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ΘΔΜΑ: Κοηλοποίεζε ηες αρηζκ. 127/2016 γλωκοδόηεζες ηοσ Νοκηθού σκβοσιίοσ 

ηοσ Κράηοσς γηα ηε θοροιογηθή αληηκεηώπηζε δεκηώλ ζε τρήζεης κέτρη ηης 

31.1.2.2013, αλώλσκες εηαηρείας, θορέα ηες Γεληθής Κσβέρλεζες κε κολαδηθό 

κέηοτο ηο Γεκόζηο, κεηά ηελ εθαρκογή ηοσ λ.4172/2013. 

  Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο θνηλνπνηνύκε ηελ αξηζ. 127/2016 

γλσκνδόηεζε ηνπ Ν..Κ. (Β’ Σκήκα), πνπ έγηλε απνδεθηή από ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα 

Γεκνζίσλ Δζόδσλ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία νη κέρξη ηηο 31.12.2013 θνξνινγηθά 

αλαγλσξίζηκεο δεκίεο αλώλπκεο εηαηξείαο, πνπ, σο θνξέαο γεληθήο θπβέξλεζεο κε 

κνλαδηθό κέηνρν ην Διιεληθό Γεκόζην, απαιιάζζεηαη από ηελ 1.1.2014 θαη κεηά από ηνλ 

θόξν εηζνδήκαηνο (κε εμαίξεζε ηα εηζνδήκαηα από θεθάιαην θαη ππεξαμία κεηαβίβαζεο 

θεθαιαίνπ), δύλαληαη λα κεηαθεξζνύλ γηα λα ζπκςεθηζηνύλ κόλν κε ηα κε 

απαιιαζζόκελα θέξδε πνπ πξνέθπςαλ ή πξνθύπηνπλ θαηά ηα θνξνινγηθά έηε από ηελ 

1ε Ιαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά, νπόηε θαη ηέζεθε ζε ηζρύ ν λένο Κ.Φ.Δ. (λ. 4172/2013). 

Σνύην δηόηη είλαη πξνθαλέο όηη ζθνπόο ηνπ ζεζκνύ ηεο κεηαθνξάο δεκίαο πξνο 

ζπκςεθηζκό απηήο κε θέξδε ηεο επηρείξεζεο επόκελσλ ρξήζεσλ, θαηά παξέθθιηζε από 

ηελ αξρή ηεο απηνηέιεηαο ησλ δηαρεηξηζηηθώλ ρξήζεσλ, είλαη ε ειάηησζε ή πιήξεο 

εμάιεηςε ησλ θνξνινγηθώλ ηεο ππνρξεώζεσλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηα εηζνδήκαηα ησλ 

θεξδνθόξσλ ρξήζεσλ, νπόηε, επιόγσο, αλ από ηα θέξδε ησλ ρξήζεσλ απηώλ δελ 

γελλάηαη θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηεο επηρείξεζεο, ηόηε, ε κεηαθνξά ηεο δεκίαο ζηεξείηαη 

δηθαηνινγεηηθήο βάζεο θαη θαζίζηαηαη αιπζηηειήο. Οη πην πάλσ θνξνινγηθά αλαγλσξίζηκεο 
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δεκίεο κεηαθέξνληαη ππό ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

2238/1994 (δειαδή, ην επίκαρν πνζό λα απνηειεί αξλεηηθό ζηνηρείν πξνθύπηνλ από ηα 

επαξθώο θαη εηιηθξηλώο ηεξνύκελα βηβιία ηεο εηαηξείαο, ε δεκία λα είρε δεισζεί 

εκπξόζεζκα ή κέρξη ην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο πνπ πξνέθπςε θαη ε επηρείξεζε λα 

εμαθνινπζεί λα αζθείηαη από ην ίδην λνκηθό πξόζσπν).  

Σέινο, όπσο επηζεκαίλεηαη ζηε γλσκνδόηεζε, ζην έηνο κεηαθνξάο κπνξνύλ λα 

εμεηαζηνύλ κόλνλ ηα δεηήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε λνκηκόηεηα ηεο ίδηαο ηεο 

κεηαθνξάο, όπσο αλ ε κεηαθνξά επηηξέπεηαη θαη αλ επηρεηξείηαη κέζα ζην λόκηκν ρξόλν 

αθόηνπ πξνέθπςε ε δεκηά, αλ όλησο, έρεη απνκείλεη ππόινηπν δεκηάο πξνο κεηαθνξά θαη 

πνην ην ύςνο ηνπ θαη αλ έρεη γίλεη ζπκςεθηζκόο κέξνπο ηεο δεκηάο απηήο πξνο θέξδε 

ελδηάκεζσλ εηώλ. 

 

                        Αθρηβές Αληίγραθο                     Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

     Η Προϊζηακέλε ηοσ Ασηοηειούς                                     ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 

                      Σκήκαηος Γηοίθεζες                            

 

 

σλεκκέλα: Η αξηζ. 127/2016 γλσκνδόηεζε ηνπ Ν..Κ. 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Απνδέθηεο πίλαθα Β’ (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ) 

2. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηνπ 

3. Γ/λζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Γ.Γ.Γ.Δ. 

4. Γηεύζπλζε Τπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ 

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

5. Γ/λζε Παξνρήο Φνξνινγηθώλ Τπεξεζηώλ – Σκήκα Β’ 

 
ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Ννκηθό πκβνύιην ηνπ Κξάηνπο- Αθαδεκίαο 68 – 10678 ΑΘΗΝΑ 

2. Πεξηνδηθό «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ» 

3. ΠΟΔ – Γ.Ο.Τ. 

4. ύιινγν Δξγαδνκέλσλ Γ.Ο.Τ. όιεο ηεο Υώξαο 

5. Δηδηθό Ννκηθό Γξαθείν Φνξνινγίαο 
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6. Γεληθό Δπηζεσξεηή Γεκόζηαο Γηνίθεζεο – Λ. Κεθηζίαο 1 – 11523 ΑΘΗΝΑ 

7. ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., Λεσθ. Μεζνγείσλ 191-193, 11525 ΑΘΗΝΑ 

 

ΙΙΙ.ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ 

2. Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ  

3. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ   

4. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

5. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Σκήκαηα Α’ (2), Β' (5), Γ’ (2) 

6. Γηεύζπλζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. 
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