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νληνηήηωλ πνπ κεηαζρεκαηίδνληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2166/1993,
κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λ. 4172/2013.
Με αθνξκή εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία καο, αλαθνξηθά κε
ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα:
1. ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ.4172/2013, νη
νπνίεο εθαξκόδνληαη γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηώληαη θαη ηηο δαπάλεο πνπ
πξαγκαηνπνηνύληαη, θαηά πεξίπησζε, ζηα θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ από ηελ
1.1.2014 θαη κεηά, ε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ θαη
λνκηθώλ νληνηήησλ ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ έθηνπ
κήλα από ην ηέινο ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο.
Δηδηθά γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2014, ε πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δειώζεσλ
θνξνινγίαο
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λνκηθώλ
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παξαηάζεθε, ζύκθσλα κε ηελ ΠΟΛ. 1130/2015 Α.Τ.Ο. (ΦΔΚ 1257Β’/25.6.2015) όπσο
ηζρύεη, κέρξη ηηο 31 Απγνύζηνπ 2015.
2. Ζ πην πάλσ παξάηαζε θαηαιακβάλεη κόλν ηηο δειώζεηο θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο γηα ηηο νπνίεο θαηά ην ρξόλν έθδνζεο ηεο ελ ιόγσ απόθαζεο, ήηνη ηελ
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25ε Ηνπλίνπ 2015, δελ είρε ιήμεη ε πξνζεζκία ππνβνιήο ηνπο θαη όρη ηπρόλ δειώζεηο
θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο πνπ ππνβάιινληαη εθπξόζεζκα.
3. Όπσο είρε δηεπθξηληζζεί κε ηελ αξηζ. ΠΟΛ.1080/1994 εξκελεπηηθή εγθύθιην ηνπ
λ.2166/1993, ε κεηαηξεπόκελε ή ζπγρσλεπόκελε επηρείξεζε κεηά ηε ζύληαμε ηνπ
ηζνινγηζκνύ κεηαζρεκαηηζκνύ ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη σο επηρείξεζε θαη λα δηελεξγεί
ζπλαιιαγέο επ’ νλόκαηη ηεο θαη λα εθδίδεη ηα πξνβιεπόκελα ζηνηρεία από ηνλ Κ.Β..
θαη λα ηα θαηαρσξεί ζηα ηεξνύκελα από απηή βηβιία. Όιεο όκσο νη πξάμεηο απηέο πνπ
γίλνληαη κεηά ην ρξόλν θαηάξηηζεο ηνπ ηζνινγηζκνύ κεηαζρεκαηηζκνύ θαη κέρξη λα
νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηνπ κεηαζρεκαηηζκνύ (ζύζηαζε ηεο λέαο εηαηξίαο)
ζεσξνύληαη γηα θνξνινγηθνύο ζθνπνύο όηη δηελεξγνύληαη γηα ινγαξηαζκό ηεο λέαο
εηαηξίαο θαη θαηά ζπλέπεηα, απηέο ζα κεηαθεξζνύλ κε ζπγθεληξσηηθή εγγξαθή ζηα
βηβιία ηεο λέαο εηαηξίαο, ακέζσο κεηά ηε ζύζηαζή ηεο.
Με ηελ ίδηα σο άλσ εγθύθιην έγηλε δεθηό, όηη νη κεηαηξεπόκελεο ή
ζπγρσλεπόκελεο (απνξξνθνύκελεο) επηρεηξήζεηο θνξνινγνύληαη γηα ηα ηπρόλ θέξδε
πνπ πξνθύπηνπλ κέρξη ηνπ ρξόλνπ ζύληαμεο από κέξνπο ηνπο ηνπ ηζνινγηζκνύ
κεηαζρεκαηηζκνύ, ελώ ηα θέξδε πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηηο ζπλαιιαγέο πνπ ζα
δηελεξγεζνύλ κεηά ην ρξόλν ζύληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνύ κεηαζρεκαηηζκνύ θαη κέρξη ηελ
νινθιήξσζή
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κεηαζρεκαηηζκό εηαηξίαο. Πξνο ηνύην, νη κεηαηξεπόκελεο ή ζπγρσλεπόκελεο
(απνξξνθνύκελεο) επηρεηξήζεηο ππνρξενύληαη λα ππνβάιινπλ δήισζε θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο γηα ην απνηέιεζκα πνπ ζα πξνθύςεη κε βάζε ηνλ ηζνινγηζκό
κεηαζρεκαηηζκνύ ζηνλ αξκόδην γηα ηε θνξνινγία ηνπο Πξντζηάκελν Γ.Ο.Τ., αλ
πξόθεηηαη γηα λνκηθά πξόζσπα ηνπ λ.δ. 3843/1958 εληόο 4,5 κελώλ από ηελ
εκεξνκελία ζύληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνύ κεηαζρεκαηηζκνύ θαη εληόο 3,5 κελώλ γηα ηηο
πξνζσπηθέο εηαηξίεο θαη ηηο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ λ.δ. 3323/1955 (αληίζηνηρα
άξζξα 107 θαη 64 ηνπ λ. 2238/1994 θαη λπλ άξζξν 68, παξ. 2 ηνπ λ.4172/2013).
4. Πεξαηηέξσ, κε ηελ αξηζ. ΠΟΛ.1074/2015 Απόθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο
Γεκνζίσλ Δζόδσλ (ΦΔΚ 574Β’/8.4.2015) νξίδεηαη, όηη όηαλ ν ππόρξενο (λνκηθό
πξόζσπν ή λνκηθή νληόηεηα) έρεη θάλεη ρξήζε θηλήηξσλ αλαπηπμηαθώλ λόκσλ
(λ.δ.1297/1972, λ.2166/1993, λ.2515/1997, θιπ.), ε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο
ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά ζηε Γ.Ο.Τ.
5. Μεηά από όια όζα αλαθέξζεθαλ πην πάλσ θαη δεδνκέλνπ όηη ζε πεξίπησζε
κεηαζρεκαηηζκνύ επηρεηξήζεσλ κε ηηο επεξγεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ.2166/1993 δελ
ιακβάλεη ρώξα εθθαζάξηζε ή δηάιπζε ησλ κεηαζρεκαηηδόκελσλ επηρεηξήζεσλ,
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ζπλάγεηαη όηη γηα ηα θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ από ηελ 1.1.2014, ήηνη κεηά ηελ
έλαξμε ηζρύνο ηνπ λ. 4172/2013, ε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ
κεηαηξεπόκελσλ ή ζπγρσλεπόκελσλ λνκηθώλ πξνζώπσλ θαη λνκηθώλ νληνηήησλ γηα
ην ρξνληθό δηάζηεκα κέρξη ην ρξόλν ζύληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνύ κεηαζρεκαηηζκνύ
ππνβάιιεηαη ρεηξόγξαθα ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ. κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ έθηνπ
κήλα από ηελ εκεξνκελία ζύληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνύ κεηαζρεκαηηζκνύ θαη όρη κέζα ζε
έλα (1) κήλα πνπ ηζρύεη ζε πεξίπησζε δηάιπζεο ή ιήμεο ηεο εθθαζάξηζεο ησλ λνκηθώλ
πξνζώπσλ ή λνκηθώλ νληνηήησλ, θαζώο ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο σο ηέινο ηνπ
θνξνινγηθνύ

έηνπο
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κεηαζρεκαηηζκνύ.
Σέινο, επηζεκαίλεηαη όηη ηα νξηδόκελα ζηελ ΠΟΛ. 1130/2015 Α.Τ.Ο., πεξί
παξάηαζεο κέρξη ηηο 31.8.2015 ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δειώζεσλ θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο θνξνινγηθνύ έηνπο 2014 ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ θαη λνκηθώλ
νληνηήησλ, δελ θαηαιακβάλνπλ ηηο πην πάλσ δειώζεηο ησλ κεηαηξεπόκελσλ ή
ζπγρσλεπόκελσλ επηρεηξήζεσλ ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ζηηο 25.6.2015 είρε ιήμεη ε
εμάκελε πξνζεζκία ππνβνιήο ηνπο.

Αθξηβέο Αληίγξαθν

Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ

Ζ Πξντζηακέλε ηνπ Απηνηεινύο

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 ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηεο
3. Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e - ΔΦΑΡΜΟΓΔ)
4. Γηεύζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθά πλαιιαζζνκέλσλ (e-ππεξεζίεο)
(Με ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΓΔ)
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ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α’, Σ’ (εθηόο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνύ), Ε’ (εθηόο ησλ 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 Αληαγσληζηηθόηεηαο, Γηεύζπλζε Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ θαη
Πίζηεσο, Πι. Κάληγγνο - 101 81 ΑΘΖΝΑ
3. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ),
Βνπιήο 7 - 105 62 ΑΘΖΝΑ
4. ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ»
5. SOUTH CITY ΔΣΗΑΖ Δ.Π.Δ., Υαξ. Σξηθνύπε 5, Σ.Κ. 151 24, Μαξνύζη
ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ
2. Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ
3. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζόδσλ
4. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο
5. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ
6. Γξαθείν Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ
7. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο - Σκήκα Β’ (6)
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