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Θέμα: Οδηγίες ζτεηικά με ηην καηατώρηζη ηοσ αθορολόγηηοσ αποθεμαηικού ηοσ 

ν.3299/2004 ζηο ένησπο Ν. 

 

 Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα θαη κε αθνξκή εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί 

ζηελ ππεξεζία καο, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα: 

1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. γ’ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.3299/2004 νξίδεηαη όηη κεηαμύ 

ησλ εληζρύζεσλ πνπ παξέρνληαη ζηα ππαγόκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ απηνύ 

επελδπηηθά ζρέδηα είλαη θαη ε θνξνινγηθή απαιιαγή πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ απαιιαγή από 

ηελ θαηαβνιή θόξνπ εηζνδήκαηνο επί ησλ κε δηαλεκόκελσλ θεξδώλ από ην ζύλνιν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο ηεο πξώηεο δεθαεηίαο από ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 

επελδπηηθνύ ζρεδίνπ, κε ην ζρεκαηηζκό ηζόπνζνπ αθνξνιόγεηνπ απνζεκαηηθνύ. 

2. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηπη. α’ ηεο παξ. 26 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ ίδηνπ σο άλσ 

λόκνπ νξίδεηαη όηη ην αθνξνιόγεην απνζεκαηηθό ηεο απαιιαγήο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηα 

θαζαξά θέξδε, πνπ δειώλνληαη κε βάζε ηελ εκπξόζεζκε δήισζε θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο, πξνθύπηνπλ από ηα ηεξνύκελα βηβιία θαη εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό θαη 

ηα νπνία πξνέξρνληαη από ην ζύλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θνξέα είηε απηέο 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο ππαγόκελεο ζηνλ παξόληα λόκν δξαζηεξηόηεηεο είηε όρη θαη 

αλεμάξηεηα από ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία απηέο αζθνύληαη, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ θεξδώλ 

πνπ απαιιάζζνληαη ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ησλ θξαηήζεσλ γηα ην ζρεκαηηζκό 

ηαθηηθνύ απνζεκαηηθνύ θαη ησλ θεξδώλ ηεο ρξήζεο πνπ δηαλέκνληαη πξαγκαηηθά ή 
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αλαιακβάλνληαη από ηνπο εηαίξνπο ή ηνλ επηρεηξεκαηία. Πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. 

γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ θαηά ηα παξαπάλσ ηαθηηθνύ απνζεκαηηθνύ θαη ησλ δηαλεκόκελσλ 

πνζώλ γίλεηαη αλαγσγή ησλ πνζώλ απηώλ κε ηελ πξνζζήθε ηνπ αλαινγνύληνο θόξνπ. 

3. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ.4172/2013 νξίδεηαη όηη ηα 

ελδννκηιηθά κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηεη έλα λνκηθό πξόζσπν πνπ είλαη θνξνινγηθόο 

θάηνηθνο Διιάδαο απαιιάζζνληαη ηεο θνξνινγίαο,  εθόζνλ πιεξνύληαη νη  πξνϋπνζέζεηο 

πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν απηό. 

4. Δμάιινπ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ.4172/2013 νξίδεηαη όηη ζε 

πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε εθαξκόδεη Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα, ην θέξδνο 

πξνζδηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά, ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα θνξνινγηθώλ απνηειεζκάησλ 

ρξήζεο. 

5. Πεξαηηέξσ, κε ην αξ. Γ12Β 1091750 ΔΞ2013/5-6-2013 έγγξαθό καο δηεπθξηλίζζεθε 

κεηαμύ άιισλ όηη γηα ηελ θαηαρώξεζε πνζώλ ζηνλ θσδηθό 045 «Αθνξνιόγεην 

Απνζεκαηηθό λ.3299/2004» ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη ν ΚΑ 016, δειαδή ηα θνξνινγηθά 

θέξδε ηεο ρξήζεο όπσο απηά πξνθύπηνπλ κεηά ηελ πξνζζήθε ησλ πξνζσξηλώλ 

δηαθνξώλ ηνπ Πίλαθα πκθσλίαο Λνγηζηηθήο-Φνξνινγηθήο Βάζεο. 

5. Δπίζεο, κε ην αξ ΓΔΑΦΒ 1110127 ΔΞ2016/18-7-2016 έγγξαθό καο θαη κε αθνξκή ηε 

ζπκπιήξσζε θαη ηελ εθθαζάξηζε ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο λνκηθώλ 

πξνζώπσλ θαη λνκηθώλ νληνηήησλ θνξνινγηθνύ έηνπο 2015 δηεπθξηλίζζεθε όηη 

απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε θαηαρώξεζεο ζηνλ αληίζηνηρν θσδηθό 045 ηνπ εληύπνπ Ν 

πνζώλ αθνξνιόγεηνπ απνζεκαηηθνύ ηνπ λ. 3299/2004 είλαη όρη κόλν λα εκθαλίδνληαη 

πνζά ζηνλ θσδηθό 016 «Φνξνινγηθά θέξδε ρξήζεο» αιιά ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ππόςε θαη νη ηπρόλ ινγηζηηθέο δεκίεο παξειζνπζώλ ρξήζεσλ θαζόζνλ ζε θάζε 

πεξίπησζε βάζε ππνινγηζκνύ απνηεινύλ ηα ινγηζηηθά θέξδε ηεο θιεηόκελεο ρξήζεο. 

6. Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη δεδνκέλνπ όηη  κε βάζε ηηο δηαηάμεηο   ηεο παξ. 26 ηνπ 

άξζξνπ 5 ηνπ λ.3299/2004, ην αθνξνιόγεην απνζεκαηηθό ηεο απαιιαγήο ππνινγίδεηαη κε 

βάζε ηα θαζαξά θέξδε πνπ δειώλνληαη κε βάζε ηελ εκπξόζεζκε δήισζε θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο, ηα νπνία πξνθύπηνπλ από ηα ηεξνύκελα βηβιία θαη εκθαλίδνληαη ζηνλ 

ηζνινγηζκό κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ θεξδώλ πνπ απαιιάζζνληαη ηεο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο, ηα λνκηθά πξόζσπα ή λνκηθέο νληόηεηεο πνπ εκθαλίδνπλ απαιιαζζόκελα 

ηεο θνξνινγίαο έζνδα (π.ρ εηζπξαηηόκελα ελδννκηιηθά κεξίζκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ.4172/2013) ζα αθαηξνύλ ηα ζρεηηθά πνζά από ηα θέξδε 

ησλ βηβιίσλ ηνπο, πνπ ιακβάλνληαη ππόςε γηα ζθνπνύο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο (ΚΑ: 
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016), πξνθεηκέλνπ ζηελ ζπλέρεηα λα εμεηάδνπλ αλ κέλεη πνζό πνπ κπνξεί λα θαηαρσξεζεί 

ζηνλ θσδηθό 045 «αθνξνιόγεην απνζεκαηηθό λ.3299/2004». 

 

 

 

      Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΥΗ  
          ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

          ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Απνδέθηεο πίλαθα Γ’ (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ) 

2. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηεο 

3. Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο ΑΑΓΔ) 

4. Γηεύζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ-Σκήκα Δ’ (Με ηελ παξάθιεζε 

λα αλαξηεζεί ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε) 

 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ 

2. Γξαθείν θαο Τθππνπξγνύ 

3. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α’, Β’ (εθηόο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνύ), Ε’, Ζ’, Θ’, Η’, ΗΒ’, ΗΓ’, ΗΓ’, 

  ΗΔ’, ΗΣ’, ΗΕ’, ΗΖ’, ΗΘ’, Κ’, ΚΑ’, ΚΒ’ θαη ΚΓ’ 

4. Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & 

 Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηώλ & Γ.Δ.ΜΖ. 

           Πι. Κάληγγνο - 101 81 ΑΘΖΝΑ 

5. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ),   

 Βνπιήο 7 - 105 62 ΑΘΖΝΑ 

6.  Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο, Γεληθή Γξακκαηεία ηξαηεγηθώλ &  Ηδησηηθώλ 

Δπελδύζεσλ, Απηνηειέο Σκήκα Φνξνινγηθώλ Κηλήηξσλ, Νίθεο 5-7, 101 80  Αζήλα 

 

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ 

2. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ 

3. Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνύ, Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο 

4. Γ/λζεηο, Απηνηειή Σκήκαηα θαη Απηνηειή Γξαθεία ηεο Α.Α.Γ.Δ. 

5. Γ/λζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο 
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