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ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ
ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ
Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΣΜΗΜΑ Β΄

ΠΡΟ:

Σασ. Γ/νζη: Καξ. εξβίαο 10

Ωρ Π.Γ.

Σασ. Κώδ.: 101 84 Αζήλα
Πληποθοπίερ: Δ. Καπνύηζνπ
Σηλέθωνο: 210 – 33.75.312
ΦΑΞ: 210 – 33.75.001

ΘΔΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη ηηρ διανομήρ αθοπολόγηηος αποθεμαηικού πος
έσει ζσημαηιζηεί από ηην αςηόμαηη ςπεπηίμηζη από αναγκαζηική απαλλοηπίωζη
ακινήηος, μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηος ν. 4172/2013.

Με αθνξκή εξωηήκαηα αλαθνξηθά κε ην πην πάλω ζέκα, ζαο γλωξίδνπκε ηα
αθόινπζα:
1.

ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ δεύηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ.

4172/2013, ζηελ έλλνηα ηνπ θέξδνπο από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ζύκθωλα κε ην
πξνεγνύκελν εδάθην εκπίπηεη θαη ε θεθαιαηνπνίεζε ή δηαλνκή θεξδώλ γηα ηα νπνία δελ
έρεη θαηαβιεζεί θόξνο εηζνδήκαηνο λνκηθώλ πξνζώπωλ θαη λνκηθώλ νληνηήηωλ.
2.

Με ηελ ΠΟΛ. 1059/18.3.2015 εγθύθιηό καο, κε ηελ νπνία δόζεθαλ νδεγίεο γηα ηελ

εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 47, 57 θαη 58 ηνπ λ. 4172/2013, δηεπθξηλίζηεθε όηη
ζηηο δηαηάμεηο ηνπ δεύηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ. 4172/2013
εκπίπηνπλ, κεηαμύ άιιωλ, ηα δηαλεκόκελα ή θεθαιαηνπνηνύκελα απνζεκαηηθά πνπ δελ
έρνπλ ππαρζεί ζηελ απηνηειή θνξνιόγεζε ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4172/2013.

1

ΑΔΑ: Ω17ΝΗ-ΒΙΕ

Σα ωο άλω δηαλεκόκελα ή θεθαιαηνπνηνύκελα πνζά απνζεκαηηθώλ ζεωξνύληαη
θνξνινγηθά θέξδε ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο εληόο ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε δηαλνκή ή
θεθαιαηνπνίεζε θαη θνξνινγνύληαη, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ.
4172/2013,

ζπλαζξνηδόκελα

κε

ηα

ινηπά

απνηειέζκαηα

(θέξδε

ή

δεκίεο)

από

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα κε ηε δήιωζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο πνπ ζα ππνβιεζεί
γηα ην θνξνινγηθό έηνο απηό.
Δπίζεο, κε ηελ ίδηα εγθύθιην δηεπθξηλίζηεθε όηη όζα αλαθέξνληαη ζρεηηθά κε ηελ
ππαγωγή ζε θόξν εηζνδήκαηνο λνκηθώλ πξνζώπωλ θαη λνκηθώλ νληνηήηωλ δηαλεκόκελωλ
ή θεθαιαηνπνηνύκελωλ απνζεκαηηθώλ γηα ηα νπνία δελ έρεη θαηαβιεζεί θόξνο δελ
εθαξκόδνληαη ζηα απνζεκαηηθά πνπ έρνπλ ζρεκαηηζηεί από ηελ ππεξηίκεζε από
αλαγθαζηηθή απαιινηξίωζε αθηλήηνπ δεδνκέλνπ όηη ε απνδεκίωζε πνπ ιακβάλεηαη ζηηο
πεξηπηώζεηο απηέο θαηά ζπληαγκαηηθή επηηαγή δελ ππόθεηηαη ζε θόξν.
Σα αλαθεξόκελα πην πάλω ηζρύνπλ, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.
4172/2013, γηα εηζνδήκαηα ηα νπνία απνθηώληαη ζε θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ από ηελ
1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά.
3.

Μεηά από όια όζα αλαθέξζεθαλ πην πάλω πξνθύπηεη όηη θαηά ηε δηαλνκή, κεηά ηελ

1.1.2014, απνζεκαηηθώλ πνπ είραλ ζρεκαηίζεη λνκηθά πξόζωπα θαη λνκηθέο νληόηεηεο από
ηελ ππεξηίκεζε από αλαγθαζηηθή απαιινηξίωζε αθηλήηνπ ηνπο, κε βάζε ηηο πξνϊζρύζαζεο
δηαηάμεηο ηνπ λ. 2238/1994, θαη ηα νπνία δελ είραλ ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηωλ παξ. 12 θαη
13 ηνπ λ. 4172/2013, δελ ζα έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ δεύηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1
ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ. 4172/2013 θαη ζπλεπώο δελ νθείιεηαη θόξνο εηζνδήκαηνο λνκηθώλ
πξνζώπωλ θαη λνκηθώλ νληνηήηωλ, ζύκθωλα κε όζα αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ
παξόληνο. Δπηζεκαίλεηαη πεξαηηέξω όηη ηα ζρεηηθά δηαλεκόκελα πνζά δελ αλαγξάθνληαη
ζηε δήιωζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο λνκηθώλ πξνζώπωλ θαη λνκηθώλ νληνηήηωλ (Έληππν
Ν), δεδνκέλνπ όηη ζηε ζρεηηθή δήιωζε (θωδηθόο 385) θαηαρωξνύληαη ηα δηαλεκόκελα πνζά
ηωλ αθνξνιόγεηωλ απνζεκαηηθώλ πνπ ππόθεηληαη ζε θόξν εηζνδήκαηνο, ζύκθωλα κε ηελ
ΠΟΛ. 1059/2015 εγθύθιηό καο, ελώ ζηνλ θωδηθό 384 θαηαρωξείηαη, κεηαμύ άιιωλ, ην πνζό
ηωλ δηαλεκεζέληωλ θεξδώλ ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο πνπ έιεμε (θιεηόκελε ρξήζε) πνπ
αθνξά ζηελ ππεξαμία από αλαγθαζηηθή απαιινηξίωζε αθηλήηνπ (ζρεη. ε ΠΟΛ.
1102/11.5.2015 εγθύθιηόο καο).
Σέινο, δηεπθξηλίδεηαη όηη θαηά ηε δηαλνκή ηωλ ελ ιόγω αθνξνιόγεηωλ απνζεκαηηθώλ
παξαθξαηείηαη θόξνο 10% κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηωλ άξζξωλ 62 θαη 64 ηνπ λ. 4172/2013
θαη όζα ζρεηηθά αλαθέξνληαη ζηελ ΠΟΛ. 1042/2015 εγθύθιηό καο, δεδνκέλνπ όηη ε ζρεηηθή
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απαιιαθηηθή δηάηαμε θαηαιακβάλεη ηνπο δηθαηνύρνπο ηεο απνδεκίωζεο θαη όρη κεηόρνπο,
εηαίξνπο, θ.ιπ. ζηνπο νπνίνπο δηαλέκνληαη ηα ζρεηηθά πνζά.

Αθξηβέο Αληίγξαθν

Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Ζ Πξνϊζηακέλε ηνπ Απηνηεινύο

ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

Σκήκαηνο Γηνίθεζεο

ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΑΒΒΑΪΓΟΤ

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ
Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1.

Απνδέθηεο πίλαθα Β΄ (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ)

2.

Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηεο

3.

Γ/λζε Παξνρήο Φνξνινγηθώλ Τπεξεζηώλ – Σκήκα Β΄

4.

Γηεύζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ (e-ππεξεζίεο)
(κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.)

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1.

Απνδέθηεο πηλάθωλ Α’, Σ’ (εθηόο ηωλ αξηζ.1 θαη 2 απηνύ), Ε’ (εθηόο ηωλ αξηζκώλ 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 Αληαγωληζηηθόηεηαο, Γηεύζπλζε Αλωλύκωλ Δηαηξηώλ θαη

Πίζηεωο, Πι. Κάληγγνο - 101 81 ΑΘΖΝΑ
3.

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρωλ (ΔΛΣΔ),

Βνπιήο 7 - 105 62 ΑΘΖΝΑ
4.

ΓΗΩΣΖ Α.Δ., Λ. Κεθηζνύ 128 – 130, Σ.Κ. 121 31 Πεξηζηέξη

5.

ΤΗΟΗ Π. ΚΩΣΟΠΟΤΛΟΤ Α.Δ.Β.Δ., Θεζζαινλίθεο 1 – 3, Σ.Κ. 183 46 Μνζράην

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1.

Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ

2.

Γξαθείν θαο Αλαπιεξώηξηαο Τπνπξγνύ

3.

Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέωο Γεκνζίωλ Δζόδωλ

4.

Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ

5.

Γξαθείν Σύπνπ θαη Γεκνζίωλ ρέζεωλ

6.

Γξαθείν Δπηθνηλωλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ

7.

Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο - Σκήκαηα Α΄ (3) - Β΄ (10)

8.

Απηνηειέο Σκήκα Ννκηθήο Τπνζηήξημεο Γ.Γ.Γ.Δ.
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