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ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 

4172/2013. 

 

 αο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 9 ηνπ λ.4172/2013 (ΦΔΚ Α’167) ζρεηηθά κε ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ησλ λνκηθψλ νληνηήησλ, ηελ 

θαηαβνιή ηνπ θφξνπ θαη ηελ πίζησζε θφξνπ αιινδαπήο, θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ 

ίδηνπ λφκνπ αλαθνξηθά κε ηελ πξνθαηαβνιή ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ 

θαη λνκηθψλ νληνηήησλ θαη ζαο παξέρνπκε ηηο αθφινπζεο νδεγίεο γηα ηελ νξζή θαη 

νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηνπο: 
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Άξζξα 68 θαη 9 

Τπνβνιή ηεο δήιωζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο λνκηθώλ πξνζώπωλ 

θαη λνκηθώλ νληνηήηωλ θαη θαηαβνιή ηνπ θόξνπ, 

θαζώο θαη πίζηωζε θόξνπ αιινδαπήο  

1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ.4172/2013 νξίδεηαη 

ξεηά, φηη φια ηα λνκηθά πξφζσπα θαη νη λνκηθέο νληφηεηεο, φπσο απηά λννχληαη ζην άξζξν 

2 ηνπ ίδηνπ λφκνπ θαη ηα νπνία είλαη ππνθείκελα θφξνπ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

45, ππνρξενχληαη ζε ππνβνιή δήισζεο θνξνινγίαο ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ειεθηξνληθά 

γηα φια ηα εηζνδήκαηά ηνπο, αλεμαξηήησο αλ ηα ελ ιφγσ εηζνδήκαηα ππφθεηληαη ή φρη ζε 

θνξνινγία, κε εμαίξεζε ηα γξαθεία ή ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπψλ λαπηηιηαθψλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ εγθαζίζηαληαη ζηελ Διιάδα κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ 

λ.27/1975, γηα ηα νπνία έρεη γίλεη δεθηφ απφ ηελ Γηνίθεζε φηη δελ ππνρξενχληαη ζε ππνβνιή 

δήισζεο θφξνπ εηζνδήκαηνο γηα ην απαιιαζζφκελν θαηά ηηο δηαηάμεηο απηέο εηζφδεκα 

(ζρεη. ην Γ12Β 1168995 ΔΞ2014/19.12.2014 έγγξαθφ καο). Γηεπθξηλίδεηαη, φηη ππνρξέσζε 

ππνβνιήο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο πθίζηαηαη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα πην 

πάλσ λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο δελ απνθηνχλ εηζφδεκα. 

Δπηπιένλ, επηζεκαίλεηαη φηη ε άηππε έλσζε ηδηνθηεηψλ θαη ελνίθσλ πνιπθαηνηθίαο 

ή άιινπ θηηξίνπ δελ ππνρξενχηαη ζε ππνβνιή δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο γηα ην 

εηζφδεκα απφ εθκίζζσζε, ππεθκίζζσζε ή δσξεάλ παξαρψξεζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ζε 

αθίλεηα, θαζ’ φζνλ ην εηζφδεκα απηφ θνξνινγείηαη ζην φλνκα ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ 

δηεξεκέλσλ ηδηνθηεζηψλ θαηά ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θαζελφο ζηνπο θνηλφρξεζηνπο 

ρψξνπο βάζεη ηνπ θαλνληζκνχ ηεο πνιπθαηνηθίαο θαη νη πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο 

επηκεξίδνληαη ζηα κέιε ηεο έλσζεο. ε πεξίπησζε φκσο πνπ απνθηά εηζφδεκα απφ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ππνρξενχηαη ζε ππνβνιή δήισζεο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο.    

2. Με ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ νξίδεηαη, φηη ε δήιωζε θνξνινγίαο 

ππνβάιιεηαη κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ έθηνπ κήλα απφ ην ηέινο ηνπ θνξνινγηθνχ 

έηνπο, φπσο απηφ νξίδεηαη ζην άξζξν 8 ηνπ ίδηνπ λφκνπ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εθπλνήο 

ηεο πξνζεζκίαο απηήο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ 

λ.4174/2013.   

Γηα παξάδεηγκα, εκεδαπή αλψλπκε εηαηξεία κε θνξνινγηθφ έηνο απφ 1.01.2014 

έσο 31.12.2014 ππνρξενχηαη ζε ππνβνιή δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κέρξη ηηο 

30.06.2015, ελψ κε θνξνινγηθφ έηνο απφ 1.07.2014 έσο 30.06.2015 ππνρξενχηαη ζε 

ππνβνιή δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κέρξη ηηο 31.12.2015.  
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Αληίζηνηρα, εκεδαπή Α.Δ. πνπ αλήθεη ζε πνζνζηφ πνπ ππεξβαίλεη ην 50% ζε 

αιινδαπή εηαηξεία θαη ρξεζηκνπνηεί ην θνξνινγηθφ έηνο απηήο πνπ ιήγεη ζηηο 30.11.2015, 

ππνρξενχηαη ζε ππνβνιή δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κέρξη ηηο 31.05.2016. 

Γηεπθξηλίδεηαη, φηη ηα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ λνκηθφ πξφζσπν/ 

λνκηθή νληφηεηα ηίζεηαη ζε εθθαζάξηζε, γηα ην θνξνινγηθφ έηνο πξηλ απφ ηελ πεξίνδν ηεο 

εθθαζάξηζεο. 

Όπσο έρεη γίλεη δεθηφ απφ ηε Γηνίθεζε κε ηελ ΠΟΛ.1084/24.03.2014 εγθχθιην, σο 

ρξφλνο έλαξμεο ηεο πεξηφδνπ ηεο εθθαζάξηζεο γηα ηηο θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο (Α.Δ., 

Δ.Π.Δ., Η.Κ.Δ.) ινγίδεηαη ε εκεξνκελία θαηαρψξεζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ησλ αξκφδησλ 

νξγάλσλ (γεληθή ζπλέιεπζε κεηφρσλ ή εηαίξσλ) ζην Γ.Δ.ΜΖ. (Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν), 

ελψ γηα ηηο πξνζσπηθέο εηαηξείεο (Ο.Δ., Δ.Δ.), ε εκεξνκελία θαηαρψξεζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ. ηεο 

απφθαζεο ησλ κειψλ ή εηαίξσλ ή ηνπ θαηαζηαηηθνχ ιχζεο ηεο εηαηξείαο. ε πεξίπησζε 

ιχζεο θεθαιαηνπρηθήο ή πξνζσπηθήο εηαηξείαο ιφγσ παξφδνπ ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο, σο 

ρξφλνο έλαξμεο ηεο πεξηφδνπ ηεο εθθαζάξηζεο ιακβάλεηαη ππφςε ε επνκέλε ηεο 

εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο δηάξθεηάο ηεο. ε πεξίπησζε ιχζεο θεθαιαηνπρηθήο ή πξνζσπηθήο 

εηαηξείαο κε δηθαζηηθή απφθαζε, σο ρξφλνο έλαξμεο ηεο πεξηφδνπ ηεο εθθαζάξηζεο 

ιακβάλεηαη ππφςε ε εκεξνκελία πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε δηθαζηηθή απφθαζε.  

Γηα παξάδεηγκα, εκεδαπή αλψλπκε εηαηξεία κε θνξνινγηθφ έηνο πνπ ιήγεη ζηηο 

31.12.2014 θαη ε νπνία ηίζεηαη ζε εθθαζάξηζε ζηηο 14.05.2015, ππνρξενχηαη ζε ππνβνιή 

δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κέρξη ηηο 30.11.2015 γηα ην θνξνινγηθφ έηνο πνπ έιεμε 

πξηλ απφ ηελ πεξίνδν ηεο εθθαζάξηζεο (ήηνη, απφ 1.01.2015 έσο 13.05.2015). Αληίζηνηρα, 

ζε πεξίπησζε πνπ ην θνξνινγηθφ έηνο ηεο Α.Δ. ιήγεη ζηηο 30.06.2015 θαη ηεζεί ζε 

εθθαζάξηζε ζηηο 15.09.2015, ππνρξενχηαη ζε ππνβνιή δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 

κέρξη ηηο 31.03.2016 γηα ην θνξνινγηθφ έηνο πνπ έιεμε πξηλ απφ ηελ πεξίνδν ηεο 

εθθαζάξηζεο (ήηνη, απφ 1.07.2015 έσο 14.09.2015).      

Δηδηθά γηα ηα λνκηθά πξφζσπα θαη ηηο λνκηθέο νληφηεηεο πνπ έρνπλ ηεζεί ππφ 

εθθαζάξηζε, ε δήισζε ππνβάιιεηαη κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηε ιήμε ηεο εθθαζάξηζεο γηα 

ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν απηή θαη ζε πεξίπησζε παξάηαζεο ηεο 

εθθαζάξηζεο πέξαλ ηνπ έηνπο (ήηνη, πέξαλ ησλ δψδεθα κελψλ), ππνβάιιεηαη πξνζσξηλή 

δήισζε γηα ηα εηζνδήκαηα θάζε έηνπο κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηε ιήμε ηνπ, 

επηθπιαζζνκέλεο ηεο ππνβνιήο νξηζηηθήο δήισζεο ζπγρξφλσο κε ηε ιήμε ηεο 

εθθαζάξηζεο. 

Γηα παξάδεηγκα, εκεδαπή αλψλπκε εηαηξεία γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

βξίζθεηαη ζε εθθαζάξηζε (γηα παξάδεηγκα, απφ 14.05.2015 κέρξη 20.02.2017), ππνρξενχηαη 

ζε ππνβνιή πξνζσξηλήο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κέρξη ηηο 13.06.2016 γηα ηα 
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εηζνδήκαηα ηνπ έηνπο απφ 14.05.2015 έσο 13.05.2016 θαη ζε ππνβνιή νξηζηηθήο δήισζεο 

κέρξη ηηο 20.03.2017 γηα ηα εηζνδήκαηα νιφθιεξεο ηεο πεξηφδνπ ηεο εθθαζάξηζεο.  

Όζνλ αθνξά ζην ρξφλν ιήμεο ηεο πεξηφδνπ ηεο εθθαζάξηζεο, απφ ηε Γηνίθεζε 

έρεη γίλεη δεθηφ κε ηελ ΠΟΛ.1045/10.02.2015 εγθχθιην φηη γηα ηηο θεθαιαηνπρηθέο θαη 

πξνζσπηθέο εηαηξείεο κε δηπινγξαθηθά βηβιία, ιακβάλεηαη ππφςε ε εκεξνκελία 

θαηαρψξεζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ. ηνπ ηζνινγηζκνχ ιήμεο ηεο εθθαζάξηζεο.  

Γηα ηα δηαιπφκελα λνκηθά πξφζσπα θαη ηηο λνκηθέο νληφηεηεο, γηα ηα νπνία δελ 

επηβάιιεηαη απφ ην λφκν εθθαζάξηζε (π.ρ. ππεξάθηηα ή εμσρψξηα εηαηξεία πνπ εδξεχεη ζηελ 

αιινδαπή, αιιά δηαηεξεί κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα θαη δξαζηεξηνπνηείηαη κφλν 

κέζσ αθηλήηνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ εκεδαπή, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα ην πνπιάεη), ε δήισζε 

ππνβάιιεηαη κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηε δηάιπζε (ήηνη, κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ 

πψιεζε ηνπ αθηλήηνπ – πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ). Δπηζεκαίλεηαη, φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ 

πξνζσπηθή εηαηξεία ιχεηαη ρσξίο λα αθνινπζήζεη ην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο, σο 

εκεξνκελία δηαθνπήο ινγίδεηαη ε εκεξνκελία ιχζεο ηεο θαηά πεξίπησζε (π.ρ. ε 

εκεξνκελία θαηαρψξεζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ. ηεο απφθαζεο ησλ κειψλ ή εηαίξσλ ή ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ιχζεο ηεο, ε εκεξνκελία πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ δηθαζηηθή απφθαζε, θιπ.). 

ηελ πεξίπησζε δηαθνπήο εξγαζηψλ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή λνκηθήο νληφηεηαο ησλ νπνίσλ 

ην έγγξαθν ζχζηαζεο θαηαρσξείηαη ζε άιιν Μεηξψν εθηφο Γ.Δ.ΜΖ. (π.ρ. λαπηηθέο εηαηξείεο 

πινίσλ αλαςπρήο, δηθεγνξηθέο θαη ζπκβνιαηνγξαθηθέο εηαηξείεο, θιπ.), σο εκεξνκελία 

δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ ινγίδεηαη ε εκεξνκελία ιχζεο ηνπο ή ε εκεξνκελία ηνπ 

ηζνινγηζκνχ ιήμεο ηεο εθθαζάξηζεο (φηαλ ηε ιχζε αθνινπζεί ην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο), 

θαηά πεξίπησζε.  

Δπηζεκαίλεηαη, φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ 

ππνβνιή ηεο δήισζεο δηαθνπήο ή ιήμεο ηεο εθθαζάξηζεο ιήγεη ζε εκεξνκελία 

πξνγελέζηεξε απηήο ηεο δήισζεο ηνπ ηειεπηαίνπ θνξνινγηθνχ έηνπο πξηλ απφ ηε δηαθνπή 

ή ηελ έλαξμε ηεο εθθαζάξηζεο, κε ηελ παξνχζα γίλεηαη δεθηφ, φηη ε ηειεπηαία απηή δήισζε 

πξέπεη λα ππνβιεζεί κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο δήισζεο δηαθνπήο ή 

ιήμεο ηεο εθθαζάξηζεο, αληίζηνηρα. 

Γηα παξάδεηγκα, ζε πεξίπησζε πνπ εκεδαπή νκφξξπζκε εηαηξεία κε θνξνινγηθφ 

έηνο πνπ ιήγεη ζηηο 31.12.2014 ιπζεί ρσξίο λα αθνινπζήζεη ζηάδην εθθαζάξηζεο ζηηο 

20.02.2015 (εκεξνκελία δηαθνπήο εξγαζηψλ), ππνρξενχηαη ζε ππνβνιή δήισζεο 

θνξνινγίαο κέρξη ηηο 20.03.2015 γηα ην ηειεπηαίν θνξνινγηθφ έηνο πνπ έιεμε (ήηνη, απφ 

1.01.2015 έσο 20.02.2015). Ωζηφζν, ε ππνβνιή ηεο δήισζεο θνξνινγίαο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ θνξνινγηθνχ έηνπο (ήηνη, απφ 1.01.2014 έσο 31.12.2014) πνπ ζχκθσλα κε 

ηνλ Κ.Φ.Δ. ζα έπξεπε λα ππνβιεζεί κέρξη ηηο 30.06.2015, ζα πξέπεη λα πξνεγεζεί ηεο 
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ππνβνιήο ηεο δήισζεο ηνπ ηειεπηαίνπ θνξνινγηθνχ έηνπο φπνπ ε Ο.Δ. δηέθνςε ηηο 

εξγαζίεο ηεο, ήηνη ζα πξέπεη απηή λα ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά κέρξη ηηο 20.03.2015.       

 3. Με ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ απηνχ πξνζδηνξίδεηαη ν θόξνο 

εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη κε βάζε 

ηελ εηήζηα θνξνινγηθή δήισζε ηνπ θνξνινγνχκελνπ θαη ην πνζφ ηεο θνξνινγηθήο νθεηιήο 

θαζνξίδεηαη κε βάζε ηα άξζξα 31 (άκεζνο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη ρσξίο 

πεξαηηέξσ ελέξγεηα, ηαπηφρξνλα κε ηελ ππνβνιή ηεο θνξνινγηθήο δήισζεο) θαη 32 

(δηνηθεηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφξνπ) ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο 

(λ.4174/2013), κεηά ηελ έθπηωζε: 

 α) ηνπ θφξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε,  

 β) ηνπ θφξνπ πνπ πξνθαηαβιήζεθε θαη  

 γ) ηνπ θφξνπ πνπ θαηαβιήζεθε ζηελ αιινδαπή κε βάζε ην άξζξν 9 ηνπ 

λ.4172/2013.  

 Δπηζεκαίλεηαη, φηη θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο λνκηθψλ 

πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ θαη πξηλ απφ ηελ έθπησζε ησλ παξαπάλσ πνζψλ 

(πεξηπηψζεηο α’, β’ θαη γ’) αθαηξείηαη ην πνζφ ηεο απαιιαγήο απφ ηελ θαηαβνιή θφξνπ θαηά 

ην ηξέρνλ θνξνινγηθφ έηνο ιφγσ πξαγκαηνπνίεζεο παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ, ζηα 

πιαίζηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.3908/2011 (θνξνινγηθή απαιιαγή λ.3908/2011), θαζψο θαη ην 

δηπιάζην πνζφ ηνπ κηζζψκαηνο πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηε ρξήζε αθηλήηνπ ζηελ πεξηνρή 

Γεξάλη – Μεηαμνπξγείν, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. Β2 ησλ άξζξσλ 43 θαη 44 ηνπ λ. 

4030/2011 (θνξνινγηθά θίλεηξα απνθαηάζηαζεο θηηξίσλ ζην ηζηνξηθφ θέληξν ηεο Αζήλαο), 

γηα επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ θάλεη ρξήζε ησλ ελ ιφγσ θηλήηξσλ.    

 Όζνλ αθνξά ζηε ζεηξά έθπησζεο ησλ θφξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πην πάλσ 

πεξηπηψζεηο α’, β’ θαη γ’ θαη δεδνκέλνπ, φηη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68 παξ.3 ηνπ 

λ.4172/2013 πεξηιακβάλνπλ ξπζκίζεηο νπζησδψο φκνηεο κε εθείλεο ησλ πξντζρπνπζψλ  

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 109 παξ. 4 θαη 5 ηνπ λ. 2238/1994, γηα ηελ εξκελεία ησλ νπνίσλ 

έρνπλ εθδνζεί νη δεζκεπηηθέο γηα ηε Γηνίθεζε ππ’ αξηζκ. 1765/2014, 2988/2014 θαη 

2539/2014 απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ, δηεπθξηλίδεηαη φηη απηνί ζα πξέπεη 

λα εθπίπηνπλ απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ θφξνπ κε ηελ ζεηξά πνπ νξίδνπλ νη ελ ιφγσ δηαηάμεηο, 

ήηνη, πξψηα ν θφξνο πνπ παξαθξαηήζεθε, κεηά ν πξνθαηαβιεηένο θφξνο θαη ηέινο ν 

θφξνο πνπ θαηαβιήζεθε ζηελ αιινδαπή.   

 Δπηζεκαίλεηαη, φηη ζηελ έλλνηα ηνπ θφξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε (πεξίπησζε α’), 

πεξηιακβάλεηαη ηφζν ν θφξνο πνπ παξαθξαηήζεθε ζηα εηζνδήκαηα ηνπ ηξέρνληνο 

θνξνινγηθνχ έηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ν θφξνο πνπ παξαθξαηήζεθε απφ ηε 

κεζνιαβνχζα ηξάπεδα σο θνξέα πιεξσκήο ζην εηζφδεκα απφ ηφθνπο αιινδαπήο, θαζψο 
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θαη ηπρφλ παξαθξαηεζείο θφξνο ζην εηζφδεκα απφ κεξίζκαηα αιινδαπήο, φζν θαη ν θφξνο 

πνπ είρε παξαθξαηεζεί ζε εηζνδήκαηα πξνεγνχκελσλ θνξνινγηθψλ εηψλ θνξνινγεζέλησλ 

θαη’ εηδηθφ ηξφπν κε βάζε ηηο πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ λ.2238/1994, ηα νπνία 

εκθαλίζζεθαλ ζε ινγαξηαζκφ απνζεκαηηθνχ (θαηά ην κέξνο πνπ δελ δηαλεκήζεθαλ) θαη ηα 

νπνία ζε πεξίπησζε θεθαιαηνπνίεζεο ή δηαλνκήο ηνπο ζεσξνχληαη σο θέξδνο απφ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ. 

4172/2013 (θεθαιαηνπνίεζε ή δηαλνκή θεξδψλ γηα ηα νπνία δελ έρεη θαηαβιεζεί θφξνο 

εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ).  

 Γηα παξάδεηγκα, εκεδαπή Α.Δ. πνπ έρεη απνθηήζεη εηζνδήκαηα θνξνινγεζέληα 

θαη’ εηδηθφ ηξφπν γηα ηα νπνία παξαθξαηήζεθε θφξνο κε βάζε ηηο πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο 

ηνπ λ.2238/1994 θαη ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζε ινγαξηαζκφ απνζεκαηηθνχ (εηδηθφ 

αθνξνιφγεην απνζεκαηηθφ), ζε πεξίπησζε πνπ κε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ 

κεηφρσλ πξνβεί ζηε δηαλνκή ή θεθαιαηνπνίεζε νιφθιεξνπ ή κέξνπο απηνχ, εληφο ηνπ 

έηνπο 2014, ζα έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 47 θαη ηνπ άξζξνπ 64 (πεξί 

παξαθξάηεζεο θφξνπ 10%) ηνπ λ.4172/2013. Δπνκέλσο, ζηελ πεξίπησζε απηή ην ελ ιφγσ 

απνζεκαηηθφ απνηειεί θέξδνο απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ππάγεηαη ζε 

θνξνινγία ζην θνξνινγηθφ έηνο 2014, ζπλαζξνηδφκελν κε ηα ινηπά εηζνδήκαηα ηεο 

εηαηξείαο θαη ν θφξνο πνπ παξαθξαηήζεθε ζα εθπέζεη απφ ηνλ αλαινγνχληα θφξν 

εηζνδήκαηνο.       

 Όζνλ αθνξά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ησλ νηθνδνκηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, γηα αθίλεηα γηα ηα νπνία ε άδεηα θαηαζθεπήο έρεη εθδνζεί πξηλ απφ ηελ 

1.1.2006, εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 24 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ 

λ.4172/2013, νη δηαηάμεηο ηνπ λ.2238/1994. Δπνκέλσο, ζε πεξίπησζε πψιεζεο εκηηειψλ 

νηθνδνκψλ ζηα θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ κεηά ηελ 1.1.2014 θαη ε άδεηα νηθνδνκήο είρε 

εθδνζεί πξηλ ηελ 1.1.2006, ζα εμαθνινπζήζνπλ λα  έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 

12 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 2238/1994, δειαδή ηα θέξδε ζα πξνζδηνξίδνληαη ηεθκαξηά 

(άξζξν 34 ηνπ λ. 2238/1994) θαη ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο ππνβαιιφκελεο δειψζεηο 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ εηψλ πνπ δηαξθεί ε αλέγεξζε ηεο νηθνδνκήο. Πεξαηηέξσ, ζην 

θνξνινγηθφ έηνο κέζα ζην νπνίν νινθιεξψλεηαη ε νηθνδνκή, ζα ππνβάιιεηαη ε νηθεία 

δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, κε ηελ νπνία πιένλ ζα δειψλεηαη ην ηειηθφ ινγηζηηθφ 

απνηέιεζκα. Απφ ηνλ πξνθχπηνληα κε βάζε ηελ ππφςε δήισζε θφξν εηζνδήκαηνο, ζα 

εθπίπηεη ν θφξνο πνπ έρεη ήδε θαηαβιεζεί κε βάζε ηηο πξνεγνχκελεο δειψζεηο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο θαη ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζηα ηεθκαξηά θέξδε ηεο νηθνδνκήο ηεο νπνίαο 

νινθιεξψζεθε ε αλέγεξζε.                                                        
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   ε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ πξνθαηαβιήζεθε ή παξαθξαηήζεθε 

είλαη κεγαιχηεξν απφ ηνλ νθεηιφκελν θφξν, ε επηπιένλ δηαθνξά επηζηξέθεηαη, θαηά ξεηή 

δηαηχπσζε ηνπ λφκνπ, γηαηί, ζε αληίζεηε πεξίπησζε, ζα είρακε επηβνιή δηπιήο θνξνινγίαο.   

4. Όζνλ αθνξά ζηελ πίζηωζε ηνπ θόξνπ αιινδαπήο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.4172/2013 πξνβιέπεηαη, φηη εάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

θνξνινγηθνχ έηνπο έλαο θνξνινγνχκελνο (λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα) πνπ έρεη 

θνξνινγηθή θαηνηθία ζηελ Διιάδα, θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 4, απνθηά 

εηζφδεκα ζηελ αιινδαπή, ν θαηαβιεηένο θφξνο εηζνδήκαηνο ηνπ ελ ιφγσ 

θνξνινγνχκελνπ, φζνλ αθνξά ζην ελ ιφγσ εηζφδεκα, κεηψλεηαη θαηά ην πνζφ ηνπ θφξνπ 

πνπ θαηαβιήζεθε ζηελ αιινδαπή γηα απηφ ην εηζφδεκα. Ζ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ηνπ θφξνπ 

ζηελ αιινδαπή απνδεηθλχεηαη κε ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηνλ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (άξζξν 16 ηνπ λ.4174/2013) θαη φπσο 

απηά θαζνξίδνληαη ζηελ ΠΟΛ.1026/22.01.2014 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ 

Δζφδσλ (ΦΔΚ 170Β’). ηελ πεξίπησζε πνπ ν θφξνο αιινδαπήο έρεη θαηαβιεζεί ζε άιιν 

λφκηζκα πέξαλ ηνπ επξψ (π.ρ. ζε δνιάξηα Ζ.Π.Α.), γηα ηηο αλάγθεο ηεο πίζησζεο ηνπ θφξνπ 

αιινδαπήο ιακβάλεηαη ππφςε ε ηζνηηκία επξψ θαη μέλνπ λνκίζκαηνο, φπσο απηή πξνθχπηεη 

θαηά ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ ζηελ αιινδαπή πνπ αλαγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή 

βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θνξνινγηθήο αξρήο ή Οξθσηνχ Διεγθηή.       

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ ίδηνπ σο άλσ άξζξνπ θαη λφκνπ νξίδεηαη, 

φηη ε κείσζε απηή ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο, θαηά ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ θαηαβιήζεθε ζηελ 

αιινδαπή, δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί γηα ην εηζφδεκα 

απηφ ζηελ Διιάδα. Δπηζεκαίλεηαη, φηη ζε πεξίπησζε πηζησηηθνχ ππνινίπνπ, ην πνζφ απηφ 

δελ επηζηξέθεηαη, θαζφζνλ ζε αληίζεηε πεξίπησζε (επηζηξνθήο) δελ ζα είρακε επηζηξνθή 

θφξνπ, αθνχ απηφο δελ ζα είρε απνδνζεί πξνεγνπκέλσο ζην Διιεληθφ Γεκφζην (φπσο 

ζπκβαίλεη κε ηνπο παξαθξαηνχκελνπο ή ηελ πξνθαηαβνιή), αιιά απιψο κία θαηαβνιή 

πνζνχ απφ ην Γεκφζην πξνο ην λνκηθφ πξφζσπν κε πξνβιεπφκελε απφ ην λφκν.  

Δπηπιένλ, δηεπθξηλίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ν θφξνο επί ησλ εηζνδεκάησλ 

εκεδαπήο αλψλπκεο εηαηξείαο απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηελ αιινδαπή παξαθξαηείηαη 

απφ ηελ αιινδαπή εηαηξεία θαηά ηελ εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ, ήηνη ζην επφκελν 

θνξνινγηθφ έηνο απφ απηφ εληφο ηνπ νπνίνπ ππήρζεζαλ ζε θνξνινγία ηα ππφςε 

εηζνδήκαηα ζηελ Διιάδα, ν παξαθξαηεζείο θφξνο εθπίπηεη απφ ηνλ αλαινγνχληα θφξν 

εηζνδήκαηνο ηνπ επφκελνπ απηνχ έηνπο, ππνβάιινληαο θαη ηε ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο 

αξκφδηαο αιινδαπήο θνξνινγηθήο αξρήο. Αλ φκσο ε παξαθξάηεζε γίλεη κέζα ζηελ 

πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο δήισζεο ηεο εκεδαπήο επηρείξεζεο, ηφηε απηή δηθαηνχηαη λα 

αθαηξέζεη ηνλ παξαθξαηεζέληα θφξν απφ ηνλ αλαινγνχληα θφξν ηεο δήισζεο απηήο. 
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  5. Δηδηθά γηα ηα κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηεη εκεδαπή κεηξηθή εηαηξεία απφ εκεδαπή 

ή αιινδαπή ζπγαηξηθή ηεο κε έδξα ζε άιιν θξάηνο – κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φηαλ 

δελ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 4172/2013 πεξί απαιιαγήο απφ ην 

θφξν ησλ ελδννκηιηθψλ κεξηζκάησλ, απφ ην πνζφ ηνπ θφξνπ εθπίπηεη ην πνζφ ηνπ θφξνπ 

πνπ θαηαβιήζεθε σο θφξνο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ζπγαηξηθήο ηεο εηαηξείαο αληίζηνηρα, γηα ηα ελ 

ιφγσ κεξίζκαηα, θαζψο θαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε σο θφξνο επί ηνπ 

κεξίζκαηνο.  

 Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ ην πνζφ ησλ εηζπξαηηφκελσλ κεξηζκάησλ 

θαηαρσξείηαη κηθηφ ζηα βηβιία ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ κε ηελ πξνζζήθε ηνπ θφξνπ πνπ 

θαηαβιήζεθε θαη ηνπ θφξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε, πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα λα γίλεη ε 

ζρεηηθή έθπησζε. 

 Γηεπθξηλίδεηαη φηη σο «θφξνο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ 

νληνηήησλ πνπ θαηαβιήζεθε» λνείηαη ζε θάζε πεξίπησζε ν θφξνο πνπ πξνθχπηεη κε βάζε 

ηα θνξνινγεηέα θέξδε ηνπ δηαλέκνληνο λνκηθνχ πξνζψπνπ ή λνκηθήο νληφηεηαο 

(κεησκέλνο θαηά ηα πνζά ηπρφλ απαιιαγψλ ή εθπηψζεσλ θφξνπ, εθηφο ησλ πνζψλ ησλ 

πεξηπηψζεσλ α’ έσο γ’ ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 68) θαη αλαινγεί ζηα εηζπξαηηφκελα 

κεξίζκαηα, κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 9 πεξί θφξνπ 

αιινδαπήο. 

 Δπηπιένλ ζεκεηψλεηαη φηη ηα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα δηαλνκή θεξδψλ 

παξειζνπζψλ ρξήζεσλ. ηελ πεξίπησζε απηή ν «θφξνο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ 

θαη λνκηθψλ νληνηήησλ πνπ θαηαβιήζεθε», φπσο νξίζζεθε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, 

πεξηνξίδεηαη ζην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί γηα ην εηζφδεκα απηφ κε βάζε ηνλ ηζρχνληα 

ζπληειεζηή. Δπνκέλσο, σο κηθηφ πνζφ ιακβάλεηαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ην πνζφ ηνπ 

εηζπξαηηφκελνπ κεξίζκαηνο κε ηελ πξνζζήθε ζε απηφ ηνπ πνζνχ ηνπ θφξνπ, φπσο έρεη 

πξνθχςεη κεηά ηνλ πην πάλσ πεξηνξηζκφ.   

 Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη νδεγίεο πνπ έρνπλ ήδε δνζεί γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

άξζξσλ 48 θαη 63 ηνπ λ.4172/2013 κε ηελ ΠΟΛ.1039/26.01.2015 εγθχθιηφ καο αλαθνξηθά 

κε ηελ απαιιαγή ελδννκηιηθψλ κεξηζκάησλ θαη παξαθξάηεζεο θφξνπ ελδννκηιηθψλ 

πιεξσκψλ.  

 6. Όζνλ αθνξά ζην ρξόλν θαηαβνιήο ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο, ε θαηαβνιή 

απηή γίλεηαη ζε νθηψ (8), θαη’ αλψηαην φξην, ηζφπνζεο κεληαίεο δφζεηο απφ ηηο νπνίεο ε 

πξψηε θαηαβάιιεηαη κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θαη νη ππφινηπεο επηά (7) κέρξη ηελ 

ηειεπηαία εκέξα ηνπ έβδνκνπ κήλα απφ ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο, ε νπνία δελ κπνξεί λα 

εθηείλεηαη πέξαλ ηνπ ίδηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο.  
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 Σα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη φηαλ ε αξρηθή δήισζε ππνβάιιεηαη πξηλ 

απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο, θαζψο θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο 

ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο (φηαλ απηή ππνβάιιεηαη εληφο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο 

αξρηθήο θνξνινγηθήο δήισζεο – παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ.4174/2013). 

 Δλφςεη ησλ αλσηέξσ θαη δεδνκέλνπ, φηη γηα ηα λνκηθά πξφζσπα θαη ηηο λνκηθέο 

νληφηεηεο πνπ ην θνξνινγηθφ ηνπο έηνο ιήγεη ζηηο 31.12.2014 (1.01.2014 – 31.12.2014) θαη 

ηα νπνία ππνβάιινπλ δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ζηηο 30.06.2015, ν πξνθχπησλ 

θφξνο πξέπεη λα θαηαβιεζεί, θαηά ξεηή δηαηχπσζε ηνπ λφκνπ κέρξη ην ηέινο ηνπ ίδηνπ 

θνξνινγηθνχ έηνπο, πξνθχπηεη φηη νη δφζεηο ζηελ πεξίπησζε απηή αλέξρνληαη ππνρξεσηηθά 

ζε επηά (7), απφ ηηο νπνίεο ε πξψηε θαηαβάιιεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ ππνβνιή ηεο 

δήισζεο θαη νη ππφινηπεο κέρξη ην ηέινο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο, ήηνη κέρξη ηηο 31.12.2015. 

Γηα παξάδεηγκα, εκεδαπή αλψλπκε εηαηξεία κε θνξνινγηθφ έηνο 1.01.2014 – 31.12.2014 

πνπ ππνβάιιεη ηελ δήισζή ηεο ζηηο 30.06.2015 θαη γηα ηελ νπνία πξνθχπηεη πνζφ θφξνπ 

γηα θαηαβνιή χςνπο 70.000 επξψ, ζα θαηαβάιεη ηαπηφρξνλα κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο 

ηελ πξψηε δφζε (1/7), ήηνη ηα 10.000 επξψ θαη ην ελαπνκείλαλ ππφινηπν, ήηνη ηα 60.000 

επξψ, ηζφπνζα κέρξη ηελ ηειεπηαία εκέξα θάζε κήλα κε ηελ ηειεπηαία δφζε λα 

θαηαβάιιεηαη κέρξη ηηο 31.12.2015 (ήηνη, 60.000 επξψ/ 6 κήλεο = 10.000 επξψ ην κήλα).  

 Σα ίδηα ηζρχνπλ θαη γηα ηα ινηπά λνκηθά πξφζσπα θαη ηηο λνκηθέο νληφηεηεο ησλ 

νπνίσλ ην θνξνινγηθφ έηνο ιήγεη ζηηο 30.06.2015 (1.07.2014 – 30.06.2015) θαη ηα νπνία 

ππνβάιινπλ δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ζηηο 31.12.2015. Γειαδή θαη απηά 

θαηαβάιινπλ θφξν ζε επηά (7) ηζφπνζεο κεληαίεο δφζεηο, απφ ηηο νπνίεο ε πξψηε 

θαηαβάιιεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θαη νη ππφινηπεο κέρξη ην ηέινο ηνπ 

θνξνινγηθνχ έηνπο, ήηνη κέρξη ηηο 30.06.2016. Γηα παξάδεηγκα, εκεδαπή αλψλπκε εηαηξεία 

κε θνξνινγηθφ έηνο 1.07.2014 – 30.06.2015 πνπ ππνβάιιεη ηελ δήισζή ηεο ζηηο 

31.12.2015 θαη γηα ηελ νπνία πξνθχπηεη πνζφ θφξνπ γηα θαηαβνιή χςνπο 70.000 επξψ, ζα 

θαηαβάιεη ηαπηφρξνλα κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο ηελ πξψηε δφζε (1/7), ήηνη ηα 10.000 

επξψ θαη ην ελαπνκείλαλ ππφινηπν, ήηνη ηα 60.000 επξψ, ηζφπνζα κέρξη ηελ ηειεπηαία 

εκέξα θάζε κήλα κε ηελ ηειεπηαία δφζε λα θαηαβάιιεηαη κέρξη ηηο 30.06.2016 (ήηνη, 60.000 

επξψ/ 6 κήλεο = 10.000 επξψ ην κήλα).  

 Αληίζηνηρα, ηα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη ζε πεξίπησζε πνπ λνκηθφ 

πξφζσπν/λνκηθή νληφηεηα ηίζεηαη ζε εθθαζάξηζε, γηα ην θνξνινγηθφ έηνο πξηλ απφ ηελ 

πεξίνδν ηεο εθθαζάξηζεο. 

 Γηα παξάδεηγκα, εκεδαπή αλψλπκε εηαηξεία κε θνξνινγηθφ έηνο πνπ ιήγεη ζηηο 

31.12.2014 θαη ε νπνία ηίζεηαη ζε εθθαζάξηζε ζηηο 14.05.2015, ππνρξενχηαη ζε ππνβνιή 

δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κέρξη ηηο 30.11.2015 γηα ην θνξνινγηθφ έηνο πνπ έιεμε 
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πξηλ απφ ηελ πεξίνδν ηεο εθθαζάξηζεο (ήηνη, απφ 1.01.2015 έσο 13.05.2015) θαη 

επνκέλσο, ζα πξέπεη λα θαηαβάιεη ηελ πξψηε δφζε ηνπ θφξνπ ηαπηφρξνλα κε ηελ 

ππνβνιή ηεο δήισζεο κέρξη ηηο 30.11.2015 θαη ηηο ππφινηπεο ηζφπνζεο κεληαίεο δφζεηο 

κέρξη ηηο 31.05.2016 (ήηνη, ζπλνιηθά επηά δφζεηο θφξνπ). 

 Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ εκεδαπή Α.Δ. αλήθεη ζε πνζνζηφ 

πνπ ππεξβαίλεη ην 50% ζε αιινδαπή εηαηξεία θαη ρξεζηκνπνηεί ην θνξνινγηθφ έηνο απηήο 

πνπ ιήγεη ζηηο 30.11.2015 (1.12.2014 – 30.11.2015), θαζφζνλ ππνρξενχηαη ζε ππνβνιή 

δήισζεο θνξνινγίαο κέρξη ηηο 31.05.2016 θαη επνκέλσο, ζα πξέπεη λα θαηαβάιεη ηελ 

πξψηε δφζε ηνπ θφξνπ ηαπηφρξνλα κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο κέρξη ηηο 31.05.2016 θαη 

ηηο ππφινηπεο ηζφπνζεο κεληαίεο δφζεηο κέρξη ηελ ηειεπηαία εκέξα ησλ επφκελσλ έμη (6) 

κελψλ, ήηνη κέρξη ηηο 30.11.2016 (εκεξνκελία ιήμεο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο απφ 1.12.2015 

έσο 30.11.2016).       

 Αθφκε, ζε πεξίπησζε πνπ εκεδαπή αλψλπκε εηαηξεία κε θνξνινγηθφ έηνο 

1.01.2015 - 31.12.2015 θαη κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο δήισζεο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο ζηηο 30.06.2016 ππνβάιιεη ηελ δήισζή ηεο ζηηο 18.03.2016, ν θφξνο 

θαηαβάιιεηαη ζε νθηψ (8) ηζφπνζεο κεληαίεο δφζεηο, απφ ηηο νπνίεο ε πξψηε ηαπηφρξνλα κε 

ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θαη νη ππφινηπεο κέρξη ηελ ηειεπηαία εκέξα ησλ επφκελσλ επηά 

(7) κελψλ (ήηνη, ε δεχηεξε δφζε κέρξη ηηο 18.04.2016, θιπ. κε ηελ ηειεπηαία δφζε λα 

θαηαβάιιεηαη κέρξη ηηο 18.10.2016). 

 Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο ππνβνιήο ηεο δήισζεο ή ππνβνιήο 

ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο κεηά ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο αξρηθήο θνξνινγηθήο 

δήισζεο αιιά πξηλ ην πέξαο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο κέζα ζην νπνίν έπξεπε λα ππνβιεζεί 

αξρηθά, κεηά ηελ εθάπαμ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ πνπ έρεη θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκν 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νθεηιφκελσλ ηφθσλ θαη πξνζηίκσλ), ην κε ιεμηπξφζεζκν 

πνζφ θφξνπ θαηαβάιιεηαη θαλνληθά ζηηο ελαπνκείλαζεο κεληαίεο δφζεηο, κε βάζε ηα φζα 

αλαθέξζεθαλ πην πάλσ. ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο ππνβνιήο ηεο δήισζεο ή ππνβνιήο 

ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο κεηά ην πέξαο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο κέζα ζην νπνίν έπξεπε λα 

ππνβιεζεί ε αξρηθή δήισζε, ε θαηαβνιή ηνπ θφξνπ γίλεηαη εθάπαμ.   

 Δπνκέλσο, ζε πεξίπησζε πνπ εκεδαπή Α.Δ. κε θνξνινγηθφ έηνο πνπ ιήγεη ζηηο 

31.12.2014 ππνβάιεη ηελ δήισζε εθπξφζεζκα κεηά ηηο 30.06.2015, γηα παξάδεηγκα ζηηο 

10.11.2015 ή ππνβάιεη ηξνπνπνηεηηθή δήισζε γηα ην θνξνινγηθφ έηνο 2014 ηελ ίδηα 

εκεξνκελία, ζα πξέπεη, κεηά ηελ εθάπαμ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ πνπ έρεη θαηαζηεί 

ιεμηπξφζεζκν (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νθεηιφκελσλ ηφθσλ θαη πξνζηίκσλ), λα 

θαηαβάιεη ην κε ιεμηπξφζεζκν πνζφ θφξνπ ζηηο ελαπνκείλαζεο κεληαίεο δφζεηο (ήηνη, κέρξη 

ηηο 30.11.2015 θαη ηηο 31.12.2015, αληίζηνηρα). ε πεξίπησζε πνπ ε εθπξφζεζκε ή 
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ηξνπνπνηεηηθή δήισζε ππνβιεζεί κεηά ηηο 31.12.2015, ε θαηαβνιή ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ 

ηνπ θφξνπ γίλεηαη εθάπαμ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νθεηιφκελσλ ηφθσλ θαη πξνζηίκσλ).         

 Γηεπθξηλίδεηαη, φηη ζε πεξίπησζε εθάπαμ θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ, δελ παξέρεηαη 

επηπιένλ έθπησζε επί ηνπ θαηαβαιιφκελνπ πνζνχ, σο κε πξνβιεπφκελε ε έθπησζε απηή 

απφ ην λφκν. 

 Σέινο, γηα ηα λνκηθά πξφζσπα θαη ηηο λνκηθέο νληφηεηεο πνπ έρνπλ ηεζεί ππφ 

εθθαζάξηζε, θαζψο θαη γηα ηα δηαιπφκελα λνκηθά πξφζσπα θαη ηηο λνκηθέο νληφηεηεο, γηα ηα 

νπνία δελ επηβάιιεηαη απφ ην λφκν εθθαζάξηζε, ε θαηαβνιή ηνπ θφξνπ γίλεηαη, θαηά ξεηή 

δηαηχπσζε ηνπ λφκνπ, εθάπαμ κε ηελ ππνβνιή ηεο εκπξφζεζκεο πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο 

δήισζεο. 

 Γηα παξάδεηγκα, ζε πεξίπησζε πνπ εκεδαπή Α.Δ. κε θνξνινγηθφ έηνο πνπ ιήγεη 

ζηηο 31.12.2014 ηεζεί ζε εθθαζάξηζε ζηηο 14.05.2015, ε νπνία ζα δηαξθέζεη κέρξη ηηο 

20.02.2017, ζα πξέπεη λα θαηαβάιεη ην θφξν εθάπαμ γηα ηα εηζνδήκαηα ηνπ έηνπο απφ 

14.05.2015 έσο 13.05.2016 κε ηελ ππνβνιή ηεο εκπξφζεζκεο πξνζσξηλήο δήισζεο, ήηνη 

κέρξη ηηο 13.06.2016 θαη γηα ηα εηζνδήκαηα νιφθιεξεο ηεο πεξηφδνπ ηεο εθθαζάξηζεο 

εθάπαμ κε ηελ ππνβνιή ηεο εκπξφζεζκεο νξηζηηθήο δήισζεο, ήηνη κέρξη ηηο 20.03.2017.   

 7. Με ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ απηνχ πξνβιέπεηαη, φηη κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξα ν ηξφπνο θαη ν ρξφλνο ππνβνιήο, ν ηχπνο 

θαη ην πεξηερφκελν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ή 

άιια ζηνηρεία ηα νπνία ζπλππνβάιινληαη κε απηήλ. 

 

Άξζξν 71 

Πξνθαηαβνιή ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο λνκηθώλ πξνζώπωλ  

θαη λνκηθώλ νληνηήηωλ 

 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ λ.4172/2013 νξίδεηαη, φηη 

κε βάζε ηε δήισζε πνπ ππνβάιιεη ην λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα (θεθαιαηνπρηθέο 

εηαηξείεο πνπ ζπζηήζεθαλ ζηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή, ζπλεηαηξηζκνί θαη ελψζεηο 

απηψλ, θνηλνπξαμίεο, λνκηθέο νληφηεηεο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κ.Φ.Δ. πιελ εθείλσλ πνπ 

νξίδνληαη ξεηά ζην άξζξν 45) θαη ηνπο ινηπνχο ηίηινπο βεβαίσζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ 

Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (ήηνη, ε πξάμε εθηηκψκελνπ, δηνξζσηηθνχ θαη 

πξνιεπηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ, θαζψο θαη νη ινηπνί εθηειεζηνί ηίηινη πνπ 

απαξηζκνχληαη ζην άξζξν 45 ηνπ λ.4174/2013), βεβαηψλεηαη πνζφ ίζν κε ην νγδφληα ηνηο 

εθαηφ (80%) ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη γηα ην θφξν πνπ αλαινγεί ζην εηζφδεκα ηνπ 

δηαλπφκελνπ θνξνινγηθνχ έηνπο. Σν ελ ιφγσ πνζνζηφ απμάλεηαη ζε εθαηφ ηνηο εθαηφ 

(100%) εηδηθά γηα ηηο ηξαπεδηθέο εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξείεο θαη ηα ππνθαηαζηήκαηα 
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αιινδαπψλ ηξαπεδψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα. Δάλ ην θνξνινγηθφ έηνο είλαη 

κηθξφηεξν ησλ δψδεθα (12) κελψλ, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο πξνθαηαβνιήο γίλεηαη θαλνληθά, 

δειαδή ρσξίο θακία κείσζε. Γηεπθξηλίδεηαη φηη σο πξνο ην ρξφλν θαηαβνιήο ηεο 

πξνθαηαβνιήο ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 68 πεξί θαηαβνιήο ζε δφζεηο.  

 2. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ νξίδεηαη, φηη ην 

παξαπάλσ πνζνζηφ πεξηνξίδεηαη ζην πελήληα πέληε ηνηο εθαηφ (55%) εηδηθά γηα ηηο 

πξνζσπηθέο εηαηξείεο πνπ ζπζηήζεθαλ ζηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή θαη δηαηεξνχλ 

κφληκε εγθαηάζηαζε ή ππνθαηάζηεκα ζηελ Διιάδα, ηα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα 

λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ ζπζηήζεθαλ ζηελ εκεδαπή ή ηελ 

αιινδαπή θαη ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα θάζε είδνπο ζσκαηεία θαη ηδξχκαηα, ηηο 

θνηλσλίεο αζηηθνχ δηθαίνπ, ηηο αζηηθέο θεξδνζθνπηθέο ή κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο, ηηο 

ζπκκεηνρηθέο ή αθαλείο εθφζνλ αζθνχλ επηρείξεζε ή επάγγεικα θαη ηηο θνηλνπξαμίεο ησλ 

πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ.   

 3. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ απηνχ πξνβιέπεηαη ε ππφ 

πξνυπνζέζεηο κεησκέλε πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ βεβαηψλεηαη ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ Κ.Φ.Δ., γηα λεντδξπφκελα λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο 

νληφηεηεο, θεξδνζθνπηθνχ ή κε ραξαθηήξα.  

 Δηδηθφηεξα, πξνβιέπεηαη ε κείσζε θαηά πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ ηζρχνληνο 

ζήκεξα πνζνζηνχ 100% γηα ηε βεβαίσζε πξνθαηαβνιήο ζηηο ηξαπεδηθέο εκεδαπέο 

αλψλπκεο εηαηξείεο θαη ηα ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπψλ ηξαπεδψλ, θαηά πελήληα ηνηο εθαηφ 

(50%) ηνπ ηζρχνληνο ζήκεξα πνζνζηνχ 80% γηα ηε βεβαίσζε πξνθαηαβνιήο ζηηο 

θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο πνπ ζπζηήζεθαλ ζηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή, ζηνπο 

ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηηο ελψζεηο απηψλ, ζηηο θνηλνπξαμίεο, θαζψο θαη ζηηο λνκηθέο νληφηεηεο 

ηνπ άξζξνπ 2 (πιελ εθείλσλ πνπ νξίδνληαη ξεηά ζην άξζξν 45) θαη θαηά πελήληα ηνηο εθαηφ 

(50%) ηνπ ηζρχνληνο ζήκεξα πνζνζηνχ 55% γηα ηε βεβαίσζε πξνθαηαβνιήο ζηηο 

πξνζσπηθέο εηαηξείεο πνπ ζπζηήζεθαλ ζηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή, ηα κε 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ ζπζηήζεθαλ 

ζηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή θαη ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα θάζε είδνπο ζσκαηεία 

θαη ηδξχκαηα, ζηηο θνηλσλίεο αζηηθνχ δηθαίνπ, ζηηο αζηηθέο θεξδνζθνπηθέο ή κε 

θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο, ζηηο ζπκκεηνρηθέο ή αθαλείο εθφζνλ αζθνχλ επηρείξεζε ή 

επάγγεικα θαη ζηηο θνηλνπξαμίεο ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ.   

  Καηά ζπλέπεηα, κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο πξνβιεπφκελεο πην πάλσ κείσζεο, ηα 

ππφςε πνζνζηά δηακνξθψλνληαη ζε πελήληα ηνηο εθαηφ (50%), ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) 

θαη είθνζη επηά θαη πελήληα ηνηο εθαηφ (27,50%), αληίζηνηρα.  

ΑΔΑ: 7Ξ74Η-ΣΣΥ



 13 
 

 Σα πην πάλσ κεησκέλα πνζνζηά πξνθαηαβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο εθαξκφδνληαη 

κφλν γηα ηα πξψηα ηξία (3) νηθνλνκηθά έηε απφ ηε δήισζε έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ ηνπο, ε 

νπνία πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 36 

ηνπ λ.2859/2000 «πεξί Κψδηθα Φ.Π.Α.» (ΦΔΚ Α’ 248). Μεηά ηελ παξέιεπζε ησλ ηξηψλ (3) 

πξψησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ απφ ηε δήισζε έλαξμεο εξγαζηψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο 

λνκηθήο νληφηεηαο, ε πξνθαηαβνιή ζα βεβαηψλεηαη πιένλ κε ηα πνζνζηά πνπ ηζρχνπλ γηα 

φια ηα λνκηθά πξφζσπα θαη ηηο λνκηθέο νληφηεηεο, δειαδή νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%), 

πελήληα πέληε ηνηο εθαηφ (55%) θαη εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%), αληίζηνηρα.  

 Ζ κείσζε απηή δελ εθαξκφδεηαη γηα ηα λνκηθά πξφζσπα θαη ηηο λνκηθέο νληφηεηεο 

πνπ πξνέξρνληαη απφ κεηαηξνπή ή ζπγρψλεπζε άιισλ επηρεηξήζεσλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο 

νπνηνπδήπνηε λφκνπ. Δπνκέλσο, φηαλ κία Α.Δ. πξνέξρεηαη απφ κεηαηξνπή ή ζπγρψλεπζε 

άιιεο εηαηξείαο είηε κε βάζε ηηο δηαηάμεηο αλαπηπμηαθνχ λφκνπ (λ.δ. 1297/1972, λ. 

2166/1993, άξζξα 52 έσο 55 ηνπ λ. 4172/2013, θιπ.) ή κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο (θ.λ. 

2190/1920), ζε βάξνο ηεο βεβαηψλεηαη ην θαλνληθφ πνζφ πξνθαηαβνιήο. Αλ φκσο ζε κία 

λεντδξπφκελε Α.Δ. εηζθέξεηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 1297/1972, θάπνηνο 

θιάδνο (βηνκεραληθφο, εκπνξηθφο ή παξνρήο ππεξεζηψλ) ή ηκήκα απηνχ άιιεο 

ιεηηνπξγνχζαο – κε νπνηαδήπνηε κνξθή – επηρείξεζεο, ηφηε πξέπεη λα βεβαηψλεηαη ην 

κεησκέλν πνζνζηφ πξνθαηαβνιήο, γηαηί ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε έρνπκε ηε ζχζηαζε 

θαηλνχξηαο εηαηξείαο θαη πεξαηηέξσ, απηή πξνέξρεηαη απφ εηζθνξά θιάδνπ θαη φρη απφ 

κεηαηξνπή ή ζπγρψλεπζε άιισλ επηρεηξήζεσλ, ψζηε λα κελ ηπγράλνπλ εθαξκνγήο νη σο 

άλσ δηαηάμεηο πεξί κεησκέλεο πξνθαηαβνιήο. 

Δπίζεο, δελ ζεσξείηαη λέα επηρείξεζε θαη δελ κεηψλεηαη ν ζπληειεζηήο ζην 27,5% 

γηα ηηο πξνζσπηθέο εηαηξείεο πνπ θάλνπλ έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο κεηά απφ εηθνληθή ιχζε ή 

δηαθνπή άιιεο επηρείξεζεο. Ωο εηθνληθή ζεσξείηαη ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θάλεη 

έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο ζηελ ίδηα επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε πνπ αζθνχζαλ 

δξαζηεξηφηεηα αηνκηθή επηρείξεζε πνπ δηέθνςε  ή εηαηξεία πνπ ιχζεθε, λέα εηαηξεία κε 

άιιε κνξθή θαη κε ηνπο ίδηνπο εηαίξνπο ηεο ιπζείζαο ή ζπκκεηνρή ζ’ απηή ηνπ θπζηθνχ 

πξνζψπνπ πνπ αζθνχζε ηελ αηνκηθή επηρείξεζε πνπ δηέθνςε.     

 4. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ απηνχ νξίδεηαη, φηη ε ελ ιφγσ 

βεβαίσζε γίλεηαη έλαληη ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί ζην εηζφδεκα ηνπ δηαλπφκελνπ 

θνξνινγηθνχ έηνπο. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δήισζε ή νξηζηηθφο ηίηινο (γηα 

παξάδεηγκα αξρηθή ή ηξνπνπνηεηηθή νξηζηηθή δήισζε ή νξηζηηθφ θχιιν ειέγρνπ ή άιινο 

ηίηινο βεβαίσζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 45 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο), ν 

θαηαβιεηένο θφξνο ππνινγίδεηαη κε βάζε ην θφξν πνπ πξνθχπηεη απφ ζηνηρεία (δειψζεσλ 

ή νξηζηηθνχ ηίηινπ) ηνπ εγγχηεξνπ θνξνινγηθνχ έηνπο.  
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  Δπηζεκαίλεηαη, φηη δελ ππνινγίδεηαη πξνθαηαβνιή ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ππνβάιιεηαη εθπξφζεζκε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ 

θνξνινγηθνχ έηνπο γηα ην νπνίν απηή βεβαηψλεηαη. Γηα παξάδεηγκα, αλ ππνβιεζεί δήισζε 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θνξνινγηθνχ έηνπο 2014 (1.01.2014 – 31.12.2014) εθπξφζεζκα 

κέζα ζην θνξνινγηθφ έηνο 2016 δελ ζα ππνινγηζζεί πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο, 

γηαηί ην θνξνινγηθφ έηνο 2015 έλαληη ηνπ νπνίνπ ζα γηλφηαλ ε βεβαίσζε ηεο πξνθαηαβνιήο 

έρεη παξέιζεη.         

 5. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 νξίδεηαη φηη ηα αλσηέξσ, πεξί βεβαίσζεο 

πξνθαηαβνιήο, ηζρχνπλ θαη γηα ηηο πξνζσξηλέο δειψζεηο πνπ ππνβάιινπλ ηα λνκηθά 

πξφζσπα ή νη λνκηθέο νληφηεηεο πνπ έρνπλ ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε. Καηά ζπλέπεηα, ην πνζφ 

ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ βεβαηψλεηαη θαη θαηαβάιιεηαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο 

θφξνπ εηζνδήκαηνο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο λνκηθήο νληφηεηαο, αληίζηνηρα, γηα ην 

θνξνινγηθφ έηνο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο εθθαζάξηζεο, εθπίπηεη, θαλνληθά, απφ ηνλ 

αλαινγνχληα θφξν πνπ πξνθχπηεη βάζεη ηεο πξψηεο πξνζσξηλήο δήισζεο ηνπ 

επξηζθφκελνπ ζε εθθαζάξηζε λνκηθνχ πξνζψπνπ/ λνκηθήο νληφηεηαο, θαη’ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Κ.Φ.Δ. Σα ίδηα ηζρχνπλ θαη γηα ην πνζφ 

ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ βεβαηψλεηαη θαη θαηαβάιιεηαη θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθθαζάξηζεο, 

βάζεη ησλ πξνζσξηλψλ δειψζεσλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο λνκηθήο νληφηεηαο, 

αληίζηνηρα (ήηνη, έθπησζε ηεο πξνθαηαβνιήο ηνπ θφξνπ πνπ βεβαηψλεηαη θαη θαηαβάιιεηαη 

κε ηελ πξψηε πξνζσξηλή δήισζε απφ ηνλ αλαινγνχληα θφξν πνπ πξνθχπηεη βάζεη ηεο 

δεχηεξεο πξνζσξηλήο δήισζεο, θ.ν.θ.).  

 6. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 νξίδεηαη φηη απφ ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ 

βεβαηψλεηαη εθπίπηεη ν θφξνο πνπ παξαθξαηείηαη απφ πεγή Διιάδνο, εθφζνλ ζπληξέρεη 

πεξίπησζε.  Καηά ζπλέπεηα, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνθαηαβνιήο δελ αθαηξείηαη ν θφξνο 

κεξηζκάησλ, ηφθσλ, θιπ. πνπ έρεη παξαθξαηεζεί ζηελ αιινδαπή, αιιά κφλν ηα πνζά πνπ 

έρνπλ παξαθξαηεζεί ζηελ πεγή κε βάζε ηελ εζσηεξηθή καο λνκνζεζία (π.ρ. 

παξαθξαηνχκελνο θφξνο ζην εηζφδεκα απφ θεθάιαην).  

 7. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ απηνχ νξίδεηαη, φηη αλ κεησζεί ην 

θνξνινγεηέν εηζφδεκα εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 70 ηνπ λ. 

4172/2013, ζρεηηθά κε ηε κείσζε ηνπ πξνθαηαβιεηένπ θφξνπ απφ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα πνπ απνθηνχλ ηα θπζηθά πξφζσπα. Γειαδή, ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί 

αίηεζε απφ ην λνκηθφ πξφζσπν ή ηε λνκηθή νληφηεηα κε ηελ νπνία ζα αηηείηαη ηε κείσζε 

ηνπ πξνθαηαβιεηένπ θφξνπ πνπ βεβαηψζεθε κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θφξνπ 

εηζνδήκαηνο ηνπ άξζξνπ 68, γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπκε κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο άλσ 

ηνπ 25%. Ζ ελλεάκελε πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο κείσζεο ηνπ 
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πξνθαηαβιεηένπ πνζνχ θφξνπ αξρίδεη απφ ηελ εκέξα έλαξμεο ηνπ λένπ θνξνινγηθνχ 

έηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλεηαη βαζηκφηεηα ηνπ αηηήκαηνο ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ ή ηεο λνκηθήο νληφηεηαο πεξί κείσζεο ηνπ πξνθαηαβιεηένπ θφξνπ ιφγσ 

κείσζεο ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ δηαλπφκελνπ θνξνινγηθνχ έηνπο, κε βάζε ηηο δειψζεηο πνπ 

έρνπλ ππνβιεζεί, ζα γίλεηαη λέα εθθαζάξηζε ηνπ πξνθαηαβιεηένπ θφξνπ θαη ην πνζφ ηεο 

πξνθαηαβνιήο πνπ βεβαηψζεθε αξρηθά ζα κεηψλεηαη αλάινγα κε ηε κείσζε ηνπ 

εηζνδήκαηνο. Σν πνζφ θαηά ην νπνίν κεηψλεηαη ε πξνθαηαβνιή ζα αθαηξείηαη απφ ηελ 

πξνθαηαβνιή ησλ δφζεσλ πνπ νθείινληαη θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο.  

 Γηα παξάδεηγκα, λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα κε θνξνινγηθφ έηνο πνπ 

ιήγεη ζηηο 31.12.2014 θαη ηνπ νπνίνπ κεηψλεηαη ην θνξνινγεηέν ηνπ εηζφδεκα, ζα πξέπεη λα 

ππνβάιεη αίηεζε γηα κείσζε ηνπ πξνθαηαβιεηένπ πνζνχ θφξνπ κέρξη ηηο 30.09.2015 θαη ζε 

θάζε πεξίπησζε κεηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο δήισζήο ηνπ, ελψ αλ ην θνξνινγηθφ 

έηνο ιήγεη ζηηο 30.06.2015 ζα πξέπεη αληίζηνηρα λα ππνβάιεη ηε ζρεηηθή αίηεζε κέρξη ηηο 

31.03.2016 θαη ζε θάζε πεξίπησζε κεηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο δήισζήο ηνπ.  

 8. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ απηνχ πξνβιέπεηαη ε αλαινγηθή 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 4, 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ λ. 4172/2013 

(πξνθαηαβνιή θφξνπ γηα αξρηηέθηνλεο, κεραληθνχο θαη δηθεγφξνπο) ζηα λνκηθά πξφζσπα 

θαη ηηο λνκηθέο νληφηεηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνθαηαβνιή θφξνπ πνπ ππνινγίδεηαη κε ηηο 

δηαηάμεηο απηέο είλαη κηθξφηεξε απηήο πνπ νθείιεηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 

1 θαη 2, ε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη βεβαηψλεηαη ζην φλνκα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο 

λνκηθήο νληφηεηαο σο πξνθαηαβνιή θφξνπ. 

 9. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ απηνχ πξνβιέπεηαη φηη δελ 

βεβαηψλεηαη πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 

 α) γηα ηηο εηαηξείεο πνπ κεηαζρεκαηίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

52 θαη 54 ηνπ λ. 4172/2013 (εηζθνξά θιάδνπ δξαζηεξηφηεηαο, ζπγρσλεχζεηο – δηαζπάζεηο), 

θαζψο θαη ηνπ λ.δ. 1297/1972 θαη ηνπ λ. 2166/1993, θαηά πεξίπησζε.  

 Καηά ζπλέπεηα, αλ κία Δ.Π.Δ. (ή Η.Κ.Δ.) κεηαηξέπεηαη ζε Α.Δ. κε βάζε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ λ.δ.1297/1972, δελ ζα βεβαηψλεηαη πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο. Σα ίδηα ηζρχνπλ 

θαη γηα ηε ζπγρψλεπζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ.1297/1972 αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ή Δ.Π.Δ. (ή 

Η.Κ.Δ.) θαη ηε δεκηνπξγία λέαο αλψλπκεο εηαηξείαο ή Δ.Π.Δ. (ή Η.Κ.Δ.) (ζχζηαζε λένπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ), θαζψο θαη φηαλ απνξξνθάηαη Δ.Π.Δ. (ή Η.Κ.Δ.) ή αλψλπκε εηαηξεία 

απφ πθηζηάκελε αλψλπκε εηαηξεία. Αθφκε, δελ ζα βεβαηψλεηαη πξνθαηαβνιή θφξνπ 

εηζνδήκαηνο γηα ηηο εκεδαπέο εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (ή Η.Κ.Δ. ή αηνκηθέο 

επηρεηξήζεηο ή πξνζσπηθέο εηαηξείεο ή ζπλεηαηξηζκνχο ή θνηλνπξαμίεο ή θνηλσλίεο αζηηθνχ 

δηθαίνπ) ή αλψλπκεο εηαηξείεο, θαζψο θαη ηα εγθαηεζηεκέλα ζηε ρψξα καο ππνθαηαζηήκαηα 
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αιινδαπψλ εηαηξεηψλ, πνπ κεηαζρεκαηίδνληαη ζε άιιεο εηαηξείεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ 1 έσο 6 ηνπ λ.2166/1993. Δπνκέλσο, αλ κία Δ.Π.Δ. (ή Η.Κ.Δ.) ή ππνθαηάζηεκα 

αιινδαπήο εηαηξείαο ζηελ Διιάδα κεηαζρεκαηίδεηαη ζε Α.Δ. κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λ.2166/1993, δελ ζα βεβαηψλεηαη πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο ζε βάξνο ηεο 

κεηαηξεπφκελεο εηαηξείαο ή ηεο κφληκεο εγθαηάζηαζεο. Σα ίδηα ζα ηζρχνπλ θαη γηα ηε 

ζπγρψλεπζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2166/1993 αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ή Δ.Π.Δ. (ή Η.Κ.Δ.) γηα ηε 

δεκηνπξγία λέαο αλψλπκεο εηαηξείαο ή Δ.Π.Δ. (ή Η.Κ.Δ.) (ζχζηαζε λένπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ), θαζψο θαη φηαλ απνξξνθάηαη Δ.Π.Δ. (ή Η.Κ.Δ.)  ή αλψλπκε εηαηξεία απφ 

ιεηηνπξγνχζα αλψλπκε εηαηξεία ή φηαλ απνξξνθάηαη Δ.Π.Δ. ή Η.Κ.Δ. απφ ιεηηνπξγνχζα 

εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ή Η.Κ.Δ., αληίζηνηρα.  

 Σνλίδεηαη, φηη αλ ε κεηαηξνπή γίλεηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ.2190/1920 

(άξζξν 67 παξ.2) ή ηνπ λ.3190/1955 (άξζξν 53), ρσξίο ηελ εθαξκνγή ησλ πην πάλσ 

αλαπηπμηαθψλ λφκσλ, δελ γελλάηαη ζέκα, γηαηί έρνπκε ζπλέρεηα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη 

ππνβάιιεηαη κία δήισζε απφ ηελ πξνεξρφκελε απφ ηε κεηαηξνπή Α.Δ. ή Δ.Π.Δ. γηα 

νιφθιεξε ηε ρξήζε εληφο ηεο νπνίαο νινθιεξψζεθε ε κεηαηξνπή. 

 β) γηα ηηο εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξείεο πνπ ζπγρσλεχνληαη ζε αλψλπκε εηαηξεία ή 

δηαζπψληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 68, 80 θαη 81, θαηά πεξίπησζε, ηνπ 

θ.λ.2190/1920,  

 γ) γηα ηηο εκεδαπέο εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο πνπ ζπγρσλεχνληαη ζε 

εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 54 ηνπ λ.3190/1955, 

  δ) γηα ηηο αγξνηηθέο ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο πνπ ζπγρσλεχνληαη ζε λέα ή 

πθηζηάκελε αγξνηηθή ζπλεηαηξηζηηθή νξγάλσζε, θαζψο θαη ζηηο δεπηεξνβάζκηεο ή 

ηξηηνβάζκηεο αγξνηηθέο ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο πνπ κεηαηξέπνληαη ζε αλψλπκε εηαηξεία 

ή εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ 

λ.2810/2000, 

  ε) γηα ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ κεηαζρεκαηίδνληαη, ζχκθσλα κε εηδηθέο δηαηάμεηο 

λφκνπ, ζε άιιν λνκηθφ πξφζσπν πνπ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ θαη 

 ζη) γηα ηα δηαλεκφκελα ή θεθαιαηνπνηνχκελα θέξδε αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, νη 

νπνίεο απαιιάζζνληαη ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο, βάζεη εηδηθψλ δηαηάμεσλ λφκσλ (π.ρ. 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ΣΑΗΠΔΓ Α.Δ.).    

 Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ γηα κεηαηξνπέο θαη ζπγρσλεχζεηο κε εκεξνκελία 

νινθιήξσζεο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ απφ 1.01.2014 θαη κεηά ή κε εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ 

ηζνινγηζκνχ κεηαζρεκαηηζκνχ απφ 1.01.2014 θαη κεηά, θαηά πεξίπησζε. 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Κ.Φ.Δ. (λ. 4172/2013) 

νξίδεηαη, φηη νη δηαηάμεηο ησλ ελ ιφγσ άξζξσλ ηζρχνπλ γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη 
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θαη ηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, θαηά πεξίπησζε, ζηα θνξνινγηθά έηε πνπ 

αξρίδνπλ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά, ήηνη γηα δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 

θνξνινγηθψλ εηψλ 2014 θαη επφκελσλ.  

 

                               

 

  Αθξηβέο Αληίγξαθν      Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

  Ζ Πξντζηακέλε ηνπ Απηνηεινχο                  ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΑΒΒΑΪΓΟΤ         

Σκήκαηνο Γηνίθεζεο  

                 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Απνδέθηεο πίλαθα Β΄(εθηφο ηνπ αξηζκνχ 2 απηνχ) 

2. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ  θαη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηνπ 

3.Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Γ.Γ.Γ.Δ. 

4. Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθά πλαιιαζζνκέλσλ (e-ππεξεζίεο) 

(κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.) 

5. Γ/λζε Παξνρήο Φνξνινγηθψλ Τπεξεζηψλ – Οκάδα Δηζνδήκαηνο γηα ηελ κειέηε    

θαη αλάιπζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ απαηηήζεσλ ησλ εθαξκνγψλ Taxis – Taxisnet 

Ζιεθηξνληθήο Γ.Ο.Τ. & Τπνζηήξημεο ησλ Γ.Ο.Τ. 

 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α’, Σ’ (εθηφο ησλ αξηζκ.1 θαη 2 απηνχ), Ε΄(εθηφο ησλ αξηζκψλ 3, 4 

θαη 7), Ζ΄, Θ΄, Η΄, ΗΑ΄, ΗΒ΄, ΗΓ΄, ΗΓ΄, ΗΔ΄, ΗΣ΄, ΗΕ΄, ΗΖ΄, ΗΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄, ΚΒ΄ θαη ΚΓ΄ 

2. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ, Γεληθή 

Γ/λζε Δζση. Δκπνξίνπ, Γ/λζε Α.Δ. θαη Πίζηεσο - Σκήκα Α’, Πι. Κάληγγνο, Σ.Κ. 101 81, 

Αζήλα 

3. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ), 

Βνπιήο 7, Σ.Κ.105 62, Αζήλα 

4. ‘’ALLALOUF HELLAS LTD’’, Αθηή Μηανχιε 11, Σ.Κ.185 35, Πεηξαηάο   

5. ‘’ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΗΚΖ ΔΡΓΩΝ Α.Δ.’’, Αγίνπ Πέηξνπ 13, Σ.Κ.136 71, Αραξλαί 

6. Γεκήηξην – Αλάξγπξν Πξσηνλνηάξην, Αλδξέα Κάιβνπ 109, Σ.Κ.142 31, Ν. Ησλία 

7.Ηλζηηηνχην Καηαλαισηψλ Κξήηεο, Γηαλλνπδνβαξδή 19, Σ.Κ.73400, Κίζζακνο, Υαληά 

Κξήηεο  
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ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ  

2. Γξαθείν θαο Αλαπιεξψηξηαο Τπνπξγνχ 

3. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ   

4. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

5. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γ/ληψλ 

6. Γ/λζε Δθαξκνγήο ηεο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Ννκνζεζίαο – Τπνδηεχζπλζε Α’ 

Άκεζεο Φνξνινγίαο – Σκήκαηα Α’(5), Β'(10) 

7. Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 

8. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ 

9. Γ/λζεηο, Απηνηειή Σκήκαηα θαη Απηνηειή Γξαθεία ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. 
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