ΑΔΑ: 45Ο1Η-5ΡΗ
ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2011

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ &
ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12)

ΠΟΛ. 1215

ΣΜΗΜΑ Β’

Σατ. Γ/νζη: Καξ. Σεξβίαο 10
Σατ. Κώδ.: 101 84 ΑΘΖΝΑ

ΠΡΟ: ΑΠΟΓΔΚΤΔΣ Π.Γ.

Πληροθορίες: Μ. Ζιηνθαχηνπ
Σηλέθωνο: 210 - 3375375
ΦΑΞ: 210 - 3375001
ΘΔΜΑ: Γιεσκρινίζεις ζτεηικά με ηις επιτειρήζεις ποσ σπάγονηαι ζηην αρμοδιόηηηα
ηης Γ.Ο.Τ. Μεγάλων Δπιτειρήζεων.
Σρεηηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:
1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηεο ΠΟΛ. 1186/1.9.2011 Απφθαζεο ηνπ Υπνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ (ΦΔΚ 2144Β’/26.9.2011) νξίδεηαη, φηη σο Μεγάιεο Δπηρεηξήζεηο, πνπ ππάγνληαη
ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Ο.Υ. Μεγάισλ Δπηρεηξήζεσλ, λννχληαη νη ππφρξενη ηνπ άξζξνπ 101
θαη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κ.Φ.Δ., θαζψο θαη ηα θπζηθά πξφζσπα κε αθαζάξηζηα
έζνδα άλσ ησλ ηξηάληα εθαηνκκπξίσλ (30.000.000) επξψ εηεζίσο. Δηδηθά γηα ηηο ηξαπεδηθέο,
αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο θαη ηηο αλψλπκεο εηαηξίεο κε κεηνρέο εηζεγκέλεο ζην Φξεκαηηζηήξην
Αζελψλ, ην φξην ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ νξίδεηαη ζε δέθα εθαηνκκχξηα (10.000.000)
επξψ εηεζίσο. Ωο έηνο βάζεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πην πάλσ πνζψλ ινγίδεηαη ε
δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο 2009, θαηά ηελ αξρηθή έληαμε ησλ επηρεηξήζεσλ. Σηε ζπλέρεηα, γηα ηελ
έληαμε ιακβάλνληαη ππφςε ηα πξναλαθεξφκελα φξηα εθφζνλ ε επηρείξεζε ηα ππεξβεί γηα
δχν (2) ζπλερφκελεο ρξήζεηο.
2. Γεδνκέλνπ φηη ζηελ πξάμε πξνέθπςαλ δηάθνξα πξνβιήκαηα εθαξκνγήο ησλ
αλσηέξσ, ζαο παξέρνπκε ηηο αθφινπζεο νδεγίεο γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ λ. 4002/2011 θαη ηεο πην πάλσ απφθαζεο:
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α) Δπεηδή ζηελ πην πάλσ Α.Υ.Ο. νξίδεηαη, φηη σο έηνο βάζεο γηα ηελ ππαγσγή ησλ
επηρεηξήζεσλ ζηε Γ.Ο.Υ. Μεγάισλ Δπηρεηξήζεσλ ιακβάλεηαη ε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο 2009
θαη επεηδή πνιιέο απφ ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο έρνπλ αλψκαιε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν,
δειαδή έθιεηζαλ ηζνινγηζκφ κε 30 Ηνπλίνπ ή 30 Σεπηεκβξίνπ, θιπ., σο έηνο βάζεο ζα
ιεθζνχλ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2010. Δπνκέλσο, νη επηρεηξήζεηο πνπ
έθιεηζαλ δσδεθάκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν κέρξη 31.7.2010 θαη έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη
αθαζάξηζηα έζνδα άλσ ησλ 30 ή 10 εθαηνκκχξησλ επξψ, θαηά πεξίπησζε, ππάγνληαη πιένλ
ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Ο.Υ. Μεγάισλ Δπηρεηξήζεσλ. Δπίζεο, γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ
έθιεηζαλ ππεξδσδεθάκελε ρξήζε κέρξη ηελ σο άλσ εκεξνκελία, ζα ιεθζνχλ ππφςε ηα
αθαζάξηζηα έζνδα ηεο ρξήζεο, κεηά ηελ αλαγσγή ηνπο ζε δσδεθάκελε βάζε, πξνθεηκέλνπ
λα δηαπηζησζεί αλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο ηνπο ζηε Γ.Ο.Υ. Μεγάισλ
Δπηρεηξήζεσλ.
Ζ ππνρξέσζε απηή, πεξί ππαγσγήο ζηε Γ.Ο.Υ. Μεγάισλ Δπηρεηξήζεσλ, ππάξρεη
θαη αλ ε εηαηξία πξνέθπςε σο λέν λνκηθφ πξφζσπν απφ ζπγρψλεπζε άιισλ επηρεηξήζεσλ ή
έρεη απνξξνθήζεη άιιε επηρείξεζε. Ζ ίδηα ππνρξέσζε ππάξρεη θαη φηαλ ε εηαηξία έρεη
πξνέιζεη απφ κεηαηξνπή κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920, λ. 3190/1955, θιπ., νπφηε ζηελ
πεξίπησζε απηή ιακβάλνληαη ππφςε ηα έζνδα νιφθιεξεο ηεο ρξήζεο, αθνχ ην λνκηθφ
πξφζσπν πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε κεηαηξνπή ππνβάιιεη εληαία δήισζε, ζηελ νπνία
ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο κεηαηξαπείζαο. Σην ζεκείν απηφ επηζεκαίλεηαη
φηη αλ ε εηαηξία έρεη πξνέιζεη απφ κεηαηξνπή κε ηηο δηαηάμεηο αλαπηπμηαθνχ λφκνπ (λ.
2166/1993, θιπ.), έρεη δεκηνπξγεζεί λέν λνκηθφ πξφζσπν θαη έρνπλ εθαξκνγή φζα
αλαθέξζεθαλ ζηελ αξρή ηεο πεξίπησζεο απηήο. Τέινο, φηαλ ε εηαηξία πνπ έρεη ππεξβεί θαηά
ην νηθνλνκηθφ έηνο 2010 ηα πην πάλσ φξηα αθαζαξίζησλ εζφδσλ, ζηε ζπλέρεηα δηαζπάζζεθε,
ε δήισζή ηεο απνζηέιιεηαη ζηε Γ.Ο.Υ. Μεγάισλ Δπηρεηξήζεσλ, γηαηί αθελφο κελ πιεξνχζε
ηελ πξνυπφζεζε θαηά ην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηεο, αιιά θαη γηαηί πξέπεη λα ειεγρζεί πεξαηηέξσ
ε νξζή εθαξκνγή ησλ επεξγεηηθψλ δηαηάμεσλ κε βάζε ηηο νπνίεο ελδερνκέλσο έρεη γίλεη ε
δηάζπαζε. Τα ίδηα ηζρχνπλ θαη γηα εηαηξία πνπ εηζέθεξε θιάδν ή ηκήκα ηεο ζε άιιε εηαηξία,
λεντδξπζείζα ή πθηζηάκελε.
Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, νη Γ.Ο.Υ. ζηηο νπνίεο αλήθαλ νη πην πάλσ επηρεηξήζεηο ζα
πξέπεη λα απνζηείινπλ άκεζα ηνπο ζρεηηθνχο θαθέινπο ζηε Γ.Ο.Υ. Μεγάισλ Δπηρεηξήζεσλ.
Όκσο, νη ππαγφκελεο επηρεηξήζεηο ζα ζπλερίζνπλ λα εθπιεξψλνπλ ηηο θνξνινγηθέο ηνπο
ππνρξεψζεηο (θαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο, Φ.Π.Α., απφδνζε παξαθξαηεζέλησλ θφξσλ,
θιπ.) ζηε Γ.Ο.Υ. πνπ αλήθαλ, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα εθδίδεη ην ζρεηηθφ γξακκάηην
ζπκςεθηζκνχ πξνο ηε Γ.Ο.Υ. Μεγάισλ Δπηρεηξήζεσλ. Τα ίδηα ηζρχνπλ θαη γηα ηηο επηζηξνθέο
θφξνπ, θαζψο θαη γηα ηηο ηξνπνπνηεηηθέο δειψζεηο πνπ ελδερφκελα ππνβάινπλ νη
ππαγφκελεο επηρεηξήζεηο. Ζ δηαδηθαζία απηή ζα αθνινπζείηαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο
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κεηαθνξάο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε Γ.Ο.Υ. Μεγάισλ Δπηρεηξήζεσλ. Ακέζσο κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο κεηαθνξάο, νη εκπιεθφκελεο Γ.Ο.Υ. νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ ηελ
επηρείξεζε, νχησο ψζηε ε ηειεπηαία λα ζπλερίζεη λα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο
απξφζθνπηα.
Όζα αλαθέξζεθαλ πην πάλσ ζα έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζα
πξέπεη λα ππαρζνχλ ζην κέιινλ ζηε Γ.Ο.Υ. Μεγάισλ Δπηρεηξήζεσλ.
β) Οη εηαηξίεο εθκεηάιιεπζεο πινίσλ ησλ νπνίσλ ηα θέξδε απαιιάζζνληαη ηεο
θνξνινγίαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Κ.Φ.Δ. ιφγσ ππαγσγήο ηνπο ζηνλ
εηδηθφ θφξν γηα ηα πινία (λ. 27/1975), ζα ππνβάιινπλ ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο
ζηε Γ.Ο.Υ. Πινίσλ, αλεμάξηεηα απφ ηε λνκηθή κνξθή πνπ ιεηηνπξγνχλ θαη ηελ πεξηνρή πνπ
δηαηεξνχλ ηελ έδξα ηνπο (Κξήηε, Μπηηιήλε, θιπ.), κε ηελ πξνυπφζεζε βέβαηα φηη έρνπλ
ππεξβεί ην πξνβιεπφκελν απφ ην λφκν φξην ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ.

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ &
Αθξηβέο Αληίγξαθν

ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Ζ Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο

ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΔΛΔΡΗ
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ
Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1. Απνδέθηεο πίλαθα Β’ (εθηφο ηνπ αξηζκνχ 2 απηνχ)
2. Οηθνλνκηθέο Δπηζεσξήζεηο
3. Κεληξηθή Υπεξεζία Σ.Γ.Ο.Δ. θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηεο
ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Γ.Γ.Π.Σ. – Γ/λζε Δθαξκνγψλ Ζ/Υ (Γ30)
2. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α’, ΣΤ’ (εθηφο ησλ αξηζκ.1 θαη 2 απηνχ), Ε΄(εθηφο ησλ αξηζκψλ 3,
4 θαη 7), Ζ΄, Θ΄, Η΄, ΗΑ΄, ΗΒ΄,ΗΓ΄, ΗΓ΄, ΗΔ΄, ΗΣΤ΄, ΗΕ΄, ΗΖ΄, ΗΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄, ΚΒ΄ θαη ΚΓ΄
3. Υπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, Γηεχζπλζε Αλσλχκσλ
Δηαηξηψλ θαη Πίζηεσο, Πι. Κάληγγνο - 101 80 ΑΘΖΝΑ
4. Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Τππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΤΔ),
Βνπιήο 7 – 105 62 ΑΘΖΝΑ
ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1. Γξαθείν θ. Υπνπξγνχ
2. Γξαθείν Αλαπιεξσηή Υπνπξγνχ θ. Παληειή Οηθνλφκνπ
3. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα Φνξνινγηθψλ θαη Τεισλεηαθψλ Θεκάησλ
4. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα θ. Ζ. Πιαζθνβίηε
5. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γ/ληή Φνξνινγίαο (2)
6. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γ/ληψλ
7. Γξαθείν Τχπνπ θαη Γεκνζίσλ Σρέζεσλ
8. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ
9. Γελ. Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Δπηζεψξεζεο - Θεκηζηνθιένπο 5 – 101 84 ΑΘΖΝΑ
10. Γ/λζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Γ12) - Τκήκαηα Α’ (10), Β’ (20), Γ’ (3)
11. Γξαθείν θ. Γηεπζπληνχ Γ12
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