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1. Βασικές πληροφορίες για το Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ Αστικών Ταξί
(ΕΚΑΤ)
1.1 Για ποιους προορίζεται το ΕΚΑΤ;
Το ειδικό καθεστώς είναι ένα εναλλακτικό σύστηµα, σε σχέση µε τη λειτουργία
του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ, για την εγγραφή των ιδιοκτητών αστικών
ταξί στο ΦΠΑ. Στο ΕΚΑΤ υπάγονται τόσο φυσικά όσο και νοµικά πρόσωπα
που κατέχουν µέχρι και δύο άδειες οδικής χρήσης αστικού ταξί και
ασχολούνται αποκλειστικά µε τη δραστηριότητα µεταφοράς επιβατών και των
συνοδευόµενων αποσκευών τους µε αστικό ταξί. Η εφαρµογή του ΕΚΑΤ
αρχίζει από 1.8.2005.
Η ένταξη στο ΕΚΑΤ είναι υποχρεωτική εκτός αν επιλέξετε να εγγραφείτε στο
κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Με βάση τις πρόνοιες του ΕΚΑΤ υπόχρεος για
ένταξη στο ΕΚΑΤ είναι το πρόσωπο το οποίο κατέχει την άδεια οδικής χρήσης
αστικού ταξί και όχι πρόσωπο που οδηγεί ή µισθώνει το αστικό ταξί (αν αυτό
είναι διαφορετικό πρόσωπο).
Με την ένταξη σας στο ΕΚΑΤ δεν υποβάλλετε φορολογικές δηλώσεις και δεν
δικαιούστε να διεκδικείτε έκπτωση του φόρου που καταβάλλετε, δεν
υποχρεούστε να τηρείτε λογιστικά βιβλία για τις δαπάνες σας, όµως οφείλετε
να καταβάλλετε στον Έφορο Φ.Π.Α. ένα ετήσιο κατ΄αποκοπή ποσό ΦΠΑ σε
δύο ισόποσες δόσεις.
Το ύψος του κατ΄αποκοπή αυτού ποσού ΦΠΑ προσδιορίζεται λαµβάνοντας
υπόψη µακροοικονοµικά και στατιστικά στοιχεία του κλάδου οικονοµικής
δραστηριότητας αστικών ταξί. Τα στοιχεία αυτά σχετίζονται µε τις εισροές και
εκροές της δραστηριότητας καθώς και µε τα ποσά του ΦΠΑ που τις
επιβαρύνει ή που αναλογεί σ΄αυτές αντίστοιχα. Το κατ΄αποκοπή ποσό ΦΠΑ
προσδιορίστηκε σε £300 ετησίως για κάθε άδεια οδικής χρήσης αστικού ταξί
που κατέχετε. Εποµένως αν κατέχετε δύο τέτοιες άδειες, το ετήσιο
κατ΄αποκοπή ποσό θα ανέρχεται σε £600.
Ο Έφορος µπορεί να διαφοροποιεί το ετήσιο κατ΄αποκοπή ποσό ΦΠΑ όταν
µε βάση σχετική µελέτη κρίνει ότι πρέπει να το διαφοροποιήσει.
Το Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ Αστικών Ταξί δεν εφαρµόζεται για υπεραστικά και
αγροτικά ταξί.
1.2 Ποια Νοµοθεσία καλύπτει το ΕΚΑΤ;
Το ΕΚΑΤ καλύπτεται από το άρθρο 42∆ του περί ΦΠΑ Νόµου 95(Ι)/2000
όπως έχει τροποποιηθεί µέχρι το 2005 και τους περί ΦΠΑ (Ειδικό Καθεστώς
Αστικών Ταξί) Κανονισµούς του 2005.
1.3 Ποιος είναι ο ορισµός της έννοιας «αστικό ταξί»;
Για τους σκοπούς του ΕΚΑΤ, «αστικό ταξί» σηµαίνει µηχανοκίνητο όχηµα
δηµόσιας χρήσης αναφορικά µε το οποίο έχει χορηγηθεί άδεια χρήσης
αστικού ταξί δυνάµει των προνοιών του εκάστοτε ισχύοντος περί Ρυθµίσεως
της Τροχαίας Μεταφοράς Νόµου.

4

1.4 Ποιος είναι ο ορισµός της έννοιας «σχετική δραστηριότητα»;
Για τους σκοπούς του ΕΚΑΤ, «σχετική δραστηριότητα» σηµαίνει άσκηση
επιχείρησης που συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών µεταφοράς επιβατών
και των συνοδευόµενων αποσκευών τους µε αστικό ταξί.
1.5 Ποιος εντάσσεται στο ΕΚΑΤ;
Αν είστε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και ασκείτε αποκλειστικά τη σχετική
δραστηριότητα τότε έχετε υποχρέωση ένταξης στο ΕΚΑΤ και οφείλετε να
καταβάλλετε στον Έφορο ένα ετήσιο κατ΄αποκοπή ποσό ΦΠΑ για κάθε άδεια
οδικής χρήσης αστικού ταξί που κατέχετε.
Όµως µπορείτε, αν το επιθυµείτε, να καταστείτε υποκείµενο στο φόρο
πρόσωπο ζητώντας γραπτώς από τον Έφορο να εγγραφείτε στο Μητρώο
ΦΠΑ. Σηµειώστε ότι δεν τυγχάνουν εφαρµογής οι διατάξεις του Πρώτου
Παραρτήµατος του βασικού νόµου και ιδιαίτερα αυτές που αφορούν την
υποχρέωση εγγραφής. Ως εκ τούτου εάν ασκείτε τη σχετική δραστηριότητα και
επιλέξετε να ενταχθείτε στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ αντί στο ΕΚΑΤ, τότε
καθίσταστε υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο ανεξάρτητα αν το ύψος του
κύκλου εργασιών σας υπερβαίνει ή όχι τις £9,000.
Με την ένταξη σας στο Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ Αστικών Ταξί εγγράφεστε στο
Μητρώο του Ειδικού Καθεστώτος ΦΠΑ Αστικών Ταξί που τηρείται από τον
Έφορο και ως πρόσωπο που εγγράφεται στο εν λόγω Μητρώο δεν µπορείτε
να εγγράφεστε και στο Μητρώο ΦΠΑ και αντίθετα.
1.6 Ποιος δεν µπορεί να ενταχθεί στο ΕΚΑΤ;
∆εν µπορείτε να ενταχθείτε στο ΕΚΑΤ αν:
 ασκείτε παράλληλα µε τη σχετική δραστηριότητα και οποιεσδήποτε άλλες
δραστηριότητες και πραγµατοποιείτε άλλες φορολογητέες συναλλαγές
 σας έχει χορηγηθεί ή µεταβιβαστεί και είστε κάτοχος πέραν των δύο
αδειών οδικής χρήσης αστικού ταξί.
Εάν πληροίτε µία από τις δύο πιο πάνω περιπτώσεις τότε θεωρείστε ως
υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο και εγγράφεστε υποχρεωτικά στο Μητρώο
ΦΠΑ σε σχέση µε όλες τις δραστηριότητες που ασκείτε ανεξάρτητα του ύψους
του κύκλου εργασιών σας.
2. Ένταξη στο ΕΚΑΤ: πως και πότε να µας ενηµερώσετε
2.1 Αιτήσεις που πρέπει να συµπληρώσετε
Για να ενταχθείτε στο ΕΚΑΤ πρέπει να συµπληρώσετε το Έντυπο ΦΠΑ 210
και να το υποβάλετε στο Επαρχιακό Γραφείο ΦΠΑ της περιοχής σας. ∆είγµα
του εντύπου υπάρχει στο Παράρτηµα του Ενηµερωτικού Εντύπου.
Το Επαρχιακό Γραφείο ΦΠΑ
 θα σας εκδώσει πιστοποιητικό ένταξης για να επιβεβαιώσει πότε αρχίζει η
ένταξη σας ή
 θα σας παραθέσει τους λόγους, αν η αίτηση σας απορριφθεί.
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2.2 Πότε µπορώ να υποβάλω αίτηση για να ενταχθώ στο ΕΚΑΤ;
Πρέπει να υποβάλετε αίτηση εντός τριάντα ηµερών από την ηµεροµηνία
έναρξης της σχετικής δραστηριότητας και θα θεωρείτε ότι εντάσσεστε στο
ΕΚΑΤ από την ηµεροµηνία έναρξης της σχετικής δραστηριότητας.
Σηµειώστε ότι κατά την πρώτη εφαρµογή του ΕΚΑΤ, το έντυπο ένταξης στο
ΕΚΑΤ θα πρέπει να υποβληθεί εντός τριάντα ηµερών από την ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος του Νόµου.
2.3 Τι θα δηλώνει το πιστοποιητικό ένταξης µου;
Το πιστοποιητικό θα αναφέρει το όνοµα και διεύθυνση σας, τον αριθµό
εγγραφής σας στο Μητρώο του Ειδικού Καθεστώτος ΦΠΑ Αστικών Ταξί και
την ηµεροµηνία από την οποία έχετε ενταχθεί στο ΕΚΑΤ. Μπορείτε να το
αναρτάτε σε κατάλληλο χώρο εντός του αστικού σας ταξί.
2.4 Πότε µπορεί η Υπηρεσία ΦΠΑ να ενεργήσει αυτόβουλα για ένταξη
µου στο ΕΚΑΤ;
Η Υπηρεσία ΦΠΑ δύναται να ενεργήσει αυτόβουλα και να σας εντάξει στο
ΕΚΑΤ όταν:
 διαπιστώσει ότι δεν έχετε ενταχθεί στο ΕΚΑΤ, ενώ ασκείτε σχετική
δραστηριότητα
 το θεωρεί αναγκαίο να ενεργήσει µε αυτό τον τρόπο για προστασία των
δηµοσίων εσόδων έστω και αν είστε εγγεγραµµένος στο Μητρώο ΦΠΑ.
Η ηµεροµηνία ένταξης σας στο ΕΚΑΤ, σε µια τέτοια περίπτωση, θα είναι η
ηµεροµηνία έναρξης της σχετικής δραστηριότητας ή οποιαδήποτε
µεταγενέστερη ηµεροµηνία ήθελε αποφασίσει ο Έφορος ανάλογα µε τα
στοιχεία και δεδοµένα που έχει ενώπιον του.
2.5 Μετάταξη από το ΕΚΑΤ στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και αντίστροφα
Αν έχετε ενταχθεί στο ΕΚΑΤ και θέλετε να µεταταχθείτε στο κανονικό
καθεστώς ΦΠΑ και αντίστροφα τότε πρέπει να υποβάλετε σχετική ειδοποίηση
στον Έφορο τις πρώτες τριάντα µέρες κάθε έτους. Η µετάταξη ισχύει από την
έναρξη του έτους µέσα στο οποίο υποβάλλεται η ειδοποίηση και µπορεί να
ανακληθεί µόνο µετά από πάροδο πενταετούς περιόδου, για την περίπτωση
µετάταξης από το ΕΚΑΤ στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.
Σε περίπτωση όπου έχετε ενταχθεί στο ΕΚΑΤ και κατά τη διάρκεια του έτους
συντρέξουν µία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1.6
πιο πάνω, τότε η ένταξη σας στο ΕΚΑΤ ακυρώνεται την τελευταία µέρα του
µήνα µέσα στον οποίο έχει συντρέξει η περίπτωση και ταυτόχρονα
δηµιουργείται υποχρέωση εγγραφής σας στο Μητρώο ΦΠΑ του κανονικού
καθεστώτος από την πρώτη µέρα του επόµενου µήνα.
2.5.1 Μετάταξη εγγεγραµµένων από το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ στο
ΕΚΑΤ
Αν είστε εγγεγραµµένος στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ για να ενταχθείτε στο
ΕΚΑΤ τότε πρέπει –
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να υποβάλετε το Έντυπο ΦΠΑ 210 για ένταξη σας στο ΕΚΑΤ (δείγµα στο
Παράρτηµα του Ενηµερωτικού Εντύπου)
να υποβάλετε το Έντυπο ΦΠΑ 204 για ακύρωση της εγγραφής σας στο
κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και
να αποδώσετε ΦΠΑ για τα περιουσιακά στοιχεία που έχετε στην κατοχή
σας και αφορούν τη σχετική δραστηριότητα. Η απόδοση του ΦΠΑ θα γίνει
µε την υποβολή της τελικής φορολογικής δήλωσης κατά την ηµεροµηνία
µετάταξης σας και πρέπει να καταβάλετε το φόρο που σας έχει επιβληθεί
και τον οποίο έχετε εκπέσει ως φόρο εισροών για τα περιουσιακά στοιχεία
της σχετικής δραστηριότητας, για εκείνο το µέρος του φόρου που αναλογεί
στα υπόλοιπα έτη πενταετούς περιόδου από την ηµεροµηνία απόκτησης
τους.

2.5.2 Μετάταξη από το ΕΚΑΤ στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ
Αν έχετε υπαχθεί στο ΕΚΑΤ και θέλετε να µεταταχθείτε στο κανονικό
καθεστώς ΦΠΑ τότε θα πρέπει –




να υποβάλετε το Έντυπο ΦΠΑ 101 για εγγραφή σας στο κανονικό
καθεστώς ΦΠΑ
να υποβάλετε το Έντυπο ΦΠΑ 211 για ακύρωση της ένταξης σας στο
ΕΚΑΤ (δείγµα στο Παράρτηµα του Ενηµερωτικού Εντύπου) και
να εκπέσετε µε την πρώτη σας φορολογική δήλωση το φόρο εισροών µε
τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της σχετικής
δραστηριότητας. Το ποσό του φόρου που δύναται να εκπέσετε είναι για
εκείνο το µέρος του φόρου που αναλογεί στα υπόλοιπα έτη πενταετούς
περιόδου από την ηµεροµηνία απόκτησης τους.

2.5.3 Ένταξη στο ΕΚΑΤ προσώπων εγγεγραµµένων στο Μητρώο ΦΠΑ
κατά την πρώτη εφαρµογή του ΕΚΑΤ
Αν κατά την πρώτη εφαρµογή του ΕΚΑΤ είστε ήδη εγγεγραµµένος στο
κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και θέλετε να ενταχθείτε στο ΕΚΑΤ τότε πρέπει –
 να υποβάλετε το Έντυπο ΦΠΑ 204 για ακύρωση της εγγραφής σας από
το Μητρώο ΦΠΑ
 να υποβάλετε το Έντυπο ΦΠΑ 210 για ένταξη στο ΕΚΑΤ
 να αποδώσετε ΦΠΑ για τα περιουσιακά στοιχεία (αγορά αυτοκινήτου,
άδειας Τ) που είναι στην κατοχή σας και για τα οποία έχετε διεκδικήσει
έκπτωση του φόρου εισροών.
Το ποσό του φόρου που οφείλετε να αποδώσετε είναι για εκείνο το µέρος
του φόρου που αναλογεί στα υπόλοιπα έτη πενταετούς περιόδου από την
ηµεροµηνία που ανακτήσατε το φόρο.
3. Λογιστικές διαδικασίες στα πλαίσια του ΕΚΑΤ
3.1 Θα χρεώνω ΦΠΑ αν ενταχθώ στο ΕΚΑΤ;
Μπορείτε να χρεώνετε ΦΠΑ είτε είστε ενταγµένος στο ΕΚΑΤ είτε είστε
εγγεγραµµένος στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. ∆ικαιούστε επίσης, να
ενσωµατώσετε στο ταξίµετρο του αστικού σας ταξί το ΦΠΑ µε τον εκάστοτε εν
ισχύ συντελεστή ΦΠΑ, όπως αυτός καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του
βασικού νόµου. Ο συντελεστής ΦΠΑ που επιβαρύνει την παροχή υπηρεσιών
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µεταφοράς επιβατών και των συνοδευόµενων αποσκευών τους µε αστικό ταξί
από 1.8.2005 είναι 8%.
3.2 Πρέπει να υποβάλλω φορολογικές δηλώσεις ΦΠΑ και να
καταβάλλω ΦΠΑ;
∆εν οφείλετε να υποβάλλετε φορολογικές δηλώσεις όµως θα καταβάλλετε
στον Έφορο ένα ετήσιο κατ΄αποκοπή ποσό ΦΠΑ για κάθε άδεια οδικής
χρήσης αστικού ταξί που κατέχετε. Το ποσό αυτό καθορίστηκε σε £300 και θα
καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις.
Σε περίπτωση που σας χορηγείτε άδεια οδικής χρήσης αστικού ταξί κατά τη
διάρκεια του έτους, το κατ΄αποκοπή ποσό ΦΠΑ υπολογίζεται και
καταβάλλεται για τόσα δωδέκατα όσα και οι µήνες κυκλοφορίας του αστικού
ταξί. Για σκοπούς υπολογισµού των µηνών κυκλοφορίας του αστικού ταξί, ως
ηµεροµηνία χορήγησης της άδειας οδικής χρήσης, λαµβάνεται η πρώτη µέρα
του µήνα µέσα στον οποίο χορηγείται η άδεια.
3.3 Πως καταβάλλω στον Έφορο το ετήσιο κατ΄αποκοπή ποσό ΦΠΑ;
Πρέπει να συµπληρώσετε και να υποβάλετε στον Έφορο τη σχετική δήλωση
καταβολής του κατ΄αποκοπή ποσού ΦΠΑ, η οποία θα σας αποστέλλεται
έγκαιρα από την Υπηρεσία Φ.Π.Α. στη διεύθυνση που δηλώσατε (Έντυπο
ΦΠΑ 213 - δείγµα στο Παράρτηµα του Ενηµερωτικού Εντύπου). Η εν λόγω
δήλωση υποβάλλεται και το ποσό ΦΠΑ καταβάλλεται δύο φορές το χρόνο σε
δύο ισόποσες δόσεις που αντιστοιχούν σε κάθε εξάµηνο του έτους ή µέρους
του, ανάλογα µε την περίπτωση.
Η καταβολή της δόσης για το πρώτο εξάµηνο του έτους πραγµατοποιείται το
αργότερο µέχρι τις 10/7 και η καταβολή της δόσης για το δεύτερο εξάµηνο του
έτους πραγµατοποιείται το αργότερο µέχρι τις 10/1 του έτους που ακολουθεί.
Σε περίπτωση ακύρωσης της εγγραφής στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αστικών
ταξί σε οποιοδήποτε χρόνο στη διάρκεια του έτους για οποιοδήποτε λόγο,
οφείλετε να καταβάλετε στον Έφορο ΦΠΑ τα δωδέκατα του ετήσιου
κατ΄αποκοπή ποσού ΦΠΑ που αναλογούν στους µήνες για τους οποίους
είχατε την άδεια οδικής χρήσης αστικού ταξί.
Το ετήσιο κατ΄αποκοπή ποσό ΦΠΑ αποτελεί χρέος οφειλόµενο προς τη
∆ηµοκρατία από τα πρόσωπα που υπάγονται στο ΕΚΑΤ.
3.4 Πρέπει να εκδίδω αποδείξεις στους πελάτες;
Ναι, αν σας το ζητήσει ο ίδιος ο πελάτης σας. Σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει
να εκδώσετε απόδειξη η οποία πρέπει να περιέχει µόνο τα ακόλουθα
στοιχεία:
(α) αναγνωριστικό αριθµό
(β) ηµεροµηνία της συναλλαγής
(γ) το όνοµα, τη διεύθυνση και τον αριθµό εγγραφής σας στο Μητρώο του
ΕΚΑΤ
(δ) το όνοµα του προσώπου προς το οποίο παρέχεται η υπηρεσία της
µεταφοράς
(ε) επαρκή περιγραφή της µεταφοράς (διαδροµή)
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(στ) το συνολικό πληρωτέο ποσό στο οποίο περιλαµβάνεται και το ποσό
του ΦΠΑ
(ζ) το συντελεστή ΦΠΑ που είναι σε ισχύ.
Η απόδειξη ΦΠΑ εκδίδεται σε δύο αντίτυπα και το πρωτότυπο δίνεται στον
πελάτη.
3.5 Τι είδους βιβλία και αρχεία πρέπει να τηρώ;
Αν έχετε ενταχθεί στο ΕΚΑΤ, τότε δεν χρειάζεται να τηρείτε οποιοδήποτε είδος
λογαριασµών, αρχείων ή εγγράφων, εκτός από το δεύτερο αντίτυπο των
αποδείξεων που θα εκδίδετε στους πελάτες σας και τα οποία πρέπει να
τηρούνται για περίοδο έξι ετών.
3.6 Θα µε επισκέπτονται οι Λειτουργοί ΦΠΑ;
Γενικά, οι Λειτουργοί ΦΠΑ δεν θα σας επισκέπτονται, αλλά κατ’εξαίρεση, ένας
Λειτουργός ΦΠΑ µπορεί να ζητήσει να εξετάσει τις αποδείξεις και/ή να σας
επισκεφθεί για να επιβεβαιώσει ότι ακόµα ασχολείστε αποκλειστικά µε τη
σχετική δραστηριότητα και ότι δεν υπήρξε αλλαγή των συνθηκών σας. Αν
αυτό συµβεί, πρέπει να παρουσιάσετε στο Λειτουργό τις αποδείξεις και τα
στοιχεία ή τις πληροφορίες που θα ζητήσει.
4. Αποχώρηση και επανένταξη στο ΕΚΑΤ
4.1 Κάτω από ποιες συνθήκες µπορώ να ακυρώσω την ένταξη µου στο
ΕΚΑΤ;
Μπορείτε να ακυρώσετε την ένταξη σας στο ΕΚΑΤ µε τη θέληση σας ή να την
ακυρώσει υποχρεωτικά ο Έφορος, αν δεν πληροίτε πλέον τα κριτήρια για
ένταξη στο ΕΚΑΤ.
Για να ακυρωθεί η ένταξη σας, πρέπει να υποβάλετε το σχετικό Έντυπο ΦΠΑ
211 (δείγµα στο Παράρτηµα του Ενηµερωτικού Εντύπου) εντός εξήντα
ηµερών από την ηµεροµηνία τερµατισµού της σχετικής δραστηριότητας. Ο
Έφορος θα ακυρώσει την ένταξη ή την παραµονή σας στο ΕΚΑΤ από την
ηµεροµηνία παύσης της σχετικής δραστηριότητας.
4.2 Πότε πρέπει να αποχωρήσω από το ΕΚΑΤ;
Πρέπει να αποχωρήσετε από το ΕΚΑΤ αν:
 τερµατίσετε την άσκηση της σχετικής δραστηριότητας είτε λόγω παύσης
των εργασιών είτε λόγω µεταβίβασης της άδειας οδικής χρήσης αστικού
ταξί που κατέχετε
 επιλέξετε να µεταταχθείτε στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ
 σε κάποια χρονική στιγµή πληροίτε τις περιπτώσεις της παραγράφου 1.6
πιο πάνω και να εγγραφείτε στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ
 έχετε καταστεί αφερέγγυος ή κατά άλλο τρόπο ανίκανος.
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4.3

Πότε µπορεί η Υπηρεσία ΦΠΑ να ακυρώσει υποχρεωτικά την
ένταξη µου από το ΕΚΑΤ;
Μερικές από τις περιπτώσεις όπου η Υπηρεσία ΦΠΑ µπορεί να ακυρώσει
υποχρεωτικά την ένταξη σας στο ΕΚΑΤ είναι όταν:







διαπιστώσει ότι η αίτηση σας για ένταξη στο ΕΚΑΤ περιέχει αναληθή
δήλωση σε ουσιώδη στοιχεία
παύετε να ασκείτε τη σχετική δραστηριότητα
οφείλετε να µεταταχθείτε στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ
έχετε αποθάνει ή κηρυχθεί σε πτώχευση ή καταστεί ανίκανος ή εκδίδεται
διάταγµα διάλυσης σας
έχετε υποβάλει γραπτή αίτηση για εγγραφή στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ
και τέτοια αίτηση θεωρείται ως αίτηση ακύρωση της ένταξης σας
θεωρηθεί αναγκαίο να ενεργήσει µε τέτοιο τρόπο για προστασία των
δηµοσίων εσόδων.

4.4 Επιστροφή Πιστοποιητικού Ένταξης στο ΕΚΑΤ
Αν αποχωρήσετε από το ΕΚΑΤ για οποιοδήποτε λόγο, πρέπει να επιστρέψετε
το Πιστοποιητικό Ένταξης σας στο Επαρχιακό Γραφείο ΦΠΑ της περιοχής
σας. Αν το πιστοποιητικό έχει απολεσθεί, τότε πρέπει να υποβάλετε σχετική
υπογεγραµµένη δήλωση.
4.5 Μπορώ να επανενταχθώ στο ΕΚΑΤ;
Αν έχετε εγγραφεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ µετά την αποχώρηση σας
από το ΕΚΑΤ και συνεχίζετε να ασκείτε σχετική δραστηριότητα, τότε µπορείτε
να επανενταχθείτε µόνο αν έχουν περάσει τουλάχιστον πέντε χρόνια από την
ηµεροµηνία που αποχωρήσατε από το ΕΚΑΤ.
5. Μεταβίβαση άδειας οδικής χρήσης αστικού ταξί
5.1 Τι γίνεται αν πρόκειται να µεταβιβάσω την άδεια οδικής χρήσης
αστικού ταξί που κατέχω;
Αν θα µεταβιβάσετε την άδεια οδικής χρήσης αστικού ταξί που κατέχετε σε
άλλο πρόσωπο τότε τόσο εσείς όσο και το πρόσωπο στο οποίο µεταβιβάζεται
η άδεια οφείλετε ταυτόχρονα και από κοινού να ειδοποιήσετε ανάλογα την
Υπηρεσία ΦΠΑ για το γεγονός αυτό.
5.2 Αίτηση που πρέπει να συµπληρώσω
Κατά τη µεταβίβαση της άδειας οδικής χρήσης αστικού ταξί πρέπει να
συµπληρώσετε από κοινού µε τον εκδοχέα το Έντυπο ΦΠΑ 212 και να το
υποβάλετε στο Επαρχιακό Γραφείο ΦΠΑ της περιοχής σας. Το Έντυπο ΦΠΑ
212 πρέπει να υποβληθεί µέσα σε τριάντα µέρες από την ηµεροµηνία της
µεταβίβασης της άδειας και µπορεί να θεωρηθεί από τον Έφορο ΦΠΑ ως
αίτηση ένταξης του εκδοχέα ή/και ως αίτηση ακύρωσης της δικής σας ένταξης,
ανάλογα µε την περίπτωση. ∆είγµα του εντύπου υπάρχει στο Παράρτηµα του
Ενηµερωτικού Εντύπου αυτού.
Ως ηµεροµηνία µεταβίβασης της άδειας οδικής χρήσης αστικού ταξί
λαµβάνεται η πρώτη µέρα του µήνα µέσα στον οποίο γίνεται η µεταβίβαση.
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5.3 Τι γίνετε µε την καταβολή στον Έφορο του ετήσιου κατ΄αποκοπή
ποσού ΦΠΑ;
Οφείλετε να καταβάλετε στον Έφορο ΦΠΑ τα δωδέκατα του ετήσιου
κατ΄αποκοπή ποσού ΦΠΑ που αναλογούν στους µήνες για τους οποίους
είχατε την άδεια µέχρι και την ηµεροµηνία µεταβίβασης της. Το πρόσωπο δε
στο οποίο µεταβιβάζεται η άδεια οφείλει να ενταχθεί στο ΕΚΑΤ και να
καταβάλει στον Έφορο ΦΠΑ τα δωδέκατα του ετήσιου κατ΄αποκοπή ποσού
ΦΠΑ που αναλογούν στους υπόλοιπους µήνες του έτους, από την
ηµεροµηνία µεταβίβασης/ανάληψης της άδειας.
6. Επιβαρύνσεις – Κυρώσεις – Ποινές
Η µη έγκαιρη ένταξη, ακύρωση της ένταξης, ειδοποίηση για µεταβίβαση της
άδειας οδικής χρήσης αστικού ταξί, ειδοποίηση για µετάταξη από το ΕΚΑΤ
στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και αντίστροφα, υποβολή της δήλωσης
καταβολής και καταβολή του κατ΄αποκοπή ποσού ΦΠΑ επιφέρουν χρηµατικές
επιβαρύνσεις ή πρόσθετο φόρο ανάλογα.
Υπόκεινται σε χρηµατική επιβάρυνση πενήντα λιρών για κάθε µήνα που
διαρκεί –





η καθυστέρηση υποβολής του εντύπου ένταξης στο ΕΚΑΤ
η καθυστέρηση υποβολής του εντύπου ακύρωσης από το ΕΚΑΤ
η καθυστέρηση υποβολής του εντύπου ειδοποίησης για µετάταξη από το
ΕΚΑΤ στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και αντίστροφα και
η καθυστέρηση υποβολής του εντύπου ειδοποίησης για µεταβίβαση της
άδειας οδικής χρήσης αστικού ταξί.

Υπόκειται σε χρηµατική επιβάρυνση τριάντα λιρών:
 η παράλειψη υποβολής στον Έφορο του εντύπου δήλωσης καταβολής του
κατ΄αποκοπή ποσού ΦΠΑ, µέσα στα καθορισµένα χρονικά πλαίσια.
Υπόκειται σε πρόσθετο φόρο ίσο προς δέκα τοις εκατόν (10%) του
οφειλόµενου κατ΄αποκοπή ποσού ΦΠΑ και σε τόκο προς 9% ετησίως επί του
καταβλητέου κατ΄αποκοπή ποσού ΦΠΑ (περιλαµβανοµένου και του
πρόσθετου φόρου) από την ηµέρα που το εν λόγω ποσό κατέστη οφειλόµενο
 η παράλειψη καταβολής στον Έφορο του ετήσιου κατ΄αποκοπή ποσού
ΦΠΑ, µέσα στα καθορισµένα χρονικά πλαίσια.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες και
επεξηγήσεις µπορείτε να αποτείνεστε στο Γραφείο της Υπηρεσίας ΦΠΑ της
Επαρχίας σας. Οι Λειτουργοί της Υπηρεσίας ΦΠΑ θα είναι πάντοτε πρόθυµοι
να σας βοηθήσουν.
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Οι διευθύνσεις των Επαρχιακών Γραφείων Φ.Π.Α. βρίσκονται στον
τηλεφωνικό κατάλογο κάτω από το “Υπουργείο Οικονοµικών, Τµήµα
Τελωνείων, Υπηρεσία Φόρου Προστιθέµενης Αξίας”.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Εντυπο Φ.Π.Α.210
Εντυπο Φ.Π.Α.211
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