
1 
 

  
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

 

 
 

 

 

 
 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ Β’ 
 

  
Αθήνα, 11 Μαΐου 2018        
Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ Β 1073111 ΕΞ 
2018 

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 
ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. 

Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα 
Πληροφορίες : Φ. Φανάρα 
Τηλέφωνο : 210-3375312 
Fax : 210-3375001 
 
 
 

Θέμα: Φορολογική μεταχείριση μη εκπιπτόμενων δαπανών των ΚΤΕΛ ΑΕ της περ. 

β΄ της παρ.2 του άρθρου 3 του ν.2963/2001. 

 

 Με αφορμή γραπτά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, 

αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του 

ν.2963/2001, οι υφιστάμενες ΚΤΕΛ ΑΕ έχουν προκύψει από τη μετατροπή των 

ΚΤΕΛ σε ανώνυμες εταιρείες με δύο τρόπους: 

α. Με μεταφορά στην ΚΤΕΛ ΑΕ της κυριότητας των λεωφορείων ιδιοκτησίας 

των μετόχων των οικείων ΚΤΕΛ. Μέτοχοι των ανωνύμων εταιρειών μπορούν να 

γίνουν όλοι οι μέτοχοι των ΚΤΕΛ που μετατρέπεται σε Α.Ε., εφόσον εισφέρουν την 

κυριότητα των λεωφορείων τους, η δε συμμετοχή στο κεφάλαιο γίνεται σύμφωνα 

και αναλογικά με την αξία των εισφερομένων στοιχείων. 

β. Με ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης μεταφοράς προσώπων, από κοινού, εκ 

μέρους των φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν στην κυριότητά τους 

λεωφορεία που είναι ενταγμένα στα ΚΤΕΛ, καθώς και αυτών που προέρχονται από 

αντικατάσταση. Μέτοχοι των ανωνύμων εταιρειών μπορούν να γίνουν όλοι οι 
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μέτοχοι του μετατραπέντος ΚΤΕΛ, εφόσον συμμετάσχουν στην ανάληψη του 

κεφαλαίου με καταβολή σε χρήμα, σύμφωνα και αναλογικά με τη συμμετοχή που 

είχαν στο μετατρεπόμενο ΚΤΕΛ. Τα λεωφορεία φυσικών ή νομικών προσώπων 

που είναι ενταγμένα στο ΚΤΕΛ, καθώς και αυτά που θα προέρχονται από 

αντικατάσταση αυτών, εκμισθώνονται στην ΑΕ. Η σύμβαση μίσθωσης είναι 

ορισμένου χρόνου, και η διάρκειά της λήγει ταυτόχρονα με τη λήξη ανάθεσης έργου 

της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.2963/2001. Οι συμβαλλόμενοι ιδιοκτήτες 

μέτοχοι εκμισθωτές υποχρεούνται έναντι προκαθορισμένης χιλιομετρικής 

αποζημίωσης, να παρέχουν το όχημα με τον οδηγό του σύμφωνα με το κύκλωμα 

εργασίας που καθορίζει η συμβαλλόμενη ΚΤΕΛ ΑΕ. Τον ιδιοκτήτη μέτοχο 

εκμισθωτή βαρύνουν οι δαπάνες μισθοδοσίας και ασφάλισης του οδηγού, που 

αυτός προσλαμβάνει, η συντήρηση και φύλαξη του οχήματος.    

2. Με την ΠΟΛ.1179/2016 εγκύκλιό μας διευκρινίσθηκε ότι προκειμένου για τις 

περιπτώσεις ΚΤΕΛ που λειτουργούν με τη μορφή ΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις της 

περ. β΄ της παρ.2 του άρθρου 3 του ν.2963/2001 (μετατροπή σε ΚΤΕΛ ΑΕ όταν οι 

μέτοχοι κρατούν την κυριότητα των λεωφορείων), τα μισθώματα (χιλιομετρική 

αποζημίωση) αποδίδονται στους ιδιοκτήτες μετόχους εκμισθωτές (φυσικά 

πρόσωπα ή συνιδιοκτησία φυσικών προσώπων – κοινωνία ή νομικά πρόσωπα) με 

βάση την ανωτέρω εκκαθάριση τα οποία φορολογούνται ως εισόδημα από 

επιχειρηματική δραστηριότητα στο όνομα των ιδιοκτητών. Είναι προφανές από τα 

παραπάνω ότι στις περιπτώσεις αυτές δεν προκύπτει φορολογητέο εισόδημα για 

τις ΚΤΕΛ ΑΕ (στον Κ.Α. 016 καταχωρείται μηδενικό ποσό), καθόσον το προκύπτον 

αποτέλεσμά τους με βάση την υπ΄αριθμ. Β-Οικ.60195/5172/13 (ΦΕΚ Β΄ 

3067/03.12.2013) απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 

αποδίδεται στους ιδιοκτήτες (λεωφορειούχοι Δ.Χ. με κυριότητα 100% ή νομικά 

πρόσωπα δηλαδή άλλα ΚΤΕΛ, κοινωνίες συνιδιοκτησίας λεωφορείων Δ.Χ., κ.λπ.), 

ωστόσο υφίσταται υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.  

3. Από στοιχεία που έχουν τεθεί υπόψη της υπηρεσίας μας προκύπτει ότι μεταξύ των 

δαπανών που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του λογιστικού αποτελέσματος, 

το οποίο με βάση την εκκαθάριση που προβλέπεται στην ανωτέρω αναφερόμενη 
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υπ΄αριθμ. Β-Οικ.60195/5172/13 Απόφαση αποδίδεται στους ιδιοκτήτες (λεωφορειούχοι 

Δ.Χ. με κυριότητα 100% ή νομικά πρόσωπα δηλαδή άλλα ΚΤΕΛ, κοινωνίες συνιδιοκτησίας 

λεωφορείων Δ.Χ., κ.λπ.), περιλαμβάνονται και δαπάνες μη εκπιπτόμενες με βάση τις 

διατάξεις του ν.4172/2013. Οι διαφορές αυτές μπορούν να είναι οριστικές ή προσωρινές.   

 4. Κατόπιν των ανωτέρω, σε περίπτωση που κατά την εκκαθάριση της υπ΄αριθμ. Β-

Οικ.60195/5172/13 Απόφασης έχουν περιληφθεί μη εκπιπτόμενες δαπάνες με βάση τις 

διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του ν.4172/2013, οι υπόψη δαπάνες, είτε πρόκειται για 

προσωρινές είτε για οριστικές διαφορές, θα πρέπει να αναμορφωθούν στη δεύτερη σελίδα 

της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της ΚΤΕΛ ΑΕ στους κατάλληλους κωδικούς και ως 

εκ τούτου, θα προκύπτει φόρος για την υπόψη εταιρεία. 

 

        
        

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 

        ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Αποδέκτες πίνακα Γ’ (εκτός του αριθμού 2 αυτού) 

2. Κεντρική Υπηρεσία ΣΔΟΕ και Περιφερειακές Διευθύνσεις της 

3. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  

4. Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών-Τμήμα Ε’  

(Με την παράκληση να αναρτηθεί στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη) 

 

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
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1. Γραφείο κ. Υπουργού 

2.      Γραφείο κας Υφυπουργού 

3. Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου &            

Προστασίας Καταναλωτή, Γενική Δ/νση Αγοράς, Δ/νση Εταιριών & Γ.Ε.ΜΗ. Πλ. 

Κάνιγγος - 101 81 ΑΘΗΝΑ 

4.      Υπουργείο Οικονομικών, Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ),  

 Βουλής 7 - 105 62 ΑΘΗΝΑ 

5.      ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» 

6.      ΣΟΛ, Φ. Νέγρη 3, Τ.Κ. 11257, Αθήνα 

 

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο κ. Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

2. Γραφείο κ. Γενικού Δ/ντή Φορολογικής Διοίκησης 

3. Δ/νση Νομικής Υποστήριξης 

4. Δ/νση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας – Τμήματα Α΄ , Β΄ , Γ΄ , Δ΄  
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