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ΠΟΛ 1035/2017 

   

Θέμα: Χρόνος απόδοζης οθειλόμενων ηελών ταρηοζήμοσ επί δανείων κινούμενων 

ως ηρετούμενων δοζοληπηικών λογαριαζμών 
 

Με αθνξκή εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί ζηελ ππεξεζία καο, αλαθνξηθά κε ην αλσηέξσ 

ζέκα, δίλνληαη νη θάησζη νδεγίεο: 

1. ύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ πξνηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 5γ ηνπ άξζξνπ 

15 ηνπ Κώδηθα Σειώλ Υαξηνζήκνπ, επί δαλείσλ θηλνύκελσλ σο ηξερνύκελσλ 

δνζνιεπηηθώλ ινγαξηαζκώλ ην πξνζήθνλ ηέινο ραξηνζήκνπ ππνινγίδεηαη γηα θάζε 

δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν επί ηνπ κεγαιύηεξνπ ύςνπο ηνπ ρξεσζηηθνύ ή πηζησηηθνύ απηνύ 

ππνινίπνπ θαηά πεξίπησζε. 

2. ύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ πέκπηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 

Κώδηθα Σειώλ Υαξηνζήκνπ, ηα νθεηιόκελα ηέιε ραξηνζήκνπ επί ησλ δαλείσλ 

θηλνύκελσλ σο ηξερνύκελσλ δνζνιεπηηθώλ ινγαξηαζκώλ, θαηαβάιινληαη εληόο ηνπ 

πξώηνπ δεθαπελζεκέξνπ ηνπ κελόο ηνπ επόκελνπ ηεο εγγξαθήο ησλ πξάμεσλ απηώλ ζηα 

βηβιία. Οη εγγξαθέο απηέο νξηζηηθνπνηνύληαη κε ηελ θαηάξηηζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, πνπ ιακβάλεη ρώξα εληόο ησλ πξνζεζκηώλ πνπ 

πξνβιέπνληαη από ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4308/2014, 

ζύκθσλα κε ηελ νπνία "H θαηάξηηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 



πεξηόδνπ νινθιεξώλεηαη ζην ζπληνκόηεξν ρξνληθό δηάζηεκα από: α) έμη κήλεο από ηε 

ιήμε ηεο πεξηόδνπ ή β) ην ρξνληθό όξην πνπ επηηξέπεη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεσλ 

πνπ ηίζεληαη από ηε θνξνινγηθή ή άιιε λνκνζεζία ηεο ρώξαο".  

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ηα νθεηιόκελα ηέιε ραξηνζήκνπ επί δαλείσλ θηλνύκελσλ σο 

ηξερνύκελσλ δνζνιεπηηθώλ ινγαξηαζκώλ, θαηαβάιινληαη εκπξόζεζκα έσο ηελ ιήμε 

ηνπ πξώηνπ δεθαπελζεκέξνπ πνπ έπεηαη ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεηαη 

ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4308/2014 (θαη ηεο ηπρόλ ρνξεγεζείζαο 

παξαηάζεσο απηήο), αλεμάξηεηα από ην εάλ ν ππόρξενο εμαληιήζεη ή όρη ηελ πξνζεζκία 

απηή γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο πεξηόδνπ (ζρεη. ε 

ΠΟΛ 117/1966 εγθύθιηόο καο). 

 

Παραδείγματα: 

 

1. Ζκεδαπό λνκηθό πξόζσπν ή λνκηθή νληόηεηα κε θνξνινγηθό έηνο πνπ ιήγεη ζηηο 

31/12/2016, νινθιεξώλεη ηελ θαηάξηηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

νπνηεδήπνηε κέρξη ηελ 30/06/2017. Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία εκπξόζεζκεο απόδνζεο 

ησλ ηειώλ ραξηνζήκνπ ζηελ πεξίπησζε απηή ζα είλαη ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 

15/07/2017. 

 

2. Ζκεδαπό λνκηθό πξόζσπν ή λνκηθή νληόηεηα κε θνξνινγηθό έηνο πνπ ιήγεη ζηηο 

30/06/2016, έρεη πξνζεζκία εκπξόζεζκεο ππνβνιήο ηεο δήισζεο απόδνζεο ηειώλ 

ραξηνζήκνπ ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 15/01/2017. 

 

3. Ζκεδαπό λνκηθό πξόζσπν πνπ επηιέγεη, θαη' εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 4172/2013, λα ρξεζηκνπνηεί σο θνξνινγηθό έηνο ην 

θνξνινγηθό έηνο ηνπ αιινδαπνύ λνκηθνύ πξνζώπνπ ζην νπνίν αλήθεη, π.ρ. 01/02/2016-

31/01/2017, έρεη πξνζεζκία εκπξόζεζκεο ππνβνιήο ηεο δήισζεο απόδνζεο ηειώλ 

ραξηνζήκνπ ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 15/08/2017. 

 

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ ΑΡΥΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ  

ΓΔΩΡΓΗΟ ΠΗΣΗΛΖ 

 

 


