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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΣΜΗΜΑ: Β’ 

 

 

 

       

 

 

 

ΘΔΜΑ: Υρόνος κηήζης ηοσ ειζοδήμαηος μιζθώηριας εηαιρείας ποσ καηαβάλλεηαι βάζει 

δικαζηικής απόθαζης και αθορά αναδρομική μείωζη μιζθωμάηων.  

 

Με αθνξκή εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία καο, αλαθνξηθά κε ην πην 

πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα: 

1. ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ.4172/2013, όια ηα 

έζνδα πνπ απνθηνύλ ηα λνκηθά πξόζσπα θαη νη λνκηθέο νληόηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

πεξηπηώζεηο ηνπ άξζξνπ 45 (κεηαμύ ησλ νπνίσλ είλαη θαη νη αλώλπκεο εηαηξείεο) ζεσξνύληαη 

έζνδα από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα. 

2. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.4172/2013 νξίδεηαη 

όηη ρξόλνο θηήζεο ηνπ εηζνδήκαηνο ζεσξείηαη ν ρξόλνο πνπ ν δηθαηνύρνο απέθηεζε ην 

δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπ. 

3. Με ηελ ΠΟΛ.1223/2015 εγθύθιηό καο, κε ηελ νπνία θνηλνπνηήζεθαλ νη δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (λ.4172/2013), δηεπθξηλίζζεθε, κεηαμύ άιισλ, όηη ρξόλνο 

απόθηεζεο ησλ ηόθσλ πνπ επηδηθάδνληαη κε δηθαζηηθή απόθαζε ζεσξείηαη ν ρξόλνο έθδνζεο 

εθηειεζηήο δηθαζηηθήο απόθαζεο.  

4. Δπίζεο, κε ηελ ΠΟΛ.1069/2015 εγθύθιηό καο, δηεπθξηλίζηεθε όηη εηδηθά, γηα ην 

εηζόδεκα από εθκίζζσζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο πνπ θαηαβάιιεηαη αλαδξνκηθά κε βάζε λόκν ή 

δηθαζηηθή απόθαζε, ρξόλνο απόθηεζεο απηνύ ζεσξείηαη ην θνξνινγηθό έηνο ζην νπνίν 

αλάγνληαη ηα κηζζώκαηα. 

Σατ. Γ/νζη: Καξ. εξβίαο 10  

Σατ. Κώδ.: 101 84  ΑΘΖΝΑ 

Πληροθορίες: Γ. Βειηζζαξάθνπ 

Σηλέθωνο: 210 – 33.75.312 

ΦΑΞ: 210 – 33.75.001 

ΠΡΟ: Ως Π.Γ. 

 

Αζήλα, 18 Ηνπιίνπ 2016 

Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦΒ 1110012 ΔΞ2016 

ΑΔΑ: 7ΥΓΟΗ-Π8Λ



2 
 

5. Από ηα ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππόςε ηεο ππεξεζίαο καο, πξνθύπηεη όηη 

κηζζώηξηα αλώλπκε εηαηξεία εηζπξάηηεη κε βάζε απόθαζε ηνπ Γηαηηεηηθνύ Γηθαζηεξίνπ: α) 

πνζά ιόγσ αλαδξνκηθήο κείσζεο ησλ κηζζσκάησλ πνπ θαηέβαιε ζηελ εθκηζζώηξηα ζε 

πξνεγνύκελα θνξνινγηθά έηε, ελώ δηθαηνύηαη πεξαηηέξσ κείσζε απηώλ ζε επόκελα 

θνξνινγηθά έηε, β) αλαινγνύληεο ηόθνπο ιόγσ αρξεώζηεηεο θαηαβνιήο ησλ πην πάλσ 

πνζώλ θαη γ) απνδεκίσζε γηα δεκία πνπ ππέζηε ζε πξνεγνύκελα θνξνινγηθά έηε. 

6. Μεηά από όια όζα αλαθέξζεθαλ, κε ηελ παξνύζα γίλεηαη δεθηό όηη ρξόλνο 

απόθηεζεο ησλ πνζώλ πνπ δηθαηνύηαη ε κηζζώηξηα εηαηξεία λα εηζπξάμεη ιόγσ ηεο 

αλαδξνκηθήο κείσζεο ησλ κηζζσκάησλ πξνεγνύκελσλ θνξνινγηθώλ εηώλ, κε βάζε ηελ 

εθηειεζηή δηθαζηηθή απόθαζε ηνπ Γηαηηεηηθνύ Γηθαζηεξίνπ, ζεσξείηαη ζηνηρείν κεησηηθό ηεο 

δαπάλεο ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο ζην νπνίν αλάγνληαη ηα κηζζώκαηα (ζρεη. ΠΟΛ.1113/2015).  

Ζ κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο ησλ επόκελσλ εηώλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

επελδπηηθνύ έξγνπ ζα πξέπεη λα απεηθνληζηεί ζε έθαζην θνξνινγηθό έηνο θαηά ην πνζό πνπ 

νξίδεη ε δηθαζηηθή απόθαζε. 

Οη ηόθνη πνπ δηθαηνύηαη λα εηζπξάμεη ε εηαηξεία κε βάζε ηελ εθηειεζηή δηθαζηηθή 

απόθαζε απνηεινύλ έζνδν θαη ζα θνξνινγεζνύλ ζηε ρξήζε θαηά ηελ νπνία εθδόζεθε ε ελ 

ιόγσ δηθαζηηθή απόθαζε, θαζόζνλ ζην έηνο απηό ε ππόςε εηαηξεία απέθηεζε ην δηθαίσκα 

είζπξαμεο ησλ αλσηέξσ πνζώλ κε βάζε ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ παξόληνο. Σα ίδηα 

ηζρύνπλ θαη γηα ηελ επηδηθαζζείζα απνδεκίσζε πνπ δηθαηνύηαη ε εηαηξεία λα εηζπξάμεη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ 

ΔΟΓΩΝ 

ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 

Ακριβές Ανηίγραθο 

Η Προϊζηαμένη ηοσ Ασηοηελούς 

Σμήμαηος Γιοίκηζης 
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Απνδέθηεο πίλαθα Β΄ (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ) 

2. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηνπ 

3. Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Γ.Γ.Γ.Δ. 

4. Γηεύζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ 

(γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.) 

5. Γηεύζπλζε Παξνρήο Φνξνινγηθώλ Τπεξεζηώλ 

 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ – Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Διέγρσλ θαη 

Δπηζεώξεζεο, Μελάλδξνπ 22, Σ.Κ. 105 52 Αζήλα 

2. ΜΑΡΗΝΑ ΕΔΑ Α.Δ., Φξεαηίδα, ΠΔΗΡΑΗΑ 

3. KPMG A.E., ηξαηεγνύ Σόκπξα 3, 153 42 ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 

 

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ 

2. Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ 

3. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ  

4. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

5. Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνύ Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο 

6. Γ/λζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. 

7. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο - Σκήκαηα Α΄ (2) - Β΄ (10) 
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