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ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 

4172/2013. 

 

αο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 47, 57 θαη 58 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ Α’ 

167/23.07.2013), φπσο ηζρχνπλ, αλαθνξηθά κε ηα θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, 

ηελ εθθαζάξηζε θαη ηνλ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ 

νληνηήησλ, αληίζηνηρα, θαη ζαο παξέρνπκε ηηο αθφινπζεο νδεγίεο γηα ηελ νξζή θαη 

νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηνπο: 

 

Άπθπο 47 

Κέπδη από επισειπημαηική δπαζηηπιόηηηα 

 1. Με ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ νξίδεηαη ν ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ ησλ 

θεξδψλ απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηα λνκηθά πξφζσπα θαη ηηο λνκηθέο νληφηεηεο 

ηνπ άξζξνπ 45. πγθεθξηκέλα, νξίδεηαη φηη ην θέξδνο απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Γ’ («Κέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα») ηνπ Μέξνπο Γεχηεξνπ («Φφξνο Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ Πξνζψπσλ») ηνπ 

Κ.Φ.Δ. (λ. 4172/2013), εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζε απηφ ην 
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Κεθάιαην. Γειαδή, ηα θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ή 

λνκηθψλ νληνηήησλ πξνζδηνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 21 έσο θαη 28 

ηνπ λ. 4172/2013. 

 ηελ έλλνηα ηνπ θέξδνπο απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα εκπίπηεη θαη ε 

θεθαιαηνπνίεζε ή δηαλνκή θεξδψλ γηα ηα νπνία δελ έρεη θαηαβιεζεί θφξνο εηζνδήκαηνο 

λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ. πλεπψο, ηα δηαλεκφκελα ή θεθαιαηνπνηνχκελα 

θέξδε, ηα νπνία δελ έρνπλ ππαρζεί ζε θφξν εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ 

νληνηήησλ, πεξηιακβάλνληαη ζηα θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ πξνζψπσλ 

απηψλ. Ωο ηέηνηα θέξδε λννχληαη ηδίσο: 

 

Α. Αποθεμαηικά 

 α) ηα δηαλεκφκελα ή θεθαιαηνπνηνχκελα απνζεκαηηθά πνπ δελ έρνπλ ππαρζεί ζηελ 

απηνηειή θνξνιφγεζε ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4172/2013, φπσο ηα απνζεκαηηθά 

πνπ έρνπλ ζρεκαηηζηεί απφ εηζνδήκαηα πνπ έρνπλ θνξνινγεζεί θαη’ εηδηθφ ηξφπν κε 

εμάληιεζε ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο (απηνηειψο θνξνινγεζέληα εηζνδήκαηα). ηελ 

πεξίπησζε απηή, ν παξαθξαηεζείο ή θαηαβιεζείο ζηα αλσηέξσ εηζνδήκαηα θφξνο 

ζπκςεθίδεηαη κε ην θφξν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο λνκηθήο νληφηεηαο, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 68 ηνπ Κ.Φ.Δ.  

 Δπίζεο, ζηα πην πάλσ απνζεκαηηθά πνπ δελ έρνπλ ππαρζεί ζηελ απηνηειή 

θνξνιφγεζε ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4172/2013 πεξηιακβάλνληαη θαη ηα 

απνζεκαηηθά πνπ είραλ ζρεκαηηζζεί κε βάζε εηδηθέο δηαηάμεηο λφκσλ, ζηνπο νπνίνπο φπνπ 

γίλεηαη αλαθνξά ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ πξντζρχνληνο Κ.Φ.Δ. (λ. 2238/1994) ή 

ζηηο «γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Δ.» λννχληαη πιένλ νη αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 47 

ηνπ λ. 4172/2013. Σέηνηεο πεξηπηψζεηο απνζεκαηηθψλ είλαη ελδεηθηηθά νη αθφινπζεο:  

 - ησλ παξ. 13 θαη 14 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 4015/2011 πεξί θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ 

ππέξ πιινγηθψλ Αγξνηηθψλ Οξγαλψζεσλ (λπλ Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ),  

 - ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ λ. 3842/2010 πεξί θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ επξεζηηερλίαο,  

 - ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3220/2004 πεξί επηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο χζηεκα 

Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο,  

 - ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3156/2003 πεξί θεξδψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

κεηαβίβαζε απαηηήζεσλ ζε εηαηξεία εηδηθνχ ζθνπνχ,  

 - ηεο παξ. 21 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 2364/1995 πεξί ΔΓΑ ή ΓΔΠΑ. 

 Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζεο 

απνζεκαηηθψλ πνπ είραλ ζρεκαηηζζεί κε βάζε εηδηθέο δηαηάμεηο λφκσλ, γηα ηε θνξνινγηθή 
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κεηαρείξηζε ησλ νπνίσλ δελ γηλφηαλ παξαπνκπή ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2238/1994. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα απνζεκαηηθά: 

 - ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2992/2002 πεξί ζρεκαηηζκνχ αθνξνιφγεησλ 

απνζεκαηηθψλ ηνπ θφζηνπο πξνζαξκνγήο ζε ΓΛΠ θαηά ηνλ πξψην ρξφλν εθαξκνγήο ηνπο,  

 - ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2367/1995 πεξί εηαηξεηψλ ακνηβαίσλ εγγπήζεσλ, 

 - ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 1775/1988 πεξί εηαηξεηψλ παξνρήο επηρεηξεκαηηθνχ 

θεθαιαίνπ. 

 Σα ίδηα ηζρχνπλ θαη ζε πεξίπησζε δηαλνκήο αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ πνπ 

έρνπλ ζρεκαηηζηεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3299/2004, ηνπ λ. 2601/1998, θαζψο θαη κε 

νπνηνλδήπνηε άιιν αλαπηπμηαθφ λφκν, πιελ ηνπ λ. 3908/2011 φπσο ηζρχεη, ιφγσ 

πξαγκαηνπνίεζεο παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ. ε πεξίπησζε θεθαιαηνπνίεζεο ησλ πην 

πάλσ απνζεκαηηθψλ θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 1473/1984 ή ηνπ 

άξζξνπ 101 ηνπ λ. 1892/1990 δελ εθαξκφδνληαη ηα αλαθεξφκελα αλσηέξσ, αιιά ηα  

εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ απηψλ. 

 Δπηζεκαίλεηαη φηη εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ ηε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε 

δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζεο απνζεκαηηθψλ ζπλερίδνπλ λα ηζρχνπλ (π.ρ. παξ. 6 άξζξνπ 8 λ. 

3299/2004).   

 β) ηα δηαλεκφκελα ή θεθαιαηνπνηνχκελα απνζεκαηηθά πνπ ζρεκαηίδνληαη κε βάζε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. θαη απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ν εηδηθφο ινγαξηαζκφο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 58 «Δηδηθφ Πξφγξακκα 

Αλάπηπμεο Φσηνβνιηατθψλ πζηεκάησλ κέρξη δέθα (10) kw».  

 εκεηψλεηαη φηη εηδηθά γηα ηα απνζεκαηηθά πνπ έρνπλ ζρεκαηηζζεί κε βάζε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξν 48 λ. 4172/2013) απφ αθνξνιφγεηα έζνδα ηα νπνία 

πξνέξρνληαη απφ ηα κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηνπλ ηα λνκηθά πξφζσπα απφ εκεδαπέο θαη 

αιινδαπέο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο, δελ έρνπλ εθαξκνγή ηα αλαθεξφκελα πην πάλσ, αιιά νη 

εηδηθφηεξεο νδεγίεο πνπ έρνπλ δνζεί κε ηελ ΠΟΛ. 1039/2015 εγθχθιηφ καο.  

 Σα σο άλσ δηαλεκφκελα ή θεθαιαηνπνηνχκελα πνζά απνζεκαηηθψλ ηεο ελφηεηαο Α΄ 

ζεσξνχληαη θνξνινγηθά θέξδε ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο εληφο ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε δηαλνκή ή 

θεθαιαηνπνίεζε θαη θνξνινγνχληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ. 

4172/2013, ζπλαζξνηδφκελα κε ηα ινηπά απνηειέζκαηα (θέξδε ή δεκίεο) απφ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα κε ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο πνπ ζα ππνβιεζεί γηα ην θνξνινγηθφ 

έηνο απηφ. Δίλαη απηνλφεην φηη αλ ην απνηέιεζκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη 

δεκηνγφλν, ην δηαλεκεζέλ ή θεθαιαηνπνηεζέλ πνζφ ζα κεηψζεη ην δεκηνγφλν απηφ 

απνηέιεζκα. 
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 Σέινο, φζνλ αθνξά ζηα απνζεκαηηθά πνπ έρνπλ ζρεκαηηζηεί απφ ηελ ππεξηίκεζε 

απφ αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε αθηλήηνπ θαη δεδνκέλνπ φηη ε απνδεκίσζε πνπ ιακβάλεηαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο θαηά ζπληαγκαηηθή επηηαγή δελ ππφθεηηαη ζε θφξν, δελ εθαξκφδνληαη 

ηα παξαπάλσ. 

 

Β. Κέπδη ηος θοπολογικού έηοςρ πος έληξε 

 α) ηα δηαλεκφκελα θέξδε ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο πνπ έιεμε ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 

ή λνκηθψλ νληνηήησλ πνπ είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη Διιάδαο θαη απαιιάζζνληαη απφ ην 

θφξν εηζνδήκαηνο, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ. 4172/2013 (π.ρ. Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο, θ.ιπ.) ή εηδηθέο δηαηάμεηο λφκσλ, εθηφο αλ ηα πξφζσπα απηά ππφθεηληαη ζε θφξν 

βάζεη άιιεο εηδηθήο δηάηαμεο (π.ρ. παξ. 3 άξζξνπ 103 λ. 4099/2012 γηα ηνπο ΟΔΚΑ),  

 β) ηα δηαλεκφκελα θέξδε ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο πνπ έιεμε ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 

ή λνκηθψλ νληνηήησλ πνπ πξνθχπηνπλ βάζεη ησλ Γ.Λ.Π., θαηά ην κέξνο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα 

θνξνινγηθά θέξδε, θαζψο θαη ηα δηαλεκφκελα θέξδε λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ 

νληνηήησλ ζε πεξίπησζε χπαξμεο θνξνινγηθψλ δεκηψλ. 

 Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα θέξδε ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο πνπ έιεμε γηα ηα νπνία δελ έρεη 

θαηαβιεζεί θφξνο εηζνδήκαηνο (π.ρ. θέξδε λνκηθψλ πξνζψπσλ ή λνκηθψλ νληνηήησλ πνπ 

απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο, ηφθνη απφ νκφινγα ηνπ Δ.Σ.Υ.. θαη’ εθαξκνγή 

ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ αλαδηάηαμε ηνπ Διιεληθνχ ρξένπο, ππεξαμία απφ κεηαβίβαζε 

εκεδαπψλ εηαηξηθψλ νκνιφγσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3156/2003, απαιιαζζφκελα 

έζνδα θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ – θνξέσλ γεληθήο θπβέξλεζεο) θαηά ην κέξνο πνπ ην 

λνκηθφ πξφζσπν ή ε λνκηθή νληφηεηα απνθαζίδεη λα κελ δηαλείκεη απηά ζην θνξνινγηθφ έηνο 

πνπ πξνέθπςαλ, παξαθνινπζνχληαη ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ απνζεκαηηθνχ ψζηε λα είλαη 

επρεξήο ε δηαπίζησζε ηνπ ρξφλνπ δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζήο ηνπο ζην κέιινλ, 

πξνθεηκέλνπ λα ππαρζνχλ ζε θφξν.    

 Σα πην πάλσ πνζά ηεο ελφηεηαο Β΄ (Κέξδε ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο πνπ έιεμε) 

πεξηιακβάλνληαη ζηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο κέζα ζην 

νπνίν πξνέθπςαλ ηα θέξδε πνπ δηαλέκνληαη.  

 Γηεπθξηλίδεηαη επίζεο φηη ζε φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο ησλ ελνηήησλ Α΄ θαη Β΄  

ζε θφξν εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ ππάγεηαη ην θαζαξφ πνζφ 

ησλ δηαλεκφκελσλ ή θεθαιαηνπνηνχκελσλ θεξδψλ ή απνζεκαηηθψλ, κεηά ηελ αλαγσγή ηνπ 

πνζνχ απηνχ ζε κηθηφ κε ηελ πξνζζήθε ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ εηζνδήκαηνο.   

 Σέινο, δηεπθξηλίδεηαη φηη ηα αλαθεξφκελα πην πάλσ έρνπλ εθαξκνγή ζηα πξφζσπα 

ηνπ άξζξνπ 45 πνπ ηεξνχλ δηπινγξαθηθά βηβιία. 

   

ΑΔΑ: 7Ρ0ΓΗ-Σ65



ΑΓΑ: __________ 
 

5 
 

 2. Με ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ νξίδεηαη φηη φια ηα έζνδα πνπ απνθηνχλ ηα 

λνκηθά πξφζσπα ή νη λνκηθέο νληφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 45 

ζεσξνχληαη έζνδα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Δπνκέλσο, ηα έζνδα πνπ απνθηνχλ 

ηα λνκηθά πξφζσπα θαη νη λνκηθέο νληφηεηεο απφ θάζε πεγή θαη αηηία ζεσξνχληαη σο έζνδα 

απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζπλεπψο ηα θέξδε ηνπο θνξνινγνχληαη κε βάζε ηνπο 

ζπληειεζηέο ηνπ άξζξνπ 58 παξ. 1 θαη 2 ή 29 παξ. 1, θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην αλ 

ηεξνχλ δηπινγξαθηθά ή απινγξαθηθά βηβιία.  

ηα πάζεο θχζεσο έζνδα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ 

πεξηιακβάλνληαη φια ηα έζνδα πνπ αλαθέξνληαη ζηα ινηπά Κεθάιαηα ηνπ λ. 4172/2013 

(Κεθάιαηα Δ΄ θαη Σ΄), θαζψο επίζεο θαη νη θάζε είδνπο ζπλδξνκέο, επηρνξεγήζεηο, 

απνδεκηψζεηο ζηα πιαίζηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ πην πάλσ πξνζψπσλ, 

θ.ιπ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη φζνλ αθνξά ζηηο επηρνξεγήζεηο πνπ εηζπξάηηνληαη ζηα πιαίζηα 

αλαπηπμηαθψλ λφκσλ (π.ρ. λ. 1892/1990, λ. 3299/2004) ζπλερίδνπλ λα ηζρχνπλ φζα 

εηδηθφηεξα νξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαζψο θαη νη νδεγίεο πνπ έρνπλ δνζεί γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπο, ελψ γηα ηηο επηρνξεγήζεηο πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηελ θάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ 

δαπαλψλ, απηέο δελ πξνζαπμάλνπλ ηα έζνδα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, αιιά 

απνηεινχλ κεησηηθφ ζηνηρείν ηνπ θφζηνπο ηεο δαπάλεο πνπ επηρνξεγήζεθε (π.ρ. νη 

επηρνξεγήζεηο απφ ηνλ ΟΑΔΓ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο απνηεινχλ κεησηηθφ 

ζηνηρείν ηεο δαπάλεο γηα ακνηβέο πξνζσπηθνχ). Δπίζεο, ζεκεηψλεηαη φηη ε ππεξηίκεζε πνπ 

πξνθχπηεη απφ αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε αθηλήηνπ δελ ππφθεηηαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο, 

βάζεη ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ πληάγκαηνο.  

Πεξαηηέξσ, επηζεκαίλεηαη φηη εηδηθά γηα ηηο ζπλδξνκέο, ρνξεγίεο, θ.ιπ. πνπ ιακβάλνπλ 

ηα πξφζσπα ηεο πεξ. γ’ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ. 4172/2013 (λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα) έρνπλ εθαξκνγή ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα 

ζηελ ΠΟΛ. 1044/2015 εγθχθιηφ καο. Όζνλ αθνξά ζηηο αζηηθέο κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο, 

σο αθαζάξηζην εηζφδεκά ηνπο, ππνθείκελν ζε θφξν, ζεσξείηαη κφλν απηφ πνπ πξνέξρεηαη 

απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα (π.ρ. ηέιεζε δεκφζησλ ζεακάησλ, έθδνζε εθεκεξίδσλ, 

πξνβνιή θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, ελνίθηα, ηφθνη θαηαζέζεσλ, θ.ιπ.).  Αληίζεηα, νη 

ζπλδξνκέο θαη εγγξαθέο ησλ κειψλ, θαζψο θαη νη ρνξεγίεο ή δσξεέο πξνο απηέο, επεηδή 

απνηεινχλ εηζξνέο θεθαιαηνπρηθνχ ραξαθηήξα, δειαδή ζηεξνχληαη ηα ελλνηνινγηθά 

γλσξίζκαηα ηνπ εηζνδήκαηνο, δελ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ γηα λα 

θνξνινγεζνχλ. Σέινο, ηα πνζά ησλ ρνξεγηψλ πνπ ηνπο παξέρνληαη γηα ηελ ηέιεζε 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ εθηεινχληαη απφ ηνπο ππφςε θνξείο, κεηψλνπλ ην θφζηνο απηψλ.  
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Δπίζεο, δηεπθξηλίδεηαη φηη ζηα έζνδα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα δελ 

πεξηιακβάλνληαη απηά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επηκέηξεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ. 4172/2013 ζηελ εχινγε 

αμία (λ. 4308/2014), δεδνκέλνπ φηη θαηά ηνλ σο άλσ ρξφλν δελ πξνθχπηεη θαλέλα έζνδν απφ 

επηρεηξεκαηηθή ζπλαιιαγή γηα ην λνκηθφ πξφζσπν ή ηε λνκηθή νληφηεηα, αιιά ην φπνην 

έζνδν εηζφδεκα ζα πξνθχςεη θαηά ηε ξεπζηνπνίεζε ησλ ππφςε ζηνηρείσλ.  

Σα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη θαη γηα ην εηζφδεκα πνπ απνθηνχλ ηα λνκηθά πξφζσπα 

πνπ δελ είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη Διιάδνο αιιά δηαηεξνχλ κφληκε εγθαηάζηαζε ζηε ρψξα 

καο, θαζψο θαη γηα ηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο θνξνινγηθνί 

θάηνηθνη Διιάδνο, ελψ δελ εθαξκφδνληαη γηα ηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα πνπ δελ 

ραξαθηεξίδνληαη σο θνξνινγηθνί θάηνηθνη Διιάδνο θαη δελ δηαηεξνχλ ζηε ρψξα καο κφληκε 

εγθαηάζηαζε θαη  απνθηνχλ εηζφδεκα απφ κεξίζκαηα, ηφθνπο θαη δηθαηψκαηα ζηελ Διιάδα, 

γηα ηα νπνία δελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ. 4172/2013, θαζφζνλ, αλ 

θαη ηα έζνδά ηνπο ραξαθηεξίδνληαη σο έζνδα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, κε ηελ 

παξαθξάηεζε θφξνπ ζε απηά επέξρεηαη εμάληιεζε ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζήο ηνπο.  

 3. Με ηελ παξάγξαθν 3 νξίδεηαη φηη ηα έζνδα θαη ηα έμνδα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 

θαη λνκηθψλ νληνηήησλ πνπ εθαξκφδνπλ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (ΓΛΠ), πνπ 

πξνθχπηνπλ θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, θαηαλέκνληαη 

αλάινγα κε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ αληίζηνηρσλ κέζσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ ηα 

ΓΛΠ. Ωο ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα λννχληαη ηα νξηδφκελα απφ ηα ΓΛΠ, φπσο απηά 

πηνζεηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη’ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ 1606/2002 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ. 

 4. Με ηελ παξάγξαθν 4 νξίδεηαη φηη γηα ηα λνκηθά πξφζσπα θαη ηηο λνκηθέο νληφηεηεο 

πνπ ηεξνχλ απινγξαθηθά βηβιία εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 21 έσο θαη 28 ηνπ 

Κεθαιαίνπ Γ’ ηνπ Μέξνπο Γεχηεξνπ.  

 Δηδηθφηεξα, ε πθηζηάκελε δηαθνξά ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ 

πνπ ηεξνχλ δηπινγξαθηθά βηβιία απφ ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ ηεξνχλ απινγξαθηθά βηβιία 

είλαη σο πξνο ηνλ ηξφπν θνξνιφγεζεο ησλ θεξδψλ κε βάζε αλάινγν θνξνινγηθφ 

ζπληειεζηή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 58 ηνπ λ. 4172/2013 θαη ηα αλαθεξφκελα πην θάησ.  

 5. Με ηελ παξάγξαθν 5 πξνβιέπεηαη φηη νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 37, 

ζρεηηθά κε ηελ απαιιαγή απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο ησλ ηφθσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

νκφινγα ηνπ Δ.Σ.Υ.. θαη’ εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο ζπκκεηνρήο ζηελ αλαδηάηαμε ηνπ 

ειιεληθνχ ρξένπο, θαζψο θαη νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 42, ζρεηηθά κε ηελ 

απαιιαγή απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο ησλ θεθαιαηαθψλ θεξδψλ (ππεξαμίαο) πνπ πξνέθπςαλ 
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θαη’ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπκκεηνρήο ζηελ αλαδηάηαμε ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο,  

εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη ζηα λνκηθά πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 45.  

Δπίζεο, κε ηελ παξάγξαθν 6 πξνβιέπεηαη απαιιαγή απφ ην θφξν ππεξαμίαο πνπ 

απνθηνχλ απφ ηε κεηαβίβαζε νκνινγηαθψλ δαλείσλ θαη εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο πνπ δελ είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη θαη δελ 

δηαηεξνχλ κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πην πάλσ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 47 

ηνπ λ. 4172/2013 έρνπλ δνζεί νδεγίεο κε ηηο ΠΟΛ. 1032/2015 θαη 1042/2015 εγθπθιίνπο καο. 

6. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ ηζρχνπλ γηα εηζνδήκαηα ηα νπνία απνθηψληαη ζε 

θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά. πλεπψο, γηα ηε 

δηαλνκή ή θεθαιαηνπνίεζε αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ή λνκηθψλ 

νληνηήησλ κε θνξνινγηθά έηε (ρξήζεηο) πνπ άξρηζαλ πξηλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014, ε νπνία 

ιακβάλεη ρψξα εληφο ηεο ρξήζεο απηήο, δελ έρνπλ εθαξκνγή ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 47 ηνπ λ. 4172/2013, αιιά φζα νξίδνληαλ ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ πξντζρχζαληνο 

λ. 2238/1994.    

 

Άπθπο 57 

Δκκαθάπιζη 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ λ. 4172/2013 νξίδεηαη φηη ην πξντφλ ηεο 

εθθαζάξηζεο ζεσξείηαη δηαλνκή θέξδνπο θαηά ην θνξνινγηθφ έηνο εληφο ηνπ νπνίνπ 

νινθιεξψζεθε ε εθθαζάξηζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο λνκηθήο νληφηεηαο, ζην βαζκφ 

πνπ ην ελ ιφγσ πξντφλ ππεξβαίλεη ην θαηαβεβιεκέλν θεθάιαην. Οη δηαηάμεηο απηέο 

εθαξκφδνληαη αλεμάξηεηα απφ ηελ ηήξεζε απινγξαθηθψλ ή δηπινγξαθηθψλ βηβιίσλ απφ ην 

λνκηθφ πξφζσπν ή ηε λνκηθή νληφηεηα πνπ ηίζεηαη ζε εθθαζάξηζε. 

ηελ έλλνηα ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ πεξηιακβάλνληαη θαη ηα απνζεκαηηθά πνπ 

έρνπλ ζρεκαηηζηεί θαηά ηελ ηπρφλ ππέξ ην άξηηνλ έθδνζε ησλ κεηνρψλ, εηαηξηθψλ κεξηδίσλ, 

θ.ιπ. ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ. 4172/2013, 

δεδνκέλνπ φηη απηά απνηεινχλ θεθάιαην πξνεξρφκελν απφ θαηαβνιή εηζθνξψλ ησλ 

κεηφρσλ, εηαίξσλ, θ.ιπ. ησλ πην πάλσ πξνζψπσλ θαη φρη απφ έζνδα ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ή λνκηθψλ νληνηήησλ. 

Απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 57, θαζψο θαη απηψλ ηνπ άξζξνπ 36, 

ηεο πεξ. α’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 62 θαη ηεο πεξ. α’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ λ. 

4172/2013, πξνθχπηεη φηη ην πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο, ζην βαζκφ πνπ ππεξβαίλεη ην 

ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαηαβεβιεκέλν θεθάιαην, ζεσξείηαη σο δηαλνκή θέξδνπο θαη 

αληηκεησπίδεηαη σο κέξηζκα, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ, ζχκθσλα κε ηα 
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νξηδφκελα ζην άξζξν 36 ηνπ λ. 4172/2013. Δπνκέλσο, ην ελ ιφγσ πνζφ ππφθεηηαη ζε 

παξαθξάηεζε θφξνπ,  κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. α’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ ίδηνπ 

πην πάλσ λφκνπ θαη απνδίδεηαη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΠΟΛ. 1011/2014 απφθαζε 

ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ θαη βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ 

λ. 4172/2013, ζην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ κήλα απφ ηελ θαηαβνιή ηνπ πξντφληνο ηεο 

εθθαζάξηζεο.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε απηή δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

48 θαη 63 ηνπ λ. 4172/2013, δεδνκέλνπ φηη νη δηαηάμεηο απηέο θαηαιακβάλνπλ ελδννκηιηθά 

κεξίζκαηα πνπ θαηαβάιινληαη ζε πεξηπηψζεηο πιελ ηεο εθθαζάξηζεο, φπσο άιισζηε 

νξίδεηαη ζην άξζξν 4 ηεο Οδεγίαο 2011/96/ΔΔ ζρεηηθά κε ην θνηλφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο 

κεηξηθψλ – ζπγαηξηθψλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ ΑΓΦ.  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα ηίζεηαη ζε 

εθθαζάξηζε θαη εκθαλίδεη απνζεκαηηθά απφ θέξδε γηα ηα νπνία δελ έρεη θαηαβιεζεί θφξνο 

εηζνδήκαηνο απηά ζα πξέπεη λα ππαρζνχλ ζε θφξν εηζνδήκαηνο θαηά ην ρξφλν 

νινθιήξσζεο ηεο εθθαζάξηζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 47 ηεο παξνχζαο  

ζπλαζξνηδφκελα κε ηα ινηπά απνηειέζκαηα ηεο εθθαζάξηζεο.  

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πξντφληνο ηεο εθθαζάξηζεο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εθαξκνγή 

ηνπ άξζξνπ 57, ζε πεξίπησζε πνπ λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο πξνβαίλνπλ γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο εθθαζάξηζεο ζηε κεηαβίβαζε, σο απφδνζε ησλ εηζθνξψλ ηνπο, παγίσλ ή 

άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (απνζεκάησλ, ηίηισλ, θ.ιπ.) ζηα κέιε ηνπο, ιακβάλεηαη ε 

αγνξαία αμία ησλ πην πάλσ παγίσλ ή ε αμία ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ, φπσο πξνθχπηεη απφ 

θάζε πξφζθνξν κέζν (π.ρ. έθζεζε νξθσηνχ ειεγθηή). Γηα ην ηπρφλ επηπιένλ πνζφ πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηε δηαθνξά ηεο θαηά ηα αλσηέξσ αμίαο ησλ κεηαβηβαδφκελσλ ζηνηρείσλ απφ 

ην θαηαβεβιεκέλν θεθάιαην, φπσο απηφ νξίζηεθε αλσηέξσ, δελ παξαθξαηείηαη θφξνο 

εηζνδήκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 62 θαη 64 ηνπ παξφληνο, αιιά ην πνζφ 

απηφ πεξηιακβάλεηαη ζηελ εηήζηα δήισζε θφξνπ εηζνδήκαηνο ηνπ δηθαηνχρνπ θαη 

θνξνινγείηαη σο κέξηζκα. 

εκεηψλεηαη φηη ηα αλαθεξφκελα πην πάλσ έρνπλ εθαξκνγή γηα ην πξντφλ 

εθθαζάξηζεο πνπ απνθηάηαη ζε θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 

θαη κεηά.  ε πεξίπησζε πνπ κέρξη ηελ έθδνζε ηεο παξνχζαο έρεη θαηαβιεζεί πξντφλ 

εθθαζάξηζεο πέξαλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ γηα ην νπνίν δελ έρεη δηελεξγεζεί 

παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο, κε ηελ παξνχζα γίλεηαη δεθηφ φηη ην πνζφ απηφ ζα 

ζπκπεξηιεθζεί ζηελ εηήζηα δήισζε θφξνπ εηζνδήκαηνο ηνπ δηθαηνχρνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

θνξνινγεζεί.  
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Άπθπο 58 

Φοπολογικόρ ζςνηελεζηήρ 

1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ νξίδεηαη φηη ηα θέξδε απφ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ απνθηνχλ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη νη λνκηθέο νληφηεηεο 

πνπ ηεξνχλ δηπινγξαθηθά βηβιία, θαζψο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα ηεο πεξίπησζεο γ’ ηνπ 

άξζξνπ 45 (κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα Ν.Π.Γ.Γ., Ν.Π.Η.Γ. πνπ ζπζηήζεθαλ ζηελ εκεδαπή 

ή ηελ αιινδαπή, ηα θάζε είδνπο ζσκαηεία θαη ηδξχκαηα) πνπ ηεξνχλ απινγξαθηθά βηβιία, 

θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή είθνζη έμη ηνηο εθαηφ (26%).  

Όηαλ νη ππφρξενη ησλ πεξηπηψζεσλ β’ (πξνζσπηθέο εηαηξείεο πνπ ζπζηήζεθαλ ζηελ 

εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή), δ’ (ζπλεηαηξηζκνί θαη ελψζεηο απηψλ), ε’ (θνηλσλίεο αζηηθνχ 

δηθαίνπ, αζηηθέο θεξδνζθνπηθέο ή κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο, ζπκκεηνρηθέο ή αθαλείο πνπ 

αζθνχλ επηρείξεζε ή επάγγεικα), ζη’ (θνηλνπξαμίεο) θαη δ’ (λνκηθέο νληφηεηεο ηνπ άξζξνπ 2 

πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο γ’ έσο ζη’ ηνπ άξζξνπ 45) ηνπ άξζξνπ 45 ηεξνχλ 

απινγξαθηθά βηβιία, ηα θέξδε πνπ απνθηνχλ απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

θνξνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηελ θιίκαθα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 29, δειαδή κε ηελ 

αθφινπζε θιίκαθα:  

Φοπολογηηέο 

ειζόδημα (εςπώ) 

ςνηελεζηήρ (%) 

≤ 50.000 26% 

> 50.000 33% 

 

Γηα παξάδεηγκα, νκφξξπζκε εηαηξεία κε απινγξαθηθά βηβιία απέθηεζε κέζα ζην 

θνξνινγηθφ έηνο 2014 θέξδε 54.000€. Ο θφξνο πνπ νθείιεηαη αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

14.320€, ην νπνίν πξνθχπηεη σο εμήο: (26% x 50.000) + (33% x 4.000). 

2. Με ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ νξίδεηαη φηη ηα θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, απφ θάζε πεγή θαη αηηία, πνπ απνθηνχλ νη αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί θαη νη 

νκάδεο παξαγσγψλ θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή δεθαηξία ηνηο εθαηφ (13%). Γηεπθξηλίδεηαη 

φηη ζηνπο αγξνηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο πεξηιακβάλνληαη ελψζεηο αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, 

θνηλνπξαμίεο αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, θεληξηθέο ζπλεηαηξηζηηθέο ελψζεηο, 

θαζψο θαη αγξνηηθέο εηαηξηθέο ζπκπξάμεηο.   

3. Με ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ νξίδεηαη φηη ν θνξνινγνχκελνο (λνκηθφ 

πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα) πνπ απνθηά εηζφδεκα ην νπνίν ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε 

θφξνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 62 (κεξίζκαηα, ηφθνπο, δηθαηψκαηα, ακνηβέο, θ.ιπ.) 

πεξηιακβάλεη ην εηζφδεκα απηφ ζηα θνξνινγεηέα θέξδε ηνπ πξηλ ηελ αθαίξεζε ηνπ 
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παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ (κηθηφ πνζφ). Γεδνκέλνπ φηη ην ππφςε ζέκα ξπζκίδεηαη θαη κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 4172/2013 ζα δνζνχλ νδεγίεο κε λεφηεξε εγθχθιηφ καο.  

4. Με ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ απηνχ νξίδεηαη φηη γηα ηνπο θνξνινγνχκελνπο ησλ 

πεξηπηψζεσλ α’ (θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο πνπ ζπζηήζεθαλ ζηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή), 

β’ (πξνζσπηθέο εηαηξείεο πνπ ζπζηήζεθαλ ζηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή), δ’ (ζπλεηαηξηζκνί 

θαη ελψζεηο απηψλ), ε’ (θνηλσλίεο αζηηθνχ δηθαίνπ, αζηηθέο θεξδνζθνπηθέο ή κε 

θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο, ζπκκεηνρηθέο ή αθαλείο εθφζνλ αζθνχλ επηρείξεζε ή επάγγεικα) 

θαη ζη’ (θνηλνπξαμίεο) ηνπ άξζξνπ 45 νη ζπληειεζηέο ηεο παξαγξάθνπ 1 κεηψλνληαη θαηά 

πνζνζηφ ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) γηα ηα θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα πνπ αζθείηαη ζε λεζηά κε πιεζπζκφ, ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή, 

θάησ απφ ηξείο ρηιηάδεο εθαηφ (3.100) θαηνίθνπο. Ζ δηάηαμε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ 

ηζρχεη κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015.  

Σνλίδεηαη φηη γηα ηε κείσζε θαηά πνζνζηφ 40% ησλ ζπληειεζηψλ ηεο παξαγξάθνπ 1 

ηνπ άξζξνπ 58 ή ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 29, γηα δηπινγξαθηθά ή απινγξαθηθά 

βηβιία, θαηά πεξίπησζε,  απαηηείηαη ηα πην πάλσ λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο λα 

έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ή λα δηαηεξνχλ ππνθαηάζηεκα ζηα ελ ιφγσ λεζηά. Ζ πην πάλσ κείσζε 

ηζρχεη κφλν γηα ηα θέξδε ησλ πην πάλσ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ αζθείηαη ζηα λεζηά απηά. πλεπψο, ηα 

θέξδε πνπ απνθηψληαη απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ αζθνχληαη ζηα πην πάλσ λεζηά 

θνξνινγνχληαη κε ηνπο ζπληειεζηέο ηεο παξ. 1 ρσξίο ηε ζρεηηθή κείσζε. Καηφπηλ ηνχησλ, 

φηαλ λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζηε ινηπή 

Διιάδα θαη ζε λεζηά κε πιεζπζκφ θάησ απφ 3.100 θαηνίθνπο ζα πξέπεη λα ηεξεί ηα 

ινγηζηηθά ηεο αξρεία θαη ζηνηρεία κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πξνζδηνξίδνληαη επρεξψο ηα θέξδε 

ηεο αλά πεξηνρή. 

Πεξαηηέξσ θαη δεδνκέλνπ φηη ηα πην πάλσ πξφζσπα δχλαληαη, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 4172/2013, λα έρνπλ θνξνινγηθφ έηνο πνπ ιήγεη ζε 

εκεξνκελία άιιε πέξαλ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ θαη πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζζνχλ νη ππφςε 

δηαηάμεηο, νη νπνίεο ηζρχνπλ κέρξη 31.12.2015, κε ηελ παξνχζα γίλεηαη δεθηφ φηη νη 

ζπληειεζηέο ηεο παξ. 1 ζα κεησζνχλ θαηά 40% γηα ηα θέξδε πνπ αληηζηνηρνχλ ζην ρξνληθφ  

δηάζηεκα πνπ πεξηιακβάλεηαη κέζα ζην έηνο 2015.   

Γηα παξάδεηγκα, αλψλπκε εηαηξεία κε θνξνινγηθφ έηνο 1.9.2015 – 31.8.2016 

απέθηεζε θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα αζθεζείζα ζε λεζί κε ιηγφηεξνπο απφ 

3.100 θαηνίθνπο, ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή, 500.000€. Ο αλαινγψλ θφξνο έρεη 

σο εμήο: 
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α) Φφξνο πνπ αλαινγεί ζηα θέξδε κε κεησκέλν ζπληειεζηή:  

[500.000€ x (4/12)] x [26% x (1-0,4)] = 166.667€ x 15,6% = 26.000€   

β) Φφξνο πνπ αλαινγεί ζηα θέξδε ρσξίο ηε κείσζε ηνπ ζπληειεζηή: 

[500.000€ (8/12)] x 26% = 333.333€ x 26% = 86.667€ 

πλνιηθφο αλαινγψλ θφξνο = 26.000€ + 86.667€ = 112.667€  

5. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ νξίδεηαη φηη ηα θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ 

ησλ πεξηπηψζεσλ α’ (θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο πνπ ζπζηήζεθαλ ζηελ εκεδαπή ή ηελ 

αιινδαπή), β’ (πξνζσπηθέο εηαηξείεο πνπ ζπζηήζεθαλ ζηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή), δ’ 

(ζπλεηαηξηζκνί θαη ελψζεηο απηψλ), ε’ (θνηλσλίεο αζηηθνχ δηθαίνπ, αζηηθέο θεξδνζθνπηθέο ή κε 

θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο, ζπκκεηνρηθέο ή αθαλείο εθφζνλ αζθνχλ επηρείξεζε ή επάγγεικα) 

θαη ζη’ (θνηλνπξαμίεο) ηνπ άξζξνπ 45, εθφζνλ απηέο εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ησλ πνιχ κηθξψλ 

επηρεηξήζεσλ, φπσο νξίδνληαη ζηε χζηαζε 2003/361/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 6εο Μαΐνπ 

2003, απφ ηε δηάζεζε παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξνο ηελ εηαηξεία «Γ.Δ.Ζ. Α.Δ.» ή 

άιιν πξνκεζεπηή, κεηά απφ ηελ έληαμή ηνπο ζην «Δηδηθφ Πξφγξακκα Αλάπηπμεο 

Φσηνβνιηατθψλ πζηεκάησλ κέρξη δέθα (10) Kw», θαηφπηλ απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο, ε νπνία εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 14 ηνπ ν. 3468/2006 (Α΄ 8), απαιιάζζνληαη ηνπ θφξνπ. Ζ ελ ιφγσ απαιιαγή 

ρνξεγείηαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα θέξδε εκθαλίδνληαη ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ κε ηελ 

νλνκαζία «Δηδηθφ Πξφγξακκα Αλάπηπμεο Φσηνβνιηατθψλ πζηεκάησλ κέρξη δέθα (10) Kw». 

ε πεξίπησζε δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζήο ηνπο, θνξνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ παξφληνο Κψδηθα θαηά ην ρξφλν δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζήο ηνπο αληίζηνηρα (ζρεη. 

άξζξν 47). Γηα ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ ηεξνχλ απινγξαθηθά βηβιία, ην απαιιαζζφκελν 

πνζφ ζα αθαηξείηαη θαη’ αλάγθε απφ ηα θαζαξά θέξδε πξνθεηκέλνπ γηα ην πξνζδηνξηζκφ ησλ 

θνξνινγεηέσλ θεξδψλ ηνπο, δίρσο λα εκθαλίδεηαη ζε ινγαξηαζκφ απνζεκαηηθνχ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ζρεηηθή απφθαζε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3468/2006 έρεη 

εθδνζεί απφ ηνπο Τπνπξγνχο Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο, Δλέξγεηαο θαη 

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, βξίζθεηαη ζε ηζρχ θαη επηθαηξνπνηείηαη θάζε έηνο. 

6. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ έρνπλ εθαξκνγή γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη 

ζηα θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά.  

 

Αθξηβέο Αληίγξαθν                     Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ  

Ζ Πξντζηακέλε ηνπ Απηνηεινχο                             ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ  

        Σκήκαηνο Γηνίθεζεο      ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΑΒΒΑΪΓΟΤ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 
Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

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

2. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηεο 

3. Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e - ΔΦΑΡΜΟΓΔ) 

4. Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθά πλαιιαζζνκέλσλ (e-ππεξεζίεο) 

(Με ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΓΔ) 

 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α’, Σ’ (εθηφο ησλ αξηζ.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, Γηεχζπλζε Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ θαη 

Πίζηεσο, Πι. Κάληγγνο - 101 81 ΑΘΖΝΑ 

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

Βνπιήο 7 - 105 62 ΑΘΖΝΑ 

4. ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ» 

5. CREDIT AGRICOLE LEASING, Παλεπηζηεκίνπ 39, Σ.Κ. 105 64 ΑΘΖΝΑ 

6. ΜΠΑΛΑΚΑ ΔΛΔΝΖ, Αγ. ππξίδσλνο 25, Σ.Κ. 185 35 ΠΔΗΡΑΗΑ 

7. CENTRAL PETROLEUM ΑΔΒΔ, Δι. Βεληδέινπ 20 & Τκεηηνχ, Σ.Κ. 144 52 

ΜΔΣΑΜΟΡΦΩΖ 

8. ΔΡΝΣ & ΓΗΑΝΓΚ, Υεηκάξξαο 8Β, Σ.Κ. 151 25 ΜΑΡΟΤΗ   

9. Η. ΕΗΜΠΟΤΛΗΓΖ – Η. ΕΔΡΒΑΚΖ Ο.Δ., Αλδξέα Παπαλδξένπ 11, Σ.Κ. 71414 ΓΑΕΗ 

ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

10. PRICE COM ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΗΝΖΣΖ ΣΖΛΔΦΩΝΗΑ ΔΠΔ, Αξηζηνηέινπο 133, Σ.Κ. 112 

51 ΑΘΖΝΑ 

 

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. Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 

7. Γ/λζε Δθαξκνγήο ηεο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Ννκνζεζίαο, Τπνδ/λζε Α’ Άκεζεο 

Φνξνινγίαο - Σκήκαηα Α’ (3), Β’ (6) 
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