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Θέμα: Υρόνος απόκηηζης ειζοδήμαηος επιτορηγήζεων ποσ ειζπράηηοσν νομικά πρόζωπα 

ή νομικές ονηόηηηες από θορείς Γενικής Κσβέρνηζης. 

 
Με αθνξκή πξνθνξηθά θαη γξαπηά εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία καο, 

αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: 

1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.4172/2013 νξίδεηαη, κεηαμχ άιισλ, 

φηη ρξφλνο θηήζεο ηνπ εηζνδήκαηνο ζεσξείηαη ν ρξφλνο πνπ ν δηθαηνχρνο απέθηεζε ην δηθαίσκα 

είζπξαμήο ηνπ. 

2. Με βάζε ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.4172/2013, κε ηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο 

ηίζεηαη σο γεληθφο θαλφλαο γηα ηνλ ρξφλν θηήζεο ηνπ εηζνδήκαηνο ην ζχζηεκα ηεο δεδνπιεπκέλεο 

βάζεο, ήηνη ν ρξφλνο πνπ ν δηθαηνχρνο απέθηεζε ην δηθαίσκα είζπξαμεο ηνπ εηζνδήκαηνο, φπσο 

άιισζηε ίζρπε θαη κε ηηο πξντζρχζαζεο δηαηάμεηο ηνπ λ.2238/1994, ελ αληηζέζεη κε ην ζχζηεκα ηεο 

ηακεηαθήο βάζεο ην νπνίν εθαξκφδεηαη θαηά ξεηή δηαηχπσζε ηνπ λφκνπ κφλν γηα ηηο αλείζπξαθηεο 

δεδνπιεπκέλεο απνδνρέο πνπ εηζπξάηηεη θαζπζηεξεκέλα ν δηθαηνχρνο εηζνδήκαηνο απφ κηζζσηή 

εξγαζία θαη ζπληάμεηο ζε θνξνινγηθφ έηνο κεηαγελέζηεξν.  

3. Πεξαηηέξσ, κε ηελ ΠΟΛ.1223/2016 εγθχθιηφ καο έρεη γίλεη δεθηφ φηη γηα ηελ ππαγσγή 

εηζνδήκαηνο ζε θφξν απαηηείηαη λα ζπληξέρνπλ γηα ην εηζφδεκα απηφ ζσξεπηηθά δχν 

πξνυπνζέζεηο: α) λα έρεη θαηαζηεί δεδνπιεπκέλν εληφο ηνπ νηθείνπ θνξνινγηθνχ έηνπο θαη β) λα 

έρεη απνθηεζεί ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπ εληφο ηνπ ίδηνπ έηνπο. Οη δχν απηέο πξνυπνζέζεηο γηα 

θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1.1.2015 θαη κεηά είλαη αλάινγεο κε ηηο ηηζέκελεο απφ ηα 

άξζξα 11 θαη 13 ηνπ λ.4308/2014 πξνυπνζέζεηο ζρεηηθά κε ην ρξφλν έθδνζεο ηηκνινγίνπ ή 

ζηνηρείνπ ιηαληθήο πψιεζεο. Δπνκέλσο, ην εηζφδεκα ζεσξείηαη ζε θάζε πεξίπησζε φηη απνθηάηαη 
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ζην ρξφλν πνπ ππάξρεη ππνρξέσζε έθδνζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ παξαζηαηηθψλ, θαζφζνλ θαηά 

ην ρξφλν απηφ πιεξνχληαη θαη νη δχν σο άλσ πξνυπνζέζεηο. 

4. Απφ εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία καο αλαθέξνληαη πεξηπηψζεηο φπνπ 

αζηηθέο κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο είλαη δηθαηνχρνη θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ κε βάζε 

πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ ζπλάςεη κε απηνχο ηνπο θνξείο γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη 

νξηζηηθή έγθξηζή ηνπο, κε απνηέιεζκα είηε πνηέ λα κελ θαηαβάιινληαη ή ε θαηαβνιή ηνπο λα  

θαζπζηεξεί ζεκαληηθά θαη λα πξαγκαηνπνηείηαη πέξαλ ηνπ νηθείνπ θνξνινγηθνχ έηνπο.  

5. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ δηεπθξηλίδεηαη φηη πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ν ρξφλνο 

θνξνινγίαο ησλ θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ, ζα πξέπεη γη’ απηέο λα έρεη απνθηεζεί ην δηθαίσκα 

είζπξαμήο ηνπο, ην νπνίν ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε απνθηάηαη θαηά ην έηνο νξηζηηθήο έγθξηζήο 

ηνπο απφ ηα αξκφδηα θαηά πεξίπησζε φξγαλα, νπφηε θαη θνξνινγείηαη. 

Πεξαηηέξσ δηεπθξηλίδεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο έρνπλ 

πεξηιεθζεί ζε δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ 

επεηδή είραλ θαηαζηεί δεδνπιεπκέλεο αιιά δελ είρε ιεθζεί ε απαηηνχκελε έγθξηζε, κπνξνχλ λα 

ππνβιεζνχλ ηξνπνπνηεηηθέο δειψζεηο. 
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ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

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

2. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηεο 

3. Γηεχζπλζε Παξνρήο Φνξνινγηθψλ Τπεξεζηψλ – Σκήκα Β΄ 

4. Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ  

(γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Α.Α.Γ.Δ.)  

5. Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ – Σκήκα Δ΄ 

(γηα αλάξηεζε ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε)  

 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α’, Β’, Ε’, Ζ’, Θ’, Η’, ΗΓ’, ΗΣ’, ΗΘ’, ΚΑ’ θαη ΚΒ’  

2. Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο & Σνπξηζκνχ, Γεληθή Γξακκαηεία  Δκπνξίνπ 

& Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηψλ & Γ.Δ.ΜΖ. - Σκήκα Γ’, Πι. 

Κάληγγνο, Σ.Κ. 101 81 Αζήλα  

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

7, Σ.Κ. 105 62 Αζήλα 

4. Μεζνγεηαθφ Ηλζηηηνχην Κηλεκαηνγξάθνπ, Βαξβάθε 38, Σ.Κ.114 74, Αζήλα 
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5. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 

6. Γξαθείν θαο Τθππνπξγνχ 

 

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Γηνηθεηή Α.Α.Γ.Δ. 

2. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γηεπζπληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο  

3. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γ/ληψλ 

4. Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 

5. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο - Σκήκαηα Α΄ (3), Β΄ (10), Γ΄ (2) 

6. Γ/λζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο  
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