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ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ
1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΣΜΗΜΑΣΑ: Α’ - Β’
Σατ.Γ/νζη: Καξ. εξβίαο 10

ΠΟΛ: 1102

Σατ.Κωδ.: 101 84 Αζήλα

ΠΡΟ: Χο Π.Γ.

Σηλέθωνο: 210 3375312
ΦΑΞ: 210 3375001
Πληροθορίες: Μ. Υαπίδεο, Β Γαζνπξάο
2. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΟΥΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
Σατ. Γ/νζη: Υαλδξή 1 & Θεζ/λίθεο
Σατ. Κωδ.: 183 46 Μνζράην
Πληροθορίες: Α. Ληαπάθε, . Φαξξάο
ΘΔΜΑ: «Οδηγίες για ηη ζσμπλήρωζη και ηην εκκαθάριζη ηης δήλωζης θορολογίας
ειζοδήμαηος νομικών προζώπων και νομικών ονηοηήηων θορολογικού έηοσς 2014».
Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα θαη ζε ζπλέρεηα ηεο ΠΟΛ.1074/2015 απφθαζεο (ΦΔΚ
574Β’), κε ηελ νπνία νξίζζεθε ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο
λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ θνξνινγηθνχ έηνπο 2014, ζαο γλσξίδνπκε ηα
αθφινπζα:
Ι. ΓΔΝΙΚΑ
Σν έληππν θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, γηα ην θνξνινγηθφ έηνο 2014 ζα είλαη εληαίν γηα φια ηα
λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ.4172/2013 αλεμάξηεηα απφ ηελ
θαηεγνξία ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ (απινγξαθηθά ή δηπινγξαθηθά) ή ηνλ ηξφπν ζχληαμεο ησλ
νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ (κε βάζε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα). Παξφια απηά, θαηά ηελ
ππνβνιή κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζφδνπ ηεο δήισζεο δελ επηηξέπεηαη ε ζπκπιήξσζε φισλ
ησλ θσδηθψλ θαη πηλάθσλ, αιιά ζα ζπκπιεξψλνληαη κφλν απηνί πνπ αθνξνχλ ζηα ζπγθεθξηκέλα
λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο κε βάζε ηελ εμήο θαηεγνξηνπνίεζε:
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α) Ννκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο κε απινγξαθηθά βηβιία
β) Ννκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο κε δηπινγξαθηθά βηβιία
γ) Ννκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα
δ) Ννκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο πνπ ζπληάζζνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε
βάζε ηα Γ.Λ.Π.
ΙΙ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ - ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΠΙΝΑΚΩΝ
1. Οη θσδηθνί 116, 117, 118 και 119 ζα ζπκπιεξψλνληαη κφλν απφ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη
λνκηθέο νληφηεηεο πνπ ζπληάζζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο

κε βάζε ηα Γ.Λ.Π.

Δπηζεκαίλεηαη, φηη νη θσδηθνί 118 θαη 119 ζα ζπκπιεξψλνληαη κφλν απφ απηνχο πνπ ηεξνχλ θαη
ηα βηβιία ηνπο κε βάζε ηα Γ.Λ.Π, θαζφζνλ αλ ηεξνχλ ηα βηβιία ηνπο βάζεη ηνπ Κ.Φ.Α. ζα
ζπκπιεξψλνληαη κφλν νη θσδηθνί 116 θαη 117 αληίζηνηρα.
Γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη σο άλσ θσδηθνί ζα πξέπεη λα έρεη ελεξγνπνηεζεί ν θσδηθφο 650,
πξνθεηκέλνπ λα δεισζεί φηη ε εηαηξεία εθαξκφδεη ηα Γ.Λ.Π.
2. Οη θσδηθνί 016 θαη 017 ζα ζπκπιεξψλνληαη απφ ηα φια ηα λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο
νληφηεηεο είηε ηεξνχλ απινγξαθηθά ή δηπινγξαθηθά βηβιία.
3. ηνλ θσδηθφ 455 ζα κεηαθέξεηαη ην ζχλνιν ησλ κε εθπηπηφκελσλ δαπαλψλ απφ ηελ
θαηάζηαζε θνξνινγηθήο αλακφξθσζεο, θαζφζνλ ε αλάιπζε, ζε επηκέξνπο θσδηθνχο, ησλ
αληίζηνηρσλ δαπαλψλ θαηαρσξείηαη πιένλ κφλν ζηελ θαηάζηαζε θνξνινγηθήο αλακφξθσζεο
απφ φπνπ κεηαθέξεηαη ην ζπλνιηθφ πνζφ απηψλ ζηε δήισζε.
Δπηζεκαίλεηαη, φηη γηα ηα λνκηθά πξφζσπα κε απινγξαθηθά βηβιία δεν ζα γίλεηαη ε
αλακφξθσζε ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ ζηνλ πίλαθα Ε’ ηνπ εληχπνπ Δ3 θαη ζπλεπψο δελ ζα
ζπκπιεξψλνληαη νη αληίζηνηρνη θσδηθνί ηνπ πίλαθα απηνχ. Σα παξαπάλσ λνκηθά πξφζσπα κεηά
ηε ζπκπιήξσζε ησλ θσδηθψλ 551, 555, 559 θαη 563 ηνπ ππνπίλαθα δ’ ηνπ εληχπνπ Δ3,
κεηαθέξνπλ ην απνηέιεζκα γηα ηπρφλ θνξνινγηθή αλακφξθσζε (π.ρ. δαπάλεο κε εθπηπηφκελεο,
απαιιαζζφκελα κεξίζκαηα, αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά αλαπηπμηαθψλ λφκσλ, θ.ιπ.) θαη
θνξνιφγεζε ζην έληππν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ.
4. ηνπο θσδηθνχο 456 θαη 464 αλαγξάθνληαη ηα πηζησηηθά θαη ρξεσζηηθά ππφινηπα αληίζηνηρα,
ησλ απνζεκαηηθψλ ηα νπνία κεηαθέξνληαη ζηα θνξνινγεηέα απνηειέζκαηα ηνπ θνξνινγηθνχ
έηνπο 2014 θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 12 θαη 13 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ
λ.4172/2013 θαη γηα ηα νπνία δελ επηιέρζεθε ε απηνηειήο θνξνιφγεζε κε ζπληειεζηή 19%
(ΠΟΛ.1143/2014 εγθχθιηνο). Σα πνζά ησλ απνζεκαηηθψλ απηψλ εθφζνλ έρνπλ επηβαξχλεη ηα
απνηειέζκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε ρξήζε ζρεκαηηζκνχ ηνπο, ζα θαηαρσξεζνχλ ζηε δήισζε
ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο 2014 εμσινγηζηηθά, πξνθεηκέλνπ λα ζπκςεθηζζνχλ κε ηα θνξνινγηθά
απνηειέζκαηα (θέξδε ή δεκίεο) ηνπ έηνπο απηνχ.
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5. Ο θσδηθφο 457 ζπκπιεξψλεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηηο νπνίεο πξνθχπηεη ρξεσζηηθή
δηαθνξά ιφγσ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ απφ ηε δηαγξαθή ρξεψλ νθεηιεηψλ ηνπο, θαη’ εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4172/2013. ηνλ ζρεηηθφ θσδηθφ ζα δεισζνχλ ην
ηξέρνλ θνξνινγηθφ έηνο ηα 14/15 ηεο πξνθχπηνπζαο δηαθνξάο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα
εθπεζζεί ην 1/15.
Δπίζεο, απφ ηηο ίδηεο επηρεηξήζεηο ζπκπιεξψλνληαη πξψηα νη θσδηθνί αξηζκνί 811, 812 και
813 πξνθεηκέλνπ λα δειψζνπλ ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ρξεσζηηθήο δηαθνξάο, ην πνζφ
απφζβεζεο ηεο ρξεσζηηθήο δηαθνξάο ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο θαη ην ππνιεηπφκελν
πνζφ ηεο ρξεσζηηθήο δηαθνξάο πξνο απφζβεζε, αληίζηνηρα.
6. ηνπο θσδηθνχο 495, 458, 465, 466, 467, 463, 459, 468, 469,

559, 462, 752 και 550

αλαγξάθνληαη ηα έζνδα πνπ κε βάζε ηηο αλαθεξφκελεο ζηνπο νηθείνπο θσδηθνχο δηαηάμεηο ηνπ
λ.4172/2013 απαιιάζζνληαη ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο.
Δηδηθφηεξα:
α) ηνλ θσδηθφ 495 αλαγξάθεηαη ην πνζφ ησλ εηζπξαηηφκελσλ κεξηζκάησλ πνπ
απαιιάζζεηαη ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κε βάζε ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
άξζξνπ 48 ηνπ λ.4172/2013. Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο πιήξσζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ ην λνκηθφ
πξφζσπν ζα ζπκπιεξψλεη ππνρξεσηηθά ηνλ πίλαθα 4. Ο θσδηθφο απηφο ζπκπιεξψλεηαη
αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηεγνξία ησλ βηβιίσλ (απινγξαθηθά ή δηπινγξαθηθά) πνπ ηεξνχλ ηα
λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο, πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θνξνινγεηέσλ
απνηειεζκάησλ ηνπο, ρσξίο λα ειέγρεηαη ε επάξθεηα θεξδψλ κε βάζε ην πνζφ ηνπ θσδηθνχ 016.
Δπίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ν ιήπηεο λνκηθφ πξφζσπν δεηήζεη πξνζσξηλά απαιιαγή απφ ην
θφξν εηζνδήκαηνο κε θαηάζεζε αληίζηνηρεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ
ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξν 48, ζα πξέπεη λα αλαγξάςεη ζην ίδην πίλαθα ηα ζηνηρεία ηεο εγγπεηηθήο
επηζηνιήο (ΠΟΛ.1039/2015 εγθχθιηνο).
β) ηνλ θσδηθφ 458 αλαγξάθεηαη ε ππεξηίκεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηπρφλ αλαγθαζηηθή
απαιινηξίσζε αθηλήηνπ ε νπνία δελ ππφθεηηαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο, φπσο δηεπθξηλίζζεθε ζηελ
ΠΟΛ. 1059/2015 εγθχθιηφ καο.
γ) ηνλ θσδηθφ 465 αλαγξάθεηαη ε ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη απφ κεηαβίβαζε εηαηξηθψλ
νκνιφγσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη’ εθαξκνγή ηνπ λ.3156/2003, θαζψο θαη εηαηξηθψλ νκνιφγσλ
πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ εηαηξείεο κε έδξα ζε ρψξεο ηεο Δ.Δ θαη ηνπ ΔΟΥ/ΔΕΔ, φπσο έρεη
δηεπθξηληζζεί κε ηελ ΠΟΛ.1032/2015 εγθχθιηφ καο.
δ) ηνλ θσδηθφ 466 αλαγξάθεηαη ε ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη απφ εθπνίεζε κεξηδίσλ
ΟΔΚΑ (εκεδαπψλ, Δ.Δ., ΔΟΥ/ΔΕΔ), φπσο έρεη δηεπθξηληζζεί κε ηελ ΠΟΛ.1032/2015 εγθχθιηφ
καο, θαζψο θαη ηα δηαλεκφκελα θέξδε απφ κεξίδηα ΟΔΚΑ (εκεδαπψλ, Δ.Δ., ΔΟΥ/ΔΕΔ) κε
βάζε ηα αλαθεξφκελα ζηελ ΠΟΛ.1042/2015 εγθχθιηφ καο.
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Γηα ηα σο άλσ πνζά, ζε πεξίπησζε δηαλνκήο ηνπο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο, δελ νθείιεηαη
θφξνο λνκηθνχ πξνζψπνπ, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ.
4172/2013, θαζφζνλ θαηηζρχνπλ νη εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ
λ.4099/2012, απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηεη φηη νη κεξηδηνχρνη ή κέηνρνη, θαηά πεξίπησζε, ησλ
ΟΔΚΑ απαιιάζζνληαη απφ θάζε θφξν, δεδνκέλνπ φηη κε ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ ζην επίπεδν
ηνπ ΟΔΚΑ (εηδηθφο θφξνο επί ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ), εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ
ΟΔΚΑ θαη ησλ κεξηδηνχρσλ ή κεηφρσλ ηνπ.
Δπηζεκαίλεηαη, φηη ε ηπρφλ δεκία απφ εθπνίεζε κεξηδίσλ ΟΔΚΑ, ζα πξέπεη λα
θαηαρσξεζεί ζηελ θαηάζηαζε θνξνινγηθήο αλακφξθσζεο σο κε εθπηπηφκελε δαπάλε.
ε) ηνλ θσδηθφ 467 αλαγξάθεηαη ην πνζφ ησλ ηφθσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ νκφινγα πνπ
εθδφζεθαλ απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηαζεξφηεηαο (ΔΣΥ), θαη’ εθαξκνγή
ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπκκεηνρήο ζηελ αλαδηάηαμε ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο, νη νπνίνη απαιιάζζνληαη
ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ.4172/2013.
ζη) ηνλ θσδηθφ 463 αλαγξάθεηαη ε ππεξαμία πνπ πξνέθπςε απφ ηελ απνηίκεζε ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 52 – 54 ηνπ λ.
4172/2013 θαη ε νπνία γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο δελ αλαγλσξίδεηαη.
δ) Ο θσδηθφο 459 ζπκπιεξψλεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ απνθηνχλ θέξδε απφ ηε
δηάζεζε παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 58
ηνπ λ.4172/2013.
ε) ηνλ θσδηθφ 468 αλαγξάθνληαη ηα απαιιαζζφκελα έζνδα ησλ θνξέσλ γεληθήο
θπβέξλεζεο πνπ είλαη θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο θαη ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ην θξάηνο ή λνκηθφ
πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε πνζνζηφ 100%, πξνθεηκέλνπ ηα ππφςε λνκηθά πξφζσπα λα
θνξνινγεζνχλ γηα ην εηζφδεκά ηνπο απφ θεθάιαην θαη ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ θαη’
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξ. α’ ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ.4172/2013. Σαπηφρξνλα, φκσο ζα
πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ζπκπιεξσζεί θαη ν θσδηθφο 2017 ηεο «Καηάζηαζεο Φνξνινγηθήο
Αλακφξθσζεο» κε βάζε ηηο αληίζηνηρεο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηα απαιιαζζφκελα έζνδα,
πξνθεηκέλνπ λα ππαρζεί ηειηθά ζε θνξνιφγεζε, θαηά ηελ εθθαζάξηζε ηεο δήισζεο, ην νξηδφκελν
απφ ην λφκν αληίζηνηρν εηζφδεκα (θεθάιαην θαη ππεξαμία θεθαιαίνπ).
ζ) ηνλ θσδηθφ 469 αλαγξάθνληαη ηα έζνδα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ
νληνηήησλ πνπ απαιιάζζνληαη ηεο θνξνινγίαο θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ
λ.4172/2013 (π.ρ. Σξάπεδα Διιάδνο). Σαπηφρξνλα, φκσο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα
ζπκπιεξσζεί θαη ν θσδηθφο 2019 ηεο «Καηάζηαζεο Φνξνινγηθήο Αλακφξθσζεο» κε βάζε ηηο
αληίζηνηρεο δαπάλεο ησλ ππφςε πξνζψπσλ θαη νληνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε
εθθαζάξηζε ησλ εηζνδεκάησλ ησλ ππφςε λνκηθψλ πξνζψπσλ ζηε δήισζε θνξνινγίαο
εηζνδήκαηφο ηνπο.
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η) ηνλ θσδηθφ 559 αλαγξάθνληαη ηα θέξδε (έζνδα) ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ ε
θνξνιφγεζε ησλ νπνίσλ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.27/1975, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ
ησλ παξ.14 θαη 15 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4172/2013. Σαπηφρξνλα, φκσο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά
λα ζπκπιεξσζεί θαη ν θσδηθφο 2018 ηεο «Καηάζηαζεο Φνξνινγηθήο Αλακφξθσζεο» κε βάζε ηηο
αληίζηνηρεο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηα απαιιαζζφκελα έζνδα γηα ιφγνπο εθθαζάξηζεο ηεο
δήισζεο.
Δπηζεκαίλεηαη, φηη ηα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη σο άλσ επηρεηξήζεηο
έρνπλ εηζφδεκα θαη απφ άιιεο πεγέο, θαζφζνλ φπσο έρεη γίλεη δεθηφ απφ ηε Γηνίθεζε δελ
ππνρξενχληαη ζε ππνβνιή δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηα γξαθεία ή ππνθαηαζηήκαηα
αιινδαπψλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ εγθαζίζηαληαη ζηελ Διιάδα κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 25 ηνπ λ.27/1975, γηα ην απαιιαζζφκελν θαηά ηηο δηαηάμεηο απηέο εηζφδεκα (ΠΟΛ.
1060/2015 εγθχθιηνο).
ηα) ηνλ θσδηθφ 462 αλαγξάθεηαη ην αρξεζηκνπνίεην πνζφ ησλ πξνβιέςεσλ ην νπνίν
επηβαξχλεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο ην νπνίν φκσο έρεη ήδε
θνξνινγεζεί ηα πξνεγνχκελα έηε (ιφγσ αλακφξθσζεο).
ηβ) Ο θσδηθφο 752 ζπκπιεξψλεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηηο νπνίεο ε ρξεσζηηθή δηαθνξά
πνπ πξνθχπηεη ζε βάξνο ηνπο απφ ηελ αληαιιαγή νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ή
εηαηξηθψλ νκνιφγσλ κε εγγχεζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, θαη’ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζπκκεηνρήο ζηελ αλαδηάηαμε ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο, εθπίπηεη ηζφπνζα ζε ηξηάληα (30) ηζφπνζεο
εηήζηεο δφζεηο, αξρήο γελνκέλεο απφ ηε ρξήζε κέζα ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε αληαιιαγή
ησλ ηίηισλ θαη αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν δηαθξάηεζεο ησλ νκνιφγσλ. Δπίζεο, απφ ηηο ίδηεο
επηρεηξήζεηο ζπκπιεξψλνληαη νη θσδηθνί 746, 747, 753 θαη 748, πξνθεηκέλνπ λα δειψζνπλ ην
ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ρξεσζηηθήο δηαθνξάο, ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ρξεσζηηθήο δηαθνξάο πνπ
απνζβέζζεθε ζηηο πξνεγνχκελεο ρξήζεηο, ην πνζφ απφζβεζεο ηεο ρξεσζηηθήο δηαθνξάο ηνπ
ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο θαη ην ππνιεηπφκελν πνζφ ηεο ρξεσζηηθήο δηαθνξάο πξνο
απφζβεζε, αληίζηνηρα.
ηγ) ηνλ θσδηθφ 550 αλαγξάθεηαη ην πνζφ ησλ απνζβέζεσλ ησλ αδεηψλ Φ.Γ.Υ πνπ
εθπίπηεη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3888/2010 θαη κε βάζε ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ έρνπλ δνζεί κε
ηελ ΠΟΛ. 1106/2011 εγθχθιηφ καο.
Δπηζεκαίλεηαη, φηη νη σο άλσ θσδηθνί ζπκπιεξψλνληαη ρσξίο λα ειέγρεηαη ε επάξθεηα
θεξδψλ κε βάζε ην πνζφ ηνπ θσδηθνχ 016. ε πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ σο άλσ
θσδηθψλ απφ ηνλ θσδηθφ 024 πξνθχςεη δεκία, ε δεκία απηή αλαγλσξίδεηαη θνξνινγηθά. Σα ίδηα
ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνζαπμάλνληαη νη δεκίεο ηνπ θσδηθνχ 224 ιφγσ ηεο
αθαίξεζεο ησλ πην πάλσ θσδηθψλ.
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7.

ηνπο θσδηθνχο 379, 380 θαη 381 θαηαρσξνχληαη ηα δηαλεκφκελα θέξδε ηνπ ηξέρνληνο

θνξνινγηθνχ έηνπο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο θσδηθνχο.
Δηδηθφηεξα:
α) ηνλ θσδηθφ 379 αλαγξάθνληαη ηα δηαλεκφκελα θέξδε ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο
πνπ πξνθχπηνπλ απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο λνκηθήο
νληφηεηαο, δειαδή θέξδε πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ αληίζηνηρα έζνδα πνπ ππάγνληαη ζε
θνξνιφγεζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4172/2013
β) ηνλ θσδηθφ 380 αλαγξάθνληαη ηα δηαλεκφκελα θέξδε ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο
πνπ πξνθχπηνπλ απφ έζνδα γηα ηα νπνία δελ έρεη θαηαβιεζεί θφξνο εηζνδήκαηνο, δειαδή θέξδε
πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ αληίζηνηρα έζνδα πνπ δελ ππάγνληαη ζε θνξνιφγεζε κε βάζε
δηαηάμεηο ηνπ λ. 4172/2013 (π.ρ. ηφθνη πνπ πξνθχπηνπλ απφ νκφινγα πνπ εθδίδνληαη απφ
Δπξσπατθφ Σακείν Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηαζεξφηεηαο θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.3
ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ.4172/2013) ή εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο λφκσλ (π.ρ. ππεξαμία απφ κεηαβίβαζε
εηαηξηθψλ νκνιφγσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3156/2013, ππεξαμία απφ εθπνίεζε
κεξηδίσλ ΟΔΚΑ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4099/2012) θαζψο επίζεο θαη δηαλεκφκελα
θέξδε λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ πξνθχπηνπλ βάζεη Γ.Λ.Π., θαηά ην κέξνο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα
θνξνινγεηέα θέξδε.
γ) ηνλ θσδηθφ 381 αλαγξάθνληαη ηα δηαλεκφκελα θέξδε ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ
έηνπο ησλ Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο γηα ηα νπνία δελ έρεη θαηαβιεζεί θφξνο εηζνδήκαηνο,
δειαδή ηα θέξδε πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ έζνδα πέξαλ απηψλ πνπ αθνξνχλ ζηα έζνδα απφ
θεθάιαην θαη ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ.
Δπηζεκαίλεηαη, φηη θαη νη ηξεηο θσδηθνί δελ επεξεάδνπλ ηελ εθθαζάξηζε θφξνπ, αιιά ζε
θάζε πεξίπησζε ε ζπκπιήξσζή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή απφ ηνπο ππφρξενπο εθφζνλ
πθίζηαληαη αληίζηνηρα πνζά.
8.

ηνλ θσδηθφ 382 θαηαρσξείηαη ην πνζφ ησλ δηαλεκεζέλησλ θεξδψλ ηνπ ηξέρνληνο

θνξνινγηθνχ έηνπο γηα ηα νπνία δελ έρεη θαηαβιεζεί θφξνο εηζνδήκαηνο, δειαδή ηα πνζά πνπ
έρνπλ αλαγξαθεί ζηνπο θσδηθνχο 380 θαη 381 θαη πεξαηηέξσ, ζηνλ θσδηθφ 383 ην ίδην πνζφ
αλάγεηαη ζε κηθηφ κε ηελ πξνζζήθε ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ εηζνδήκαηνο.
9.

ηνλ θσδηθφ 384 θαηαρσξείηαη ην πνζφ ησλ δηαλεκεζέλησλ θεξδψλ πνπ αθνξά

εηζπξαηηφκελα κεξίζκαηα πνπ απαιιάζζνληαη ηεο θνξνινγίαο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
48 ηνπ λ.4172/2013. Δπίζεο, ζηνλ πην πάλσ θσδηθφ θαηαρσξείηαη θαη ην πνζφ ησλ
δηαλεκεζέλησλ θεξδψλ πνπ αθνξά ζηελ ππεξαμία απφ αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε αθηλήηνπ
(θσδηθφο 458), θαζψο θαη ην πνζφ ηνπ θσδηθνχ 466. Σα πνζά πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ θσδηθφ
απηφ δελ πξνζηίζεληαη ζηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο ζπλαζξνηδφκελα κε ηα ινηπά θέξδε απφ

6

ΑΔΑ: 7Ε9ΩΗ-ΛΓΠ

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, θαζφζνλ δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ
47 ηνπ λ. 4172/2013.
10. ηνλ θσδηθφ 385 θαηαρσξείηαη ην πνζφ ησλ δηαλεκεζέλησλ ή θεθαιαηνπνηεζέλησλ
απνζεκαηηθψλ πνπ δελ έρνπλ ππαρζεί ζηελ απηνηειή θνξνιφγεζε ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 72
ηνπ λ. 4172/2013, θαζψο επίζεο θαη ην πνζφ ησλ δηαλεκεζέλησλ ή θεθαιαηνπνηεζέλησλ
απνζεκαηηθψλ πνπ ζρεκαηίδνληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4172/2013 θαη απαιιάζζνληαη απφ
ην θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηα νπνία θνξνινγνχληαη θαηά έηνο δηαλνκήο ηνπο, θαη’ εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ ηδίνπ λφκνπ θαη πεξαηηέξσ ζηνλ θσδηθφ 386 ην ίδην
πνζφ αλάγεηαη ζε κηθηφ πνζφ κε ηελ πξνζζήθε ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ εηζνδήκαηνο.
Σα σο άλσ πνζά δηαλεκεζέλησλ ή θεθαιαηνπνηεζέλησλ θεξδψλ (πιελ ηνπ θσδηθνχ 384),
ζεσξνχληαη θνξνινγηθά θέξδε ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο εληφο ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε δηαλνκή ή
θεθαιαηνπνίεζε θαη θνξνινγνχληαη, ζπλαζξνηδφκελα κε ηα ινηπά απνηειέζκαηα (θέξδε ή δεκίεο)
απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα.
Δπηζεκαίλεηαη, φηη αλαθνξηθά κε ηε θχζε ησλ πνζψλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζηνπο αλσηέξσ
θσδηθνχο έρνπλ δνζεί αλαιπηηθέο νδεγίεο θαη δηεπθξηλίζεηο ζηελ ΠΟΛ.1059/2015 εγθχθιηφ καο.
11. ηνπο θσδηθνχο 046, 045, 041 θαη 099 θαηαρσξνχληαη πνζά θηλήηξσλ, είηε βάζεη
αλαπηπμηαθψλ λφκσλ, είηε βάζεη εηδηθψλ δηαηάμεσλ λφκσλ πξνθεηκέλνπ ηα λνκηθά πξφζσπα ή
λνκηθέο νληφηεηεο λα ηχρνπλ ησλ επεξγεηεκάησλ ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ. Πξνυπφζεζε
θαηαρψξεζεο πνζψλ ζηνπο σο άλσ θσδηθνχο είλαη λα εκθαλίδνληαη αληίζηνηρα πνζά ζηνλ
θσδηθφ 016 «Φνξνινγηθά θέξδε ρξήζεο».
ε πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ σο άλσ θσδηθψλ απφ ηνλ θσδηθφ 040 πξνθχςεη
δεκία, ε δεκία απηή δελ αλαγλσξίδεηαη θνξνινγηθά. Σα ίδηα ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ
πξνζαπμάλνληαη νη δεκίεο ηνπ θσδηθνχ 400 ιφγσ ηεο αθαίξεζεο ησλ πην πάλσ θσδηθψλ.
12. Ο θσδηθφο 060 ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο ηα νπνία
έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη δαπάλεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο πξνθεηκέλνπ, πέξαλ
ηεο έθπησζεο απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπο, λα αθαηξνχλ (εμσινγηζηηθά) θαη πνζνζηφ ησλ
δαπαλψλ απηψλ απφ ηα θαζαξά θέξδε ηνπο.
13. Ο θσδηθφο 076 ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο πνπ
πξαγκαηνπνηνχλ επέλδπζε ζηελ παξαγσγή θηλεκαηνγξαθηθνχ έξγνπ πξνθεηκέλνπ λα αθαηξείηαη
(εμσινγηζηηθά) απφ ηα θαζαξά ηνπο θέξδε ην πνζφ πνπ επέλδπζαλ, θαη’ εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ησλ παξ. 9-12 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.3842/2010.
14. Ο θσδηθφο 071 ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο πξνθεηκέλνπ
λα αθαηξείηαη (εμσινγηζηηθά) απφ ηα θαζαξά ηνπο θέξδε ην πνζφ ησλ 1.500 επξψ, γηα θάζε άηνκν
πνπ απαζρνινχλ κέζα ζην θνξνινγηθφ έηνο κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 67% θαη άλσ.
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Απφ ηα πνζά πνπ θαηαρσξνχληαη ζηνπο θσδηθνχο 060, 076 θαη 071 κφλν ην πνζφ ηνπ
θσδηθνχ 060, ζπλαζξνηδφκελν κε ηα απνηειέζκαηα (θέξδε ή δεκίεο) απφ επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα ηνπ ίδηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο δεκηνπξγεί αλαγλσξίζηκε θνξνινγηθά δεκία.
15. ηνλ θσδηθφ 900 θαηαρσξνχληαη ηα θνξνινγεηέα θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ αζθείηαη ζε λεζηά κε πιεζπζκφ θάησ απφ 3.100 θαηνίθνπο,
πξνθεηκέλνπ λα θνξνινγεζνχλ κε κεησκέλν ζπληειεζηή θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.
4 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ.4172/2013.
16. Ο θσδηθφο 100 ζπκπιεξψλεηαη απφ ηηο νηθνδνκηθέο επηρεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα
πξνζδηνξηζζνχλ ηα θέξδε ηνπο ηεθκαξηά, γηα ηα αθίλεηα ησλ νπνίσλ ε άδεηα θαηαζθεπήο έρεη
εθδνζεί πξηλ απφ ηελ 1.1.2006 θαη ηα νπνία πσιήζεθαλ πξηλ ηελ απνπεξάησζή ηνπο (απφ
πξψελ λνκηθά πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ λ.2238/1994) ή πσιήζεθαλ αλεμάξηεηα ηεο
απνπεξάησζεο ή κε (απφ πξψελ λνκηθά πξφζσπα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.2238/1994)
κέζα ζην θνξνινγηθφ έηνο 2014, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4172/2013
(ζρεη. ΠΟΛ. 1060/2015 εγθχθιηνο). Σν πνζφ ηνπ θσδηθνχ απηνχ ζπλαζξνίδεηαη κφλν κε
αληίζηνηρα θέξδε ηνπ θσδηθνχ 048 θαη φρη κε ηπρφλ δεκίεο ηνπ θσδηθνχ 448, γηα ηηο νηθνδνκηθέο
επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ θαη άιια θέξδε πιελ απηψλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη ηεθκαξηά, φπσο
αλαθέξεηαη θαη ζηελ παξάγξαθν 11 ηνπ Κεθαιαίνπ III ηεο παξνχζαο «Δθθαζάξηζε Φφξνπ».
Δηδηθά, γηα ηηο νηθνδνκηθέο επηρεηξήζεηο λνκηθά πξφζσπα ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ
λ.2238/1994 (ΟΔ, ΔΔ θ.ιπ.) ζηα νπνία δελ ζπκκεηέρεη ΑΔ, ΔΠΔ θαη ινηπά λνκηθά πξφζσπα ηεο
παξ.1 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ λ.2238/1994, φπνπ κέρξη 31.12.2013 ίζρπαλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
34 ηνπ λ.2238/1994, επηζεκαίλνληαη ηα εμήο:
Με ηε κεηαβαηηθή δηάηαμε ηεο παξ. 23 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4172/2013 νξίδεηαη φηη, νη
δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο απφ επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα ησλ νηθνδνκηθψλ επηρεηξήζεσλ εθαξκφδνληαη γηα αθίλεηα γηα ηα νπνία ε άδεηα
θαηαζθεπήο έρεη εθδνζεί απφ ηελ 1.1.2006 θαη κεηά. Γειαδή, γηα πσιήζεηο νηθνδνκψλ απφ
1.1.2014 θαη κεηά νη επηρεηξήζεηο αλέγεξζεο θαη πψιεζεο νηθνδνκψλ, εμάγνπλ ινγηζηηθφ
απνηέιεζκα φηαλ ε νηθνδνκηθή άδεηα έρεη εθδνζεί απφ 1.1.2006 θαη κεηά, ελψ γηα πσιεζέληα
αθίλεηα κε εκεξνκελία έθδνζεο ηεο άδεηαο πξηλ ηελ 1.1.2006 εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 34 ηνπ λ.2238/1994.
Δηδηθφηεξα:
α) Γηα πσιήζεηο αθηλήησλ απφ 1.1.2014 θαη κεηά, ησλ νπνίσλ ε άδεηα νηθνδνκήο
εθδφζεθε απφ 1.1.2006 θαη κεηά, θαη ε αλέγεξζε ησλ νπνίσλ έρεη ήδε νινθιεξσζεί ζε
πξνεγνχκελα έηε, γηα λα εμαρζεί νξζφ ινγηζηηθφ απνηέιεζκα, ιακβάλνληαη ππφςε νη
θαηαρσξεζείζεο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηα πσιεζέληα αθίλεηα, έζησ θαη αλ απηέο
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πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη θαηαρσξήζεθαλ ζε πξνεγνχκελν θνξνινγηθφ έηνο, δειαδή ζην έηνο ή
ζηα έηε θαηαζθεπήο.
Δπηζεκαίλεηαη, φηη νη νηθνδνκηθέο επηρεηξήζεηο πνπ αλεγείξνπλ νηθνδνκέο πξνο πψιεζε
φηαλ κεηά ηελ αλέγεξζε ηνπο, επαθνινπζήζεη εθκεηάιιεπζε ηεο νηθνδνκήο κε νπνηνδήπνηε
ηξφπν, φπσο εθκίζζσζε, ηδηνρξεζηκνπνίεζε θιπ., ηφηε ηα ελ ιφγσ αθίλεηα απνθηνχλ ηελ
ηδηφηεηα ηνπ ελζψκαηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ ηεο επηρείξεζεο, ζε αληηδηαζηνιή κε ηα εκπνξεχζηκα
ζηνηρεία απηήο, νπφηε θαηά ηελ πψιεζε απηψλ ε επηρείξεζε απνθηά εηζφδεκα πνπ
πξνζδηνξίδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ινγηζηηθά θαη θνξνινγείηαη σο εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα, αλεμάξηεηα ηνπ ρξφλνπ έθδνζεο ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο.
β) Γηα νηθνδνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη γηα ηα πσιεζέληα αθίλεηα ησλ νπνίσλ ε νηθνδνκηθή
άδεηα έρεη εθδνζεί πξηλ ηελ 1.1.2006, αλεμάξηεηα εάλ απηή ζηε ζπλέρεηα αλαζεσξήζεθε γηα
νπνηνλδήπνηε ιφγν, ην θέξδνο απφ ηελ πψιεζή ηνπο ζα ππνινγηζηεί κε ηηο πξντζρχνπζεο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.2238/1994, δειαδή κε ζπληειεζηή 20% επί ησλ πσιήζεσλ. Ζ
ξχζκηζε απηή έρεη εθαξκνγή γηα νηθνδνκέο κε άδεηα πξηλ ηελ 1.1.2006, αλεμάξηεηα ηνπ εχξνπο
ηεο παιαηφηεηαο ηεο νηθνδνκήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ην αθίλεην λα κελ απνηειεί πάγην ζηνηρείν
ηεο επηρείξεζεο (πξνεγνχκελε παξάγξαθνο ηνπ παξφληνο).
γ)

Σέινο,

γηα

νηθνδνκέο

πνπ

ζχκθσλα

κε

ηελ

παξάγξαθν

2

ηεο

1024543/

1717/389/Α0014/ΠΟΛ.1038/9.3.2006 Απφθαζεο, εμαηξέζεθαλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ
ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α. (λ. 2859/2000), εθφζνλ είραλ θαηαζέζεη
πιήξε θάθειν ζηελ πνιενδνκία γηα ηελ έθδνζε ή ηελ αλαζεψξεζε ηεο άδεηαο θαη είρε ππνγξαθεί
πξνζχκθσλν θαη εξγνιαβηθφ ζπκβφιαην θαηαζθεπήο κέρξη ηελ 25.11.2005, γίλεηαη δεθηφ φηη,
έζησ θαη αλ ε άδεηα νηθνδνκήο εθδφζεθε κεηά ηελ 1.1.2006 θνξνινγνχληαη κε ηνλ ηεθκαξηφ
πξνζδηνξηζκφ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.2238/1994, θαζφζνλ γηα ηηο νηθνδνκέο απηέο δελ ππήξρε
ππνρξέσζε πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο αλέγεξζεο θαηά νηθνδνκή θαη δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα
ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ θφζηνπο (δαπάλεο αλέγεξζεο γηα θάζε νηθνδνκή).
17. ηνπο θσδηθνχο 049, 050 θαη 051 ππνινγίδεηαη ε πξνθαηαβνιή ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ
έηνπο.
18. Ο θσδηθφο 610 ζπκπιεξψλεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ απνθηνχλ εηζφδεκα γηα ην νπνίν
θαηαβιήζεθε θφξνο ζηελ αιινδαπή, ν νπνίνο δειψλεηαη ζηνλ θσδηθφ 620.
19. Οη θσδηθνί 576, 577 θαη 578 ζπκπιεξψλνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα
δειψζνπλ ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο εγθξηζείζαο ζπλνιηθήο απαιιαγήο απφ ηελ θαηαβνιή θφξνπ
βάζεη ηνπ αλαπηπμηαθνχ λνκνχ λ.3908/2011, ην πνζφ απαιιαγήο απφ ηελ θαηαβνιή θφξνπ ηνπ
ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο θαη ην ππνιεηπφκελν πνζφ ηεο απαιιαγήο θαηαβνιήο θφξνπ,
αληίζηνηρα.
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20. Ο πίνακας 1 εκθαλίδεηαη πξνζπκπιεξσκέλνο κε ηα κέιε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηεο
πεξηπη. β’ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ.4172/2013 πνπ ζπκκεηέρνπλ θαηά ηε ιήμε ηνπ θνξνινγηθνχ
έηνπο. Γηα φζεο επηρεηξήζεηο ηεξνχλ απινγξαθηθά βηβιία ππνινγίδεηαη ε θαηαλνκή ησλ θεξδψλ
ζηνπο εηαίξνπο/κέιε.
21. Ο πίνακας 2 ζπκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηα λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ
ραξαθηήξα ηεο πεξ. γ’ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ.4172/2013, θαζψο θαη απφ ηνπο Φνξείο Γεληθήο
Κπβέξλεζεο πνπ απνηεινχλ ηέηνηα πξφζσπα.
Δηδηθφηεξα, ζηνλ πίνακα 2Α αλαγξάθεηαη ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία
φπσο κεηαθέξεηαη απφ ηνλ θσδηθφ 198 ηνπ πίλαθα 3Α4, απφ ην νπνίν εθπίπηνπλ νη αληίζηνηρεο
δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηα αθίλεηα (75% ή 100%) θαηά πεξίπησζε, κε βάζε ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ
έρνπλ δνζεί ζηελ ΠΟΛ. 1060/2015 εγθχθιηφ καο, θαζψο θαη ε αληίζηνηρε ηεθκαξηή δαπάλε
ηδηνρξεζηκνπνίεζεο ζην ζχλνιφ ηεο.
ηνλ πίνακα 2Β αλαγξάθνληαη ηα ινηπά έζνδα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ
απνηεινχλ αληηθείκελν θφξνπ (πιελ ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία), φπσο θαη νη
ζπλνιηθέο αληίζηνηρεο δαπάλεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ην θαζαξφ εηζφδεκα ηνπ ζρεηηθνχ
πίλαθα. Σν εηζφδεκα απηφ ζπλαζξνηδφκελν κε ην αληίζηνηρν εηζφδεκα ηνπ πίλαθα 2Α θαζψο θαη
κε ηελ ηπρφλ δεκία απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα παξειζνπζψλ ρξήζεσλ, ζα δηακνξθψζεη
ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα ζηνλ πίλαθα 2Γ.
Δηδηθά, νη Φνξείο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πνπ είλαη είηε Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ,
είηε Ννκηθά Πξφζσπα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ δελ ζα ζπκπιεξψλνπλ ην πεδίν πνπ αθνξά ζην
εηζφδεκα

απφ

επηρεηξεκαηηθή

δξαζηεξηφηεηα,

θαζφζνλ

ηα

ππφςε

λνκηθά

πξφζσπα

θνξνινγνχληαη κφλν γηα εηζφδεκα απφ θεθάιαην θαη ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ.
Σέινο, ζηνλ πίνακα 2Γ έρεη ελζσκαησζεί ε θαηάζηαζε Δζφδσλ-Δμφδσλ, πξνθεηκέλνπ λα
αλαγξάθνληαη

ηα

ζπλνιηθά

έζνδα

θαη

έμνδα

ησλ

ππφςε

λνκηθψλ

πξνζψπσλ

γηα

πιεξνθνξηαθνχο ιφγνπο.
22. ηνπο πίνακες 3Α και 3Β αλαγξάθνληαη ην εηζφδεκα απφ θεθάιαην (Μεξίζκαηα, Σφθνη,
Γηθαηψκαηα, Αθίλεηε Πεξηνπζία) θαη απφ ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ αληίζηνηρα, κε βάζε
ηελ επηκέξνπο αλάιπζε ησλ αληίζηνηρσλ ππνπηλάθσλ.
ΙΙΙ. ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ ΦΟΡΟΤ
1.

ηνπο θσδηθνχο 004 θαη 523 ππνινγίδεηαη ν θφξνο πνπ αλαινγεί ζηα θνξνινγεηέα θέξδε,

φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηνλ θσδηθφ 001. ηνλ θσδηθφ 004, ππνινγίδεηαη ν θφξνο γηα ην πνζφ ησλ
θεξδψλ πνπ θνξνινγείηαη κε ζπληειεζηή 26% (γηα ηνπο ηεξνχληεο δηπινγξαθηθά βηβιία ή θέξδε

≤ 50.000 γηα ηνπο ηεξνχληεο απινγξαθηθά βηβιία), θαζψο επίζεο θαη ην πνζφ ησλ θεξδψλ πνπ
απνθηνχλ νη αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί θαη νη νκάδεο παξαγσγψλ ην νπνίν θνξνινγείηαη κε
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ζπληειεζηή 13% (ζρεη.ΠΟΛ.1059/2015). ηνλ θσδηθφ 523 ππνινγίδεηαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ γηα
θέξδε > 50.000 ηα νπνία θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή 33% (γηα ηνπο ηεξνχληεο απινγξαθηθά
βηβιία).
2.

Οη θσδηθνί 579 θαη 575 ζπκπιεξψλνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ θάλεη ρξήζε ησλ

ελ ιφγσ θηλήηξσλ πξνθεηκέλνπ λα αθαηξεζεί 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), αληίζηνηρα.
3. ηνλ θσδηθφ 009 αλαγξάθεηαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε ηφζν ζε εηζνδήκαηα
ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο, φζν θαη ζε εηζνδήκαηα πξνεγνχκελσλ θνξνινγηθψλ εηψλ
(απνζεκαηηθά θαη’ εηδηθφ ηξφπν) ζε πεξίπησζε δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζήο ηνπο.
4. ηνλ θσδηθφ 008 αλαγξάθεηαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ πξνθαηαβιήζεθε απφ ην λνκηθφ
πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα ην πξνεγνχκελν θνξνινγηθφ έηνο, ην νπνίν άιισζηε εκθαλίδεηαη
ζηνλ αληίζηνηρν θσδηθφ απφ ην ζχζηεκα TAXIS.
5. ηνλ θσδηθφ 052 αλαγξάθεηαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ θαηαβιήζεθε γηα ηα κεξίζκαηα πνπ
εηζπξάηηεη εκεδαπή κεηξηθή εηαηξεία απφ εκεδαπή ζπγαηξηθή ηεο, φηαλ δελ εθαξκφδνληαη νη
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 4172/2013, δειαδή ηα πνζά ησλ θφξσλ Ν.Π. πνπ εκθαλίδνληαη
ζηνπο πίλαθεο 3Α1α θαη 3Α1δ.
6. ηνλ θσδηθφ 111 αλαγξάθεηαη 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, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ε νηθνδνκηθή άδεηα εθδφζεθε πξηλ
ή κεηά ηελ 1.1.2006.
Δηδηθά, ηα πξψελ λνκηθά πξφζσπα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.2238/1994,
ζπκςεθίδνπλ

θφξν

πνπ

πξνέξρεηαη

κφλν

απφ

πσιήζεηο

εκηηειψλ

νηθνδνκψλ

πνπ

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέρξη 31.12.2013, ε θαηαζθεπή ησλ νηθνδνκψλ απηψλ νινθιεξψζεθε ην
θνξνινγηθφ έηνο 2014 θαη ησλ νπνίσλ ε νηθνδνκηθή άδεηα εθδφζεθε κεηά ηελ 1.1.2006.
7. ηνλ θσδηθφ 600 αλαγξάθεηαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ θαηαβιήζεθε ζηελ αιινδαπή.
Δπηζεκαίλεηαη, φηη αλαιπηηθέο νδεγίεο - δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ θαηαρψξεζε ησλ θσδηθψλ 009,
008, 052, 111 θαη 600 έρνπλ δνζεί ζηελ ΠΟΛ.1060/2015 εγθχθιηφ καο.
8.

Ο θσδηθφο 751 ζπκπιεξψλεηαη απφ ηηο ηξαπεδηθέο επηρεηξήζεηο θαη αλαγξάθεηαη ην κέξνο

ηνπ πηζησηηθνχ ππνινίπνπ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ (νηθνλνκηθψλ εηψλ 2011, 2012, 2013 θαη
2014) πνπ ζπκςεθίδεηαη κε ην θφξν εηζνδήκαηνο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο 2014, θαη’ εθαξκνγή
ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.4046/2012. Πεξαηηέξσ, ζηνλ θσδηθφ 749
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αλαγξάθεηαη ην κέξνο ηνπ πηζησηηθνχ ππνινίπνπ πνπ πξνθχπηεη ζην θνξνινγηθφ έηνο 2014 θαη
κεηαθέξεηαη γηα ζπκςεθηζκφ κε ην θφξν εηζνδήκαηνο ησλ πέληε (5) επφκελσλ θνξνινγηθψλ
εηψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαρσξηζηεί απφ ην πηζησηηθφ ππφινηπν πξνο επηζηξνθή (θσδηθφο 750).
9. Ο θσδηθφο 911 αθνξά ηνπο ππφρξενπο θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο επηηεδεχκαηνο ηνπ λ.3986/2011,
ππνινγίδεηαη απφ ην ζχζηεκα θαη είλαη πξνεθηππσκέλνο ζηε θφξκα ηεο δήισζεο, θαζφζνλ
ζπκβεβαηψλεηαη κε ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο.
10. Ο θσδηθφο 649 ζπκπιεξψλεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο δειψλνπλ αλ ππφθεηληαη ζε
έιεγρν ππνρξεσηηθφ απφ λφκηκν ειεγθηή ή ειεγθηηθφ γξαθείν.
11. ηνλ θσδηθφ 003 κεηαθέξεηαη ην πνζφ ηνπ θσδηθνχ 448 θαη ζηνλ θσδηθφ 001 κεηαθέξεηαη ην
πνζφ ηνπ θσδηθνχ 048 θαη ηπρφλ πνζφ πνπ πθίζηαηαη ζηνλ θσδηθφ 100. Δπηζεκαίλεηαη, φηη ζηελ
πεξίπησζε πνπ ππάξρεη κεηαθεξφκελε δεκία ζηνλ θσδηθφ 448 θαη ηαπηφρξνλα είλαη
ζπκπιεξσκέλν πνζφ ζηνλ θσδηθφ 100, ηφηε ζηνλ 001 κεηαθέξεηαη ην πνζφ ηνπ θσδηθνχ 100 θαη
ζηνλ θσδηθφ 003 ην πνζφ ηνπ θσδηθνχ 448.

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.

12

ΑΔΑ: 7Ε9ΩΗ-ΛΓΠ

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 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. Δζληθή Σξάπεδα, Λεσθ. Μεζνγείσλ 1 & Βαο. νθίαο, Σ.Κ. 115 26 Αζήλα
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 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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