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Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης 

φόρου σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης αφορο-

λόγητων αποθεματικών με βάση τις διατάξεις 

των άρθρων 71Β και 71Γ του ν. 4172/2013.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 6 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170Α’).
β) Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94Α’) και ει-
δικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 
14 και του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν.

γ) Των άρθρων 71Β και 71Γ του ν. 4172/2013.
δ) Της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 

(ΦΕΚ 968Β’) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

2. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130 
και 372 Β’) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, 
τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του 
ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.

3. Την αριθμ. 1 της 20.1.2016 (ΦΕΚ 18 Υ.Ο.Δ.Δ.) πράξη 
του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός 
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 
10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.

4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Ορίζουμε ότι ο τύπος και το περιεχόμενο σε έντυπη 

μορφή της δήλωσης απόδοσης του φόρου στην περί-
πτωση κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματι-
κών με βάση τις διατάξεις των άρθρων 71Β και 71Γ του 
ν. 4172/2013, έχει όπως το σχετικό υπόδειγμα το οποίο 
επισυνάπτεται στην παρούσα (Έντυπο: «ΔΗΛΩΣΗ ΑΥΤΟ-
ΤΕΛΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ 71Β, 71Γ»).

2. Η δήλωση απόδοσης του φόρου στην περίπτωση 
κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών υπο-
βάλλεται σε δύο αντίτυπα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορο-
λογίας εισοδήματος εκ των οποίων το ένα επιστρέφεται 
θεωρημένο στον υπόχρεο και το άλλο τηρείται στο αρ-
χείο της Δ.Ο.Υ..
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