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

Σατ. Γ/νζη: Καξ. εξβίαο 10

ΠΡΟ:

Ως Π.Γ.

Σατ. Κώδ.: 101 84 Αζήλα
Πληροθορίες: Δ. Καπνχηζνπ
Σηλέθωνο: 210 – 33.75.312
ΦΑΞ: 210 – 33.75.001
ΘΔΜΑ: Φορολογική μεηατείριζη κοινωνίας κληρονόμων ποσ ζσζηάθηκε μεηά ηον
θάναηο αγρόηη, με ζκοπό ηην πώληζη ηης αγροηικής παραγωγής ηοσ θανόνηος.
Με αθνξκή εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία καο, αλαθνξηθά κε ην
πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:
1.

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. ε΄ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ. 4172/2013, ζε θφξν

εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ ππφθεηληαη, κεηαμχ άιισλ, νη
θνηλσλίεο αζηηθνχ δηθαίνπ, νη αζηηθέο θεξδνζθνπηθέο ή κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο,
ζπκκεηνρηθέο ή αθαλείο, εθφζνλ αζθνχλ επηρείξεζε ή επάγγεικα.
2.

Με ηελ ΠΟΛ. 1044/10.2.2015 εγθχθιηφ καο, κε ηελ νπνία θνηλνπνηήζεθαλ νη

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 44 – 46 ηνπ λ. 4172/2013, δηεπθξηλίζηεθε, κεηαμχ άιισλ, φηη φζνλ
αθνξά ζηηο θνηλσλίεο αζηηθνχ δηθαίνπ (άξζξν 785 ΑΚ) πνπ αζθνχλ επηρείξεζε ή
επάγγεικα, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. ε’ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ.4172/2013 απηέο είλαη
ππνθείκελα ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ θαη
επνκέλσο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηέο, εθφζνλ αζθνχλ επηρείξεζε ή επάγγεικα,
δειαδή απνθηνχλ εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ππφθεηληαη ζε θνξνινγία
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γηα ηα εηζνδήκαηά ηνπο πνπ πξνθχπηνπλ είηε ζηελ Διιάδα είηε ζηελ αιινδαπή. Σα
πξνεγνχκελα ηζρχνπλ θαη γηα ηηο θνηλσλίεο θιεξνλνκηθνχ δηθαίνπ (άξζξν 1884 ΑΚ), εθφζνλ
αζθνχλ επηρείξεζε ή επάγγεικα.
3.

Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ. 4172/2013 νξίδεηαη φηη ηα

θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ απνθηνχλ νη αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί θαη νη
νκάδεο παξαγσγψλ θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή δεθαηξία ηνηο εθαηφ (13%).
4.

Δμάιινπ, κε ηελ ΠΟΛ. 1059/18.3.2015 εγθχθιηφ καο, κε ηελ νπνία θνηλνπνηήζεθαλ νη

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 47, 57 θαη 58 ηνπ λ. 4172/2013, δηεπθξηλίζηεθε φηη ζηνπο αγξνηηθνχο
ζπλεηαηξηζκνχο

πεξηιακβάλνληαη

ελψζεηο

αγξνηηθψλ

ζπλεηαηξηζκψλ,

θνηλνπξαμίεο

αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, θεληξηθέο ζπλεηαηξηζηηθέο ελψζεηο, θαζψο θαη
αγξνηηθέο εηαηξηθέο ζπκπξάμεηο.
Ζ λνκηθή κνξθή ησλ αγξνηηθψλ εηαηξηθψλ ζπκπξάμεσλ θαζνξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4015/2011 (πιένλ άξζξν 33 ηνπ λ. 4384/2016), ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο
νη αγξνηηθέο εηαηξηθέο ζπκπξάμεηο απνηεινχλ αλψλπκεο εηαηξείεο, ζχκθσλα κε φζα
εηδηθφηεξα νξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ραξαθηεξηζκφο ελφο
πξνζψπνπ σο αγξνηηθήο εηαηξηθήο ζχκπξαμεο δελ εκπίπηεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο
ππεξεζίαο καο, αιιά ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκσλ.
5.

Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 3986/2011 νξίδεηαη φηη νη

επηηεδεπκαηίεο θαη νη αζθνχληεο ειεπζέξην επάγγεικα, εθφζνλ ηεξνχλ βηβιία Β΄ ή Γ΄
θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., ππνρξενχληαη ζε θαηαβνιή εηήζηνπ ηέινπο επηηεδεχκαηνο, ην νπνίν
νξίδεηαη ζε νθηαθφζηα (800) επξψ ή ρίιηα (1.000) επξψ εηεζίσο, αλάινγα κε ηνλ πιεζπζκφ
ηεο έδξαο πνπ αζθείηαη ε εκπνξηθή επηρείξεζε (παξ. 1).
Δμαηξνχληαη απφ ηηο ππνρξεψζεηο θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο, εθηφο εάλ πξφθεηηαη γηα
ηνπξηζηηθνχο ηφπνπο, νη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο πνπ αζθνχλ ηε
δξαζηεξηφηεηα ηνπο ζε ρσξηά κε πιεζπζκφ έσο πεληαθφζηνπο (500) θαηνίθνπο θαη ζε λεζηά
θάησ απφ ηξεηο ρηιηάδεο εθαηφ (3.100) θαηνίθνπο. Δπίζεο εμαηξνχληαη αηνκηθέο εκπνξηθέο
επηρεηξήζεηο θαη ε αηνκηθή άζθεζε ειεπζέξηνπ επαγγέικαηνο, εθφζνλ δελ έρνπλ παξέιζεη
πέληε (5) έηε απφ ηελ πξψηε έλαξμε εξγαζηψλ, θαζψο θαη νη πεξηπηψζεηο αηνκηθψλ
επηρεηξήζεσλ εθφζνλ γηα ηνλ επηηεδεπκαηία ππνιείπνληαη ηξία (3) έηε απφ ην έηνο ηεο
ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ. Ωο έηνο ζπληαμηνδφηεζεο λνείηαη ην 65ν έηνο ηεο ειηθίαο (παξ. 3).
6.

Πεξαηηέξσ, κε ηελ ΠΟΛ. 1053/17.2.2014 εγθχθιηφ καο, ζρεηηθά κε ηελ απαιιαγή

απφ ην ηέινο επηηεδεχκαηνο ησλ αγξνηψλ θαηά ηα πξψηα πέληε (5) έηε απφ ηελ εκεξνκελία
ηήξεζεο βηβιίσλ θαη έληαμεο ηνπο ζην θαλνληθφ θαζεζηψο ΦΠΑ, δηεπθξηλίζηεθε φηη γηα ηνπο
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αγξφηεο ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο ΦΠΑ πνπ ζα ηεξήζνπλ βηβιία θαη ζα εληαρζνχλ ζην
θαλνληθφ θαζεζηψο ΦΠΑ γηα πξψηε θνξά, ε εκεξνκελία κεηαβνιήο ζα ζεσξείηαη σο
πξψηε έλαξμε θαη απφ ηελ εκεξνκελία απηή θαη γηα ηα επφκελα πέληε

(5) έηε ζα

εμαηξνχληαη απφ ηελ επηβνιή ηνπ ηέινπο επηηεδεχκαηνο. Οκνίσο, ζα εμαηξνχληαη φζνη
αγξφηεο ηεξήζνπλ βηβιία θαη εληαρζνχλ ζην θαλνληθφ θαζεζηψο ΦΠΑ θαη έρνπλ θιείζεη ην
62ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο.
7.

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1710 ΑΚ νξίδεηαη φηη θαηά ην ζάλαην ηνπ πξνζψπνπ ε

πεξηνπζία ηνπ σο ζχλνιν (θιεξνλνκία) πεξηέξρεηαη απφ ην λφκν ή απφ δηαζήθε ζε έλα ή
πεξηζζφηεξα πξφζσπα (θιεξνλφκνη), ελψ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1884 ΑΚ νξίδεηαη φηη
αλ νη θιεξνλφκνη είλαη πεξηζζφηεξνη, ε θιεξνλνκία γίλεηαη θνηλή θαηά ην ιφγν ηεο κεξίδαο
ηνπ θαζελφο. Αλ δελ νξίδεη δηαθνξεηηθά ν λφκνο ζηελ θνηλσλία ησλ ζπγθιεξνλφκσλ
εθαξκφδνληαη νη γεληθέο δηαηάμεηο γηα ηελ θνηλσλία.
8.

Απφ ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ηεζεί ππφςε ηεο ππεξεζίαο καο πξνθχπηεη φηη κεηά απφ

ηνλ ζάλαην αγξφηε, πνπ είρε εληαρζεί ζην θαλνληθφ θαζεζηψο ΦΠΑ, ζπζηάζεθε θνηλσλία
θιεξνλφκσλ κε ζθνπφ ηελ νινθιήξσζε ησλ θαιιηεξγεηηθψλ εξγαζηψλ θαη ηελ πψιεζε ηεο
αγξνηηθήο παξαγσγήο ηνπ ζαλφληνο. Δπίζεο, κε βάζε φζα έρνπλ γίλεη γλσζηά ζηελ
ππεξεζία καο, πξνθχπηεη φηη ν αγξφηεο απαιιαζζφηαλ απφ ηελ επηβνιή ηέινπο
επηηεδεχκαηνο, θαζψο δελ είραλ παξέιζεη πέληε έηε απφ ηελ εκεξνκελία έληαμήο ηνπ ζην
θαλνληθφ θαζεζηψο ΦΠΑ.
9.

Μεηά απφ φια φζα αλαθέξζεθαλ πην πάλσ θαη δεδνκέλνπ φηη ν ζπληειεζηήο

δεθαηξία ηνηο εθαηφ (13%) ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ. 4172/2013 εθαξκφδεηαη
απνθιεηζηηθά ζηα αλαθεξφκελα ζηηο δηαηάμεηο απηέο πξφζσπα, πξνθχπηεη φηη ε θνηλσλία
θιεξνλφκσλ δελ ππφθεηηαη ζε θφξν κε ηνλ πην πάλσ ζπληειεζηή, αιιά κε ηνλ ζπληειεζηή
πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ ίδηνπ λφκνπ θαη κε βάζε φζα
εηδηθφηεξα νξίδνληαη ζε απηέο.
Όζνλ αθνξά ζηελ επηβνιή ηέινπο επηηεδεχκαηνο, ε ελ ιφγσ θνηλσλία θιεξνλφκσλ
ππφθεηηαη θαη’ αξρήλ ζην ηέινο επηηεδεχκαηνο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 3986/2011, θαζφζνλ
αζθείηαη απφ απηήλ ε αηνκηθή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζαλφληνο. Ωζηφζν,
δεδνκέλνπ φηη ε θνηλσλία θιεξνλφκσλ ζπζηήλεηαη ππνρξεσηηθά εθ ηνπ λφκνπ, αιιά θαη φηη
ν ζαλψλ απαιιαζζφηαλ απφ ην ελ ιφγσ ηέινο, θαζφζνλ δελ είρε παξέιζεη πεληαεηία απφ
ηελ έληαμή ηνπ ζην θαλνληθφ θαζεζηψο ΦΠΑ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ ΠΟΛ.
1053/2014 εγθχθιηφ καο, δήηεκα πνπ σο πξαγκαηηθφ δηαπηζηψλεηαη απφ ηελ αξκφδηα
θνξνινγηθή αξρή, κε ηελ παξνχζα γίλεηαη δεθηφ φηη ε ελ ιφγσ θνηλσλία θιεξνλφκσλ δελ
έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηέινπο επηηεδεχκαηνο κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα
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εθαξκφδνληαλ ζηνλ αγξφηε αλ αζθνχζε ν ίδηνο ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ήηνη
κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηεο πεληαεηίαο απφ ηελ έληαμή ηνπ ζην θαλνληθφ θαζεζηψο ΦΠΑ.

Αθξηβέο Αληίγξαθν

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

Ζ Πξντζηακέλε ηνπ Απηνηεινχο

ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ

Σκήκαηνο Γηνίθεζεο

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ:
I. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1. Απνδέθηεο Πίλαθα Β΄ (εθηφο ηνπ αξηζκνχ 2, 3 θαη 4 απηνχ)
2. Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ
(γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.)
II. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Ζ΄ θαη ΗΔ΄
2. θ. ΥΑΣΕΖΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΚΩΝ/ΝΟ, Γαιελνχ 12, Σ.Κ. 661 00 Γξάκα
ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ:
1. Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ
2. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ
3.Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γηεπζπληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο
4. Γηεχζπλζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Σκήκαηα Β΄(11), Α΄(2)
5. Γηεχζπλζε Παξνρήο Φνξνινγηθψλ Τπεξεζηψλ – Σκήκα Β΄(2)
6. Γηεχζπλζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.
7. Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνχ Μεηαξξπζκηζηηθψλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο
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