
 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών καταβάλλει τα τελευταία χρόνια µια 

µεγάλη προσπάθεια για την απλοποίηση του φορολογικού συστήµατος, τη διαφάνεια και 

τον εκσυγχρονισµό της φορολογικής ∆ιοίκησης, την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, 

την πληρέστερη και εγκυρότερη ενηµέρωσή τους και γενικά τη βελτίωση των σχέσεων 

κράτους – πολίτη. 

Μέρος της προσπάθειας αυτής αποτελεί και η παρούσα δηµοσίευση διοικητικών 

λύσεων φορολογικών θεµάτων που έχουν δοθεί από τη ∆ιεύθυνση Φορολογίας 

Εισοδήµατος µέσα στο έτος 2007. 

Σκοπός της δηµοσίευσης των φορολογικών αυτών λύσεων είναι η διευκόλυνση 

του έργου των φορολογικών αρχών και η έγκυρη και εµπεριστατωµένη πληροφόρηση των 

φορολογουµένων µε αποτέλεσµα να αποφεύγονται οι διενέξεις και αµφισβητήσεις. 

Απόφασή µας είναι η προσπάθεια αυτή να συνεχιστεί, για την επίτευξη µιας 

σύγχρονης Ελληνικής Φορολογικής ∆ιοίκησης, µε τη δηµοσίευση, κατ’ έτος, των 

διοικητικών λύσεων που δίνονται από την αρµόδια ∆ιεύθυνση Φορολογίας Εισοδήµατος 

του Υπουργείου µας. 
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Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Ν.2238/1994). 
 

ΑΡΘΡΟ 2 

 

Αθήνα, 20 Σεπτεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1089371/1732/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση εισοδήµατος που αποκτά κάτοικος 
Ελλάδος από εξαρτηµένη εργασία σε υποκατάστηµα Ελληνικής 
εταιρείας στη Ρουµανία - Εφαρµογή της Σύµβασης για την αποφυγή της 
διπλής φορολογίας του εισοδήµατος Ελλάδας - Ρουµανίας. 

 

ΣΧΕΤ.: Το µε αρ. πρωτ.:1226/∆ΟΣ/12.5.07 έγγραφο. 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και αναφορικά µε θέµατα αρµοδιότητας της 

∆/νσής µας που αφορούν διατάξεις της εσωτερικής φορολογικής µας νοµοθεσίας, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), ορίζεται ότι σε 

φόρο υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο αποκτά εισόδηµα που προκύπτει στην 

Ελλάδα ανεξάρτητα από την ιθαγένεια και τον τόπο κατοικίας ή διαµονής του. Επίσης 

ανεξάρτητα από την ιθαγένειά του, σε φόρο υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο για τα 

εισοδήµατα του που προκύπτουν στην αλλοδαπή, εφόσον έχει την κατοικία του στην 

Ελλάδα. 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της περ.β΄ της τταρ.8 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε., ορίζεται 

ότι από το ποσό του φόρου που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδηµα εκπίπτει ο 

φόρος που αποδεδειγµένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδηµα που προέκυψε 

σε αυτήν µέχρι όµως του ποσού του φόρου που αναλογεί για αυτό το εισόδηµα στην 

Ελλάδα. 

Για την εξεύρεση του ποσού αυτού του φόρου, το ποσό του φόρου που προκύπτει 

στην Ελλάδα στο συνολικό εισόδηµα ύστερα από την εφαρµογή των διατάξεων του 

άρθρου αυτού, µειώνεται κατά το ποσό που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 

αυτού και µερίζεται, ανάλογα µε τα δύο τµήµατα του εισοδήµατος στην Ελλάδα και στην 

αλλοδαπή. 

3. Συνεπώς, όσον αφορά την περίπτωσή σας, εφόσον είστε κάτοικος Ελλάδος θα 

υποβάλλετε τη φορολογική σας δήλωση στην Ελλάδα και θα δηλώσετε το συνολικό σας 
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εισόδηµα γράφοντας το εισόδηµα που προέρχεται από την αλλοδαπή (Ρουµανία) στον 

πίνακα Ζ (ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ) καθώς και το φόρο που 

καταβλήθηκε στην αλλοδαπή στον πίνακα 8, ώστε να µη φορολογηθείτε δύο φορές. 

Κατά την εκκαθάριση και τον υπολογισµό του φόρου της δήλωσης φορολογίας 

εισοδήµατος, η έκπτωση του φόρου που καταβλήθηκε στη Ρουµανία για το εισόδηµα που 

αποκτήσατε στη χώρα αυτή γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην προαναφερόµενη 

παράγραφο 8 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε.. 

4. Τέλος, για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε στην ∆.Ο.Υ. στην 

οποία υπάγεστε. 

 

 

Αθήνα, 12 Σεπτεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1076977/1514/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολόγηση κατοίκου ηµεδαπής που λαµβάνει σύνταξη από το 
εξωτερικό. 

 

Σε  απάντηση επιστολής σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994) σε φόρο 

υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο αποκτά εισόδηµα που προκύπτει στην Ελλάδα 

ανεξάρτητα από την ιθαγένεια και τον τόπο κατοικίας ή διαµονής του. Επίσης, ανεξάρτητα 

από την ιθαγένειά του, σε φόρο υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο για τα εισοδήµατά του 

που προκύπτουν στην αλλοδαπή, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα. 

2. Περαιτέρω, µε την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ν.2065/1992, καταργήθηκε από 

το οικον.έτος 1993 η απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήµατος των συντάξεων που 

καταβάλλονται από αλλοδαπούς φορείς σε δικαιούχους κατοίκους Ελλάδας. 

3. Επίσης, µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Κ.Φ.Ε. κατά τη 

διάρκεια του γάµου οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν κοινή δήλωση των 

εισοδηµάτων τους, στα οποία ο φόρος τα τέλη και οι εισφορές που αναλογούν 

υπολογίζονται χωριστά στο εισόδηµα κάθε ενός συζύγου. 

Σε αυτήν την περίπτωση το τυχόν αρνητικό αποτέλεσµα του εισοδήµατος του ενός 

συζύγου δε συµψηφίζεται µε τα εισοδήµατα του άλλου συζύγου. 

4. Ακόµα, µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 9 του ίδιου νόµου 
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(Κ.Φ.Ε.) από το ποσό του φόρου που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδηµα εκπίπτει ο 

φόρος που αποδεδειγµένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδηµα που προέκυψε 

σε αυτήν µέχρι όµως του ποσού του φόρου που αναλογεί για αυτό το εισόδηµα στην 

Ελλάδα. 

Για την εξεύρεση του ποσού αυτού του φόρου, το ποσό του φόρου που προκύπτει 

στην Ελλάδα στο συνολικό εισόδηµα ύστερα από την εφαρµογή των διατάξεων του 

άρθρου αυτού, µειώνεται κατά το ποσό που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 

αυτού και µερίζεται, ανάλογα µε τα δύο τµήµατα του εισοδήµατος στην Ελλάδα και στην 

αλλοδαπή. 

Εάν το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι µεγαλύτερο 

από τον οφειλόµενο φόρο, η επιπλέον διαφορά επιστρέφεται. 

5. Τονίζεται ωστόσο ότι δεν φορολογείται όλο το ποσό της σύνταξής σας µε 

συντελεστή 30%, καθόσον το αφορολόγητο ποσό της κλίµακας είναι 11.000 ευρώ µέχρι το 

οικον. έτος 2.007 (12.000 ευρώ από το οικον. έτος 2008 και µετά) ενώ τα επόµενα 2.000 

ευρώ φορολογούνται µε συντελεστή 15%. 

Στη βεβαίωση αποδοχών του Βελγίου δικαιούχος φέρεστε εσείς και στον Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήµατος της Ελλάδος δεν προβλέπεται «εισόδηµα νοικοκυριού». 

Άλλωστε στην Ελλάδα οι συνταξιούχοι κάποιων επαγγελµάτων (βαρέων και ανθυγιεινών) 

δεν έχουν διαφορετική φορολογική µεταχείριση από τους άλλους συνταξιούχους, οι οποίοι 

(συνταξιούχοι) φορολογούνται ευνοϊκότερα από όλους τους άλλους φορολογούµενους. 

6. Περαιτέρω, µε την 1019094/324/Α0012/ΠΟΛ. 1047/21.2.2001 διαταγή µας 

διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση σύνταξης αλλοδαπής προέλευσης θα πρέπει να 

ερευνάται αν µεταξύ της Ελλάδας και της Χώρας προέλευσης της σύνταξης έχει 

υπογραφεί και είναι σε ισχύ Σύµβαση Αποφυγής της ∆ιπλής Φορολογίας Εισοδήµατος. Σε 

καταφατική περίπτωση θα έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της οικείας σύµβασης τόσο για τη 

φορολογία της σύνταξης, όσο και για την πίστωση του φόρου που τυχόν έχει καταβληθεί 

στην αλλοδαπή. 

Τέλος, η ∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων, αρµόδια για τα θέµατα των 

Συµβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας του εισοδήµατος, στην οποία κοινοποιείται 

το παρόν, µε φωτοαντίγραφο της επιστολής σας, καλείται για τις δικές της ενέργειες, 

ενηµερώνοντας και τη διεύθυνσή µας σχετικά. 
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Αθήνα, 2 Μαΐου 2007  

Αριθ. Πρωτ.: 1029007/554/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση αφανούς εταιρίας. 

 

Σε απάντηση του µε αριθµό 3973/15-3-2007 εγγράφου σας, αναφορικά µε το θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι, σε φόρο 

υπόκεινται, µεταξύ των άλλων υποκειµένων και οι συµµετοχικές ή αφανείς εταιρίες. 

2. Επίσης, µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του πιο πάνω νόµου, 

ορίζεται ότι τα καθαρά κέρδη των υπόχρεων που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του 

άρθρου 2 όπως αυτά προσδιορίζονται µε βάση τις διατάξεις αυτού του νόµου και 

προκειµένου για συµµετοχικές και αφανείς εταιρίες φορολογούνται µε συντελεστή 35% ή 

32% ή 29% ή 25% ανάλογα της χρήσης στην οποία αποκτώνται. 

3. Με βάσει τις διατάξεις των άρθρων 47, 48, 49 και 50 του Εµπορικού Νόµου ορίζεται ότι 

«εκτός· των ειρηµένων τριών εταιριών, ο Νόµος γνωρίζει τας µετοχικάς εµπορικάς εταιρίας. 

Αι εταιρίαι αύται αποβλέπουν µίαν ή περισσότερες επιχειρήσεις εµπορικάς. Τα αντικείµενα 

των εταιριών τούτων, ο σχηµατισµός αυτών, η περί την µετοχήν εκάστου αναλογία, και οι 

λοιποί συνθήκαι Εξαρτώνται από τας µεταξύ των µετόχων συµφωνίας. Αι µετοχικοί εταιρίαι 

ηµπορούν να αποδειχθούν δια της εµφανίσεως των βιβλίων και της αλληλογραφίας ή και 

δια µαρτύρων, αν το δικαστήριον κρίνη δεκτήν την δια µαρτύρων απόδειξιν. Αι µετοχικοί 

εταιρίαι δεν υπόκεινται εις τας περί λοιπών εταιριών ωρισµένας διατυπώσεις».  

4. Η δικαστηριακή νοµολογία (ΣτΕ, Α.Π., ∆ι∆ικ., Εφ. Αθηνών, Εφ. Θες, Εφ. Πειρ.) από τα 

ανωτέρω άρθρα του Εµπορικού Νόµου σε συνδυασµό µε άρθρα του ΑΚ και του Κ.Πολ.∆. 

έχει κατά καιρούς αποφανθεί ότι: 

* Αυτό που διακρίνει τη µετοχική εταιρία από κάθε άλλη είναι ότι αυτή είναι αφανής, 

χωρίς να έχει εξωτερική ύπαρξη, αλλά υπάρχει µόνο στις σχέσεις µεταξύ των 

συνεταίρων και ότι το αντικείµενο της µπορεί να είναι µία ή περισσότερες εµπορικές 

πράξεις. 

* Κύριο χαρακτηριστικό της µετοχικής εταιρίας είναι η αφάνεια του εταιρικού δεσµού, 

που συνδέει τα πρόσωπα που τελούν σε σύµβαση εταιρίας, απέναντι στους 

τρίτους. 

* Η µετοχική εταιρία χαρακτηρίζεται ως αφανής γιατί η ενέργεια των πράξεων που 

την αφορούν ανατίθεται από τους συµµέτοχους εταίρους µόνο σ’ αυτόν τον εταίρο 
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που εµφανίζεται και ενεργεί προσωπικά στις συναλλαγές µε τους τρίτους. 

* Ο εµφανής εταίρος, λεγόµενος «διαχειριστής», ευθύνεται προσωπικά απέναντι 

στους τρίτους οι οποίοι και στρέφονται κατά του εµφανή εταίρου και διαχειριστή 

που έχει συµβληθεί µε αυτούς. 

* Ο εµφανής εταίρος µπορεί να είναι και εταιρία µε νοµική προσωπικότητα (Ο.Ε., 

Ε.Ε., Ε.Π.Ε.) ή όχι. Η µετοχική εταιρία στερείται προσωπικότητας. 

* Στην αφανή εταιρία δεν υπάρχει λειτουργία της προς τα έξω, δηλαδή ο εµφανής 

εταίρος δεν αναπτύσσει δραστηριότητα στ’ όνοµα της εταιρίας, αλλά ενεργεί για την 

πραγµάτωση των σκοπών ατοµικά. Έτσι στην αφανή εταιρία, ο εταιρικός δεσµός 

λειτουργεί µόνο στις εσωτερικές σχέσεις των εταίρων. 

* Στην αφανή εταιρία, ο διαχειριστής ενεργεί στο όνοµά του  και όχι ως εκπρόσωπος 

της εταιρίας. 

* Ο αφανής εταίρος έχει αξίωση κατά του εµφανούς εταίρου προς απόδοση των 

κερδών που του αναλογούν. 

* Η µετοχική εταιρία, της οποίας διακριτικό γνώρισµα είναι, κατ’ άρθρο 20, 47- 50 

ΕΝ, το αφανές του εταιρικού δεσµού απέναντι στους τρίτους και αντικείµενο µια ή 

και περισσότερες εµπορικές πράξεις και το εµπόριο εν γένει, µπορεί να αποδειχθεί 

και µε µάρτυρες σε περίπτωση που κρίνει επιτρεπτή το δικαστήριο την απόδειξή της 

µ’ αυτούς. 

* Στην αφανή εταιρία φορολογείται µόνο ο εµφανής εταίρος και όχι ο αφανής. 
 

5. Με το έγγραφό σας, µας γνωρίζετε ότι κατά την διενέργεια τακτικού ελέγχου σε ατοµική 

εµπορική επιχείρηση, διαπιστώθηκε ότι η ελεγχόµενη λειτουργούσε ως αφανής εταιρία µε 

συνεταίρους άλλα δύο φυσικά πρόσωπα, καθένας των οποίων διεκπεραίωνε διάφορες 

εργασίες και υποχρεώσεις της. Οι τρεις συνεταίροι συνέταξαν και υπέγραψαν ιδιωτικό 

συµφωνητικό. Ο εµφανής εταίρος, στο όνοµα του οποίου λειτουργεί η ατοµική επιχείρηση 

και οι δυο αφανείς είναι όλοι τους ασφαλισµένοι στο ΤΕΒΕ. Τα ερωτήµατα που µας 

υποβάλλετε είναι: σε ποιο όνοµα θα εκδοθούν οι πράξεις προσδιορισµού αποτελεσµάτων 

στην φορολογία εισοδήµατος, στο Φ.Π.Α. και στα λοιπά φορολογικά αντικείµενα, σε ποιον 

θα κοινοποιηθούν, ποιος νοµιµοποιείται να υπογράψει την διοικητική επίλυση της 

διαφοράς, την άσκηση εµπρόθεσµης προσφυγής καθώς και σε ποιο όνοµα θα βεβαιωθεί η 

διαφορά φόρου εισοδήµατος, Φ.Π.Α. και λοιπών φορολογικών αντικειµένων. 

6. Κατόπιν των ανωτέρω, οι πράξεις προσδιορισµού αποτελεσµάτων στην φορολογία 

εισοδήµατος στην οποία ο εφαρµοζόµενος συντελεστής φορολογίας επί των καθαρών 

κερδών της ανωτέρω αφανούς εταιρίας είναι ο οριζόµενος από τις διατάξεις της 

περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν.2238/1994 όπως αυτός ισχύει 
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κάθε φορά, στο Φ.Π.Α. και στα λοιπά φορολογικά αντικείµενα και οι διάφορες Αποφάσεις 

Επιβολής Προστίµων θα εκδοθούν στο όνοµα του ασκούντος την ατοµική επιχείρηση, ως 

εµφανούς εταίρου της ανωτέρω αφανούς εταιρίας, προς τον οποίο και µόνο θα 

κοινοποιηθούν και ο οποίος και µόνο νοµιµοποιείται να υπογράψει την διοικητική επίλυση 

της διαφοράς ή να ασκήσει προσφυγή. Τα ανωτέρω οικονοµικά αποτελέσµατα που 

προσδιορίζονται τελικά µε βάση την οριστική απόφαση διοικητικού δικαστηρίου ή το 

πρακτικό διοικητικής επίλυσης της διαφοράς ή και αυτά που οριστικοποιούνται λόγω µη 

άσκησης προσφυγής, θα βεβαιώνονται στο όνοµα του εµφανούς εταίρου. Προκειµένου για 

την φορολογία εισοδήµατος θα εκδίδονται φύλλα ελέγχου επί των οποίων θα 

αναγράφονται ο τρόπος οριστικοποίησης των πιο πάνω αποτελεσµάτων. Τονίζεται ότι τα 

ανωτέρω φύλλα ελέγχου επέχουν θέση εκκαθάρισης, καθόσον όπως προαναφέρθηκε ο 

εµφανής εταίρος της αφανούς εταιρίας δικαιούται να προσφύγει µόνο κατά των πράξεων 

προσδιορισµού αποτελεσµάτων που κοινοποιούνται αποκλειστικά και µόνον σε αυτόν. 

 

 

Αθήνα 17 Απριλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1109334/2583πε/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Συστατικό έγγραφο οµόρρυθµης εταιρείας στην περίπτωση 
εισφοράς ακινήτων από τα µέλη της. 
 

Απαντώντας σε σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα και σε θέµατα 

δικής µας αρµοδιότητας, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.3296/2004 παρέχονται φορολογικά κίνητρα 

στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις προκειµένου να συγχωνευθούν µεταξύ τους και να 

ιδρύσουν νέα προσωπική εταιρεία. 

2. Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 39-46 του εµπορικού Νόµου για 

την απόδειξη της ύπαρξης οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρίας απέναντι στους τρίτους, 

µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται και το ∆ηµόσιο κατά την επιδίωξη των αξιώσεών του 

από φόρους, απαιτείται η σύνταξη έγκυρου συστατικού εγγράφου (δηµόσιου ή ιδιωτικού) 

και η τήρηση των διατυπώσεων της δηµοσιότητας αυτού (Ν.2223/ΠΟΛ. 72 /5.6.1978 

εγκύκλιος). 

3. Εξάλλου, µε τις διατάξεις του άρθρου 369 του Αστικού Κώδικα ορίζεται ότι οι 

συµβάσεις οι οποίες έχουν ως αντικείµενο τη σύσταση, µετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση 
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εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί ακινήτων απαιτείται να γίνονται ενώπιον 

συµβολαιογράφου. 

4. Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι στην περίπτωση που δύο ατοµικές επιχειρήσεις 

συγχωνευθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.3296/2004 προκειµένου να 

ιδρύσουν οµόρρυθµη εταιρεία και εισφέρουν σε αυτή ακίνητα που κατέχουν (οικόπεδα, 

βιοτεχνικά κτήρια), το έγγραφο σύστασης της εν λόγω εταιρείας απαιτείται να συντάσσεται 

ενώπιον συµβολαιογράφου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 369 του Αστικού 

Κώδικα. 

5. Η ∆ιεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου στην οποία κοινοποιείται το παρόν µαζί µε τη 

σχετική αίτηση, παρακαλείται να απαντήσει σε θέµατα δικής της αρµοδιότητας. 
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ΑΡΘΡΟ 4 

 

Αθήνα, 20 ∆εκεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1112157/2187/Α0012 

 

ΘΕΜΑ:Εκχώρηση µισθωµάτων. 
 

ΣΧΕΤ: Το 27321/19.11.2007 έγγραφό σας. 

 

Απαντώντας στο πιο πάνω σχετικό, αναφορικά µε το υπόψη θέµα, σας 

πληροφορούµε τα ακόλουθα: 

1. Από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 και της παραγράφου 7 του 

άρθρου 4 του ν.2238/1994 προκύπτει ότι τα µισθώµατα των ακινήτων, που ο ιδιοκτήτης 

απόκτησε δικαίωµα είσπραξης (ανεξάρτητα από την είσπραξή τους ή µη), έχει υποχρέωση 

να τα δηλώσει και να φορολογηθεί κατά το οικον. έτος που προκύπτουν ή να εκχωρήσει το 

δικαίωµα είσπραξής τους στο ∆ηµόσιο κατά το οικον. έτος φορολόγησής τους και να µη 

φορολογηθεί. 

2. Ειδικότερα, µε την 1036819/642/ΠΟΛ. 1096/Α0012/6.4.2001 απόφαση του 

Υπουργού Οικονοµικών, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της 

παραγρ. 7 του άρθρου 4 του ν.2238/1994, έγινε δεκτό ότι η εκχώρηση διενεργείται µε τη 

συµπλήρωση και την υποβολή του εντύπου της δήλωσης εκχώρησης, από τον εκχωρητή, 

στον αρµόδιο για τη φορολογία του εισοδήµατος του προϊστάµενο της δηµόσιας 

οικονοµικής υπηρεσίας, µέσα στο οικον. έτος που τα εισοδήµατα αυτά υπόκεινται σε φόρο. 

3. Με τη δήλωση εκχώρησης δηλώνεται η µη είσπραξη των οφειλόµενων 

µισθωµάτων και αποδεικνύεται µε τη συνυποβολή των αποδεικτικών στοιχείων της 

εκχωρούµενης απαίτησης, που υπάρχουν κατά περίπτωση. Μεταξύ των αποδεικτικών 

στοιχείων περιλαµβάνονται: 

α) Το συµφωνητικό µίσθωσης του ακινήτου. 

β) Η εξώδικη καταγγελία της µίσθωσης ή πρόσκληση καταβολής µισθωµάτων. 

γ) Η αγωγή απόδοσης του µισθίου ή µη καταβολής µισθωµάτων. 

δ) Η δικαστική απόφαση απόδοσης του µισθίου και καταβολής µισθωµάτων. 

Για να γίνει δεκτή η δήλωση εκχώρησης µισθωµάτων δεν απαιτείται σε κάθε 

περίπτωση να συνυποβάλονται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, αλλά όσα εξ αυτών 
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υπάρχουν, µε εξαίρεση την υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 που συνυποβάλλεται σε 

κάθε περίπτωση. Εκτός από τα παραπάνω αποδεικτικά έγγραφα, µπορεί, επιπλέον, να 

επισυνάπτεται στη δήλωση εκχώρησης και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που αποδεικνύει τη 

µη καταβολή των οφειλόµενων µισθωµάτων. 

4. Επίσης, µε τη δήλωση αυτή ο εκχωρών βεβαιώνει εγγράφως ότι, εκτός από τα 

υποβληθέντα, δεν έχει στην κατοχή του άλλα αποδεικτικά στοιχεία της εκχωρούµενης 

απαίτησης. 

Αν η δήλωση εκχώρησης δεν περιλαµβάνει τη βεβαίωση αυτή, δεν παράγει έννοµα 

αποτελέσµατα (σχετ. το 1051739/953πε/Α0012/26.3.992 έγγραφό µας). 

5. Επιπρόσθετα διευκρινίζεται ότι η δήλωση εκχώρησης µη εισπραχθέντων 

µισθωµάτων ακολουθεί διαφορετική διαδικασία υποβολής από τη δήλωση φορολογίας 

εισοδήµατος και δεν είναι δυνατή η ενσωµάτωσή τους. 

∆εδοµένου ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της εκχώρησης είναι η 

εµπρόθεσµη υποβολή της οικείας δήλωσης, η οποία είναι δυνατόν να συµπίπτει χρονικά µε 

την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, για την αποφυγή τυχόν 

καταστρατηγήσεων, η εµπρόθεσµη αυτή υποβολή επιβεβαιώνεται µε ειδική θεώρηση του 

Τµήµατος φορολογίας εισοδήµατος στο σώµα της δήλωσης εκχώρησης ή µε την καταχώρησή 

της στο γενικό πρωτόκολλο της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. (σχετ. το 1033687/600/Α0012/18.4.2001 

έγγραφό µας). 

6. Η φορολογική αρχή προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων που υποβλήθηκαν, 

προκειµένου να εξακριβώσει κατά πόσο πραγµατικά δεν έχουν εισπραχθεί από τον εκχωρητή 

τα εισοδήµατα που εκχωρούνται. 

Αν διαπιστωθεί ότι δεν εισπράχθηκαν τα µισθώµατα, ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. 

προβαίνει σε βεβαίωση των εισοδηµάτων που εκχωρούνται στο όνοµα του οφειλέτη 

(µισθωτή) και συγχρόνως προβαίνει στην έκπτωση του φόρου των µη εισπραχθέντων 

µισθωµάτων, εφόσον η δήλωση εκχώρησης υποβληθεί µετά την υποβολή της δήλωσης 

φορολογίας αυτών των εισοδηµάτων. 

Αν όµως η δήλωση εκχώρησης υποβληθεί συγχρόνως µε τη δήλωση φορολογίας 

αυτών των εισοδηµάτων, αντί για έκπτωση του φόρου των µη εισπραχθέντων 

µισθωµάτων, διενεργείται αρχική εκκαθάριση φόρου, χωρίς να συνυπολογίζονται τα 

εισοδήµατα αυτά. 

Η βεβαίωση των εκχωρηθέντων εισοδηµάτων στο όνοµα του οφειλέτη γίνεται 

θεωρουµένων των αποδεικτικών εγγράφων της οφειλής ως νόµιµου τίτλου και 

καταβάλλονται εφάπαξ ως δηµόσιο έσοδο στον Κ.Α.Ε. 3919. 

7. Αν µεταγενέστερα διαπιστωθεί αιτιολογηµένα ότι οι εκχωρούµενες απαιτήσεις δεν 
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υπήρχαν, η εκχώρηση µαταιώνεται. Στην περίπτωση αυτή τα µη συνυπολογισθέντα - 

εκχωρηθέντα εισοδήµατα προστίθενται στο συνολικό εισόδηµα του εκχωρητή κατά το 

χρόνο φορολογίας του, προκειµένου να υπολογισθεί ο συνολικός φόρος, κοινοποιώντας 

σ’ αυτόν σχετική ειδοποίηση ή φύλλο ελέγχου, κατά περίπτωση. 

8. Από τα έγγραφα που επισυνάπτονται στο πιο πάνω σχετικό και από την 

τηλεφωνική επικοινωνία που είχαµε µε την Υπηρεσία σας, προκύπτει ότι στη 

συγκεκριµένη περίπτωση η κ………ιδιοκτήτρια του ακινήτου που εκµισθώνεται στους 

κ.κ……………υπέβαλε στις 16.4.2007 δήλωση φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2007. 

Συσχετισµένες µε τη δήλωση αυτή υποβλήθηκαν δύο δηλώσεις εκχώρησης µε ηµεροµηνία 

4.4.2007 µη εισπραχθέντων µισθωµάτων από 1.1.-31.8.2006 και µοναδικό 

συνυποβαλλόµενο δικαιολογητικό το από 1.9.2005 συµφωνητικό µίσθωσης. 

Τα µισθώµατα αυτά βεβαιώθηκαν στον πρώτο από τους πιο πάνω µισθωτές στις 

24.10.2007 και στον άλλο στις 19.11.2007. Στις 2.11.2007 καλέσατε την κ……..να 

υποβάλει τις υπεύθυνες δηλώσεις του ν.1599/1986 ότι δεν εισέπραξε τα µισθώµατα, οι 

οποίες έπρεπε να έχουν συνυποβληθεί µε τις δηλώσεις εκχώρησης. Με την αριθµ. πρωτ. 

27321/14.11.07 αίτηση, που υπέβαλε στην Υπηρεσία σας ο κ……….επισυνάφθηκαν 

φωτοαντίγραφα των από 28.4.2006 και 27.6.2006 εξώδικων προσκλήσεων δηλώσεων και 

καταγγελιών των δύο µισθωτών, καθώς και των από 15.5.2006 και 27.6.2006 

αποδεικτικών επίδοσης τους στην κ………, αντίστοιχα. 

9. ∆εδοµένου ότι οι οικείες δηλώσεις εκχώρησης των µισθωµάτων υποβλήθηκαν ως 

συνηµµένα έντυπα µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος οικον. έτους 2007 στις 

16.4.2007, όπου η εκχωρήτρια βεβαιώνει ότι εκτός από τα έγγραφα που υπέβαλε, δεν έχει 

στην κατοχή της άλλα αποδεικτικά στοιχεία και εκ των υστέρων. 

α) στις 2.11.2007 υπέβαλε παράτυπα τις υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 και β) 

προσκοµίστηκαν από το µισθωτή οι από 28.4.2006 και 27.6.2006 εξώδικες προσκλήσεις 

δηλώσεις και καταγγελίες των µισθωτών προς την εκµισθώτρια για τα εκχωρηθέντα 

µισθώµατα, τις οποίες, ενώ η εκµισθώτρια της παρέλαβε στις 15.5.2006 και στις 

27.6.2006, αντίστοιχα δεν τις υπέβαλε µαζί µε τις υποβληθείσες δηλώσεις εκχώρησης. 

Λόγω της πρώτης από τις πιο πάνω παραλήψεις, δεν θα έπρεπε να γίνουν δεκτές 

από την Υπηρεσία οι εκχωρήσεις αυτές. 

Εξάλλου, το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν από την εκµισθώτρια όλα τα αποδεικτικά 

έγγραφα που είχε στην κατοχή της, µπορεί να αποτελέσει λόγο µαταίωσης της εκχώρησης 

και επαναβεβαίωσης των εκχωρηθέντων µισθωµάτων στο όνοµα της εκχωρήτριας και όχι 

αποδεικτικό καταβολής των οικείων µισθωµάτων. 
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10. Ανεξάρτητα όµως από τα παραπάνω, η διαπίστωση της καταβολής ή µη των 

µισθωµάτων, της προσκόµισης ή µη όλων των αποδεικτικών στοιχείων της εκχωρούµενης 

απαίτησης, καθώς και η µαταίωση ή µη της εκχώρησης, αποτελεί θέµα πραγµατικό, που 

ανάγεται στην ελεγκτική εξουσία του αρµόδιου Προϊστάµενου ∆.Ο.Υ. και σε περίπτωση 

αµφισβήτησης των αρµοδίων ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων. 

 

 

Αθήνα, 19 ∆εκεµβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1113673/11278/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Ζηµία ανώνυµης εταιρείας που αποσβέστηκε µε µείωση του 
µετοχικού κεφαλαίου, δεν µεταφέρεται για συµψηφισµό στα επόµενα 
χρόνια. 

 

ΣΧΕΤ. :Η από 26.11.2007 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ.3 του άρθρου 4 του 

Κ.Φ.Ε., οι οποίες εφαρµόζονται ανάλογα και στις ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες µε βάση 

την παρ.11 του άρθρου 105, το αρνητικό στοιχείο (ζηµία) του εισοδήµατος από εµπορικές 

και γεωργικές επιχειρήσεις, που προκύπτει από βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. που 

τηρούνται επαρκώς και ακριβώς, αν δεν καλύπτεται µε συµψηφισµό θετικού στοιχείου 

εισοδήµατος άλλης πηγής, είτε γιατί δεν υπάρχει τέτοιο στοιχείο εισοδήµατος είτε γιατί 

αυτό που υπάρχει είναι ανεπαρκές, µεταφέρεται για να συµψηφισθεί ολόκληρο στην 

πρώτη περίπτωση ή κατά το υπόλοιπο αυτού στη δεύτερη, διαδοχικώς στα πέντε (5) 

επόµενα οικονοµικά έτη κατά το υπόλοιπο που αποµένει κάθε φορά, µε την προϋπόθεση 

ότι κατά τα έτη αυτά τα βιβλία του υπόχρεου τηρούνται επαρκώς και ακριβώς. 

2. Το Β΄ τµήµα του Σ.τ.Ε. µε την αριθ. 3371/1998 απόφαση του έκρινε, ότι η µεταφορά 

ζηµίας προς συµψηφισµό στα επόµενα οικονοµικά έτη ενεργείται µε βάση τον κατά το 

χρόνο της µεταφοράς υπάρχοντα νόµιµο τίτλο περί της ζηµίας αυτής, δηλαδή αυτού που 

αφορά το έτος κατά το οποίο προέκυψε η ζηµία. Τέτοιοι µπορεί να είναι, ανάλογα µε το 

στάδιο, στο οποίο βρίσκεται η φορολογική υπόθεση, είτε η υποβληθείσα και µη ελεγχθείσα 

ακόµη φορολογική δήλωση, είτε το φύλλο ελέγχου, είτε δικαστική απόφαση. 
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3. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.11 του άρθρου 105 του 

Κ.Φ.Ε, το οποίο προστέθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 9 του ν.3522/2006, ορίζεται, ότι 

ειδικά για το ποσό της ζηµίας νοµικού προσώπου της παρ.1 του άρθρου 101, που 

αποσβέσθηκε µε ειδική προς τούτο µείωση του µετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου αυτού, 

δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 4 του ίδιου νόµου. 

4. Από τα στοιχεία της αίτησής σας προκύπτει, ότι η εταιρεία σας, προτίθεται να 

προχωρήσει, κατά την τρέχουσα χρήση 2007, σε µείωση του µετοχικού της κεφαλαίου µε 

σκοπό την κάλυψη ζηµιών προηγούµενων οικονοµικών ετών. Επισηµαίνεται, ότι η εταιρεία 

σας, δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2002 (οικονοµικό έτος 2003) και µετά. 

5. Από τα ανωτέρω και δεδοµένου ότι η ζηµία παρελθουσών ετών που εµφανίζεται 

στην δήλωση οικονοµικού έτους 2007, έχει µεταφερθεί µε βάση τον κατά το χρόνο της 

µεταφοράς υπάρχοντα νόµιµο τίτλο περί της ζηµίας, που είναι στην περίπτωσής σας οι 

υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος προκύπτει, ότι το ποσό της εν λόγω 

ζηµίας που θα αποσβεσθεί µε µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, δεν µπορεί να µεταφερθεί 

για συµψηφισµό µε τα κέρδη των επόµενων πέντε (5) οικονοµικών ετών, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 105 του Κ.Φ.Ε.. 

Επίσης, σας γνωρίζουµε, ότι οι λογιστικές διαφορές που ενδεχόµενα θα προκύψουν 

από τον έλεγχο (µετά τη µείωση του κεφαλαίου), θα υπαχθούν κανονικά σε φορολογία. 

 

 

Αθήνα, 17 ∆εκεµβρίου 2007  

Αρ. Πρωτ.: 1117093/2288/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Εκχώρηση µισθωµάτων στο ∆ηµόσιο. 

 

Σε απάντηση αίτησής σας, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας γνωρίζουµε ότι 

ισχύουν όλα όσα αναφέρονται στο 1077585/1528/Α0012/9.10.2007 έγγραφό µας προς τη 

∆.Ο.Υ. Καστοριάς. Σύµφωνα µε το τελευταίο η βεβαίωση του ποσού σε βάρος της 

µισθώτριας Ο.Ε. είναι σύννοµη, καθόσον η µαταίωση της αγωγής του εκµισθωτή δεν 

αποτελεί στοιχείο που επηρεάζει τη νοµιµότητα της αίτησης εκχώρησης. Το ∆ηµόσιο 

υποκαθίσταται στα δικαιώµατα του εκχωρητή και ο τίτλος βεβαίωσης είναι ισχυρός και 

νόµιµος. Από τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν.2238/1994 και την κατ’ 

εξουσιοδότηση του τελευταίου εδαφίου της προηγούµενης διάταξης απόφαση του 

Υπουργού Οικονοµικών, δεν απαιτείται η έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης για 

την βεβαίωση των εκχωρηθέντων µισθωµάτων όπως ισχυρίζεστε. 
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Αθήνα, 3 ∆εκεµβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.:1108627/11222/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή των διατάξεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 9 του 
ν.3522/2006. 

 

ΣΧΕΤ.:Το αρ. πρωτ. 11201/5.11.2007 έγγραφό σας. 

 

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ.3 του άρθρου 4 του 

ν.2238/1994 που εφαρµόζεται µε βάση την παρ. 11 του άρθρου 105 του ίδιου νόµου και 

στις ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες, το αρνητικό στοιχείο (ζηµία) του εισοδήµατος από 

εµπορικές και γεωργικές επιχειρήσεις, που προκύπτει από βιβλία τρίτης κατηγορίας του 

Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) που τηρούνται επαρκώς και ακριβώς, αν δεν 

καλύπτεται µε συµψηφισµό θετικού στοιχείου εισοδήµατος άλλης πηγής, είτε γιατί δεν 

υπάρχει τέτοιο στοιχείο εισοδήµατος είτε γιατί αυτό που υπάρχει είναι ανεπαρκές, 

µεταφέρεται για να συµψηφισθεί ολόκληρο στην πρώτη περίπτωση ή κατά το υπόλοιπο 

αυτού στη δεύτερη, διαδοχικώς στα πέντε (5) επόµενα οικονοµικά έτη κατά το υπόλοιπο 

που αποµένει κάθε φορά, µε την προϋπόθεση ότι κατά τα έτη αυτά τα βιβλία του 

υπόχρεου τηρούνται επαρκώς και ακριβώς. 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 61 του 

ν.2238/1994, όπως ισχύουν µετά την αντικατάστασή τους µε την παρ.1 του άρθρου 9 του 

ν.3522/2006, ορίζεται, ότι παράλειψη του υπόχρεου να επιδώσει µέχρι το τέλος του οικείου 

οικονοµικού έτους δήλωση, στην οποία αναγράφεται η ζηµία που προέκυψε στο ίδιο 

οικονοµικό έτος, του στερεί το δικαίωµα συµψηφισµού, που ορίζεται από την παρ.3 του 

άρθρου 4. 

3. Επίσης, µε τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 9 του ν.3522/2006 ορίζεται, ότι οι 

διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 61 του ν.2238/1994, έχουν εφαρµογή 

και για υποθέσεις που εκκρεµούν ενώπιον των φορολογικών αρχών και των διοικητικών 

δικαστηρίων. 

4. Όπως διευκρινίσθηκε µε την αριθ.1027178/10254/Β0012/ΠΟΛ. 1052/15-3- 2007 

ερµηνευτική εγκύκλιό µας, οι επιχειρήσεις διατηρούν το δικαίωµα µεταφοράς της ζηµίας 
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που προέκυψε από επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ. στα επόµενα έτη, 

εφόσον η ζηµία έχει δηλωθεί µέχρι το τέλος του οικονοµικού έτους που προέκυψε, χωρίς 

να απαιτείται η δήλωση της ζηµίας αυτής και µε τις δηλώσεις των επόµενων οικονοµικών 

ετών, όταν τα αποτελέσµατα είναι ζηµιογόνα. 

5. Από τα στοιχεία του σχετικού εγγράφου σας προκύπτει, ότι η επιχείρηση «…», µε 

αντικείµενο δραστηριότητας την εµπορία υδραυλικών και µονωτικών ειδών, υπέβαλε στη 

∆.Ο.Υ. Φ.Α.Β.Ε….για το οικονοµικό έτος 2001 εµπρόθεσµη δήλωση φορολογίας 

εισοδήµατος µε επιφύλαξη για τη µεταφορά ζηµίας προηγούµενων οικονοµικών ετών 

(ύψους 6.147.864, 118.694.676 και 96.036.572 εκατοµµυρίων δρχ. για τα οικονοµικά έτη 

1998, 1999 και 2000, αντίστοιχα). Ο Προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. Φ.Α.Β.Ε……δεν 

αποδέχθηκε την επιφύλαξη αυτή και η εν λόγω επιχείρηση άσκησε προσφυγή βάσει της 

οποίας εκδόθηκε η αριθ…….πρωτόδικη απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, µε την 

οποία έγινε δεκτή η προσφυγή και η ∆.Ο.Υ. Φ.Α.Β.Ε……υποχρεώθηκε να συµψηφίσει τις 

ζηµίες που δήλωσε η προσφεύγουσα (µε τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος των 

οικονοµικών ετών 1998, 1999 και 2000), µε τα κέρδη που δήλωσε το οικονοµικό έτος 

2001. Κατά της πρωτόδικης απόφασης ασκήθηκε εµπρόθεσµα έφεση από τη ∆.Ο.Υ. 

Φ.Α.Β.Ε. Στη συνέχεια, η υπηρεσία σας διενήργησε έλεγχο στην παραπάνω ανώνυµη 

εταιρεία για τις χρήσεις 1999 και 2000 (οικ. έτη 2000 - 2001), λόγω επικείµενης 

παραγραφής, κατά τον οποίο εφαρµόσθηκε η πρωτόδικη απόφαση και εκδόθηκε 

προσωρινό φύλλο ελέγχου για το οικονοµικό έτος 2001. Ωστόσο, το Εφετείο εξέδωσε την 

αριθ…….απόφαση µε την οποία αποδέχθηκε την εν λόγω έφεση και ακύρωσε την 

αριθ……πρωτόδικη απόφαση. Στις 13.02.2006 η εν λόγω επιχείρηση κατέθεσε αίτηση 

αναίρεσης στο Συµβούλιο της Επικρατείας κατά της αριθ……απόφασης του Εφετείου, η 

οποία µέχρι σήµερα εκκρεµεί. 

Επιπλέον, µας γνωρίσατε ότι η εν λόγω ανώνυµη εταιρεία υπέβαλε για τα 

οικονοµικά έτη 2002 - 2003 εµπρόθεσµες δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος µε 

επιφύλαξη για τη µεταφορά ζηµιών προηγούµενων ετών και στη συνέχεια άσκησε 

προσφυγές στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, κατόπιν σιωπηρής απόρριψης των 

επιφυλάξεων αυτών από τον Προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. Φ.Α.Β.Ε….., οι οποίες εκκρεµούν 

µέχρι σήµερα. Την 10.07.2007 η ελεγχόµενη επιχείρηση υπέβαλε τροποποιητικές 

δηλώσεις για τα οικονοµικά έτη 2001, 2002 και 2003 και στις 25.09.2007 υπέβαλε 

υπεύθυνη δήλωση - αίτηση µε την οποία ζητά να τύχει εφαρµογής των διατάξεων του 

άρθρου 9 του ν.3522/2006, δηλαδή να της αναγνωρισθεί το δικαίωµα µεταφοράς της 

ζηµίας του εκδοθέντος προσωρινού φύλλου ελέγχου (οικονοµικού έτους 2001) και να γίνει 

νέα εκκαθάριση στις υποβληθείσες (τροποποιητικές) δηλώσεις οικονοµικών ετών 2002 και 



 45 

2003, από τις οποίες προκύπτει επιστροφή φόρου. Ακόµη, µε την παραπάνω αίτησή της 

παραιτείται από κάθε ένδικο µέσο, µε την προϋπόθεση ότι το αίτηµά της θα γίνει δεκτό. 

6. Κατόπιν των ανωτέρω και µετά την εφαρµογή των διατάξεων της παρ.1 του 

άρθρου 9 του ν.3522/2006, όπως αντικατέστησαν τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της 

παρ.1 του άρθρου 61 του ν.2238/1994, η περίπτωση της συγκεκριµένης εταιρείας για τα 

οικονοµικά έτη 2001, 2002 και 2003 εµπίπτει στις αναφερόµενες νέες διατάξεις, καθόσον 

πρόκειται για υπόθεση που εκκρεµεί ενώπιον των φορολογικών δικαστηρίων. 

Ενόψει των ανωτέρω η ∆.Ο.Υ. Φ.Α.Β.Ε. Αθηνών, στην οποία κοινοποιείται το 

παρόν, οφείλει πλέον να παράσχει τις οδηγίες της προς την εταιρεία για την υποβολή 

δήλωσης παραίτησης ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου και του Συµβουλίου της 

Επικρατείας για την κατάργηση των δικών και να προχωρήσει στην αποδοχή των 

υποβληθεισών τροποποιητικών δηλώσεων.                      .

 

 

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1080707/1577/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Ματαίωση εκχώρησης µισθωµάτων ακινήτου.  

 
ΣΧΕΤ.: Το 13489/31.7.2007 έγγραφό σας. 

 

Απαντώντας στο πιο πάνω σχετικό, αναφορικά µε το υπόψη θέµα, σας 

πληροφορούµε τα ακόλουθα: 

1. Με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν.2238/1994 παρέχεται η δυνατότητα να 

µη συνυπολογίζονται στο συνολικό καθαρό εισόδηµα του φορολογουµένου εισοδήµατα 

από εκµίσθωση ακινήτων, τα οποία αποκτήθηκαν µεν από αυτόν, αλλά αποδεδειγµένα 

δεν έχουν εισπραχθεί, εφόσον εκχωρηθούν στο ∆ηµόσιο χωρίς αντάλλαγµα. Η εκχώρηση 

γίνεται µε απλή, έγγραφη δήλωση του υπόχρεου, η οποία υποβάλλεται στον αρµόδιο για 

την φορολογία του προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. µέσα στο οικον. έτος στο οποίο τα 

εισοδήµατα αυτά υπόκεινται σε φόρο. Μαζί µε τη δήλωση αυτή παραδίδονται στον 

προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. τα αποδεικτικά έγγραφα της εκχωρούµενης απαίτησης και µε την 

ίδια δήλωση ο εκχωρών βεβαιώνει ότι δεν κατέχει κανένα άλλο αποδεικτικό στοιχείο. Το 

∆ηµόσιο υποκαθίσταται στα δικαιώµατα του εκχωρητή. 

2. Κατ’ εξουσιοδότηση των πιο πάνω διατάξεων εκδόθηκε η 

1036819/642/Α0012/ΠΟΛ. 1096/6.4.2001 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την 



 46 

οποία ορίζεται ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης των εκχωρούµενων εισοδηµάτων 

στο ∆ηµόσιο, τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται, η διαδικασία βεβαίωσης αυτών και 

οι λεπτοµέρειες που είναι αναγκαίες για την εφαρµογή της διαδικασίας εκχώρησης. Με την 

απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε το έντυπο της δήλωσης εκχώρησης µη εισπραχθέντων 

µισθωµάτων ακινήτων που συµπληρώνεται και υποβάλλεται από το εκχωρητή των 

µισθωµάτων. 

3. Με τη δήλωση εκχώρησης δηλώνεται η µη είσπραξη των οφειλόµενων 

µισθωµάτων και αποδεικνύεται µε τη συνυποβολή των αποδεικτικών στοιχείων της 

εκχωρούµενης απαίτησης, που υπάρχουν κατά περίπτωση. Μεταξύ των αποδεικτικών 

στοιχείων περιλαµβάνονται: 

α) Το συµφωνητικό µίσθωσης του ακινήτου. 

β) Η εξώδικη καταγγελία της µίσθωσης ή πρόσκληση καταβολής µισθωµάτων. 

γ) Η αγωγή απόδοσης του µισθίου ή µη καταβολής µισθωµάτων. 

δ) Η δικαστική απόφαση απόδοσης του µισθίου και καταβολής µισθωµάτων. 

Για να γίνει δεκτή η δήλωση εκχώρησης µισθωµάτων δεν απαιτείται σε κάθε 

περίπτωση να συνυποβάλλονται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, αλλά όσα εξ αυτών 

υπάρχουν, µε εξαίρεση την υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 που συνυποβάλλεται σε 

κάθε περίπτωση. Εκτός από τα παραπάνω αποδεικτικά έγγραφα, µπορεί, επιπλέον, να 

επισυνάπτεται στη δήλωση εκχώρησης και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που αποδεικνύει 

τη µη καταβολή των οφειλόµενων µισθωµάτων. 

4. Επίσης, µε τη δήλωση αυτή ο εκχωρών βεβαιώνει εγγράφως ότι, εκτός από τα 

υποβληθέντα, δεν έχει στην κατοχή του άλλα αποδεικτικά στοιχεία της εκχωρούµενης 

απαίτησης. 

Εξάλλου, µε την 510/1990 γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ. που έγινε δεκτή από τον 

Υπουργό Οικονοµικών, διευκρινίστηκε ότι η δήλωση εκχώρησης πρέπει απαραίτητα να 

περιλαµβάνει και τη βεβαίωση του εκχωρητή ότι δεν κατέχει κανένα άλλο αποδεικτικό 

στοιχείο, εκτός από αυτά που παραδίδει µε την υποβολή της δήλωσής του. Αν η δήλωση 

εκχώρησης δεν περιλαµβάνει τη βεβαίωση αυτή, δεν παράγει έννοµα αποτελέσµατα 

(σχετ. το 1051739/953πε/Α0012/26.3.1992 έγγραφό µας). 

5. Επιπρόσθετα διευκρινίστηκε ότι η δήλωση εκχώρησης µη εισπραχθέντων 

µισθωµάτων ακολουθεί διαφορετική διαδικασία υποβολής από τη δήλωση φορολογίας 

εισοδήµατος και δεν είναι δυνατή η ενσωµάτωσή τους. 

∆εδοµένου ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της εκχώρησης είναι η 

εµπρόθεσµη υποβολή της οικείας δήλωσης, η οποία είναι δυνατόν να συµπίπτει χρονικά 

µε την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, για την αποφυγή τυχόν 



 47 

καταστρατηγήσεων, η εµπρόθεσµη αυτή υποβολή επιβεβαιώνεται µε ειδική θεώρηση του 

Τµήµατος φορολογίας εισοδήµατος στο σώµα της δήλωσης εκχώρησης ή µε την 

καταχώρηση της στο γενικό πρωτόκολλο της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. (σχετ. το 

1033687/600/Α0012/18.4.2001 έγγραφό µας). 

6. Τέλος, µε την 1036819/642/Α0012/ΠΟΛ 1096/Α0012/6.4.2001 Απόφαση του 

Υπουργού Οικονοµικών έγινε δεκτό ότι: 

α) δεν είναι δυνατή η ανάκληση της δήλωσης εκχώρησης,  

β) η εκχώρηση µαταιώνεται αν µεταγενέστερα διαπιστωθεί αιτιολογηµένα ότι οι 

εκχωρούµενες απαιτήσεις δεν υπήρχαν και 

γ) σε περίπτωση µαταίωσης της εκχώρησης, τα µη συνυπολογισθέντα -εκχωρηθέντα 

µισθώµατα προστίθενται στο συνολικό εισόδηµα του εκχωρητή κατά το χρόνο φορολογίας 

του, προκειµένου να υπολογισθεί ο συνολικός φόρος, κοινοποιώντας σ’ αυτόν σχετική 

ειδοποίηση ή φύλλο ελέγχου, κατά περίπτωση. 

7. Όπως προκύπτει από τα έγγραφα που επισυνάπτονται στο πιο πάνω σχετικό 

και µας διευκρινίσατε κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαµε µε την Υπηρεσία σας, 

στη συγκεκριµένη περίπτωση υποβλήθηκαν µόνο τα δικαιολογητικά της εκχωρούµενης 

απαίτησης µισθωµάτων, συσχετισµένα µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος οικον. 

έτους 2003 της εκχωρούσας, χωρίς να υποβληθεί το καθορισµένο έντυπο της δήλωσης 

εκχώρησης µισθωµάτων και χωρίς να υπάρχει η απαραίτητη βεβαίωση ότι η εκχωρούσα 

εκτός από τα υποβληθέντα, δεν κατέχει κανένα άλλο αποδεικτικό στοιχείο. 

8. Για τους λόγους αυτούς η παρούσα εκχώρηση µισθωµάτων δεν παράγει έννοµο 

αποτέλεσµα και συνεπώς δεν έπρεπε να γίνει δεκτή από την Υπηρεσία. 

Επειδή, κατά παρέκκλιση όσων προαναφέρθηκαν, η Υπηρεσία σας έχει βεβαιώσει ήδη 

στους µισθωτές τα µισθώµατα που πληµµελώς εκχωρήθηκαν, θα πρέπει να προβείτε σε 

µαταίωση της εκχώρησης µε διαγραφή των βεβαιωθέντων µισθωµάτων από τους 

µισθωτές, εκδίδοντας ΑΦΕΚ στο όνοµά τους και ταυτόχρονη επαναβεβαίωση των 

µισθωµάτων αυτών στο όνοµα της εκχωρούσας κυρίας «…», σύµφωνα µε τις οδηγίες που 

δόθηκαν στην παρ. 6 του παρόντος. 
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Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2007 

Αριθµ. Πρωτ.: 1077585/1528/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Εκχώρηση µισθωµάτων στο ∆ηµόσιο.  

 

ΣΧΕΤ.: Το αρ.πρωτ.11496/30.7.2007 έγγραφό σας. 

 

Σε απάντηση του σχετικού εγγράφου σας, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του ν.2238/1994, εισοδήµατα 

από την εκµίσθωση ακινήτων και από τόκους δανείων που θεωρούνται ότι έχουν αποκτηθεί 

κατά τις διατάξεις του παρόντος και τα οποία αποδεδειγµένα δεν έχουν εισπραχθεί από το 

δικαιούχο, επιτρέπεται να µη συνυπολογίζονται στο συνολικό καθαρό εισόδηµά του, 

εφόσον εκχωρηθούν στο ∆ηµόσιο χωρίς αντάλλαγµα. Η εκχώρηση γίνεται µε απλή 

έγγραφη δήλωση του υπόχρεου σε φόρο, η οποία υποβάλλεται στον αρµόδιο για τη φορολογία 

του προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας µέσα στο οικονοµικό έτος στο οποίο τα 

εισοδήµατα αυτά υπόκεινται σε φόρο. Μαζί µε τη δήλωση αυτή παραδίδονται στον προϊστάµενο 

της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας τα αποδεικτικά έγγραφα της εκχωρούµενης απαίτησης 

και µε την ίδια δήλωση ο εκχωρών βεβαιώνει ότι δεν κατέχει κανένα άλλο αποδεικτικό στοιχείο. 

Το ∆ηµόσιο υποκαθίσταται στα δικαιώµατα του εκχωρητή. Με αποφάσεις του Υπ. 

Οικονοµικών καθορίζεται η διαδικασία, ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης 

εκχώρησης εισοδηµάτων στο ∆ηµόσιο, τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται µε αυτήν, η 

διαδικασία βεβαίωσης των ποσών των εισοδηµάτων που εκχωρούνται στο ∆ηµόσιο, καθώς 

και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρµογή των διατάξεων αυτής της 

παραγράφου. 

2. Με την 1036819/642/Α0012/ΠΟΛ. 1096/6.4.2001 απόφαση του Υπουργού 

Οικονοµικών, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της προηγούµενης διάταξης, ορίζονται τα 

έγγραφα που κατά περίπτωση επισυνάπτονται στην οικεία δήλωση εκχώρησης. 

Περαιτέρω, σύµφωνα µε την ίδια απόφαση όλα τα προαναφερθέντα έγγραφα δεν 

απαιτείται να υποβάλονται σε κάθε περίπτωση, εκτός από την υπεύθυνη δήλωση του 

ν.1599/1986 η οποία πρέπει να υποβάλεται σε όλες τις περιπτώσεις εκχώρησης 

εισοδηµάτων, αρκεί ο εκχωρών να µην έχει στην κατοχή του άλλα αποδεικτικά στοιχεία της 

εκχωρούµενης απαίτησης και να το δηλώνει εγγράφως. 

Εκτός από τα αποδεικτικά έγγραφα που αναφέρονται στις προηγούµενες 

παραγράφους, µπορεί επίσης να επισυνάπτεται και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που 
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αποδεικνύει τη µη καταβολή των οφειλόµενων µισθωµάτων ή τόκων δανείων. Επίσης, 

προϋπόθεση που απαιτείται για την αποδοχή της εκχώρησης είναι η µη είσπραξη των 

εκχωρούµενων εισοδηµάτων και όχι το εκκαθαρισµένο ή µη της απαίτησης, καθώς και η 

φερεγγυότητα ή µη του οφειλέτη. 

Η εκχώρηση µη εισπραχθέντων εισοδηµάτων διενεργείται µε τις πιο πάνω 

προϋποθέσεις και στην περίπτωση που ο οφειλέτης - µισθωτής ή οφειλέτης τόκων δανείου που 

έχει πτωχεύσει. 

3. Στο έγγραφό σας αναφέρετε ότι στις 3.5.2005 κατατέθηκε από τον εκµισθωτή, 

εµπρόθεσµη δήλωση εκχώρησης µη εισπραχθέντων µισθωµάτων από το µισθωτή, µε 

συνηµµένα το ιδιωτικό συµφωνητικό µίσθωσης και την από 5.1.2005 αγωγή απόδοσης 

µισθίου και καταβολής µισθωµάτων. 

Η εκδίκαση της αγωγής αρχικά αναβλήθηκε και µεταγενέστερα µαταιώθηκε. Τελικώς, εσείς ως 

∆.Ο.Υ. βεβαιώσατε µε τον 72/1/2.9.05 χρηµατικό κατάλογο στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. Θεσ/νίκης 

το ποσό σε βάρος της µισθώτριας Ο.Ε.. 

4. Με βάση τα όσα εκτέθηκαν παραπάνω, ορθώς βεβαιώσατε το ποσό σε βάρος της 

µισθώτριας Ο.Ε., καθόσον η µαταίωση της αγωγής του εκµισθωτή, δεν αποτελεί στοιχείο που 

επηρεάζει τη νοµιµότητα της αίτησης εκχώρησης. 

Συνεπώς, το ∆ηµόσιο υποκαθίσταται στα δικαιώµατα του εκχωρητή και ο τίτλος 

βεβαίωσης είναι ισχυρός και νόµιµος. 

5. Τέλος, το παρόν µε φωτοαντίγραφο του εγγράφου σας διαβιβάζεται στη ∆ιεύθυνση 

Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων για τις δικές της ενέργειες αναφορικά µε τη δυνατότητα 

ανακοπής του οφειλέτη σύµφωνα µε τον ΚΕ∆Ε. 

 

 
Αθήνα, 29 Αυγούστου 2007  

Αρ. Πρωτ.: 1027220/513/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση αποζηµιώσεων αποκατάστασης 
ζηµιών εκµισθωµένου ακινήτου. 

 

Απαντώντας σε αίτησή σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Το Ν.Σ.Κ. µε την αριθ. 100/2007 γνωµοδότηση του η οποία έγινε µερικώς αποδεκτή 

από τον Υφυπουργό Οικονοµίας & Οικονοµικών, αποφάνθηκε, ότι το ποσό της αποζηµίωσης, 

που καταβάλλει µετά από δικαστική απόφαση ή συµβιβαστικά στα πλαίσια δικαστικού 
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συµβιβασµού/αρθ. 208-214, 293 Κ.Πολ.∆ικ.) η µισθώτρια επιχείρηση στον εκµισθωτή 

κατά τη λήξη της εµπορικής µίσθωσης για την αποκατάσταση της ζηµίας (θετικής) που 

προξένησε στο ακίνητο από υπαιτιότητά της και δεν οφείλεται στη συµφωνηθείσα χρήση 

αυτού, δεν είναι φορολογητέο, καθώς η υπόψη αποζηµίωση δεν συγκεντρώνει τα 

εννοιολογικά στοιχεία του εισοδήµατος και συνεπώς δεν είναι φορολογητέα. 

Επιπλέον, το Ν.Σ.Κ. γνωµοδότησε ότι και το ποσό της αποζηµίωσης, που επιδικάζεται 

υπέρ του εκµισθωτή κατά τη λήξη της εµπορικής µίσθωσης για την αποκατάσταση, 

δυνάµει όρου της συµβάσεως, του µισθίου στην πρότερα του κατάσταση, εφόσον είχαν 

γίνει προσθήκες, τροποποιήσεις ή µεταρρυθµίσεις ή άλλες επεµβάσεις επί του µισθίου 

από το µισθωτή, δεν υπόκειται σε φορολογία, γιατί η αποζηµίωση αυτή αντικρίζει τις 

δαπάνες που απαιτούνται για την επαναφορά του µισθίου στην πρότερα κατάσταση 

(∆ιοικ. Εφ. Αθηνών 3743/2002). 

Τα ανωτέρω είναι τα θέµατα της γνωµοδότησης που έγιναν αποδεκτά από τον 

Υφυπουργό Οικονοµίας & Οικονοµικών. 

2. Η ∆.Ο.Υ. Αθηνών προς την οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για τις 

δικές της ενέργειες. 

 

 

Αθήνα 23 Ιουλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1014932/264/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Συµψηφισµός ζηµίας εµπορικής επιχείρησης. 

 

Σε απάντηση ερωτήµατός σας, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν.2238/1994, 

µεταξύ άλλων, το αρνητικό στοιχείο (ζηµία) του εισοδήµατος από εµπορικές και γεωργικές 

επιχειρήσεις, που προκύπτει από βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και 

Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) που τηρούνται επαρκώς και ακριβώς, αν δεν καλύπτεται µε 

συµψηφισµό θετικού στοιχείου εισοδήµατος άλλης πηγής, είτε γιατί δεν υπάρχει τέτοιο 

στοιχείο εισοδήµατος είτε γιατί αυτό που υπάρχει είναι ανεπαρκές, µεταφέρεται για να 

συµψηφισθεί ολόκληρο στην πρώτη περίπτωση ή κατά το υπόλοιπο αυτού στη δεύτερη, 

διαδοχικώς στα πέντε (5) επόµενα οικονοµικά έτη κατά το υπόλοιπο που αποµένει κάθε 

φορά, µε την προϋπόθεση ότι κατά τα έτη αυτά τα βιβλία του υπόχρεου τηρούνται 

επαρκώς και ακριβώς. 
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Τα παραπάνω εφαρµόζονται αναλόγως και για το αρνητικό στοιχείο (ζηµία) του 

εισοδήµατος από εµπορικές επιχειρήσεις που προκύπτει από επαρκή και ακριβή βιβλία 

δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., το οποίο µεταφέρεται για να συµψηφισθεί διαδοχικώς 

στα πέντε (5) επόµενα οικονοµικά έτη. 

2. Όπως έχει γίνει δεκτό µε την αριθµ. Ε11524/19/21.12.1978 εγκύκλιο του ν.814/1978 

για να συµψηφισθεί ζηµία από εµπορική ή γεωργική επιχείρηση, θα πρέπει η ζηµία αυτή 

να προκύπτει από επαρκή και ακριβή βιβλία του Κ.Β.Σ.. Επίσης, για να µεταφερθεί η ζηµία 

στα επόµενα οικονοµικά έτη προκειµένου να συµψηφιστεί µε τα θετικά στοιχεία 

εισοδήµατος του φορολογουµένου θα πρέπει, µεταξύ άλλων προϋποθέσεων, κατά τα 

οικονοµικά έτη στα οποία µεταφέρεται η ζηµία για συµψηφισµό ο φορολογούµενος να 

συνεχίζει την άσκηση της επιχειρήσεως και τα τηρούµενα από αυτόν βιβλία να είναι 

επαρκή και ακριβή. 

3. Στην αίτησή σας αναφέρεστε σε Ο.Ε., η οποία το οικον. έτος. 2006 (έναρξη 

εργασιών 27.12.2005) υπέβαλε δήλωση φόρου εισοδήµατος µε ζηµία. Στο οικον. έτος 

2007, διαχειριστική περίοδος από 1.1.2006 έως 6.10.2006 (στις 6.10.2006 έκανε διακοπή 

εργασιών), δήλωσε κέρδη τα οποία µας ρωτάτε εάν συµψηφίζουν τη ζηµία που 

προέρχεται από την προηγούµενη διαχειριστική περίοδο. 

4. Από τις παραπάνω διατάξεις και σύµφωνα µε την αριθµ. Ε11524/19/21.12.1978 

ερµηνευτική εγκύκλιο του ν.814/1978 (παράγραφος 2 του παρόντος) η ζηµία που 

προκύπτει σε µια διαχειριστική περίοδο, συµψηφίζεται µε κέρδη της επόµενης 

διαχειριστικής περιόδου, εφόσον τα τηρούµενα βιβλία είναι επαρκή και ακριβή, καθόσον 

πληρείται η προϋπόθεση της συνέχειας της άσκησης δραστηριότητας µέχρι την 

ηµεροµηνία της διακοπής και ανεξάρτητα από την τυχόν ύπαρξη δύο δηλώσεων του αυτού 

οικον. έτους µε διαφορετική χρήση το καθένα, δηλαδή, της δήλωσης µε τη ζηµία και της 

επόµενης δήλωσης µε κέρδη που συµψηφίζουν την προηγούµενη ζηµία (σχετ. το 

1020460/10293/Β0012/12.7.2007 έγγραφό µας). 
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Αθήνα, 12 Ιουλίου 2007 

Αριθ. πρωτ.: 1020460/10293/Β0012 

 

ΘΕΜΑ : ∆υνατότητα συµψηφισµού ζηµίας προηγουµένων ετών στη 

δήλωση που υποβάλλεται µετά τη διακοπή των εργασιών του νοµικού 

προσώπου.  

 

ΣΧΕΤ.: Το µε αριθµ.πρωτ. 4002668/0725/0030/21.2.2007 έγγραφο. 

 

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 46 του ν.3190/1955 περί εταιρειών 

περιορισµένης ευθύνης ορίζεται ότι, λυθείσης της εταιρίας εξ οιουδήποτε λόγου, πλην της 

κηρύξεως αυτής σε κατάσταση πτωχεύσεως, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεως. 

∆ηλαδή, µε τη λύση της εταιρείας ακολουθεί αυτοδικαίως εκ του νόµου η εκκαθάρισή της, 

χωρίς να απαιτείται προς τούτο λήψη απόφασης από οποιοδήποτε όργανο, εταιρικό ή 

εξωεταιρικό. 

2. Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Α.Κ. η διάλυση δεν επιφέρει 

εξαφάνιση της προσωπικότητας του νοµικού προσώπου. Αυτή θεωρείται η συνεχιζόµενη 

και κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως, περιορίζεται όµως στις ανάγκες αυτής. 

3. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της περ.γ΄ της παρ.2 του άρθρου 107 ν.2238/94 

ορίζεται, ότι τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, υποχρεούνται 

να υποβάλουν δήλωση φόρου εισοδήµατος, µέσα σε ένα (1) µήνα από τη λήξη της 

εκκαθάρισης για τα εισοδήµατα που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο αυτή. Σε περίπτωση 

παράτασης της εκκαθάρισης πέραν του έτους υποβάλλεται προσωρινή δήλωση για τα 

εισοδήµατα κάθε έτους µέσα σε ένα (1) µήνα από τη λήξη του, επιφυλασσοµένης της 

υποβολής οριστικής δήλωσης συγχρόνως µε τη λήξη της εκκαθάρισης. 

4. Επιπροσθέτως, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του 

ν.2238/1994, µεταξύ άλλων, το αρνητικό στοιχείο (ζηµία) του εισοδήµατος από εµπορικές 

και γεωργικές επιχειρήσεις, που προκύπτει από βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα 

Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) που τηρούνται επαρκώς και ακριβώς, αν δεν καλύπτεται µε 

συµψηφισµό θετικού στοιχείου εισοδήµατος άλλης πηγής, είτε γιατί δεν υπάρχει τέτοιο 

στοιχείο εισοδήµατος είτε γιατί αυτό που υπάρχει είναι ανεπαρκές, µεταφέρεται για να 

συµψηφισθεί ολόκληρο στην πρώτη περίπτωση ή κατά το υπόλοιπο αυτού στη δεύτερη, 

διαδοχικώς στα πέντε (5) επόµενα οικονοµικά έτη κατά το υπόλοιπο που αποµένει κάθε 



 53 

φορά, µε την προϋπόθεση ότι κατά τα έτη αυτά τα βιβλία του υπόχρεου τηρούνται 

επαρκώς και ακριβώς. 

Τα παραπάνω εφαρµόζονται αναλόγως και για το αρνητικό στοιχείο (ζηµία) του 

εισοδήµατος από εµπορικές επιχειρήσεις που προκύπτει από επαρκή και ακριβή βιβλία 

δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., το οποίο µεταφέρεται για να συµψηφισθεί διαδοχικώς στα 

πέντε (5) επόµενα οικονοµικά έτη. 

5. Όπως έχει γίνει δεκτό µε την αριθµ. Ε11524/19/21.12.1978 εγκύκλιο του ν.814/1978, 

για να συµψηφισθεί ζηµία από εµπορική ή γεωργική επιχείρηση, θα πρέπει η ζηµία αυτή 

να προκύπτει από επαρκή και ακριβή βιβλία του Κ.Β.Σ.. Επίσης, για να µεταφερθεί η ζηµία 

στα επόµενα οικονοµικά έτη προκειµένου να συµψηφιστεί µε τα θετικά στοιχεία 

εισοδήµατος του φορολογουµένου θα πρέπει, µεταξύ άλλων προϋποθέσεων, κατά τα 

οικονοµικά έτη στα οποία µεταφέρεται η ζηµία για συµψηφισµό ο φορολογούµενος να 

συνεχίζει την άσκηση της επιχειρήσεως και τα τηρούµενα από αυτόν βιβλία να είναι 

επαρκή και ακριβή. 

6. Από τα παραπάνω συνάγεται, ότι εάν Ε.Π.Ε. τεθεί σε εκκαθάριση, τότε η ζηµία που 

προέκυψε πριν από την έναρξη της εκκαθάρισης µεταφέρεται για συµψηφισµό µε τα τελικά 

κέρδη που προκύπτουν από την εκκαθάριση, ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια αυτής. 

7. Επίσης, στο 4002668/0725/0030/21.2.07 έγγραφό σας αναφέρεστε στην περίπτωση 

οµόρρυθµης εταιρείας (Ο.Ε.) µε Γ΄ κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ. η οποία για παράδειγµα 

τη χρήση 2004 έχει ζηµία 1.000 ευρώ. Τη χρήση 2005 έχει κέρδη 400 ευρώ, συνεπώς 

συµψηφίζει µέρος της ζηµιάς και αποµένει µεταφερόµενη ζηµία 600 ευρώ. Τη χρήση 2006, 

που διήρκεσε από 1.1.2006 έως 20.3.2006 λόγω διακοπής εργασιών, η ανωτέρω Ο.Ε. είχε 

κέρδη. Τίθεται το ερώτηµα για τη δυνατότητα συµψηφισµού της µεταφερόµενης ζηµίας των 

600 ευρώ µε τα κέρδη αυτά που θα δηλωθούν εντός 3,5 µηνών από τη λήξη της 

διαχειριστικής περιόδου (παρ.1 άρθρου 64 του Κ.Φ.Ε.). 

8. Από τις παραπάνω διατάξεις και σύµφωνα µε την αριθµ.Ε 11524/19/ 21.12.1978 του 

ν.814/1978 ερµηνευτική εγκύκλιο η ζηµία που προκύπτει σε µια διαχειριστική περίοδο, 

συµψηφίζεται µε κέρδη της επόµενης διαχειριστικής περιόδου, εφόσον τα τηρούµενα 

βιβλία είναι επαρκή και ακριβή, καθόσον πληρείται η προϋπόθεση της συνέχειας της 

άσκησης δραστηριότητας µέχρι την ηµεροµηνία της διακοπής και ανεξάρτητα από την 

ύπαρξη δύο δηλώσεων του αυτού οικον. έτους µε διαφορετική νόηση όµως το καθένα. 

Κατά συνέπεια στο τιθέµενο ερώτηµα της παραγράφου 7 του παρόντος (παράδειγµα 1ον 

του εγγράφου σας) δίδεται θετική απάντηση.                                .
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Αθήνα, 5 Ιουλίου 2007 

Αριθµ. Πρωτ.:1055949/10656/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων.  

 

ΣΧΕΤ: Η αρ. πρωτ. 806/φκ/7.06.2007 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.θ΄ της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, 

όπως ίσχυαν πριν από την αντικατάσταση τους µε την παρ.8 του άρθρου 5 του ν.3091/2002, 

από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εξέπιπταν τα ποσά των προβλέψεων για 

απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. Το ποσό της πρόβλεψης αυτής υπολογιζόταν σε 

ποσοστό 0,5% επί της αναγραφόµενης στα τιµολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών αξίας 

προς επιτηδευµατίες, µετά την αφαίρεση των ποσών που αναφέρονταν στις ίδιες 

διατάξεις. Πέραν της σχηµατιζόµενης κατά τα ανωτέρω πρόβλεψης, κανένα άλλο 

ποσό δεν αναγνωριζόταν προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα για απόσβεση 

επισφαλών απαιτήσεων. Οι διατάξεις αυτές είχαν εφαρµογή για αποσβέσεις επισφαλών 

απαιτήσεων που διενεργούνταν µέχρι και τη χρήση 2002. 

2. Περαιτέρω, µε τις πιο πάνω διατάξεις, όπως αυτές είχαν τροποποιηθεί µε την παρ.8 

του άρθρου 5 του ν.3091/2002 και ίσχυσαν για τις διαχειριστικές περιόδους 2003 και 2004, 

ορίζετο, ότι από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εκπίπτουν οι αποσβέσεις των 

επισφαλών απαιτήσεων που έχουν γίνει µε οριστικές εγγραφές. 

3. Με την αρ.πρωτ.1111373/13303/Β0012/ΠΟΛ. 1133/11.12.2003 Απόφαση του 

Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των 

διατάξεων της περ.θ΄ της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 (καθεστώς απόσβεσης µε 

οριστικές εγγραφές), καθορίσθηκε ο τρόπος απόσβεσης των επισφαλών απαιτήσεων των 

επιχειρήσεων (προϋποθέσεις και δικαιολογητικά). 

4. Όπως είχε γίνει δεκτό  µε την αρ.πρωτ.1021577/10206/Β0012/ΠΟΛ.1038/ 

5.03.2003 ερµηνευτική εγκύκλιο του ν.3091/2002, οι επιχειρήσεις που είχαν σχηµατίσει 

ήδη προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων µε βάση τις αντικατασταθείσες, 

από το ν.3091/2002, διατάξεις του Κ.Φ.Ε. και εµφάνιζαν στις 31.12.2002 αναπόσβεστο 

υπόλοιπο των µη πραγµατοποιηθεισών προβλέψεων στα βιβλία τους, υποχρεούντο να 

µεταφέρουν σε χρέωση του λογαριασµού 44 «Προβλέψεις» (δευτεροβάθµιος λογαριασµός 
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44.11  «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις»), µέχρι πλήρους απόσβεσής τους τα 

ποσά των αποδεδειγµένων επισφαλών απαιτήσεων που δικαιούντο να αφαιρέσουν από τα 

ακαθάριστα έσοδα µε βάση τις διατάξεις του ν.3091/2002. 

5. Από τα στοιχεία της σχετικής αίτησής σας και τις προφορικές διευκρινίσεις που µας 

δώσατε προκύπτει, ότι στα βιβλία της επιχείρησής σας εµφανιζόταν στις 31.12.2002 

υπόλοιπο στο λογαριασµό «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις», λόγω εφαρµογής των 

διατάξεων της περ.θ΄ της παρ.1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε.. Στη συνέχεια, εντός των 

χρήσεων 2003 και 2004, προχωρήσατε σε διαγραφή του υπολοίπου αυτού και συντάξατε 

συγκεντρωτική κατάσταση µε πλήρη στοιχεία για τον κάθε πελάτη (ονοµατεπώνυµο - 

επωνυµία, επάγγελµα, διεύθυνση, διαγραφέν ποσό, Α.Φ.Μ. και αρµόδια ∆.Ο.Υ. του 

πελάτου), την οποία καταθέσατε στην αρµόδια για την φορολογία σας ∆.Ο.Υ. και 

γνωστοποιήσατε στον καθένα την διαγραφή της επισφαλούς απαίτησης. Ακόµη, µας 

γνωρίσατε ότι η επιχείρησή σας κατά τις χρήσεις 2003 και 2004 δεν έχει προχωρήσει στην 

έκπτωση καµίας δαπάνης απόσβεσης επισφαλών απαιτήσεων. 

6. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι η απόσβεση του υπολοίπου του λογαριασµού των 

προβλέψεων των επισφαλών πελατών της επιχείρησης σας θα έπρεπε να έχει γίνει 

σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που είχαν ορισθεί µε την 

αρ.πρωτ.1111373/13303/Β0012/ΠΟΛ. 1337/11.12.2003 Απόφαση του Υπουργού 

Οικονοµίας και Οικονοµικών, το οποίο όµως ως θέµα πραγµατικό εξετάζεται από τον 

έλεγχο. 

Τέλος, σας γνωρίζουµε ότι η υποχρέωση ενηµέρωσης των ∆.Ο.Υ. για τις 

διαγραφόµενες (µε βάση τα κριτήρια των επιχειρήσεων) απαιτήσεις υπήρχε υπό το 

καθεστώς της διενέργειας πρόβλεψης για την απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων, όπως 

άλλωστε ισχύει και σήµερα (1012212/10171/Β0012/ΠΟΛ.1016/7.02.2005). 

 

 

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2007 

Αριθ. Πρωτ. 1036906/10454/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 9 του 
ν.3522/2006.  

 

ΣΧΕΤ: Το από 12/4/2007 έγγραφό σας. 

 

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά µε το ανωτέρω θέµα, σας 
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γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ.3 του άρθρου 4 του 

ν.2238/1994 που εφαρµόζεται µε βάση της παρ.11 του άρθρου 105 του ίδιου νόµου και στις 

ηµεδαπές εταιρίες περιορισµένης ευθύνης, το αρνητικό στοιχείο (ζηµία) του εισοδήµατος 

από εµπορικές και γεωργικές επιχειρήσεις, που προκύπτει από βιβλία τρίτης κατηγορίας του 

Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) που τηρούνται επαρκώς και ακριβώς, αν δεν 

καλύπτεται µε συµψηφισµό θετικού στοιχείου εισοδήµατος άλλης πηγής, είτε γιατί δεν 

υπάρχει τέτοιο στοιχείο εισοδήµατος είτε γιατί αυτό που υπάρχει είναι ανεπαρκές, 

µεταφέρεται για να συµψηφισθεί ολόκληρο στην πρώτη περίπτωση ή κατά το υπόλοιπο 

αυτού στη δεύτερη, διαδοχικώς στα πέντε (5) επόµενα οικονοµικά κάθε φορά, µε την 

προϋπόθεση ότι κατά τα έτη αυτά τα βιβλία του υπόχρεου τηρούνται επαρκώς και ακριβώς. 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 61 του 

ν.2238/1994, όπως ισχύουν µετά την αντικατάστασή τους µε την τταρ.1 του άρθρου 9 του 

ν.3522/2006, ορίζεται, ότι η παράλειψη του υπόχρεου να επιδώσει µέχρι το τέλος του 

οικείου οικονοµικού έτους δήλωση, στην οποία αναγράφεται η ζηµία που προέκυψε στο 

ίδιο οικονοµικό έτος, του στερεί το δικαίωµα να τη συµψηφίσει. 

3. Επίσης, µε τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 9 του ν.3522/2006, ορίζεται ότι οι 

διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 61 του ν.2238/1994, έχουν εφαρµογή 

και για υποθέσεις που εκκρεµούν ενώπιον των φορολογικών αρχών και των διοικητικών 

δικαστηρίων. 

4. Όπως διευκρινίσθηκε µε την αριθ. 1027178/10254/Β0012/ΠΟΛ. 1052/15-3-2007 

ερµηνευτική εγκύκλιό µας, οι επιχειρήσεις διατηρούν το δικαίωµα µεταφοράς της ζηµίας 

που προέκυψε από επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ. στα επόµενα έτη, 

εφόσον η ζηµία έχει δηλωθεί µέχρι το τέλος του οικονοµικού έτους που προέκυψε, χωρίς να 

απαιτείται η δήλωση της ζηµίας αυτής και µε τις δηλώσεις των επόµενων οικονοµικών 

ετών, όταν τα αποτελέσµατα είναι ζηµιογόνα. 

5. Από το έγγραφό σας προκύπτει, ότι η εταιρεία «….» για το οικονοµικό έτος 2001 

(χρήση 21/6/1999-31/12/2000) υπέβαλε δήλωση φορολογίας µε την οποία δήλωσε 

ζηµία και στη συνέχεια µε τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος των οικονοµικών ετών 

2002 και 2003 δήλωσε επίσης ζηµία χρήσεως, χωρίς όµως να µεταφέρει για 

συµψηφισµό τη ζηµία που προέκυψε κατά τα προηγούµενα έτη. Επίσης, για το οικονοµικό 

έτος 2004 υπέβαλε δήλωση φορολογίας εισοδήµατος µε επιφύλαξη µε κέρδη χρήσης τα 

οποία µείωσε κατά το ποσό της ζηµίας της χρήσης 2002 (οικονοµικό έτος 2003) και το 

υπόλοιπο ποσό των καθαρών κερδών φορολογήθηκε µε τις γενικές διατάξεις σύµφωνα µε 

την πάγια θέση της ∆ιοίκησης. Στις 10/5/2004, η εταιρεία υπέβαλε για τα οικονοµικά έτη 
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2002 και 2003 τροποποιητικές δηλώσεις µε τις οποίες µετέφερε για συµψηφισµό µη 

µεταφερθείσες στις αρχικές δηλώσεις ζηµίες των προηγούµενων χρήσεων. Για το 

συµψηφισµό αυτό απαντήσατε αρνητικά και ακολούθως η εταιρεία στις 14/5/2004 άσκησε 

προσφυγές, η εκδίκαση των οποίων εκκρεµεί µέχρι σήµερα. 

6. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, η εταιρεία «…» υπέβαλε για το 

οικονοµικό έτος 2004 δήλωση µε επιφύλαξη µεταφέροντας τη ζηµία της προηγούµενης 

χρήσης 2002 σύµφωνα µε τις ισχύουσες τότε διατάξεις και παράλληλα η αρµόδια ∆.Ο.Υ. 

ορθώς απάντησε αρνητικά για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος 

οικ.2002 και 2003.Μετά την εφαρµογή όµως, της παρ.1 του άρθρου 9 του ν.3522/2006, 

όπως αντικατέστησαν τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 61 του 

ν.2238/1994, η περίπτωση της εταιρείας «…»για τα οικονοµικά έτη 2002 και 2003 εµπίπτει 

στις αναφερόµενες νέες διατάξεις καθόσον πρόκειται για υπόθεση που εκκρεµεί ενώπιον 

των φορολογικών δικαστηρίων. 

Ενόψει των ανωτέρω η υπηρεσία σας οφείλει πλέον να παράσχει τις οδηγίες της προς την 

εταιρεία για την υποβολή δήλωσης παραίτησης ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου για 

την κατάργηση της δίκης και να προχωρήσει στην αποδοχή των υποβληθεισών 

τροποποιητικών δηλώσεων. 

 

 

Αθήνα 12 Ιουνίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1058004/1122/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολόγηση ή µη εισοδηµάτων προερχοµένων από αφανείς 
πηγές. 

 

ΣΧΕΤ:α) Το ΕΜΠ. 11245/369/∆ΕΥ-Β727.4.2007 έγγραφό σας. 

β) Η ΕΜΠ. 52/15.3.2007 πορισµατική έκθεση του Οικ. Επιθεωρητή 

 

Με το 1119/π.ε.2004/25.1.2006 έγγραφό του, το Ειδικό Γραφείο Νοµικού Συµβούλου 

Φορολογίας διατυπώνει την άποψη ότι στην περίπτωση που δεν υπάρχουν φορολογικές 

παραβάσεις, τα έσοδα που δεν δικαιολογούνται από εµφανείς πηγές (εισόδηµα, δωρεές, 

δάνεια, κέρδη από λαχεία κ.λπ.) δεν αποτελούν εισόδηµα κατά την έννοια του άρθρου 4 του 

ν.2238/1994, δεδοµένου µάλιστα ότι η απόκτηση νέων περιουσιακών στοιχείων ή η επαύξηση 

της περιουσίας ή η κατοχή αυτών δεν θεωρείται εισόδηµα εκτός αν άλλως ορίζει ειδική διάταξη 
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τυπικού νόµου. 

Με βάση τα παραπάνω από την Υπηρεσία µας έγινε δεκτό µε το 

1010686/193/Α0012/28.2.2006 έγγραφο ότι τα εισοδήµατα που προέρχονται από αφανείς 

πηγές δεν µπορούν να θεωρηθούν εισόδηµα κατά την έννοια του άρθρου 4 του 

ν.2238/1994 οπότε και δεν υπόκεινται σε φορολογία. 

 
 

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1054023/1047/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Μεταφορά ζηµίας. 

 

Απαντώντας στο 8568/25.5.2007 έγγραφό σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, 

σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 61 του 

Κ.Φ.Ε., όπως αντικαταστάθηκε µε το ν.3522/2006 ,παράλειψη του υπόχρεου να επιδώσει 

µέχρι το τέλος του οικείου οικονοµικού έτους δήλωση, στην οποία αναγράφεται η ζηµία 

που προέκυψε στο ίδιο οικονοµικό έτος, του στερεί το δικαίωµα συµψηφισµού, που 

ορίζεται από την παρ. 3 του άρθρου 4. 

Με την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν.3522/2006, οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρµογή 

και για υποθέσεις που εκκρεµούν ενώπιον των φορολογικών αρχών και των διοικητικών 

δικαστηρίων. 

2. Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 64 του Κ.Φ.Ε., οι 

διατάξεις των δεύτερου κα τρίτου εδαφίων της παρ. 1 του άρθρου 61 εφαρµόζονται 

ανάλογα και για τους υπόχρεους της παρ. 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε.. 

3. Με την 1027178/10254/Β0012/ΠΟΛ. 1052/15.3.2007 ερµηνευτική διαταγή µας, 

διευκρινίζεται ότι µε την τροποποίηση του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 61 του 

Κ.Φ.Ε. µε την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.3522/2006, οι επιχειρήσεις διατηρούν το 

δικαίωµα µεταφοράς της ζηµίας που προέκυψε από επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία 

του Κ.Β.Σ. στα επόµενα έτη, εφόσον η ζηµία έχει δηλωθεί µέχρι το τέλος του οικονοµικού 

έτους που προέκυψε, χωρίς να απαιτείται η δήλωση της ζηµίας αυτής και µε τις δηλώσεις 

των εποµένων οικονοµικών ετών, όταν τα αποτελέσµατα είναι ζηµιογόνα. 

4. Κατά συνέπεια, µε βάση τα πιο πάνω, για την οµόρρυθµη εταιρία που 

αναφέρεσθε, διατηρείται το δικαίωµα µεταφοράς της ζηµίας που προέκυψε από επαρκή 
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και ακριβή βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ. στα επόµενα έτη, εφόσον, ως ζηµία, που 

εκκρεµεί στην Υπηρεσία σας, έχει δηλωθεί µέχρι το τέλος του οικονοµικού έτους που αυτή 

προέκυψε, έστω και αν δεν δηλώθηκε στις δηλώσεις των επόµενων οικονοµικών ετών της 

εταιρίας, που τα αποτελέσµατα ήταν ζηµιογόνα. 

 

 

Αθήνα, 23 Μαΐου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1025535/484/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Εκχώρηση µισθωµάτων απαλλοτριωτέου ακινήτου.  

 

ΣΧΕΤ: Το 4680/2.3.2007 έγγραφό σας. 

 

Απαντώντας στο πιο πάνω σχετικό, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα ακόλουθα: 

1.- Με τις διατάξεις της παραγρ.1 του άρθρου 20 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι εισόδηµα 

από ακίνητα είναι αυτό που προκύπτει από εκµίσθωση µιας ή περισσότερων 

οικοδοµών κάθε οικον. έτος. Το εισόδηµα από ακίνητα αποκτά κάθε πρόσωπο στο οποίο 

έχει νόµιµα µεταβιβαστεί µε οριστικό συµβόλαιο ή έχει αποκτηθεί µε δικαστική 

απόφαση ή λόγω χρησικτησίας το δικαίωµα πλήρους κυριότητας, ή νοµής ή επικαρπίας 

ή οίκησης, καθώς και κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει µεταβιβαστεί µε οριστικό συµβόλαιο 

το δικαίωµα ενάσκησης επικαρπίας.  

2.- Με την 1010043/211/Α0012/ΠΟΛ. 1030/31.1.2000 διαταγή µας διευκρινίζεται ότι στις 

περιπτώσεις µεταβίβασης κυριότητας ακινήτου µε κατακυρωτική έκθεση πλειστηριασµού 

και µε προσκύρωση από δηµόσια αρχή (αναγκαστική απαλλοτρίωση, ρυµοτοµία και 

αναδασµό) ως προς το εισόδηµα των ακινήτων αυτών  

και τα πρόσωπα που το αποκτούν και φορολογούνται έχουν ανάλογη εφαρµογή όσα 

αναφέρονται στις περιπτώσεις µεταβίβασης ακινήτων µε δικαστική απόφαση. 

3. Με τις διατάξεις της περιπτ.α΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 21 του ίδιου νόµου ορίζεται ότι 

εισόδηµα από οικοδοµές λογίζεται και το εισόδηµα από γήπεδα, ιδιαίτερα όταν αυτά 

χρησιµοποιούνται εκτός των άλλων και ως χώρος στάθµευσης αυτοκινήτων. 

4. Με τις διατάξεις της παραγρ.7 του άρθρου 4 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι το εισόδηµα 

από την εκµίσθωση ακινήτων που έχουν αποκτηθεί και αποδεδειγµένα δεν έχουν 

εισπραχθεί από το δικαιούχο, επιτρέπεται να µη συνυπολογίζονται στο συνολικό καθαρό 
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εισόδηµά του, εφόσον εκχωρηθούν στο ∆ηµόσιο χωρίς αντάλλαγµα µέσα στο οικον. έτος 

που υπόκεινται σε φόρο. 

5. Ειδικά, µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.2882/2001 ορίζεται ότι η αναγκαστική 

απαλλοτρίωση συντελείται µε την καταβολή στον δικαστικώς αναγνωρισθέντα ή στον 

αληθινό δικαιούχο της αποζηµίωσης ή µε τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως γνωστοποίησης ότι η αποζηµίωση κατατέθηκε στο ΤΠ∆. 

Από τη συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ο υπέρ ου η απαλλοτρίωση 

αποκτά την κυριότητα ή άλλο εµπράγµατο δικαίωµα επί του ακινήτου.  

6. Επίσης, µε τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 9 του ίδιου νόµου ορίζεται ότι 

µετά τη συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, ο υπέρ ου αυτής υποχρεούται να 

ενεργήσει για τη µεταγραφή της απόφασης κήρυξης αυτής, προσκοµίζοντας τα στοιχεία 

που αποδεικνύουν τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης, καθώς και αντίγραφο της απόφασης 

αναγνώρισης δικαιούχων, εφόσον η αναγνώριση έχει γίνει µε την ίδια απόφαση που 

καθορίστηκε η αποζηµίωση. 

7. Στην περίπτωση που περιγράφεται στο πιο πάνω σχετικό έγγραφό σας, ο ιδιοκτήτης 

γηπέδου που εκµισθώνεται ως χώρος στάθµευσης αυτοκινήτων, υπέβαλε δήλωση 

εκχώρησης των µη εισπραχθέντων µισθωµάτων του έτους 2006. ∆εδοµένου ότι ο χώρος 

αυτός έχει χαρακτηρισθεί απαλλοτριωτέος από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, µε 

προθεσµία καταβολής της αποζηµίωσης από το ΤΠ∆ µέχρι 15.11.2005, δεν έχει γίνει 

όµως ακόµη η παρακατάθεση των χρηµάτων στο όνοµα των δικαιούχων, ερωτάται αν θα 

πρέπει να γίνει δεκτή η εκχώρηση των µη εισπραχθέντων µισθωµάτων του υπόψη 

ακινήτου. 

8. Από το συνδυασµό όσων αναφέρονται πιο πάνω προκύπτει ότι στην προκειµένη 

περίπτωση, εφόσον δεν έχει συντελεστεί ακόµη η απαλλοτρίωση του ήδη µισθωµένου 

χώρου στάθµευσης, κατά τη χρήση 2006 την κυριότητα του ακινήτου αυτού εξακολουθεί 

να έχει ο φορολογούµενος, ο οποίος επίσης, απέκτησε κατά τη χρήση αυτή και το 

δικαίωµα είσπραξης των µισθωµάτων. 

Αν µε αυτά τα δεδοµένα, ο εκµισθωτής δεν εισέπραξε τα µισθώµατα του 

απαλλοτριωτέου ακινήτου κατά τη χρήση 2006, έχει δικαίωµα αν τα εκχωρήσει στο 

∆ηµόσιο µέσα στο έτος 2007 και συνεπώς η υποβληθείσα από αυτόν δήλωση εκχώρησης 

πρέπει να γίνει δεκτή, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις των διατάξεων της 

παραγρ.7 του άρθρου 4 του ν.2238/1994. 
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Αθήνα, 24 Απριλίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1040211/743/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Εκχώρηση µισθωµάτων στο ∆ηµόσιο. 

 

1. Απαντώντας στην από 19.4.07 αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε ότι όπως προκύπτει από τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4 του 

ν.2238/1994 και την 1036819/642/Α0012/ΠΟΛ. 1096/6.4.2001 Απόφαση Υπουργού 

Οικονοµικών, ανείσπρακτα µισθώµατα χρήσεως 2006 µπορούν να εκχωρηθούν στο ∆ηµόσιο 

από 1/1 - 31/12/2007. 

2. Η εκχώρηση γίνεται µε απλή έγγραφη δήλωση του υπόχρεου. 

Μαζί µε τη δήλωση αυτή παραδίδονται στον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. τα αποδεικτικά 

έγγραφα της εκχωρούµενης απαίτησης και µε την ίδια δήλωση ο εκχωρών βεβαιώνει ότι 

δεν κατέχει κανένα άλλο αποδεικτικό στοιχείο. 

3. Αν η δήλωση εκχώρησης υποβληθεί πριν την υποβολή της δήλωσης φορολογίας 

εισοδήµατος οικον. έτους 2007, τα εκχωρηθέντα µισθώµατα δεν θα περιληφθούν σ' 

αυτή. Αν όµως η δήλωση εκχώρησης υποβληθεί µετά το χρόνο υποβολής της δήλωσης 

φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2007, θα πρέπει να δηλωθούν τα ανείσπρακτα 

µισθώµατα στην δήλωση σας φορολογίας εισοδήµατος, να φορολογηθούν και όταν εκ των 

υστέρων υποβληθεί η δήλωση εκχώρησης των µισθωµάτων αυτών, θα διενεργηθεί 

νέα εκκαθάριση φόρου εισοδήµατος, προκειµένου να επιστραφεί ο φόρος που 

αναλογεί επιµεριστικά στα εκχωρηθέντα µισθώµατα. 

 

 

Αθήνα 13 Απριλίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1020681/403/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Εκχώρηση µισθωµάτων κοινόχρηστων χώρων.  

 

ΣΧΕΤ.: Το 3799/22.02.2007 ερώτηµά σας. 

Σε απάντηση του σχετικού ερωτήµατός σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα εξής: 
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1. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση (σχετ. 1104049 / 2242 / Α0012 / 

12.3.2004) οι διατάξεις του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε. έχουν εφαρµογή και στην περίπτωση 

κοινόχρηστων χώρων. Συγκεκριµένα, µε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4 του 

ν.2238/94 ορίζεται ότι η εκχώρηση µισθωµάτων των αποδεδειγµένα µη εισπραχθέντων 

µισθωµάτων γίνεται µε απλή έγγραφη δήλωση του υπόχρεου σε φόρο, που υποβάλλεται 

µέσα στο οικονοµικό έτος που τα εισοδήµατα αυτά υπόκεινται σε φόρο. 

2. Με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ίδιου νόµου ορίζεται η επιβολή αυτοτελούς 

φορολόγησης στο ακαθάριστο εισόδηµα από εκµίσθωση κοινόχρηστων χώρων 

οικοδοµών, µε την υποβολή δήλωσης από τον διαχειριστή µέχρι την τελευταία εργάσιµη 

για τις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες µέρα του µηνός ∆εκεµβρίου του οικείου έτους. 

3. Από τον συνδυασµό των ανωτέρω προκύπτει ότι για να γίνει δεκτή η εκχώρηση µη 

εισπραχθέντων µισθωµάτων κοινόχρηστου χώρου πολυκατοικίας για µια χρήση, πρέπει 

να υποβληθεί εντός του οικονοµικού έτους που το εισόδηµα από υπόκειται σε φόρο 

(δηλαδή µέχρι τις 31.12 της χρήσης). 
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ΑΡΘΡΟ 5 
 

Αθήνα, 21 Νοεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1100252/1972/Α0012 

ΘΕΜΑ: Φορολόγηση επιχειρηµατικής αµοιβής συζύγων που είναι µέλη 
στην ίδια Ο. Ε. 

Απαντώντας στην από 19.10.2007 αίτησή σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 5 του ν.2238/1994 το εισόδηµα του ενός 

συζύγου το οποίο προέρχεται από επιχείρηση που εξαρτάται οικονοµικά από τον άλλο 

σύζυγο προστίθεται στα εισοδήµατα του άλλου συζύγου και φορολογείται στο όνοµά του. 

2. Ωστόσο, σύµφωνα µε την 1028894/310/Α0012/ΠΟΛ. 1071724.2.1993 διαταγή µας 

σε περίπτωση συµµετοχής και των δύο συζύγων ως οµόρρυθµων εταίρων στην ίδια Ο.Ε. 

ή Ε.Ε. και εφόσον δικαιούνται και οι δύο επιχειρηµατική αµοιβή, δεν υφίσταται θέµα 

συνάθροισης της επιχειρηµατικής αµοιβής του ενός συζύγου στα εισοδήµατα του άλλου 

συζύγου που έχει το µεγαλύτερο συνολικό εισόδηµα από όλες τις πηγές. 

Όπως αναφέρετε στην αίτησή σας συστήθηκε το 2006 Ο.Ε. µε δύο οµόρρυθµα 

µέλη και το 2007 τελέστηκε γάµος µεταξύ των δύο αυτών οµόρρυθµων µελών. Αυτό το 

οποίο ερωτάτε είναι εάν η επιχειρηµατική αµοιβή των δύο αυτών µελών θα συνεχίσει να 

φορολογείται ξεχωριστά για κάθε µέλος. 

3.  Κατόπιν των ανωτέρω, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις ώστε και οι δύο 

σύζυγοι, µέλη της εν λόγω Ο.Ε. να λαµβάνουν επιχειρηµατική αµοιβή, η αµοιβή αυτή 

φορολογείται ξεχωριστά για τον κάθε σύζυγο, µέλος της Ο.Ε.. 

 

 

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2007  

Αριθ. Πρωτ.: 1045981/898/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Το εισόδηµα από περιουσιακό στοιχείο που περιήλθε στο 
ανήλικο άγαµο τέκνο µε χαριστική παροχή γονέα του, φορολογείται στο 
όνοµα του γονέα που του το παραχώρησε. Τρόπος συµπλήρωσης της 
δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος. 

Σε απάντηση της από 10.5.07 επιστολής σας, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, 
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σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της περίπτωσης στ΄ της 

παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν.2238/1994), το 

εισόδηµα από περιουσιακό στοιχείο που περιήλθε στο ανήλικο από χαριστική παροχή 

γονέα του, φορολογείται στο όνοµα του γονέα που του το παραχώρησε. 

2. Εποµένως, εφόσον, από άλλη διάταξη του Κ.Φ.Ε, το ανήλικο άγαµο τέκνο σας 

δεν έχει υποχρέωση να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήµατος στο όνοµά του, το 

εισόδηµα που αποκτά από ακίνητο που περιήλθε σ’ αυτό, κατά πλήρη κυριότητα, µε δική 

σας γονική παροχή, θα φορολογηθεί στο όνοµά σας. 

3. Με τη δήλωση φορολογίας του εισοδήµατος σας, θα συνυποβάλλετε δύο (2) 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2007 

(Ε2). Μία στο όνοµά σας, µέχρι την ηµεροµηνία της γονικής παροχής και η άλλη στο 

όνοµα του ανήλικου τέκνου σας, για το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα. Στον πίνακα II, εσείς 

θα δηλώσετε τη µεταβίβαση και το ανήλικο τέκνο σας την απόκτηση του συγκεκριµένου 

ακινήτου. 

Ακολούθως, το εισόδηµα και των δυο προαναφεροµένων καταστάσεων Ε2 

(δηλαδή το δικό σας και του ανήλικου τέκνου σας) θα προστεθεί στα λοιπά εισοδήµατα 

σας από ακίνητα και θα µεταφερθεί στους αντίστοιχους κωδικούς αριθµούς του ΠΙΝΑΚΑ 

Ε΄ της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος (Ε1), προκειµένου να φορολογηθεί στο όνοµα 

σας. 

4. Η ∆/νση Φορολογίας Κεφαλαίου στην οποία κοινοποιείται η παρούσα µε 

αντίγραφο της αίτησής σας, παρακαλείται να σας απαντήσει, λόγω αρµοδιότητας, για τον 

τρόπο συµπλήρωσης της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), γνωρίζοντας σχετικά και στη 

∆/νσή µας. 

 

 

Αθήνα 29 Μαΐου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1038778/747/Α0012 

 

ΘΕΜΑ:Φορολογική υποχρέωση ανηλίκων.  

 

ΣΧΕΤ: Το ∆Ι.ΟΙΚ.Φ.607/89/24740 ερώτηµά σας. 

 

Σε απάντηση του σχετικού ερωτήµατός σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 
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γνωρίζουµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 61 του ν.2238/94 ορίζεται, µεταξύ 

άλλων ότι ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδηµα από µισθωτές 

υπηρεσίες, αυτά υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση, αν το ετήσιο φορολογούµενο 

εισόδηµα τους υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, εφόσον έχουν την 

κατοικία τους στην Ελλάδα και δεν συντρέχει µια από τις περιπτώσεις α΄, ε΄, στ΄, η΄, ή ι΄ 

αυτής της παραγράφου. 

2. Περαιτέρω, µε την παρ. 3 του άρθρου 5 του ιδίου νόµου ορίζεται ότι το εισόδηµα 

των ανήλικων τέκνων προστίθεται στα εισοδήµατα του γονέα που έχει το µεγαλύτερο 

συνολικό εισόδηµα και φορολογείται στο όνοµα του. Αν οι γονείς έχουν ίσο ποσό 

συνολικού εισοδήµατος το εισόδηµα του ανηλίκου τέκνου προστίθεται στο εισόδηµα του 

πατέρα και φορολογείται στο όνοµα του. Αν ο υπόχρεος γονέας δεν έχει τη γονική 

µέριµνα, το εισόδηµα προστίθεται στα εισοδήµατα του άλλου γονέα και φορολογείται στο 

όνοµα του. 

3. Ωστόσο, µε τις διατάξεις της παρ. 4 του ιδίου άρθρου και νόµου, οι διατάξεις της 

προηγούµενης παραγράφου δεν εφαρµόζονται, µεταξύ άλλων, για τα εισοδήµατα που  

προκύπτουν από συντάξεις που απονεµήθηκαν σε ανήλικο τέκνο, λόγω θανάτου του 

πατέρα του ή της µητέρας του. Για τα εισοδήµατα αυτά το ανήλικο τέκνο έχει δική του 

φορολογική υποχρέωση, ανεξάρτητα από το ύψος των εισοδηµάτων αυτών. 

4. Όσον αφορά στο τρίτο ερώτηµά σας, σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις του Κ.Φ.Ε. δεν προβλέπεται ο επιζών γονέας να µπορεί να δηλώνει 

το ποσοστό σύνταξης που λαµβάνει το ανήλικο τέκνο του, στη δική του φορολογική 

δήλωση. 

 

 

Αθήνα 29 Μαρτίου 2007  

Αριθ. Πρωτ.: 1020283/384/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογία εισοδήµατος από ακίνητα ανηλίκου τέκνου.  

 

ΣΧΕΤ: Το 1402/22.2.07 έγγραφό σας. 

 

Σε συνέχεια του πιο πάνω σχετικού, αναφορικά µε το υπόψη θέµα, σας 

πληροφορούµε τα ακόλουθα: 
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1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.2238/1994 το εισόδηµα των ανήλικων 

τέκνων από περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν σε αυτό από γονικές παροχές και 

δωρεές που έγιναν σε αυτό από τους γονείς του, προστίθεται στα εισοδηµατικού γονέα 

που έχει το µεγαλύτερο συνολικό εισόδηµα. Αν οι γονείς έχουν ίσο ποσό συνολικού 

εισοδήµατος, το εισόδηµα του ανήλικου τέκνου προστίθεται στο εισόδηµα του πατέρα και 

φορολογείται στο όνοµά του. Αν το υπόχρεος γονέας δεν έχει τη γονική µέριµνα, το 

εισόδηµα προστίθεται στο εισόδηµα του άλλου γονέα και φορολογείται στο όνοµά του. 

Με τις διατάξεις των άρθρων 1167 και 1168 του Α.Κ. ορίζεται ότι η επικαρπία, 

εφόσον δεν ορίστηκε διαφορετικά, αποσβένεται µε το θάνατο του επικαρπωτή και την 

αυτοδίκαιη συνένωση της στο πρόσωπο του ψιλού κυρίου. 

3. Με το 1106454/469/0013/30.1.2001 έγγραφό µας, ερµηνεύοντας τις πιο πάνω 

διατάξεις, έγινε δεκτό ότι σε περίπτωση που µεταβιβάστηκε σε ανήλικο τέκνο µε γονική 

παροχή από τον πατέρα του η ψιλή κυριότητα ακινήτου, την επικαρπία του οποίου είχε 

παρακρατήσει εφ' όρου ζωής η γιαγιά του, το εισόδηµα του υπόψη ακινήτου, που θα 

προκύψει µετά το θάνατο της επικαρπώτριας, θα προστεθεί στο εισόδηµα του πατέρα, 

από τον οποίο µεταβιβάστηκε µε χαριστική παροχή η κυριότητα του περιουσιακού αυτού 

στοιχείου και θα φορολογηθεί στο όνοµά του. 

4. Στο πιο πάνω σχετικό αναφέρετε ότι στις 9.10.2001 η…….δώρισε στον ανιψιό 

της………την ψιλή κυριότητα ακινήτων παρακρατώντας εφ’ όρου ζωής την επικαρπία 

αυτών µε το αριθµ……συµβόλαιο του συµβολαιογράφου. 

Στις 30.10.2001 ο……δώρισε στο ανήλικο τέκνο του……την ψιλή κυριότητα των 

πιο πάνω ακινήτων µε το αριθµ…….συµβόλαιο του ιδίου συµβολαιογράφου. 

Στις 11.7.2003 απεβίωσε η………και η επικαρπία των ακινήτων αυτών συνενώθηκε 

µε την ψιλή κυριότητα στο πρόσωπο του ανήλικου…. Για το εισόδηµα των υπόψη 

ακινήτων υποβλήθηκε δήλωση φορολογίας εισοδήµατος στο όνοµα του ανήλικου τέκνου. 

5. Συνεπώς και στην παρούσα περίπτωση, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των ανωτέρω, 

γίνεται δεκτό ότι από 12.7.2003 και µετά, το εισόδηµα των ακινήτων που περιήλθε σε 

ανήλικο τέκνο µε χαριστική παροχή της ψιλής κυριότητας από τον πατέρα του, µετά τον 

θάνατο της επικαρπώτριας θείας του, θα φορολογηθεί στο όνοµα του πατέρα. 
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ΑΡΘΡΟ 6 
 

Αθήνα, 21 ∆εκεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1112955/2204/Α0012 

 

ΘΕΜΑ:Τεκµαρτό εισόδηµα από δωρεάν παραχώρηση της χρήσης 
κατοικίας από γονείς στα τέκνα και αντίστροφα. 

 

Απαντώντας στο 19253/13.11.07 έγγραφό σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα ακόλουθα: 

1. Με τις διατάξεις της περίπτ. γ΄ της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του ν.2238/1994, όπως 

τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν.3427/2005, ορίζεται ότι 

από το εισόδηµα από ακίνητα απαλλάσσεται το τεκµαρτό εισόδηµα που προκύπτει από τη 

δωρεάν παραχώρηση της χρήσης κατοικίας εµβαδού µέχρι εκατό (100) τετραγωνικά 

µέτρα, από τον γονέα που έχει την κυριότητα ή την επικαρπία αυτής προς τα τέκνα τους ή 

από τα τέκνα που έχουν την κυριότητα ή την επικαρπία αυτής προς τους γονείς τους, 

προκειµένου να χρησιµοποιηθεί ως κύρια κατοικία. 

2. Ερµηνεύοντας τις πιο πάνω διατάξεις µε την 1022452/10255/Β0012/ΠΟΛ. 

1036/2.3.2006 διαταγή µας έγινε δεκτό ότι σε περίπτωση που από 1.1.2006 και µετά 

παραχωρείται δωρεάν από το γονέα προς τα τέκνα ή αντίστροφα η χρήση κατοικίας 

εµβαδού άνω των εκατό (100) τετραγωνικών µέτρων, θα φορολογείται το τεκµαρτό 

εισόδηµα που αντιστοιχεί στην άνω των εκατό (100) τετραγωνικών µέτρων επιφάνεια 

κατοικίας. 

3. Επίσης, µε την ίδια διαταγή έγινε δεκτό ότι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την 

εφαρµογή της διάταξης αυτής είναι: 

α) Η παραχώρηση χωρίς αντάλλαγµα, να γίνεται µόνο από το γονέα προς το τέκνο 

του ή από το τέκνο προς το γονέα του. Συνεπώς, δεν καταλαµβάνει τυχόν άλλες 

περιπτώσεις παραχώρησης κατοικίας µεταξύ τρίτων. 

β) Η παραχώρηση αναφέρεται σε µία µόνο κι όχι περισσότερες κατοικίες στο ίδιο 

πρόσωπο (στο γονέα ή στο τέκνο). Αν παραχωρηθούν περισσότερες από µία, τότε 

απαλλάσσεται το τεκµαρτό εισόδηµα που προκύπτει από τη µία. 

γ) Το υπόψη ακίνητο που παραχωρείται χρησιµοποιείται από το χρήστη µόνο ως 

κατοικία του (για το οικ. έτος 2007 κύρια) κι όχι για οποιαδήποτε άλλη χρήση όπως, π.χ. 

ως επαγγελµατική στέγη κ.τ.λ.. 
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4. Με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 5 και της περίπτ. β΄ του άρθρου 39 του 

ν.3522/2006 αυξάνεται η πιο πάνω απαλλασσόµενη επιφάνεια των 100 τ.µ. σε 200 τ.µ., 

αναδροµικά από 1.1.2006 και µετά. 

5. Εξάλλου, από τη ∆ιοίκηση έγινε δεκτό ότι αν οι βοηθητικοί χώροι βρίσκονται στο 

ίδιο κτήριο µε την ιδιοκατοικούµενη οικοδοµή, η επιφάνειά τους προσαυξάνει την επιφάνεια 

της (κύριας ή δευτερεύουσας) κατοικίας µε την οποία βρίσκονται σε λειτουργική σχέση 

(σχετ. η 1026636/442/ΠΟΛ. 1071/30.3.1990 διαταγή µας) και το τεκµαρτό τους εισόδηµα 

απαλλάσσεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του 

ν.2238/1994. 

6. Περαιτέρω, όπως έγινε δεκτό µε το 1091111/1701/Α0012/7.11.2005 έγγραφό µας, 

φορολογούµενος ο οποίος έχει στην κατοχή του κατοικία άνω των 200 τ.µ. λόγω δωρεάν 

παραχώρησης από τον επικαρπωτή γονέα του και την οποία χρησιµοποιεί ως κύρια 

κατοικία, η κατοικία αυτή θεωρείται στοιχείο προσδιορισµού του τεκµηρίου δαπάνης 

διαβίωσης για τον εν λόγω φορολογούµενο ο οποίος παρόλο του ότι είναι ψιλός κύριος της 

κατοικίας έχει ωστόσο (λόγω της δωρεάν παραχώρησης) την κατοχή και τη χρήση της. 
 

7. Στην περίπτωσή σας υπάρχει κατοικία άνω των 200 τ.µ. την οποία κατέχουν κατά 

ποσοστό 25% η µητέρα και από 37,5% τα δύο παιδιά, τα οποία παραχωρούν το ποσοστό 

τους δωρεάν στη µητέρα τους. 

8. Συνεπώς, εφόσον το ποσοστό που παραχωρούν δωρεάν στη µητέρα τους 

αντιστοιχεί σε κάτω από 200 τ.µ. το τεκµαρτό εισόδηµα που αντιστοιχεί σ’ αυτό θα είναι 

αφορολόγητο. Αντίθετα, η µητέρα εφόσον ιδιοκατοικεί σε κατοικία πάνω από 200 τ.µ. 

(λόγω της δωρεάν παραχώρησης) το τεκµαρτό µίσθωµα θα θεωρηθεί στοιχείο 

προσδιορισµού του τεκµηρίου δαπάνης διαβίωσης. 

 

 

Αθήνα, 19 Νοεµβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1099773/1963/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις που απαιτούνται για τα δικαιολογητικά που 
χορηγεί η ΑΣΥΕ για την απόδειξη του ποσοστού βαριάς κινητικής 
αναπηρίας άνω του 80%. 

 

Απαντώντας σε αίτησή σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας πληροφορούµε τα 

εξής: 

1. Σύµφωνα µε την 1035166/400/Α0012/ΠΟΛ. 1087/9.3.1993 απόφαση του 
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Υπουργού Οικονοµίας & Οικονοµικών, στην περίπτωση που ο φορολογούµενος 

παρουσιάζει βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό που υπερβαίνει τα ογδόντα τοις 

εκατό (80%) για την απόδειξη της αναπηρία αυτής, προκειµένου ο φορολογούµενος να 

τύχει της απαλλαγής του εισοδήµατός του µε βάση την περίπτ. θ΄ της παρ. 5 του άρθρου 6 

του ν.2238/1994, απαιτείται, εκτός των άλλων, απόφαση της Ανώτατης Στρατού 

Υγειονοµικής Επιτροπής (ΑΣΥΕ) µε την οποία θα βεβαιώνεται το ποσοστό της αναπηρίας, 

καθώς και το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η αναπηρία αυτή. 

2. Όπως αναφέρετε στην αίτησή σας είστε πολιτικός ανάπηρος παραπληγικός 

συνταξιούχος του ∆ηµοσίου και ρωτάτε αν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε 

την………Γνωµάτευση της ΑΣΥΕ (φωτοαντίγραφο µας αποστείλατε συνηµµένα) η οποία 

αποφαίνεται ότι η πάθησή σας από πλευράς βαδίσεως ισοδυναµεί µε πλήρη παράλυση 

και των δύο κάτω άκρων και έχετε ανάγκη χρήσης αναπηρικού επιβατικού αυτοκινήτου, 

καθώς και ότι το ποσοστό της αναπηρίας σας υπολείπεται του 100% και µε την οποία σας 

χορηγήθηκε ατελώς αναπηρικό επιβατικό αυτοκίνητο, προκειµένου η σύνταξη και τα 

µερίσµατα που λαµβάνετε από το ΜΤΠΥ και το Ταµ. Αρωγής να απαλλαχθούν του φόρου, 

σύµφωνα µε την περ. θ' της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν.2238/1994. 

3. Κατόπιν των ανωτέρω και σύµφωνα µε την εν λόγω γνωµάτευση διευκρινίζεται ότι 

έχετε βαριά κινητική αναπηρία (πλήρη παράλυση κάτω άκρων) άνω των 80%, ωστόσο δεν 

αναφέρεται το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει ή ότι πρόκειται για 

εφόρου ζωής αναπηρία, εποµένως κρίνεται ελλιπής και δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 

την απαλλαγή από το φόρο των εν λόγω εισοδηµάτων σας. 

 

 

Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2007 

Αριθ. πρωτ.: 1077033/11056/Β0012 

 

ΘΕΜΑ : Η υπεραξία που προκύπτει από πώληση οµολογιών που έχουν 
εκδοθεί από ηµεδαπή εταιρεία µε βάση τις διατάξεις του ν.3156/2003, 
απαλλάσσεται της φορολογίας. 

 

ΣΧΕΤ.: Η από 3.08.2007 αίτησή σας. 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 14 του ν.3156/2003 ορίζεται, ότι η έκδοση 
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οµολογιακού δανείου του νόµου αυτού, η παροχή κάθε είδους ασφαλειών, όλες οι 

συµβάσεις που προβλέπονται στο νόµο αυτόν, καθώς και κάθε σχετική ή παρεπόµενη 

σύµβαση ή πράξη και η καταχώρηση αυτών σε δηµόσια βιβλία όπου απαιτείται, οι 

προσωρινοί και οριστικοί τίτλοι οµολογιών, η διάθεση και κυκλοφορία αυτών, η εξόφληση 

του κεφαλαίου από οµολογίες και από επιχειρηµατικές απαιτήσεις που τις καλύπτουν και 

εν γένει η άσκηση δικαιωµάτων που απορρέουν από οµολογίες που εκδίδονται σύµφωνα 

µε το νόµο αυτόν και από επιχειρηµατικές απαιτήσεις που τις καλύπτουν, η µεταβίβαση 

οµολογιών εντός ή εκτός οργανωµένης αγοράς ή χρηµατιστηρίου απαλλάσσονται από 

κάθε άµεσο ή έµµεσο φόρο περιλαµβανοµένου και του φόρου υπεραξίας, τέλος, 

ανταποδοτικό ή µη, τέλος χαρτοσήµου, εισφορά, εισφορά του ν.128/1975, προµήθεια, 

δικαίωµα ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του ∆ηµοσίου ή τρίτων, µε την επιφύλαξη των 

διατάξεων που αφορούν το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. 

2. Περαιτέρω, όπως έχει γίνει δεκτό µε τα αριθµ. πρωτ. 1013778 / 10217 / Β0012 / 

22.04.2005 και 1042729/10523/Β0012/26.7.2007 έγγραφά µας, η υπεραξία που προκύπτει 

κατά τη µεταβίβαση οµολογιών, που εκδόθηκαν στην ηµεδαπή µε τις διατάξεις του 

ν.3156/2003, σε τιµή ανώτερη από την τιµή κτήσης αυτών απαλλάσσεται του φόρου 

εισοδήµατος. 

3. Από τα παραπάνω συνάγεται, ότι η υπεραξία που θα προκύψει από τη µεταβίβαση 

των οµολογιών δεκαετούς διάρκειας που εξέδωσε η εταιρεία σας στην ηµεδαπή µε βάση 

τις διατάξεις του ν.3156/2003, σε τιµή ανώτερη της τιµής κτήσης αυτών, απαλλάσσεται 

από το φόρο εισοδήµατος. 

 

 

 

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2007  

Αριθ. Πρωτ.: 1067803/1344/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από το φόρο εισοδήµατος της πάγιας αντιµισθίας για 
πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό 
πάνω από 80%. 

Απαντώντας στην από 5.7.07 ηλεκτρονική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω 

θέµα, σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτ.θ΄ της παραγρ.5 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε 

(ν.2238/1994), απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήµατος οι µισθοί, συντάξεις και η πάγια 
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αντιµισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και σε 

πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες, που υπερβαίνει σε ποσοστό το 

80%. 

2. Από τις πιο πάνω διατάξεις προκύπτει µε σαφήνεια ότι για να τύχουν οι 

ανάπηροι της απαλλαγής του φόρου για τους µισθούς, τις συντάξεις και την πάγια 

αντιµισθία που λαµβάνουν, πρέπει να παρουσιάζουν αναπηρία σε ποσοστό µεγαλύτερο 

του 80%. το οποίο να προκύπτει αποκλειστικά από βαριές κινητικές αναπηρίες και όχι 

από άλλου είδους αναπηρίες. 

3. Κατόπιν των ανωτέρω, εφόσον εσείς παρουσιάζετε ποσοστό κινητικής 

αναπηρίας 80% µε βάση γνωµάτευση Υγειονοµικής Επιτροπής και όχι πάνω από 80%, 

δεν δικαιούστε την πιο πάνω απαλλαγή και δεν πρέπει να συµπληρώνετε τον Κ.Α 906 

του Πίνακα Ζ της δήλωσης φορολογίας (έντυπο Ε1). 

 

 

Αθήνα, 5 Ιουλίου 2007  

Αριθ. Πρωτ.: 1061383/1237/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση του ποσού µε το οποίο προσαυξάνεται 
η σύνταξη, σε αναπήρους συνταξιούχους που βρίσκονται σε κατάσταση 
απολύτου αναπηρίας. 

 

Απαντώντας στην από 14.6.2007 αίτησή σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε  τις διατάξεις της περ.ε΄ της παρ.5 του άρθρου 6 του ν.2238/1994, 

απαλλάσσεται του φόρου το ποσό µε το οποίο προσαυξάνεται η σύνταξη, που 

καταβάλλεται γενικά σε πρόσωπα, που ευρίσκονται διαρκώς σε κατάσταση που απαιτεί 

συνεχή επίβλεψη, περιποίηση και συµπαράσταση άλλων προσώπων (απόλυτος 

αναπηρία), τα οποία καταβάλλονται στους δικαιούχους από το ∆ηµόσιο ή άλλους 

ασφαλιστικούς φορείς. 

2. Όπως αναφέρετε στην αίτησή σας µε την………απόφαση της Πρωτ. Υγειον. 

Επιτροπής Αθηνών κριθήκατε ότι από 1.7.2006 βρίσκεστε διαρκώς σε κατάσταση 

απαιτούσα συνεχή επίβλεψη, περιποίηση και συµπαράσταση άλλων προσώπων 

(απόλυτος αναπηρία). Εξάλλου µε την………Γνωµάτευση της Ανώτατης Στρατού 

Υγειονοµικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε), όπου σας παρέπεµψε η Υπηρεσία Συντάξεων του 

Γ.Λ.Κ., κριθήκατε ότι έχετε απόλυτη αναπηρία (ποσοστό αναπηρίας 85%). Κατόπιν αυτών 
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η Υπηρεσία Συντάξεων του ΓΛΚ ενέκρινε και σας κατέβαλε την κατά 50% προσαύξηση της 

σύνταξης σας λόγω απόλυτης αναπηρίας. 

3. Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι το κατά 50% ποσό προσαύξησης της 

βασικής σύνταξης σας, το οποίο σας χορηγείται λόγω του ότι είστε ανάπηρος 

συνταξιούχος που βρίσκεται σε κατάσταση απόλυτης αναπηρίας, απαλλάσσεται του 

φόρου. Συνεπώς ο αρµόδιος ασφαλιστικός φορέας σας δεν θα πρέπει να παρακρατά 

φόρο στο ποσό αυτό. 

 

 

Αθήνα 22 Ιουνίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1062505/1231/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις εκµεταλλευτή περιπτέρου. 

 

Σε απάντηση της αίτησής σας, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

διευκρινίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε., εισόδηµα 

από εµπορικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος που αποκτάται από ατοµική ή εταιρική 

επιχείρηση, εµπορική βιοµηχανική ή βιοτεχνική ή από την άσκηση οποιουδήποτε 

κερδοσκοπικού επαγγέλµατος, το οποίο δεν υπάγεται στα ελευθέρια επαγγέλµατα που 

αναφέρονται στο άρθρο 48. 

2. Συνεπώς, η εκµετάλλευση περιπτέρου που γίνεται από φορολογούµενο που 

µισθώνει το περίπτερο από ανάπηρο, στον οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια εκµετάλλευσης 

του, συνιστά εµπορική επιχείρηση σύµφωνα µε τα όσα προαναφέραµε. 

3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), 

ορίζεται ότι κάθε ηµεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή κοινωνία του Αστικού 

Κώδικα, που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και αποβλέπει στην απόκτηση 

εισοδήµατος από εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική ή γεωργική  

επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελµα ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, καθώς και 

οι αστικές κερδοσκοπικές ή µη εταιρείες, αναφερόµενο στο εξής µε τον όρο 

«επιτηδευµατίας», τηρεί, εκδίδει, παρέχει, ζητά, λαµβάνει, υποβάλλει, διαφυλάσσει τα 

βιβλία, τα στοιχεία τις καταστάσεις και κάθε άλλο µέσο σχετικό µε την τήρηση βιβλίων και 

την έκδοση που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό, κατά περίπτωση. 

4. Περαιτέρω µε τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του 
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Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι ο εκµεταλλευτής περιπτέρου εντάσσεται στην πρώτη κατηγορία βιβλίων 

του Κ.Β.Σ. µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου, δηλαδή 

εφόσον δεν πρόκειται για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. η οποία εντάσσεται στην τρίτη κατηγορία βιβλίων 

του Κ.Β.Σ.. 

5. Με βάση τις παραπάνω διατάξεις ο εκµεταλλευτής περιπτέρου θεωρείται 

επιτηδευµατίας και υποχρεούται στην τήρηση βιβλίων Α΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., 

ανεξαρτήτως του ύψους των ακαθάριστων εσόδων του και περαιτέρω µε βάση τις 

συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 12 (παρ.1) και 13 (παρ.1) του Κ.Β.Σ. καθώς και του 

άρθρου 1του ν.1809/1988, ο εκµεταλλευτής περιπτέρου δεν εκδίδει αποδείξεις λιανικής 

πώλησης αγαθών ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών προς το κοινό, υποχρεούται όµως σε 

έκδοση ∆.Α. και Τιµολογίου Πώλησης ή ∆ελτίο Αποστολής - Τιµολόγιο πώλησης 

(συνενωµένο φορολογικώς στοιχείο) καθώς και Τιµολογίου Παροχής Υπηρεσιών όταν 

πουλάει αγαθά ή παρέχει υπηρεσίες αντίστοιχα σε άλλους επιτηδευµατίες ή πρόσωπα των 

παρ. 3 και 4 του άρθρου 2 Κ.Β.Σ. (∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆., Νοµικά πρόσωπα µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.). 

 

 

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2007 

Αριθ. Πρωτ: 1015010/271/Α0012 

 

ΘΕΜΑ : Απαλλαγή από το φόρο του εισοδήµατος από µισθωτές 
υπηρεσίες των προσώπων µε βαριά κινητική αναπηρία. 

 

Σε απάντηση του 552/7-2-2007 εγγράφου σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του 

Κ.Φ.Ε, από το εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες απαλλάσσονται µεταξύ άλλων οι µισθοί, 

συντάξεις και η πάγια αντιµισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί 

καθώς και σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες. που υπερβαίνει 

σε ποσοστό το ογδόντα τοις εκατό ( 80% ). 

2. Έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση (σχετ 1025620/534/Α0012/23-3-2000 έγγραφο) ότι για 

να τύχουν οι ανάπηροι της απαλλαγής του φόρου για µισθούς, συντάξεις ή την πάγια 

αντιµισθία που λαµβάνουν, πρέπει να παρουσιάζουν αναπηρία σε ποσοστό µεγαλύτερο 

του 80%, το οποίο να προκύπτει αποκλειστικά από βαριές κινητικές αναπηρίες και όχι από 

άλλου είδους αναπηρίες. 
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3. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα ποσά που αναφέρετε στο έγγραφό σας δεν 

απαλλάσσονται του φόρου σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 

5 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε., διότι ο υπόψη φορολογούµενος δεν παρουσιάζει βαριά 

κινητική αναπηρία που να υπερβαίνει το ποσοστό του 80%.  
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ΑΡΘΡΟ 7 
 

Αθήνα, 21 ∆εκεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1119913/2351/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούµενο. 

 

Σε απάντηση της από 10.12.2007 επιστολής σας, αναφορικά µε το παραπάνω 

θέµα, σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήµατος (ν.2238/1994) θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούµενο 

α) ………. 

β) Τα ανήλικα άγαµα τέκνα. 

γ) Τα ενήλικα άγαµα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πέµπτο έτος της ηλικίας 

της και σπουδάζουν σε αναγνωρισµένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού ή εξωτερικού 

καθώς και εκείνα τα οποία παρακολουθούν δηµόσια ή ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελµατικής 

κατάρτισης στο εσωτερικό. 

Ειδικά, για τα τέκνα του προηγούµενου εδαφίου, καθώς και για τα τέκνα που δεν 

σπουδάζουν, το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο θεωρούνται προστατευόµενα µέλη 

παρατείνεται µέχρι και δύο έτη, εφόσον κατά τα έτη αυτά είναι εγγεγραµµένα στα µητρώα 

ανέργων του Ο.Α.Ε.∆.. 

2. Ακόµα, το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου ορίζει ότι τα ανωτέρω 

πρόσωπα θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούµενο εφόσον συνοικούν µε αυτόν και το 

ετήσιο φορολογούµενο και απαλλασσόµενο εισόδηµα τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 

δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2.900) ευρώ ή των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ αν αυτά 

παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία 

ή ψυχική πάθηση, ενώ το δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου ορίζει τα εισοδήµατα που 

δεν λαµβάνονται υπόψη στον προσδιορισµό του εισοδήµατος των προσώπων αυτών. 

3. Από τις προαναφερόµενες διατάξεις προκύπτει ότι το ενήλικο τέκνο σας το οποίο 

σπουδάζει, όπως επικαλείστε στην επιστολή σας, εφόσον βέβαια συντρέχουν και οι λοιπές 

προϋποθέσεις, θεωρείται προστατευόµενο µέλος. 
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Αθήνα, 17 ∆εκεµβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1114289/2223/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Ποιον γονέα θεωρείται ότι βαρύνουν τα τέκνα των συζύγων, οι 
οποίοι κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης βρίσκονται σε διάσταση. 

 

Σε απάντηση του 4127/27.11.07 εγγράφου σας, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, 

σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Κατά τη διάρκεια του γάµου οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν κοινή 

δήλωση των εισοδηµάτων τους (παρ. 1 αρθρ. 5 του Κ.Φ.Ε. - ν.2238/1994). 

2. Ειδικά υποχρεούνται να επιδώσουν φορολογική δήλωση ο καθένας για το συνολικό 

εισόδηµα του οι σύζυγοι όταν έχει διακοπεί η έγγαµη συµβίωση κατά το χρόνο υποβολής 

της δήλωσης. Το βάρος της απόδειξης για τη διακοπή το φέρει ο φορολογούµενος 

(περιπτ. α΄, παραγρ. 2, αρθρ. 61 του Κ.Φ.Ε.). 

3. Θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούµενο τα ανήλικα άγαµα τέκνα εφόσον 

συνοικούν µε αυτόν και το ετήσιο φορολογούµενο και απαλλασσόµενο εισόδηµά τους δεν 

υπερβαίνει το ποσό των 2.900 ευρώ ή των 6.000 ευρώ αν παρουσιάζουν αναπηρία 67% 

και άνω (παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε.). 

4. Από τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. προβλέπεται αύξηση του 

αφορολογήτου ποσού του πρώτου κλιµακίου της φορολογικής κλίµακας ανάλογα µε τα 

τέκνα που βαρύνουν τον φορολογούµενο καθώς και µείωση του φόρου για δαπάνες 

καταβολής ενοικίου κύριας κατοικίας και παράδοση ιδιαίτερων µαθηµάτων και 

φροντιστηρίων. Επίσης προβλέπεται µείωση του φόρου κατά 60 ευρώ για κάθε τέκνο που 

τον βαρύνει εφόσον αυτός είναι ο µισθωτός και αποκτά το εισόδηµά του σε παραµεθόριο 

περιοχή. 

5. Εξάλλου, από το συνδυασµό των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 7 και της 

περίπτωσης α΄ της παρ.1 του άρθρου 57 του πιο πάνω νόµου για τον προσδιορισµό του 

φόρου εισοδήµατος προκύπτουν τα εξής: 

Στην περίπτωση εγγάµων συζύγων τα τέκνα θεωρείται ότι βαρύνουν το σύζυγο 

(πατέρα). 

Στην περίπτωση διαζευγµένων συζύγων τα τέκνα θεωρείται ότι βαρύνουν το γονέα 

στον οποίο έχει ανατεθεί η επιµέλεια αυτών (πατέρα ή µητέρα). 

Τέλος, στην περίπτωση συζύγων που βρίσκονται σε διάσταση τα τέκνα θεωρείται 

ότι βαρύνουν το γονέα µε τον οποίο συνοικούν. 
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6. Στο έγγραφό σας αναφέρετε ότι οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση και τα παιδιά 

συνοικούν µε τη σύζυγο. Συνεπώς, οι σύζυγοι θα υποβάλλουν µόνοι τους δήλωση 

φορολογίας εισοδήµατος και τα παιδιά θα δηλωθούν από τη µητέρα ως προστατευόµενα 

µέλη εφόσον ισχύουν και οι λοιπές προϋποθέσεις. 

 

 

Αθήνα, 7 ∆εκεµβρίου 2006 

Αρ. Πρωτ.: 1117872/2296/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Ποιον γονέα θεωρείται ότι βαρύνουν τα τέκνα των συζύγων, οι 
οποίοι κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης βρίσκονται σε διάσταση. 

 

Σε απάντηση του 24006/30.11.07 εγγράφου σας, αναφορικά µε το παραπάνω 

θέµα, σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Κατά τη διάρκεια του γάµου οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση να υποβάλουν κοινή 

δήλωση των εισοδηµάτων τους (παρ. 1 αρθρ. 5 του Κ.Φ.Ε. - ν.2238/1994). 

2. Ειδικά υποχρεούνται να επιδώσουν φορολογική δήλωση ο καθένας για το 

συνολικό εισόδηµά του οι σύζυγοι όταν έχει διακοπεί η έγγαµη συµβίωση κατά το χρόνο 

υποβολής της δήλωσης. Το βάρος της απόδειξης για τη διακοπή το φέρει ο 

φορολογούµενος (περιπτ. α΄, παραγρ. 2, αρθρ. 61 του Κ.Φ.Ε.). 

3. Θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούµενο τα ανήλικα άγαµα τέκνα εφόσον 

συνοικούν µε αυτόν και το ετήσιο φορολογούµενο και απαλλασσόµενο εισόδηµά τους δεν 

υπερβαίνει το ποσό των 2.900 ευρώ ή των 6.000 ευρώ αν παρουσιάζουν αναπηρία 67% 

και άνω (παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε.). 

4. Από τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. προβλέπεται αύξηση του 

αφορολογήτου ποσού του πρώτου κλιµακίου της φορολογικής κλίµακας ανάλογα µε τα 

τέκνα που βαρύνουν τον φορολογούµενο καθώς και µείωση του φόρου για δαπάνες 

καταβολής ενοικίου κύριας κατοικίας και παράδοση ιδιαίτερων µαθηµάτων και 

φροντιστηρίων. Επίσης προβλέπεται µείωση του φόρου κατά 60 ευρώ για κάθε τέκνο που 

τον βαρύνει εφόσον αυτός είναι ο µισθωτός και αποκτά το εισόδηµά του σε παραµεθόριο 

περιοχή. 

5. Εξάλλου, από το συνδυασµό των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 7 και της 

περίπτωσης α΄ της παρ.1 του άρθρου 57 του πιο πάνω νόµου για τον προσδιορισµό του 

φόρου εισοδήµατος προκύπτουν τα εξής: 

Στην περίπτωση εγγάµων συζύγων τα τέκνα θεωρείται ότι βαρύνουν το σύζυγο 
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(πατέρα). 

Στην περίπτωση διαζευγµένων συζύγων τα τέκνα θεωρείται ότι βαρύνουν το γονέα 

στον οποίο έχει ανατεθεί η επιµέλεια αυτών (πατέρα ή µητέρα). 

Τέλος, στην περίπτωση συζύγων που βρίσκονται σε διάσταση τα τέκνα θεωρείται 

ότι βαρύνουν το γονέα µε τον οποίο συνοικούν. 

6. Στο έγγραφό σας αναφέρετε ότι οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση από το 2006 

και µε το ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ των συζύγων ανατίθεται η επιµέλεια των δύο 

τέκνων στη µητέρα. Συνεπώς, οι σύζυγοι θα υποβάλλουν µόνοι τους δήλωση φορολογίας 

εισοδήµατος και τα παιδιά θα δηλωθούν από τη µητέρα ως προστατευόµενα µέλη εφόσον 

ισχύουν και οι λοιπές προϋποθέσεις. 

 

 

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1054886/1075/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: ∆ιευκρινίσεις για τα πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν το 
φορολογούµενο. 

 

Απαντώντας σε ερώτηµά σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας γνωρίζουµε τα 

ακόλουθα:  

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ.1 του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε. πρόσωπα που 

θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούµενο, εκτός των άλλων είναι τα ενήλικα άγαµα 

τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πέµπτο έτος της ηλικίας τους και 

σπουδάζουν καθώς και τα τέκνα που είναι άγαµα ή διαζευγµένα ή τελούν σε κατάσταση 

χηρείας εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από 

διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία. 

Από τα πιο πάνω και µε όσα αναφέρονται στην αίτησή σας προκύπτει ότι η κόρη 

σας δυστυχώς δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι σας βαρύνει έστω και αν συνοικεί µε εσάς. 

Τροποποίηση των προαναφεροµένων διατάξεων δεν προκύπτει προς το παρόν. 
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Αθήνα 23 Μαΐου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1044862/879/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Τα τέκνα της συζύγου από προηγούµενο γάµο βαρύνουν την 
ίδια. 

 

Σε απάντηση της από 8 Μαΐου 2007 επιστολής σας αναφορικά µε το παραπάνω 

θέµα, σας πληροφορούµε τα εξής: 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι το 

αφορολόγητο ποσό της φορολογικής κλίµακας αυξάνεται ανάλογα µε τα τέκνα που 

βαρύνουν τον φορολογούµενο. 

Εάν ο ένας σύζυγος δεν έχει εισόδηµα ή αυτό που έχει είναι µικρότερο από το 

αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα ή η διαφορά που προκύπτει και µέχρι το 

αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα, προστίθεται στο αφορολόγητο ποσό του άλλου 

συζύγου. 

Εποµένως, το αφορολόγητο ποσό των παιδιών από γάµο που ισχύει αυξάνει το 

αφορολόγητο ποσό του συζύγου (πατέρα), ενώ το αφορολόγητο ποσό των τέκνων του 

συζύγου από προηγούµενο γάµο της αυξάνει το δικό της αφορολόγητο ποσό ή 

µεταφέρεται και αυξάνει το αφορολόγητο ποσό του συζύγου αν συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις του δεύτερου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου. 

Τέλος, δεν αντιµετωπίζεται περίπτωση τροποποίησης των κειµένων διατάξεων 

ώστε να ικανοποιηθεί αίτηµα για διαφορετική φορολογική αντιµετώπιση των 

αφορολογήτων ποσών λόγω προστατευοµένων τέκνων της συζύγου από προηγούµενο 

γάµο της. 

 

 

Αθήνα, 23 Μαΐου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1043144/829/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους. 

 

Σε απάντηση της από 3.5.2007 επιστολής σας, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, 

σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογίας 
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Εισοδήµατος (ν.2238/1994) θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούµενο 

α) ………. 

β) Τα ανήλικα άγαµα τέκνα. 

γ) Τα ενήλικα άγαµα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πέµπτο έτος της ηλικίας 

της και σπουδάζουν σε αναγνωρισµένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού ή εξωτερικού 

καθώς και εκείνα τα οποία παρακολουθούν δηµόσια ή ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελµατικής 

κατάρτισης στο εσωτερικό. 

2. Ακόµα, το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου ορίζει ότι τα ανωτέρω 

πρόσωπα θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούµενο εφόσον συνοικούν µε αυτόν και το 

ετήσιο φορολογούµενο και απαλλασσόµενο εισόδηµα τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 

δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2.900) ευρώ ή των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ αν αυτά 

παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία 

ή ψυχική πάθηση, ενώ το δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου ορίζει τα εισοδήµατα που 

δεν λαµβάνονται υπόψη στον προσδιορισµό του εισοδήµατος των προσώπων αυτών. 

3. Επίσης, οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Κ.Φ.Ε. ορίζουν πότε 

υπάρχει υποχρέωση για το ανήλικο άγαµο τέκνο να υποβάλλει δήλωση φορολογίας 

εισοδήµατος στο όνοµά του και οι διατάξεις του άρθρου 61 τις περιπτώσεις που τα φυσικά 

πρόσωπα του άρθρου 2 του ίδιου Κώδικα έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση 

φορολογίας εισοδήµατος. 

4. Από τις προαναφερόµενες διατάξεις προκύπτει ότι, τόσο το ανήλικο άγαµο τέκνο 

όσο και τα ενήλικο µέχρι 25 ετών που σπουδάζει (περιπ.β΄ και γ΄ αντίστοιχα της 

παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε.), θεωρούνται προστατευόµενα µέλη του 

φορολογουµένου όταν το συνολικό ετήσιο εισόδηµα τους, φορολογούµενο και 

απαλλασσόµενο δεν υπερβαίνει το ποσό των 2.900 και 6.000 ευρώ κατά περίπτωση, 

εφόσον βέβαια συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του ίδιου άρθρου και ανεξάρτητα 

από το αν έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση φορολογίας στο όνοµά του. 
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Αθήνα, 14 Μαΐου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1031605/592/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Ανέγερση οικοδοµής από προστατευόµενα τέκνα.  

 

ΣΧΕΤ: Το 6912/27.3.07 ερώτηµά σας. 

 

Σε απάντηση του σχετικού ερωτήµατός σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα εξής: 

1. Όπως προκύπτει από τον συνδυασµό των διατάξεων της περ.γ΄ του άρθρου 17 και 

της περ.ε΄ της παρ.1 του άρθρου 61 του ν.2238/94 σε περίπτωση ανέγερσης οικοδοµής 

από ενήλικο τέκνο του φορολογούµενου η τεκµαρτή δαπάνη ανέγερσης της οικοδοµής 

βαρύνει το ενήλικο τέκνο, το οποίο έχει γι' αυτό το λόγο δική του υποχρέωση υποβολής 

φορολογικής δήλωσης (σχετ. 1026163/517/Α0012/31.5.2005 έγγραφο). 

2. Με τις διατάξεις της περ.γ΄ της παρ.1  και της παρ.2 του άρθρου 7 του ν.2238/1994 

ορίζεται ότι βαρύνουν τον φορολογούµενο τα ενήλικα τέκνα του που δεν έχουν υπερβεί το 

25ο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισµένες σχολές του εσωτερικού ή 

του εξωτερικού καθώς και εκείνα που παρακολουθούν δηµόσια ή ιδιωτικά ινστιτούτα 

επαγγελµατικής κατάρτισης στο εσωτερικό, συνοικούν µε αυτόν και το ετήσιο 

φορολογούµενο ή απαλλασσόµενο εισόδηµά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 1.200 

ευρώ ετησίως, (από 1.1.2006 - οικ. έτος 2007 - 2    ). 

3. Περαιτέρω, µε το 1027904/602/Α0012/18.7.96 έγγραφό µας έγινε δεκτό ότι στην 

περίπτωση φοιτητή ηλικίας 20 ετών που βαρύνεται µε τεκµαρτή δαπάνη συντήρησης 

Ε.Ι.Χ. και ανέγερσης οικοδοµής, εφόσον το ποσό της τεκµαρτής δαπάνης του κατά το 

µέρος που δεν καλύπτεται (και αποτελεί εισόδηµα της παρ.3 του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε.) 

υπερβαίνει τις 300.000 δρχ. (τότε), δεν έχει δικαίωµα ο πατέρας του να τον συµπεριλάβει 

και προστατευόµενο τέκνο του. 

4. Από το έγγραφό σας προκύπτει ότι ενήλικος φοιτητής υπέβαλε δήλωση φορολογίας 

εισοδήµατος δηλώνονται δαπάνες ανέγερσης οικοδοµής 8873,24 € καλύπτοντας αυτές 

από πώληση οικοπέδου 29487,52 € και ρωτάτε αν µπορεί να θεωρηθεί προστατευόµενο 

µέλος του γονέα του. 

5. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, προκύπτει ότι ο εν λόγω φορολογούµενος υποχρεούται 

µεν σε υποβολή δήλωσης (αναλαµβάνοντας το τεκµήριο ανέγερσης της οικοδοµής µε την 

πώληση οικοπέδου), ωστόσο εξακολουθεί να θεωρείται προστατευόµενο µέλος του γονέα 

του εφόσον πληρούνται οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε.. 
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Αθήνα, 27 Απριλίου 2007 

Αριθ.Πρωτ.: 1027660/532/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Προστατευόµενα µέλη  

 

ΣΧΕΤ: Το 1928/13.3.07 ερώτηµά σας. 

 

Σε απάντηση του σχετικού ερωτήµατός σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα εξής: 

1. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 7 του ν.2238/1994, ορίζεται ότι θεωρείται 

προστατευόµενα µέλη (µεταξύ άλλων) και τα ενήλικα άγαµα τέκνα τα οποία δεν έχουν 

υπερβεί το εικοστό πέµπτο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισµένες 

σχολές ή σχολεία του εσωτερικού ή εξωτερικού, καθώς και εκείνα τα οποία 

παρακολουθούν δηµόσια ή ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελµατικής κατάρτισης στο εσωτερικό. 

2. Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2 του ιδίου άρθρου και νόµου, 

ορίζεται ότι τα πρόσωπα της προηγούµενης παραγράφου θεωρείται ότι βαρύνουν τον 

φορολογούµενο εφόσον συνοικούν µε αυτόν και το ετήσιο φορολογούµενο και 

απαλλασσόµενο εισόδηµα τους δεν υπερβαίνει το ποσό των χιλίων διακοσίων (1.200) 

ευρώ ή το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ αν αυτά παρουσιάζουν 

αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική 

αναπηρία.  

3. Με το από 1928/13.3.07 έγγραφό σας µας ρωτάτε αν µπορεί να θεωρηθεί ως 

προστατευόµενο µέλος ενήλικο άγαµο τέκνο έως 25 ετών (που σπουδάζει σε Τ.Ε.Ι.) του 

οποίου οι γονείς είναι χωρισµένοι και η κηδεµονία έχει αφαιρεθεί και από τους δύο γονείς. 

Επίσης, το τέκνο υπέβαλε µηδενική φορολογική δήλωση (εποµένως έχει εισόδηµα 

µικρότερο από 1.200€) µε το οικον. έτος 2006. Συνοικεί µε τον πατέρα όταν δεν βρίσκεται 

στην πόλη που σπουδάζει. Το οικον. έτος είχε υποβάλει δήλωση προκειµένου να δηλώσει 

κάποια ακίνητα που έχει στο όνοµά της. 

4. Σύµφωνα µε κατά τα στοιχεία που µας γνωστοποιείτε το εν λόγω ενήλικο τέκνο 

µπορεί να θεωρηθεί προστατευόµενο µέλος του πατέρα του εφόσον πληρούνται οι 

ανωτέρω διατάξεις. 
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Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1082667/1913/Α0012 π.ε 

 

ΘΕΜΑ: 1) Το ανήλικο άγαµο τέκνο στο οποίο χορηγείται εξωϊδρυµατικό 
επίδοµα, θεωρείται προστατευόµενο µέλος του φορολογουµένου.   2) Το 
τέκνο της συζύγου από προηγούµενο γάµο βαρύνει την ίδια. 

 

Σε απάντηση της από 20.9.2006 επιστολής της κυρίας «…», συζύγου κυρίου «...», 

µε ένα ανήλικο παιδί από τον τωρινό γάµο της και δύο ανήλικα από προηγούµενο, 

αναφορικά µε το παραπάνω θέµα σας γνωρίζουµε τα εξής: 

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του ν.3522/ΦΕΚ 276/Α/22.12.2006 «Μεταβολές 

στη Φορολογία Εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες 

διατάξεις» που ψηφίστηκε πρόσφατα ορίζει ότι, από το οικονοµικό έτος 2006 και µετά, το 

εξωϊδρυµατικό επίδοµα καθώς και τα προνοιακά επιδόµατα που χορηγούνται σε άτοµα µε 

αναπηρία, δε συνυπολογίζονται στο ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, το οποίο δεν 

πρέπει να υπερβαίνει το εισόδηµά τους, προκειµένου να θεωρούνται προστατευόµενα 

µέλη του φορολογουµένου σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε (ν.2238/1994). 

Συνεπώς πρέπει να ακολουθήσει νέα, διορθωτική εκκαθάριση για το οικονοµικό 

έτος 2006 και να θεωρηθεί προστατευόµενο µέλος του φορολογουµένου το τέκνο του στο 

οποίο χορηγείται εξωϊδρυµατικό επίδοµα λόγω της αναπηρίας του, εφόσον βέβαια 

πληρούνται και οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε.. 

2. Με τις διατάξεις της παραγρ.2 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε ορίζεται ότι το 

αφορολόγητο ποσό της φορολογικής κλίµακας αυξάνεται ανάλογα µε τα τέκνα που 

βαρύνουν τον φορολογούµενο. Εάν ο ένας σύζυγος δεν έχει εισόδηµα ή αυτό που έχει 

είναι µικρότερο από το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιµακίου της κλίµακας, το 

αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα ή η διαφορά που προκύπτει και µέχρι το 

αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα, προστίθεται στο αφορολόγητο ποσό του άλλου 

συζύγου. 

Εποµένως, το αφορολόγητο ποσό των παιδιών από γάµο που ισχύει, αυξάνει το 

αφορολόγητο ποσό του συζύγου (πατέρα), ενώ το αφορολόγητο ποσό των τέκνων της 

συζύγου από προηγούµενο γάµο της αυξάνει το δικό της αφορολόγητο ποσό ή 

µεταφέρεται και αυξάνει του συζύγου αν συντρέχει περίπτωση. 

Τέλος, δεν αντιµετωπίζεται περίπτωση τροποποίησης των κειµένων διατάξεων 

ώστε να ικανοποιηθεί αίτηµα για διαφορετική αντιµετώπιση των αφορολογήτων ποσών 

λόγω προστατευόµενων τέκνων της συζύγου από προηγούµενο γάµο. 
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ΑΡΘΡΟ 8 
 
 

Αθήνα, 18 ∆εκεµβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1023836/10320/Β0012 

 

ΘΕΜΑ:Έκπτωση από το εισόδηµα των φυσικών προσώπων και από τα 
ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων των δωρεών σε χρήµα προς το 
"Εργαστήριο Έρευνας και Επιµόρφωσης στις Τεχνολογίες της 
Πληροφορίας" και απαλλαγή των δωρεών αυτών από το φόρο δωρεάς. 

 

ΣΧΕΤ:Η από 5.02.2007 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της περ.δ΄ της παρ.1 του άρθρου 8 και του 

δωδέκατου εδαφίου της υποπερ.γγ΄ της περ.α΄ της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, 

από το εισόδηµα του φυσικού προσώπου και από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύτερης και τρίτης 

κατηγορίας του Κ.Β.Σ., αντίστοιχα, εκπίπτουν, µεταξύ άλλων, τα χρηµατικά ποσά που 

καταβάλλονται λόγω δωρεάς προς τα κοινωφελή ιδρύµατα, τα σωµατεία µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν 

υποτροφίες και τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόµιµα έχουν 

συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς. 

2. Η έννοια του κοινωφελούς σκοπού είναι αυτή που δόθηκε από τη νοµολογία µέχρι 

σήµερα, κατά την έννοια του άρθρου 1 του α.ν.2039/1939 και περιλαµβάνει ως επωφελείς 

στο κοινό, ολικά ή µερικά, τους φιλανθρωπικούς, θρησκευτικούς, εθνωφελείς και 

εκπαιδευτικούς σκοπούς (Ν.Σ.Κ. αρ.54/1990 η οποία κοινοποιήθηκε µε την αρ. 

1065094/ΠΟΛ. 1188/1991 εγκύκλιο). 

3. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.1 περ.β΄ και του άρθρου 43 ενοτ.Γ 

περ.α΄ του Κώδικα Φορολογίας Κληρονοµιών, ∆ωρεών, Γονικών Παροχών (ο οποίος 

κυρώθηκε µε το ν.2961/2001) προβλέπεται ότι, σε περιπτώσεις κληρονοµιών και δωρεών, 

απαλλάσσονται από το φόρο οι κτήσεις, εφόσον δικαιούχοι είναι –µεταξύ των άλλων - µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα νοµικά πρόσωπα, τα οποία υπάρχουν ή συνιστώνται νόµιµα 

στην Ελλάδα καθώς και οι περιουσίες του άρθρου 96 του α.ν.2039/1939, εφόσον 

επιδιώκουν αποδεδειγµένα σκοπούς εθνωφελείς ή θρησκευτικούς ή σε ευρύτερο κύκλο 



 85 

φιλανθρωπικούς ή εκπαιδευτικούς ή καλλιτεχνικούς ή κοινωφελείς κατά την έννοια του 

άρθρου 1 του α.ν. 2039/1939. 

Το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους (Τµήµα Β΄) µε την αριθ.268/2007 γνωµοδότησή του, η 

οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, γνωµοδότησε 

κατά πλειοψηφία, ότι το σωµατείο σας µε την επωνυµία "Εργαστήριο Έρευνας και 

Επιµόρφωσης στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας" και µε διακριτικό τίτλο "Τεχνολογίες 

Πληροφορικής Αθηνών" επιδιώκει κοινωφελή σκοπό κατά το καταστατικό αυτού, πλην 

όµως προκειµένου οι δωρεές χρηµατικών ποσών να αφαιρούνται από το εισόδηµα του 

δωρητή - φυσικού προσώπου και από τα ακαθάριστα έσοδα του δωρητή - νοµικού 

προσώπου κατά τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της περ.δ΄ της παρ.1 του άρθρου 8 και 

του δωδέκατου εδαφίου της υποπερ.γγ΄ της περ.α΄ της παρ.1 του άρθρου 31 του 

ν.2238/1994 και οι πραγµατοποιηθησόµενες δωρεές χρηµατικών ποσών από φυσικά ή 

νοµικά πρόσωπα να τύχουν απαλλαγής από το φόρο δωρεάς κατά τις συνδυασµένες 

διατάξεις του άρθρου 25 παρ.1 περ.β΄ και του άρθρου 43 ενοτ.Γ περ.α΄ του ν.2961/2001, 

απαιτείται και η διακρίβωση της πραγµατικής εκπληρώσεως του εν λόγω σκοπού από το 

σωµατείο σας σε κάθε φορολογική χρήση και σε κάθε ειδικότερη περίπτωση δωρεάς προς 

αυτό, πράγµα που είναι αντικείµενο του φορολογικού ελέγχου. 

 

 

Αθήνα, 17 ∆εκεµβρίου 2007  

Αριθ. Πρωτ.: 1115216/2254/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Έκπτωση δωρεών προς το Σωµατείο «Καταφύγιο Αδέσποτων 
Ζώων-ο Έρικ». 

Απαντώντας στο µε αριθ. πρωτ. 19642/23-11-2007 έγγραφό σας, µε το οποίο µας 

στείλατε την από 19-11-2007 αίτηση του κυρίου………….., σχετικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Από τη διάταξη της περ. δ΄ της παρ,1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994) 

προκύπτει ότι από το συνολικό εισόδηµα αφαιρούνται τα ποσά που καταβάλλει ο 

φορολογούµενος λόγω δωρεάς, µεταξύ άλλων, προς τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα 

ιδιωτικού δικαίου που νόµιµα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν 

κοινωφελείς σκοπούς. 

2. Από τη σαφή έννοια της πιο πάνω διάταξης προκύπτει ότι για την εφαρµογή της 

πρέπει τα νοµικά πρόσωπα που αναφέρονται σε αυτή να επιδιώκουν αποκλειστικά 
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κοινωφελείς σκοπούς και όχι παράλληλα µε άλλους (σχετ. Γνωµ. Ν.Σ.Κ. 377/1977), ενόψει 

και του είδους των διατάξεων που είναι εξαιρετικές και που πρέπει εποµένως να 

ερµηνεύονται στενά. 

3. Κοινωφελής σκοπός είναι ο επωφελής στο κοινό, εν όλω ή εν µέρει, (Σ.τ.Ε. 

1876/1982). Τέτοιο κοινωφελή σκοπό δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι επιδιώκει το Σωµατείο 

που αναπτύσσει, κατά το καταστατικό του, δραστηριότητα από την οποία ωφελούνται 

µόνο τα µέλη του, γιατί έτσι δεν ωφελείται από αυτή το κοινό (Σ.τ.Ε. 2186/1981). 

4. Επίσης, κοινωφελής σκοπός είναι ο σκοπός, όταν, µε την εκπλήρωση αυτού, 

παρέχεται ωφελιµότητα σε ευρύτερο κύκλο προσώπων ενδιαφέρουσα το κοινωνικό 

σύνολο, που αποβλέπει στην άνοδο της ποιοτικής στάθµης της Ελληνικής κοινωνίας, 

όπως η ανάπτυξη του θεάτρου και της µουσικής σε πρωτότυπες µορφές (Γνωµοδ. 

342/1990), αλλά και στη συνειδητοποίηση από την κοινή γνώµη του σοβαρού κινδύνου, 

από την κοινά γνωστή πολύµορφη καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, 

συνταγµατικώς προστατευόµενου (άρθρ.24 Συντ, ενδ Σ.τ.Ε. 1009, 4884/1987), µέρος του 

οποίου και ειδικά της πανίδας του είναι και η ελληνική άρκτος (Γνωµ. Ν.Σ.Κ. 314/1992, η 

οποία κοινοποιήθηκε µε την 1130/1993 διαταγή µας). 

5. Επιπλέον, το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους µε την 198/1995 γνωµοδότηση, 

που έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονοµικών και κοινοποιήθηκε µε την 

1039051/707/Α0012/ΠΟΛ. 1134/16-5-1995 διαταγή µας, έκανε δεκτό ότι το σωµατείο 

Πατρών µε την επωνυµία «Σύλλογος Προστασίας Ζώων» επιτελεί κοινωφελές έργο και οι 

προς αυτό δωρεές πρέπει να αφαιρούνται από το εισόδηµα του δωρητή. 

6. Κατά την έννοια του νόµου, δεν αρκεί απλά η, κατά το οικείο καταστατικό του 

νοµικού προσώπου, επιδίωξη των κατά των νόµων σκοπών, αλλά πρέπει α) οι τελευταίοι 

να είναι αποκλειστικοί σκοποί και β) να επιτελούνται αποδεδειγµένα (Σ.τ.Ε. 3391/1976, 

Σ.τ.Ε. 2111/1988). 

7. Ο Προϊστάµενος της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. (κατοικίας του δωρητή) εξετάζει τους 

σκοπούς του νοµικού προσώπου, όπως αυτοί προκύπτουν από το καταστατικό και 

ελέγχει κάθε φορά αν στην πραγµατικότητα και αποδεδειγµένα εκτελούνται αυτοί µε τη 

δραστηριότητα του νοµικού προσώπου.  

8. Κατόπιν των ανωτέρω, εσείς πρέπει να εξετάσετε το καταστατικό το ανωτέρω 

σωµατείου στο σύνολό του και να ελέγξετε εάν οι σκοποί του είναι αποκλειστικά 

κοινωφελείς σύµφωνα µε τα παραπάνω και εάν από τις δραστηριότητές του προκύπτει ότι 

πραγµατοποιεί αυτούς τους σκοπούς για τους οποίους συστήθηκε.  

Συνηµµένα σας στέλνουµε τις 1047550 π.ε./789/Α0012/ΠΟΛ. 1130/1993 και 

1039051 /707/Α0012/ΠΟΛ. 1134/1995 σχετικές διαταγές µας προς ενηµέρωσή σας. 
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Αθήνα, 23 Νοεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1106788/2099/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλονται σε 
αλλοδαπό οργανισµό κοινωνικής ασφάλισης. 

 

Απαντώντας στο 15046/13.10.2005 έγγραφό σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, 

σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.β΄ της παρ.1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. 

(ν.2238/1994), από το συνολικό εισόδηµα του φορολογουµένου αφαιρείται το συνολικό 

ποσό των εισφορών που καταβάλλεται από το φορολογούµενο σε ταµεία ασφάλισής του, 

εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόµο. καθώς και το ποσό των 

καταβαλλοµένων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισής του σε ταµεία που 

έχουν συσταθεί µε νόµο. 

2. Με την 1017701/306/Α0012/ΠΟΛ. 1040/19.2.2001 απόφαση του Υπουργού 

Οικονοµικών, έγινε δεκτό ότι για την απόδειξη της καταβολής του ποσού των 

ασφαλιστικών εισφορών σε ταµεία ασφάλισης του υπόχρεου, απαιτείται η σχετική 

βεβαίωση ή απόδειξη του ασφαλιστικού φορέα, από την οποία προκύπτει το ποσό των 

ασφαλιστικών εισφορών που η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόµο, καθώς και 

το ποσό των καταβαλλόµενων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισης σε 

ταµεία που έχουν συσταθεί µε νόµο, χωριστά από τυχόν άλλα ποσά για εκπρόθεσµη 

κ.τ.λ. καταβολή των εισφορών. 

3. Επίσης µε την 1018050/189/Α0012/ΠΟΛ. 1042/8.2.1993 διαταγή του Υπουργείου 

Οικονοµικών, έγινε δεκτό ότι στην έννοια των εισφορών που αναφέρονται στην παρ.1 του 

παρόντος περιλαµβάνονται και οι υποχρεωτικές εισφορές που κατέβαλε αλλοδαπός που 

απόκτησε εισόδηµα στην Ελλάδα, σε αλλοδαπούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης, 

εφόσον αποδεικνύεται ότι: 

α) Η καταβολή των εισφορών είναι υποχρεωτική για τον υπόχρεο σύµφωνα µε το δίκαιο 

της αλλοδαπής χώρας, στην οποία έχει την έδρα του ο οργανισµός κοινωνικής ασφάλισης. 

β) Το ποσό των εισφορών δεν έχει εκπέσει από το συνολικό εισόδηµα του 

φορολογουµένου, κατά τον προσδιορισµό του φορολογητέου εισοδήµατος του στην 

αλλοδαπή χώρα, όπου τυχόν υποχρεώνεται να υποβάλει σχετική δήλωση φορολογίας 

εισοδήµατος. 
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Η συνδροµή των παραπάνω προϋποθέσεων µπορεί να αποδεικνύεται µε κάθε νόµιµο 

µέσο. 

4. Επίσης, µε την 5109/1982 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, 

που κοινοποιήθηκε µε τη Ν.5772/ΠΟΛ. 175/24.8.1982 διαταγή του Υπουργείου 

Οικονοµικών, κατοικία του προσώπου είναι ο τόπος τον οποίο αυτό µε την πραγµατική του 

εγκατάσταση κατέστησε το σταθερό κέντρο των βιοτικών του σχέσεων. 

5. Εποµένως, τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλονται υποχρεωτικά 

από εργαζόµενο Έλληνα υπήκοο σε αλλοδαπό ασφαλιστικό φορέα, εκπίπτουν ως δαπάνη 

του άρθρου 8 του ν.2238/1994, από το εισόδηµα που αποκτά και δηλώνει στην Ελλάδα, 

µόνο εφόσον, κατά την έννοια της προαναφερθείσας γνωµοδότησης, θεωρηθεί ότι έχει την 

κατοικία του στην Ελλάδα, και µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις παρ.2 και 3 του 

παρόντος (σχετ.1036271/675/ Α0012/13.5.1997 έγγραφό µας). 

6. Όπως αναφέρετε στο έγγραφό σας και σύµφωνα µε τα συνηµµένα σ' αυτό στοιχεία 

και έπειτα από τηλεφωνική µας επικοινωνία, Έλληνας υπήκοος, εργαζόµενος της «…», η 

οποία έχει την έδρα της στην Ιταλία, αποσπάστηκε το 2005 στην Ελλάδα, όπου και 

εργάζεται πλέον ως ∆/ντής της Το οικον. έτος 2005 κατέθεσε δήλωση φορολογίας 

εισοδήµατος για τη χρήση 2004 στη ∆.Ο.Υ. και δήλωσε, σύµφωνα µε τη βεβαίωση 

αποδοχών που του χορήγησε η «...» και τη βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 

που του χορήγησε η «…» ότι δεν κατέβαλε ασφαλιστικές εισφορές στην Ελλάδα αλλά στην 

Ιταλία, ποσού 20.566,77 ευρώ, βάσει της εκεί συλλογικής σύµβασης εργασίας ∆/ντών 

Βιοµηχανικών Εταιριών, και τις οποίες ζητά να του εκπέσετε από το συνολικό εισόδηµα µε 

βάσει τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.2238/1994. 

7. Κατόπιν των ανωτέρω, το θέµα είναι πραγµατικό και πρέπει να εξετάσετε τα 

πραγµατικά στοιχεία και περιστατικά, έτσι ώστε να διαπιστώσετε αν πληρούνται οι 

προαναφερθείσες προϋποθέσεις, προκειµένου να δεχτείτε ή όχι την έκπτωση των εν λόγω 

ασφαλιστικών εισφορών από το συνολικό εισόδηµα του φορολογουµένου.  

Επίσης, επισηµαίνεται ότι η βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στην 

αλλοδαπή που σας έχει προσκοµίσει ο φορολογούµενος είναι ελλιπής, διότι δεν αναφέρει 

τον ασφαλιστικό φορέα προς τον οποίο καταβλήθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές και τις 

συγκεκριµένες διατάξεις νόµου της Ιταλίας για το υποχρεωτικό της καταβολής των 

εισφορών στην Ιταλία, αλλά και δεν έχει χορηγηθεί από τον ασφαλιστικό φορέα, όπως 

απαιτείται από την ΠΟΛ. 1040/2001 διαταγή µας. 
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Αθήνα, 19 Νοεµβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1111180/2167/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Έκπτωση πολιτιστικών χορηγιών από το εισόδηµα. 

 

Απαντώντας στην από 4.10.2007 αίτησή σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.2238/1994 από το 

συνολικό εισόδηµα του φορολογουµένου αφαιρούνται µεταξύ άλλων τα χρηµατικά ποσά 

που καταβάλλονται από το φορολογούµενο µέχρι το ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του 

συνολικού φορολογούµενου εισοδήµατος του λόγω χορηγίας προς τα µη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα Ιδιωτικού δικαίου που νόµιµα υπάρχουν ή 

συνιστώνται εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς. 

Πολιτιστικοί σκοποί είναι ιδίως η καλλιέργεια, προαγωγή διάδοση των γραµµάτων 

της µουσικής, του χορού του θεάτρου, του κιν/φου, της ζωγραφικής, της γλυπτικής και των 

τεχνών, καθώς και η ίδρυση, επέκταση και συντήρηση των αναγνωρισµένων ιδιωτικών 

µουσείων, όπως φυσικής ιστορίας, τέχνης, εθνολογικών και λαογραφική. 

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού καθορίζονται 

µετά από έλεγχο του Υπουργείου Πολιτισµού, τα νοµικά πρόσωπα που επιδιώκουν 

πολιτιστικούς σκοπούς, για την εφαρµογή αυτών των διατάξεων. 

2. Από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν.3525/2007 (ΦΕΚ 16 

Α΄/26.1.2007) ορίζεται ότι το χρηµατικό ποσό ή αξία της παροχής µετά από χρηµατική 

αποτίµηση αυτής από ειδική εκτιµητική επιτροπή, που προσφέρεται ως πολιτιστική 

χορηγία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού, εκπίπτει εξ ολοκλήρου από το 

φορολογητέο εισόδηµα του φορολογουµένου ή τα ακαθάριστα εισοδήµατα της επιχείρησης 

που προσέφεραν τη χορηγία. Το αφαιρούµενο συνολικό ποσό αναπροσαρµόζεται και από 

10% που ισχύει σήµερα σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ν.2238/1999, δεν µπορεί να 

υπερβαίνει πλέον τα τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού φορολογούµενου 

εισοδήµατος ή των καθαρών κερδών που προκύπτουν από τα βιβλία της επιχείρησης που 

προσέφερε τη χορηγία. 

3. Επίσης, διευκρινίζεται µε το άρθρο 15 του ίδιου νόµου ότι µέχρι την έκδοση της 

κοινής απόφασης της παρ. 3 του άρθρου 3 και των αποφάσεων των παρ. 2 και 5 του 

άρθρου 4 του προαναφερθέντος νόµου εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 1 

του παρόντος, ως προς τη διαδικασία του ποσού της χορηγίας από το εισόδηµα του 

χορηγού. 
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4. Η ∆.Ο.Υ. προς την οποία κοινοποιείται το παρόν µε φωτοαντίγραφο της 

αίτησης του κυρίου «…» και των συνηµµένων αυτής, παρακαλείται, αφού εξετάσει τα 

πραγµατικά στοιχεία και περιστατικά, να απαντήσει απευθείας στο φορολογούµενο για το 

θέµα της έκπτωσης των δαπανών κατασκευής καταστήµατος σε υπάρχουσα οικία. 

 

 

Αθήνα, 2 Νοεµβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1100258/1967/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Καταβολή ασφαλίστρων ιδιωτικής ασφάλισης. 

 

Σε απάντηση ερωτήµατός σας, το οποίο στάλθηκε µέσω e-mail, αναφορικά µε το 

παραπάνω θέµα, σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε την 1098066/2263/Α0012/ΠΟΛ. 1129/6.11.2006 διαταγή µας, έγινε 

δεκτό να εκπίπτουν από το συνολικό καθαρό εισόδηµα (καθαρά κέρδη) του 

φορολογουµένου οι ασφαλιστικές εισφορές του, τόσο στην περίπτωση που υπάρχει 

βεβαίωση του αντίστοιχου ασφαλιστικού φορέα αλλά και στην περίπτωση που υπάρχει 

µόνο βεβαίωση παρακράτησης της εργοδότριας εταιρίας. 

2. Η προηγούµενη διαταγή µας αναφέρεται σε ελεύθερους επαγγελµατίες 

(ηθοποιούς, δηµοσιογράφους, λογιστές κ.λπ.) των οποίων οι ασφαλιστικές εισφορές 

(περιπτ. β΄ παρ. παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.2238/1994) καταβάλλονται αντ’ αυτών, 

υποχρεωτικά, από την εργοδότρια εταιρία. 

Απεναντίας στο ερώτηµά σας, το θέµα σας είναι διαφορετικό, καθόσον αναφέρεστε για 

ασφάλιστρα προαιρετικής ιατροφαρµακευτικής ασφάλισης (περιπτ. α΄ παρ.1 του άρθρου 

8 του ν.2238/1994) τα οποία αντί να καταβάλλονται από τον ίδιο το µισθωτό, 

καταβάλλονται κατόπιν εντολής του, από την εταιρία στην οποία εργάζεται για λογαριασµό 

του, αφαιρουµένου ενός ποσού από το µισθό του. 

Επίσης, η εταιρία καταβάλλει και αυτή µέρος επί των συνολικών ασφαλίστρων. 

3. Τονίζεται ωστόσο, ότι η µηνιαία αφαίρεση από το µισθό του εργαζόµενου για την 

πληρωµή των ασφαλίστρων αυτών, πρέπει να γίνεται όχι από το καθαρό εισόδηµα του 

εργαζόµενου (ακαθάριστες αποδοχές µείον ασφαλιστικές κρατήσεις) όπως αναφέρετε στο 

ερώτηµά σας, αλλά από το πληρωτέο ποσό που προκύπτει από τη διαφορά καθαρού 

ποσού αποδοχών και παρακρατηθέντος φόρου µισθωτών υπηρεσιών. 

4. Τέλος, για την πληρέστερη περαιτέρω απάντηση της υπηρεσίας µας στο θέµα 

αυτό, παρακαλούµε να µας αποστείλετε φωτοαντίγραφο του ασφαλιστηρίου συµβολαίου 
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καθώς και την τυχόν σύµβαση του εργαζόµενου µε την εργοδότρια εταιρία που αναφέρεται 

επί του θέµατος αυτού (επιπλέον παροχή στο προσωπικό, καταβολή ασφαλίστρων κ.λπ.). 

 

 

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1089723/1748/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Έκπτωση από το εισόδηµα των ασφαλιστικών εισφορών για 
αναγνώριση του χρόνου της στρατιωτικής θητείας ως συντάξιµου. 

 

Σε απάντηση της από 21.9.2007 αίτησής σας αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, 

σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τη διάταξη της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 81 

του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994) από το συνολικό εισόδηµα του φορολογούµενου αφαιρείται το 

συνολικό ποσό των εισφορών που καταβάλλονται από αυτόν σε ταµεία ασφάλισής του, 

εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόµο, καθώς και το ποσό των 

καταβαλλόµενων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισής του σε ταµεία που 

έχουν συσταθεί µε νόµο. 

2. Από τη ∆ιοίκηση έχει γίνει δεκτό (σχετ. 1023744/672/Α0012/23.3.2004 έγγραφό 

της), ότι το συνολικό ποσό εισφορών που καταβάλλεται εφάπαξ για αναγνώριση του 

χρόνου της στρατιωτικής θητείας ως συντάξιµου δηλαδή είτε να βελτιωθεί η δικαιούµενη 

σύνταξη γήρατος είτε να συµπληρωθούν οι απαιτούµενες ηµέρες ασφάλισης για τη λήψη 

σύνταξης γήρατος, δηλώνεται στη φορολογική δήλωση του έτους καταβολής και εκπίπτει 

από το συνολικό εισόδηµα του φορολογουµένου. 

 

 

Αθήνα, 5 Σεπτεµβρίου 2007  

Αριθ. Πρωτ.:1033311/631/Α0012 

 

ΘΕΜΑ:Έκπτωση από το εισόδηµα φυσικών προσώπων και τα 
ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων των δωρεών προς την αστική µη 
κερδοσκοπική εταιρεία «Υδραγωγή Αστική Μη Κερδοσκοπική 
Εταιρεία». 

 

Απαντώντας σε αίτησή σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας πληροφορούµε τα εξής: 
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1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.δ΄ της παρ.1 του άρθρου 8 και της υποπερ.γγ΄ της 

παραγρ.1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. ν.2238/1994 από το συνολικό εισόδηµα του 

φορολογουµένου ή από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, αντίστοιχα, εκπίπτουν, 

µεταξύ άλλων, τα χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται από αυτόν α) λόγω δωρεάς προς 

τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόµιµα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται 

και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς και β) λόγω χορηγίας µέχρι ποσοστό 10% 

του συνολικού φορολογούµενου εισοδήµατος του προς τα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόµιµα υπάρχουν ή συνιστώνται, 

εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς. Πολιτιστικός σκοπός είναι, εκτός των άλλων 

που αναφέρονται στις διατάξεις αυτές, η καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση των 

γραµµάτων. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού 

καθορίζονται, µετά από έλεγχο του Υπουργείου Πολιτισµού, τα νοµικά πρόσωπα που 

επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς, για την εφαρµογή αυτών των διατάξεων. 

2. Ήδη, όµως, ως προς την «Πολιτιστική Χορηγία», µε το ν.3525/2007 (ΦΕΚ 16 Α΄) 

θεσπίστηκε νέο νοµοθετικό πλαίσιο, το οποίο προβλέπει νέο τρόπο έκπτωσης των 

χορηγιών. Βέβαια, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του νόµου αυτού µέχρι την έκδοση των 

σχετικών αποφάσεων, που ορίζονται στο άρθρο αυτό, εξακολουθούν να ισχύουν οι 

υφιστάµενες διατάξεις, ως προς τη διαδικασία έκπτωσης του ποσού της χορηγίας από το 

εισόδηµα του χορηγού. 

3. Οι αστικές εταιρίες οι οποίες έχουν τηρήσει τις διατυπώσεις δηµοσιότητας και 

επιδιώκουν οικονοµικό σκοπό εµπίπτουν στην έννοια των ηµεδαπών νοµικών προσώπων 

ιδιωτικού δικαίου (άρθρο 784 Α.Κ.). 

4. Γίνεται επίσης δεκτό ότι, για να θεωρηθεί ένα νοµικό πρόσωπο µη κερδοσκοπικό, 

απαιτείται κατ' αρχήν, να µην έχει κατά το καταστατικό του, ως σκοπό αυτού, την 

απόκτηση κερδών, εάν δε λειτουργεί πράγµατι υπό όρους διαφόρους των οριζόµενων στο 

καταστατικό, απαιτείται επίσης να µην έχει ούτε κατά τους όρους αυτούς, ως σκοπό, την 

απόκτηση κέρδους. Εξάλλου, συντρεχουσών των ανωτέρω προϋποθέσεων, το νοµικό 

πρόσωπο διατηρεί τον χαρακτήρα του, ως µη κερδοσκοπικού, και αν από τη 

δραστηριότητα του αποκοµίζει έσοδα προς κάλυψη των δαπανών του και έχει 

ενδεχοµένως περίσσευµα (κέρδος), που διατίθεται αποδεδειγµένως προς περαιτέρω 

ανάπτυξη της δραστηριότητας του και προώθηση του σκοπού αυτού (ΣτΕ 1569/69, 

249/75, 3139/71, 3132/81 κ.α., Ν.Σ.Κ.373/2003). 

5. Όπως έγινε δεκτό µε την αρ. 1018050/189/Α0012/ΠΟΛ. 1042/8.2.1993 διαταγή 

µας, η έννοια του κοινωφελούς σκοπού είναι αυτή που δόθηκε από τη νοµολογία µέχρι 

σήµερα, κατά την έννοια του άρθρου 1 του αν.ν.2039/1939 και περιλαµβάνει κάθε κρατικό, 
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φιλανθρωπικό, εθνωφελή, εκπαιδευτικό και γενικά επωφελή στο κοινό ολικά ή µερικά 

σκοπό. 

Αντίθετα, δεν µπορεί να θεωρεί ότι επιδιώκεται κοινωφελής σκοπός όταν 

αναπτύσσεται δραστηριότητα από την οποία ωφελούνται µόνο τα µέλη (ΣτΕ 2186/1981). 

6. Ως έδρα νοείται κατ' αρχήν εκείνη που προκύπτει από το καταστατικό του νοµικού 

προσώπου (Α.Κ.64).  

Παγίως όµως γίνεται δεκτό, ότι έδρα του νοµικού προσώπου δεν θεωρείται ο τόπος 

ο οποίος αναγράφεται στο καταστατικό του (καταστατική έδρα), αλλά ο τόπος όπου 

πράγµατι ασκείται η διοίκηση αυτού. (Γεωργιάδη - Σταθόπουλου Α.Κ. 10 αρ.2), ήτοι ο 

τόπος όπου λαµβάνονται οι βασικές για τη λειτουργία αυτού αποφάσεις. 

7. Περαιτέρω, για τη χορήγηση της έκπτωσης του ποσού της δωρεάς από το συνολικό 

εισόδηµα του φορολογουµένου, δεν αρκεί η κατά τις διατάξεις του καταστατικού επιδίωξη, 

αλλά πρέπει συγχρόνως το νοµικό πρόσωπο να αναπτύσσει πράγµατι δραστηριότητα που 

να αποβλέπει στην πραγµατοποίηση του σκοπού αυτού. ∆ηλαδή, πρέπει να συντρέχουν 

αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις: 

α) το νοµικό πρόσωπο να επιδιώκει αποκλειστικά κοινωφελή σκοπό και β) να 

πραγµατοποιεί το σκοπό αυτό αποδεδειγµένα. 

Για το λόγο αυτό στη µε αριθµό 1003821/10031/Β0012/ΠΟΛ. 1005/14.1.2005 Απόφαση 

του Υπ. Οικονοµικών ορίζεται ότι οι δωρεές σε χρήµα επιχείρησης προς αστική µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα µε την 

προϋπόθεση ότι θα προσκοµίζεται βεβαίωση της ∆.Ο.Υ. της αστικής εταιρείας µε την 

οποία θα βεβαιώνονται ότι πληρούνται οι µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σκοποί, οι οποίοι 

αναφέρονται στο καταστατικό, και παράλληλα θα τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις 

που ορίζονται από το νόµο. 

8. Με το από 1.11.2006 καταστατικό που νόµιµα δηµοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρειών 

του Πρωτοδικείου Πειραιώς µε αριθµό 1932/17.11.2006, συστήθηκε αστική εταιρεία, µε 

πλήρη διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε την 

επωνυµία «Υδραγωγή Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρεία». 

9. Κατά το άρθρο 2 παρ.1 του παραπάνω καταστατικού, έδρα της εταιρείας ορίζεται ο 

δήµος Ύδρας. Η εταιρεία µπορεί να αλλάξει διεύθυνση, εντός των ορίων της έδρας της, 

χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της. 

10. Επίσης, κατά το άρθρο 3 του παραπάνω καταστατικού ο σκοπός της εταιρείας είναι 

µη κερδοσκοπικός και ειδικότερα πολιτιστικός και εκπαιδευτικός σε θέµατα της αγγλικής 

γλώσσας και φιλολογίας και έχει ως αντικείµενο, κυρίως, την προώθηση του πολιτισµού 

και της εκπαίδευσης και τη χορήγηση υποτροφιών για σπουδές στα αντικείµενα της 
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αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας, όπως επίσης τη διοργάνωση και συνδιοργάνωση µε 

εκπαιδευτικούς φορείς και µε άλλους συναφείς φορείς προγραµµάτων κατάρτισης και 

επιµόρφωσης, διαλέξεων, σεµιναρίων, συνεδρίων κ.λπ. καθώς και τη συµµετοχή και 

συνεργασία µε φορείς της κοινωνίας των πολιτών µε στόχο τη βελτίωση του πνευµατικού 

και εκπαιδευτικού επιπέδου. 

11. Επισηµαίνεται όµως ότι η αρµόδια ∆.Ο.Υ., σε κάθε περίπτωση εφαρµογής για την 

ως άνω αστική εταιρία των εξαιρετικών και απαλλακτικών διατάξεων που προεκτέθηκαν 

θα πρέπει κάθε φορά να παρακολουθεί και να εξακριβώνει, αν η εν λόγω αστική εταιρία 

παρεξέκλινε τυχόν του κοινωφελούς σκοπού της. 

12. Συνεπώς, ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. Ύδρας, στην οποία ανήκει η εν λόγω αστική 

εταιρία, πρέπει να εκδίδει βεβαίωση, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην προαναφερόµενη 

απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία θα βεβαιώνεται τόσο η εκπλήρωση 

των κοινωφελών της σκοπών όσο και η τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων του 

νόµου και η οποία θα προσκοµίζεται προκειµένου οι προς αυτήν δωρεές να εκπίπτουν 

από το εισόδηµα των δωρητών – φυσικών προσώπων ή από τα ακαθάριστα έσοδα των 

δωρητριών επιχειρήσεων. 

Όσον αφορά στην έκπτωση των χορηγιών, µέχρι την έκδοση των αποφάσεων του 

ν.3525/2007, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 8 και 31 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994) που 

θέτουν ως βασική προϋπόθεση για την έκπτωση, την ύπαρξη κοινής υπουργικής 

απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Πολιτισµού για τον 

χαρακτηρισµό της πιο πάνω αστικής εταιρίας ως πολιτιστικής.

 

 

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1070385/1350/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Οι κάτοικοι αλλοδαπής δε δικαιούνται έκπτωση δαπανών 
αναπηρίας. 

 

Απαντώντας στην από 25.5.2007 αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, 

σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι 

εκπίπτει ως δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά ποσό των 2.400Ε για τον ίδιο το 

φορολογούµενο εφόσον παρουσιάζει αναπηρία 67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση, 

φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, µε βάση τη γνωµάτευση της οικείας πρωτοβάθµιας 
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υγειονοµικής επιτροπής που εδρεύει σε κάθε νοµό. ∆ε λαµβάνεται υπόψη επαγγελµατική 

ή ασφαλιστική αναπηρία. 

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι όσοι κατοικούν 

στην αλλοδαπή και αποκτούν εισόδηµα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα δεν 

δικαιούνται τις εκπτώσεις των παραγράφων 1 και 2. Τούτο υπαγορεύεται από το γεγονός 

ότι οι κάτοικοι της αλλοδαπής δεν έχουν πλήρη φορολογική υποχρέωση στην Ελλάδα, 

αλλά φορολογούνται µόνο για τα εισοδήµατα που αποκτούν στην Ελλάδα. Σύµφωνα µε 

όσα ισχύουν διεθνώς η έκπτωση των δαπανών γίνεται από τη φορολογούσα Αρχή της 

χώρας στην οποία ο φορολογούµενος έχει την κατοικία του και είναι δυνατός ο έλεγχος 

της ύπαρξης και του µεγέθους του συνολικού εισοδήµατος. 

 

 

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1060686/1197/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Έκπτωση από το εισόδηµα φυσικού προσώπου δωρεάς προς 
αστική µη κερδοσκοπική εταιρία που επιδιώκει κοινωφελείς σκοπούς. 

 

Απαντώντας στην από 19.6.2007 αίτησή σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.δ΄ της παρ.1 του άρθρου 8 του ν.2238/1994, από 

το συνολικό εισόδηµα του φορολογουµένου εκπίπτουν, µεταξύ άλλων, τα χρηµατικά ποσά 

που καταβάλλονται από αυτόν λόγω δωρεάς προς τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού 

δικαίου που νόµιµα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς 

σκοπούς. 

2. Επίσης, στο έβδοµο εδάφιο της περ.δ΄ της παρ.1 του άρθρου 8 του ν.2238/1994 

ορίζεται ότι, όταν τα ποσά των δωρεών της ανωτέρω περίπτωσης, υπερβαίνουν τα 

τριακόσια (300) ευρώ ετησίως, λαµβάνονται υπόψη µόνο εφόσον έχουν κατατεθεί σε ειδικό 

λογαριασµό του νοµικού προσώπου, που πρέπει να ανοιχθεί για το σκοπό αυτόν στο 

Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε τράπεζα που νόµιµα λειτουργεί στην Ελλάδα. 

∆ιευκρινίζεται ότι το οικείο γραµµάτιο είσπραξης της τράπεζας που θα εκδίδεται πρέπει να 

αναφέρει τα στοιχεία του δωρητή και δωρεοδόχου, το ποσό της δωρεάς αριθµητικώς και 

ολογράφως, την ηµεροµηνία κατάθεσής του και την υπογραφή του δωρητή. 

3. Όπως αναφέρετε στην αίτησή σας, φυσικό πρόσωπο έκανε σε αστική µη 

κερδοσκοπική εταιρία που επιδιώκει αποκλειστικά κοινωφελείς σκοπούς, και στην οποία 
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είστε ο νόµιµος εκπρόσωπος και ο Πρόεδρος του ∆Σ, δωρεά χρηµατικού ποσού η οποία 

κατατέθηκε σε ατοµικό σας λογαριασµό λόγω του ότι την ηµεροµηνία που έγινε η εν λόγω 

δωρεά το νοµικό πρόσωπο δεν διέθετε ειδικό λογαριασµό ούτε στο Ταµείο 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων αλλά ούτε σε κάποια άλλη τράπεζα που νόµιµα λειτουργεί 

στην Ελλάδα. Μας διευκρινίζετε ότι η κατάθεση έγινε σε δικό σας ατοµικό λογαριασµό 

σύµφωνα µε την απόφαση του ∆Σ της εταιρίας η οποία αναφέρει ότι έως ότου ανοιχθεί 

λογαριασµός στο όνοµα της εταιρίας, οι δωρεές και λοιπές οικονοµικές ενισχύσεις προς 

την εταιρία, καθώς και οι πληρωµές των λειτουργικών της δαπανών να διεκπεραιώνονται 

µέσω του ατοµικού σας λογαριασµού. 

4. Με βάση τα παραπάνω και δεδοµένου ότι οι φορολογικές διατάξεις ερµηνεύονται 

στενά, εφόσον η κατάθεση της εν λόγω δωρεάς του φυσικού προσώπου δεν έγινε σε 

ειδικό λογαριασµό του νοµικού προσώπου, όπως προβλέπουν οι ανωτέρω διατάξεις, δεν 

αναγνωρίζεται ως δαπάνη που θα εκπέσει από το συνολικό εισόδηµα του δωρητή. 

 

 

Αθήνα 26 Ιουνίου 2007  

Αριθ. Πρωτ.: 1062911/1239/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Έκπτωση δωρεών προς Ι. Μητρόπολη Ν. Ζηλανδίας. 

 

Απαντώντας στο 19648/22.6.2007 έγγραφό σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, 

σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της περίπτ. δ΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 8 του 

Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), από το συνολικό εισόδηµα του φορολογουµένου αφαιρούνται τα 

ποσά που καταβάλλονται από αυτόν λόγω δωρεάς, µεταξύ των άλλων, προς το 

Οικουµενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. 

2. Επίσης, σύµφωνα µε το τρίτο εδάφιο της ίδιας περίπτωσης, εκπίπτουν τα ποσά 

που καταβάλλονται λόγω δωρεάς, εκτός των άλλων, προς κοινωφελή ιδρύµατα, τα 

ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού 

δικαίου που νόµιµα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς 

σκοπούς. 

3. Ακόµα, σύµφωνα µε το έβδοµο εδάφιο της ίδιας περίπτωσης, όταν τα ποσά των 

δωρεών και των χορηγιών αυτής της περίπτωσης, µε εξαίρεση τις δωρεές που 

καταβάλλονται στους δωρεοδόχους οι οποίοι αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, 

υπερβαίνουν τα 300 ευρώ ετησίως λαµβάνονται υπόψη µόνο εφόσον έχουν κατατεθεί σε 
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ειδικό λογαριασµό του νοµικού προσώπου, που πρέπει να ανοιχθεί για το σκοπό αυτόν 

στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε Τράπεζα που λειτουργεί νόµιµα στην 

Ελλάδα. 

4. Περαιτέρω, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.590/1977 (ΦΕΚ Α΄ 146, 

Καταστατικός Χάρτης Της Εκκλησίας της Ελλάδος), κατά τις νοµικές τους σχέσεις η 

Εκκλησία της Ελλάδος, οι Μητροπόλεις, οι ενορίες µε τους Ενοριακούς τους Ναούς, οι 

Μονές και η Αποστολική ∆ιακονία είναι νοµικά πρόσωπα δηµοσίου, δικαίου. 

5. Όπως αναφέρετε στο έγγραφό σας η Ιερή Μητρόπολη Ν. Ζηλανδίας ανήκει. στο 

Οικουµενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, αλλά βρίσκεται εκτός της Ελληνικής 

Επικράτειας. 

6. Με βάση τα ανωτέρω, εφόσον η Μητρόπολη Ν. Ζηλανδίας δεν ορίζεται ρητά στις 

πιο πάνω διατάξεις, ούτε αποτελεί ηµεδαπό νοµικό πρόσωπο, οι δωρεές χρηµατικών 

ποσών προς αυτήν δεν εκπίπτουν από το εισόδηµα των δωρητών. 

 

 

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1058015/1027/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Έκπτωση δαπανών λόγω αναπηρίας από το συνολικό εισόδηµα 
και έκπτωση φόρου. 

 

Απαντώντας σε επιστολή σας, σχετικά µε το ανωτέρω θέµα, σας πληροφορούµε τα 

εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.2238/1994 ορίζεται, 

µεταξύ άλλων, ότι εκπίπτει ως δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά ποσό χιλίων εννιακοσίων 

(1.900) ευρώ, το οποίο αναπροσαρµόστηκε από1.1.2007 σε δύο χιλιάδες τετρακόσια 

(2.400) ευρώ, για τον ίδιο το φορολογούµενο και για καθένα από τα πρόσωπα, που 

συνοικούν µε αυτόν και τον βαρύνουν, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα εφτά τοις 

εκατό (67%) και άνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, µε 

βάση τη γνωµάτευση της οικείας πρωτοβάθµιας υγειονοµικής επιτροπής, που εδρεύει σε 

κάθε νοµό. ∆εν λαµβάνεται υπόψη η επαγγελµατική ή ασφαλιστική αναπηρία. 

2. Επίσης, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.2238/1994 η κλίµακα 

υπολογισµού του φόρου εισοδήµατος είναι προοδευτική και έχει το πρώτο κλιµάκιο 

αφορολόγητο. Αυτό αντιστοιχεί σε ένα ελάχιστο όριο συντήρησης του φορολογουµένου 

και για τους µισθωτούς και συνταξιούχος είναι 11.000 ευρώ και από 1.1.2007 
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αναπροσαρµόστηκε σε 12.000 ευρώ.  

3. Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 3 του ίδιου άρθρου 

και νόµου, ορίζεται ότι, από το φόρο του φορολογουµένου αφαιρείται ποσοστό είκοσι τοις 

εκατό (20%) του συνολικού ετήσιου ποσού των εξόδων ιατρικής και νοσοκοµειακής 

περίθαλψης του φορολογούµενου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν και στα 

οποία, µεταξύ άλλων, περιλαµβάνονται:  

α) οι αµοιβές που καταβάλλονται για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις γενικά, στις οποίες 

περιλαµβάνονται και οι ακτινολογικές και µικροβιολογικές εξετάσεις και οι δαπάνες που 

καταβάλλονται για διαρκή κάλυψη τέτοιων αναγκών  

β) τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται σε νοσηλευτικά ιδρύµατα ή ιδιωτικές κλινικές, 

στα οποία περιλαµβάνονται και τα έξοδα για φαρµακευτική περίθαλψη στο νοσοκοµείο ή 

στην κλινική, 

γ) οι αµοιβές που καταβάλλονται σε νοσοκόµο, για την παροχή υπηρεσιών σε ασθενή, 

κατά τη νοσηλεία του σε νοσοκοµείο ή κλινική ή στο σπίτι και η οποία να αποδεικνύεται µε 

την προσκόµιση της βεβαίωσης του θεράποντα ιατρού, µε την οποία βεβαιώνεται το είδος 

τη νόσου από την οποία πάσχει ο ασθενής, η διάρκεια της, καθώς και η ανάγκη 

απασχόλησης νοσοκόµου, λόγω της σοβαρότητας της νόσου και της απόδειξης είσπραξης 

της αµοιβής από το πρόσωπο που πρόσφερε υπηρεσίες ως νοσοκόµος, στην οποία 

πρέπει να αναφέρεται το ονοµατεπώνυµο του, το όνοµα του πατέρα του, ο αριθµός 

φορολογικού µητρώου ή ταυτότητας, η διεύθυνση της κατοικίας του και η χρονική διάρκεια 

παροχής των υπηρεσιών του, νόµιµα χαρτοσηµασµένη και υπογραµµένη, 

δ) ποσό ίσο µε το πενήντα τοις εκατό (50%) της δαπάνης που καταβάλλεται σε 

επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωµένων, οι οποίες λειτουργούν νόµιµα. 

4. Εξάλλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν.2238/94 

ορίζεται ότι αν µε βάση τη φορολογική κλίµακα δεν προκύπτει για το φορολογούµενο ποσό 

φόρου ή αυτό που προκύπτει είναι µικρότερο από το άθροισµα των µειώσεων που 

δικαιούται µε βάση το άρθρο αυτό και αφορούν αυτόν προσωπικά και τα πρόσωπα που 

τον βαρύνουν, τότε ολόκληρο το ποσό των µειώσεων ή η διαφορά που προκύπτει, µειώνει 

το ποσό του φόρου που προκύπτει µε βάση τη φορολογική κλίµακα για τον άλλο σύζυγο. 

5. Όπως αναφέρετε στην αίτησή σας και σύµφωνα µε το αντίγραφο της 

γνωµάτευσης της Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής της Ν. Αθήνας, που µας 

αποστείλατε συνηµµένα, η σύζυγός σας παρουσιάζει ανατοµική αναπηρία άνω του 67%. 

Αυτό το οποίο ζητάτε είναι να αυξηθεί το ποσό των 1.900 ευρώ που αφαιρείται ως δαπάνη 

χωρίς δικαιολογητικά από το συνολικό εισόδηµα της συζύγου σας λόγω της αναπηρίας 

της, καθώς και να εκπέσουν οι δαπάνες οι οποίες καταβάλλονται λόγω της ασθένειάς της. 
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6. Από τα ανωτέρω έγινε σαφές ότι για το οικ. έτος 2008 (χρήση 2007) το ποσό 

των 1.900 ευρώ που αφαιρείται ως δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά από το συνολικό 

εισόδηµα προσώπων που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω αναπροσαρµόστηκε στα 

2.400 ευρώ, όπως επίσης και το αφορολόγητο ποσό για τους συνταξιούχους 

αναπροσαρµόστηκε από 11.000 ευρώ σε 12.000 ευρώ. 

Όσον αφορά στις δαπάνες που καταβάλλονται λόγω της ασθένειας της συζύγου 

σας, θα εκπέσουν από τυχόν φόρο που θα της προκύψει µόνο αν περιλαµβάνονται στις 

περιπτώσεις που αναφέρονται ρητά στην παρ. 3 του παρόντος. Επίσης, διευκρινίζεται ότι 

µόνο οι αµοιβές που καταβάλλονται σε νοσοκόµο στο σπίτι που πληροί τις 

προαναφερθείσες προϋποθέσεις θα εκπέσουν από το φόρο και όχι οι αµοιβές σε οικιακή 

βοηθό. 

Επιπρόσθετα, αν δεν προκύψει φόρος για τη σύζυγο σας ή είναι µικρότερος από 

το άθροισµα των µειώσεων που δικαιούται µε βάση το άρθρο 9 του ν.2238/1994, τότε 

ολόκληρο το ποσό των µειώσεων ή η διαφορά που θα προκύψει, θα µεταφερθεί για να 

εκπέσει από το δικό σας φόρο. 

7. Τέλος, σχετικά µε τη χρονική ισχύ της γνωµάτευσης που σας χορήγησε η 

πρωτοβάθµια υγειονοµική επιτροπή, σας ενηµερώνουµε ότι δεν άπτεται της αρµοδιότητας 

της Υπηρεσίας µας, αλλά της Υγειονοµικής Επιτροπής. 

8. Όσον αφορά στην αλλοδαπή που περιποιείται τη σύζυγό σας, έχει τις ίδιες 

φορολογικές υποχρεώσεις µε τους Έλληνες φορολογούµενους. 

 

 

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1047830/933/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Έκπτωση από το εισόδηµα φυσικού προσώπου χρηµατικής 
χορηγίας προς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ηµεδαπό πολιτιστικό 
ν.π.ι.δ.. 

 

Απαντώντας στην από 16.5.2007 αίτησή σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.δ΄ της παρ.1 του άρθρου 8 του ν.2238/1994, από 

το συνολικό εισόδηµα του φορολογουµένου εκπίπτουν, µεταξύ άλλων, τα χρηµατικά ποσά 

που καταβάλλονται από το φορολογούµενο µέχρι το ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του 

συνολικού φορολογούµενου εισοδήµατος του λόγω χορηγίας προς τα µη κερδοσκοπικού 
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χαρακτήρα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόµιµα υπάρχουν ή 

συνιστώνται, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς. 

2. Επίσης, όπως ορίζεται µε την 1017701/306/Α0012/19.2.2001 απόφαση του 

Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, για την απόδειξη της καταβολής του χρηµατικού 

ποσού της χορηγίας προς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ηµεδαπό πολιτιστικό ν.π.ι.δ., 

εκτός από τα παραστατικά κατάθεσης του ποσού σε τράπεζα στο λογ/σµό του 

δωρεοδόχου, απαιτείται και η προσκόµιση από τον χορηγό διπλότυπης απόδειξης ή 

γραµµατίου είσπραξης του ποσού της χορηγίας η οποία εκδίδεται από το νόµιµο 

εκπρόσωπο του δωρεοδόχου, καθώς και βεβαίωση ή αντίγραφο της οικείας πράξης του 

νόµιµου εκπροσώπου του δωρεοδόχου από την οποία να προκύπτει η αποδοχή της 

χορηγίας και η καταχώρηση του ποσού αυτής στα επίσηµα βιβλία του δωρεοδόχου. 

 

 

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1031853/607/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Αφαίρεση ως δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά ποσού 1.900 ευρώ 
αναπήρου ειρηνικής περιόδου της Ελληνικής Αστυνοµίας. 

 

Απαντώντας στο 8262/21.3.07 έγγραφό σας σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του ν.2238/1994, 

από το συνολικό εισόδηµα του φορολογουµένου αφαιρείται ως δαπάνη χωρίς 

δικαιολογητικά ποσό χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ, εφόσον πρόκειται, µεταξύ άλλων, 

για ανάπηρο αξιωµατικό ή οπλίτη, ο οποίος µε την ιδιότητα του αναπήρου παίρνει 

σύνταξη από το δηµόσιο ταµείο ή πρόσωπο που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 

1579/1950 (ΦΕΚ 286 Α΄) και του ν.δ. 330/1947 (ΦΕΚ 84 Α΄). 

2. Με την Ε. 1290/ΠΟΛ 19/30.1.85 διαταγή µας διευκρινίσθηκε ότι, οι ανάπηροι 

αξιωµατικοί και οπλίτες δικαιούνται την αυξηµένη µείωση του φόρου ανεξάρτητα από το 

αν η αναπηρία τους επήλθε από πολεµική αιτία ή σε ειρηνική περίοδο, καθώς επίσης 

ανεξάρτητα από το αν οφείλεται ή όχι στην Υπηρεσία. 

3. Για την αναγνώριση της ανωτέρω δαπάνης απαιτείται σχετική βεβαίωση της 

αρµόδιας Υπηρεσίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύµφωνα µε την 

1017701/306/Α0012/ΠΟΛ. 1040/19.2.01 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. 

4. Όπως αναφέρετε στο έγγραφό σας και σύµφωνα µε την Πράξη Κανονισµού 
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Στρατιωτικής Σύνταξης που µας αποστείλατε, ο φορολογούµενος αποστρατεύθηκε για 

λόγους υγείας από την Ελληνική Αστυνοµία και του χορηγήθηκε από 20.4.1989 

στρατιωτική µηνιαία σύνταξη και αµεταβίβαστο επίδοµα νόσου (αρ. πράξης 5762/1989 και 

αρ. πράξης 20223/1989). 

5. Από το συνδυασµό των ανωτέρω προκύπτει ότι ο εν λόγω φορολογούµενος ως 

ανάπηρος αξιωµατικός ειρηνικής περιόδου της Ελληνικής Αστυνοµίας δικαιούται την 

έκπτωση του ποσού των χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ από το συνολικό εισόδηµά του 

εφόσον λαµβάνει σύνταξη από το δηµόσιο ταµείο βάσει των ετών υπηρεσίας του στην 

Ελληνική Αστυνοµία και έχει υπαχθεί στις διατάξεις των Ν.1759/1950 και Ν.∆. 330/1947 

(σχετ. 1107511/1544/Α0012/13.8.1993 έγγραφο). 

 

 

Αθήνα, 17 Μαΐου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1025565/504/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Έκπτωση τόκων στεγαστικού δανείου για απόκτηση α΄ 
κατοικίας στην περίπτωση που η σύµβαση δανείου υπογράφηκε πριν 
από την υπογραφή του συµβολαίου αγοράς και την εγγραφή υποθήκης. 

 

ΣΧΕΤ: α) Η από 9.2.07 αίτηση του κ……. 

β) Το 4332/22.2.2007 έγγραφό σας. 

 

Απαντώντας στο ανωτέρω β΄ σχετικό αναφορικά µε το ανωτέρω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Από τις διατάξεις της περίπτ.ε΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε (ν.2238/1994), 

προβλέπεται η αφαίρεση από το συνολικό εισόδηµα του ποσού των δεδουλευµένων 

τόκων που καταβάλλει ο φορολογούµενος για στεγαστικά δάνεια για απόκτηση πρώτης 

κατοικίας που χορηγούνται σ’ αυτόν µε υποθήκη ή προσηµείωση από τράπεζες, το 

Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα Ταχυδροµικά Ταµιευτήρια και λοιπούς 

πιστωτικούς οργανισµούς, εφόσον οφείλονται από αυτόν και η υποθήκη ή προσηµείωση 

έχει εγγραφεί σε ακίνητο του ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων τους που τους 

βαρύνουν. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για τόκους από συµβάσεις δανείων που 

συνάπτονται µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2002. 

2. Επίσης, από τις διατάξεις της περίπτ.γ΄ της παραγρ.3 του άρθρου 9 του ίδιου νόµου 

προβλέπεται ότι το ποσό του φόρου που προκύπτει µε βάση την κλίµακα µειώνεται κατά 
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ποσοστό 20% του ποσού των δεδουλευµένων τόκων που καταβάλλονται από το 

φορολογούµενο για στεγαστικά δάνεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας που χορηγούνται 

σ’ αυτόν µε υποθήκη ή προσηµείωση από τράπεζες, το Τ.Π.∆., τα Ταχ. Ταµιευτήρια και 

λοιπούς πιστωτικούς οργανισµούς, εφόσον οφείλονται από αυτόν και η υποθήκη ή 

προσηµείωση έχει εγγραφεί σε ακίνητο του ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων που τους 

βαρύνουν. Αν η επιφάνεια της α΄ κατοικίας υπερβαίνει τα 120 τ.µ., το ποσό της δαπάνης 

που µειώνει το φόρο περιορίζεται στο µέρος που αναλογεί επιµεριστικά στη µέχρι των 120 

τ. µ. επιφάνεια της κατοικίας. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για τόκους από συµβάσεις 

δανείων που συνάπτονται από 1 Ιανουαρίου 2003 και µετά. 

3. Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την 

αφαίρεση των τόκων από το εισόδηµα ή τη µείωση του φόρου κατά ποσοστό 20% των 

τόκων είναι, για εξασφάλιση του δανείου, να έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσηµείωση σε 

ακίνητο του φορολογουµένου ή της συζύγου του ή των τέκνων που τους βαρύνουν, 

δηλαδή σε ακίνητα στα οποία είναι ήδη κύριοι (αρθ. 1265 Α Κ.) µε τίτλο κτήσης ο οποίος 

έχει µεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο, γιατί χωρίς µεταγραφή δεν επέρχεται η 

µεταβίβαση της κυριότητας του ακινήτου (αρθ.1198 Α.Κ.). Γι’ αυτό και οι τράπεζες ζητούν 

τα συµβόλαια αγοράς και τα έγγραφα µεταγραφής των πριν την υπογραφή του 

δανειστικού συµβολαίου και αµέσως µετά την υπογραφή προβαίνουν στην εγγραφή 

υποθήκης ή προσηµείωσης. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της εγγραφής υποθήκης ή 

προσηµείωσης, προβαίνουν σε εκταµίευση του ποσού του δανείου. 
 

4. Περαιτέρω, µε την 1021577/10206/Β0012/ΠΟΛ. 1038/5.3.2003 διαταγή µας 

διευκρινίζεται ότι ως ηµεροµηνία σύναψης λαµβάνεται αυτή της υπογραφής του 

δανειστικού συµβολαίου και όχι της εκταµίευσης του ποσού του δανείου. 

5. Από το έγγραφό σας, την αίτηση του κυρίου «…» και τα στοιχεία που 

συνυποβλήθηκαν προκύπτουν τα εξής: 

α) Ο ανωτέρω φορολογούµενος µε τη σύζυγό του υπέγραψαν σύµβαση δανείου µε τη 

Λαϊκή Τράπεζα στις 31.12.2002, ύψους 163.641,00 ευρώ, µε σκοπό την αγορά ακινήτου 

σε εκτέλεση ιδιωτικών συµφωνητικών µεταξύ της κατασκευάστριας εταιρείας και του 

κ………στο οποίο ορίστηκε ότι θα γίνει πρώτη προσηµείωση υποθήκης. 

β) Ο φορολογούµενος χρηµατοδότησε µε ιδίους πόρους τα πρώτα στάδια απόκτησης της 

κατοικίας. 

γ) Την 29.3.2004 υπέγραψαν το συµβόλαιο αγοράς της κατοικίας (διαµερίσµατος 123,60 

τ.µ. και αποθηκών 12,8 τ.µ.) αξίας 133.134,17 ευρώ, το οποίο µεταγράφηκε στις 

13.4.2004. 

δ) Στις 7.7.2004 υπέγραψαν πρόσθετη πράξη µε την Τράπεζα µε την οποία 
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τροποποιήθηκε το επιτόκιο και µειώθηκε ο χρόνος αποπληρωµής του δανείου από 245 σε 

228 µηνιαίες δόσεις. 

ε) Στις 13.7.2004 γράφτηκε προσηµείωση υποθήκης στο ακίνητο υπέρ της Λαϊκής 

Τράπεζας. 

στ) Στις 14.7.2004 έγινε η εκταµίευση ποσού δανείου 133.134,17 ευρώ (όσο και η αξία 

που αναγράφεται στο συµβόλαιο αγοράς), σύµφωνα µε την από 25.4.2006 βεβαίωση της 

Τράπεζας. 

ζ) Παρότι το συµβόλαιο δανείου υπογράφτηκε στις 31.12.02, στο από 29.3.04 συµβόλαιο 

αγοράς αναγράφεται ο όρος εξόφλησης του ποσού του ακινήτου σε µια άτοκη δόση από 

προϊόν δανείου που θα χορηγηθεί στους αγοραστές από την ΤΡΑΠΕΖΑ ή από 

οποιοδήποτε άλλο πιστωτικό ίδρυµα και θα καταβληθεί στην πωλήτρια εταιρεία το 

αργότερο µέχρι 30 Μαΐου 2004 και σε περίπτωση που δεν χορηγηθεί στους αγοραστές 

δάνειο για οποιονδήποτε λόγο, υποχρεώνονται να καταβάλουν το ποσό στην πωλήτρια 

εταιρεία από δικά τους χρήµατα το αργότερο µέχρι 30 Ιουνίου 2004. 

Ρωτάτε, κατόπιν αυτών, εάν οι τόκοι που καταβάλλουν οι φορολογούµενοι κάθε 

έτος αφαιρούνται από το εισόδηµα µε βάση τη διάταξη του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. 

θεωρώντας ότι το δάνειο έχει ληφθεί 31.12.2002 ή µειώνουν το φόρο εισοδήµατος µε βάση 

τη διάταξη του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. θεωρώντας ότι το δάνειο έχει ληφθεί ουσιαστικά το 

χρόνο που γράφτηκε η προσηµείωση υποθήκης επί του ακινήτου (13.7.04). 

6. Ύστερα από τα παραπάνω, δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι το δάνειο είχε ληφθεί 

31.12.2002, διότι τότε οι φορολογούµενοι δεν είχαν την κυριότητα του ακινήτου και 

εποµένως δεν µπορούσε να γραφεί υποθήκη. Επιπλέον δεν είναι οριστικός ο χρόνος 

αποπληρωµής του δανείου, εφόσον οριστικοποιήθηκε µε την πρόσθετη πράξη. Το δάνειο 

ουσιαστικά έχει ληφθεί στις 7.7.2004, όταν υπογράφηκε η πρόσθετη πράξη, µε την οποία 

εκτός από το επιτόκιο ορίζεται η διάρκεια του δανείου (19ετής) και επικυρώνονται οι 

υπόλοιποι όροι της Αρχικής Σύµβασης, στους οποίους περιλαµβάνεται και η εµπράγµατη 

εξασφάλιση που µπορούσε πλέον να γίνει, εφόσον είχε υπογραφεί το συµβόλαιο αγοράς 

και είχε µεταγραφεί. Συνεπώς, οι τόκοι µειώνουν το φόρο των ανωτέρω φορολογουµένων 

µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε., µε τις προϋποθέσεις που τίθενται. 
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Αθήνα, 2 Μαΐου 2007 

Αριθ.Πρωτ.: 1036380/691/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Αφαίρεση δαπάνης χωρίς δικαιολογητικά ποσού 1.900 ευρώ 
από το συνολικό εισόδηµα φορολογουµένου που λαµβάνει σύνταξη ως 
ανάπηρος αξιωµατικός. 

 

Απαντώντας σε αίτησή σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας πληροφορούµε τα 

εξής: 

1. Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του ν.2238/1994, 

από το συνολικό εισόδηµα του φορολογουµένου αφαιρείται δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά 

ποσού 1.900 ευρώ, εφόσον πρόκειται, µεταξύ άλλων, για ανάπηρο αξιωµατικό ή οπλίτη ο 

οποίος µε την ιδιότητα του αναπήρου παίρνει σύνταξη από το δηµόσιο ταµείο. 

2. Με την Ε1290/ΠΟΛ. 19/30.1.85 διαταγή µας διευκρινίσθηκε ότι οι ανάπηροι 

αξιωµατικοί δικαιούνται το αυξηµένο προσωπικό ποσό µείωσης του φόρου, όπως 

καθορίζονταν µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθ.9 του ν.δ.3323/55, ανεξάρτητα από το αν 

η αναπηρία τους επήλθε από πολεµική αιτία ή σε ειρηνική περίοδο, καθώς επίσης 

ανεξάρτητα από το αν οφείλεται ή όχι στην Υπηρεσία. 

3. Για την αναγνώριση της ανωτέρω δαπάνης απαιτείται σχετική βεβαίωση της 

αρµόδιας Υπηρεσίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύµφωνα µε την 

1017701/306/Α0012/ΠΟΛ. 1040/19.2.01 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. 

4. Όπως αναφέρετε στην αίτησή σας και σύµφωνα µε την Πράξη Κανονισµού 

Στρατιωτικής Σύνταξης που µας αποστείλατε, αποστρατευτήκατε για λόγους υγείας από 

την υπηρεσία σας και σας χορηγήθηκε από 15.12.1972 µηνιαία στρατιωτική σύνταξη και 

µηνιαίο προσωπικό και αµεταβίβαστο επίδοµα νόσου, (αρ. πράξης 11440/31.10.1972 της 

Υπηρεσίας Συντάξεων του Γ.Λ.Κ.). 

5. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ως ανάπηρος αξιωµατικός που λαµβάνετε 

σύνταξη από δηµόσιο ταµείο δικαιούστε την έκπτωση του ποσού των 1 .900 ευρώ από το 

συνολικό εισόδηµά σας. Για τη διενέργεια της έκπτωσης αυτής πρέπει να προσκοµίσετε 

στη ∆.Ο.Υ. τη σχετική βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 

6. Συνηµµένα σας επιστρέφουµε την 11440/31.10.1972 πράξη κανονισµού 

στρατιωτικής σύνταξης που µας στείλατε. 
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Αθήνα, 11 Μαΐου 2007 

Αριθµ. Πρωτ.: 1042518/815/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Έκπτωση δωρεάς σε ερανική επιτροπή. 

 

Απαντώντας στο 2016/25.4.2007 έγγραφό σας, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, 

σας πληροφορούµε τα εξής: 

α) Εάν η ερανική επιτροπή έχει συσταθεί µε βάση την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του 

8/79 Κανονισµού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος µε απλή διαδικασία και 

χωρίς δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, τότε οι δωρεές χρηµατικών ποσών 

προς την ερανική επιτροπή, δεν εκπίπτουν από το εισόδηµα του δωρητού. 

β) Εάν η ερανική επιτροπή απέκτησε νοµική προσωπικότητα, σύµφωνα µε το άρθρο 122 

του Αστικού Κώδικα, µε Προεδρικό ∆ιάταγµα το οποίο δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως, τότε οι δωρεές χρηµατικών ποσών προς την Επιτροπή αυτή εκπίπτουν 

από το εισόδηµα του δωρητού. 

Εφόσον τα ποσά των δωρεών υπερβαίνουν τα τριακόσια (300) ευρώ ετησίως, 

λαµβάνονται υπόψη µόνο αν έχουν κατατεθεί σε ειδικό λογαριασµό του νοµικού 

προσώπου, που πρέπει να ανοιχθεί για το σκοπό αυτό στο Ταµείο Παρακαταθηκών και 

∆ανείων ή σε τράπεζα που νόµιµα λειτουργεί στην Ελλάδα, σύµφωνα µε την περιπτ.δ΄ 

της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν.2238/1994. (σχετ.Ε.7379/31.5.1988 έγγραφό 

µου). 
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ΑΡΘΡΟ 9 
 

Αθήνα, 21 ∆εκεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1 107186/21 20/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Έκπτωση τόκων στεγαστικού δανείου αγοράς κατοικίας από τον 
εν διαστάσει σύζυγο. 

 

Απαντώντας στο 22239/6.11.2007 έγγραφό σας, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, 

σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Από τις διατάξεις της περ.γ΄ της παρ.3 του άρθρου 9 του ν.2238/1994 προβλέπεται 

ότι το ποσό του φόρου που προκύπτει µε βάση την κλίµακα µειώνεται κατά ποσοστό 

είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού των δεδουλευµένων τόκων που καταβάλλονται από το 

φορολογούµενο για στεγαστικά δάνεια που έχουν συναφθεί από 1.1.2003 και µετά για 

απόκτηση πρώτης κατοικίας που χορηγούνται σ’ αυτόν µε υποθήκη ή προσηµείωση από 

τράπεζες, το Τ.Π.∆., τα Ταχ. Ταµιευτήρια και λοιπούς πιστωτικούς οργανισµούς, εφόσον 

οφείλονται από αυτόν και η υποθήκη ή προσηµείωση έχει εγγραφεί σε ακίνητο του ή του 

άλλου συζύγου ή των τέκνων που τους βαρύνουν. 

2. Επισηµαίνεται ότι κατά την εφαρµογή της προηγούµενης περίπτωσης οι 

προαναφερθείσες διατάξεις ορίζουν, επίσης, ότι δεν θεωρείται ότι αποκτάται πρώτη 

κατοικία, αν ο υπόχρεος, ο άλλος σύζυγος και τα τέκνα που τους βαρύνουν, έχουν 

δικαίωµα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης, εξ ολοκλήρου ή επί 

ιδανικού µεριδίου, σε άλλη οικία ή οικίες, εφόσον το άθροισµα της συνολικής επιφάνειας 

που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα εβδοµήντα (70) τ.µ. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται 

κατά είκοσι (20) τ.µ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά είκοσι πέντε (25) τ. µ. 

για το τρίτο και καθένα από τα επόµενα τέκνα που βαρύνουν τον υπόχρεο ή τον άλλο 

σύζυγο. Αν η επιφάνεια της πρώτης κατοικίας υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τ.µ., το 

ποσό της δαπάνης που µειώνει το φόρο, ανάλογα µε το πότε έχει συναφθεί δάνειο, 

περιορίζεται στο µέρος που αναλογεί επιµεριστικά στη µέχρι των εκατόν είκοσι (120) τ.µ. 

επιφάνεια της κατοικίας. 

3. Εξάλλου, το Ν.Σ.Κ. (Β΄ Τµήµα) µε την 48/2006 γνωµοδότησή του που έγινε 

αποδεκτή από τη διοίκηση, γνωµοδότησε οµόφωνα ότι η συνδροµή της ως άνω αρνητικής 

προϋπόθεσης της παρ.2 του παρόντος εγγράφου ερευνάται µόνον κατά το χρόνο κτήσεως 

της πρώτης κατοικίας από τον δανειοδοτηθέντα φορολογούµενο, µε συνακόλουθη 

συνέπεια, επιγενόµενοι λόγοι σχετικοί µε την περαιτέρω κτήση ή απώλεια άλλης οικίας 
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από τον ίδιο τον άλλο σύζυγο ή τα τέκνα που τον βαρύνουν να µην επάγονται έννοµες 

συνέπειες τόσο ως προς την αφαίρεση των τόκων από το εισόδηµα κατά το άρθρο 8, όσον 

και για την ταυτότητα του λόγου, ως προς τη µείωση του φόρου κατά το άρθρο 9 του 

ν.2238/1994. 

4. Εποµένως, αν κατά το χρόνο σύνταξης του συµβολαίου κτήσης της υπό 

δανειοδότηση κατοικίας δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για τη µείωση του φόρου λόγω 

τόκων αλλά µεταγενέστερα, σε επόµενο έτος, αλλάζουν τα δεδοµένα λόγω, 

παραδείγµατος χάριν, λύσης του γάµου και συνεπώς διαχωρισµού των ακινήτων που 

ανήκουν στους πρώην συζύγους δεν θα εφαρµοστεί η διάταξη του άρθρου 9 του ανωτέρω 

νόµου. Κρίσιµος χρόνος συνδροµής των προϋποθέσεων για τη µείωση φόρου λόγω 

τόκων είναι ο χρόνος σύνταξης του συµβολαίου κτήσης της υπό δανειοδότηση κατοικίας 

και όχι µεταγενέστερος ή προγενέστερος αυτής χρόνος, διαφορετικά τυχόν σύνδεση µε 

άλλα γεγονότα προγενέστερα ή µεταγενέστερα αυτής οδηγεί σε καταστρατήγηση των 

διατάξεων του νόµου. 

5. Εξάλλου, κατά την εφαρµογή του τεκµηρίου απόκτησης πρώτης κατοικίας έγινε 

δεκτό µε την 1001832/45/Α0012/ΠΟΛ. 1024/29.1.2001 διαταγή µας ότι στην περίπτωση 

που ο ένας σύζυγος αγοράσει κατοικία µε δικαίωµα πλήρους κυριότητας και µετά λύνεται ο 

γάµος, µέσα στο ίδιο έτος που αγοράστηκε η κατοικία, αυτή πληροί τις προϋποθέσεις της 

«πρώτης κατοικίας» σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2238/1994 και ο 

σύζυγος που αγόρασε την κατοικία δικαιούται την εξαίρεση από το τεκµήριο απόκτησης 

περιουσιακού στοιχείου. 

6. Εποµένως, προκειµένου η αρµόδια ∆.Ο.Υ. να εξετάσει, εάν η κατοικία που αγοράζει 

ο «εν διαστάσει» σύζυγος πληροί τις προϋποθέσεις της πρώτης κατοικίας γι’ αυτόν, 

πρέπει οπωσδήποτε να έχει λυθεί ο γάµος µέσα στο ίδιο έτος απόκτησης της κατοικίας και 

όχι απλώς να έχει διακοπεί η έγγαµη συµβίωση. 

7. Στο έγγραφό σας αναφέρετε ότι ο φορολογούµενος, που βρισκόταν σε διάσταση µε 

τη σύζυγό του από το 1995, αγόρασε το έτος 2003 κατοικία η οποία δεν θεωρήθηκε 

πρώτη. Το 2006 λύθηκε ο γάµος µε διαζύγιο. Ο φορολογούµενος ζητά να αναγνωρισθεί ότι 

η κατοικία που αγόρασε το 2003 είναι πρώτη, δεδοµένου ότι υποβάλλει µόνος του 

φορολογική δήλωση από το 1995. 

Ωστόσο, η βεβαίωση της Εθνικής Τράπεζας, που προσκοµίζει, αναφέρει ότι χορηγήθηκε 

την 7.11.2003 δάνειο για αγορά κατοικίας πέραν της πρώτης. 

8. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι ο φορολογούµενος δεν µπορεί να ωφεληθεί της 

ευεργετικής φορολογικής διάταξης, καθώς δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι 

προϋποθέσεις, δεδοµένου ότι όταν απέκτησε το διαµέρισµα, το έτος 2003, ήταν ακόµη 
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παντρεµένος, οπότε λαµβάνονταν υπόψη και οι κατοικίες που ανήκαν στη σύζυγο. 

9. Τέλος, επειδή το θέµα συνδέεται άµεσα µε πραγµατικά δεδοµένα τούτο εναπόκειται 

στην εξελεγκτική εξουσία του Προϊσταµένου της Υπηρεσίας σας. 

 

 

Αθήνα, 18 ∆εκεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1107447/2113/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Έκπτωση δαπάνης που προκύπτει από δίδακτρα που 
καταβάλλονται για φοίτηση σε ωδείο, αναγνωρισµένο από το Κράτος. 

 

Απαντώντας στην αίτησή σας, που περιήλθε στην Υπηρεσία µας µέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στις 4.11.2007, σχετικά µε το παραπάνω, θέµα σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της υποπερ.ββ΄ της περ.β΄ της παρ.3 του άρθρου 9 του 

ν.2238/1 994, το ποσό του φόρου µειώνεται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του 

ποσού της δαπάνης για παράδοση κατ’ οίκον ιδιαίτερων µαθηµάτων ή για φροντιστήρια 

οποιασδήποτε αναγνωρισµένης εκπαιδευτικής βαθµίδας ή ξένων γλωσσών, το οποίο 

καταβάλλει ετησίως ο φορολογούµενος για κάθε τέκνο που τον βαρύνει ή για τον ίδιο. 

2. Στην παρ.6 του άρθρου 4 της 1018050/189/Α0012/ΠΟΛ. 1042/8.2.1993 

ερµηνευτικής διαταγής µας τονίζεται ότι στις ανωτέρω διατάξεις δεν περιλαµβάνονται τα 

δίδακτρα που καταβάλλονται για τη φοίτηση των παιδιών του φορολογουµένου, εκτός των 

άλλων, σε ωδεία. 

3. Εξάλλου, στις ανωτέρω διατάξεις γίνεται αναφορά σε δίδακτρα α) φροντιστηρίων 

µαθηµάτων οποιασδήποτε αναγνωρισµένης εκπαιδευτικής βαθµίδας και β) φροντιστηρίων 

ξένων γλωσσών. Το µάθηµα της ξένης γλώσσας διδάσκεται στις διάφορες βαθµίδες 

εκπαίδευσης, παρ’ όλα αυτά στη διάταξη αναφέρεται ξεχωριστά, γιατί η ξένη γλώσσα 

διδάσκεται στα φροντιστήρια ανεξαρτήτως βαθµίδων εκπαίδευσης, όπως διδάσκεται και το 

µάθηµα της µουσικής στα ωδεία. Εάν ο νοµοθέτης ήθελε να συµπεριλάβει και το µάθηµα 

της µουσικής στα ωδεία, θα το όριζε ξεχωριστά, όπως έκανε για τα µαθήµατα ξένων 

γλωσσών. Επιπλέον τα ωδεία δεν είναι φροντιστήρια µαθηµάτων αλλά αποτελούν 

αυτοτελή σχολεία ολοκληρωµένης µουσικής κατάρτισης 

(σχετ.1050150/1138/Α0012/16.5.1996 έγγραφο και Ε.13066/ΠΟΛ. 276/13.10.1988 διαταγή 

µας). 

4. Κατόπιν των ανωτέρω, η δαπάνη για δίδακτρα που καταβάλλονται σε ωδεία δεν 
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µειώνει το φόρο εισοδήµατος του φορολογουµένου ως δαπάνη φροντιστηρίων µε βάση τις 

πιο πάνω διατάξεις. 

Μπορεί όµως να αφαιρεθεί από το συνολικό εισόδηµα σε ποσοστό 40% αυτής και µέχρι 

ποσού 8.000 ευρώ (είναι το ανώτερο ποσό που µπορεί να εκπέσει), µε βάση την διάταξη 

της περ.η΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 8 του ν.2238/1994, στην οποία προβλέπεται ότι από 

το συνολικό εισόδηµα αφαιρούνται ορισµένες δαπάνες για παροχή υπηρεσιών στις οποίες 

περιλαµβάνονται και τα ποσά που καταβάλλονται ως δίδακτρα σε ωδεία. Η περίπτωση 

αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 8 του ν.3610/2007 (ΦΕΚ 258/22.11.2007, τ.Α΄), που 

ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή των Ελλήνων, και ισχύει για δαπάνες που 

πραγµατοποιούνται από την 1.8.2007 και µετά. 

 

 

Αθήνα, 18 ∆εκεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1105455/2067/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Έκπτωση δεδουλευµένων τόκων στεγαστικών δανείων για 
αγορά πρώτης κατοικίας. 

 

Απαντώντας στο ερώτηµά σας, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα ακόλουθα: 

1. Από τις διατάξεις της περ.ε΄ της παρ.1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), 

προβλέπεται η αφαίρεση από το συνολικό εισόδηµα του ποσού των δεδουλευµένων 

τόκων που καταβάλλει ο φορολογούµενος για στεγαστικά δάνεια για απόκτηση πρώτης 

κατοικίας που χορηγούνται σ’ αυτόν µε υποθήκη ή προσηµείωση από τράπεζες, το Ταµείο 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα Ταχυδροµικά Ταµιευτήρια και λοιπούς πιστωτικούς 

οργανισµούς, εφόσον οφείλονται από αυτόν και η υποθήκη ή η προσηµείωση έχει 

εγγραφεί σε ακίνητό του ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων τους που τους βαρύνουν. Οι 

διατάξεις αυτές ισχύουν για τόκους από συµβάσεις δανείων που συνάπτονται µέχρι 31 

∆εκεµβρίου 2002. 

2. Επίσης από τις διατάξεις της περ.γ΄ της παρ.3 του άρθρου 9 του ίδιου νόµου 

προβλέπεται ότι το ποσό του φόρου που προκύπτει µε βάση την κλίµακα µειώνεται κατά 

ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού των δεδουλευµένων τόκων που 

καταβάλλονται από το φορολογούµενο για στεγαστικά δάνεια που έχουν συναφθεί από 

1.1.2003 και µετά για απόκτηση πρώτης κατοικίας που χορηγούνται σ’ αυτόν µε υποθήκη 

ή προσηµείωση από τράπεζες, το Τ.Π.∆., τα Ταχ. Ταµιευτήρια και λοιπούς πιστωτικούς 
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οργανισµούς, εφόσον οφείλονται από αυτόν και η υποθήκη ή προσηµείωση έχει εγγραφεί 

σε ακίνητό του ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων που τους βαρύνουν. 

Το ποσοστό της µείωσης της περίπτωσης αυτής υπολογίζεται στους τόκους που 

αντιστοιχούν στο τµήµα του δανείου ως 200.000 ευρώ. 

3. Επισηµαίνεται ότι κατά την εφαρµογή των προηγούµενων περιπτώσεων οι 

προαναφερθείσες διατάξεις ορίζουν επίσης ότι δεν θεωρείται ότι αποκτάται πρώτη 

κατοικία, αν ο υπόχρεος, ο άλλος σύζυγος και τα τέκνα που τους βαρύνουν, έχουν 

δικαίωµα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης, εξ ολοκλήρου ή επί 

ιδανικού µεριδίου, σε άλλη οικία ή οικίες, εφόσον το άθροισµα της συνολικής επιφάνειας 

που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα εβδοµήντα (70) τ.µ.. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται 

κατά είκοσι (20) τ.µ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά είκοσι πέντε (25) τ.µ. για 

το τρίτο και καθένα από τα επόµενα τέκνα που βαρύνουν τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο. 

Αν επιφάνεια της πρώτης κατοικίας υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τ.µ., το ποσό της 

δαπάνης που εκπίπτει ή που µειώνει το φόρο, ανάλογα µε το πότε έχει συναφθεί το 

δάνειο, περιορίζεται στο µέρος που αναλογεί επιµεριστικά στη µέχρι των εκατόν είκοσι 

(120) τ.µ. επιφάνεια της κατοικίας. 

4. Εξάλλου, όπως έχει οριστεί µε την 1017701 /306/Α0012/ΠΟΛ. 1040/2001 (ΦΕΚ 232 

Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, η έκπτωση από το εισόδηµα ή η µείωση από το 

φόρο, βάσει των παραπάνω, λόγω των δεδουλευµένων τόκων στεγαστικού δανείου τους 

οποίους κατέβαλε ο φορολογούµενος, αφορά µόνο στεγαστικά δάνεια τα οποία έλαβε 

αυτός για απόκτηση πρώτης κατοικίας και συγκεκριµένα για την αγορά, την ανέγερση και 

την αποπεράτωση αυτής και όχι την αγορά οικοπέδου για ανέγερση πρώτης κατοικίας 

(σχετ. 1068510/1799/Α0012/30.8.2004 έγγραφό µας). 

5. Η βεβαίωση, άλλωστε, της τράπεζας που χορηγεί το δάνειο πρέπει να αναγράφει 

ότι πρόκειται για στεγαστικό δάνειο για αγορά ή ανέγερση ή αποπεράτωση πρώτης 

κατοικίας κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 8 ή 9 του Κ.Φ.Ε., ότι έχει εγγραφεί 

υποθήκη ή προσηµείωση σε ακίνητο του φορολογουµένου ή του άλλου συζύγου ή των 

τέκνων τους που τους βαρύνουν, το έτος σύναψης του δανείου και το ποσό των 

δεδουλευµένων συµβατικών τόκων (ληξιπρόθεσµων και απαιτητών) που όφειλε και 

κατέβαλε ο φορολογούµενος δανειολήπτης µέσα στο κρινόµενο έτος. 

6. Συνεπώς, βάσει των ανωτέρω, δικαιούστε µείωση φόρου λόγω τόκων δανείου για 

την ανέγερση της κατοικίας και όχι για την αγορά του οικοπέδου. Προϋπόθεση για την 

µείωση στο φόρο είναι στη βεβαίωση της τράπεζας να αναγράφεται ο σκοπός του δανείου 

και όσα αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο. 
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Αθήνα, 17 ∆εκεµβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1105343/2105/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Έκπτωση τόκων δανείου που οφείλονται από τον ένα σύζυγο 
για απόκτηση πρώτης κατοικίας από τον άλλο σύζυγο. 

 

Απαντώντας στην από 30.10.2007 αίτησή σας, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, 

σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της υποπ. αα΄ της περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 

του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), όπως ισχύουν για τόκους από συµβάσεις δανείων που 

συνάπτονται, καθώς και προκαταβολές που χορηγούνται µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2002, από 

το συνολικό εισόδηµα του φορολογουµένου αφαιρείται το ποσό των δεδουλευµένων 

τόκων που καταβάλλονται από αυτόν για στεγαστικά δάνεια για απόκτηση πρώτης 

κατοικίας που χορηγούνται στο φορολογούµενο µε υποθήκη ή προσηµείωση από 

τράπεζες, το Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων, τα Ταχυδροµικά Ταµιευτήρια και 

λοιπούς πιστωτικούς οργανισµούς, εφόσον οφείλονται από αυτόν και η υποθήκη ή 

προσηµείωση έχει εγγραφεί σε ακίνητό του ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων τους που 

τους βαρύνουν. 

2. Αντίστοιχα, για συµβάσεις δανείων που συνάπτονται από 1.1.2003, το 20% του 

ποσού των δεδουλευµένων τόκων που καταβάλλονται από τον φορολογούµενο µειώνει το 

φόρο του µε τις ίδιες προϋποθέσεις που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο. 

3. Εξάλλου, βάσει της 1018050/189/Α0012/ΠΟΛ. 1042/8.2.1993 διαταγής του 

Υπουργείου Οικονοµικών, εάν το δάνειο έχει χορηγηθεί στη σύζυγο η οποία δεν έχει 

εισόδηµα ή αυτό που έχει υπολείπεται του ποσού των τόκων, το ποσό των τόκων που 

καταβάλλεται ή η διαφορά δεν αφαιρείται από το εισόδηµα του συζύγου. Το ίδιο ισχύει και 

στην περίπτωση που το δάνειο έχει χορηγηθεί στο όνοµα των τέκνων που βαρύνουν τον 

φορολογούµενο. 

4. Στην αίτησή σας αναφέρετε ότι ο ένας σύζυγος αποκτά πρώτη κατοικία και ο 

άλλος σύζυγος λαµβάνει δάνειο απόκτησης πρώτης κατοικίας. Από τα ανωτέρω συνάγεται 

ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόµος, δηλαδή ο αγοραστής της 

κατοικίας να είναι και ο λήπτης του δανείου για την απόκτηση της, τους τόκους του οποίου 

καταβάλλει. Εποµένως, δεν δικαιούται της έκπτωσης των τόκων ή της µείωσης από τ φόρο 

ούτε ο ένας ούτε ο άλλος ο σύζυγος. 
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Αθήνα, 26 Νοεµβρίου 2007  

Αριθ. Πρωτ.:1104934/2076/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Συµπληρωµατικός φόρος. 

 

Απαντώντας στην από 2.11.2007 αίτησή σας σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ.5 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε., αν στο 

συνολικό εισόδηµα περιλαµβάνεται και εισόδηµα από ακίνητα (εισόδηµα που αποκτά ο 

ιδιοκτήτης) εκτός από το απαλλασσόµενο εισόδηµα από ιδιοκατοίκηση, γενικά, το 

ακαθάριστο ποσό αυτού υποβάλλεται και σε συµπληρωµατικό φόρο, ο οποίος 

υπολογίζεται µε συντελεστή ενάµισι τοις εκατό (1,5%). 

Συνεπώς, για τη φορολογία του εισοδήµατος Κ.Φ.Ε. υπόχρεος για την καταβολή του 

συµπληρωµατικού φόρου είναι ο ιδιοκτήτης των ακινήτων. 

 

 

Αθήνα, 23 Νοεµβρίου 2007  

Αριθ. Πρωτ.:1105759/2090/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Ένταξη του Νοµού Κιλκίς στις παραµεθόριες περιοχές. 

 

Απαντώντας στο µε αρ. πρωτ.: 47226/1025/31.10.2007 έγγραφό σας, αναφορικά 

µε το ανωτέρω θέµα και στα πλαίσια αρµοδιότητας της ∆/νσής µας, σας πληροφορούµε 

τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.ε΄ της παρ.3 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. 

(ν.2238/1994), το ποσό του φόρου που προκύπτει µε βάση την κλίµακα του άρθρου 9 

µειώνεται ως εξής: 

Για το φορολογούµενο που αποκτά εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες, εφόσον 

αυτός προσφέρει υπηρεσίες ή κατοικεί για εννέα (9) τουλάχιστον µήνες µέσα στο έτος που 

απέκτησε το εισόδηµα αυτό στους νοµούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Λέσβου, Χίου, 

Σάµου και ∆ωδεκανήσου, καθώς και σε περιοχή των νοµών Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, 

Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλης, Κιλκίς, Σερρών και ∆ράµας, η οποία περιλαµβάνεται σε 

ζώνη βάθους είκοσι (20) χιλιοµέτρων από τη µεθοριακή γραµµή, κατά εξήντα (60) ευρώ 

για κάθε τέκνο που τον βαρύνει. Στην περίπτωση συζύγων αρκεί ο ένας από αυτούς να 

έχει τις ανωτέρω προϋποθέσεις. 
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2. Συνεπώς, εφόσον περιοχές των νοµών Σερρών, Πέλλης, ∆ράµας και Κιλκίς 

περιλαµβάνονται σε ζώνη βάθους είκοσι (20) χιλιοµέτρων από τη µεθοριακή γραµµή, τότε 

η ανωτέρω µείωση του φόρου εφαρµόζεται για τους µισθωτούς που έχουν τις 

προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρ.1 του παρόντος. 

Το παρόν, µε τα συνηµµένα σε αυτό έγγραφα, κοινοποιείται και στη ∆/νση 

Προϋπολογισµού (∆20) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους η οποία παρακαλείται για 

τις τυχόν δικές της ενέργειες. 

 

 

Αθήνα 19 Νοεµβρίου 2007  

Αρ. Πρωτ.: 1091758/1781/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Έκπτωση δαπάνης ενοικίου κύριας κατοικίας υπαλλήλου λόγω 
µετάθεσης. 

 

Σε απάντηση της από 24.9.2007 αίτησής σας προς τη ∆.Ο.Υ. Χαλανδρίου, η οποία 

κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία µας, σας πληροφορούµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του 

ν.2238/1994, από το συνολικό εισόδηµα αφαιρείται, µεταξύ άλλων, το ποσό του 

µισθώµατος που καταβάλλεται για τη µίσθωση κύριας κατοικίας από υπάλληλο στον τόπο 

που µετατίθεται εφόσον εκµισθώνει ιδιόκτητη κατοικία του σε άλλο τόπο. Το ποσό του 

µισθώµατος που αφαιρείται δεν µπορεί να υπερβεί τα τριακόσια (300) ευρώ µηνιαίως. ∆εν 

δικαιούνται την έκπτωση αυτή όσοι παίρνουν στεγαστικό επίδοµα. 

Επίσης, βάσει των διατάξεων της υποπερ. αα΄ της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 

9 του ως άνω νόµου, το ποσό του φόρου που προκύπτει µε βάση την κλίµακα µειώνεται 

κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού του µισθώµατος που καταβάλλεται 

ετησίως για κύρια κατοικία του φορολογουµένου και της οικογένειάς του. 

3. Εξάλλου µε την 1026893/521/Α0012/ΠΟΛ. 1045/13.3.2006 (ΦΕΚ 346 

Β΄/23.3.2006) απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας & Οικονοµικών ορίζεται ότι για την 

έκπτωση της δαπάνης ενοικίου στην περίπτωση µίσθωσης κύριας κατοικίας από 

υπάλληλο στον τόπο όπου µετατέθηκε εντός του έτους 2005, εφόσον εκµίσθωσε την 

ιδιόκτητη κατοικία του στον τόπο απ’ όπου µετατέθηκε, υποβάλλονται: α) Τα 

δικαιολογητικά της δαπάνης ενοικίου που ορίζονται στην 1017701/306/Α0012/ΠΟΛ. 

1040/2001 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, β) Αντίγραφο της απόφασης µετάθεσης 

προκειµένου για δηµόσιο υπάλληλο ή βεβαίωση του εργοδότη ότι δόθηκε εντολή 
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µετάθεσης προκειµένου για ιδιωτικό υπάλληλο, γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι µέχρι το χρόνο 

της µετάθεσης κατοικούσε στην ιδιόκτητη κατοικία του στον τόπο απ' όπου µετατέθηκε, την 

οποία εκµίσθωσε µετά το χρόνο της µετάθεσης, µέσα στη χρήση 2005 και για 

οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα. 

4. Επιπλέον, συµφωνούµε τις διατάξεις των άρθρων του Αστικού Κώδικα 51 «Το 

πρόσωπο έχει κατοικία τον τόπο της κύριας και µόνιµης εγκατάστασής του. Κανένας δεν 

µπορεί να έχει συγχρόνως περισσότερες από µία κατοικίες», 52 «Η κατοικία διατηρείται 

ωσότου αποκτηθεί νέα». 

5. Ακόµη, σύµφωνα µε την 5109/1982 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του 

Κράτους, που κοινοποιήθηκε µε την Ν.5772/ΠΟΛ. 175/24.8.1982 διαταγή µας, κατοικίας 

του προσώπου είναι ο τόπος τον οποίο αυτό µε την πραγµατική του εγκατάσταση, 

κατέστησε το σταθερό κέντρο των βιοτικών του σχέσεων. Η επαγγελµατική εγκατάσταση 

χωρίς τον οικιακό βίο και την κατοικία της οικογένειας του δεν έχει κρίσιµη σηµασία ως 

προς την κατοικία. Από την κατοικία διαστέλλεται η διαµονή. 

6. Επιπλέον, το άρθρο 63 του ν.2238/1994 ορίζει ότι αρµόδιος για την παραλαβή 

των δηλώσεων και τον έλεγχο τους, την εξακρίβωση αυτών που δεν έχουν επιδώσει 

δηλώσεις και γενικά για την επιβολή του φόρου είναι ο προϊστάµενος της δηµόσιας 

οικονοµικής υπηρεσίας της κατοικίας του φορολογουµένου. 

7. Από τη φορολογική δήλωση της κόρης σας για το οικονοµικό έτος 2007 και 

τα υπόλοιπα στοιχεία που προσκοµίσατε προκύπτει ότι  η φορολογούµενη δηλώνει κύρια 

κατοικία στα……Αττικής και σεις στην αίτηση σας βεβαιώνετε ότι η κατοικία αυτή, που είναι 

και δική σας κατοικία, αποτελεί φορολογική κατοικία της κόρης σας για πολλά χρόνια. 

Συνεπώς, αρµόδια ∆.Ο.Υ. για την παραλαβή της δήλωσης είναι η ∆.Ο.Υ........και δεν 

τίθεται θέµα αναρµοδιότητας, καθώς η κατοικία που µισθώνει στο.........Κρήτης είναι κατά 

τη δήλωσή της επαγγελµατική κατοικία. Το δε ακίνητο στους Αµπελόκηπους εκµισθώνεται, 

οπότε δεν αποτελεί κύρια κατοικία της, ούτε αποτελούσε στο παρελθόν, εφόσον η κατοικία 

της ήταν στα Βριλήσσια. 

Αν εξάλλου, όπως ισχυρίζεστε, η κύρια κατοικία της κόρης σας ήταν στην Κρήτη, 

τότε έπρεπε η ίδια να το δηλώσει µε τη δήλωσή της. Συνεπώς, η ίδια θεωρεί ως κύρια 

κατοικία της την κατοικία στα Βριλήσσια και όχι στην Κρήτη. 

8. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η κόρη σας δεν δικαιούται ούτε την έκπτωση 

ενοικίου του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. ούτε τη µείωση φόρου λόγω ενοικίου κύριας κατοικίας 

του αρθρ. 9 του Κ.Φ.Ε.. 

9. Τέλος, το αίτηµά σας να ακυρωθεί η εκκαθάριση και να διαβιβαστεί η δήλωση 

της κόρης σας στη ∆.Ο.Υ.….Κρήτης, δεν είναι δυνατό να ικανοποιηθεί, διότι µε βάση την 
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δική της δήλωση κατοικίας υπεβλήθη αρµοδίως στη ∆.Ο.Υ. ….και δεν µπορεί η ∆.Ο.Υ. 

µόνη της να αλλάξει βασικά στοιχεία του Πίνακα 1 της δήλωσης, όπως η κατοικία. 

 

 

Αθήνα, 9 Νοεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1090900/1760/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Έκπτωση δεδουλευµένων τόκων στεγαστικών δανείων για 
αγορά πρώτης κατοικίας. 

 

Απαντώντας στο αίτηµά σας, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Από τις διατάξεις της περ.ε΄ της παρ.1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), 

προβλέπεται η αφαίρεση από το συνολικό εισόδηµα του ποσού των δεδουλευµένων 

τόκων που καταβάλλει ο φορολογούµενος για στεγαστικά δάνεια για απόκτηση πρώτης 

κατοικίας που χορηγούνται σ’ αυτόν µε υποθήκη ή προσηµείωση από τράπεζες, το Ταµείο 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα Ταχυδροµικά Ταµιευτήρια και λοιπούς πιστωτικούς 

οργανισµούς, εφόσον οφείλονται από αυτόν και η υποθήκη ή προσηµείωση έχει εγγραφεί 

σε ακίνητό του ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων τους που τους βαρύνουν. Οι διατάξεις 

αυτές ισχύουν για τόκους από συµβάσεις δανείων που συνάπτονται µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 

2002. 

2. Επίσης από τις διατάξεις της περ.γ΄ της παρ.3 του άρθρου 9 του ίδιου νόµου 

προβλέπεται ότι το ποσό του φόρου που προκύπτει µε βάση την κλίµακα µειώνεται κατά 

ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού των δεδουλευµένων τόκων που 

καταβάλλονται από το φορολογούµενο για στεγαστικά δάνεια που έχουν συναφθεί από 

1.1.2003 και µετά για απόκτηση πρώτης κατοικίας που χορηγούνται σ’ αυτόν µε υποθήκη 

ή προσηµείωση από τράπεζες, το Τ.Π.∆., τα Ταχ.Ταµιευτήρια και λοιπούς πιστωτικούς 

οργανισµούς, εφόσον οφείλονται από αυτόν και η υποθήκη ή προσηµείωση έχει εγγραφεί 

σε ακίνητό του ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων που τους βαρύνουν. 

Το ποσοστό της µείωσης της περίπτωσης αυτής υπολογίζεται στους τόκους που 

αντιστοιχούν στο τµήµα του δανείου ως 200.000 ευρώ. 

3. Επισηµαίνεται ότι κατά την εφαρµογή των προηγούµενων περιπτώσεων οι 

προαναφερθείσες διατάξεις ορίζουν επίσης ότι δεν θεωρείται ότι αποκτάται πρώτη 

κατοικία, αν ο υπόχρεος, ο άλλος σύζυγος και τα τέκνα που τους βαρύνουν, έχουν 

δικαίωµα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης, εξ ολοκλήρου ή επί 
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ιδανικού µεριδίου, σε άλλη οικία ή οικίες, εφόσον το άθροισµα της συνολικής επιφάνειας 

που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα εβδοµήντα (70) τ.µ.. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται 

κατά είκοσι (20) τ.µ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά είκοσι πέντε (25) τ.µ. για 

το τρίτο και καθένα από τα επόµενα τέκνα που βαρύνουν τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο. 

Αν η επιφάνεια της πρώτης κατοικίας υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τ.µ., το ποσό της 

δαπάνης που εκπίπτει ή που µειώνει το φόρο, ανάλογα µε το πότε έχει συναφθεί το 

δάνειο, περιορίζεται στο µέρος που αναλογεί επιµεριστικά στη µέχρι των εκατόν είκοσι 

(120) τ.µ. επιφάνεια της κατοικίας. 

4. Εξάλλου, όπως έχει οριστεί µε την 1017701 /306/Α0012/ΠΟΛ. 1040/2001 (ΦΕΚ 

232 Β') απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, η έκπτωση από το εισόδηµα ή η µείωση 

από το φόρο, βάσει των παραπάνω, λόγω των δεδουλευµένων τόκων στεγαστικού 

δανείου τους οποίους κατέβαλε ο φορολογούµενος, αφορά µόνο στεγαστικά δάνεια τα 

οποία έλαβε αυτός για απόκτηση πρώτης κατοικίας και συγκεκριµένα για την αγορά, την 

ανέγερση και την αποπεράτωση αυτής και όχι την αγορά οικοπέδου για ανέγερση πρώτης 

κατοικίας (σχετ. 1068510/1799/Α0012/30.8.2004 έγγραφό µας). 

5. Στην αίτησή σας αναφέρετε ότι είστε πατέρας οκτώ ανήλικων τέκνων και ότι το 

έτος 1997 αγοράσατε πρώτη κατοικία, συνολικής επιφάνειας κύριων χώρων 99,97 τ.µ., µε 

δάνειο, για τους τόκους του οποίου τύχατε των εκπτώσεων βάσει του άρθρου 8 του 

ν.2238/1994. Κατόπιν, το έτος 2006 συνάψατε από κοινού µε τη σύζυγό σας νέο 

στεγαστικό δάνειο ποσού 240.000 ευρώ για αγορά οικοπέδου και ανέγερση ακινήτου µε 

προσηµείωση επί του ακινήτου αυτού. Όπως αναφέρετε ο ίδιος, αλλά και όπως προκύπτει 

από την άδεια οικοδοµής της ∆/νσης Πολεοδοµίας, πρόκειται να ανεγείρετε διώροφη 

οικοδοµή δύο κατοικιών µε υπόγειο και βοηθητικούς χώρους συνολικής επιφάνειας 142 

τ.µ.. 

6. Ύστερα από τα ανωτέρω συνάγονται τα εξής: α) Η κατοικία που αγοράσατε το 

1997 δεν πληροί τις στεγαστικές σας ανάγκες, οπότε δικαιούστε την έκπτωση των τόκων, 

για νέα πρώτη κατοικία, εφόσον δεν εκπίπτετε τους τόκους του πρώτου δανείου. Επειδή, 

όµως, βάσει της οικοδοµικής άδειας, ανεγείρετε δύο κατοικίες δικαιούστε την έκπτωση 

µόνο για τη µία. 

β) Επειδή το δάνειο έχει συναφθεί και για την αγορά του οικοπέδου, προκειµένου 

να υπολογιστεί το ποσό των τόκων που θα µειώσει το φόρο, θα αφαιρεθεί από το σύνολο 

του δανείου το ποσό που αντιστοιχεί στην αγορά του οικοπέδου. 

γ) Θα τύχετε της µείωσης φόρου για τόκους που αντιστοιχούν σε ύψος δανείου 

240.000 ευρώ µετά την αφαίρεση του ποσού των 50.000 ευρώ (για το οικόπεδο) και του 

ποσού που αντιστοιχεί στη δαπάνη ανέγερσης της δεύτερης κατοικίας της οικοδοµής. 
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δ) Επειδή, τέλος, το δάνειο έχει ληφθεί και από τους δυο σας, το ποσό των τόκων 

που αναλογεί στο ύψος αυτού του δανείου θα επιµεριστεί κατά 50% στον καθένα σας και 

θα µειώσει αντίστοιχα το φόρο σας. 

 

 

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1100224/1833/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Αναγραφή λανθασµένου Α.Φ.Μ. εκµισθωτή στη δήλωση 
φορολογίας εισοδήµατος. 

 

Σε απάντηση της από 17/9/2007 επιστολής σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, 

σας πληροφορούµε τα εξής: 

Σύµφωνα µε την υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του 

άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν.2238/1994), το ποσό του φόρου που 

προκύπτει µε βάση τη φορολογική κλίµακα µειώνεται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό 

(20%) του ποσού του µισθώµατος που καταβάλλεται ετησίως για κύρια κατοικία του 

φορολογούµενου και της οικογένειας του. 

Η έκπτωση αναγνωρίζεται, µόνο όταν ο φορολογούµενος αναγράψει στις οικείες 

ενδείξεις της δήλωσης φόρου εισοδήµατος τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 

του εκµισθωτή. 

Το ποσό της δαπάνης. η οποία υπολογίζεται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους, 

µειώνει το φόρο µόνο εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση και µερίζεται µεταξύ 

των συζύγων ανάλογα µε το ύψος του εισοδήµατος του καθενός που φορολογείται µε τις 

γενικές διατάξεις, όπως αυτό δηλώθηκε µε την αρχική δήλωση. 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, εφόσον αναγράψατε το ποσό του ενοικίου 

στην αρχική σας δήλωση, αυτό µπορεί να εκπέσει µε την υποβολή συµπληρωµατικής 

δήλωσης και χωρίς την επιβολή προστίµου του ν.2523/97. 

Όσον αφορά στη λάθος αναγραφή του Αριθµού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 

του εκµισθωτή σας, έχει εφαρµογή η µε αριθµό 1077195/1284/Α0012/9.8.2001 διαταγή 

µας, σύµφωνα µε την οποία γίνεται δεκτό πως απαραίτητη προϋπόθεση νια τη διενέργεια 

της έκπτωσης είναι να έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση το ποσό της δαπάνης 

ανεξάρτητα αν έχει γραφεί ο Α.Φ.Μ. του εκµισθωτή. 

Τέλος σε κάθε περίπτωση, η εκκαθάριση των δηλώσεων γίνεται στην 

µηχανογράφηση αυτόµατα, άρα τυχόν λάθη στην αναγραφή των στοιχείων δεν είναι 
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δυνατόν να γίνουν αντιληπτά και ειδικότερα στην εσφαλµένη αναγραφή του Α.Φ.Μ.. 

Η ∆.Ο.Υ. Γ΄ Πειραιά προς την οποία κοινοποιείται το παρόν µε συνηµµένη την 

αίτηση του φορολογούµενου παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες. 

 

 

Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1082690/1626/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: ∆απάνες που µεταφέρονται µεταξύ των συζύγων. 
 

Απαντώντας σε επιστολή σας που διαβιβάσθηκε στη ∆/νσή µας µε το αριθµ. πρωτ.: 

112207/0092/14.8.07 έγγραφο της 47ης ∆/νσης Νοµ/στικής Εργασίας και Ενστάσεων του 

Γ.Λ.Κ., αναφορικά µε το παραπάνω θέµα αρµοδιότητας της ∆/νσής µας, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), ορίζεται ότι εκπίπτει 

ως δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά ποσό 2.400 ευρώ (το ποσό των δαπανών χωρίς 

δικαιολογητικά αυξήθηκε από 1.900 ευρώ σε 2.400 ευρώ µε την παρ.1 του άρθρου 2 του 

Ν.3522/2006 (ΦΕΚ 276 Α΄) και ισχύει, σύµφωνα µε την περ.α΄ του άρθρου 39 του ίδιου 

νόµου, για δαπάνες που πραγµατοποιούνται από 1.1.2007 και µετά) για τον ίδιο το 

φορολογούµενο και για καθένα από τα πρόσωπα, που συνοικούν µε αυτόν και τον 

βαρύνουν, εφόσον: α) παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση, 

φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, µε βάση τη γνωµάτευση της οικείας πρωτοβάθµιας 

υγειονοµικής επιτροπής, που εδρεύει σε κάθε νοµό. ∆ε λαµβάνεται υπόψη επαγγελµατική 

ή ασφαλιστική αναπηρία, β)........................................................................................  

2. Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε., όταν ο ένας 

από τους συζύγους δεν έχει εισόδηµα φορολογούµενο ή αυτό που έχει είναι κατώτερο από 

το ποσό της δαπάνης της παρ.2, που αφορά αυτόν προσωπικά και τα πρόσωπα που τον 

βαρύνουν, ολόκληρο το ποσό της δαπάνης ή η διαφορά προστίθεται στις δαπάνες του 

άλλου συζύγου. Όταν το σύνολο των δαπανών του ενός συζύγου είναι ανώτερο από το 

φορολογούµενο εισόδηµά του, τότε η διαφορά που προκύπτει και µέχρι το ποσό της 

δαπάνης της παρ.2 προστίθεται στις δαπάνες του άλλου συζύγου. 

3. Συνεπώς, εφόσον η σύζυγός σας (η οποία παρουσιάζει αναπηρία 67% και πάνω 

σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ.1 του παρόντος) δεν έχει εισόδηµα 

φορολογούµενο, τότε ολόκληρο το ποσό της δαπάνης της παρ.2 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. 

(1.900 ευρώ µέχρι 31.12.2006 και 2.400 ευρώ από 1.1.2007 και µετά) προστίθεται στις 
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δαπάνες τις δικές σας. 

 

 

Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1087647/1705/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Έκπτωση τόκων στεγαστικού δανείου για απόκτηση κατοικίας 
της οποίας την πλήρη κυριότητα αποκτά ο φορολογούµενος σε 
µεταγενέστερο χρόνο. 

 

Σε απάντηση του υττ’ αριθ. 10564/7.9.2007 εγγράφου σας, σχετικά µε το ανωτέρω 

θέµα, σας πληροφορούµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τη διάταξη της υποπερ.αα΄ της περιπτ.ε΄ της παραγρ.1 του άρθρου 

8 του ν.2238/1994, από το συνολικό εισόδηµα του φορολογουµένου αφαιρείται το ποσό 

των δεδουλευµένων τόκων που καταβάλλονται από αυτόν για στεγαστικά δάνεια για 

απόκτηση πρώτης κατοικίας που χορηγούνται σ’ αυτόν µε υποθήκη ή προσηµείωση από 

τράπεζες, εφόσον οφείλονται από αυτόν και η υποθήκη ή προσηµείωση έχει εγγραφεί σε 

ακίνητό του ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων τους που τους βαρύνουν. 

Επίσης, σύµφωνα µε τις ίδιες διατάξεις, σε περίπτωση σύναψης νέου δανείου από 

έναν από τους ανωτέρω φορείς, ανεξάρτητα αν είναι ο ίδιος µε αυτόν που χορήγησε το 

αρχικό δάνειο ή όχι, µε σκοπό την εξόφληση από τον υπόχρεο του παλαιού δανείου, οι 

δεδουλευµένοι τόκοι του νέου δανείου που αντιστοιχούν στο τµήµα αυτού που διατέθηκε 

για την εξόφληση του ανεξόφλητου υπολοίπου του παλαιού στεγαστικού δανείου, εφόσον 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο, εκπίπτουν από 

το εισόδηµά του για το χρονικό διάστηµα που υπολείπεται από τη χορήγηση του νέου 

δανείου, µέχρι τη λήξη του παλαιού δανείου. Για την αναγνώριση της έκπτωσης πρέπει 

στο δανειστικό συµβόλαιο του φορέα που χορήγησε το νέο δάνειο να αναγράφονται 

απαραιτήτως ο σκοπός του δανείου, το ανεξόφλητο ποσό του παλαιού δανείου, ο χρόνος 

λήξης του παλαιού δανείου και ότι έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσηµείωση, µε τις ίδιες 

προϋποθέσεις που ίσχυαν και για το παλαιό δάνειο. 

2. Όπως και εσείς αναφέρετε στο έγγραφό σας, σε περίπτωση ανέγερσης κατοικίας 

στην οποία ο ανεγείρων θα έχει δικαίωµα µόνο ψιλής κυριότητας, αυτό5δεν θεωρείται ότι 

αποκτά κατοικία, καθόσον ο ψιλός κύριος δεν έχει δικαίωµα µε βάση αυτή την ιδιότητα να 

κατοικήσει στην κατοικία. Εποµένως, οι τόκοι ενυπόθηκου δανείου που έλαβε ο 

φορολογούµενος για την ανέγερση κατοικίας δεν εκπίπτουν από το εισόδηµά του. 
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3. Σύµφωνα µε την αρ.48/2006 Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του 

Κράτους, η οποία έγινε δεκτή από τον κ. Υφυπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, 

κρίσιµος χρόνος συνδροµής των προϋποθέσεων για την έκπτωση των τόκων από το 

συνολικό εισόδηµα του φορολογουµένου, βάσει των διατάξεων της υποπερ.αα΄ της περ.ε΄ 

της παρ.1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε (ν.2238/1994), ,είναι ο χρόνος σύνταξης του 

συµβολαίου κτήσης της υπό δανειοδότηση κατοικίας. Επιγενόµενοι λόγοι σχετικοί µε την 

περαιτέρω κτήση ή απώλεια άλλης οικίας από τον ίδιο, τον άλλο σύζυγο ή τα τέκνα που 

τον βαρύνουν δεν επάγονται έννοµες συνέπειες τόσο ως προς την αφαίρεση των τόκων 

από το εισόδηµα κατά το άρθρο 8 του Κ.Φ.Ε όσο ως προς τη µείωση του φόρου κατά το 

άρθρο 9 του Κ.Φ.Ε, ανάλογα µε το έτος σύναψης του στεγαστικού δανείου. 

4. Με δεδοµένη, λοιπόν, αυτή την αναµφισβήτητη βούληση του νοµοθέτη να 

παράσχει την έκπτωση των εν λόγω τόκων µόνο όταν πρόκειται για αγορά πρώτης 

κατοικίας, συνάγεται ότι η εκάστοτε συνδροµή των προϋποθέσεων, προκειµένου να 

θεωρηθεί ότι η δια στεγαστικού δανείου κτώµενη κατοικία είναι πρώτη, πρέπει να 

υφίσταται κατά τη σύνταξη του συµβολαίου κτήσης της υπό δανειοδότηση κατοικίας και όχι 

σε µεταγενέστερο ή προγενέστερο αυτής χρόνο. (σχετ. 1649/00 έγγραφο του Ειδικού 

Γραφείου Νοµικού Συµβούλου Φορολογίας). 

5. Στην υπό κρίση περίπτωση, ο φορολογούµενος κατά το χρόνο σύναψης του 

δανείου για ανέγερση κατοικίας είχε µόνο το δικαίωµα ψιλής κυριότητας, συνεπώς η 

κατοικία που απόκτησε µε το δάνειο δεν θεωρείται πρώτη κατοικία. Αν µεταγενέστερα 

αλλάξουν τα δεδοµένα (λόγω µεταβίβασης της επικαρπίας), οι τόκοι του δανείου δεν 

εξοµοιώνονται µε τόκους για αγορά πρώτης κατοικίας και συνεπώς δεν αφαιρούνται από 

το συνολικό εισόδηµα του υπόχρεου. 

6. Όσον αφορά στο δεύτερο ερώτηµά σας, αν, δηλαδή, ο φορολογούµενος, που 

αποκτά µεταγενέστερα την πλήρη κυριότητα και αποπληρώνει το πρώτο δάνειο µε τη 

λήψη νέου, µπορεί να εκπέσει τους τόκους, η απάντηση µας είναι επίσης αρνητική, 

δεδοµένου ότι η έκπτωση των τόκων του δεύτερου δανείου προϋποθέτει το αρχικό δάνειο 

να είχε ληφθεί για απόκτηση πρώτης κατοικίας και όχι µόνο της ψιλής κυριότητας. 
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Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2007  

Αριθ. Πρωτ.:1097116/1884/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Η δαπάνη για τη συλλογή-και τη συντήρηση βλαστοκυττάρων 
µετά από τοκετό δεν µειώνει το φόρο. 

 

Απαντώντας στην από 17.4.07 αίτησή σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε ότι, όπως έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση µε το 

1076582/1504/Α0012/21.9.2007 έγγραφό της, το ποσό που καταβάλλεται για τη συλλογή 

και συντήρηση βλαστοκυττάρων µετά από τοκετό δεν εµπίπτει στην έννοια των εξόδων 

ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης, όπως αυτά περιοριστικώς ορίζονται στην περ. α΄ 

της παρ. 3 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε.. Συνεπώς δεν µειώνει το φόρο η δαπάνη αυτή του 

φορολογούµενου. 

 

 

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1086837/1683/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Το ποσό της διατροφής που καταβάλλει ο φορολογούµενος 
στην πρώην σύζυγό του για τα τέκνα του, δε µειώνει το φόρο του. 

 

Απαντώντας στην από 12.9.2007 επιστολή σας σχετικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τη διάταξη της περ.δ΄ της παρ.3 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/94), 

όπως αυτή τέθηκε µε την παρ.5 του άρθρου 1 του ν.3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α΄/14.12.2004) 

και ισχύει για δαπάνες που πραγµατοποιούνται από 1.1.2005 και µετά, το ποσό του φόρου 

που προκύπτει µε βάση την κλίµακα της προηγούµενης παραγράφου µειώνεται κατά 

ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού της διατροφής που καταβάλλεται από τον 

ένα σύζυγο στον άλλο και επιδικάστηκε ή συµφωνήθηκε µε συµβολαιογραφική πράξη. Το 

ποσό της διατροφής επί της οποίας υπολογίζεται η µείωση φόρου δεν µπορεί να υπερβεί 

τα τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. 

2. Κατόπιν των ανωτέρω το ποσό της διατροφής που καταβάλλετε στην πρώην 

σύζυγό σας για τα τέκνα σας δεν αποτελεί µειωτικό στοιχείο του φόρου που προκύπτει. 

3. Ανεξάρτητα όµως από τα πιο πάνω και σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης 
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α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν.2238/1994, από το συνολικό εισόδηµα του 

φορολογουµένου αφαιρείται το ποσό της ετήσιας δαπάνης που καταβάλλει ο 

φορολογούµενος για ασφάλιστρα ζωής και για τα τέκνα, η οποία καταβάλλεται ετησίως 

από γονείς που βρίσκονται σε διάζευξη, στην περίπτωση που δεν συνοικούν µαζί του. Το 

ποσό που αφαιρείται δεν µπορεί να υπερβεί ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του 

αφορολόγητου ποσού του πρώτου κλιµακίου της φορολογικής κλίµακας. 

4. Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ίδιου νόµου, 

το ποσό του φόρου που προκύπτει µε βάση την κλίµακα µειώνεται κατά ποσοστό είκοσι 

τοις εκατό (20%) του συνολικού ετήσιου ποσού των εξόδων ιατρικής και νοσοκοµειακής 

περίθαλψης του φορολογουµένου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν. Το 

ποσό της µείωσης δεν µπορεί να υπερβεί τα έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ.  Στις δαπάνες 

αυτές περιλαµβάνονται και τα έξοδα ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης των τέκνων, 

στην περίπτωση που καταβάλλονται από γονέα που δεν συνοικεί µαζί τους λόγω 

διάζευξης µε τον άλλο γονέα. 

5. Τέλος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης β΄ της 

παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν.2238/1994, το ποσό του φόρου µειώνεται κατά 

ποσοστό 20% της δαπάνης για παράδοση κατ’ οίκον ιδιαίτερων µαθηµάτων ή για 

φροντιστήρια οποιασδήποτε αναγνωρισµένης εκπαιδευτικής βαθµίδας ή ξένων γλωσσών, 

το οποίο καταβάλλει ετησίως ο φορολογούµενος για κάθε τέκνο που τον βαρύνει ή για τον 

ίδιο. Στη δαπάνη της υποπερίπτωσης αυτής περιλαµβάνεται και η δαπάνη που 

καταβάλλεται ετησίως από γονείς που βρίσκονται σε διάζευξη για κάθε τέκνο, στην 

περίπτωση που δε συνοικούν µαζί του. 

 

 

Αθήνα, 5 Σεπτεµβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1080444/1570/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Επιστροφή παρακρατηθέντος ΦΜΥ στο φορολογούµενο σε 
περίπτωση µη απόδοσης αυτού από τον εργοδότη. 

 

Σε απάντηση της από '88.2007 αίτησή σας, σχετικά µε το πιο παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν.2238/1994, από 

το ποσό του φόρου που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδηµα του φορολογούµενου 

εκπίπτει ο φόρος που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
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άρθρων 52 και 54 έως 58 στο εισόδηµα που υπόκειται σε φόρο µέσα στο ίδιο οικονοµικό 

έτος. 

2. Περαιτέρω, µε την παρ.2 του άρθρου 83 του ν.2238/1994, όσοι παρακρατούν 

φόρο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, έχουν υποχρέωση να χορηγούν σε αυτούς 

από τους οποίους έγινε η παρακράτηση, βεβαίωση στην οποία αναγράφουν το 

φορολογούµενο εισόδηµα και το φόρο που παρακρατήθηκε. Ίδια υποχρέωση υπάρχει και 

στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φόρος για παρακράτηση. Η βεβαίωση αυτή 

χορηγείται στους δικαιούχους µέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του οικείου οικονοµικού έτους. 

3. Από τη διοίκηση έχει γίνει δεκτό (1074996/1479/Α0012/24.8.05 και 

1098734/1817/Α0012/18.10.2005 έγγραφά µας), ότι εφόσον αυτός που κατέβαλε αµοιβές, 

παρακράτησε φόρο χωρίς να τον αποδώσει στο δηµόσιο, εκδίδοντας βέβαια τις ανάλογες 

βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου για τον δικαιούχο των αµοιβών, τότε στην περίπτωση 

αυτή αφενός µόνο σε αυτόν θα γίνει ο σχετικός καταλογισµός του µη αποδοθέντος φόρου 

καθώς και των διοικητικών κυρώσεων σύµφωνα µε το ν.2523/1997, αφετέρου ο 

παρακρατηθείς φόρος συµψηφίζεται κατά την εκκαθάριση της ετήσιας δήλωσης 

φορολογίας εισοδήµατος του δικαιούχου των αµοιβών, καθόσον απαιτείται µόνο η 

προσκόµιση της αντίστοιχης βεβαίωσης. Εφόσον ο φόρος παρακρατήθηκε από τον 

καταβάλλοντα τις αµοιβές, ο τελευταίος υποχρεούται αποκλειστικά για την απόδοση του 

στο ∆ηµόσιο. 

4. Συνεπώς, για το φορολογούµενο, εφόσον αυτός προσκόµισε τη βεβαίωση 

αποδοχών µε τον παρακρατηθέντα και αναλογούντα ΦΜΥ, ανεξάρτητα αν ο φόρος 

αποδόθηκε από τον εργοδότη, αυτός συµψηφίζεται κατά την εκκαθάριση της ετήσιας 

δήλωσης φορολογίας εισοδήµατός του, οπότε και του επιστρέφεται. 

5. Η ∆.Ο.Υ. στην οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για τις δικές της 

ενέργειες. 

 

 

Αθήνα, 5 Σεπτεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1072968/1444/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Έκπτωση τόκων στεγαστικού δανείου για απόκτηση πρώτης 
κατοικίας. 

 

Απαντώντας στην από 17.7.2007 αίτησή σας, για το πιο πάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 
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1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 

3 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), όπως η περίπτωση αυτή διαµορφώθηκε µε την 

παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν.3091/2002, το ποσό του φόρου που προκύπτει µε 

βάση την κλίµακα της παραγράφου 1 µειώνεται κατά ποσοστό 20% του ποσού των 

δεδουλευµένων τόκων που καταβάλλονται από το φορολογούµενο για στεγαστικά δάνεια 

για απόκτηση πρώτης κατοικίας που χορηγούνται σε αυτόν µε υποθήκη ή προσηµείωση 

από τράπεζες, το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα Ταχυδροµικά Ταµιευτήρια και 

λοιπούς πιστωτικούς οργανισµούς, εφόσον οφείλονται από αυτόν και η υποθήκη ή 

προσηµείωση έχει εγγραφεί σε ακίνητό του ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων που τον 

βαρύνουν. 

Επίσης, σύµφωνα µε τις ίδιες διατάξεις, σε περίπτωση σύναψης νέου δανείου από 

ένα από τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα, ανεξάρτητα αν είναι το ίδιο µε αυτό που χορήγησε 

το αρχικό δάνειο ή όχι, µε σκοπό την εξόφληση από τον υπόχρεο του παλαιού δανείου, οι 

δεδουλευµένοι τόκοι του νέου δανείου που αντιστοιχούν στο τµήµα αυτού που διατέθηκε 

για την εξόφληση του ανεξόφλητου υπολοίπου του παλαιού στεγαστικού δανείου, εφόσον 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο, αναγνωρίζονται 

για µείωση του φόρου για το χρονικό διάστηµα που υπολείπεται από τη χορήγηση του 

νέου δανείου µέχρι τη λήξη του παλαιού δανείου. Για την αναγνώριση της µείωσης, πρέπει 

στο δανειστικό συµβόλαιο του νοµικού προσώπου που χορήγησε το νέο δάνειο να 

αναγράφονται απαραιτήτως ο σκοπός του δανείου, το ανεξόφλητο ποσό του παλιού 

δανείου, ο χρόνος λήξης του παλαιού δανείου και ότι έχει εγγραφεί υποθήκη ή 

προσηµείωση µε τις ίδιες προϋποθέσεις που ίσχυαν και για το παλαιό δάνειο. 

Κατά την εφαρµογή αυτών των διατάξεων, αν η επιφάνεια της πρώτης κατοικίας 

υπερβαίνει τα 120 τ.µ., το ποσό της δαπάνης που µειώνει το φόρο περιορίζεται στο µέρος 

που αναλογεί επιµεριστικά στη µέχρι των 120 τ.µ. επιφάνεια της κατοικίας. 

2. Ακόµη, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της ίδιας παραγράφου, οι 

διατάξεις της ισχύουν για τόκους από συµβάσεις δανείων που συνάπτονται από 1ης 

Ιανουαρίου 2003 και µετά. 

3. Εξάλλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης ε΄ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), από το συνολικό εισόδηµα του 

φορολογούµενου αφαιρείται το ποσό των δεδουλευµένων τόκων που καταβάλλονται από 

αυτόν για στεγαστικά δάνεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας που χορηγούνται σε αυτόν µε 

υποθήκη ή προσηµείωση από τράπεζες….., εφόσον οφείλονται από αυτόν και η υποθήκη 

ή προσηµείωση έχει εγγραφεί σε ακίνητό του ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων τους που 

τον βαρύνουν. Επίσης, σύµφωνα µε τις ίδιες διατάξεις, σε περίπτωση σύναψης νέου 



 125 

δανείου από έναν από τους ανωτέρω φορείς, ανεξάρτητα αν είναι ο ίδιος µε αυτόν που 

χορήγησε το αρχικό δάνειο ή όχι, µε σκοπό την εξόφληση από τον υπόχρεο του παλαιού 

δανείου, οι δεδουλευµένοι τόκοι του νέου δανείου που αντιστοιχούν στο τµήµα αυτού που 

διατέθηκε για την εξόφληση του ανεξόφλητου υπολοίπου του παλαιού στεγαστικού 

δανείου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο, 

εκπίπτουν από το εισόδηµα του για το χρονικό διάστηµα που υπολείπεται από τη 

χορήγηση του νέου δανείου, µέχρι τη λήξη του παλαιού δανείου. Για την αναγνώριση της 

έκπτωσης, πρέπει στο δανειστικό συµβόλαιο του φορέα που χορήγησε το νέο δάνειο να 

αναγράφονται απαραιτήτως ο σκοπός του δανείου, το ανεξόφλητο ποσό του παλαιού 

δανείου, ο χρόνος λήξης του παλαιού δανείου και ότι έχει εγγραφεί υποθήκη ή 

προσηµείωση, µε τις ίδιες προϋποθέσεις που ίσχυαν και για το παλαιό δάνειο. 

4. Επιπλέον, σύµφωνα µε το προτελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 8 του .Κ.Φ.Ε., όπως αυτή προστέθηκε µε την παράγραφο 12 

του άρθρου 2 του ν.3091/2002,. οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής ισχύουν για τόκους 

από συµβάσεις δανείων που συνάπτονται µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2002. 

5. Τέλος, σύµφωνα µε την-490/2004 οµόφωνη γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ. (Β΄ Τµήµα), 

που έγινε αποδεκτή από τη-∆ιοίκηση, οι τόκοι δανείου που έχει συναφθεί µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2003 για αποπληρωµή παλαιού (δηλαδή προ της ηµεροµηνίας αυτής 

συναφθέντος) στεγαστικού δανείου, που είχε ληφθεί για απόκτηση πρώτης κατοικίας, 

υπάγονται στη διάταξη της υποπερίπτωσης αα΄ της περ. γ΄ της παρ.3 του άρθρου 9 του 

Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), δηλαδή αναγνωρίζεται µείωση κατά ποσοστό 20% του ποσού των 

δεδουλευµένων τόκων του νέου δανείου από το φόρο και δεν εµπίπτουν στη διάταξη της 

υποπερίπτωσης αα΄ της περ. ε΄ της παρ.1 του άρθρου 8 του αυτού Κώδικα, δηλαδή δεν 

εκπίπτουν από το συνολικό εισόδηµα του δανειολήπτη. 

6. Με βάση τις παραπάνω διατάξεις, οι τόκοι του δανείου που λάβατε για απόκτηση 

πρώτης κατοικίας, εκπίπτουν, µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε., από το 

εισόδηµά σας σε ολόκληρο το ποσό τους. Σε περίπτωση, όµως, που συνάψετε νέο δάνειο 

µε άλλη τράπεζα για αποπληρωµή του παλαιού σας δανείου και µε τις προϋποθέσεις που 

ορίζουν οι παραπάνω διατάξεις, οι τόκοι του νέου δανείου θα εµπίπτουν στις διατάξεις του 

άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε., δηλαδή θα µειώνουν το φόρο που προκύπτει στο συνολικό 

εισόδηµά σας κατά ποσοστό 20% των τόκων. Το ίδιο θα συµβεί, αν συνάψετε νέο δάνειο 

µε την τράπεζα από την οποία λάβατε το αρχικό δάνειο για αποπληρωµή του παλαιού 

δανείου. 

Σχετικά µε τη µεταφορά του δανείου σας σε άλλη τράπεζα (µεταφορά της έννοµης 

σχέσης) , έχουµε ήδη υποβάλει ερώτηµα στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, από όπου 
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και περιµένουµε απάντηση για να σας ενηµερώσουµε. 

 

 

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1077781/1520/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Μη µείωση του φόρου µε το ποσό της διατροφής που 
καταβάλλει ο φορολογούµενος στη πρώην σύζυγό του για τα τέκνα του. 

 

Απαντώντας στην αίτησή σας, η οποία διαβιβάστηκε στη διεύθυνσή µας από το 

ΣΕΕ∆∆ µε το Φ4/5643/27.7.07, σχετικά µε το πιο πάνω θέµα, σας γνωρίζουµε τα 

ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τη διάταξη της περ.δ΄ της παρ.3 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/94), 

όπως αυτή τέθηκε µε την παρ.5 του άρθρου 1 του ν.3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α΄/14.12.2004) 

και ισχύει για δαπάνες που πραγµατοποιούνται από 1.1.2005 και µετά, το ποσό του 

φόρου που προκύπτει µε βάση την κλίµακα της προηγούµενης παραγράφου µειώνεται 

κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού της διατροφής που καταβάλλεται από 

τον ένα σύζυγο στον άλλο και επιδικάστηκε ή συµφωνήθηκε µε συµβολαιογραφική πράξη. 

Το ποσό της διατροφής επί της οποίας υπολογίζεται η µείωση φόρου δεν µπορεί να 

υπερβεί τα τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. 

2. Κατόπιν των ανωτέρω το ποσό της διατροφής που καταβάλλετε στην πρώην 

σύζυγό σας για τα τέκνα σας δεν αποτελεί µειωτικό στοιχείο του φόρου που προκύπτει. 

3. Ανεξάρτητα όµως από τα .πιο πάνω και σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης 

α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν.2238/1994, από το συνολικό εισόδηµα του 

φορολογουµένου αφαιρείται το ποσό της ετήσιας δαπάνης που καταβάλλει ο 

φορολογούµενος για ασφάλιστρα ζωής και για τα τέκνα, η οποία καταβάλλεται ετησίως 

από γονείς που βρίσκονται σε διάζευξη, στην περίπτωση που δεν συνοικούν µαζί του. Το 

ποσό που αφαιρείται δεν µπορεί να υπερβεί ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του 

αφορολόγητου ποσού του πρώτου κλιµακίου της φορολογικής κλίµακας. 

4. Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ίδιου 

νόµου, το ποσό του φόρου που προκύπτει µε βάση την κλίµακα µειώνεται κατά ποσοστό 

είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού ετήσιου ποσού των εξόδων ιατρικής και 

νοσοκοµειακής περίθαλψης του φορολογουµένου και των λοιπών προσώπων που τον 

βαρύνουν. Το ποσό της µείωσης δεν µπορεί να υπερβεί τα έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ. Στις 

δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται και τα έξοδα ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης των 
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τέκνων, στην περίπτωση που καταβάλλονται από γονέα που δεν συνοικεί µαζί τους λόγω 

διάζευξης µε τον άλλο γονέα. 

5. Τέλος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης β΄ της 

παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν.2238/1994, το ποσό του φόρου µειώνεται κατά 

ποσοστό 20% της δαπάνης για παράδοση κατ’ οίκον ιδιαίτερων µαθηµάτων ή για 

φροντιστήρια οποιασδήποτε αναγνωρισµένης εκπαιδευτικής βαθµίδας ή ξένων γλωσσών, 

το οποίο καταβάλλει ετησίως ο φορολογούµενος για κάθε τέκνο που τον βαρύνει ή για τον 

ίδιο. Στη δαπάνη της υποπερίπτωσης αυτής περιλαµβάνεται και η δαπάνη που 

καταβάλλεται ετησίως από γονείς που βρίσκονται σε διάζευξη για κάθε τέκνο, στην 

περίπτωση που δε συνοικούν µαζί του. 

 

 

Αθήνα, 21 Αυγούστου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1071768/1413/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Έκπτωση δεδουλευµένων τόκων στεγαστικών δανείων για 
αγορά πρώτης κατοικίας. 

 

Απαντώντας στο 8571/16.7.2007 έγγραφό σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Από τις διατάξεις της περ.ε΄ της παρ.1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), 

προβλέπεται η αφαίρεση από το συνολικό εισόδηµα του ποσού των δεδουλευµένων 

τόκων που καταβάλλει ο φορολογούµενος για στεγαστικά δάνεια για απόκτηση πρώτης 

κατοικίας που χορηγούνται σ’ αυτόν µε υποθήκη ή προσηµείωση από τράπεζες, το Ταµείο 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα Ταχυδροµικά Ταµιευτήρια και λοιπούς πιστωτικούς 

οργανισµούς, εφόσον οφείλονται από αυτόν και η υποθήκη ή προσηµείωση έχει εγγραφεί 

σε ακίνητο του ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων τους που τους βαρύνουν. Οι διατάξεις 

αυτές ισχύουν για τόκους από συµβάσεις δανείων που συνάπτονται µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 

2002. 

2. Επίσης από τις διατάξεις της περ.γ΄ της παρ.3 του άρθρου 9 του ίδιου νόµου 

προβλέπεται ότι το ποσό του φόρου που προκύπτει µε βάση την κλίµακα µειώνεται κατά 

ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού των δεδουλευµένων τόκων που 

καταβάλλονται από το φορολογούµενο για στεγαστικά δάνεια που έχουν συναφθεί από 

1.1.2003 και µετά για απόκτηση πρώτης κατοικίας που χορηγούνται σ’ αυτόν µε υποθήκη 

ή προσηµείωση από τράπεζες, το Τ.Π.∆., τα Ταχ.Ταµιευτήρια και λοιπούς πιστωτικούς 
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οργανισµούς, εφόσον οφείλονται από αυτόν και η υποθήκη ή προσηµείωση έχει εγγραφεί 

σε ακίνητό του ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων που τους βαρύνουν. 

3. Επισηµαίνεται ότι κατά την εφαρµογή των προηγούµενων περιπτώσεων οι 

προαναφερθείσες διατάξεις ορίζουν επίσης ότι δεν θεωρείται ότι αποκτάται πρώτη 

κατοικία, αν ο υπόχρεος, ο άλλος σύζυγος και τα τέκνα που τους βαρύνουν, έχουν 

δικαίωµα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης, εξ ολοκλήρου ή επί 

ιδανικού µεριδίου, σε άλλη οικία ή οικίες, εφόσον το άθροισµα της συνολικής επιφάνειας 

που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα εβδοµήντα (70) τ.µ. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται 

κατά είκοσι (20) τ.µ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά είκοσι πέντε (25) τ. µ. 

για το τρίτο και καθένα από τα επόµενα τέκνα που βαρύνουν τον υπόχρεο ή τον άλλο 

σύζυγο. Αν η επιφάνεια της πρώτης κατοικίας υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τ.µ., το 

ποσό της δαπάνης που εκπίπτει ή που µειώνει το φόρο, ανάλογα µε το πότε έχει συναφθεί 

δάνειο, περιορίζεται στο µέρος που αναλογεί επιµεριστικά στη µέχρι των εκατόν είκοσι 

(120) τ.µ. επιφάνεια της κατοικίας. 

4. Εξάλλου, το Ν.Σ.Κ. (Β΄ Τµήµα) µε την 48/2006 γνωµοδότηση του που έγινε 

αποδεκτή από τη διοίκηση γνωµοδότησε οµόφωνα, ότι η συνδροµή της ως άνω αρνητικής 

προϋπόθεσης της παρ.3 του παρόντος εγγράφου ερευνάται µόνον κατά το χρόνο κτήσεως 

της πρώτης κατοικίας από τον δανειοδοτηθέντα φορολογούµενο, µε συνακόλουθη 

συνέπεια,  επιγενόµενοι λόγοι σχετικοί µε την περαιτέρω κτήση ή απώλεια άλλης οικίας 

από τον ίδιο, τον άλλο σύζυγο ή τα τέκνα που τον βαρύνουν να µην επάγονται έννοµες 

συνέπειες τόσο ως προς την αφαίρεση των τόκων από το εισόδηµα κατά το άρθρο 8, όσον 

και για την ταυτότητα του λόγου, ως προς τη µείωση του φόρου κατά το άρθρο 9 του 

ν.2238/1994. 

Εποµένως, αν κατά το χρόνο σύνταξης του συµβολαίου κτήσης της υπό 

δανειοδότηση κατοικίας υπάρχουν οι προϋποθέσεις για έκπτωση των τόκων, αλλά 

µεταγενέστερα, σε επόµενο έτος, αλλάζουν τα δεδοµένα λόγω απόκτησης και άλλης 

κατοικίας, θα συνεχίσουν να αφαιρούνται οι τόκοι για την αγορά της πρώτης κατοικίας 

από το συνολικό εισόδηµα του υπόχρεου, διότι κρίσιµος χρόνος συνδροµής των 

προϋποθέσεων για την έκπτωση των εν λόγω τόκων είναι ο χρόνος σύνταξης του 

συµβολαίου κτήσεως της υπό δανειοδότηση κατοικίας και όχι µεταγενέστερος ή 

προγενέστερος αυτής χρόνος, διαφορετικά τυχόν σύνδεση µε άλλα γεγονός 

προγενέστερα ή µεταγενέστερα αυτής οδηγεί σε καταστρατήγηση των τεθεισών περί 

εκπτώσεων των τόκων διατάξεων. 

5. Επίσης, όπως έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση µε το 
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1116194/2156/Α0012/5.11.1996 έγγραφό µας, στην έννοια του όρου «πρώτη κατοικία» 

των πιο πάνω διατάξεων φορολογίας εισοδήµατος περιλαµβάνεται η πρώτη κατά σειρά 

κατοικία που περιέρχεται στην ιδιοκτησία του φορολογουµένου και δεν πρέπει να συγχέεται 

µε τις διατάξεις του Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, όπου στην έννοια της πρώτης 

κατοικίας προκειµένου για την απαλλαγή από το φόρο κεφαλαίου, περιλαµβάνεται αυτή 

που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες του φορολογουµένου ανάλογα µε την οικογενειακή 

του κατάσταση. 

6 Περαιτέρω, πάγια θέση της ∆ιοίκησης για τη χορήγηση της υπόψη εκπτώσεως είναι 

η έκπτωση αυτή χορηγείται για µία µόνο κατοικία του φορολογουµένου και 

συγκεκριµένα αυτή που σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Κ.Φ.Ε. χαρακτηρίζεται ως 

πρώτη, κατά το χρόνο λήψης του οικείου δανείου (σχετ.1101192/1649/Α0012/22.11.2001 

έγγραφο). 

7. Όπως αναφέρετε στο έγγραφό σας και σύµφωνα µε τα φωτοαντίγραφα των 

βεβαιώσεων χορήγησης στεγαστικών δανείων που µας αποστείλατε συνηµµένα, 

φορολογούµενη παντρεµένη µε δύο παιδιά σύναψε το έτος 2000 µε το Ταχυδροµικό 

Ταµιευτήριο δανειακή σύµβαση για αγορά πρώτης κατοικίας 95 τ. µ. και το 2006 ο 

σύζυγός της σύναψε µε την Αγροτική Τράπεζα νέο δάνειο για την αγορά άλλης κατοικίας 

276 τ.µ. Αυτό το οποίο ερωτάται είναι αν µειώνεται ο φόρος κατά ποσοστό είκοσι τοις 

εκατό (20%) του ποσού των δεδουλευµένων τόκων του δεύτερου στεγαστικού δανείου 

που λήφθηκε από την Αγροτική Τράπεζα, καθώς επίσης και αν διατηρούν, παράλληλα την 

έκπτωση των τόκων από το εισόδηµα του πρώτου στεγαστικού δανείου από το 

Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο. 

8. Κατόπιν των ανωτέρω, εφόσον κατά το χρόνο λήψης του πρώτου στεγαστικού 

δανείου από το Τ.Τ. πληρούνταν οι προϋποθέσεις και το διαµέρισµα των 95 τ. µ. που 

αποκτήθηκε χαρακτηρίστηκε ως πρώτη τους κατοικία, δικαιούνται και διατηρούν την 

έκπτωση από το φορολογητέο εισόδηµά τους, αλλά µόνο των τόκων που καταβάλλουν 

για την εξόφληση αυτού του δανείου (µόνο για το διαµέρισµα των 95 τ.µ.) (σχετ. 

1094386/2356/Α0012/20.12.2004 και 1059346/1211/Α0012/6.11.2002 έγγραφα). 

9. Τέλος, επειδή το θέµα συνδέεται άµεσα µε πραγµατικά δεδοµένα τούτο εναπόκειται 

στην εξελεγκτική εξουσία του Προϊσταµένου της Υπηρεσίας σας. 
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Αθήνα 26 Ιουλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1071491/1431/Α0012 

 

ΘΕΜΑ:Μείωση του ποσού του φόρου για απασχόληση νοσοκόµου στο 
σπίτι. 

 

Σε απάντηση του από 18.7.2007 εγγράφου σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, 

σας πληροφορούµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τη διάταξη της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης α΄ της 

παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), το ποσό του φόρου που 

προκύπτει µε βάση την κλίµακα µειώνεται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό 20%) του 

συνολικού ετήσιου ποσού των εξόδων ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης του 

φορολογουµένου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν. Το ποσό της µείωσης 

δεν µπορεί να υπερβεί τα έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ. 

Ως έξοδα ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης θεωρούνται και οι αµοιβές που 

καταβάλλονται σε νοσοκόµο νια την παροχή υπηρεσιών σε ασθενή κατά τη νοσηλεία του 

σε νοσοκοµείο ή κλινική ή στο σπίτι. 

2. Επίσης, µε την 1017701/306/Α0012/ΠΟΛ. 1040/19.2.2001 διαταγή του Υπουργείου 

Οικονοµικών για τον τύπο και περιεχόµενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος 

φυσικών προσώπων, οικονοµικού έτους 2001, καθώς και των λοιπών εντύπων και των 

δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται µε αυτήν, για την απόδειξη της δαπάνης 

απασχόλησης νοσοκόµου απαιτούνται: 

α) βεβαίωση του θεράποντα ιατρού, µε την οποία να βεβαιώνεται το είδος της νόσου, από 

την οποία πάσχει ο ασθενής, η διάρκειά της, καθώς και η ανάγκη απασχόλησης 

νοσοκόµου, λόγω της σοβαρότητας της νόσου και  

β) απόδειξη είσπραξης της αµοιβής από το πρόσωπο που πρόσφερε υπηρεσίες ως 

νοσοκόµος, στην οποία πρέπει ν’ αναφέρεται το ονοµατεπώνυµό του, το όνοµα του 

πατέρα του, ο αριθµός φορολογικού µητρώου ή ταυτότητας, η διεύθυνση της κατοικίας του 

και η χρονική διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του, νόµιµα χαρτοσηµασµένη και 

υπογραµµένη. 

3. Περαιτέρω, µε την 1018050/189/Α0012/ΠΟΛ. 1042/8.2.1993 διαταγή του 

Υπουργείου Οικονοµικών τονίστηκε ότι, εάν συµβαίνει το ίδιο πρόσωπο να παρέχει 

υπηρεσίες νοσοκόµας και οικιακής βοηθού, τότε η αµοιβή που του καταβάλλεται, 

µοιράζεται ανάλογα και µειώνεται το ποσό του φόρου µόνο κατά το µέρος της αµοιβής που 

αντιστοιχεί στην απασχόληση ως αποκλειστικά νοσοκόµας, εφόσον βέβαια υποβληθούν 
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µε τη δήλωση τα σχετικά δικαιολογητικά. 

4. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στα έξοδα ιατρικής περίθαλψης περιλαµβάνονται 

οι αµοιβές που καταβάλλονται σε νοσοκόµο νια την παροχή υπηρεσιών σε ασθενή κατά τη 

νοσηλεία του στο σπίτι µε τις προϋποθέσεις και την προσκόµιση των απαραίτητων 

δικαιολογητικών, ως ρητά αναφέρθηκαν. 

Κρίσιµο εποµένως γεγονός που θα πρέπει να συντρέχει στη συγκεκριµένη 

περίπτωση για τη µείωση του φόρου δεν αποτελεί η νοσηλεία του ασθενή σε επιχείρηση 

περίθαλψης ηλικιωµένων αλλά η παροχή υπηρεσιών νοσοκόµου και όχι οικιακής βοηθού. 

5. Σε κάθε περίπτωση, εκτός από τα παραπάνω, ο Προϊστάµενος της αρµόδιας 

∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας, µέσα στα πλαίσια της εξελεγκτικής του εξουσίας, 

δικαιούται να ζητήσει οποιοδήποτε στοιχείο κρίνει απαραίτητο για να πειστεί ότι το άτοµο 

που ασχολήθηκε είχε τη γνώση και την εµπειρία νοσοκόµου, όπως για παράδειγµα πτυχίο 

κάποιας νοσηλευτικής σχολής, βεβαίωση εγγραφής σε κάποιο επαγγελµατικό σύλλογο 

νοσοκόµων κ.ά.. 

 

 

Αθήνα 23 Ιουλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1052864/1029/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: ∆ιευκρινίσεις για την παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 
µισθωτού µε τέκνα. 

 

Σε απάντηση της από 30.5.2007 επιστολής σας, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα 

σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Η παρακράτηση του φόρου στους αµειβόµενους µε µηνιαίο µισθό γίνεται σύµφωνα 

µε την παράγραφο 1 του άρθρου 57 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), ο δε φόρος υπολογίζεται 

µε βάση την κλίµακα (α) του άρθρου 9 του κώδικα αυτού. 

Το αφορολόγητο ποσό της κλίµακας αυτής προσαυξάνεται ανάλογα µε τα τέκνα 

που βαρύνουν το φορολογούµενο. 

2. Το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε. ορίζει τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα τέκνα 

προκειµένου να θεωρηθεί ότι βαρύνουν τον φορολογούµενο. 

Ακόµα, µε εγκύκλιο που εκδίδεται κάθε έτος, και µε την οποία παρέχονται οδηγίες 

για τη σωστή και οµοιόµορφη εφαρµογή των παραπάνω διατάξεων, διευκρινίζεται ότι στην 

εργαζόµενη σύζυγο δεν αναγνωρίζεται αύξηση του αφορολόγητου ποσού του πρώτου 

κλιµακίου της κλίµακας (α) λόγω οικογενειακής κατάστασης καθόσον η αύξηση γίνεται 
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προκειµένου να υπολογιστεί ο φόρος που αναλογεί στο εισόδηµα του συζύγου. Αντίθετα, 

αν η σύζυγος βαρύνεται µε παιδιά από προηγούµενο γάµο, τα αυξηµένα αφορολόγητα 

ποσά του πρώτου κλιµακίου, της κλίµακας (α) που αναφέρονται στο πρώτο και δεύτερο 

εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. λαµβάνονται υπόψη για τον 

υπολογισµό του φόρου στο εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες της συζύγου (σχετ. η 

1109980/2543/Α0012/ΠΟΛ. 1142/18.12.2006 για την παρακράτηση φόρου στους µισθούς 

κ.λπ. που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ηµερολογιακό έτος 2007). 

Εποµένως, σε γάµο που ισχύει, κατά την παρακράτηση του φόρου στο εισόδηµα 

από µισθωτές υπηρεσίες των συζύγων, το αφορολόγητο ποσό των τέκνων που 

προέρχονται από το γάµο αυτό αυξάνει πάντα το αφορολόγητο ποσό της κλίµακας (α) του 

άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. του συζύγου (πατέρα) και όχι αυτό της συζύγου (µητέρας). 

Επίσης το αφορολόγητο ποσό των τέκνων δεν προσαυξάνει αυτό της µητέρας και 

στις περιπτώσεις που ο σύζυγος δεν αποκτά εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες. 

5. Βέβαια κατά τον υπολογισµό του φόρου που προκύπτει µε βάση την ετήσια 

δήλωση φορολογίας εισοδήµατος, εάν ο ένας σύζυγος δεν έχει εισόδηµα ή αυτό που έχει 

είναι µικρότερο από το αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα ή η διαφορά που 

προκύπτει και µέχρι το αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα  προστίθεται στο 

αφορολόγητο ποσό του άλλου συζύγου, (παράγραφος 2 άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε.). 

6. Τέλος, από ανακεφαλαίωση των παραπάνω προκύπτει ότι, κατά την παρακράτηση 

του φόρου στον µισθό σας το αφορολόγητο ποσό της φορολογικής κλίµακας που 

δικαιούσθε δεν προσαυξάνεται λόγω των τέκνων σας, και ανεξάρτητα από τον αριθµό 

τους αλλά προσαυξάνεται το αφορολόγητο του συζύγου σας (πατέρα), εάν αυτός 

πραγµατοποιεί εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες. Το ίδιο ισχύει και κατά τον υπολογισµό 

του φόρου που προκύπτει µε βάση την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήµατος. Στην 

περίπτωση όµως που ο σύζυγος δεν έχει εισόδηµα ή αυτό που έχει είναι µικρότερο από το 

αφορολόγητο που δικαιούται λόγω των κοινών τέκνων σας που τον βαρύνουν, έχουν 

εφαρµογή τα αναφερόµενα στην παράγραφο 5 της παρούσας. 

 

 

Αθήνα 18 Ιουλίου 2007  

Αριθ. Πρωτ.: 1066013/1321/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Ένταξη της επαρχίας Αλµωπίας του Νοµού Πέλλας στις 
παραµεθόριες περιοχές. 
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Απαντώντας στο από 16.5.2007 υπόµνηµα φορέων επαρχίας Αλµωπίας που 

διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία µας µέσω της ∆/νσης Κοινωνικής Πολιτικής/ Τµήµα 

Συνθηκών Εργασίας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, 

αναφορικά µε το ανωτέρω θέµα και στα πλαίσια αρµοδιότητας της ∆/νσής µας, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. 

(ν.2238/1994), το ποσό του φόρου που προκύπτει µε βάση την κλίµακα του άρθρου 9 

µειώνεται ως εξής: 

Για το φορολογούµενο που αποκτά εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες, εφόσον 

αυτός προσφέρει υπηρεσίες ή κατοικεί για εννέα (9) τουλάχιστον µήνες µέσα στο έτος που 

απέκτησε το εισόδηµα αυτό στους νοµούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Λέσβου, Χίου, 

Σάµου και ∆ωδεκανήσου, καθώς και σε περιοχή των νοµών Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, 

Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλης, Κιλκίς, Σερρών και ∆ράµας, η οποία περιλαµβάνεται σε 

ζώνη βάθους είκοσι (20) χιλιοµέτρων από τη µεθοριακή γραµµή, κατά εξήντα (60) ευρώ 

για κάθε τέκνο που τον βαρύνει. Στην περίπτωση συζύγων αρκεί ο ένας από αυτούς να 

έχει τις ανωτέρω προϋποθέσεις. 

2. Συνεπώς, εφόσον η επαρχία Αλµωπίας του Νοµού Πέλλης περιλαµβάνεται σε ζώνη 

βάθους είκοσι (20) χιλιοµέτρων από τη µεθοριακή γραµµή, τότε η ανωτέρω µείωση του 

φόρου εφαρµόζεται για τους µισθωτούς που έχουν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται 

στην παρ. 1 του παρόντος. 

 

 

Αθήνα, 17 Ιουλίου/2007 

Αριθ. Πρωτ.:1067404/1337/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Έκπτωση παρακρατηθέντος φόρου όταν το εισόδηµα 
συγγραφέα κατανέµεται σε περισσότερα έτη. 

 

Σε απάντηση του 12086/11.6.07 εγγράφου σας σχετικά µε το παραπάνω θέµα σας 

γνωρίζουµε τα εξής: 

Όπως έχει γίνει δεκτό από την ∆ιοίκηση, σε περίπτωση κατά την οποία το εισόδηµα 

του ελεύθερου επαγγελµατία κατανέµεται, για να φορολογηθεί σε περισσότερα έτη, θα 

πρέπει και ο φόρος που έχει παρακρατηθεί από αυτό, προκειµένου να εκπέσει από τον 

αναλογούντα φόρο, να κατανεµηθεί ανάλογα µε τα έτη κατανοµής του εισοδήµατος αυτού, 

(σχετ.1114592/1859/Α0012/17.12.2001 έγγραφο). Έτσι και για τους συγγραφείς που 



 134 

αποκτούν εισόδηµα από ελευθέρια επαγγέλµατα εφόσον το εισόδηµά τους κατανεµηθεί 

σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε, σε περισσότερα έτη, µε τον ίδιο 

τρόπο θα κατανεµηθεί και ο παρακρατηθείς φόρος προκειµένου να εκπέσει. 

 

 

Αθήνα 13 Ιουλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1068294/1367/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αναγνώριση των 
δαπανών ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης πρέπει να είναι 
πρωτότυπα. 

 

Απαντώντας σε αίτησή σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας πληροφορούµε τα 

εξής: 

1. Με την 1017701/306/Α0012/ΠΟΛ. 1040/19.2.2001 (ΦΕΚ 232 Β΄) απόφαση του 

Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη µείωση 

του φόρου κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού ετήσιου ποσού των 

εξόδων ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης, όπως ορίζεται στην περ.α΄ της παρ. 3 

του άρθρου 9 του ν.2238/1994. 

2. Στο άρθρο 13 της ανωτέρω απόφασης ορίζεται ότι τα δικαιολογητικά των πιο πάνω 

δαπανών υποβάλλονται πρωτότυπα. 

3. Συνεπώς, επικυρωµένα φωτοαντίγραφα δικαιολογητικών δαπανών για ιατρική και 

νοσοκοµειακή περίθαλψη δεν γίνονται δεκτά για την αναγνώριση των δαπανών αυτών ως 

ποσά που εκπίπτουν από το φόρο. 

 

 

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1069318/1378/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Η δαπάνη απασχόλησης νοσοκόµου που παρέχει υπηρεσίες σε 
ασθενή κατά την νοσηλεία του σε νοσοκοµείο ή κλινική ή στο σπίτι, 
εκπίπτει από το φόρο. 

 

Απαντώντας σε αίτησή σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας πληροφορούµε τα 

εξής: 
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1. Με τις διατάξεις της περ.α΄ της παρ.3 του άρθρου 9 του ν.2238/1994 ορίζεται 

ότι, από το φόρο του φορολογουµένου αφαιρείται ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του 

συνολικού ετήσιου ποσού των εξόδων ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης του 

φορολογουµένου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν και στα οποία µεταξύ 

άλλων περιλαµβάνονται και οι αµοιβές που καταβάλλονται σε νοσοκόµο, για την παροχή 

υπηρεσιών σε ασθενή, κατά τη νοσηλεία του σε νοσοκοµείο ή κλινική ή στο σπίτι. 

2. Σύµφωνα µε την 1017701 /306/Α0012/ΠΟΛ. 1040/19.2.2001 απόφαση του 

Υπουργού Οικονοµικών για την απόδειξη της δαπάνης απασχόλησης νοσοκόµου 

προκειµένου να εκπέσει από το φόρο απαιτούνται: 

α) Βεβαίωση του θεράποντα ιατρού, µε την οποία να βεβαιώνεται το είδος της 

νόσου από την οποία πάσχει ο ασθενής, η διάρκειά της, καθώς και η ανάγκη 

απασχόλησης νοσοκόµου, λόγω της σοβαρότητας της νόσου και 

β) Απόδειξη είσπραξης της αµοιβής από το πρόσωπο που πρόσφερε υπηρεσίες 

ως νοσοκόµος, στην οποία πρέπει να αναφέρεται το ονοµατεπώνυµό του, το όνοµα του 

πατέρα του, ο αριθµός φορολογικού µητρώου ή ταυτότητας, η διεύθυνση της κατοικίας 

του και η χρονική διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του, νόµιµα χαρτοσηµασµένη και 

υπογραµµένη. 

3. Επίσης, πέρα των όσων προβλέπονται από την προαναφερθείσα απόφαση έχει 

γίνει δεκτό µε το 1052992/976/Α0012/25.6.2001 έγγραφό µας ότι ο προϊστάµενος της 

δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας µέσα στα πλαίσια της εξελεγκτικής του εξουσίας 

δικαιούται να ζητήσει οποιοδήποτε στοιχείο κρίνει απαραίτητο για να πεισθεί ότι το άτοµο 

που απασχολήθηκε είχε τη γνώση και την εµπειρία νοσοκόµου και ότι πρόσφερε 

πραγµατικά υπηρεσίες νοσοκόµου και όχι άλλες υπηρεσίες, όπως οικιακού βοηθού. 

Τέτοια στοιχεία µπορεί να είναι το πτυχίο κάποιας νοσηλευτικής σχολής, βεβαίωση 

εγγραφής σε κάποιο επαγγελµατικό σύλλογο νοσοκόµων κ.τ.λ.. 

4. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι µόνο οι αµοιβές που καταβάλλονται σε 

νοσοκόµο στο σπίτι που πληροί τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις θα εκπέσουν από το 

φόρο και όχι οι αµοιβές σε οικιακό βοηθό. 

5. Τέλος, επί των ανωτέρω διατάξεων δεν προβλέπεται προς το παρόν 

διαφορετική νοµοθετική ρύθµιση. 
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Αθήνα, 28 Ιουνίου 2007 

Αριθ. Πρωτ :1061175/1213/Α0012 

 

Θέµα: Εάν η δαπάνη για προσθήκη µαλλιών υπάγεται στις ιατρικές 
δαπάνες που µειώνουν το φόρο εισοδήµατος κατά ποσοστό 20%. 

 

Απαντώντας στην από 20-6-07 αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της υποπερίπτωσης δδ΄ της περίπτωσης α΄ της 

παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν.2238/1994, ως έξοδα ιατρικής και νοσοκοµειακής 

περίθαλψης, τα οποία µειώνουν κατά ποσοστό 20% αυτών το ποσό του φόρου που 

προκύπτει µε βάση τη φορολογική κλίµακα, θεωρούνται και οι δαπάνες για την 

αντικατάσταση µελών του σώµατος µε τεχνητά µέλη, καθώς και οι δαπάνες για την αγορά 

ή τοποθέτηση στο σώµα του ασθενούς οργάνων, τα οποία είναι αναγκαία για τη 

φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισµού. 

2. Μέλη ή όργανα του σώµατος είναι τα µέρη του σώµατος τα οποία εκπληρούν 

ορισµένη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισµού και είναι αναγκαία για την φυσιολογική 

λειτουργία του. Στην έννοια αυτή του µέλους ή του οργάνου του σώµατος δεν εντάσσονται 

τα µαλλιά. 

3. Συνεπώς η δαπάνη για προσθήκη µαλλιών στο ανθρώπινο σώµα δε λαµβάνεται 

υπόψη για τη µείωση του φόρου εισοδήµατος κατά ποσοστό 20% αυτής σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν.2238/1994. 

 

 

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1061652/1220/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκκαθάριση φόρου. 

 

Απαντώντας στο από 20.6.2007 τηλετύπηµά σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, 

σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε την 1106485/6220/ΠΟΛ. 1275/0016/27.11.2001 απόφαση, ποσό 

µέχρι 3 ευρώ δεν επιστρέφεται. Από 1.1.07 του ποσό των 3 ευρώ αναπροσαρµόστηκε σε 

5 ευρώ σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.3522/2006. Εποµένως 
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τα 0,83 ευρώ δεν επιστρέφονται. 

2. Η παράγραφος 3 εδάφιο δεύτερο του άρθρου 74 του ν.2238/1994 αναφέρεται σε 

εισόδηµα συνταξιούχου όπως και ο κωδ. 013 στη δήλωση αναφέρει «είστε συνταξιούχος 

και γεννηθήκατε πριν το 1942;». Η συγκεκριµένη φορολογούµενη δεν είναι συνταξιούχος, 

έχει εισοδήµατα από ακίνητα. Με το άρθρο 5 του ν.3522/2006 η παρούσα διάταξη από 

1.1.2007 καταργείται. 

3. Επίσης, µε το άρθρο 1 του ν.3522/2006 καταργείται από 1.1.2007 η έκπτωση 1,5% 

επί του φόρου στην εφάπαξ καταβολή. Εποµένως η διαφορά κατά τον συµψηφισµό 

χρεωστικού και πιστωτικού ποσού έπαψε να ισχύει όπως προκύπτει και από το 

εκκαθαριστικό που επισυνάπτετε. Υπάρχει χρεωστικό ποσό 10.135,92 ευρώ και πιστωτικό 

1869,77 ευρώ = 8266,15 ευρώ, µείον το ποσό των 118,00 ευρώ της υποβολής της 

δήλωσης µέσω Internet, τελικό ποσό πληρωµής 8148,15 ευρώ. 

4. Τέλος, για την εκκαθάριση του ιπτάµενου δεν µπορώ να σας διευκρινίσω τον τρόπο 

φορολόγησης, διότι δεν µου στείλατε τα στοιχεία που σας ζήτησα τηλεφωνικά. 

 

 

Αθήνα,   Ιουνίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1060071/1176/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Μείωση προκαταβολής λόγω ηλεκτρον. υποβολής της δήλωσης. 

 

Απαντώντας στο από 10.6.2007 ηλεκτρονικό σας µήνυµα, σχετικά µε το παραπάνω 

θέµα, σας γνωρίζουµε τα εξής: 

Η έκπτωση 2.5%, στις περιπτώσεις που προκύπτει χρεωστικό ποσό ως 

αποτέλεσµα της εκκαθάρισης για τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν µέσω INTERNET 

αντιµετωπίζεται ως µείωση φόρου και το προς βεβαίωση ποσό είναι αυτό που προκύπτει 

µετά την αφαίρεση της πιο πάνω µείωσης . 

Στην περίπτωσή σας, η προκαταβολή διαµορφώνεται, ύστερα από τον επιµερισµό 

της µείωσης, ώστε το ποσό που συµψηφίζεται (επιστρέφεται) να ανταποκρίνεται στο 

πραγµατικό καταβαλλόµενο ποσό για να µην επιστραφούν χρήµατα που δεν έχετε 

καταβάλει. 
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Αθήνα, 26 Ιουνίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1052786/1043/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Τα τέκνα της συζύγου από προηγούµενο γάµο βαρύνουν την 
ίδια. 

 

Σε απάντηση της από 30.5.2007 επιστολής σας, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, 

σας πληροφορούµε τα εξής: 

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι το αφορολόγητο 

ποσό της φορολογικής κλίµακας αυξάνεται ανάλογα µε τα τέκνα που βαρύνουν τον 

φορολογούµενο. 

Εάν ο ένας σύζυγος δεν έχει εισόδηµα ή αυτό που έχει είναι µικρότερο από το 

αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα ή η διαφορά που προκύπτει και µέχρι το 

αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα, προστίθεται στο αφορολόγητο ποσό του άλλου 

συζύγου. 

Εποµένως, το αφορολόγητο ποσό των παιδιών από γάµο που ισχύει, αυξάνει το 

αφορολόγητο ποσό του συζύγου (πατέρα), ενώ το αφορολόγητο ποσό των τέκνων του 

συζύγου από προηγούµενο γάµο της αυξάνει το δικό της αφορολόγητο ποσό ή 

µεταφέρεται και αυξάνει το αφορολόγητο ποσό του, συζύγου αν συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις του δεύτερου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου. 

Τέλος, δεν αντιµετωπίζεται περίπτωση τροποποίησης των κειµένων διατάξεων 

ώστε να κοινοποιηθεί αίτηµα για διαφορετική φορολογική αντιµετώπιση των 

αφορολογήτων ποσών λόγω προστατευοµένων τέκνων της συζύγου από προηγούµενο 

γάµο της. 

 

 

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1052688/1036/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: ∆ικαιολογητικά που υποβάλλονται για την αναγνώριση της 
µείωσης φόρου εισοδήµατος για τους µισθωτούς - ιδιωτικούς 
υπαλλήλους που εργάζονται σε παραµεθόρια περιοχή. 

 

Απαντώντας σε αίτησή σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας πληροφορούµε τα 

εξής: 



 139 

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 8 της 1017701/306/Α0012/19.2.2001/ΠΟΛ. 1040 

απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών ορίζεται ότι µε τη δήλωση φορολογίας 

εισοδήµατος φυσικών προσώπων απαιτείται και η υποβολή δικαιολογητικών, προκειµένου 

να αναγνωριστεί η συνδροµή των προϋποθέσεων παροχής µειώσεων φόρου, που 

προβλέπουν οι διατάξεις της περ.ε΄ της παρ.3 του άρθρου 9 του ν.2238/1994. 

Συγκεκριµένα, οι µισθωτοί γενικά που κατοικούν σε περιοχή που αναφέρεται στην 

περ.ε΄ της παρ.3 του άρθρου 9 του ν.2238/1994, θα πρέπει να προσκοµίσουν βεβαίωση 

του δηµάρχου ή του προέδρου της κοινότητας ή του προϊσταµένου άλλης αρµόδιας 

δηµόσιας αρχής από την οποία να προκύπτει ότι ο δικαιούχος µισθωτός έχει την κατοικία 

του στην περιφέρεια του δήµου ή της κοινότητας ή στην περιοχή που βρίσκεται η δηµόσια 

αρχή καθώς και η χρονική περίοδος του έτους κατά τη διάρκεια της οποίας ο δικαιούχος 

µισθωτός κατοίκησε σε αυτή την περιοχή. 

Επίσης, οι µισθωτοί - ιδιωτικοί υπάλληλοι που προσφέρουν υπηρεσίες στις εν λόγω 

περιοχές θα πρέπει να προσκοµίσουν βεβαίωση του εργοδότη τους, από την οποία να 

προκύπτει η χρονική περίοδος του έτους κατά τη διάρκεια της οποίας ο δικαιούχος 

πρόσφερε τις υπηρεσίες του σε κύρια ή δευτερεύουσα εγκατάσταση της επιχείρησης του 

εργοδότη, η οποία βρίσκεται σε παραµεθόρια περιοχή, ως και η ∆.Ο.Υ., στην οποία αυτός 

υποβάλλει την οικεία οριστική (εκκαθαριστική) δήλωση απόδοσης του φόρου που 

παρακρατήθηκε κατά την καταβολή των µισθών στο δικαιούχο. 

2. Όπως αναφέρετε στην αίτησή σας ως βεβαίωση που χορηγείτε στους εργαζόµενους 

σας προκειµένου να την υποβάλουν µαζί µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος για να 

τύχουν της µείωσης φόρου της περ.ε΄ της παρ.1 του άρθρου 9 του ν.2238/1994 είναι η 

βεβαίωση αποδοχών, η οποία, όπως ισχυρίζεστε, περιλαµβάνει όλα τα απαιτούµενα 

στοιχεία. 

3. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η βεβαίωση αποδοχών που χορηγεί η εταιρία σας 

δεν επαρκεί ως δικαιολογητικό, προκειµένου οι εργαζόµενοι σε αυτήν να τύχουν της εν 

λόγω µείωσης φόρου. Από το οποίο απαιτείται είναι ένα ξεχωριστό έγγραφο το οποίο θα 

πρέπει να αναφέρει όλα τα απαιτούµενα στοιχεία που προαναφέρθηκαν στην παρ.1 του 

παρόντος και το οποίο χορηγείται αποκλειστικά και µόνο για την αναγνώριση της µείωσης 

φόρου της περ.ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.2238/1994. 

 

 

 

 

 



 140 

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1054829/1050/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Ιατρικές ∆απάνες 

 

Απαντώντας στην από 7.5.2007 αίτησή σας, σχετικά µε το θέµα της έκπτωσης από 

το εισόδηµά σας, των δαπανών που καταβάλλετε σε τρεις αλλοδαπούς για την παροχή 

στο σπίτι σας, νοσοκοµειακών υπηρεσιών στο παιδί σας, που πάσχει από διανοητική 

καθυστέρηση κ.λπ., σας έχουµε ήδη απαντήσει µε το µε αριθµό 

πρωτ.1037291/709/Α0012/23.4.2007 έγγραφό µας καθώς και η αρµόδια ∆.Ο.Υ. µε το µε 

αριθ.6593/3.4.2007 έγγραφό της και σύµφωνα µε τα οποία πρέπει να συνυποβάλετε τα 

δικαιολογητικά που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του ν.2238/1994 και τούτο 

καθόσον κάθε στοιχείο που αναγράφεται στην δήλωση εισόδηµα, φόρος, τόκοι, δαπάνες, 

δεν γίνεται δεκτό αν δεν συνοδεύεται από την απαιτούµενη βεβαίωση ή παραστατικό ή 

αποδεικτικό κατά περίπτωση. 

Η διαφορετική αντιµετώπιση του αιτήµατός σας, δηλαδή έκπτωση δαπανών χωρίς 

την υποβολή των απαιτούµενων δικαιολογητικών ,θα αποτελούσε ουσιαστική κατάργηση 

των ισχυουσών διατάξεων. 

 

 

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1050290/961/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Τα δίδακτρα σε ωδεία δεν µειώνουν τον φόρο εισοδήµατος (δεν 

ισχύει από 2.8.2007). 

 

Σε απάντηση της από 22 Μαΐου 2007 επιστολής σας, αναφορικά µε το παραπάνω 

θέµα, σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ.3 

του άρθρου 9, του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν.2238/94) από το ποσό του φόρου 

που προκύπτει µε βάση τη φορολογική κλίµακα µειώνεται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό 

(20%) του ποσού της δαπάνης για παράδοσης κατ’ οίκον ιδιαίτερων µαθηµάτων ή για 

φροντιστήρια οποιασδήποτε αναγνωρισµένης εκπαιδευτικής βαθµίδας ή ξένων γλωσσών, 

το οποίο καταβάλλει ετησίως ο φορολογούµενος για κάθε τέκνο που τον βαρύνει ή για τον 
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ίδιο. 

2. Με την 350/1988 γνωµοδότηση της Νοµικής ∆ιεύθυνσης, που έγινε δεκτή από 

τον Υπουργό των Οικονοµικών, η εγγραφή και παρακολούθηση των συστηµατικών 

µαθηµάτων, κατά τάξεις κ.λπ. ενός ωδείου ή γενικότερα µουσικής σχολής, δεν εµπίπτουν 

στην έννοια του φροντιστηρίου, αλλά αποτελούν αυτοτελή σχολεία ολοκληρωµένης 

µουσικής κατάρτισης (σχετ. Ε.13066/ΠΟΛ 276/13.10.1988 διαταγή). 

3. Ύστερα από τα παραπάνω, τα δίδακτρα που καταβάλατε σε ωδείο για την 

εκµάθηση µουσικού οργάνου, δεν εµπίπτουν στις δαπάνες της υποπερίπτωσης ββ΄ της 

περίπτωσης β΄ της παρ.3 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. και κατά συνέπεια δεν µειώνουν τον 

φόρο σας. Τέλος, οι δαπάνες αυτές, δεν αναγράφονται σε κανέναν κωδικό αριθµό της 

φορολογικής σας δήλωσης. 

 

 

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2007 

Αρ. Πρωτ. 1043151/828/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Έκπτωση φόρου λόγω δαπάνης που προκύπτει από δίδακτρα 
που καταβάλλονται για µεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό και 
παρακολούθηση εφαρµοσµένου φροντιστηρίου ιατρικής (πρακτική 
άσκηση) στην ιατρική σχολή της Βιέννης. 

 

Απαντώντας σε αίτησή σας, σχετικά µε το ανωτέρω θέµα, σας γνωρίζουµε τα 

ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της υποπερ.ββ΄ της περ.β΄ της παρ.3 του άρθρου 9 

του ν.2238/1994, το ποσό του φόρου µειώνεται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του 

ποσού της δαπάνης για παράδοση κατ' οίκον ιδιαίτερων µαθηµάτων ή για φροντιστήρια 

οποιασδήποτε αναγνωρισµένης εκπαιδευτικής βαθµίδας ή ξένης γλώσσας, το οποίο 

καταβάλλει ετησίως ο φορολογούµενος για κάθε τέκνο που τον βαρύνει ή για τον ίδιο. 

2. Στις ανωτέρω διατάξεις γίνεται αναφορά για έκπτωση από το φόρο ποσοστού 

20% επί των δαπανών για δίδακτρα που καταβάλλονται για παράδοση µαθηµάτων 

οποιασδήποτε αναγνωρισµένης εκπαιδευτικής βαθµίδας ή ξένων γλωσσών: α) ιδιαίτερα 

κατ’ οίκον και β) σε φροντιστήρια. Στη διάταξη αυτή γίνεται ρητή αναφορά του µαθήµατος 

της ξένης γλώσσας, το οποίο διδάσκεται και εκτός των διάφορων βαθµίδων εκπαίδευσης. 

3. Όπως αναφέρετε στην αίτησή σας επιθυµείτε να περιλάβετε στη δήλωσή σας 

στον κωδ. 079 ποσά που καταβάλατε για δίδακτρα µεταπτυχιακών σπουδών στη 
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Μ.Βρετανία και παρακολούθησης εφαρµοσµένου φροντιστηρίου ιατρικής (πρακτικής 

άσκηση) στην ιατρική σχολή της Βιέννης από το οποίο σας χορηγήθηκαν µόρια 

συνεχιζόµενης ιατρικής εκπαίδευσης. 

4. Με βάση τα παραπάνω, όσον αφορά τα δίδακτρα που καταβάλατε για 

µεταπτυχιακές σπουδές, δεν µειώνουν το φόρο, δεδοµένου ότι, όπως είναι γνωστό, οι 

φορολογικές διατάξεις ερµηνεύονται στενά και αυτού του είδους οι δαπάνες δεν 

προβλέπονται από τη συγκεκριµένη ανωτέρω διάταξη. 

Επίσης, η παρακολούθηση του εν λόγω εφαρµοσµένου φροντιστηρίου ιατρικής δεν 

µπορεί να θεωρηθεί ως δαπάνη διδάκτρων για την παρακολούθηση φροντιστηρίου που 

αφορά µάθηµα αναγνωρισµένης εκπαιδευτικής βαθµίδας, διότι δεν εµπίπτει στην έννοια 

του φροντιστηρίου που υποβοηθά µαθητή ή σπουδαστή να ανταποκριθεί στα 

διδασκόµενα µαθήµατα της εκπαιδευτικής βαθµίδας στην οποία βρίσκεται, αλλά έχει 

σκοπό επιµορφωτικό µέσα στα πλαίσια της συνεχιζόµενης εκπαίδευσης σας ως γιατρός. 

Εποµένως, οι εν λόγω δαπάνες δεν µπορούν να δηλωθούν στον κωδ. 079 του Ε1 

ως ποσά που εκπίπτουν από το φόρο. 

 

 

Αθήνα, 25 Μαΐου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 10502417106/0013 

 

ΘΕΜΑ: ∆ήλωση στοιχείων ακινήτων στο Έντυπο Ε9 διαζευγµένου ή 
παιδιού που ενηλικιώνεται. 

 

ΣΧEΤ.: Το από 8/5/07 e-mail σας 

 

Σε απάντηση του σχετικού ερωτήµατός σας, αναφορικά µε το θέµα σας, σας 

γνωρίζουµε τα εξής για θέµατα αρµοδιότητάς µας: 

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α΄/27- 12-2005) 

θεσπίστηκε υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (νέο έντυπο Ε9), τόσο 

για τα φυσικά όσο και για τα νοµικά πρόσωπα. 

2. Για την εφαρµογή των ισχυουσών διατάξεων, εκδόθηκε η υπουργική απόφαση 

για τον τύπο και το περιεχόµενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2007, ΠΟΛ. 

1044/07. Ως προς τη συµπλήρωση του εντύπου Ε9 έτους 2007, εξακολουθούν να ισχύουν 

οι οδηγίες που δόθηκαν µε τις ΠΟΛ. 1150/04, 1001/05, 1047/05 και 1160/05 και επιπλέον 

εκείνες του µε αρ. πρωτ. 1034466/160/0013/4-4-06 εγγράφου µας. Επίσης, οδηγίες για τη 
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συµπλήρωση του Ε9 έτους 2007, συµπεριλαµβάνονται στο φυλλάδιο οδηγιών για τη 

συµπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος. 

3. Ειδικότερα, για το συγκεκριµένο θέµα που µας θέσατε, σας πληροφορούµε ότι 

η δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) ακολουθεί τις διατάξεις της φορολογίας 

εισοδήµατος. Έτσι, υπόχρεος σε δήλωση είναι ο σύζυγος, στη δήλωση του οποίου 

συµπεριλαµβάνονται και η σύζυγος καθώς και τα προστατευόµενα τέκνα. Συνεπώς, ο 

σύζυγος θα πρέπει να υποβάλει κοινή δήλωση. 

Σε περίπτωση διακοπής σχέσης των συζύγων, η σύζυγος εφόσον επήλθε 

οποιαδήποτε µεταβολή στα ακίνητά της, οφείλει να υποβάλει δήλωση φορολογίας 

εισοδήµατος και να συνυποβάλλει έντυπο Ε9 τρέχοντος έτους, µε το οποίο να δηλώνει 

µόνο τις µεταβολές των ακινήτων της, εάν όµως δεν υπάρχει µεταβολή στα ακίνητά της 

δεν υποχρεούται να συνυποβάλει έντυπο Ε9 µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος. 

Όσον αφορά την χορήγηση επικυρωµένου αντιγράφου του εντύπου Ε9, δεν 

µπορεί να χορηγηθεί στην σύζυγο όταν έχει χωρίσει ή βρίσκεται σε διάσταση. 

Μπορεί όµως να της χορηγηθεί βεβαίωση από την υποβληθείσα κοινή µε τον 

πρώην σύζυγο της δήλωση φορολογίας εισοδήµατος, στην οποία να αναφέρονται µόνο τα 

δικά της ακίνητα. 

Από αυτά που ήδη αναφέρθηκαν δεν µπορείτε να αναγράψετε περιουσιακά 

στοιχεία σας που ήδη έχουν δηλωθεί στην κοινή µε τον πρώην σύζυγό σας δήλωση Ε9, 

εκτός εάν έχει µεταβληθεί η κατάστασή τους (αλλαγή εµπράγµατου δικαιώµατος, πώληση 

κλπ). 

Μπορείτε όµως να επιδεικνύετε το πρωτότυπο της βεβαίωσης των περιουσιακών 

σας στοιχείων στις συναλλαγές σας αντί του εντύπου Ε9 του πρώην συζύγου σας. 

Τα ανωτέρω ισχύουν αναλογικά και για το ενήλικο τέκνο, δηλαδή ακίνητα τα 

οποία έχουν ήδη αναγραφεί στις δηλώσεις των γονέων δεν αναγράφονται σε επόµενο 

έτος εκτός εάν έχει µεταβληθεί η κατάστασή τους. 

Το τέκνο µπορεί να κάνει χρήση της βεβαίωσης, στην οποία αναγράφονται µόνο τα 

δικά του ακίνητα. 

 

 

Αθήνα, 25 Μαΐου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1049799/976/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Ενοίκιο δευτερεύουσας κατοικίας. 
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Σας στέλνουµε σε φωτοαντίγραφο την από 14.5.2007 αίτηση της κας …., ΑΦΜ ….. και 

παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες λόγω αρµοδιότητας. 

Επίσης, σας υπενθυµίζουµε ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.β΄ της παρ.3 του 

άρθρου 9 του ν.2238/1994 η σχετική έκπτωση φόρου για δαπάνες ενοικίου αφορούν κύρια 

κατοικία. Στην περίπτωση που ο φορολογούµενος δηλώνει τη διεύθυνση του πατρικού του 

σπιτιού ως κύρια κατοικία τότε το ενοίκιο που πληρώνει στον τόπο διαµονής του 

λαµβάνεται ως ενοίκιο δευτερεύουσας κατοικίας και συνεπώς δεν ισχύουν οι σχετικές 

ελαφρύνσεις. 

 

 

Αθήνα, 24 Μαΐου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1052031/992/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφων 10 και 11 του 
άρθρου του ν.2238/94. 

 

Σας στέλνουµε µακέτα εντύπου- πιστοποιητικού προκειµένου να χρησιµοποιηθεί 

για την εφαρµογή των διατάξεων των παρ. 10 και 11 του άρθρου 9 του ν.2238/94 και 

παρακαλούµε για τις απόψεις σας. 

Σας ενηµερώνουµε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 10 και 11 του άρθρου 9 

του ν.2238/94 ορίζεται ότι όσοι αποκτούν το ενενήντα τοις εκατό (90%) του εισοδήµατος 

τους στην Ελλάδα ενώ είναι κάτοικοι των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

δικαιούνται στις απαλλαγές που ορίζουν οι εν λόγω διατάξεις (εξαίρεση από εφαρµογή 

αναλογικού συντελεστή 5% και δικαίωµα στις µειώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 2 

και 3 του ιδίου άρθρου και νόµου αντίστοιχα). 

Επίσης, σύµφωνα µε την 1017701/306/Α0012/ΠΟΛ. 1040/19.2.2001 Απόφαση 

σχετικά µε τον τύπο και το περιεχόµενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος φυσικών 

προσώπων, ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι όταν κάποιος κατοικεί σε χώρα -µέλος της Ε.Ε. και 

αποκτά εισόδηµα στην Ελλάδα πλέον του 90% του συνολικού του εισοδήµατος, 

προκειµένου να τύχει αυτός απαλλαγή του φόρου του πρώτου κλιµακίου της φορολογικής 

κλίµακας, καθώς και τις µειώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν.2238/94, πρέπει 

να προσκοµίσει βεβαίωση της αλλοδαπής φορολογικής αρχής για το συνολικό εισόδηµα 

του και το εισόδηµα που απέκτησε στην Ελλάδα. 

Το συνηµµένο έντυπο - πιστοποιητικό έχει σχεδιαστεί για την εφαρµογή των 

ανωτέρω διατάξεων για την περίπτωση της Γερµανίας. 
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Αθήνα, 23 Μαΐου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1045965/883/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή Πλοηγών στο ειδικό φορολογικό καθεστώς των 
ναυτικών.  

 

ΣΧΕΤ: α) Το 8413.1/02/07 έγγραφό της 

β) Το 98/14.12.06 έγγραφό της . 

γ) Το 1004587/97/Α0012/30.3.2007 έγγραφό µας και 

δ) Το 104/10.5.07 έγγραφό σας. 

 

1. Απαντώντας στο πιο πάνω (δ) σχετικό, µε το οποίο επανέρχεστε στο ίδιο θέµα, 

επιπλέον των όσων ήδη αναφέρονται λεπτοµερώς στο πιο πάνω (γ) σχετικό απαντητικό 

µας έγγραφο, σας πληροφορούµε συµπληρωµατικά ότι δεν αντιµετωπίζεται από το 

Υπουργείο µας η φορολογική εξοµοίωση των πλοηγών µε τους εν ενεργεία ναυτικούς του 

Εµπορικού Ναυτικού, διότι κατά τη φορολόγηση των αµοιβών των πλοηγών εκλείπουν οι 

λόγοι που καθιστούν συνταγµατικώς επιτρεπτή την ευνοϊκή φορολογική µεταχείριση των 

αµοιβών που αποκτούν οι αξιωµατικοί και το κατώτερο πλήρωµα του Εµπορικού 

Ναυτικού, αποκλειστικά από την παροχή υπηρεσιών σε εµπορικά πλοία που εκτελούν 

πλόες. 

2. Επίσης, διευκρινίζεται ότι ο ειδικός τρόπος υπολογισµού του φόρου εισοδήµατος, που 

εφαρµόζεται στενά στις αµοιβές των ενεργεία ναυτικών (αξιωµατικών και κατώτερο 

πλήρωµα) του Εµπορικού Ναυτικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ.6 του άρθρου 9 

του ν.2238/1994, θεσπίστηκε µε σκοπό την προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελµα για 

την ενίσχυση της εµπορικής ναυτιλίας, που αποτελεί σοβαρή πλουτοπαραγωγική πηγή της 

χώρας και ενόψει της ιδιαιτερότητας των συνθηκών εργασίας, λόγω της µακροχρόνιας 

απουσίας των ναυτικών από την οικογενειακή εστία, του κοπιώδους και επικίνδυνου του 

ναυτικού επαγγέλµατος. 
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Αθήνα 23 Μαΐου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1044862/879/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Τα τέκνα της συζύγου από προηγούµενο γάµο βαρύνουν την 
ίδια. 

 

Σε απάντηση της από 8 Μαΐου 2007 επιστολή σας αναφορικά µε το παραπάνω 

θέµα σας πληροφορούµε τα εξής: 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι το 

αφορολόγητο ποσό της φορολογικής κλίµακας αυξάνεται ανάλογα µε τα τέκνα που 

βαρύνουν τον φορολογούµενο. 

Εάν ο ένας σύζυγος δεν έχει εισόδηµα ή αυτό που έχει είναι µικρότερο από το 

αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα ή η διαφορά που προκύπτει και µέχρι το 

αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα, προστίθεται στο αφορολόγητο ποσό του άλλου 

συζύγου. 

Εποµένως, το αφορολόγητο ποσό των παιδιών από γάµο που ισχύει αυξάνει το 

αφορολόγητο ποσό του συζύγου (πατέρα), ενώ το αφορολόγητο ποσό των τέκνων του 

συζύγου από προηγούµενο γάµο της αυξάνει το δικό της αφορολόγητο ποσό ή 

µεταφέρεται και αυξάνει το αφορολόγητο ποσό του συζύγου αν συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις του δεύτερου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου. 

Τέλος, δεν αντιµετωπίζεται περίπτωση τροποποίησης των κειµένων διατάξεων 

ώστε να ικανοποιηθεί αίτηµα για διαφορετική φορολογική αντιµετώπιση των 

αφορολογήτων ποσών λόγω προστατευοµένων τέκνων της συζύγου από προηγούµενο 

γάµο της. 

 

 

Αθήνα, 22 Μαΐου 2007  

Αριθ. Πρωτ.:1019816/373/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Έκπτωση τόκων δανείου για αγορά πρώτης κατοικίας σε 
περίπτωση που το ύφος του δανείου είναι µεγαλύτερο από το τίµηµα 
του ακινήτου που αναγράφεται στο συµβόλαιο. 

 

Απαντώντας στο 3436/16.2.2007 έγγραφό σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, 

σας πληροφορούµε τα εξής: 



 147 

1. Από τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994) 

προκύπτει ότι για τον προσδιορισµό του τεκµηρίου µε βάση την αγορά ακινήτου, ως 

τίµηµα αγοράς λαµβάνεται η αξία που προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 41 του ν.1249/1982 και αν το τίµηµα που καθορίζεται στα οικεία πωλητήρια 

συµβόλαια είναι µεγαλύτερο από την πιο πάνω αξία, ως καταβαλλόµενη δαπάνη 

λαµβάνεται το καθοριζόµενο σε αυτά τα συµβόλαια τίµηµα. 

2. Επίσης, από τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 

του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994) προβλέπεται η µείωση του φόρου εισοδήµατος του 

φορολογουµένου κατά ποσοστό 20% του ποσού των δεδουλευµένων τόκων που 

καταβάλλει αυτός για στεγαστικά δάνεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας µε τις 

προϋποθέσεις που τίθενται στις διατάξεις αυτές. 

3. Σύµφωνα µε το έγγραφό σας, φορολογούµενός σας το έτος 2004 αγόρασε α΄ 

κατοικία αντί αξίας 96.644,39 ευρώ, όπως αναγράφεται στο συµβόλαιο αγοράς. Η αξία 

αυτή συµπίπτει µε την αντικειµενική αξία και γι’ αυτήν την αξία έτυχε απαλλαγής από το 

φόρο µεταβίβασης. Την αγορά έκανε µε δάνειο ύψος 190.000 ευρώ, όπως αναγράφεται 

στις από 16.3.2006 βεβαιώσεις της Εµπορικής Τράπεζας. Ρωτάτε αν αναγνωρίζονται για 

µείωση φόρου οι τόκοι που αναλογούν στο σύνολο του δανείου ή µόνον αυτοί που 

αναλογούν στο ποσό του τιµήµατος αγοράς. 

4. Κατόπιν των ανωτέρω, σας πληροφορούµε ότι στη δήλωση εισοδήµατος δεν 

µπορούν να αναγνωρισθούν τόκοι που αναλογούν σε δάνειο ύψους µεγαλύτερου από την 

αξία αγοράς που αναγράφεται στο συµβόλαιο. Θα αναγνωριστούν µόνοι οι τόκοι που 

αναλογούν σε ποσό δανείου 96.644.39 ευρώ. 

5. Περαιτέρω, για τα λοιπά θέµατα που τυχόν ανακύπτουν στην περίπτωση του 

φορολογουµένου σας, αρµόδιοι είστε εσείς για να επιληφθείτε. 

 

 

Αθήνα, 21 Μαΐου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1038165/731/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Συµψηφισµός παρακρατηθέντος φόρου. 

 

Σε απάντηση της από 4.5.2006 αίτησής σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 83 του ν.2238/1994, όσοι παρακρατούν φόρο, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, έχουν υποχρέωση να χορηγούν σε αυτούς από 
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τους οποίους έγινε η παρακράτηση, βεβαίωση στην οποία αναγράφουν το φορολογούµενο 

εισόδηµα και το φόρο που παρακρατήθηκε. Ίδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις 

που δεν προκύπτει φόρος για παρακράτηση. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται στους 

δικαιούχους µέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του οικείου οικονοµικού έτους. 

2. Όπως έχει γίνει δεκτό µε το αριθµ. 1074996/1479/Α0012/24.8.05 έγγραφο, αν αυτός 

που κατέβαλε τις αµοιβές έχει παρακρατήσει τον φόρο χωρίς να τον αποδώσει στο 

∆ηµόσιο, (εκδίδοντας βέβαια τις ανάλογες βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου για τον 

δικαιούχο των αµοιβών), µόνο σε αυτόν γίνεται ο σχετικός καταλογισµός του µη 

αποδοθέντος φόρου καθώς και των διοικητικών κυρώσεων του ν.2523/97 και περαιτέρω, 

ο παρακρατηθείς φόρος συµψηφίζεται κατά την εκκαθάριση της ετήσιας δήλωσης 

φορολογίας εισοδήµατος του δικαιούχου των αµοιβών, καθόσον απαιτείται µόνο η 

προσκόµιση της αντίστοιχης βεβαίωσης (1098734/1817/Α0012/18.10.2005 έγγραφό µας). 

3. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι δεν υπάρχει υποχρέωση αναγραφής του αριθµού 

των διπλοτύπων απόδοσης παρακρατηθέντος φόρου στις βεβαιώσεις παρακράτησης 

φόρου που χορηγούνται στους δικαιούχους των αµοιβών (σχετ. 1039542/65/Α0012/2.5.07 

έγγραφο). 

 

 

Αθήνα, 5 Μαΐου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1047380/807/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Η δαπάνη απασχόλησης οικιακής βοηθού από συνταξιούχους 
δεν εκπίπτουν από το συνολικό εισόδηµα του φορολογουµένου. 

 

Απαντώντας στο από 18.4.2007 αίτησή σας, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, το 

οποίο διαβιβάσθηκε στην Υπηρεσία µας από το Γραφείο του κ. Υπουργού στις 

27.04.2007, σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Με τις διατάξεις της περ.α΄ της παρ.3 του άρθρου 9 του ν.2238/1994 ορίζεται 

ότι, από το φόρο του φορολογουµένου αφαιρείται ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του 

συνολικού ετήσιου ποσού των εξόδων ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης του 

φορολογουµένου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν και στα οποία µεταξύ 

άλλων περιλαµβάνονται και οι αµοιβές που καταβάλλονται σε νοσοκόµο, για την παροχή 

υπηρεσιών σε ασθενή, κατά τη νοσηλεία του σε νοσοκοµείο ή κλινική ή στο σπίτι. 

2. Σύµφωνα µε την 1017701/306/Α0012/ΠΟΛ. 1040/19.2.2001 απόφαση του 

Υπουργού Οικονοµικών για την απόδειξη της δαπάνης απασχόλησης νοσοκόµου 



 149 

προκειµένου να εκπέσει από το φόρο απαιτούνται: 

α) βεβαίωση του θεράποντα ιατρού, µε την οποία να βεβαιώνεται το είδος της 

νόσου από την οποία πάσχει ο ασθενής, η διάρκεια της, καθώς και η ανάγκη 

απασχόλησης νοσοκόµου, λόγω της σοβαρότητας της νόσου και 

β) απόδειξη είσπραξης της αµοιβής από το πρόσωπο που πρόσφερε υπηρεσίες 

ως νοσοκόµος, στην οποία πρέπει να αναφέρεται το ονοµατεπώνυµό του, το όνοµα του 

πατέρα του, ο αριθµός φορολογικού µητρώου ή ταυτότητας, η διεύθυνση της κατοικίας του 

και η χρονική διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του, νόµιµα χαρτοσηµασµένη και 

υπογεγραµµένη. 

3. Επίσης, πέρα των όσων προβλέπονται από την προαναφερθείσα απόφαση έχει 

γίνει δεκτό µε το 1052992/976/Α0012/25.6.2001 έγγραφό µας ότι ο προϊστάµενος της 

δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας µέσα στα πλαίσια της εξελεγκτικής του εξουσίας 

δικαιούται να ζητήσει οποιοδήποτε στοιχείο κρίνει απαραίτητο για να πεισθεί ότι το άτοµο 

που απασχολήθηκε είχε τη γνώση και την εµπειρία νοσοκόµου και ότι πρόσφερε 

πραγµατικά υπηρεσίες νοσοκόµου και όχι άλλες υπηρεσίες, όπως οικιακού βοηθού. Τέτοια 

στοιχεία µπορεί να είναι το πτυχίο κάποιας νοσηλευτικής σχολής, βεβαίωση εγγραφής σε 

κάποιο επαγγελµατικό σύλλογο νοσοκόµων κ.τ.λ.. 

4. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι µόνοι οι αµοιβές που καταβάλλονται σε 

νοσοκόµο που πληροί τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και παρέχει υπηρεσίες µεταξύ 

άλλων και στο σπίτι εκπίπτουν από το φόρο και όχι οι αµοιβές σε οικιακό βοηθό. 

5. Τέλος, επί των ανωτέρω διατάξεων δεν προβλέπεται προς το παρόν διαφορετική 

νοµοθετική ρύθµιση. 

 

 

Αθήνα, 14 Μαΐου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1043395/834/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Τα τέκνα της συζύγου από προηγούµενο γάµο βαρύνουν την 
ίδια. 

 

Απαντώντας στην από 3.5.2007 αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι το αφορολόγητο 

ποσό της φορολογικής κλίµακας αυξάνεται ανάλογα µε τα τέκνα που βαρύνουν τον 

φορολογούµενο. Εάν ο ένας σύζυγος δεν έχει εισόδηµα ή αυτό που έχει είναι µικρότερο 
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από το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιµακίου της κλίµακας, το αφορολόγητο ποσό 

που αφορά τα τέκνα ή η διαφορά που προκύπτει και µέχρι το αφορολόγητο ποσό που 

αφορά τα τέκνα, προστίθεται στο αφορολόγητο ποσό του άλλου συζύγου. 

Εποµένως, το αφορολόγητο ποσό των τέκνων της συζύγου από προηγούµενο 

γάµο της αυξάνει το δικό της αφορολόγητο ποσό ή µεταφέρεται και αυξάνει του συζύγου 

αν συντρέχει περίπτωση. 

Τέλος, δεν αντιµετωπίζεται περίπτωση τροποποίησης των κειµένων διατάξεων 

ώστε να ικανοποιηθεί αίτηµα για διαφορετική αντιµετώπιση των αφορολογήτων ποσών 

λόγω προστατευόµενων τέκνων της συζύγου από προηγούµενο γάµο. 

 

 

Αθήνα 2 Μαΐου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1039542/765/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Συµψηφισµός παρακρατηθέντος φόρου. 

 

Σε απάντηση της από 20.4.2007 αίτησής σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 83 του ν.2238/1994, όσοι παρακρατούν 

φόρο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, έχουν υποχρέωση να χορηγούν σε αυτούς 

από τους οποίους έγινε η παρακράτηση, βεβαίωση στην οποία αναγράφουν το 

φορολογούµενο εισόδηµα και το φόρο που παρακρατήθηκε. Ίδια υποχρέωση υπάρχει και 

στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φόρος για παρακράτηση. Η βεβαίωση αυτή 

χορηγείται στους δικαιούχους µέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του οικείου οικονοµικού έτους. 

2. Όπως έχει γίνει δεκτό µε το αριθµ. 1074996/1479/Α0012/24.8.05 έγγραφο, 

αν αυτός που κατέβαλε τις αµοιβές έχει παρακρατήσει τον φόρο χωρίς να τον αποδώσει 

στο ∆ηµόσιο, (εκδίδοντας βέβαια τις ανάλογες βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου για τον 

δικαιούχο των αµοιβών), µόνο σε αυτόν γίνεται ο σχετικός καταλογισµός του µη 

αποδοθέντος φόρου καθώς και των διοικητικών κυρώσεων του ν.2523/97 και περαιτέρω, ο 

παρακρατηθείς φόρος συµψηφίζεται κατά την εκκαθάριση της ετήσιας δήλωσης 

φορολογίας εισοδήµατος του δικαιούχου των αµοιβών, καθόσον απαιτείται µόνο η 

προσκόµιση της αντίστοιχης βεβαίωσης (1098734/1817/Α0012/18.10.2005 έγγραφό µας). 

3. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι δεν υπάρχει υποχρέωση αναγραφής του 

αριθµού των διπλοτύπων απόδοσης παρακρατηθέντος φόρου στις βεβαιώσεις 

παρακράτησης φόρου που χορηγούνται στους δικαιούχους των αµοιβών. 
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Αθήνα, 23 Απριλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1037291/709/Α0012  

 

ΘΕΜΑ: Ιατρικές ∆απάνες 

Απαντώντας στην από 5.4.2007 αίτησή σας σχετικά µε το θέµα της έκπτωσης 

δαπανών από την µισθοδοσία τριών αλλοδαπών οι οποίοι ασχολούνται µε την φύλαξη του 

παιδιού σας που πάσχει από διανοητική καθυστέρηση κ.λπ. ,σας πληροφορούµε ότι οι 

υπάρχουσες διατάξεις για τη φορολογία εισοδήµατος δεν επιτρέπουν την ικανοποίηση του 

αιτήµατος σας. 

Η ∆.Ο.Υ. µε το υπ.αρ.6593/3.4.2007 έγγραφό της σας έχει απαντήσει ήδη για το 

παραπάνω θέµα ,απάντηση µε την οποία συµφωνούµε αφού είναι σύµφωνη µε τις 

κείµενες διατάξεις. 

∆ιαφορετική θα ήταν η αντιµετώπιση του αιτήµατός σας στην περίπτωση που θα 

απασχολούσατε νοσοκόµους µε την βεβαίωση του θεράποντος ιατρού, οπότε και οι 

υπόψη αµοιβές αποτελούν ιατρικές δαπάνες µε σχετικό δικαίωµα µείωσης του φόρου.  

 

 

Αθήνα, 20/4/2007 

Αρ. Πρωτ.: 1037388/702/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Μεταφορά της έκπτωσης των δαπανών χωρίς δικαιολογητικά 
από τη σύζυγο στον σύζυγο. 

 

Απαντώντας στην από 13.4.2007 αίτησή σας, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, 

σας γνωρίζουµε τα εξής: 

1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.2238/1994 

από το συνολικό εισόδηµα του φορολογουµένου εκπίπτει ως δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά 

ποσό πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχµών (για το οικονοµικό έτος 1999) για τον ίδιο 

το φορολογούµενο και για καθένα από τα πρόσωπα, που συνοικούν µε αυτόν και τον 

βαρύνουν, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα εφτά τοις εκατό (67%) και πάνω από 

νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, µε βάση τη γνωµάτευση της 

οικείας πρωτοβάθµιας υγειονοµικής επιτροπής, που εδρεύει σε κάθε νοµό. 
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2. Περαιτέρω, προκειµένου να γίνει µεταφορά της εκπιπτόµενης δαπάνης χωρίς 

δικαιολογητικά από το εισόδηµα του συζύγου στο σύζυγο, απαιτείται το εισόδηµα του 

συζύγου να µην επαρκεί νια την κάλυψη των ανωτέρω δαπανών. 

3. Τέλος, από την αίτησή σας φαίνεται ότι το εισόδηµα της συζύγου σας είναι 

λιγότερο από 6.000,00 ευρώ, εφόσον όµως είναι µεγαλύτερο από τα 1.900,00 ευρώ, τότε 

επαρκεί για την έκπτωση των δαπανών χωρίς δικαιολογητικά, οπότε το ποσό αυτό των 

δαπανών δεν µπορεί βάσει των κείµενων διατάξεων να εκπέσει από το δικό σας 

φορολογητέο εισόδηµα. 

 

 

Αθήνα, 19.4.2007 

Αρ. Πρωτ.: 1037633/715/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Έκπτωση δαπάνης για εργοθεραπεία από το συνολικό εισόδηµα 
του φορολογουµένου. 

 

Απαντώντας στην αίτησή σας, σχετικά µε το πιο πάνω θέµα, σας πληροφορούµε τα 

εξής: 

1. Με την 1045214/991 /Α0012/ΠΟΛ. 1159/17.5.2000 εγκύκλιο του Υπουργείου 

µας, έχει γίνει δεκτό ότι η δαπάνη για λογοθεραπεία, στην οποία υποβάλλεται ο 

φορολογούµενος ή τα πρόσωπα που θεωρείται ότι τον βαρύνουν, για την αποκατάσταση 

της υγείας τους, περιλαµβάνεται στην έννοια των «ιατρικών επισκέψεων» του άρθρου 8 

του ν.2238/1994, δηλαδή στα ιατρικά έξοδα που εκπίπτουν από το συνολικό εισόδηµα του 

φορολογούµενου. 

2. Επίσης, όπως µας πληροφόρησε το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης µε το Υγ/ΓΠ/37206/5.4.2007 έγγραφό του, το επάγγελµα του εργοθεραπευτή 

είναι νοµοθετικά κατοχυρωµένο στη χώρα µας, µε τις διατάξεις του Προεδρικού 

∆ιατάγµατος 83/89 (ΦΕΚ 37 Α΄). 

3. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του παραπάνω Προεδρικού 

∆ιατάγµατος ορίζεται ότι ο εργοθεραπευτής προσφέρει υπηρεσίες σε συνεργασία µε τον 

αντίστοιχο γιατρό σε άτοµα των οποίων η ζωή έχει διαταραχθεί από σωµατικό 

τραυµατισµό, προβλήµατα ανάπτυξης, γηρατειά, κοινωνικά και συναισθηµατικά 

προβλήµατα. Επίσης, από την παρ.2 του άρθρου 3 του ίδιου προεδρικού διατάγµατος, 

σαφώς προσδιορίζεται ότι οι προσφερόµενες υπηρεσίες των εργοθεραπευτών εµπίπτουν 

στο τοµέα των Υπηρεσιών Υγείας, τόσο στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγεία, όσο και στη 
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∆ευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. 

4. Με βάση όσα αναφέρθηκαν παραπάνω και όπως έχει γίνει δεκτό από τη 

∆ιοίκηση µε το αριθµ. 1036525/674/Α0012/25.5.2001 έγγραφό της προκύπτει ότι και η 

δαπάνη για την εργοθεραπεία περιλαµβάνεται στην έννοια της δαπάνης για «ιατρικές 

επισκέψεις» του άρθρου 9 του ν.2238/1994, δηλαδή στα Ιατρικά Έξοδα που εκπίπτουν 

από το συνολικό εισόδηµα, εφόσον υπάρχουν οι λοιπές απαιτούµενες προϋποθέσεις 

(δικαιολογητικά κ.λπ.). 

 

 

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2007  

Αριθ. Πρωτ.: 1021544/412/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Έκπτωση τόκων στεγαστικού δανείου λόγω αγοράς πρώτης 
κατοικίας. 

 

Απαντώντας στο υπ’ αριθµόν 18340/8.12.2006 έγγραφό σας, σχετικά µε το 

παραπάνω θέµα, σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε την περ.γ΄ της παρ.3 του άρθρου 9 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι από το 

φόρο του φορολογουµένου αφαιρείται ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού των 

δεδουλευµένων τόκων που καταβάλλονται από αυτόν για στεγαστικά δάνεια που έχουν 

συναφθεί από 1.1.2003 και µετά για απόκτηση πρώτης κατοικίας και χορηγούνται στο 

φορολογούµενο µε υποθήκη ή προσηµείωση από Τράπεζες, το Ταµείο Παρακαταθηκών 

και ∆ανείων, τα Ταχυδροµικά Ταµιευτήρια και λοιπούς πιστωτικούς οργανισµούς, εφόσον 

οφείλονται από αυτόν και η υποθήκη ή προσηµείωση έχει εγγραφεί σε ακίνητο του ή του 

άλλου συζύγου ή των τέκνων που τους βαρύνουν. 

Σε περίπτωση σύναψης νέου δανείου από ένα από τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα, 

ανεξάρτητα αν είναι το ίδιο µε αυτό που χορήγησε το αρχικό δάνειο ή όχι, µε σκοπό την 

εξόφληση από τον υπόχρεο του παλαιού δανείου, οι δεδουλευµένοι τόκοι του νέου δανείου 

που αντιστοιχούν στο τµήµα αυτού που διατέθηκε για την εξόφληση του ανεξόφλητου 

υπολοίπου του παλαιού στεγαστικού δανείου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που 

αναφέρονται στα προηγούµενα εδάφια, αναγνωρίζονται για µείωση του φόρου για το 

χρονικό διάστηµα που υπολείπεται από τη χορήγηση του νέου δανείου µέχρι τη λήξη του 

παλαιού δανείου. Για την αναγνώριση της µείωσης πρέπει στο δανειστικό συµβόλαιο του 

νοµικού προσώπου που χορήγησε το νέο δάνειο να αναγράφονται απαραιτήτως ο σκοπός 

του δανείου, το ανεξόφλητο ποσό του παλαιού δανείου, ο χρόνος λήξης του παλαιού 
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δανείου και ότι έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσηµείωση µε τις ίδιες προϋποθέσεις που 

ίσχυαν και για το παλαιό δάνειο. 

Κατά την εφαρµογή των προηγούµενων υποπεριπτώσεων δεν θεωρείται ότι αποκτάται 

πρώτη κατοικία, αν ο υπόχρεος, ο άλλος σύζυγος και τα τέκνα που τους βαρύνουν, έχουν 

δικαίωµα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης, εξ ολοκλήρου ή επί 

ιδανικού µεριδίου, σε άλλη οικία ή οικίες, εφόσον το άθροισµα της συνολικής επιφάνειας 

που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα εβδοµήντα (70) τ.µ. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται 

κατά είκοσι (20) τ. µ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά είκοσι πέντε (25) τ. µ. 

για το τρίτο και καθένα από τα επόµενα τέκνα που βαρύνουν τον υπόχρεο ή τον άλλο 

σύζυγο. Αν η επιφάνεια της πρώτης κατοικίας υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τ.µ., το 

ποσό της δαπάνης που µειώνει το φόρο περιορίζεται στο µέρος που αναλογεί επιµεριστικά 

στη µέχρι των εκατόν είκοσι (120) τ. µ. επιφάνεια της κατοικίας. 

2. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι προκειµένου να θεωρηθεί ως πρώτη ή αποκτώµενη 

µε στεγαστικό δάνειο κατοικία πρέπει η εκάστοτε συνδροµή των απαιτούµενων 

προϋποθέσεων να υφίσταται κατά τη σύνταξη του συµβολαίου κτήσεως της υπό 

δανειοδότησης κατοικίας και όχι σε προγενέστερο ή µεταγενέστερο αυτής χρόνο, 

διαφορετικά τυχόν σύνδεση µε άλλο γεγονός προγενέστερο ή µεταγενέστερο αυτής οδηγεί 

σε καταστρατήγηση των τεθεισών περί εκπτώσεων των τόκων διατάξεων. 

3. Σύµφωνη µε τα ανωτέρω είναι και η άποψη που διατύπωσε το Ν.Σ.Κ. µε το υπ’ αριθµόν 

1649/12.2.2003 έγγραφό του, καθώς και η 48/2006 Γνωµοδότηση του Νοµικού 

Συµβουλίου του Κράτους που έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό Οικονοµίας και 

Οικονοµικών, φωτοαντίγραφα των οποίων σας στέλνουµε συνηµµένα. 

 

 

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1021373/417/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Έκπτωση ιατρικών δαπανών για µη προστατευόµενο µέλος. 

 

Απαντώντας στην από 1.3.2007 αίτησή σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε. θεωρείται ότι 

βαρύνουν τον φορολογούµενο, εκτός των άλλων και: 

β) τα ανήλικα άγαµα τέκνα, 
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γ) τα ενήλικα άγαµα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πέµπτο έτος της 

ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισµένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού ή 

εξωτερικού, καθώς και εκείνα τα οποία παρακολουθούν -δηµόσια ή ιδιωτικά ινστιτούτα 

επαγγελµατικής κατάρτισης στο εσωτερικό. 

Ειδικά, για τα τέκνα του προηγουµένου εδαφίου, καθώς και για τα τέκνα που δεν 

σπουδάζουν, το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο θεωρούνται προστατευόµενα µέλη 

παρατείνεται µέχρι και δύο έτη, εφόσον κατά τα έτη αυτά είναι εγγεγραµµένα στα µητρώα 

ανέργων του Ο.Α.Ε.∆.. 

δ) Τα άγαµα τέκνα τα οποία δεν υπάγονται στην προηγούµενη περίπτωση εφόσον 

υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, 

ε) τα τέκνα που είναι άγαµα ή διαζευγµένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον 

παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από διανοητική 

καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία. 

2. Εξάλλου σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του ιδίου άρθρου και νόµου, τα 

πρόσωπα που αναφέρονται στις παραπάνω περιπτώσεις της προηγούµενης 

παραγράφου, θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούµενο εφόσον συνοικούν µε αυτόν και 

το ετήσιο φορολογούµενο και απαλλασσόµενο εισόδηµά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 

2.900 ευρώ ή το ποσό των 6.000 ευρώ αν αυτή παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω 

από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική πάθηση. 

3. Τέλος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε., το ποσό 

του φόρου που προκύπτει µε βάση την κλίµακα του ίδιου άρθρου, µειώνεται κατά ποσοστό 

20% του συνολικού ετήσιου ποσού των εξόδων ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης 

του φορολογουµένου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν. Το ποσό της 

µείωσης δεν µπορεί να υπερβεί τα έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ. 

4. Όπως µας αναφέρετε στην αίτησή σας ο υιός σας δεν είναι προστατευόµενο 

µέλος και έχετε καταβάλει για λογαριασµό του, έξοδα για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη το 

ποσό των 14.248,83. 

5. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν µπορείτε να εκπέσετε τα παραπάνω 

έξοδα διότι ο υιός σας δεν ανήκει στα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε. και 

δεν αποτελεί προστατευόµενο µέλος που σας βαρύνει. 
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Αθήνα, 29 Μαρτίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1001982/60/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογία συνταξιούχων αξιωµατικών Ε.Ν.. 

 

ΣΧΕΤ.: Το από 29.1.2007 ερώτηµά σας. 

 

Σε απάντηση του σχετικού ερωτήµατός σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε ότι, όσα σας είχαµε γνωστοποιήσει µε το 1110816/2142/Α0012/14.12.06 

έγγραφό µας εξακολουθούν να ισχύουν. 

Περαιτέρω, µε την 1027178/10254/Β0012/ΠΟΛ. 1052/15.3.07 ερµηνευτική εγκύκλιο 

του ν.3522/2006 διευκρινίζεται ότι µε την κλίµακα (1) των µισθωτών -συνταξιούχων 

φορολογούνται όσοι αποκτούν εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες το οποίο υπερβαίνει σε 

ποσοστό το 50% του συνολικού τους εισοδήµατος που δηλώνουν στη δήλωση τους για να 

φορολογηθεί µε τις γενικές διατάξεις. Τονίζεται, ότι στο συνολικό εισόδηµα του 

φορολογουµένου για την εφαρµογή της διάταξης αυτής, δεν συµπεριλαµβάνονται 

εισοδήµατα που απαλλάσσονται της φορολογίας ή φορολογούνται κατ' ειδικό τρόπο µε 

εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης που δηλώνει στη δήλωση φορολογίας 

εισοδήµατος ο φορολογούµενος. ∆εν απαιτείται αυτή η προϋπόθεση, δηλαδή το εισόδηµα 

από µισθωτές υπηρεσίες να υπερβαίνει το 50% του συνολικού εισοδήµατος, για τους 

συνταξιούχους που εκτός από τη σύνταξη τους δηλώνουν στη δήλωσή τους και 

εισοδήµατα από ακίνητα και από γεωργικές επιχειρήσεις. Εάν όµως οι συνταξιούχοι αυτοί, 

εκτός από τα εισοδήµατα από συντάξεις, από ακίνητα και από γεωργικές επιχειρήσεις, 

δηλώνουν εισοδήµατα και από άλλες πηγές π.χ. από κινητές αξίες, από ελευθέρια 

επαγγέλµατα κ.τ.λ., τότε θα φορολογηθούν µε την κλίµακα (β) των µη µισθωτών - 

επαγγελµατιών, εφόσον βέβαια το εισόδηµα τους από µισθωτές υπηρεσίες είναι κατώτερο 

από το 50% του συνολικού τους εισοδήµατος. 
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ΑΡΘΡΟ 10 
 
Αθήνα, 25 Απριλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1042550/793/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Επιχειρηµατική αµοιβή σε περίπτωση συµµετοχής οµόρρυθµων 
εταίρων σε περισσότερες Ο.Ε.. 

 

Απαντώντας στην αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Κ.Φ.Ε., όπως ισχύουν µετά 

την αντικατάστασή τους µε το άρθρο 3 του ν.3296/2004, ειδικά προκειµένου για τις 

οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρίες και κοινωνίες κληρονοµικού δικαίου, στις οποίες 

µεταξύ των κοινωνιών περιλαµβάνονται και ανήλικοι, από τα κέρδη που αποµένουν 

ύστερα από την εφαρµογή των διατάξεων του προηγούµενου εδαφίου αφαιρείται 

επιχειρηµατική για τρεις (3) οµόρρυθµους εταίρους φυσικά πρόσωπα ή µέχρι τρεις (3) 

κοινωνούς φυσικά πρόσωπα, µε τα µεγαλύτερα ποσοστά συµµετοχής. Σε περίπτωση 

περισσοτέρων µε ίσα ποσοστά συµµετοχής, οι δικαιούχοι επιχειρηµατικής αµοιβής 

καθορίζονται από την εταιρία ή κοινωνία και δηλώνονται µε την οικεία αρχική ετήσια 

δήλωση της. Η επιχειρηµατική αµοιβή προσδιορίζεται µε την εφαρµογή του ποσοστού 

συµµετοχής αυτού του εταίρου ή κοινωνού στο πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών των 

κερδών της εταιρίας ή κοινωνίας που δηλώθηκαν µε την οικεία ετήσια δήλωση της. 

Σε περίπτωση συµµετοχής του υπόχρεου φυσικού προσώπου, ως οµόρρυθµου 

εταίρου ή κοινωνού σε περισσότερες εταιρίες ή κοινωνίες, αυτός δικαιούται επιχειρηµατική 

αµοιβή, µόνο από εκείνη που δηλώνει τα µεγαλύτερα καθαρά κέρδη. 

2. Με την 1012212/10171/Β0012/7.2.2005 διαταγή µας, που ερµηνεύτηκαν οι διατάξεις 

του παραπάνω τελευταίου εδαφίου, ο οµόρρυθµος εταίρος ή κοινωνός της κοινωνίας που 

µεταξύ των κοινωνών περιλαµβάνονται και ανήλικοι, λαµβάνει επιχειρηµατική αµοιβή από 

την εταιρία ή κοινωνία που αυτός από τη συµµετοχή του αποκτά τα µεγαλύτερα καθαρά 

κέρδη. Τα παραπάνω ισχύουν για εισοδήµατα που αποκτώνται από 1 Ιανουαρίου 2005 και 

µετά. 

3. Συνεπώς, στην περίπτωση, που αναφέρεσθε, της συµµετοχής τεσσάρων ίδιων 

φυσικών προσώπων σε δύο οµόρρυθµες εταιρίες, αυτοί θα δηλώσουν στη δήλωση 

φορολογίας εισοδήµατος (Έντυπο Ε1) για να φορολογηθεί στο όνοµά τους ποσό 
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επιχειρηµατικής αµοιβής από όποια εταιρία λαµβάνουν τα µεγαλύτερα κέρδη. 

Ειδικότερα, στο παράδειγµα που διατυπώνετε στην αίτηση σας, θα λάβουν 

επιχειρηµατική αµοιβή από τη δεύτερη εταιρία «Ψ» οι δύο οµόρρυθµοι εταίροι (Γ και ∆) 

λόγω µεγαλυτέρων ποσοστών συµµετοχής και µεγαλυτέρων κερδών από αυτήν. 

Για τους λοιπούς δύο εταίρους (Α και Β) της παραπάνω οµόρρυθµης εταιρίας «Ψ» 

µε µικρότερα ποσοστά συµµετοχής, που αποκτούν από αυτή µεγαλύτερα ίδια ποσά 

κερδών, η επιλογή λήψης επιχειρηµατικής αµοιβής για τον τρίτο εταίρο, καθορίζεται και 

δηλώνεται µε την οικεία αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήµατος της εταιρίας «Ψ» 

(Έντυπο Ε5). 

Ο τέταρτος, περαιτέρω, εταίρος θα λάβει επιχειρηµατική αµοιβή από την άλλη εταιρία «Χ». 

 

 

Αθήνα 19 Σεπτεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1073523/1461/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Εταίροι που δεν είναι στη σύνθεση των εταίρων στις 31.12.07 δεν 
λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό των κερδών ανά εταίρο και στην 
καταβολή έκτακτης αµοιβής. 

 

Αναφορικά µε το παραπάνω θέµα και ειδικότερα µε τα ερωτήµατα που τίθενται στο 

σχετικό έγγραφό σας, σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Το φορολογικό καθεστώς των δικηγορικών εταιρειών διέπεται από τις διατάξεις των 

άρθρων 2 και 10 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994). 

2. Για τον υπολογισµό του εισοδήµατος των εταίρων από τα κέρδη ανάλογα µε το 

ποσοστό συµµετοχής τους στην εταιρεία, λαµβάνονται υπόψη µόνο οι εταίροι που 

υπάρχουν κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου µε την εταιρική ιδιότητα και τα 

ποσοστά συµµετοχής τους στην εταιρία κατά το χρόνο αυτό ανεξάρτητα αν κατά τη 

διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου επήλθε οποιαδήποτε µεταβολή στα πρόσωπα των 

εταίρων, στα ποσοστά τους ή στην ιδιότητά τους. (Σχετική η 1028894/310/Α0012/ΠΟΛ. 

1071/24.2.1993 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών). 

Συνεπώς οι αποχωρούντες εταίροι που δεν είναι στη σύνθεση των εταίρων στις 

31.12.2007, φορολογικά δεν λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό των κερδών ανά 

εταίρο, (ποσοστά συµµετοχής και έκτακτη αµοιβή). 
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Αθήνα 18 Ιουλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1058517/1221/Α0012 

 

ΘΕΜΑ:Φορολογική µεταχείριση. 

 

Απαντώντας στο 11115/11.6.2007 έγγραφό σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, 

σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 1142 του Αστικού Κώδικα, η προσωπική δουλεία της 

επικαρπίας συνίσταται στο εµπράγµατο δικαίωµα του επικαρπωτή να χρησιµοποιεί και να 

καρπώνεται ξένο πράγµα, διατηρώντας όµως ακέραιη την ουσία του. 

2. Περαιτέρω, µε το άρθρο 1147 του ίδιου κώδικα, ο επικαρπωτής έχει δικαίωµα να 

νέµεται το πράγµα. 

3. Με βάση τα προαναφερόµενα και από όσα αναφέρονται στο έγγραφο, εφόσον 

πρόκειται για σύσταση επικαρπίας µε δικαιοπραξία αιτία θανάτου, δηλαδή µε διαθήκη και 

το πράγµα νέµεται ο επικαρπωτής, στην περίπτωση που κληρονοµήθηκε το µερίδιο του 

οµόρρυθµου εταίρου από τη σύζυγο του µε επικαρπία και από τον ανήλικο γιο του µε ψιλή 

κυριότητα, υποκείµενο φόρου εισοδήµατος είναι η επικαρπώτρια βάσει της διαθήκης του 

κληρονοµουµένου (Σχετ.1050836/1182/Α0012/29.6.2006 και 

1086238/2000/Α0012/28.12.2006), τόσο κατά την διάρκεια της ανηλικότητας του, όσον και 

κατά την ενηλικίωσή του και µέχρι του εικοστού πέµπτου έτους της ηλικίας του. (σύµφωνα 

µε την διαθήκη που µας επισυνάφθηκε). 

Το αν η ανωτέρω επικαρπώτρια καθίσταται έµπορος ή όχι µε την έννοια των 

διατάξεων του Ε.Ν., δεν άπτεται των αρµοδιοτήτων µας. 

Η ∆/νση Μητρώου προς την οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για τυχόν, 

δικές της ενέργειες. 

 

 

Αθήνα, 2 Νοεµβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1090335/1759/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Αστική µη κερδοσκοπική εταιρία. 

 

Σας στέλνουµε σε φωτοαντίγραφο την αίτηση της κυρίας «…» σχετικά µε το πιο 

πάνω θέµα και παρακαλούµε, λόγω αρµοδιότητας, αφού ελεγχθούν τα πραγµατικά 
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δεδοµένα και τα αναφερόµενα σ’ αυτή και στο συνηµµένο καταστατικό της Αστικής 

Εταιρίας, να απαντήσετε απευθείας στους ενδιαφερόµενους, γνωρίζοντας σχετικά και σε 

µας. 

Για υποβοήθηση του ελέγχου, µπορείτε να λάβετε υπόψη σας και τα εξής: 

Για να έχει µια εταιρία τη φορολογική µεταχείριση µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δεν 

αρκεί, όπως είναι ευνόητο, ο χαρακτηρισµός της στο καταστατικό της ως «µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα» αλλά απαιτείται ο µη κερδοσκοπικός χαρακτήρας αυτής να 

προκύπτει τόσο από το κείµενο του καταστατικού (σκοπός και λοιποί όροι του 

καταστατικού), όσο και από τις πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας και τις δραστηριότητες 

που ήδη έχει µέχρι σήµερα προβεί, από τις παρεχόµενες υπηρεσίες, τα πρόσωπα προς τα 

οποία παρέχονται οι υπηρεσίες, να µη διανέµονται κέρδη στα µέλη της, να µην αµείβονται 

τα µέλη για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην εταιρία είτε µε εξαρτηµένη σχέση είτε µε 

ανεξάρτητη σχέση, καθώς και η καταβολή µισθού ή αµοιβής στα µέλη της για παροχή 

υπηρεσιών, µπορεί να είναι µια συγκεκριµένη µορφή διανοµής κερδών, να ορίζεται σαφώς 

ότι η περιουσία µετά τη διάλυση δίνεται για κοινωφελείς σκοπούς και δεν περιέρχεται στα 

µέλη ή σε άλλους τρίτους. Γενικά οι σκοποί που αναφέρονται στο καταστατικό της αστικής 

εταιρίας (κατά της γνωµοδ. 518/83) να είναι αποκλειστικά κοινωφελείς και να µην υπάρχει 

παράλληλη εξυπηρέτηση άλλων σκοπών. 

Για το χαρακτηρισµό, περαιτέρω, της αστικής εταιρίας, από τη δικαστική και 

διοικητική νοµολογία έχει γίνει δεκτό ότι, εισόδηµα από ελευθέρια επαγγέλµατα (Ζ΄ 

κατηγορία) είναι και το εισόδηµα που προέρχεται από υπηρεσίες που παρέχονται από 

προσωπικές εταιρίες δια των µελών τους και αναφέρονται σε κάποιο από τα ελευθέρια 

επαγγέλµατα (Αποφ. ΣτΕ 2662/1970), µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν αποτελούν 

οργανωµένη επιχείρηση και ότι το απασχολούµενο προσωπικό παρέχει βοηθητικές 

εργασίες, όπως γραµµατειακή υποστήριξη, δακτυλογράφοι κ.λπ.. 

 

 

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1093219/1821/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Αφαίρεση επιχειρηµατικής αµοιβής για λιγότερους από τρεις (3) 
εταίρους οµόρρυθµης εταιρίας. 

 

Απαντώντας στην από 4.10.2007 αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 
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1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 του ν.2238/1994, ειδικά 

προκειµένου για οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρίες και κοινωνίες κληρονοµικού 

δικαίου, στις οποίες µεταξύ των κοινωνών περιλαµβάνονται και ανήλικοι, από τα κέρδη 

που αποµένουν ύστερα από την εφαρµογή των διατάξεων του προηγούµενου εδαφίου 

του ίδιου άρθρου και νόµου, αφαιρείται επιχειρηµατική αµοιβή για µέχρι τρεις (3) 

οµόρρυθµους εταίρους φυσικά πρόσωπα ή µέχρι (3) τρεις κοινωνούς φυσικά πρόσωπα, 

µε τα µεγαλύτερα ποσοστά συµµετοχής. 

Σε περίπτωση περισσοτέρων µε ίσα ποσοστά συµµετοχής, οι δικαιούχοι 

επιχειρηµατικής αµοιβής καθορίζονται από την εταιρία ή κοινωνία και δηλώνονται µε την 

οικεία αρχική ετήσια δήλωσή της. 

2. Ο περιορισµός που θέτουν οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου των πιο πάνω 

διατάξεων σχετικά µε τη δυνατότητα της εταιρίας να δηλώσει µε την αρχική δήλωση 

φορολογίας εισοδήµατος τους δικαιούχους επιχειρηµατικής αµοιβής αφορά τον ορισµό των 

τριών προσώπων που είναι δικαιούχοι αυτής και τα οποία δεν µπορούν να 

τροποποιηθούν µε µεταγενέστερη τροποποιητική δήλωση. 

3. Περαιτέρω, όπως διευκρινίσθηκε µε την 1018050/189/Α0012/ΠΟΛ. 

1042/8.12.1993 εγκύκλιο η αφαίρεση από τα συνολικά κέρδη της οµόρρυθµης και 

ετερόρρυθµης εταιρίας επιχειρηµατικής αµοιβής είναι υποχρεωτική, ανεξάρτητα αν 

κάποιος από τους δικαιούχους αυτής εταίρους δεν επιθυµεί να λάβει επιχειρηµατική 

αµοιβή. 

Η επιχειρηµατική αµοιβή αποτελεί εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις και 

συναθροίζεται µε τα λοιπά εισοδήµατα του δικαιούχου. 

4. Από τα στοιχεία που µας θέσατε υπόψη µε τη σχετική αίτησή σας και όπως 

µας γνωρίσατε τηλεφωνικώς, προκύπτει ότι οµόρρυθµη εταιρεία στην οποία συµµετέχουν 

τέσσερα µέλη φυσικά πρόσωπα µε ποσοστό συµµετοχής 25% ο κάθε ένας υπέβαλε 

δήλωση φορολογίας εισοδήµατος οικον. έτους 20007 και από παραδροµή αφαίρεσε 

επιχειρηµατική αµοιβή για δύο µόνο οµόρρυθµους εταίρους φυσικά πρόσωπα µε ποσοστό 

συµµετοχής 50% για τον κάθε ένα, ενώ σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 

10 του ν.2238/94 δικαιούχοι αυτής ήταν τρία (3) µέλη της. 

5. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η πιο πάνω εταιρεία πρέπει να υποβάλει 

διορθωτική δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του οικείου οικονοµικού έτους και να 

αφαιρέσει επιχειρηµατική αµοιβή για τρίτο εταίρο καθόσον η αφαίρεση επιχειρηµατικής 

αµοιβής για τρεις οµόρρυθµους εταίρους φυσικά πρόσωπα είναι υποχρεωτική σύµφωνα 

µε την 1018050/189/Α0012/ΠΟΛ. 1042/8.2.1993 εγκύκλιο. 

Τέλος, οι δύο εταίροι για τους οποίους υπολογίσθηκε επιχειρηµατική αµοιβή µε την 
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αρχική δήλωση της εν λόγω εταιρείας, πρέπει να υποβάλουν διορθωτικές δηλώσεις 

φορολογίας εισοδήµατος οικον. έτους 2007 και να δηλώσουν την επιχειρηµατική αµοιβή 

που τους αναλογεί µε βάση τα ορθά ποσοστά συµµετοχής τους στην εταιρεία. 
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ΑΡΘΡΟ 12 
 

Αθήνα, 17 ∆εκεµβρίου 2007 

Αριθ. πρωτ.: 1082515/11344/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Το εισόδηµα από τόκους Οµολόγων Ελληνικού ∆ηµοσίου που 
αποκτούν φυσικά πρόσωπα κάτοικοι Ε.Ε. φορολογείται στη χώρα 
κατοικίας τους. 

 

ΣΧΕΤ.: Η από 24.7.2007 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, η οποία 

διαβιβάστηκε στη ∆/νσή µας στις 28.8.2007 µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από το 

Γ.Λ.Κ., σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 12 του ν.2238/94 επιβάλλεται φόρος 

εισοδήµατος δέκα τοις εκατό (10%) στους τόκους, οι οποίοι αποκτώνται από φυσικά ή 

νοµικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων ή οµάδες περιουσίας, χωρίς να εξετάζεται η 

ιθαγένεια και ο τόπος που διαµένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους και προκύπτουν 

από εθνικά δάνεια που εκδίδονται µε έντοκα γραµµάτια ή οµολογίες από τις 3 Ιανουαρίου 

1998 και µετά. 

2. Εξάλλου, µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2682/1999 ορίζεται, ότι η 

φορολογία των τόκων των οµολογιακών δανείων που εκδίδει το Ελληνικό ∆ηµόσιο 

καταργείται για τους επενδυτές µόνιµους κατοίκους εξωτερικού. 

3. Επιπροσθέτως, µε τις διατάξεις των άρθρων 3 έως 13 του ν.3312/2005 

ενσωµατώθηκε στην εσωτερική µας νοµοθεσία η Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συµβουλίου των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε τη φορολογία των υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων 

από αποταµιεύσεις που αποκτούν φυσικά πρόσωπα. 

Σκοπός της Οδηγίας αυτής είναι οι τόκοι που καταβάλλονται από φορείς πληρωµής 

που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα σε πραγµατικούς δικαιούχους φυσικά πρόσωπα µε 

φορολογική κατοικία σε άλλο κράτος-µέλος της Ε.Ε., ανεξάρτητα από τον τόπο 

εγκατάστασης του οφειλέτη των τόκων, να φορολογούνται στη χώρα κατοικίας των 

δικαιούχων. 

Με την αριθµ. 1049315/1668/∆ΟΣ/ΠΟΛ. 1082/24.05.2006 εγκύκλιο δόθηκαν 

διευκρινίσεις σχετικά µε τα εισοδήµατα από τόκους από αποταµιεύσεις που αποκτούν 
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στην Ελλάδα κάτοικοι χωρών υπαγοµένων στην Οδηγία και στις Συµφωνίες, οι οποίες 

αφορούν και στις διαδικασίες ανταλλαγής πληροφοριών που θα ακολουθούνται τόσο από 

τις αρµόδιες αρχές όσο και από τους φορείς πληρωµής που είναι εγκατεστηµένοι στην 

Ελλάδα. 

4. Τέλος, µε τις διατάξεις της περ.α΄ της παρ.3 του άρθρου 4 του ν.3312/2005 

ορίζεται, ότι ως «τόκοι» νοούνται, µεταξύ άλλων, και τα εισοδήµατα από τίτλους του 

δηµοσίου και οµολογιακά δάνεια, συµπεριλαµβανοµένων κάθε είδους πρόσθετων 

ωφεληµάτων και βραβείων (λαχνών) που τα συνοδεύουν. 

5. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω συνάγεται, ότι οι τόκοι από οµόλογα 

του Ελληνικού ∆ηµοσίου που αποκτούν επενδυτές (φυσικά και νοµικά πρόσωπα) κάτοικοι 

Μεγάλης Βρετανίας απαλλάσσονται της αυτοτελούς φορολογίας του άρθρου 12 του 

ν.2238/94. Ειδικότερα, όταν το εν λόγω εισόδηµα αποκτάται από φυσικά πρόσωπα, αυτό 

φορολογείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3312/2005 στη χώρα κατοικίας των 

δικαιούχων, κατόπιν της ανταλλαγής πληροφοριών που θα πραγµατοποιηθεί από τις 

αρµόδιες αρχές της Ελλάδας. 

 

 

Αθήνα, 20 Νοεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1110407/11548πε/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση οµολογιακού δανείου που εκδίδεται 
από ελληνική ανώνυµη εταιρεία. 

 

Σχετ: Η από 14/12/2006 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 12 του ν.2238/1994, στους 

τόκους, οι οποίοι αποκτώνται από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων ή 

οµάδες περιουσίας, χωρίς να εξετάζεται η ιθαγένεια και ο τόπος που διαµένουν ή 

κατοικούν ή έχουν την έδρα τους και προκύπτουν από εθνικά δάνεια που εκδίδονται µε 

έντοκα γραµµάτια ή οµολογίες από την 1η Ιανουαρίου 1997 και µετά επιβάλλεται φόρος 

εισοδήµατος, που υπολογίζεται µε συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) στο ποσό των τόκων 

που προκύπτουν από τους πιο πάνω τίτλους οι οποίοι εκδίδονται από τις 3 Ιανουαρίου 

1998 και µετά. 
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2. Με τις διατάξεις του δέκατου εδαφίου της παρ.8 του άρθρου 12 του ν.2238/1994 

ορίζεται, ότι µε την προείσπραξη ή την παρακράτηση του φόρου της παραγράφου αυτής 

εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των υπόχρεων 

του άρθρου 2, των ηµεδαπών και αλλοδαπών τραπεζικών και ασφαλιστικών 

επιχειρήσεων, καθώς και των υπόχρεων της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 και της 

παραγράφου 2 του άρθρου 101, µε την επιφύλαξη των οριζοµένων από τις διατάξεις των 

άρθρων 99 και 106. 

3. Εξάλλου, µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2682/1999 

καταργήθηκε η φορολογία των οµολογιακών δανείων που εκδίδει το Ελληνικό ∆ηµόσιο για 

τους επενδυτές µόνιµους κατοίκους του εξωτερικού. 

4. Επίσης, µε τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 26 του ν.2789/2000 ορίζεται, ότι 

οµολογίες εκδιδόµενες από εταιρείες ή επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα, έχουν 

την ίδια φορολογική µεταχείριση µε τις οµολογίες που εκδίδει το Ελληνικό ∆ηµόσιο. 

5. Εξάλλου, µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 17 του ν.2819/2000, όπως 

ισχύει σήµερα, οι τόκοι οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου οι οποίοι καταβάλλονται από 

1.1.2000 µέχρι 31.12.2006 (όπως παρατάθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του 

ν.3470/2006) σε κατοίκους ηµεδαπής φορολογούνται αυτοτελώς στο σύνολο τους 

σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 8 του πιο πάνω άρθρου και νόµου. Σε 

αυτήν την περίπτωση, όταν δικαιούχοι των τόκων είναι τράπεζες ή ασφαλιστικές εταιρείες 

που λειτουργούν στην Ελλάδα, ο φόρος που παρακρατείται εκπίπτει εξ ολοκλήρου από 

τον φόρο που αναλογεί στο φορολογούµενο εισόδηµα αυτών των νοµικών προσώπων. 

Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο του δεν επιστρέφεται. 

6. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση η απαλλαγή από το φόρο εισοδήµατος 

που προβλέπεται ρητά από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 14 του ν.3156/2003 αφορά 

στο φόρο εισοδήµατος της υπεραξίας που προκύπτει κατά τη µεταβίβαση οµολόγου που 

εκδόθηκε στην ηµεδαπή σε τιµή ανώτερη της τιµής κτήσης. Αντίθετα, οι τόκοι που 

αποκτώνται από κατοίκους Ελλάδας και προκύπτουν από τα εν λόγω οµολογιακά δάνεια 

υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος µε συντελεστή 10%, ενώ αν ο δικαιούχος 

αυτών είναι µόνιµος κάτοικος αλλοδαπής, ανεξάρτητα αν µε το κράτος αυτό η Ελλάδα έχει 

συνάψει ή όχι σύµβαση για την αποφυγή διπλής φορολογίας οι τόκοι αυτοί 

απαλλάσσονται της φορολογίας και κατά συνέπεια και της παρακράτησης φόρου (τα 

αριθµ. πρωτ. 1013778/10217/Β0012/22.04.2005 και 1042729/10523/Β0012/26.7.2007 

έγγραφά µας). 

7. Επίσης, από τη ∆ιοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι το εισόδηµα από τόκους 

οµολογιακών δανείων του ν.3156/2003 που αποκτά υποκατάστηµα αλλοδαπής τράπεζας 
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είναι έσοδο φορολογηθέν κατά ειδικό τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης 

και περαιτέρω εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 109 του ν.2238/1994. ∆ηλαδή, από 

τον αναλογούντα φόρο εκπίπτει το ποσό του φόρου που έχει παρακρατηθεί επί τον τόκων, 

κατά το µέρος που αναλογεί στη χρονική περίοδο διακράτησης του τοκοµεριδίου. Αν έχει 

διακρατηθεί όλη τη διαχειριστική περίοδο εκπίπτει το συνολικό ποσό του 

παρακρατηθέντος φόρου. Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο, οφειλόµενο στην έκπτωση του 

υπόψη φόρου δεν επιστρέφεται (σχετ.1034464/10439/Β001 2/30.7.2007 έγγραφό µας). 

8. Από όλα τα ανωτέρω συνάγεται, ότι οι τόκοι που αποκτά Τράπεζα από 

οµολογιακό δάνειο του ν.3156/2003 που εξέδωσε ηµεδαπή εταιρεία υπόκεινται σε 

παρακράτηση φόρου εισοδήµατος µε συντελεστή 10%, ενώ για την τράπεζα αποτελούν 

έσοδο φορολογηθέν κατά ειδικό τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. 

9. Τέλος, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι οι διατάξεις του άρθρου 17 του 

ν.2819/2000 δεν έχουν παραταθεί ακόµη. 

 

 

Αθήνα, 2 Νοεµβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1081076/1578/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση µερισµάτων που προέρχονται από 
αλλοδαπή εταιρία χώρας µε την οποία υπάρχει σύµβαση αποφυγής 
διπλής φορολογίας. 

 

Απαντώντας στο από 21.8.07 ερώτηµά σας, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

διευκρινίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Όπως µας ενηµέρωσε εγγράφως η ∆/νση ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων, 

εφόσον είστε αποδεδειγµένα φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, θα φορολογηθείτε στην 

Ελλάδα για το παγκόσµιο εισόδηµα σας, ήτοι και για το εισόδηµα που θα αποκτήσετε στις 

Η.Π.Α.. Για τη φορολογική µεταχείριση όµως του υπό κρίση εισοδήµατος καθώς και για την 

αποφυγή της διπλής φορολόγησης του θα εφαρµοσθούν οι διατάξεις της σχετικής 

Σύµβασης (ΣΑ∆Φ) που έχει υπογραφεί µεταξύ Ελλάδας και Η.Π.Α. (Ν.∆.2548/1953, ΦΕΚ 

231/Α΄/27.8.1953). Συγκεκριµένα για το εάν και πως φορολογείται εισόδηµα από 

µερίσµατα σηµειώνουµε τα ακόλουθα: 

Στο άρθρο IX της ΣΑ∆Φ Ελλάδος – Η.Π.Α. ορίζεται ο τρόπος φορολόγησης των 

µερισµάτων που πληρώνει ελληνική εταιρία σε Αµερικάνο φορολογικό πολίτη, κάτοικο ή 

εταιρία (όταν πηγή εισοδήµατος είναι η Ελλάδα). Στη Σύµβαση αυτή δεν υπάρχει ειδική 
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διάταξη που να ρυθµίζει τον τρόπο φορολόγησης µερισµάτων που πληρώνει 

αµερικάνικη εταιρία σε Έλληνα φορολογικό κάτοικο (όταν δηλαδή πηγή εισοδήµατος 

είναι οι Η.Π.Α.). Συνεπώς, σε κάθε τέτοια περίπτωση, για τη φορολογική µεταχείριση των 

µερισµάτων, θα ισχύουν οι διατάξεις της εσωτερικής νοµοθεσίας εκάστου κράτους. 

Εφόσον το εν λόγω εισόδηµα έχει φορολογηθεί στις Η.Π.Α., σύµφωνα µε τα όσα 

ορίζει η εσωτερική της νοµοθεσία και περαιτέρω φορολογείται και στην Ελλάδα, σύµφωνα 

µε όσα αναφέρει ανωτέρω η ∆/νση Εισοδήµατος (στην παρ. 1 του παρόντος εγγράφου) 

για να αποφευχθεί η διπλή φορολόγηση του θα εφαρµοσθεί η µέθοδος της πίστωσης. Τη 

µέθοδο αυτή καθιερώνει και η παρ.3 του άρθρου XIV της ΣΑ∆Φ Ελλάδος – Η.Π.Α., αλλά 

και η παρ.8β του άρθρου 9 του ν.2238/1994, της εσωτερικής µας νοµοθεσίας. 

Ειδικότερα το άρθρο XIV παρ.3 της Σύµβασης ορίζει ότι η Ελλάδα θα εκπίπτει εκ 

του ελληνικού φόρου το ποσό των Ηνωµένων Πολιτειών που έχει επιβληθεί επί 

εισοδήµατος από πηγές των Ηνωµένων Πολιτειών, κατά ποσό όµως που δεν υπερβαίνει 

το ποσό του ελληνικού φόρου που επιβάλλεται επί του εισοδήµατος αυτού. 

2. Με βάση την εσωτερική µας νοµοθεσία και σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 24 του Κ.Φ.Ε., εισόδηµα από κινητές αξίες είναι 

αυτό που αποκτάται κάθε οικονοµικό έτος από κάθε δικαιούχο κινητών αξιών, το οποίο 

προκύπτει, µεταξύ άλλων, από µερίσµατα µετοχών αλλοδαπών εταιριών. Στα εισοδήµατα 

αυτά παρακρατείται φόρος µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) χωρίς να προβλέπεται 

εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του 

άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε.. 

3. Επίσης, µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε., από το ποσό του 

φόρου που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδηµα εκπίπτουν: 

α) Ο φόρος που προκαταβλήθηκε η παρακρατήθηκε, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 

άρθρων 52 και 54 έως 58 στο εισόδηµα που υπόκειται σε φόρο µέσα στο ίδιο οικονοµικό 

έτος. 

β) Ο φόρος που αποδεδειγµένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδηµα που 

προέκυψε σε αυτήν µέχρι όµως του ποσού του φόρου που αναλογεί για αυτό το εισόδηµα 

στην Ελλάδα. ∆εν εκπίπτεται ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή, εφόσον ο 

δικαιούχος του εισοδήµατος έχει φορολογηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 12 µε εξάντληση της 

φορολογικής του υποχρέωσης. 

Για την εξεύρεση του ποσού αυτού του φόρου, το ποσό του φόρου που προκύπτει 

στην Ελλάδα στο συνολικό εισόδηµα ύστερα από την εφαρµογή των διατάξεων του 

άρθρου αυτού, µειώνεται κατά το ποσό που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 

αυτού και µερίζεται, ανάλογα µε τα δύο τµήµατα του εισοδήµατος στην Ελλάδα και στην 
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αλλοδαπή. 

4. Στην αίτησή σας µας αναφέρετε ότι αποκτήσατε µερίσµατα αλλοδαπής εταιρίας 

(Η.Π.Α.), τα οποία φορολογήθηκαν στην αλλοδαπή µε συντελεστή 30% ενώ παράλληλα 

παρακρατήθηκε από το Ελληνικό ∆ηµόσιο φόρος µε συντελεστή 20%. Με την αίτηση σας 

επιθυµείτε την επιστροφή του φόρου που σας παρακρατήθηκε από το Ελληνικό ∆ηµόσιο. 

5. Από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω και δεδοµένου ότι από τη ΣΑ∆Φ µεταξύ 

Ελλάδας και Η.Π.Α. δεν προβλέπεται ειδική φορολογική µεταχείριση για το εισόδηµα από 

µερίσµατα που αποκτά Έλληνας φορολογικός κάτοικος από τις Η.Π.Α., αλλά εφαρµόζεται 

η εσωτερική νοµοθεσία, το εισόδηµα σας από τα µερίσµατα αλλοδαπής προέλευσης θα 

φορολογηθεί µε τις γενικές ∆ιατάξεις (συναθροιζόµενο µε τα υπόλοιπα εισοδήµατά σας) 

και από το συνολικό ποσό του φόρου θα αφαιρεθούν όσα αναλυτικά περιγράφονται στην 

παρ. 2 του παρόντος. 

 

 

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ. 1063365/10730/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Επιστροφή φόρου επί τόκων Οµολόγων του Ελληνικού 
∆ηµοσίου τα οποίο διακρατούνται µέχρι τη λήξη τους. 

 

Σχετ: Η από 27.6.2007 αίτησή σας. 

 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε 

(ν.2238/1994), οι τόκοι Οµολογιακών ∆ανείων του ∆ηµοσίου µε διάρκεια δύο (2) ετών ή 

και µεγαλύτερη απαλλάσσονται του φόρου εισοδήµατος, εφόσον ο αρχικός κάτοχος 

αυτών τα διακρατεί µέχρι τη λήξη τους και περαιτέρω, µε κοινή απόφαση του Υπουργού 

Οικονοµίας και του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζεται η διαδικασία 

εφαρµογής των διατάξεων αυτών. 

Η παράγραφος 11 προστέθηκε µε την παρ.2 του άρθρου 15 του ν.2628/1998 

και ισχύει από 6.7.1998 (χρόνος δηµοσίευσης του ν.2628/1998 στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως) και µετά. 

2. Με την παρ.2 της 1082758/11163/Β0012/ΠΟΛ.1104/15.10.2004 Α.Υ.Ο, η οποία 

εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των πιο πάνω διατάξεων, ορίζεται, ότι για  όσα τοκοµερίδια 

έχουν ήδη εξαργυρωθεί ή για οµόλογα (zero coupon) που έχουν ήδη λήξει µέχρι την 

έκδοση της ανωτέρω απόφασης και αφορούν τόκους που καταβλήθηκαν µετά την 6-7-



 169 

1998 η επιστροφή του φόρου που αχρεώστητα παρακρατήθηκε στους αρχικούς κατόχους 

των τίτλων αυτών γίνεται µε συγκεκριµένη διαδικασία. 

3. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του 

ν.2238/1994 ορίζεται, ότι εισόδηµα από κινητές αξίες είναι αυτό που αποκτάται κάθε 

οικονοµικό έτος από κάθε δικαιούχο κινητών αξιών, το οποίο προκύπτει από µερίσµατα 

και τόκους ιδρυτικών τίτλων και µετοχών των ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών, οµολογιών 

και χρεογράφων γενικά του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή ηµεδαπών επιχειρήσεων κάθε είδους, 

καθώς και από αµοιβές και ποσοστά των διοικητικών συµβουλίων και εκτός µισθού 

αµοιβές και ποσοστά των διευθυντών και διαχειριστών των ανωνύµων εταιρειών.  

4. Εξάλλου, µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ν.2238/1994 ορίζεται, 

ότι χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από κινητές αξίες θεωρείται για τους τόκους που 

προέρχονται από ιδρυτικούς τίτλους και προνοµιούχες µετοχές, ο χρόνος έγκρισης τους 

από τη γενική συνέλευση των µετόχων και προκειµένου για τοκοµερίδια. ο χρόνος που 

έχει ορισθεί νια την εξαργύρωσή τους. 

5. Όπως µας γνώρισε η ∆/νση Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (∆16) µε το αριθµ. 

1063358/5381-19/0016/5-7-2007 έγγραφό της σε ό,τι αφορά την παραγραφή αξιώσεων 

του ∆ηµοσίου ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 90-93 του ν.2362/1995, εφόσον δεν 

υφίστανται ειδικές διατάξεις περί παραγραφής των συγκεκριµένων απαιτήσεων. 

6. Από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει, ότι η επιστροφή του φόρου επί των 

τόκων των διαλαµβανοµένων οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου αφορά στα τοκοµερίδια 

που εξαργυρώθηκαν από 6 Ιουλίου 1998 µέχρι την 15.10.2004, έστω και αν κάποια από 

αυτά περιελάµβαναν τοκοφόρο περίοδο πριν από την 6 Ιουλίου 1998, καθόσον κρίσιµος 

χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος (τόκων), είναι αυτός που είχε ορισθεί για την 

εξαργύρωσή τους. Τα ανωτέρω ισχύουν µε την προϋπόθεση της διακράτησης του τίτλου, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις σχετικές διατάξεις. 

Τέλος, σας γνωρίζουµε ότι κατά την επιστροφή του ανωτέρω φόρου πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψη και οι διατάξεις των άρθρων 90-93 του ν.2362/1995 περί 

παραγραφής αξιώσεων του δηµοσίου. 

 

 

Αθήνα, 6 Αυγούστου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1073777/10843/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Επιστροφή φόρου από τόκους Οµολογιακών ∆ανείων του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου που έχουν καταβληθεί αχρεώστητα, σύµφωνα µε 
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τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε.. 

 

ΣΧΕΤ.: Το αρ. πρωτ. 28/19.7.2007 έγγραφό σας. 

 

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 12 του ν.2238/1994, όπως αυτή 

προστέθηκε µε την παρ.2 του άρθρου 15 του ν.2628/1998, απαλλάσσονται του φόρου 

εισοδήµατος οι τόκοι Οµολογιακών ∆ανείων του ∆ηµοσίου µε διάρκεια δύο (2) ετών ή και 

µεγαλύτερη, υπό την προϋπόθεση ότι ο αρχικός κάτοχος των τίτλων των δανείων αυτών 

διακρατεί τόσο τα σώµατα αυτών όσο και τα τοκοµερίδιά τους, µέχρι την ηµεροµηνία λήξης 

τους. Αρχικός κάτοχος των τίτλων θεωρείται εκείνο το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση 

προσώπων ή οµάδα περιουσίας που κατέχει τους τίτλους (σώµα και τοκοµερίδια) των 

Οµολογιακών ∆ανείων του Ελληνικού ∆ηµοσίου κατά τη δέκατη εργάσιµη ηµέρα µετά την 

έκδοση τους. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών και του ∆ιοικητή της 

Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της διακράτησης 

των τίτλων αυτών από τους αρχικούς κατόχους τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 

λεπτοµέρεια που είναι απαραίτητη για την εφαρµογή της ως άνω διάταξης (αρ. πρωτ. 

1082758/11163/Β0012/ΠΟΛ. 1104/15.10.2004 Α.Υ.Ο.). 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 1 του ν.2676/1999 ορίζεται, 

ότι συνιστάται νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.∆.∆.) µε την επωνυµία Οργανισµός 

Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (Ο.Α.Ε.Ε.), ο οποίος τελεί υπό την εποπτεία του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και έχει έδρα την Αθήνα και 

περιλαµβάνει τον Κλάδο Σύνταξης και τον Κλάδο Υγείας µε πλήρη οικονοµική και 

λογιστική αυτοτέλεια έκαστος. 

3. Επίσης, µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 4 και του 

άρθρου 5 του ίδιου ως άνω νόµου ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι από την έναρξη ισχύος του 

Οργανισµού του Ο.Α.Ε.Ε., το Τ.Α.Ε., το Τ.Ε.Β.Ε. και το Τ.Σ.Α. καταργούνται και το σύνολο 

του ενεργητικού και παθητικού της περιουσίας αυτών περιέρχεται αυτοδικαίως στον Κλάδο 

Σύνταξης και στον Κλάδο Υγείας του Ο.Α.Ε.Ε., αντίστοιχα, ως καθολικό διάδοχο, χωρίς 

την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώµατος υπέρ του ∆ηµοσίου, οργανισµών τοπικής 

αυτοδιοίκησης ή άλλων προσώπων. Πόρους του Ο.Α.Ε.Ε. αποτελούν τα πάσης φύσεως 

έσοδα των καταργούµενων Ταµείων, επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, 

απόδοση των κεφαλαίων και αποθεµατικών των Κλάδων των καταργούµενων Ταµείων, 

καθώς και κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τη δραστηριότητά του. 
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4. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι ο Οργανισµός Ασφάλισης Ελευθέρων 

Επαγγελµατιών (Ο.Α.Ε.Ε.) δικαιούται την επιστροφή του φόρου που αχρεωστήτως 

παρακρατήθηκε για τους τόκους Οµολογιακών ∆ανείων του Ελληνικού ∆ηµοσίου, τους 

οποίους διακράτησε µέχρι την λήξη τους και αρχικοί κάτοχοι των οποίων ήταν το Τ.Α.Ε., το 

Τ.Ε.Β.Ε. και το Τ.Σ.Α., καθόσον µετά τη συγχώνευση τους από τον εν λόγω φορέα αυτός 

κατέστη καθολικός διάδοχος του συνόλου του ενεργητικού και παθητικού της περιουσίας 

τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 4 του 

ν.2676/1999. 

 

 

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ. 1034464/10439/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση τόκων που αποκτά υποκατάστηµα 
αλλοδαπής τράπεζας από οµολογιακό δάνειο ηµεδαπής εταιρείας. 

 

ΣΧΕΤ.: Η από 3/4/2007 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στην σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της παρ. 8 του άρθρου 12 

του ν.2238/1994, στους τόκους οι οποίοι προκύπτουν από εθνικά δάνεια που εκδίδονται 

µε έντοκα γραµµάτια ή οµολογίες από τις 3 Ιανουαρίου 1998 και µετά και οι οποίοι 

αποκτώνται από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων ή οµάδες περιουσίας, 

χωρίς να εξετάζεται η ιθαγένεια και ο τόπος που διαµένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα 

τους, επιβάλλεται φόρος εισοδήµατος µε συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%). 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις του δέκατου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 12 του 

ν.2238/1994 ορίζεται, ότι µε την προείσπραξη ή την παρακράτηση του φόρου της 

παραγράφου αυτής εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των υπόχρεων του άρθρου 2. 

των ηµεδαπών και αλλοδαπών τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων, καθώς και 

των υπόχρεων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 

101, µε την επιφύλαξη των οριζόµενων από τις διατάξεις των άρθρων 99 και 106. 

3.Εξάλλου, µε τις διατάξεις της περ.α΄ της παρ.1 του άρθρου 99 του ν.2238/1994 

ορίζεται, ότι ειδικά για τις ηµεδαπές τραπεζικές και ασφαλιστικές ανώνυµες εταιρείες 

αντικείµενο του φόρου είναι το συνολικό καθαρό εισόδηµα ή κέρδος, που προκύπτει στην 
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ηµεδαπή ή αλλοδαπή µετά την αφαίρεση του µέρους αυτών, που αναλογεί στα 

αφορολόγητα έσοδα ή στα εισοδήµατα που φορολογούνται κατά ειδικό τρόπο µε 

εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Για τον προσδιορισµό του µέρους των κερδών 

που αναλογούν στα αφορολόγητα έσοδα ή στα εισοδήµατα που φορολογούνται κατά 

ειδικό τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης γίνεται επιµερισµός των 

συνολικών καθαρών κερδών, ανάλογα µε το ύψος των φορολογούµενων εσόδων ή των 

φορολογηθέντων κατά ειδικό τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης εσόδων. 

4. Επιπλέον, µε τις διατάξεις των περ.α΄ και β' της παρ.4 του άρθρου 109 του 

ν.2238/1994 ορίζεται, ότι από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί στο 

φορολογούµενο εισόδηµα του υπόχρεου νοµικού προσώπου και του συµπληρωµατικού 

φόρου εκπίπτουν: 

α) Ο φόρος που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 

άρθρων 12,13 παράγραφοι 1 και 2, 55,111 και 114 του νόµου αυτού στο εισόδηµα που 

υπόκειται σε φόρο. 

β) Ο φόρος που αναλογεί στο µέρος των φορολογηθέντων κατά ειδικό τρόπο µε 

εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης εισοδηµάτων, που διανέµονται και µε τα οποία 

έχουν προσαυξηθεί τα υποκείµενα σε φορολογία κέρδη του νοµικού προσώπου, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 106 του ίδιου νόµου. 

Ειδικά για τις τραπεζικές και ασφαλιστικές εταιρίες εκπίπτει από το συνολικό φόρο του 

νοµικού προσώπου το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε ή προεισπράχθηκε για 

εισοδήµατα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής 

υποχρέωσης και το οποίο αναλογεί στη χρονική περίοδο που τα ως άνω νοµικά 

πρόσωπα είχαν στο χαρτοφυλάκιο κυριότητας τους τίτλους επενδύσεων που παράγουν τα 

εισοδήµατα αυτά. 

5. Τέλος, µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 17 του ν.2819/2000, όπως ισχύει 

σήµερα, οι τόκοι οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου οι οποίοι καταβάλλονται από 

1.1.2000 µέχρι και 31.12.2006 (όπως παρατάθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του 

ν.3470/2006) σε κατοίκους της ηµεδαπής φορολογούνται αυτοτελώς στο σύνολο τους 

σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 8 του πιο πάνω άρθρου και νόµου. Σε 

αυτήν την περίπτωση, όταν δικαιούχοι των τόκων είναι τράπεζες ή ασφαλιστικές εταιρείες 

που λειτουργούν στην Ελλάδα, ο φόρος που παρακρατείται εκπίπτει εξ ολοκλήρου από 

τον φόρο που αναλογεί στο φορολογούµενο εισόδηµα αυτών των νοµικών προσώπων. 

Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο του δεν επιστρέφεται. 

Οι πιο πάνω διατάξεις ως ειδικές δεν εφαρµόζονται στα εταιρικά οµόλογα του 

ν.3156/2003, έστω και αν προβλέπεται η ίδια αντιµετώπιση από πλευράς φορολογίας. 
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6. Εξάλλου, µε τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 109 του ν.2238/1994 ορίζεται, 

ότι όταν το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι µεγαλύτερο 

από το φόρο που αναλογεί, η επιπλέον διαφορά συµψηφίζεται στο υπόλοιπο ποσό που 

προκύπτει για βεβαίωση. 

7. Επίσης, µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν.2789/2000 ορίζεται, ότι 

οµολογίες εκδιδόµενες από εταιρίες ή επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα έχουν την 

ίδια φορολογική µεταχείριση µε τις οµολογίες που εκδίδει το Ελληνικό ∆ηµόσιο. 

Η πιο πάνω ρύθµιση καταλαµβάνει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 του 

ίδιου νόµου, τα οµολογιακά δάνεια που εκδίδουν οι επιχειρήσεις από 11.2.2000 και µετά. 

8. Από την αίτησή σας προκύπτει, ότι δραστηριοποιείστε στην Ελλάδα ως 

υποκατάστηµα της αλλοδαπής τράπεζας «...».Στα πλαίσια αυτά, αποκτάτε τόκους από 

οµολογιακά δάνεια του ν.3156/2003 τα οποία έχουν εκδώσει ηµεδαπές εταιρείες. Επίσης, 

το υποκατάστηµα σας διακρατεί στο χαρτοφυλάκιο κυριότητάς του τις εν λόγω οµολογίες 

µέχρι τη λήξη τους. 

9. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω συνάγεται ότι, το ανωτέρω εισόδηµα 

από τόκους είναι για εσάς έσοδο φορολογηθέν κατά ειδικό τρόπο µε εξάντληση της 

φορολογικής υποχρέωσης και στην περίπτωσή σας εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 

109 του ν.2238/1994. ∆ηλαδή, από τον αναλογούντα φόρο του υποκαταστήµατος εκπίπτει 

το ποσό του φόρου που έχει παρακρατηθεί επί των τόκων που προέρχονται από 

οµολογιακά δάνεια ελληνικών επιχειρήσεων, κατά το µέρος που αναλογεί στη χρονική 

περίοδο διακράτησης του τοκοµεριδίου. Αν έχει διακρατηθεί όλη τη διαχειριστική περίοδο, 

εκπίπτει το συνολικό ποσό του παρακρατηθέντος φόρου. Τυχόν όµως πιστωτικό 

υπόλοιπο που οφείλεται στην έκπτωση του υπόψη φόρου, δεν επιστρέφεται, καθόσον 

πρόκειται για φόρο που αφορά εισόδηµα φορολογούµενο κατ’ ειδικό τρόπο µε εξάντληση 

της φορολογικής υποχρέωσης και περαιτέρω, οι διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2819/2000 

δεν έχουν εφαρµογή στην προκειµένη περίπτωση. 

 

 

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ. 1042729/10523/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση οµολογιακού δανείου που εκδίδεται 
από ελληνική ανώνυµη εταιρεία. 

 

ΣΧΕΤ.: Η από 02.05.2007 αίτησή σας. 
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Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 12 του ν.2238/1994, όπως οι 

διατάξεις αυτές ισχύουν µετά την αντικατάσταση τους µε την παρ.2 του άρθρου 3 του 

ν.3091/2002, επιβάλλεται φόρος εισοδήµατος στους τόκους, οι οποίοι αποκτώνται από 

φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων ή οµάδες περιουσίας, χωρίς να 

εξετάζεται η ιθαγένεια και ο τόπος που διανέµουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους και 

προκύπτουν από εθνικά δάνεια που εκδίδονται µε έντοκα γραµµάτια ή οµολογίες από την 

1η Ιανουαρίου 1997 και µετά. Ο φόρος υπολογίζεται µε συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) 

στο ποσό των τόκων που προκύπτουν από τους πιο πάνω τίτλους οι οποίοι εκδίδονται 

από τις 3 Ιανουαρίου 1998 και µετά. 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2682/1999 

καταργήθηκε η φορολογία των τόκων των οµολογιακών δανείων που εκδίδει το Ελληνικό 

∆ηµόσιο για τους επενδυτές µόνιµους κατοίκους του εξωτερικού. 

3. Εξάλλου, µε τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 26 του ν.2789/2000, οι οποίες 

τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 6 του ν.3522/2006, ορίζεται, ότι 

οµολογίες εκδιδόµενες από εταιρείες ή επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα, έχουν την 

ίδια φορολογική µεταχείριση µε τις οµολογίες που εκδίδει το Ελληνικό ∆ηµόσιο. 

Η πιο πάνω ρύθµιση καταλαµβάνει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 του 

ίδιου νόµου, τα οµολογιακά δάνεια που εκδίδουν οι επιχειρήσεις από 11.2.2000 και µετά. 

4. Επίσης, µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 14 του ν.3156/2003 ορίζεται, ότι η 

έκδοση οµολογιακού δανείου του νόµου αυτού, η παροχή κάθε είδους ασφαλειών, όλες οι 

συµβάσεις που προβλέπονται στο νόµο αυτόν, καθώς και κάθε σχετική ή παρεπόµενη 

σύµβαση ή πράξη και η καταχώριση αυτών σε δηµόσια βιβλία όπου απαιτείται, οι 

προσωρινοί και οριστικοί τίτλοι οµολογιών, η διάθεση και κυκλοφορία αυτών, η εξόφληση 

του κεφαλαίου από οµολογίες και από επιχειρηµατικές απαιτήσεις που τις καλύπτουν και 

εν γένει η άσκηση δικαιωµάτων που απορρέουν από οµολογίες που εκδίδονται σύµφωνα 

µε το νόµο αυτόν και από επιχειρηµατικές απαιτήσεις που τις καλύπτουν, η µεταβίβαση 

οµολογιών εντός ή εκτός οργανωµένης αγοράς ή χρηµατιστηρίου απαλλάσσονται από 

κάθε άµεσο ή έµµεσο φόρο περιλαµβανοµένου και του φόρου υπεραξίας, τέλος, 

ανταποδοτικό ή µη, τέλος χαρτοσήµου, εισφορά, εισφορά του ν.128/1975, προµήθεια, 

δικαίωµα ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του ∆ηµοσίου ή τρίτων, µε την επιφύλαξη των 

διατάξεων που αφορούν το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. 

5. Κατόπιν των ανωτέρω συνάγεται, ότι µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 14 
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του ν.3156/2003 ορίζεται ρητά η απαλλαγή από το φόρο εισοδήµατος της υπεραξίας που 

προκύπτει κατά τη µεταβίβαση οµολόγου που εκδόθηκε στην ηµεδαπή σε τιµή ανώτερη 

της τιµής κτήσης. Αντίθετα, οι τόκοι που αποκτώνται από κατοίκους Ελλάδας και 

προκύπτουν από τα εν λόγω οµολογιακά δάνεια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 

εισοδήµατος µε συντελεστή 10%, ενώ αν δικαιούχος αυτών είναι µόνιµος κάτοικος 

αλλοδαπής, ανεξάρτητα αν µε το κράτος αυτό η Ελλάδα έχει συνάψει ή όχι σύµβαση για 

την αποφυγή διπλής φορολογίας, οι τόκοι αυτοί απαλλάσσονται της φορολογίας και κατά 

συνέπεια και της παρακράτησης φόρου (αριθµ. πρωτ. 1013778/10217/Β0012/22.04.2005 

έγγραφό µας). 
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ΑΡΘΡΟ 13 
 

Αθήνα, 28 ∆εκεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1123503/2408/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Μηνιαία και ετήσια αµοιβή που προβλέπεται από τη συλλογική 
σύµβαση εργασίας των εµποροϋπαλλήλων που ισχύει την 1η 

Ιανουαρίου 2008 για υπάλληλο µε πέντε (5) χρόνια υπηρεσίας. 

 

1. Σύµφωνα µε την περίπτωση αα) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του κεφαλαίου Α΄ 

του πρώτου µέρους της 1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ. 1053/1.4.2003 απόφασης του 

Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, για την εξεύρεση της υπεραξίας από µεταβιβάσεις 

εταιρικών κ.λπ. µεριδίων συνυπολογίζεται και η ετήσια αµοιβή η οποία προβλέπεται από 

τη συλλογική σύµβαση εργασίας των εµποροϋπαλλήλων, που ισχύει κατά την 1η 

Ιανουαρίου κάθε έτους, για υπάλληλο µε πέντε (5) χρόνια υπηρεσίας, χωρίς προσαυξήσεις 

επιδοµάτων πολυετίας και οικογενειακών βαρών, στρογγυλοποιούµενο στην πλησιέστερη 

εκατοντάδα χιλιάδας. 

2. Με βάση τα αναφερθέντα, παρακαλούµε να µας γνωρίσετε τα ποσά της µηνιαίας και 

ετήσιας αµοιβής του ανωτέρω υπαλλήλου, που ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2008. 

3. Λόγω του επείγοντος του πιο πάνω θέµατος, παρακαλούµε την άµεση απάντησή 

σας, µε ΦΑΞ στο νούµερο 210 3375001 της Υπηρεσίας µας.

 

 

Αθήνα, 19 ∆εκεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1107756/11212/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιµετώπιση του αποτελέσµατος που προκύπτει 
για ανώνυµη εταιρεία από την πώληση µετοχών µη εισηγµένων στο 
Χ.Α., που είχε στο χαρτοφυλάκιό της. 

 

ΣΧΕΤ.: Η από 8-11-2007 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στην σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 
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1. Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι φορολογείται 

αυτοτελώς µε συντελεστή 5% η πραγµατική αξία πώλησης µετοχών ηµεδαπών 

ανωνύµων εταιρειών µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, οι οποίες 

µεταβιβάζονται από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά. Με τις διατάξεις 

του τελευταίου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, που προστέθηκε µε 

την παρ.2 του άρθρου 10 του ν.3522/2006 και έχει εφαρµογή, σύµφωνα µε την περ.α΄ του 

άρθρου 39 του ίδιου νόµου, για εισοδήµατα που αποκτώνται από 1.1.2007 και µετά, 

ορίζεται, ότι όταν δικαιούχοι της υπεραξίας από πώληση των πιο πάνω µετοχών είναι 

πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 101, µε την καταβολή του φόρου 5% 

∆ΕΝ εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων, αλλά τα κέρδη από τις 

συναλλαγές αυτές φορολογούνται µε τις γενικές διατάξεις. 

Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται, ότι µόνο τα κέρδη από την πώληση µετοχών 

υπόκεινται σε φορολογία µε τις γενικές διατάξεις όταν δικαιούχος του κέρδους είναι 

ανώνυµη εταιρεία, εταιρεία περιορισµένης ευθύνης ή άλλο νοµικό πρόσωπο της παρ.1 

του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε.. 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 38 του ν.2238/1994, οι οποίες 

εφαρµόζονται και για τα νοµικά πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 101 του ν.2238/1994 

(Α.Ε., Ε.Π.Ε κ.λπ), µε βάση τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 105 του ιδίου νόµου, 

ορίζεται, ότι τα κέρδη από την πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών 

σε τιµή ανώτερη της τιµής απόκτησης τους, τα οποία προκύπτουν από βιβλία τρίτης 

κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και αποκτώνται από ατοµικές επιχειρήσεις 

και υπόχρεους που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2, απαλλάσσονται από 

το φόρο. Η απαλλαγή παρέχεται µε την προϋπόθεση ότι τα κέρδη εµφανίζονται σε 

λογαριασµό ειδικού αποθεµατικού µε προορισµό το συµψηφισµό ζηµιών που τυχόν θα 

προκύψουν στο µέλλον από την πώληση µετοχών εισηγµένων ή όχι στο Χρηµατιστήριο 

Αθηνών. Σε περίπτωση διανοµής ή διάλυσης της επιχείρησης, τα κέρδη αυτά 

φορολογούνται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Αν σε µια διαχειριστική περίοδο 

προκύψει ζηµία από πώληση µετοχών, το τυχόν υπόλοιπο της ζηµίας, που αποµένει µετά 

το συµψηφισµό µε τα εµφανιζόµενα στο ειδικό αποθεµατικό κέρδη ή ολόκληρο το ποσό 

της ζηµίας, αν δεν υφίσταται ειδικός λογαριασµός αποθεµατικού, µεταφέρεται σε ειδικό 

λογαριασµό και δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης. Το ποσό αυτό 

συµψηφίζεται µε κέρδη που τυχόν θα προκύψουν στο µέλλον από πώληση µετοχών 

εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. 

3. Εξάλλου, µε τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 109 του ν. 

2238/1994 ορίζεται, ότι από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί στο 



 178 

φορολογούµενο εισόδηµα και του συµπληρωµατικού φόρου εκπίπτουν ο φόρος που 

προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 

παράγραφοι 1 και 2, 55, 111 και 114 του παρόντος, στο εισόδηµα που υπόκειται σε φόρο. 

4. Επίσης, µε τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 109 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι όταν 

το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι µεγαλύτερο από το 

φόρο που αναλογεί, η επιπλέον διαφορά συµψηφίζεται στο υπόλοιπο ποσό που 

προκύπτει για βεβαίωση. 

5. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτουν τα ακόλουθα, αναφορικά µε τα 

ερωτήµατα που µας θέσατε υπόψη. 

α. Αν από την πώληση µετοχών ΜΗ εισηγµένων στο Χ.Α. προέκυψε κέρδος για την 

πωλήτρια ανώνυµη εταιρία, το εν λόγω κέρδος υπόκειται σε φορολογία εισοδήµατος µε τις 

γενικές διατάξεις και από τον αναλογούντα φόρο εισοδήµατος εκπίπτει ολόκληρο το ποσό 

του φόρου 5% το οποίο είχε αποδώσει στο δηµόσιο, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 

13 του Κ.Φ.Ε.. 

Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει κατά την εκκαθάριση επιστρέφεται. σύµφωνα 

µε το άρθρο 109 του Κ.Φ.Ε.. 

β. Αν από την πώληση των πιο πάνω µετοχών προέκυψε ζηµία, θα έχουν εφαρµογή οι 

διατάξεις του άρθρου 38 του Κ.Φ.Ε. και ο καταβληθείς φόρος 5% δεν εκπίπτει από τον 

αναλογούντα φόρο εισοδήµατος, αλλά ούτε και ως δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδα της 

εταιρείας γιατί, ως φόρος εισοδήµατος δεν επιτρέπεται η έκπτωση του, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε.. 

γ. Αν εντός της χρήσης από ορισµένες πωλήσεις µετοχών προέκυψε κέρδος και από 

άλλες ζηµία, θα πρέπει να αντιµετωπίζεται τόσο το κέρδος όσο και η ζηµία µε βάση τα 

προβλεπόµενα από το νόµο δηλαδή, το µεν κέρδος θα φορολογείται µε τις γενικές 

διατάξεις ενώ για την ζηµία θα έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 38 του Κ.Φ.Ε.. 

 

 

Αθήνα, 18 ∆εκεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1113441/2222/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Στην περίπτωση λύσης Ο.Ε. και ίδρυσης υποκαταστήµατος 
Ε.Π.Ε. στον ίδιο χώρο στην οποία συµµετέχουν τα πρώην µέλη της Ο.Ε. 
µε διαφορετικά ποσοστά συµµετοχής, οφείλεται φόρος υπεραξίας. 

 

Απαντώντας στην από 26.11.2007 αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, 
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σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε το 1056384/1198/Α0012/4.7.2003 έγγραφό µας, στην περίπτωση λύσης 

οµόρρυθµης εταιρείας και ίδρυσης και λειτουργίας εταιρείας περιορισµένης ευθύνης στον 

ίδιο χώρο µε το ίδιο αντικείµενο δραστηριότητας, στο κεφάλαιο της οποίας συµµετέχει 

πρώην µέλος της Ο.Ε., από το συνολικό ποσό της υπεραξίας που προκύπτει µε βάση τα 

δεδοµένα της οµόρρυθµης εταιρείας, δεν λαµβάνεται υπόψη το ποσό που αντιστοιχεί στο 

ποσοστό συµµετοχής του πιο πάνω προσώπου στο κεφάλαιο της Ε.Π.Ε., κατ’ επέκταση 

όσων έχουν γίνει δεκτά µε την 1052699/1082/Α0012/30.5.2003 διαταγή µας. 

2. Τα πιο πάνω έχουν εφαρµογή και στην περίπτωση λύσης οµόρρυθµης εταιρείας και 

ίδρυσης υποκαταστήµατος εταιρείας περιορισµένης ευθύνης στην οποία συµµετέχουν τα 

πρώην µέλη της Ο.Ε. (1098479/2489/Α0012/4.1.2005 έγγραφο). 

3. Επισηµαίνεται, ότι τα πιο πάνω γενόµενα δεκτά ισχύουν εφόσον τα µέλη της 

λυθείσας εταιρείας συµµετέχουν στην εταιρεία που κάνει έναρξη δραστηριότητας στον ίδιο 

χώρο, µε τα ίδια ποσοστά συµµετοχής. 

Στην αντίθετη περίπτωση, που τα εν λόγω πρόσωπα δεν συµµετέχουν µε τα ίδια ποσοστά 

οφείλεται φόρος υπεραξίας για το ποσοστό συµµετοχής που µεταβιβάζεται 

(1004691/141/Α0012/18.6.2003, 1036680/800/Α0012/24.5.2006 έγγραφά µας). 

4. Από τα στοιχεία που µας θέσατε υπόψη µε τη σχετική αίτησή σας προκύπτει, ότι 

στην εταιρεία σας συµµετέχει ο εταίρος «Α» µε ποσοστό 90% και ο εταίρος «Β» µε 

ποσοστό 10% οι οποίοι είναι αδέλφια. 

Επίσης, πρόκειται να διακόψετε τη λειτουργία σας και στον ίδιο χώρο θα κάνει έναρξη 

εργασιών υποκατάστηµα λειτουργούσας Ε.Π.Ε. στην οποία συµµετέχει ο εταίρος «Α» µε 

ποσοστό 10% και ο εταίρος «Β» µε ποσοστό 90%. 

5. Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι στην πιο πάνω περίπτωση λαµβάνει χώρα έµµεση 

µεταβίβαση εταιρικών µερίδων (ποσοστό 80%) από τον εταίρο «Α» στον εταίρο «Β». 

Εποµένως, από το συνολικό ποσό υπεραξίας που προκύπτει µε βάση τα δεδοµένα της 

οµόρρυθµης εταιρείας, δεν λαµβάνεται υπόψη το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό 20% 

των µελών «Α» και «Β» το οποίο δεν µεταβιβάζεται. 

Για το υπόλοιπο ποσοστό 80% οφείλεται φόρος υπεραξίας ο οποίος υπολογίζεται µε 

συντελεστή 2,4%, στην πραγµατική αξία πώλησής τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

υποπ.ββ΄ της περ.α΄ της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994. 
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Αθήνα, 14 ∆εκεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1109074/2149/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση εξόδων παράστασης σε πρόσωπα που 
εκλέγονται για τον πρώτο και δεύτερο βαθµό τοπικής αυτοδιοίκησης. 

 

ΣΧΕΤ.: Το από 12.11.2007 e-mail σας. 

 

Σε απάντηση του σχετικού e-mail σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα ακόλουθα: 

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι οι 

πάσης φύσεως παροχές που χορηγούνται στα πρόσωπα που εκλέγονται για τον πρώτο 

και δεύτερο βαθµό της τοπικής αυτοδιοίκησης φορολογούνται αυτοτελώς µε συντελεστή 

φόρου είκοσι τοις εκατό (20%). Ο φόρος που προκύπτει παρακρατείται κατά την 

πληρωµή. Για την απόδοση του φόρου αυτού εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 

3 του άρθρου 60. Με την παρακράτηση αυτού του φόρου εξαντλείται η φορολογική 

υποχρέωση από το φόρο εισοδήµατος των δικαιούχων για τις ως άνω παροχές. 

2. Για την εφαρµογή των παραπάνω διατάξεων προκειµένου να γίνει ο υπολογισµός 

του φόρου που πρέπει να παρακρατηθεί στις παραπάνω αµοιβές, λαµβάνεται ως 

ακαθάριστο ποσό, το συνολικό ποσό των αµοιβών αυτών. 

3. Περαιτέρω στην παράγραφο 3 του άρθρου 60 του ν.2238/1994 ορίζεται µεταξύ 

άλλων ότι όσοι παρακρατούν φόρο σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 10 του 

άρθρου 13 του ν.2238/1994 υποχρεούνται να αποδίδουν αυτόν µε σχετική δήλωση που 

πρέπει να υποβάλουν µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του επόµενου από την 

παρακράτηση µήνα στη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία στην περιφέρεια της οποίας έγινε 

η καταβολή των ποσών για τα οποία παρακρατήθηκε ο φόρος, ο οποίος αποδίδεται 

εφάπαξ µε την υποβολή της οικείας δήλωσης. 

4. Ύστερα από τα παραπάνω η αξίωση για επιστροφή µέρους του φόρου που 

παρακρατήθηκε στις ακαθάριστες αποδοχές του δηµάρχου δεν τεκµηριώνεται φορολογικά 

δεδοµένου ότι η παρακράτηση του φόρου είκοσι τοις εκατό (20%) υπολογίζεται επί των 

ακαθαρίστων αµοιβών. Συνεπώς µείωση των ακαθαρίστων αµοιβών µε ποσά κρατήσεων 

υπέρ διαφόρων ταµείων, δεν µεταβάλλει το ποσό του οφειλόµενου φόρου. 
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Αθήνα, 7 ∆εκεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1093016/1817/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: ∆ιακοπή εργασιών υποκαταστηµάτων οµόρρυθµης εταιρείας κι 
έναρξη δραστηριότητας ατοµικής επιχείρησης στον ίδιο χώρο από 
αποχωρούν µέλος αυτής. 

 

Απαντώντας στην από 3.10.2007 αίτησή σας αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, και 

µε βάση τα δεδοµένα που θέσατε, σε θέµατα δικής µας αρµοδιότητας, σας γνωρίζουµε τα 

ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.α΄ της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994 

φορολογείται αυτοτελώς λογιζόµενο ως εισόδηµα: 

α) Με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη 

µεταβίβαση: 

αα) Ολόκληρης επιχείρησης µε τα άυλα στοιχεία αυτής, όπως αέρας, επωνυµία, σήµα, 

προνόµια κ.λπ. ή υποκαταστήµατος επιχείρησης, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις της 

παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Κ.Β.Σ.. 

ββ) Εταιρικών µερίδων ή µεριδίων, ποσοστών συµµετοχής σε κοινωνία αστικού δικαίου 

που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελµα ή σε κοινοπραξία, εκτός κοινοπραξίας τεχνικών 

έργων, της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 

2. Περαιτέρω, όπως έχει γίνει δεκτό µε την 1052699/1082/Α0012/30.5.2003 διαταγή, ο 

φόρος υπεραξίας υπολογίζεται σε περίπτωση διακοπής των εργασιών επιχείρησης 

(ατοµικής ή εταιρείας) και έναρξης στον ίδιο χώρο µε το ίδιο αντικείµενο εργασιών άλλης 

επιχείρησης (ατοµικής ή εταιρείας) µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών. 

Επίσης σαν περίπτωση λύσης εταιρείας και άσκησης στον ίδιο χώρο ατοµικής 

επιχείρησης από µέλος αυτής δεν υπολογίζεται υπεραξία µόνο για το ποσοστό της 

συµµετοχής του µέλους αυτού στη λυθείσα εταιρία. 

3. Από τα στοιχεία που µας θέσατε υπόψη µε τη σχετική αίτηση σας προκύπτει ότι 

οµόρρυθµη εταιρεία η οποία εκµεταλλεύεται κεντρικό κατάστηµα και τρία υποκαταστήµατα 

µε αντικείµενο δραστηριότητας την εµπορία τροφίµων, πρόκειται να διακόψει τη λειτουργία 

των δύο µισθωµένων υποκαταστηµάτων της και στους χώρους αυτούς θα γίνει έναρξη 

δραστηριότητα ατοµικής επιχείρησης (ως κεντρικό κατάστηµα και υποκατάστηµα) από 

υφιστάµενο µέλος της εταιρείας το οποίο θα αποχωρήσει από αυτήν. 

4. Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι στην πιο πάνω περίπτωση οφείλεται ο φόρος που 

προβλέπεται από τις διατάξεις της υποπ.αα΄ της περ.α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του 
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ν.2238/1994 για τα δύο υποκαταστήµατα της οµόρρυθµης εταιρείας που θα διακόψουν τη 

λειτουργία τους, σύµφωνα µε την 1052699/1082/Α0012/30.5.2003 διαταγή µας. 

Περαιτέρω, από το συνολικό ποσό της υπεραξίας που προκύπτει µε βάση τα δεδοµένα 

των δύο υποκαταστηµάτων, δεν θα ληφθεί υπόψη το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό 

συµµετοχής του αποχωρούντος µέλους στην εταιρεία. 

Επισηµαίνεται ότι, η 1056246/1170/Α0012/ΠΟΛ. 1196/20.6.2000 διαταγή µας δεν 

έχει εφαρµογή στην πιο πάνω περίπτωση καθόσον η οµόρρυθµη εταιρεία δεν είναι 

ιδιοκτήτρια των ακινήτων στα οποία στεγάζονται τα δύο υποκαταστήµατα που θα 

διακόψουν τη λειτουργία τους. 

Επίσης στην πιο πάνω περίπτωση οφείλεται και ο φόρος που προβλέπεται από τις 

διατάξεις της υποπ.ββ΄ της περ.α΄ της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994 καθόσον µε 

την αποχώρηση του εταίρου από την οµόρρυθµη εταιρεία λαµβάνει χώρα µεταβίβαση 

εταιρικών µερίδων στους λοιπούς εταίρους. Ο φόρος όµως στην περίπτωση αυτή θα 

υπολογισθεί µε βάση τα δεδοµένα µόνο του κεντρικού καταστήµατος και του. 

υποκαταστήµατος της εταιρείας που δεν µεταβιβάζεται καθόσον τα δεδοµένα των δύο 

υποκαταστηµάτων που µεταβιβάζονται λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό του 

φόρου που προβλέπεται από τις διατάξεις της υποπ.αα΄ της παρ. 1 του πιο πάνω άρθρου 

και νόµου. 

Τέλος, στην περίπτωση που η πιο πάνω εταιρεία διακόψει τη λειτουργία των δύο 

µισθωµένων υποκαταστηµάτων της και το αποχωρών µέλος κάνει έναρξη δραστηριότητας 

σε διαφορετικό χώρο, δεν οφείλεται φόρος υπεραξίας. 

5. Η ∆/νση Φορολογίας Κεφαλαίου στην οποία κοινοποιείται το παρόν µε συνηµµένη 

την σχετική αίτηση, παρακαλείται να απαντήσει στα θέµατα δικής της αρµοδιότητας. 

 

 

Αθήνα, 7 ∆εκεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1077654/1516/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Ωφέλεια σε περίπτωση διακοπής της δραστηριότητας 
επιχείρησης και εγκατάσταση στον ίδιο χώρο νέας επιχείρησης µε το 
ίδιο αντικείµενο. 

 

Απαντώντας στην αίτησή σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας πληροφορούµε 

τα ακόλουθα: 

1. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση για την εφαρµογή της περίπτ.α΄ της 
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παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994 σε περίπτωση που επιχείρηση κάνει 

έναρξη εργασιών, µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα π.χ. έξι (6) µηνών, στον ίδιο χώρο 

και µε το ίδιο ή συναφές αντικείµενο µε αυτό που είχε άλλη επιχείρηση που λειτουργούσε 

στο χώρο αυτό και η οποία διέκοψε τις εργασίες της, τότε, καταρχάς, πρέπει να 

διερευνηθεί το θέµα της φορολογίας, τυχόν, υπεραξίας από την έµµεση αυτή µεταβίβαση. 

2. Επίσης, όπως έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση, δεν τίθεται θέµα εφαρµογής των 

διατάξεων της περ. α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν.2238/94 εφόσον: 

α) Η επιχείρηση που ασκούσε το ίδιο επάγγελµα προηγουµένως στο χώρο αυτό, δεν 

διέκοψε τις εργασίες της αλλά τις µετέφερε αλλού, 

β) η διακοπή εργασιών της επιχείρησης έγινε µε απόφαση δικαστηρίου (έξωση), ή µε 

απόφαση άλλων αρµοδίων οργάνων (π.χ. Νοµαρχίας, Αγρονοµίας κ.λπ.) 

Τα θέµατα αυτά όµως είναι πραγµατικά και αρµόδιος να κρίνει εάν υποκρύπτεται 

µεταβίβαση επιχείρησης είναι ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. της φορολογίας εισοδήµατος της 

επιχείρησης. 

4. Στις πιο πάνω περιπτώσεις όµως είναι αυτονόητο ότι έχουν εφαρµογή οι διατάξεις 

τις περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε.. Σύµφωνα µε τις οποίες 

εάν καταβληθούν ποσά πέρα από τα µισθώµατα (αέρας) από το νέο µισθωτή προς τον 

εκµισθωτή θα φορολογηθούν κατ' αρχάς µε συντελεστή 20% ο φόρος των παραγράφων 

αυτών καταβάλλεται από τον δικαιούχο του κέρδους και τις ωφέλειας, ο οποίος είναι για 

µεν την περ.α΄ ο επιχειρηµατίας για δε την περ.γ΄ ο ιδιοκτήτης του ακινήτου. 

 

 

Αθήνα, 3 ∆εκεµβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1116026/2251/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φόρος υπεραξίας κατά τη µεταβίβαση κυλικείου στεγαζόµενου 
σε σχολείο. 

 

Απαντώντας στο 1484/9.10.2007 έγγραφό σας, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, 

σας διευκρινίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 

του Κ.Φ.Ε. φορολογείται αυτοτελώς λογιζόµενο ως εισόδηµα µε συντελεστή είκοσι τοις 

εκατό (20%) κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη µεταβίβαση ολόκληρης της 

επιχείρησης µε τα άυλα στοιχεία αυτής. 

2. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση, θεωρείται µεταβίβαση µε επαχθή αιτία και 
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η περίπτωση διακοπής εργασιών επιχείρησης και έναρξης στον ίδιο χώρο µε το ίδιο 

αντικείµενο εργασιών άλλης επιχείρησης µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών. 

3. Τα κέρδη από την εκµετάλλευση καφενείου, κυλικείου µέσα στα κτήρια και 

καταστήµατα στα οποία στεγάζονταν δηµόσιες γενικά υπηρεσίες ή δηµοτικές ή κοινοτικές, 

εκκλησιαστικές ή υπηρεσίες νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, τα οποία 

πραγµατοποιούνται από ανάπηρους και θύµατα πολέµου στους οποίους χορηγήθηκε 

σχετική άδεια, εφόσον η εκµετάλλευση αυτών ενεργείται από τους ίδιους, απαλλάσσονται 

από το φόρο εισοδήµατος από εµπορικές επιχειρήσεις. Επίσης απαλλάσσεται και το 

δικαίωµα που παίρνουν τα πρόσωπα αυτά από την παραχώρηση της εκµετάλλευσης του 

καφενείου αυτού σε τρίτους, µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε.. 

4. Επίσης, µε τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 

του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι φορολογείται αυτοτελώς λογιζόµενο ως εισόδηµα µε συντελεστή 

είκοσι τοις εκατό (20%) κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από την εκχώρηση ή 

µεταβίβαση αυτοτελώς κάθε δικαιώµατος, το οποίο είναι συναφές µε την άσκηση της 

επιχείρησης ή του επαγγέλµατος, όπως του δικαιώµατος της µίσθωσης ή υποµίσθωσης. 

Με εκχώρηση εξοµοιώνεται και η παραίτηση από µισθωτικά δικαιώµατα. 

5. Περαιτέρω, από τη διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι στις περιπτώσεις που 

εκµισθώνεται η χρήση κυλικείου, καφενείου κ.τ.λ. µέσα σε κτήρια που στεγάζονται 

δηµόσιες - δηµοτικές - κοινοτικές υπηρεσίες, σχολεία κτλ. µε καθορισµένο µίσθωµα, 

ύστερα από µειοδοτικό διαγωνισµό που διενεργεί το δηµόσιο, ΟΤΑ κ.τ.λ. δεν πρόκειται για 

µεταβίβαση επιχείρησης οπότε δε συντρέχει θέµα εφαρµογής των διατάξεων της 

περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994 (σχετ. το 

1105959/1720/Α0012/22.1.02 έγγραφο). 

6. Στην αίτησή σας και κατόπιν τηλεφωνικής µας επικοινωνίας µας 

πληροφορήσατε ότι µισθωτής που εκµεταλλεύονταν κυλικείο σχολείου προέβη µε δική του 

πρωτοβουλία σε διακοπή της µίσθωσης (πριν από τη λήξη του). Στη συνέχεια 

διενεργήθηκε διαγωνισµός βάσει του οποίου το κυλικείο δόθηκε προς εκµετάλλευση σε 

νέο µισθωτή. 

7. Ύστερα από τα παραπάνω και δεδοµένου ότι ο νέος µισθωτής του κυλικείου του 

σχολείου καθορίζεται ύστερα από διαγωνισµό που διενεργείται από τη σχολική επιτροπή 

δεν πρόκειται για µεταβίβαση επιχείρησης µε αντάλλαγµα και δε συντρέχει θέµα 

εφαρµογής της παρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε.. 
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Αθήνα, 30 Νοεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1112857/2205/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογία υπερτιµήµατος κατά την πώληση πάγιου εξοπλισµού 
οφθαλµίατρου και αλλαγή έδρας ιατρείου. 

 

Απαντώντας στην αίτησή σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας πληροφορούµε 

τα ακόλουθα: 

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994 

φορολογείται αυτοτελώς λογιζόµενο ως εισόδηµα, µε συντελεστή 20%, κάθε κέρδος ή 

ωφέλεια που προέρχεται από τη µεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης µε τα άυλα στοιχεία 

αυτής όπως αέρας, επωνυµία, σήµα, προνόµια κ.λπ.. Επίσης, φορολογείται αυτοτελώς 

κάθε µεταβίβαση δικαιώµατος, το οποίο είναι συναφές µε την άσκηση της επιχείρησης ή 

του επαγγέλµατος. 

2. Με τις διατάξεις της περ.ζ΄ της παραγρ.3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994, 

θεωρείται ως εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις και η πραγµατοποιηθείσα αυτόµατη 

υπερτίµηση του πάγιου κεφαλαίου που χρησιµοποιείται στην επιχείρηση. 

3. Κατά πάγια θέση της ∆ιοίκησης θεωρείται µεταβίβαση επιχείρησης ή 

επαγγέλµατος η διακοπή εργασιών και έναρξη νέας στον ίδιο χώρο µε το ίδιο αντικείµενο 

εργασιών σε εύλογο χρονικό διάστηµα (6) µηνών. 

4. Επίσης πάγια θέση της ∆ιοίκησης είναι ότι όταν η επιχείρηση δεν διακόπτει 

τις εργασίες της, αλλά τις µεταφέρει σε άλλη διεύθυνση, παίρνει µαζί κα τη φήµη και την 

πελατεία της. Κατά συνέπεια, δεν τίθεται θέµα µεταβίβασης της παραγρ. 1 του άρθρου 13 

του Κ.Φ.Ε.. 

5. Όλα τα παραπάνω έχουν ανάλογη εφαρµογή και στις περιπτώσεις άσκησης 

ελευθέριου επαγγέλµατος από αυτά που κατονοµάζονται στο άρθρο 48 του ν.2238/1994, 

π.χ. γιατρός (σχετ. 1073876/1514/Α0012/4-10-2000). 

6. Ο δικαιούχος του κέρδους ή της ωφέλειας, που προκύπτει από την 

εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2 της παρούσας, επιβαρύνεται µε τον οικείο φόρο και 

καταβάλλει αυτόν εφάπαξ µε την υποβολή δήλωσης στην αρµόδια δηµόσια οικονοµική 

υπηρεσία της περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης ή του επαγγέλµατος, της 

οποίας µεταβιβάζεται ή εκχωρείται το περιουσιακό στοιχείο. Εάν η µεταβίβαση γίνει µε 

ιδιωτικό έγγραφο, ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. υποχρεούται να αρνηθεί τη θεώρηση του 

εγγράφου αυτού, εάν δεν επισυνάπτεται σε αυτό αντίτυπο της προαναφερθείσας 

δήλωσης. 
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Σε περίπτωση µη υποβολής της δήλωσης αυτής από τον υπόχρεο (πωλητή), το 

πρόσωπο που αποκτά το περιουσιακό στοιχείο (αγοραστής) είναι αλληλεγγύως και εις 

ολόκληρον συνυπεύθυνο για την πληρωµή του φόρου που οφείλεται. 

Ο υπολογισµός της ελάχιστης αξίας µεταβίβασης της επιχείρησης γίνεται σύµφωνα 

µε την Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ. 1053/2003. Σε περίπτωση που η αξία που θα προκύψει 

από την εφαρµογή της Υπουργικής Απόφασης αυτής είναι µικρότερη της πραγµατικής, ο 

προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. υποχρεούται να λάβει υπόψη του αυτή τη µεγαλύτερη, για τον 

υπολογισµό του υπερτιµήµατος. Εάν δεν υπάρχει ιδιωτικό συµφωνητικό από το οποίο να 

προκύπτει η πραγµατική αξία πώλησης, θα ληφθεί υπόψη το τιµολόγιο πώλησης του 

πάγιου εξοπλισµού, µείον το κόστος απόκτησης του από τον πωλητή, ο οποίος είναι 

υπόχρεος για τον υποβολή και την καταβολή του φόρου εφάπαξ πριν τη µεταβίβαση (τη 

διακοπή των εργασιών του). Σε διαφορετική περίπτωση, είναι αλληλεγγύως και εις 

ολόκληρον συνυπεύθυνος για την καταβολή του φόρου ο αγοραστής. 

7. Από την αίτησή σας προκύπτει ότι οφθαλµίατρος µεταφέρει το ιατρείο του σε 

άλλο χώρο και πουλάει τον πάγιο εξοπλισµό του, µέσω τραπεζικού leasing, σε άλλον 

οφθαλµίατρο, ο οποίος θα ασκήσει το επάγγελµά του στον ίδιο χώρο. 

8. Κατά συνέπεια: 

α), δεν τίθεται θέµα εφαρµογής των διατάξεων της παραγρ. 1 του άρθρου 13, εφόσον το 

ιατρείο µεταφέρθηκε σε άλλο χώρο. 

β), το υπερτίµηµα που προκύπτει από την πώληση του πάγιου εξοπλισµού θεωρείται 

εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις και φορολογείται µαζί µε τα λοιπά εισοδήµατα του 

πωλητή µε την υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήµατος της χρήσης µέσα στην οποία 

έγινε η µεταβίβαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.2238/1994. 

∆ιαφορετικό, βέβαια, είναι, το θέµα και εφαρµόζονται όσα αναφέρονται στην 

παράγραφο 6 της παρούσας, σε περίπτωση που ο συγκεκριµένος οφθαλµίατρος κλείσει 

το ιατρείο του και πουλήσει τον εξοπλισµό του. 

9. Τα θέµατα αυτά ανήκουν στη δικαιοδοσία του προϊστάµενου της αρµόδιας 

∆.Ο.Υ., ο οποίος, αφού εξετάσει τα πραγµατικά περιστατικά, διαπιστώνει εάν υπάρχει 

µεταβίβαση επιχείρησης ή µεταφορά έδρας. 
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Αθήνα, 28 Νοεµβρίου 2007  

Αριθ. Πρωτ: 1069975/10797/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Οι αµοιβές που καταβάλλονται σε αλλοδαπή επιχείρηση για 
παρασχεθείσες στην αλλοδαπή υπηρεσίες, δεν φορολογούνται στην 
Ελλάδα. 

 

ΣΧΕΤ.: Η από 11.06.2007 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. δ΄ της παρ.1 του άρθρου 99 του ν.2238/1994, 

αντικείµενο του φόρου των αλλοδαπών επιχειρήσεων που λειτουργούν µε οποιονδήποτε 

τύπο εταιρείας είναι το καθαρό εισόδηµα ή κέρδος το οποίο προκύπτει από πηγή που 

βρίσκεται στην Ελλάδα, καθώς και το καθαρό κέρδος το οποίο προκύπτει από τη µόνιµη 

εγκατάσταση της αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα κατά την έννοια του άρθρου 100. 

Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται, ότι για να φορολογηθεί µια αλλοδαπή 

επιχείρηση στην Ελλάδα θα πρέπει, είτε να διατηρεί µόνιµη εγκατάσταση στη χώρα µας, 

είτε να αποκτά εισόδηµα το οποίο προκύπτει στην Ελλάδα. 

Ειδικότερα, το εισόδηµα το οποίο αποκτάται από παροχή υπηρεσιών, θεωρείται ότι 

προκύπτει στη χώρα στην οποία προσφέρονται οι σχετικές υπηρεσίες (σχετ. οι 

1042090/10358/Β0012/2001, 1022692/10525/Β0012/2002 κ.λπ. διαταγές µας). 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της περ.β΄ της παρ. 6 του άρθρου 13 του ίδιου ως άνω 

νόµου ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι στις αποζηµιώσεις που καταβάλλονται σε αλλοδαπές 

επιχειρήσεις και οργανισµούς που δεν έχουν µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα ή σε 

φυσικά πρόσωπα κατοίκους αλλοδαπής που δεν ασκούν επάγγελµα ή επιχείρηση στην 

Ελλάδα για παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας και κάθε είδους συµβουλών στην Ελλάδα, 

ενεργείται από τον υπόχρεο για την καταβολή, παρακράτηση φόρου εισοδήµατος µε 

συντελεστή 20% που βαρύνει το δικαιούχο της αποζηµίωσης. 

Οι τράπεζες υποχρεούνται να αρνηθούν την παροχή του ποσού συναλλάγµατος ή 

ευρώ, που αναλογεί για την αποστολή στο εξωτερικό των πιο πάνω αποζηµιώσεων, αν 

δεν προσκοµισθεί σε αυτές αποδεικτικό καταβολής στο ∆ηµόσιο του φόρου που αναλογεί 

στα εισοδήµατα αυτά. 

3. Το ∆εκέµβριο του 1997 εγκρίθηκε το πρωτόκολλο της σύµβασης πλαισίου του ΟΗΕ 

για την αλλαγή του κλίµατος (Πρωτόκολλο του Κιότο), το οποίο εκφράζει τη νέα στάση της 
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διεθνούς κοινότητας απέναντι στο φαινόµενο των κλιµατικών αλλαγών. Βάσει του 

πρωτοκόλλου αυτού, πράγµατι, οι βιοµηχανικές χώρες έχουν δεσµευθεί να µειώσουν, στη 

διάρκεια της περιόδου 2008 - 2012, τις εκποµπές αερίων που ευθύνονται για το φαινόµενο 

του θερµοκηπίου. Το πρωτόκολλο του Κιότο προβλέπει τρεις µηχανισµούς που βασίζονται 

στην ανταλλαγή µονάδων εκποµπών αερίων µεταξύ των συµβαλλόµενων χωρών του 

πρωτοκόλλου, στην από κοινού εφαρµογή σχεδίων µεταξύ των χωρών αυτών και στο 

µηχανισµό για την ίδια ανάπτυξη (µε χώρες που δεν είναι συµβαλλόµενα µέρη του 

πρωτοκόλλου). 

4. Από τα στοιχεία που µας θέσατε υπόψη µε τη σχετική αίτησή σας προκύπτει ότι ο 

αλλοδαπός πελάτης σας στα πλαίσια συµφωνίας που υπέγραψε µε διάφορες διεθνείς 

επιχειρήσεις προσφέρει υπηρεσίες και σε ελληνική επιχείρηση. Ειδικότερα, ο πελάτης σας 

προσδιορίζει και αξιολογεί ευκαιρίες (βρίσκει πωλητές µονάδων καυσαερίου), επιδιώκει και 

συνάπτει εξ ονόµατος της ελληνικής επιχείρησης συµφωνητικά µε σκοπό την προµήθεια 

Μονάδων Εκποµπής καυσαερίων κ.λπ.. 

Για τις παραπάνω υπηρεσίες οφείλεται αµοιβή (management fee), καταβάλλονται 

έξοδα που έχει ήδη καταβάλει η εταιρεία για λογαριασµό της ελληνικής επιχείρησης και 

προβλέπεται αµοιβή επιτυχίας που τυχόν προκύπτει λόγω απόκτησης Μονάδων 

Εκποµπών σε ευνοϊκές τιµές. 

5. Κατόπιν όλων όσων αναφέρθηκαν παραπάνω συνάγεται, ότι οι προαναφερόµενες 

αµοιβές που καταβάλλετε σε αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα για εργασίες ή υπηρεσίες που 

θα παρασχεθούν εξ ολοκλήρου στην αλλοδαπή δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, 

καθόσον οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται στο εξωτερικό και συνεπώς το εισόδηµα κτάται 

στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που θα καταβάλει η ελληνική εταιρεία, σύµφωνα µε τα πιο 

πάνω, στον αλλοδαπό πελάτη σας, πρέπει να υποβάλει στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. σχετική 

δήλωση αποδοχής φόρου δικαιωµάτων ή αποζηµιώσεων (Έντυπο Ε. 178), στην οποία θα 

αναφέρεται ότι δεν οφείλεται φόρος εισοδήµατος (αριθµ. πρωτ. 

1079570/11132/Β0012/28.09.2006 έγγραφό µας). 

 

 

Αθήνα, 27 Νοεµβρίου 2007 

Αριθ. πρωτ.: 1111144/11233/Β0012 

 

ΘΕΜΑ : Έννοια των ιδίων κεφαλαίων για την εφαρµογή των διατάξεων 
της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.2238/94. 
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ΣΧΕΤ.: Το µε αριθµ.πρωτ.7186/16.11.2007 έγγραφό σας. 

 

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.2238/94 ορίζεται, ότι φορολογείται 

αυτοτελώς µε συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) η πραγµατική αξία πώλησης µετοχών 

ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, οι οποίες 

µεταβιβάζονται από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά. 

Για τον προσδιορισµό της πραγµατικής αξίας των µετοχών για την επιβολή του 

φόρου πέντε τοις εκατό (5%) λαµβάνεται υπόψη και η κατώτατη πραγµατική αξία των 

µετοχών που µεταβιβάζονται, υπολογίζοντας, µεταξύ άλλων, τα ίδια κεφάλαια της 

εταιρείας, που εµφανίζονται στον τελευταίο πριν από τη µεταβίβαση επίσηµο ισολογισµό 

και όπως αυτά διαµορφώνονται µετά από αύξηση ή µείωση που έχει πραγµατοποιηθεί 

µέχρι και την προηγούµενη ηµέρα της µεταβίβασης, προσαυξανόµενα µε την απόδοση 

των ιδίων κεφαλαίων των πέντε (5) τελευταίων διαχειριστικών περιόδων πριν από τη 

µεταβίβαση. 

2. Περαιτέρω, µε την περ.6 της παρ.4.2.200 του ΕΓΛΣ ορίζεται, ότι ως «Ίδια Κεφάλαια» 

λαµβάνεται το άθροισµα των κονδυλίων των ακόλουθων πρωτοβάθµιων: 40. «Κεφάλαιο», 

41. «Αποθεµατικά-∆ιαφορές αναπροσαρµογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων» και 43. 

«Ποσά προορισµένα για αύξηση του κεφαλαίου». 

3. Εξάλλου, µε την παρ. 2.2.400 του ΕΓΛΣ ορίζεται, ότι στο λογαριασµό 43.00 

«Καταθέσεις µετόχων» παρακολουθούνται οι καταθέσεις που γίνονται από τους µετόχους 

για να καλυφθεί, µερικά ή ολικά, η αύξηση του κεφαλαίου. Προϋποθέσεις για να κινηθεί ο 

λογαριασµός 43.00 είναι να µην έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία αυξήσεως του 

κεφαλαίου και να έχει ληφθεί ανάλογη απόφαση του ∆.Σ.. 

Αµέσως, µετά από την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας για την αύξηση του 

κεφαλαίου, το υπόλοιπο του λογαριασµού 43.00 κλείνει µε πίστωση του λογαριασµού 

33.0Α. «Οφειλόµενο Κεφάλαιο», το υπόλοιπο του οποίου µεταφέρεται σε πίστωση του 

40.00 «Κεφάλαιο» και ολοκληρώνεται λογιστικά η αύξηση του κεφαλαίου. 

4. Όπως έχει γίνει δεκτό µε τις αριθµ. 1094302/11151/Β0012/30.10.2000, 

1091961/11126/Β0012/13.11.2000 κ.λπ. διαταγές µας, η παραίτηση των παλαιών µετόχων 

από το δικαίωµα προτίµησης κατά την αύξηση κεφαλαίου ανώνυµης εταιρείας, χωρίς την 

ύπαρξη κάποιου ανταλλάγµατος, δεν αποτελεί µεταβίβαση δικαιώµατος. 

5. Από τα στοιχεία του εγγράφου σας προκύπτει, ότι η Γ.Σ. ηµεδαπής ανώνυµης εταιρείας 

αποφάσισε στις 31.08.2007 την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου (από 60.000 ευρώ 
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σε 3.000.000 ευρώ), προχωρώντας και στη σχετική τροποποίηση του καταστατικού της 

εταιρείας. Ωστόσο, µέχρι και στο τελευταίο κατατεθειµένο ισοζύγιο τον Οκτώβριο του 2007 

δεν εµφανίζεται στην Καθαρή Θέση της εταιρείας να έχει κινηθεί ο λογαριασµός 43.00 

«Ποσά προορισµένα για αύξηση του κεφαλαίου». Επίσης, τρεις µέτοχοι της υπόψη Α.Ε. 

προκειµένου να υπολογίσουν τον οφειλόµενο φόρο 5% επί της αξίας των µετοχών που 

πρόκειται να µεταβιβάσουν, ως «Ίδια Κεφάλαια» έλαβαν υπόψη τους µόνο το 

καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο των 60.000 ευρώ, το οποίο είναι και το µοναδικό ποσό 

ιδίων κεφαλαίων που εµφανίζεται στο πιο πάνω ισοζύγιο.  

6.  Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, συνάγεται ότι µέχρι και τον Οκτώβριο του 

τρέχοντος έτους τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, της οποίας οι µετοχές µεταβιβάζονται, 

ανέρχονται στο ποσό των 60.000 ευρώ και εποµένως, αν δεν επέλθει πραγµατική αύξηση 

του κεφαλαίου της υπόψη εταιρείας µέχρι και το χρόνο µεταβίβασης των µετοχών, ως ίδια 

κεφάλαια για τον υπολογισµό της πραγµατικής αξίας των µετοχών θα ληφθούν τα 60.000 

ευρώ. 

 

 

Αθήνα, 23 Νοεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1090133/1754/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Υπολογισµός φόρου υπεραξίας κατά την αποχώρηση εταίρου 
από Ο.Ε. και τη µετατροπή της Ο.Ε. σε Ε.Ε.. 

 

Απαντώντας στην αίτησή σας, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του πρώτου κεφαλαίου της 

1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ. 1053/1.4.03 απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και 

Οικονοµικών, όταν η επιχείρηση της οποίας µεταβιβάζονται µερίδια έχει προέλθει από 

µετατροπή ή συγχώνευση άλλων επιχειρήσεων και πριν από τη µεταβίβαση των µεριδίων 

της έχει υποβάλει λιγότερες από τρεις (3) δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος, για την 

εξεύρεση του µέσου όρου των εισοδηµάτων ή των ολικών αποτελεσµάτων εκµετάλλευσης 

λαµβάνονται υπόψη τα ολικά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης όσων ισολογισµών αυτής 

υπάρχουν καθώς και τα αποτελέσµατα όσων από τους τελευταίους ισολογισµούς των 

επιχειρήσεων που έχουν µετασχηµατισθεί και τηρούσαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κώδικα 

Βιβλίων και Στοιχείων απαιτούνται, ώστε στο επίπεδο της επιχείρησης να συγκεντρωθούν 

τρεις (3) ισολογισµοί. 
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2. Επίσης, από την ίδια απόφαση που αναφέρουµε παραπάνω προκύπτει ότι, 

προκειµένου για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. κατά τον 

προσδιορισµό της καθαρής θέσης θα λαµβάνεται υπόψη η λογιστική καθαρή θέση της 

επιχείρησης η οποία εµφανίζεται στον τελευταίο πριν από τη µεταβίβαση επίσηµο 

ισολογισµό. 

3. Στην αίτησή σας µας αναφέρετε ότι Ε.Π.Ε. που λειτουργούσε από το 2002 

µετατράπηκε σε Ο.Ε. στις 3.7.2007. Από την Ο.Ε. θα αποχωρήσει ένας από τους εταίρους 

και η Ο.Ε. θα µετατραπεί σε Ε.Ε.. 

4. Κατόπιν των ανωτέρω συνάγεται, ότι η Ο.Ε. της οποίας µεταβιβάζεται το µερίδιο 

έχει υποβάλει λιγότερες από τρεις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος και εποµένως, για 

την εξεύρεση του µέσου όρου των εισοδηµάτων ή των ολικών αποτελεσµάτων 

εκµετάλλευσης θα ληφθούν υπόψη τα ολικά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης όσων 

ισολογισµών αυτής υπάρχουν καθώς και τα ολικά αποτελέσµατα όσων από τους 

τελευταίους ισολογισµούς της Ε.Π.Ε. απαιτούνται ώστε να συγκεντρωθούν τελικά στο 

επίπεδο της Ο.Ε. τρεις ισολογισµοί. 

Η καθαρή θέση θα προσδιοριστεί όπως αναφέρουµε στην παράγραφο 2 του παρόντος. 

5. Επιπλέον µε την περ.6 της παρ.4.2.200 του ΕΓΛΣ ορίζεται, ότι ως «Ίδια Κεφάλαια» 

λαµβάνεται το άθροισµα των κονδυλίων των ακόλουθων πρωτοβάθµιων λογαριασµών: 40. 

«Κεφάλαιο», 41. «Αποθεµατικά - ∆ιαφορές αναπροσαρµογής - επιχορηγήσεις 

επενδύσεων» και 42. «Αποτελέσµατα εις νέο», στον οποίο περιλαµβάνονται το «Υπόλοιπο 

κερδών χρήσεως εις νέο» (λογ.42.00), το «Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο» (λογ.42.01) 

και το «Υπόλοιπο ζηµιών προηγούµενων χρήσεων» (λογ.42.02), σύµφωνα µε το 

υπόδειγµα ισολογισµού τέλους χρήσεως της παρ.4.1.103 του ΕΓΛΣ. 

 

 

Αθήνα, 19 Νοεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1111809/2171/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Η αποκλειστική παραχώρηση της χρήσης ιδιόκτητου ακινήτου -
ατοµικής επιχείρησης δεν συνιστά εκχώρηση ή µεταβίβαση 
δικαιώµατος σχετικού µε την άσκηση επιχείρησης. 

 

Απαντώντας στο αρ.22505/2.10.07 έγγραφό σας αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, 

σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.β΄ της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, 
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φορολογείται αυτοτελώς λογιζόµενο ως εισόδηµα, µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) 

κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από την εκχώρηση ή µεταβίβαση αυτοτελώς κάθε 

δικαιώµατος, το οποίο είναι συναφές µε την άσκηση της επιχείρησης ή του επαγγέλµατος, 

όπως του δικαιώµατος της µίσθωσης υποµίσθωσης ή του προνοµίου ή του διπλώµατος 

ευρεσιτεχνίας και άλλων παρόµοιων δικαιωµάτων, καθώς και της άδειας κυκλοφορίας των 

αυτοκινήτων οχηµάτων ή µοτοσικλετών δηµόσιας χρήσης που µεταβιβάζονται. Με 

εκχώρηση εξοµοιώνεται και η παραίτηση από µισθωτικά δικαιώµατα. 

2. Περαιτέρω, όπως έχει διευκρινισθεί µε την Ε.2312/ΠΟΛ. 25/11.2.1982 διαταγή µας, 

στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις ή ιδιώτες εκµισθώνουν επιπλωµένα δωµάτια ή 

διαµερίσµατα χωρίς να παρέχουν υπηρεσίες περιποίησης των πελατών (υπηρεσίες 

ξενοδόχου), τότε τα εν λόγω πρόσωπα αποκτούν εισόδηµα από ακίνητα (Α΄ κατηγορίας) 

ενώ στην αντίθετη περίπτωση που παρέχουν υπηρεσίες περιποίησης των πελατών, 

αποκτούν εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις. 

3. Από τα στοιχεία που µας θέσατε υπόψη µε το σχετικό έγγραφό σας προκύπτει ότι η 

ατοµική επιχείρηση «…»- ενοικίαση χώρου, οργάνωση εκδηλώσεων - εστιατόριο, καφέ – 

«…» µε την από 12.10.05 σύµβαση που συνήψε µε την εταιρεία «…» της παρέχει το 

δικαίωµα της αποκλειστικής χρήσης ιδιόκτητου χώρου εκδηλώσεων που περιλαµβάνει 

γραφεία, αποθήκες, πισίνα κ.λπ., έναντι ετήσιου µισθώµατος µε σκοπό τη διοργάνωση 

κοινωνικών εκδηλώσεων (δεξιώσεων γάµων, βαπτίσεων κ.λπ.). 

Περαιτέρω, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης η ατοµική επιχείρηση µε δική 

της ευθύνη θα παρέχει υπηρεσίες στάθµευσης των αυτοκινήτων και µουσικής κάλυψης 

των εκδηλώσεων και θα είναι υπεύθυνη για τη γενικότερη συντήρηση του χώρου 

(συντήρηση χλοοτάπητα, αποκατάσταση φθορών στο κτήµα) και την πληρωµή των 

λογαριασµών της ∆.Ε.Η. και της Ε.Υ∆.Α.Π. καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης. 

4. Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι η εν λόγω ατοµική επιχείρηση µε την πιο πάνω 

σύµβαση δεν εκχωρεί ή µεταβιβάζει στην «….» κανένα δικαίωµα συναφές µε την άσκηση 

της επιχείρησης ή του επαγγέλµατος από τα αναφερόµενα στην περ.β΄ της παρ.1 του 

άρθρου 13 του ν.2238/1994, λόγω της αποκλειστικής παραχώρησης της χρήσης του πιο 

πάνω ακινήτου, αλλά αποκτά εισόδηµα από την άσκηση εµπορικής δραστηριότητας κατ’ 

αναλογία όσων έχουν γίνει δεκτά µε την Ε2312/ΠΟΛ. 25/11.2.1982 διαταγή, το οποίο 

φορολογείται µε τις γενικές διατάξεις (1015668/275/Α0012/25.7.05 έγγραφο). 
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Αθήνα, 9 Νοεµβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1091738/1784/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Στην περίπτωση που οµόρρυθµη εταιρία εκµισθώσει το ιδιόκτητο 
κεντρικό της κατάστηµα, δεν οφείλεται φόρος υπεραξίας. 

 

Απαντώντας στην από 28.9.2007 αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της υποπ. αα΄ της περ. α΄ της παρ.1 του άρθρου 13 του 

ν.2238/1994, φορολογείται αυτοτελώς µε συντελεστή 20% κάθε κέρδος ή ωφέλεια που 

προέρχεται από τη µεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης µε τα άυλα στοιχεία αυτής, όπως 

αέρας, επωνυµία, σήµα, προνόµια κ.λπ., ή υποκαταστήµατος επιχείρησης, όπως αυτό 

ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του Κ.Β.Σ.. 

2. Περαιτέρω, όπως έχει διευκρινισθεί µε την 1056246/1170/Α0012/ΠΟΛ. 1196/20.6.2000 

εγκύκλιο σε όσες περιπτώσεις εκµισθώνεται ή παραχωρείται η χρήση καταστήµατος 

(γραφείου, περιπτέρου κ.τ.λ.) µε καθορισµένο µηνιαίο µίσθωµα, δεν πρόκειται για 

µεταβίβαση περιουσιακού στοιχείου από αυτά που αναφέρονται στις διατάξεις της 

περίπτωσης α΄ της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, ώστε να προκύψει περιουσιακή 

επαύξηση - κέρδος ή ωφέλεια για τον κύριο της επιχείρησης εκµετάλλευσης καταστήµατος 

που εκµισθώνει τούτο κι εποµένως δεν συντρέχει θέµα εφαρµογής των παραπάνω 

διατάξεων στις περιπτώσεις αυτές, ακόµα και αν στο κατάστηµα που εκµισθώνεται θα 

λειτουργήσει επιχείρηση µε το ίδιο αντικείµενο εργασιών µε αυτό του εκµισθωτή, εφόσον 

δε διαπιστώνεται ότι ο ιδιοκτήτης του δεν εισέπραξε επιπλέον ποσό πέρα από τα 

συµφωνηθέντα µισθώµατα που θα αναγράφονται στο συµβόλαιο µε το µισθωτή. 

3. Από τα στοιχεία που µας θέσατε υπόψη µε τη σχετική αίτησή σας κι όπως µας 

γνωρίσατε τηλεφωνικά προκύπτει ότι πρόκειται να εκµισθώσετε ιδιόκτητο βιοτεχνικό χώρο 

µε τον πάγιο εξοπλισµό του στον οποίο στεγάζεται το κεντρικό σας κατάστηµα σε άλλη 

οµόρρυθµη εταιρία η οποία θα ασκήσει το ίδιο αντικείµενο δραστηριότητας (παραγωγή κι 

εµπορία επίπλων) και θα µεταφέρετε την έδρα σας στο υποκατάστηµα που διατηρείτε 

στην περιοχή των…….µε αντικείµενο δραστηριότητας «εµπόριο επίπλων». 

4. Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι η πιο πάνω εκµίσθωση του κεντρικού σας 

καταστήµατος δεν συνιστά µεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης ή υποκαταστήµατος της 

υποπ. αα΄ της περ. α΄ της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, σύµφωνα µε την 

1056246/1170/Α0012/ΠΟΛ. 1196/20.6.2000 εγκύκλιο κι εποµένως στην περίπτωση αυτή 

δεν συντρέχει θέµα εφαρµογής των εν λόγω διατάξεων. 
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Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2007 

Αριθ. πρωτ.: 1033188/10430/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Σε περίπτωση διάλυσης αλλοδαπής εταιρείας, η οποία κατέχει 
µετοχές ηµεδαπής ανώνυµης εταιρείας και αυτούσιας διανοµής αυτών 
στους µετόχους της, δεν οφείλεται ο προβλεπόµενος από τις διατάξεις 
της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.2238/94 φόρος πέντε τοις εκατό (5%). 

 

ΣΧΕΤ.: Η από 14.09.2007 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 13 του 

ν.2238/1994, φορολογείται αυτοτελώς λογιζόµενο ως εισόδηµα µε συντελεστή πέντε τοις 

εκατό (5%) η πραγµατική αξία πώλησης µετοχών ή παραστατικών τίτλων µετοχών µη 

εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ή αλλοδαπό Χρηµατιστήριο ή σε άλλο διεθνές 

αναγνωρισµένο χρηµατιστηριακό θεσµό που µεταβιβάζονται από ιδιώτες ή από φυσικά ή 

νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά. 

2. Όπως έχει διευκρινιστεί από την υπηρεσία µας σε περίπτωση που αλλοδαπές 

επιχειρήσεις, µε µοναδικό περιουσιακό στοιχείο µετοχές ηµεδαπής ανώνυµης εταιρείας 

ΜΗ εισηγµένες στο ΧΑ, τεθούν σε εκκαθάριση και διανείµουν αυτούσιες τις υπόψη µετοχές 

στους µετόχους τους, δεν έχουν εφαρµογή για τη µεταβίβαση αυτή οι προαναφερόµενες 

διατάξεις του ν.2238/1994, καθόσον η αιτία της µεταβίβασης δεν είναι ούτε η πώληση των 

µετοχών, ούτε η ανταλλαγή τους, αλλά η επιστροφή στους µετόχους του κεφαλαίου που 

τους απένειµε, µετά την εκκαθάριση της (σχετ.1108744/11509πε/Β0012/28-2-2007 και 

1066140/10762/Β0012/17.07.2007 έγγραφά µας). 

3. Από τα στοιχεία που µας θέσατε υπόψη µε τη σχετική αίτησή σας προκύπτει, ότι 

αλλοδαπή εταιρεία «...» µε έδρα στο Λουξεµβούργο, κατέχει το 100% των µετοχών άλλης 

αλλοδαπής εταιρείας «...»µε έδρα στην Ολλανδία. 

Η εταιρεία «…» έχει στην κυριότητα της µετοχές µη εισηγµένες µιας ελληνικής Α.Ε. 

«…». Η διοίκηση των ανωτέρω αλλοδαπών εταιριών λόγω ενδοοµιλικής αναδιοργάνωσης 

προτίθεται να προβεί σε διάλυση και εκκαθάριση της ολλανδικής εταιρείας «...» µε 

συνέπεια οι µετοχές της ελληνικής Α.Ε. να περιέλθουν αυτούσιες ως προϊόν εκκαθάρισης 

στη µητρική εταιρεία. 
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4. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδοµένου ότι η εξεταζόµενη 

περίπτωση αναφέρεται σε εκκαθάριση αλλοδαπής εταιρείας, προκύπτει, ότι δεν έχουν 

εφαρµογή οι διατάξεις τηςπαρ.2 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, αλλά τα αναφερόµενα 

στην παράγραφο 2 του παρόντος, δηλαδή λαµβάνει χώρα επιστροφή του κεφαλαίου της 

ολλανδικής εταιρείας στους µετόχους της και συνεπώς, δεν οφείλεται φόρος 5% επί της 

πραγµατικής αξίας των µεταβιβαζοµένων µετοχών της ηµεδαπής εταιρείας. 

 

 

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.1077415/10868/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Σε περίπτωση µαταίωσης, πριν από τη σύνταξη του ιδιωτικού 
συµφωνητικού, της πώλησης µετοχών ηµεδαπών ανώνυµων εταιρειών 
µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, ο καταβληθείς φόρος 5% 
επιστρέφεται. 

 

ΣΧΕΤ.: Η από 6/8/2007 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το ανωτέρω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, όπως ισχύουν 

µετά την τροποποίησή τους από το άρθρο 10 του ν.3522/2006 (ΦΕΚ Α΄ 276), 

φορολογείται αυτοτελώς µε συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) η πραγµατική αξία πώλησης 

µετοχών ηµεδαπών ανώνυµων εταιρειών µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, οι 

οποίες µεταβιβάζονται από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά. Για την 

καταβολή του φόρου αυτού και την υποβολή της σχετική δήλωσης έχουν εφαρµογή τα 

αναφερόµενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου. 

2. Με τις διατάξεις των τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 1 του πιο πάνω άρθρου 

ορίζεται, ότι ο δικαιούχος του κέρδους ή της ωφέλειας, που προκύπτει από την εφαρµογή 

αυτής της παραγράφου, επιβαρύνεται µε τον οικείο φόρο και καταβάλλει αυτόν εφάπαξ µε 

την υποβολή δήλωσης στην αρµόδια δηµόσια οικονοµική υπηρεσία της περιφέρειας όπου 

βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης της οποίας µεταβιβάζεται ή εκχωρείται το περιουσιακό 

στοιχείο, πριν από τη µε οποιονδήποτε τρόπο µεταβίβαση ή εκχώρηση του οικείου 

περιουσιακού στοιχείου. Η σχετική δήλωση υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα από τα 

οποία τα δύο (2) επιστρέφονται θεωρηµένα στο δικαιούχο του κέρδους ή της ωφέλειας. 
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Εάν η οικεία πράξη γίνεται µε ιδιωτικό έγγραφο, ο προϊστάµενος της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. 

υποχρεούται να αρνηθεί τη θεώρηση του εγγράφου αυτού, εάν δεν επισυνάπτεται σε αυτό 

αντίτυπο της οικείας δήλωσης και δεν αναγράφονται στο σώµα του εγγράφου τα στοιχεία 

αυτής. Στο ιδιωτικό αυτό έγγραφο πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται το κέρδος ή η 

ωφέλεια που προέκυψε από την εκχώρηση του δικαιώµατος ή του εταιρικού µεριδίου ή 

ολόκληρης της επιχείρησης. 

3. Περαιτέρω µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 79 του ν.2238/1994 ορίζεται, 

ότι η µεταβίβαση εν ζωή ή λόγω θανάτου ονοµαστικών ή ανώνυµων µετοχών µη 

εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών πραγµατοποιείται αποκλειστικώς µε 

συµβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο θεωρηµένο από τον προϊστάµενο της 

οικείας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας. Απόκτηση τέτοιων µετοχών κατά παράβαση της 

διάταξης του προηγούµενου εδαφίου θεωρείται άκυρη και δεν παράγει κανένα έννοµο 

δικαίωµα υπέρ αυτού που τις αποκτά, όπως το δικαίωµα είσπραξης µερίσµατος, 

συµµετοχής στις γενικές συνελεύσεις, µεταβίβασης των µετοχών αυτών κ.τ.λ.. 

4. Με την αρ.1056431/10479/Β0012/ΠΟΛ. 1169/23.5.1997 Α.Υ.Ο., η οποία εκδόθηκε κατ’ 

εξουσιοδότηση των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 79 του ν.2238/1994 

ορίζεται, ότι προκειµένου να λάβει χώρα µεταβίβαση, µε οποιοδήποτε τρόπο µετοχών 

ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών µη εισηγµένων στο ΧΑ, το καταρτιζόµενο , σύµφωνα µε 

τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 79 του ν.2238/1994, συµβολαιογραφικό ή ιδιωτικό 

έγγραφο πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:………ε) οι καταβληθέντες 

φόροι βάσει των διατάξεων του άρθρου 13 του ν.2238/1994 καθώς και του άρθρου 24 του 

ν.2214/1994 και τα αποδεικτικά καταβολής αυτών. Για τη θεώρηση του ιδιωτικού 

συµφωνητικού θα ακολουθείται η εξής διαδικασία: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που 

µεταβιβάζει τις µετοχές υποχρεούται να υποβάλει στην αρµόδια για τη φορολογία του 

δηµόσια οικονοµική υπηρεσία το διαλαµβανόµενο έγγραφο σε τόσα αντίτυπα ώστε, µετά 

τη θεώρηση του από αυτή, ένα θεωρηµένο αντίτυπο να παραλαµβάνει ο µεταβιβάζων, 

από ένα αντίτυπο να χορηγείται στον κάθε καινούργιο µέτοχο και ένα αντίτυπο να 

παραµένει στη ∆.Ο.Υ.. 

5. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση κατά τη σύνταξη προσυµφώνου για µεταβίβαση 

µετοχών δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν.2238/1994, καθώς δεν 

λαµβάνει χώρα µεταβίβαση των µετοχών αλλά απλώς δέσµευση των µερών να 

µεταβιβάσουν τις µετοχές τους (σχετ.1121965/11018/Β0012/5-11-1998 έγγραφό µας).  

6. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω προκύπτει, ότι στην περίπτωση που η 

πώληση των µετοχών ανώνυµης εταιρείας µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών 

µαταιωθεί πριν από την υποβολή για θεώρηση από τον Προϊστάµενο της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. 
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του ιδιωτικού συµφωνητικού πώλησης και µεταβίβασης αυτών, ο καταβληθείς φόρος 5% 

επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθείς, καθόσον µόνο µε τη σύνταξη και υποβολή 

στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. του εν λόγω συµφωνητικού ή τη σύνταξη συµβολαιογραφικού 

εγγράφου, κατά περίπτωση συντελείται η εν λόγω µεταβίβαση. 

 

 

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1087938/1708/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φόρος υπεραξίας κατά τη µεταβίβαση επιχείρησης 
εκµετάλλευσης περιπτέρου σε τρίτο. 

 

Απαντώντας στην αίτησή σας, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

διευκρινίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτ. α΄ της παραγρ.1 του άρθρου 13 του 

ν.2238/1994 φορολογείται αυτοτελώς λογιζόµενο ως εισόδηµα: 

α) Με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται 

από τη µεταβίβαση ολόκληρης της επιχείρησης µε τα άυλα στοιχεία αυτής όπως αέρας, 

επωνυµία, σήµα, προνόµια κ.λπ. ή υποκαταστήµατος επιχείρησης, όπως αυτό ορίζεται 

από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 9 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 

β) Με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται 

από την εκχώρηση δικαιώµατος της µίσθωσης. 

2. Ο φόρος υπεραξίας υπολογίζεται και σε περίπτωση διακοπής των εργασιών 

επιχείρησης (ατοµικής ή εταιρίας) και έναρξης στον ίδιο χώρο µε το ίδιο αντικείµενο 

εργασιών άλλης επιχείρησης (ατοµικής ή εταιρίας) µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα έξι 

(6) µηνών, σύµφωνα µε την 1052699/1082/Α0012/30.5.03 διαταγή. 

3. Από όσα αναφέρονται στην αίτησή σας η κατεδάφιση του περιπτέρου δεν είναι 

λόγος διακοπής των εργασιών σας αφού σε λιγότερο από ένα µήνα έγινε έναρξη εργασιών 

νέας επιχείρησης εκµετάλλευσης περιπτέρου. Τα θέµατα όµως αυτά είναι πραγµατικά και 

αρµόδιος για τον έλεγχο είναι ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ. 

4. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι σε περίπτωση διακοπής των εργασιών 

επιχείρησης (ατοµικής ή εταιρίας) εκµετάλλευσης περιπτέρου και έναρξης στον ίδιο χώρο 

µε το ίδιο αντικείµενο εργασιών άλλης επιχείρησης, µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα έξι 

(6) µηνών τίθεται θέµα εφαρµογής των διατάξεων της υποπερίπτωσης αα΄ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε.. Υποχρεωµένος για την καταβολή του οικείου 
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φόρου είναι ο πωλητής της επιχείρησης εκµετάλλευσης περιπτέρου σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της περ. γ΄ της ίδιας παραγράφου και άρθρου και όχι ο 

εκµισθωτής του περιπτέρου ανάπηρος ή θύµα πολέµου (σχετ. 

1053215/1237/Α0012/28.6.2006 έγγραφό µας). 

 

 

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1062945/10737/Β0012 

 

ΘΕΜΑ:Φορολόγηση Ιαπώνων καλλιτεχνών. 

 

ΣΧΕΤ.: Το από 27/6/2007 έγγραφό σας. 

 

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Όπως αναφέρεται στην αριθµ. 1062943/1942/∆ΟΣ/21-9-2007 απάντηση της ∆ΟΣ προς 

την υπηρεσία σας, όλο το ποσό της αµοιβής που αφορά στις παραστάσεις «…» που 

πραγµατοποιήθηκαν από την οµάδα «…» από 14 έως 21 Ιουνίου 2007 υπάγεται, 

σύµφωνα µε το άρθρο 18 της ∆ιµερής Σύµβασης Ελλάδος-Κάτω Χωρών σε φορολογία 

στην Ελλάδα κατά τα οριζόµενα στην εσωτερική µας νοµοθεσία (Κ.Φ.Ε. Ν.2238/1994), 

έστω και αν καταβάλλεται µέσω άλλου προσώπου (πράκτορας). 

2. Εξάλλου, µε τις διατάξεις της περ.β΄ της παρ.6 του άρθρου 13 του ν.2238/1994 ορίζεται, 

µεταξύ άλλων, ότι στις αµοιβές που καταβάλλονται σε ξένα καλλιτεχνικά συγκροτήµατα, ή 

σε µεµονωµένους καλλιτέχνες κατοίκους ξένων χωρών για τη συµµετοχή τους σε 

διάφορες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα, ενεργείται από τον υπόχρεο για την 

καταβολή, παρακράτηση φόρου εισοδήµατος µε συντελεστή 20% που βαρύνει τον 

δικαιούχο της αποζηµίωσης ή του δικαιώµατος ή της αµοιβής. 

Ο φόρος αυτός υπολογίζεται στο ακαθάριστο ποσό της αποζηµίωσης ή του 

δικαιώµατος ή της αµοιβής. 

Με την παρακράτηση του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του αλλοδαπού 

δικαιούχου από το φόρο εισοδήµατος για τα εισοδήµατά του αυτά. 

3. Ύστερα από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει, ότι θα πρέπει να υπαχθεί σε 

φορολογία µε συντελεστή 20% το σύνολο της αµοιβής των Ιαπώνων καλλιτεχνών (δηλ. 

52.000 ευρώ), έστω και αν το εν λόγω ποσό καταβλήθηκε µέσω της ολλανδικής εταιρείας 

(πράκτορας). Στην περίπτωση δε που πράγµατι καταβλήθηκε αµοιβή στον πράκτορα, δεν 
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υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης φόρου, καθόσον η πιο πάνω αµοιβή αφορά παροχή 

υπηρεσιών που έχει παρασχεθεί στην αλλοδαπή (ανεύρεση καλλιτεχνικού συγκροτήµατος) 

και ως εκ τούτου δεν αποτελεί αντικείµενο του φόρου στην Ελλάδα (Β 

1321/1575/69/16.3.88, 1062190/10282/Β0012/15.7.93 έγγραφά µας). Επίσης, για τα έξοδα 

µεταφορών, ξενοδοχείων κ.λπ., έξοδα των καλλιτεχνών που πραγµατοποίησε η ολλανδική 

εταιρεία στην Ελλάδα και τα οποία καλύφθηκαν από την ελληνική εταιρεία, σας 

γνωρίζουµε ότι η αλλοδαπή εταιρεία δεν έχει φορολογική υποχρέωση στην Ελλάδα, 

καθόσον δεν έχει αποκτήσει µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα και τα συγκεκριµένα ποσά 

που της καταβλήθηκαν αποτελούν τελικά εισόδηµα ελληνικών επιχειρήσεων (ξενοδοχεία, 

ταξί κ.λπ.). Τέλος σας γνωρίζουµε, ότι η υποχρέωση παρακράτησης εκ του νόµου είναι 

αυτοτελής και εποµένως αν δεν έχει αποδώσει η ελληνική επιχείρηση τον οφειλόµενο 

σύµφωνα µε τα πιο πάνω φόρο 20% θα πρέπει να γίνει ο καταλογισµός του. 

 

 

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1077411/10869/Β0012 

 

ΘΕΜΑ:Η παραίτηση των παλαιών µετόχων από το δικαίωµα 
προτίµησης κατά την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου ηµεδαπής 
ανώνυµης εταιρείας, χωρίς την ύπαρξη κάποιου ανταλλάγµατος, δεν 
αποτελεί µεταβίβαση δικαιώµατος και δεν οφείλεται φόρος 5%. 

 

ΣΧΕΤ.:Η από 6.08.2007 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 13 του 

ν.2238/1994, η πραγµατική αξία πώλησης µετοχών ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών µη 

εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, οι οποίες µεταβιβάζονται από φυσικά ή νοµικά 

πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, φορολογείται αυτοτελώς µε συντελεστή πέντε τοις εκατό 

(5%). 

2. Με τα αρ. πρωτ. 1071957/10788/Β0012/30.10.2003 και 

1094302/11151/Β0012/30.10.2000 έγγραφά µας έχει γίνει δεκτό, ότι η παραίτηση των 

παλαιών µετόχων από το δικαίωµα προτίµησης κατά την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου 

ανώνυµης εταιρείας, χωρίς την ύπαρξη κάποιου ανταλλάγµατος, δεν αποτελεί µεταβίβαση 
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δικαιώµατος και δεν οφείλεται φόρος πέντε τοις εκατό (5%). 

 

 

Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1083432/1630/2007 

 

ΘΕΜΑ: Επιβολή φόρου υπεραξίας κατά την αύξηση κεφαλαίου Ε.Ε και 
είσοδο νέου µέλους σ’ αυτή. 

 

Απαντώντας στο ερώτηµά σας, το οποίο µας στείλατε µε το ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας διευκρινίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ.1 του άρθρου 13 του 

Κ.Φ.Ε., φορολογείται αυτοτελώς λογιζόµενο ως εισόδηµα µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό 

(20%) κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη µεταβίβαση εταιρικών µερίδων ή 

µεριδίων. Με µεταβίβαση εταιρικών µερίδων ή µεριδίων εξοµοιώνεται και η µη συµµετοχή 

εταίρου στην αύξηση κεφαλαίου προσωπικής εταιρίας. 

Προκειµένου για µεταβιβάσεις από επαχθή αιτία των εταιρικών µερίδων ή µεριδίων 

σε δικαιούχους που υπάγονται στην Α΄ ή Β΄ κατηγορία συγγένειας του άρθρου 29 του 

ν.2961/2001, η πραγµατική αξία πώλησης αυτών φορολογείται αυτοτελώς µε συντελεστή 

1,2% και 2,4% αντίστοιχα. ∆ιευκρινίζεται ότι στην Α΄ κατηγορία συγγένειας του άρθρου 29 

του ν.2961/2001 περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, οι κατιόντες πρώτου βαθµού (τέκνα) 

ενώ στη Β΄ κατηγορία περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, οι συγγενείς εξ αίµατος τρίτου 

βαθµού εκ πλαγίου (ανιψιοί). 

2. Στην αίτησή σας µας αναφέρετε ότι, ετερόρρυθµη εταιρία µε µέλη δύο αδέλφια 

προβαίνει σε αύξηση του κεφαλαίου της µε ταυτόχρονη είσοδο νέου µέλους που είναι ο 

γιος του πρώτου εταίρου. Η αύξηση του κεφαλαίου θα καταβληθεί αποκλειστικά από το 

νέο µέλος της ετερόρρυθµης εταιρίας. 

3. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι εφόσον µη συµµετοχή εταίρου στην αύξηση 

κεφαλαίου προσωπικής εταιρίας εξοµοιώνεται µε µεταβίβαση εταιρικού µεριδίου, το κέρδος 

ή η ωφέλεια που θα προκύψει από τη µη συµµετοχή των υφιστάµενων εταίρων στην 

αύξηση του κεφαλαίου θα φορολογηθεί αυτοτελώς λογιζόµενη ως εισόδηµα µε τους 

συντελεστές που αναλυτικά περιγράφονται στην παράγραφο 1 του παρόντος. 
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Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1095248/1856/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Υπεραξία µεταβίβασης Φ.Ι.Χ. του οποίου η άδεια 
κυκλοφορίας έχει εκδοθεί στο όνοµα της πωλήτριας εταιρείας. 

 

Απαντώντας στο έγγραφό σας αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ της παρ.3 του άρθρου 28 του 

ν.2238/1994 και του δεύτερου και εποµένων αυτού εδαφίων της παρ.2 του άρθρου 5 του 

ν.δ.1146/1976, όπως έχει τροποποιηθεί µε την παρ.3 του άρθρου 7 του ν.1160/1981 και 

µε µεταγενέστερους νόµους, θέµα επιβολής φόρου υπεραξίας κατά τη µεταβίβαση 

αυτοκινήτων οχηµάτων που ανήκουν σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε µορφής προκύπτει 

µόνο στην περίπτωση που τα αυτοκίνητα αποτελούν πάγια στοιχεία των επιχειρήσεων 

αυτών. 

2. Συνεπώς, σε φόρο υπεραξίας δεν υπάγονται οι πωλήσεις αυτοκινήτων και 

µοτοποδηλάτων που πραγµατοποιούνται από επιχειρήσεις εµπορίας αυτοκινήτων γιατί 

στις περιπτώσεις αυτές τα αυτοκίνητα και µοτοποδήλατα αποτελούν εµπόρευµα των 

επιχειρήσεων αυτών και όχι πάγιο στοιχείο τους. 

Στην περίπτωση όµως που ένα αυτοκίνητο αποτελεί εµπόρευµα της επιχείρησης 

και στη συνέχεια χρησιµοποιηθεί µε οποιοδήποτε τρόπο από αυτή ως µέσο δράσης της 

κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής της αποτελεί πάγιο περιουσιακό στοιχείο αυτής. 

3. Από το έγγραφό σας προκύπτει ότι ατοµική επιχείρηση µε αντικείµενο 

δραστηριότητας Αντιπροσωπεία - Έκθεση Αυτ/των και δεύτερη δραστηριότητα χονδρικό - 

λιανικό εµπόριο εξαρτηµάτων αυτοκινήτων οχηµάτων, αγόρασε στις 27.12.2006 ένα 

φορτηγό αυτοκίνητο το οποίο και καταχώρησε στα βιβλία του ως εµπόρευµα. Στις 

20.3.2007 εκδόθηκε από το Υπουργείο Μεταφορών άδεια κυκλοφορίας ΙΧΦ 

πετρελαιοκίνητο νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας µε παρακράτηση κυριότητας στο 

όνοµα του φορέα της ατοµικής επιχείρησης. (Σηµ. ο αριθµός πλαισίου του ΙΧΦ µε αριθµ. 

κυκλοφορίας….είναι ο ίδιος µε αυτόν του αυτοκινήτου που καταχωρήθηκε στα βιβλία της 

επιχείρησης σαν εµπόρευµα το ∆εκέµβρη του 2006) ρωτάται εάν κατά τη µεταβίβαση του 

συγκεκριµένου αυτοκινήτου σε τρίτο οφείλεται φόρος υπεραξίας. 

4. Σε κάθε περίπτωση η διαπίστωση του αν το αυτοκίνητο αποτελεί πάγιο στοιχείο 

επιχείρησης η εµπόρευµα, είναι θέµα πραγµατικό και ανάγεται στην εξελεγκτική 
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αρµοδιότητα του Προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ. ο οποίος αφού εξετάσει τα πραγµατικά 

περιστατικά όπως εάν το Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών υποχρεούται από 

διάταξη νόµου να εκδώσει την άδεια του συγκεκριµένου οχήµατος στο όνοµα του φορέα 

της ατοµικής επιχείρησης έστω και αν αυτό προορίζεται για εµπόρευµα της, µε την 

προϋπόθεση ότι οι πινακίδες έχουν κατατεθεί στο αρµόδιο Υπουργείο, για το χρονικό 

διάστηµα που µεσολαβεί από την εισαγωγή του οχήµατος µέχρι την πώληση του σαν 

εµπόρευµα. Το βάρος της απόδειξης των ισχυρισµών αυτών φέρει ο φορολογούµενος. 

Κατά τη γνώµη µας, εφόσον δεν έχουν κατατεθεί οι πινακίδες από την ηµεροµηνία 

έκδοσής τους έως σήµερα, το συγκεκριµένο αυτοκίνητο αποτελεί πάγιο στοιχείο της 

επιχείρησης από τις 20.3.2007 που εκδόθηκε άδεια κυκλοφορίας του, κατά συνέπεια 

οφείλεται φόρος υπεραξίας κατά τη µεταβίβασή του. 

 

 

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ. 1086411/10952/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Το κέρδος που προκύπτει από την πώληση ακινήτου Α.Ε. σε 
εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης µέσα στα πλαίσια σύµβασης sale 
and lease back δεν λαµβάνεται υπόψη για τον προσδιορισµό της 
κατώτατης αξίας πώλησης των µετοχών της ίδιας εταιρείας, πριν από 
την εµφάνιση της υπεραξίας αυτής σε λογαριασµό αποθεµατικού. 

 

ΣΧΕΤ: Η από 11/9/2007 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στην σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, η 

πραγµατική αξία πώλησης µετοχών ή παραστατικών τίτλων µετοχών µη εισηγµένων στο 

Χρηµατιστήριο Αθηνών ή αλλοδαπό χρηµατιστήριο ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισµένο 

χρηµατιστηριακό θεσµό, που µεταβιβάζονται από ιδιώτες ή από φυσικά ή νοµικά 

πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, φορολογείται αυτοτελώς µε συντελεστή πέντε τοις 

εκατό (5%). Για την καταβολή του φόρου αυτού και την υποβολή της σχετικής δήλωσης 

έχουν εφαρµογή τα αναφερόµενα της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου. 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 της 

1112719/11072/Β0012/ΠΟΛ. 1233/2.12.1999 Α.Υ.Ο., η οποία εκδόθηκε κατ' 
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εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ.11 του άρθρου 3 του ν.2753/1999, ορίζεται, ότι ως 

κατώτατη πραγµατική αξία των µεταβιβαζόµενων µετοχών λαµβάνεται το ποσό που 

προκύπτει από τη διαίρεση των ιδίων κεφαλαίων της ανώνυµης εταιρείας της οποίας 

µεταβιβάζονται οι µετοχές τα οποία υφίστανται την προηγούµενη ηµέρα εκείνης κατά την 

οποία υποβάλλεται η δήλωση της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, µε τον αριθµό 

των υφισταµένων την ίδια ως άνω ηµέρα µετοχών. Ως ίδια κεφάλαια λαµβάνεται το 

άθροισµα των οριζοµένων στην περίπτωση 6 της παραγράφου 4.2.200 του Ε.Γ.Λ.Σ 

κονδυλίων που εµφανίζονται στον τελευταίο πριν από τη µεταβίβαση επίσηµο ισολογισµό 

και των αυξήσεων (ή µειώσεων) κεφαλαίου προσαυξηµένα µε την απόδοση που είχαν 

αυτά κατά το χρονικό διάστηµα που αναφέρεται στις παραγράφους 3 και 4 της απόφασης. 

3.Με τις διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της περ.ζ΄ της παρ.3 του άρθρου 28 

του ν.2238/1994, όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 6 

του ν.3220/2004, ορίζεται, ότι η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτου 

επιχείρησης σε εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης, για το οποίο στη συνέχεια θα 

συναφθεί σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης µεταξύ εταιρείας χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

και της πωλήτριας επιχείρησης, απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήµατος, µε την 

προϋπόθεση ότι θα εµφανισθεί σε ιδιαίτερο λογαριασµό αφορολόγητου αποθεµατικού, το 

οποίο φορολογείται, σε περίπτωση διανοµής ή διάλυσης της επιχείρησης, σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις. Για τον προσδιορισµό της υπεραξίας, ως τιµή πώλησης λαµβάνεται 

αυτή που ορίζεται στη σύµβαση . 

Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται, ότι για να τύχει απαλλαγής η υπόψη υπεραξία 

θα πρέπει να υπάρχει επάρκεια κερδών, ούτως ώστε να είναι δυνατή η εµφάνιση της σε 

αυτόν (µέσω του πίνακα διάθεσης κερδών). 

4. Εξάλλου, µε τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 17 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) 

προκύπτει, ότι οι πράξεις του ισολογισµού, καθώς και το κλείσιµο αυτού, περατούται για 

τις ανώνυµες εταιρείες εντός τεσσάρων µηνών (4) µηνών από τη λήξη της διαχειριστικής 

περιόδου. 

5. Από την αίτησή σας προκύπτει ότι µέτοχοι ανώνυµης εταιρείας πώλησαν µετοχές 

της στις 30.12.2004, δηλαδή πριν από τη σύνταξη ισολογισµού της διαχειριστικής 

περιόδου 1/1/2004-31/12/2004 και αποδόθηκε ο οφειλόµενος φόρος 5% ο οποίος 

υπολογίσθηκε επί της αξίας που προέκυψε βάσει της 1112719/11072/Β0012/ΠΟΛ. 

1233/2.12.1999Α.Υ.Ο.. 

6. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει, ότι η εταιρεία την 

30.12.2004 δεν είχε τη δυνατότητα να σχηµατίσει το αφορολόγητο αποθεµατικό από την 

υπεραξία που προέκυψε από την πώληση του ακινήτου σε εταιρεία χρηµατοδοτικής 
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µίσθωσης µέσα στα πλαίσια σύµβασης sale and lease back, καθώς δεν είχε λήξει η 

διαχειριστική της περίοδος, ενώ οι πράξεις του ισολογισµού και το κλείσιµο αυτού 

ολοκληρώνονται µέχρι της 30/4. Συνεπώς, το κέρδος που προέκυψε από τη συγκεκριµένη 

πράξη δεν λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της κατώτατης αξίας των 

µεταβιβασθέντων µετοχών. 

 

 

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2007 

Αριθµ. Πρωτ.:1086580/1664/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογία ωφέλειας από µεταβίβαση αγροτικού αυτοκινήτου. 

 

Απαντώντας στην από 11.09.2007 αίτησή σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε το προτελευταίο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 5 του ν.δ.1146/1972, που 

προστέθηκε µε τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 6 του ν.1473/1984, εξαιρείται από την 

αυτοτελή φορολογία η ωφέλεια η οποία προκύπτει από τη µεταβίβαση αγροτικού 

αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, το οποίο ανήκει κατά κυριότητα σε φυσικό πρόσωπο που 

ασκεί γεωργική επιχείρηση. 

2. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δύο προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν για την 

εφαρµογή της πιο πάνω διάταξης: 

α) Το µεταβιβαζόµενο αυτοκίνητο από το οποίο προκύπτει η ωφέλεια πρέπει να έχει 

χαρακτηριστεί ως αγροτικό. 

β) Το υπόψη αυτοκίνητο να ανήκει κατά κυριότητα σε φυσικό πρόσωπο που ασκεί 

γεωργική επιχείρηση, χωρίς να απαιτείται να ασκεί την επιχείρηση αυτή κατά κύριο 

επάγγελµα (σχετ. 1025097/443/Α0012/23.3.2000, 106926/1471/Α0012/23.7.2003 

έγγραφα). 

3. Όπως αναφέρετε στο αίτηµά σας, φορολογούµενος ο οποίος έχει συνταξιοδοτηθεί 

από τον ΟΓΑ επιθυµεί να πουλήσει αγροτικό φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης. 

4. Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή οι φορολογικές διατάξεις ερµηνεύονται στενά, 

εφόσον ο φορολογούµενος κατά το χρόνο µεταβίβασης του αγροτικού αυτοκινήτου δεν 

ασκεί γεωργική επιχείρηση, δεδοµένου ότι έχει συνταξιοδοτηθεί, η ωφέλεια που προκύπτει 

από τη µεταβίβαση του αυτοκινήτου αυτού δεν εξαιρείται από την αυτοτελή φορολογία 

(σχετ.1013222/286/Α0012/17.2.2000 έγγραφο). 

5. Επίσης, αναφορικά µε τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν για την 
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καταβολή του φόρου υπεραξίας, αν δεν υπάρχει υποχρέωση έκδοση στοιχείου ούτε από 

τον πωλητή ούτε από τον αγοραστή είναι, εκτός από τη δήλωση φορολογίας υπεραξίας 

αυτοκινήτων και της άδειας κυκλοφορίας µία υπεύθυνη δήλωση στην οποία να 

αναφέρονται ο αγοραστής, ο πωλητής, ο αριθ.κυκλ. του αυτ/του και το ποσό. 

6. Το παρόν κοινοποιείται στη ∆/νση Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για τυχόν δικές της 

ενέργειες. 

 

 

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2007 

Αριθµ. Πρωτ.: 1060811/1207/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Επιβολή φόρου υπεραξίας κατά τη µεταβίβαση Φ.Ι.Χ. πάγιου 
στοιχείου επιχείρησης, το οποίο µεταβιβάζεται µετά τη διακοπή των 
εργασιών της. 

 

Απαντώντας στο έγγραφό σας, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του 

ν.2238/1994 και του δεύτερου και εποµένων αυτού εδαφίων της παραγράφου 2 του 

άρθρου 5 του ν.δ.1146/1976, όπως έχει τροποποιηθεί µε την παράγραφο 3 του άρθρου 7 

του ν.1160/1981 και µε µεταγενέστερους νόµους, θέµα επιβολής φόρου υπεραξίας κατά τη 

µεταβίβαση αυτοκινήτων οχηµάτων που ανήκουν σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε µορφής 

προκύπτει µόνο στην περίπτωση που τα αυτοκίνητα αποτελούν πάγια στοιχεία των 

επιχειρήσεων αυτών. 

∆ηλαδή, για την επιβολή του φόρου αυτού δεν εξετάζεται εάν το αυτοκίνητο που 

µεταβιβάζεται είναι ιδιωτικής ή δηµόσιας χρήσης, έχει πινακίδες ή όχι, αλλά ο 

χαρακτηρισµός αυτού ως πάγιου στοιχείου της επιχείρησης. 

2. Με βάση τα όσα αναφέρετε στο έγγραφο σας προκύπτει ότι το συγκεκριµένο Φ.Ι.Χ. 

ήταν πάγιο στοιχείο ατοµικής επιχείρησης, το οποίο παρέµεινε στο φορέα της και µετά την 

διακοπή των εργασιών αυτής, µέχρι ευρέσεως αγοραστή. 

Κατά συνέπεια, εφόσον το συγκεκριµένο Φ.I.X. το οποίο ήταν πάγιο στοιχείο 

ατοµικής επιχείρησης και κατά τη διακοπή των εργασιών της, δεν προέκυψε η µεταβίβαση 

του και δεν καταβλήθηκε φόρος υπεραξίας, κατά τη µεταβίβαση του τώρα σε τρίτο 

πρόσωπο (σε αγρότη ειδικού καθεστώτος) υπόκειται στον φόρο αυτό, ανεξάρτητα εάν ο 

φορέας της ατοµικής τη στιγµή της µεταβίβασης του συγκεκριµένου Ι.Χ.Φ. δεν είναι πλέον 
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επιτηδευµατίας. 

 

 

Αθήνα, 19 Σεπτεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1074454/1475/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση εξόδων παράστασης ∆ηµάρχων, 
Αντιδηµάρχων και Προέδρων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (αιρετών 
µελών). 

 

Σε απάντηση του 6144/18.7.2007 εγγράφου σας, αναφορικά µε το θέµα, σας 

πληροφορούµε τα ακόλουθα: 

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 13 του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήµατος (ν.2238/1994) οι πάσης φύσεως παροχές που χορηγούνται στα πρόσωπα 

που εκλέγονται για τον πρώτο και δεύτερο βαθµό της τοπικής αυτοδιοίκησης 

φορολογούνται αυτοτελώς µε συντελεστή φόρου είκοσι τοις εκατό (20%):Ο φόρος που 

προκύπτει παρακρατείται κατά την πληρωµή. 

Για την απόδοση του φόρου αυτού εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 

του άρθρου 60. 

Με την παρακράτηση αυτού του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση από 

το φόρο εισοδήµατος των δικαιούχων για τις ως άνω παροχές. 

2. Επίσης δεδοµένου ότι τα έξοδα παράστασης που χορηγούνται στα πρόσωπα 

που εκλέγονται για τον πρώτο και δεύτερο βαθµό της τοπικής αυτοδιοίκησης θεωρούνται 

ως εισόδηµα από ελευθέρια επαγγέλµατα, η παρακράτηση του φόρου είκοσι τοις εκατό 

(20%) υπολογίζεται στο ακαθάριστο ποσό των αµοιβών αυτών. 

3. Ύστερα από τα παραπάνω και όπως έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση µε το 

1108793/1812/Α0012/10.12.1997 έγγραφο) η παρακράτηση του φόρου στα έξοδα 

παράστασης ∆ηµάρχων, Αντιδηµάρχων και Προέδρων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

(αιρετών µελών) υπολογίζεται επί των ακαθαρίστων αµοιβών τους. 
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Αθήνα, 18 Σεπτεµβρίου 2007  

Αρ. Πρωτ.: 1079461/1553/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Μεταβίβαση φορτηγού αυτοκινήτου δηµοσίας χρήσεως από 
κοινωνία κληρονοµικού δικαίου η οποία ασκεί επάγγελµα. 

 

Σε απάντηση του υπ’ αρ. πρωτ. 1079461/1553/14.8.07 ερώτηµά σας, σχετικά µε 

το ανωτέρω θέµα, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 10 του Ν.2579/1998 

ορίζεται ότι σε κάθε µεταβίβαση αυτοκινήτου δηµοσίας χρήσης, από επαχθή αιτία, 

περιλαµβανοµένης και της ανταλλαγής του, πριν από τη µεταβίβαση καταβάλλεται εφάπαξ 

πάγιο ποσό φόρου αφενός για τη µεταβίβαση της άδειας κυκλοφορίας αφετέρου για τη 

µεταβίβαση του οχήµατος αυτοκινήτου ως παγίου στοιχείου της επιχείρησης. 

∆ηλαδή, αν το µεταβιβαζόµενο όχηµα είναι φορτηγό, λεωφορείο ή ταξί υπάγεται 

πάντοτε σε φορολογία σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, γιατί το όχηµα αυτό αποτελεί 

στοιχείο της επιχειρήσεως εφόσον µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο για τις ανάγκες αυτής 

και όχι για προσωπική χρήση. 

2. Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 32 του ν.3229/10.2.2004 προκειµένου 

για µεταβιβάσεις ∆Χ αυτ/των, που πραγµατοποιούνται σε δικαιούχους που υπάγονται στην 

Α΄ ή Β΄ κατηγορία του άρθρου 29 του ν.2961/2001 (ΦΕΚ 226 Α΄) όπως αυτός ισχύει 

σήµερα, τα ποσά φόρου των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 του ν.2579/1998 

µειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) 

αντίστοιχα. 

3. Οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών, πριν από 

τη µεταβίβαση αυτοκινήτου που αναφέρεται στις παρ.1 και 2 αυτού του άρθρου, ύστερα 

από αίτηση του πωλητή θα εκδίδουν βεβαίωση σχετικά µε κάθε πληροφορία της 

αρµοδιότητας του που είναι αναγκαία για τον υπολογισµό των ποσών φόρου αυτού του 

άρθρου, σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 10 του ίδιου νόµου. 

4. Ειδικά η µεταβίβαση άδειας κυκλοφορίας και οχήµατος ∆Χ λόγω κληρονοµιάς, 

δωρεάς, γονικής παροχής, δεν υπάγεται στις προαναφερθείσες διατάξεις γιατί 

επιβάλλονται οι αντίστοιχοι φόροι κληρονοµιών. 

5. Σύµφωνα µε το άρθρο 1113 του ΑΚ, αν η κυριότητα του πράγµατος ανήκει σε 

περισσοτέρους εξ αδιαιρέτου κατ' ιδανικά µέρη, εφαρµόζονται οι διατάξεις για την κοινωνία 

(αρθ. 785 - 809 ΑΚ). 

6. Σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε., σε φόρο υπόκεινται εκτός των 
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άλλων και οι κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα. 

7. Με το ν.3109/19.2.2003 (ΦΕΚ 38 Α΄) καθώς και µε την Β1/74412/5806 εγκύκλ. 

του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών, τέθηκαν ορισµένες προϋποθέσεις (όπως, 

να µην είναι ∆ηµ. Υπάλληλοι, να έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν άδεια οδικού 

µεταφορέα εµπορευµάτων καθώς και βεβαίωση του ασφ/κού φορέα) για την άσκηση του 

επαγγέλµατος του αυτοκινητιστή, καθώς και για τη µεταβίβαση σε κληρονόµους (∆Χ 

οχηµάτων) που δεν έχουν τις προϋποθέσεις αυτές π.χ. ∆ηµ. Υπάλληλοι. 

8. Από το έγγραφό σας προκύπτει ότι ο φορολογούµενος «…» µεταβιβάζει την 

άδεια Φ.∆.Χ., καθώς και το φορτηγό του µε αριθ. κυκλ…την 3.6.2004 µε το υπ’ αριθ. 

Τ∆Α…στον γιο του «…». Για την παραπάνω µεταβίβαση αποδόθηκε φόρος υπεραξίας στη 

∆.Ο.Υ.. Στη συνέχεια ο «…» γιος προβαίνει σε αγορά νέου φορτηγού, λόγω ότι το 

αυτοκίνητο που προέρχεται από τον πατέρα είναι παλαιό. Εποµένως ο γιος «…» είναι 

κύριος κάτοχος ενός Φ.∆.Χ. (καινούργιο) µε αριθµό κυκλοφ…καθώς και ενός αυτοκινήτου 

– φορτηγού παλαιό …αποχαρακτηρισµένο. Ο «…» γιος απεβίωσε την 17.1.2006, οπότε 

και τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία περιήλθαν στην οικογένειά του, ήτοι σύζυγο και 

τρία τέκνα. ∆ηµιουργήθηκε ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ «…». Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ στη συνέχεια µεταβιβάζει το Φ.∆.Χ…..(το καινούργιο) στον κληρονόµο 

«…» (γιο) του αποβιώσαντος. 

Το ερώτηµά σας είναι αν πράγµατι οφείλεται φόρος υπεραξίας για την εν λόγω 

µεταβίβαση από την ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ στην ατοµική επιχείρηση 

9. Από το ερώτηµά σας προκύπτει ότι εφόσον η κοινωνία έκανε έναρξη εργασιών, οι 

κοινωνοί της έχουν τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος του αυτοκινητιστή και 

εφόσον αυτό µεταβιβάζεται σε τρίτο πρόσωπο υπάγεται στις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του ν. 

2579/1998. 

∆ιαφορετικό όµως είναι το θέµα, εάν οι κοινωνοί δεν έχουν αυτές τις προϋποθέσεις οπότε η 

κοινωνία δεν µπορεί να ασκήσει επάγγελµα (π.χ. ∆ηµ. Υπάλληλοι). 

10. Τέλος εφόσον πρόκειται για µεταβίβαση µεριδίου ∆Χ αυτ/του από µητέρα σε τέκνο 

(συγ. Α΄ κατηγ.) και από αδελφό σε αδελφό (συγ. Β΄ κατηγ.) ο φόρος των παραγράφων 1 και 2 

του άρθρου 10 του Ν. 2579/98 µειώνεται κατά ποσοστό 50% και 25% αντίστοιχα. 

Σε διαφορετική περίπτωση ο αχρεωστήτως καταβληθείς φόρος επιστρέφεται. 

10. Τα παραπάνω ως θέµατα πραγµατικά ανήκουν στην εξελεγκτική εξουσία του 

αρµόδιου Προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ., ο οποίος παρακαλείται για τις δικές του ενέργειες µε βάση 

τα παραπάνω. 
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Αθήνα, 14 Σεπτεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1058219/1154/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: ∆ιευκρινίσεις για τον υπολογισµό της ελάχιστης αξίας 
µεταβίβασης µιας επιχείρησης. 

 

 

Απαντώντας στο ερώτηµά σας, σχετικά µε το ανωτέρω θέµα, σας γνωρίζουµε τα 

ακόλουθα: 

 

ΤΜΗΜΑ Α΄ 

 

1. Για την εφαρµογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994 

εκδόθηκε την 1 Απριλίου 2003 η 1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ. 1053/1.4.03 Απόφαση του 

Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών µε την οποία καθορίζεται για λόγους 

φορολογικούς ο τρόπος αποτίµησης µιας επιχείρησης η αξία της οποίας προσδιορίζεται 

από την άυλη αξία και την καθαρή θέση αυτής. 

2. Η άυλη αξία προσδιορίζεται όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.1 του άρθρου 

1 του Κεφαλαίου Α' του πρώτου µέρους της πιο πάνω Απόφασης του Υπουργού 

Οικονοµίας και Οικονοµικών. Εάν το αποτέλεσµα του υπολογισµού αυτού είναι θετικό, 

προστίθεται στην καθαρή θέση της επιχείρησης. 

Εάν το αποτέλεσµα είναι αρνητικό ή µηδενικό, σηµαίνει ότι η επιχείρηση δεν έχει 

άυλη αξία και το αρνητικό αποτέλεσµα αυτής δεν συµψηφίζεται µε το πιθανό θετικό 

αποτέλεσµα της καθαρής θέσης (σχετ. 1069260/1470/Α0012/23.7.03 και 

1064655/1522/Α0012/1.11.2006). 

 

ΤΜΗΜΑ Β΄ 

 

Όσον αφορά στα µεταβιβαζόµενα εταιρικά µερίδια εταιρείας περιορισµένης 

ευθύνης µε αρνητική άυλη αξία, σας γνωρίζουµε ότι αυτή δεν λαµβάνεται υπόψη για τον 

υπολογισµό της ελάχιστης αξίας µεταβίβασης των µεριδίων γιατί δεν ορίζεται από τις 

διατάξεις του ν.2238/1994 (Κ.Φ.Ε), όπως ισχύει και για τον υπολογισµό της ελάχιστης 

αξίας µεταβίβασης εταιρικών µερίδων προσωπικών εταιρειών. 
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Αθήνα, 11 Σεπτεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1087989/1698/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 δεν εξαιρούνται τα 
περίπτερα, εφόσον αυτά δεν τα εκµεταλλεύεται ο ίδιος ο ανάπηρος. 

 

Απαντώντας στην από 20.7.2007 αίτησή σας, αναφορικά µε το ανωτέρω θέµα, 

σας πληροφορούµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτ.α΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 13 του 

ν.2238/1994 φορολογείται αυτοτελώς λογιζόµενο ως εισόδηµα: 

α) Με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται 

από τη µεταβίβαση: 

αα) Ολόκληρης της επιχείρησης µε τα άυλα στοιχεία αυτής όπως αέρας, 

επωνυµία, σήµα, προνόµια κ.λπ. ή υποκαταστήµατος επιχείρησης, όπως αυτό ορίζεται 

από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 

β) Ο φόρος υπεραξίας υπολογίζεται και σε περίπτωση διακοπής των εργασιών 

επιχείρησης (ατοµικής ή εταιρίας) και έναρξης στον ίδιο χώρο µε το ίδιο αντικείµενο 

εργασιών άλλης επιχείρησης (ατοµικής ή εταιρίας) µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα έξι 

(6) µηνών, σύµφωνα µε την 1052699/1082/Α0012/30.5.03 διαταγή. 

2. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι σε περίπτωση διακοπής των εργασιών 

επιχείρησης (ατοµικής ή εταιρίας) εκµετάλλευσης περιπτέρου και έναρξης στον ίδιο χώρο 

µε το ίδιο αντικείµενο εργασιών άλλης επιχείρησης, µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα έξι 

(6) µηνών τίθεται θέµα εφαρµογής των διατάξεων της υποπερίπτωσης αα΄ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. Υποχρεωµένος για την καταβολή του οικείου 

φόρου είναι ο πωλητής της επιχείρησης εκµετάλλευσης περιπτέρου σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της περ. γ΄ της ίδιας παραγράφου και άρθρου, και όχι ο 

εκµισθωτής του περιπτέρου ανάπηρος ή θύµα πολέµου, (σχετ. 

1053215/1237/Α0012/28.6.2006 έγγραφό µας). 
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Αθήνα, 20 Ιουλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ: 1069218/10789/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Μεταβίβαση των µεριδίων αλλοδαπής Ε.Π.Ε. από Ελληνική Α.Ε.. 

 

ΣΧΕΤ.: Το από 12.07.2007 έγγραφό σας. 

 

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε, τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της υποπερ. ββ΄ της περ. α΄ της παρ.1 του άρθρου 13 του 

ν.2238/1994, που τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.3522/2006, το 

κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη µεταβίβαση εταιρικών µερίδων ή µεριδίων, 

ποσοστών συµµετοχής σε κοινωνία αστικού δικαίου που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελµα, 

σε κοινοπραξία, εκτός κοινοπραξίας τεχνικών έργων της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του 

Κ.Β.Σ., φορολογείται αυτοτελώς µε 20%. Η διάταξη της περίπτωσης αυτής εφαρµόζεται 

και για µεταβιβάσεις µεριδίων αλλοδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης από ηµεδαπά 

φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Για τον υπολογισµό της ωφέλειας, που προκύπτει από τη 

µεταβίβαση µεριδίων αλλοδαπής εταιρείας, αφαιρείται το κόστος απόκτησης τους από τη 

συµφωνηθείσα αξία πώλησης των µεριδίων. 

2. Περαιτέρω, µε τις ως άνω διατάξεις ορίζεται, ότι προκειµένου για µεταβιβάσεις 

µεριδίων από επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., ως κόστος 

απόκτησης των µεταβιβαζόµενων µεριδίων λαµβάνεται αυτό που έχει καταχωρηθεί στα 

βιβλία τους ανεξάρτητα από το χρόνο απόκτησής τους. Όταν τα µεταβιβαζόµενα µερίδια 

έχουν αποκτηθεί κατά την ίδρυση της εταιρείας περιορισµένης ευθύνης, ως κόστος 

απόκτησης των µεριδίων αυτών λαµβάνεται η αξία τους, όπως αυτή αναφέρεται στο 

καταστατικό της εταιρείας. 

3. Επίσης, µε τις διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 

13 του Κ.Φ.Ε., ορίζεται, ότι όταν δικαιούχοι των εισοδηµάτων της ίδιας παραγράφου είναι 

πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 101 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κ.λπ.) µε την 

καταβολή του φόρου 20% δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων αλλά 

τα εισοδήµατα αυτά φορολογούνται µε τις γενικές διατάξεις. 

4. Όπως έχει γίνει δεκτό µε την αριθµ. 1048158/106447Β0012/19.07.2000 διαταγή µας, 

το κέρδος ή η ωφέλεια που αποκτά κάτοικος Ελλάδας, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, από 

την πώληση ποσοστών συµµετοχής µεριδίων, µερίδων κ.λπ. αλλοδαπών εταιρειών (που 

δεν έχουν µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα), εξαιρουµένων των ανωνύµων εταιρειών, 
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φορολογείται αυτοτελώς µε συντελεστή 20%. Για τον προσδιορισµό αυτού του κέρδους θα 

λαµβάνεται υπόψη η διαφορά µεταξύ της τιµής πώλησης, που συµφωνείται µεταξύ των 

συµβαλλοµένων και την τιµή κτήσης των µεταβιβαζοµένων, ποσοστών συµµετοχής 

µερίδων. µεριδίων κ.λπ.. 

5. Από τα στοιχεία που µας θέσατε υπόψη µε το σχετικό έγγραφό σας προκύπτει, ότι η 

ηµεδαπή ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «……..», µεταβιβάζει το 100% των µεριδίων 

κυπριακής εξωχώριας εταιρείας µε την επωνυµία «……», σε τρίτη εταιρεία. Περαιτέρω, µε 

το από 22/12/2005 ιδιωτικό συµφωνητικό πώλησης, που εστάλη για το λόγο αυτό στην 

υπηρεσία σας, συνάγεται, ότι η πωλήτρια ηµεδαπή ανώνυµη εταιρεία είχε αποκτήσει τα εν 

λόγω µερίδια από φυσικό πρόσωπο. 

6. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι κατά τη µεταβίβαση του 100% των µεριδίων της 

κυπριακής «…….» από την πιο πάνω ηµεδαπή ανώνυµη εταιρεία σε τρίτο οφείλεται 

φόρος 20% επί του κέρδους, που προκύπτει από την αφαίρεση του κόστους απόκτησης 

αυτών από τη συµφωνηθείσα αξία πώλησής τους. Τα ανωτέρω ισχύουν και για την 

πώληση των εταιρικών µεριδίων από φυσικό πρόσωπο προς την εν λόγω ανώνυµη 

εταιρεία. 

 

 

Αθήνα 18 Ιούλιος 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1055989/1093/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: ∆ιευκρινίσεις για την απαλλαγή από το φόρο υπεραξίας λόγω 
ανταλλαγής ποσοστών Ε.∆.Χ.. 

 

Απαντώντας σε ερώτηµά σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας γνωρίζουµε τα 

ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ.2 του άρθρου 32 του ν.3229/10.2.2004 (ΦΕΚ 

38 Α΄), δεν επιβάλλονται τα ποσά φόρου των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 του 

ν.2579/1998 σε περίπτωση ανταλλαγής ποσοστών συνιδιοκτησίας που πραγµατοποιείται 

µεταξύ των εκµεταλλευτών Ε∆Χ (ΤΑΧΙ, Λεωφορ., φορτ. κ.λπ.). 

Κατά τη µεταβίβαση αυτή συντάσσεται ένα συµβόλαιο «ανταλλαγής» στο οποίο 

περιγράφονται τα στοιχεία των οχηµάτων που ανταλλάσσονται. 

2. Από όσα αναφέρετε στο έγγραφό σας µε αριθ. πρωτ. 12377/31.5.07 η συναλλαγή 

που πραγµατοποιήθηκε µεταξύ του κυρίου «…» και του κυρίου «…» δεν είναι ανταλλαγή 

αλλά πώληση, αφού σε κανένα από τα δύο οχήµατα των οποίων πωλούνται ποσοστά δεν 
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υπάρχει συνιδιοκτησία µεταξύ των ανωτέρω συµβαλλόµενων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η 

ανταλλαγή. 

Εξάλλου, από τα συµβόλαια µε αριθ…και…της Συµβολαιογράφου κυρίας «…» τα 

οποία επισυνάψατε στο έγγραφό σας, προκύπτει πώληση ποσοστών συνιδιοκτησίας (µε 

τρίτα άτοµα) αυτοκινήτων αντί συγκεκριµένων ποσών. 

Κατά συνέπεια, εφόσον οι συµβαλλόµενοι αποφάσισαν την πώληση σαν τρόπο 

µεταβίβασης των ποσοστών τους, ακόµα κι αν η πράξη µεταβίβασης είχε τα 

χαρακτηριστικά της ανταλλαγής, δεν θα ήταν δυνατόν να επιστραφεί ο φόρος υπεραξίας ο 

οποίος καταβλήθηκε µε τη µεταβίβαση. 

3. Τέλος, από τα πιο πάνω προκύπτει ότι η συγκεκριµένη πράξη δεν είναι ανταλλαγή 

και κατά συνέπεια ορθώς επιβλήθηκε ο φόρος υπεραξίας κατά τη µεταβίβαση ο οποίος 

δεν είναι δυνατόν να επιστραφεί. 

 

 

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2007  

Αριθ. Πρωτ.: 1060807/106/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φόρος υπεραξίας κατά τη διακοπή ατοµικής επιχείρησης και 
σύσταση προσωπικής εταιρίας. 

 

Απαντώντας στο 5111/18.6.2007 έγγραφό σας, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, 

σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε, προκειµένου για µεταβιβάσεις από επαχθή αιτία 

στοιχείων των παραπάνω υποπεριπτώσεων αα΄ και ββ΄ της ίδιας περίπτωσης 

(µεταβίβαση επιχείρησης, εταιρικών µερίδων ή µεριδίων) σε δικαιούχους που υπάγονται 

στην Α΄ ή Β΄ κατηγορία του άρθρου 29 του ν.2961/2001, η πραγµατική αξία πώλησης 

αυτών φορολογείται αυτοτελώς µε συντελεστές 1,2% και 2,4% αντίστοιχα. 

2. Πάγια θέση της ∆ιοίκησης είναι ότι σε περίπτωση σύστασης προσωπικής 

εταιρίας (Ο.Ε., Ε.Ε.) της οποίας το κεφάλαιο θα αποτελείται από εισφορά κεφαλαιουχικού 

εξοπλισµού που προέρχεται από ήδη λειτουργούσα επιχείρηση η οποία διακόπτει τις 

εργασίες της γι’ αυτό το σκοπό και από µετρητά του άλλου συµµετέχοντος εταίρου, έστω 

και αν αυτός είναι συγγενής, προκύπτει θέµα υπεραξίας µε βάση την υτπτερίπτ.ββ΄ της 

περίπτ.α΄ παρ.1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε.. Περαιτέρω σύµφωνα µε τη 

1052699/1082/Α0012/30.5.2003 διαταγή σε περίπτωση διακοπής των εργασιών 
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επιχείρησης (ατοµικής ή εταιρίας) και έναρξης στον ίδιο χώρο µε το ίδιο αντικείµενο 

εργασιών άλλης επιχείρησης (ατοµικής ή εταιρίας), µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα 6 

µηνών, υπολογίζεται φόρος υπεραξίας. Όταν στο χώρο που λειτουργούσε ατοµική 

επιχείρηση ιδρύεται και λειτουργεί Ο.Ε µε 2 νέα µέλη, από το συνολικό ποσό δεν 

λαµβάνεται υπόψη το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό του φορέα της ατοµικής 

επιχείρησης στην εταιρία που συστήθηκε. Προκειµένου να επιβληθεί ο οικείος φόρος 

υπεραξίας κατά τη µεταβίβαση αυτή µε επαχθή αιτία σε συγγενείς Α΄ και Β΄ κατηγορίας 

έχει εφαρµογή η 1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ. 1053/1.4.2003 Α.Υ.Ο (σχετ. το 

1100089/2504/Α0012/4.1.05 έγγραφο). 

3. Στην αίτησή σας ρωτάτε τι φόρος θα επιβληθεί σε περίπτωση σύστασης 

προσωπικής εταιρίας της οποίας το κεφάλαιο αποτελείται από εισφορά κεφαλαιουχικού 

εξοπλισµού, που προέρχεται από ήδη λειτουργούσα ατοµική επιχείρηση που διακόπτει τις 

εργασίες της για το σκοπό αυτό και από µετρητά του άλλου συµµετέχοντος εταίρου που 

είναι σύζυγος του πρώτου. 

4. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που 

αναφέρονται παραπάνω, στο ελάχιστο ποσό της υπεραξίας που θα προκύψει από τα 

δεδοµένα της λυθείσας ατοµικής επιχείρησης θα υπολογισθεί φόρος µε συντελεστή 1,2% 

µόνο για το ποσοστό συµµετοχής της συζύγου του φορέα της ατοµικής επιχείρησης. 

Υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο πωλητής δηλαδή ο σύζυγος, ο οποίος 

σύµφωνα µε τα πιο πάνω πωλεί µερίδιο στη σύζυγό του. 

 

 

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1054573/1054/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Τρόπος υπολογισµού της υπεραξίας I.X. αυτοκινήτου παγίου 
ατοµικής επιχείρησης το οποίο µεταβιβάζεται µαζί µε αυτή στη σύζυγο 
και το τέκνο λόγω συνταξιοδότησης. 

 

Απαντώντας στην αίτησή σας, σχετικά µε το πιο πάνω θέµα, σας πληροφορούµε τα 

εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της περίπτωσης α΄ της 

παρ.1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, µεταβίβαση από επαχθή αιτία ατοµικής 

επιχείρησης ή µεριδίου οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρίας, από γονέα προς τα τέκνα 

του ή από σύζυγο σε σύζυγο, λόγω συνταξιοδότησης του µεταβιβάζοντος δεν υπόκειται 
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από 1 Ιανουαρίου 2001 και µετά σε φόρο υπεραξίας. 

2. Με την 94/2002 γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ., η οποία έγινε αποδεκτή από τον 

Υφυπουργό Οικονοµικών και κοινοποιήθηκε µε την 1029272/567/Α0012/ΠΟΛ. 

1112/28.3.2002 διαταγή µας, η προαναφερόµενη απαλλαγή από το φόρο υπεραξίας 

εφαρµόζεται, από την ηµεροµηνία αποδοχής της γνωµοδότησης αυτής (από 26.3.2002 και 

µετά), χωρίς να υπάρχει η προϋπόθεση οι αγοραστές της επιχείρησης (σύζυγος ή τέκνα) 

να είναι νέοι ή παλαιοί επιχειρηµατίες. 

Κατά συνέπεια, εφόσον ο γονέας, λόγω συνταξιοδότησης, µεταβιβάζει µε επαχθή 

αιτία (πουλάει) την επιχείρησή του είτε απευθείας στα τέκνα και την σύζυγο, είτε στο 

όνοµα της οµόρρυθµης εταιρίας που συστήθηκε, προκειµένου ή επιχείρηση του να 

παραµείνει οικογενειακή και µετά τη συνταξιοδότησή του, θεωρείται ότι µεταβιβάζεται στα 

φυσικά πρόσωπα και δεν επιβάλλεται φόρος υπεραξίας σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ 

της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994. 

3. Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 1090770/2281/Α0012/ΠΟΛ. 1118/4.11.04 

(ΦΕΚ 1734) µε την οποία τροποποιήθηκε η παρ.2 του άρθρου 1 του κεφαλαίου Α΄ του 

πρώτου µέρους της 1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ. 1053/1.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο., κατά τη 

µεταβίβαση από επαχθή αιτία ατοµικής επιχείρησης η οποία διαθέτει στο πάγιο εξοπλισµό 

της και αυτοκίνητα IX για τις ανάγκες λειτουργίας της, η ελάχιστη αξία µεταβίβασης της 

προσδιορίζεται από το άθροισµα της άυλης αξίας και της καθαρής θέσης στο οποίο 

άθροισµα της άυλης αξίας και της καθαρής θέσης προστίθεται και το υπερτίµηµα του 

αυτοκίνητου το οποίο έχει προσδιορισθεί µε τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 7 του 

ν.1160/81. 

Ο πωλητής λαµβάνει αντίγραφο της δήλωσης της περίπτ. γ΄ της παρ.1 του άρθρου 

13 του Κ.Φ.Ε. στο οποίο έχει συνυπολογισθεί και το υπερτίµηµα του αυτοκινήτου και έχει 

καταβάλει το φόρο εφάπαξ. Επίσης λαµβάνει αντίγραφο της δήλωσης του άρθρου 7 του 

ν.1160/81 µε την ένδειξη «Σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΑΥΟ ΠΟΛ 1118/4.11.04» στην 

οποία έχει υπολογισθεί µόνο το υπερτίµηµα, ένα από τα αντίγραφα της δήλωσης αυτής 

εξυπηρετεί τη µεταβίβαση του αυτοκινήτου στο Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών. 

4. Τέλος, από τα πιο πάνω προκύπτει ότι στη περίπτωση που αναφέρεται στην αίτησή 

σας, εφόσον ολόκληρη η ατοµική επιχείρηση µεταβιβάζεται για λόγους συνταξιοδότησης 

του φορέα της σε Ο.Ε. της οποίας µέλη είναι ο υιός και η σύζυγός του, στη σύζυγο και τα 

τέκνα του, απαλλάσσεται και από το φόρο υπεραξίας του φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής 

χρήσης που µεταβιβάζεται µαζί µε αυτή, σύµφωνα µε το συνδυασµό των διατάξεων του 

δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης ββ΄ της παρ.1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. και της 

Α.Υ.Ο.Ο. 1090770/2281/Α0012/ΠΟΛ 1118/04 (ΦΕΚ 1734). 
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Ανεξάρτητα µε τα παραπάνω οι σχετικές δηλώσεις που προβλέπονται από τις 

διατάξεις θα υποβληθούν στον αρµόδιο για τη φορολογία εισοδήµατος της ατοµικής 

επιχείρησης προϊστάµενο ∆.Ο.Υ. σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην παρ.4 της 

παρούσας, έστω και αν απαλλάσσονται από το φόρο. 

 

 

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1061925/1218/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Προσδιορισµός των υποχρεώσεων για τον υπολογισµό της 
καθαρής θέσης επιχείρησης. 

 

Απαντώντας στην αίτησή σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας γνωρίζουµε τα 

ακόλουθα: 

Κατά τον προσδιορισµό του ελάχιστου ποσού υπεραξίας από τη µεταβίβαση 

ατοµικής επιχείρησης ή εταιρικών µερίδων οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρίας που 

τηρεί βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., οι υποχρεώσεις υπολογίζονται τεκµαρτώς σε 

ποσοστό 10% επί των αγορών (εµπορευµάτων και παγίων) που πραγµατοποίησε η 

επιχείρηση κατά τη χρήση που προηγείται της µεταβίβασης, κατά ρητή διατύπωση των 

διατάξεων της περίπτ. α΄ της παρ.22 του άρθρου 1 της αρ. 1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ. 

1053/1.4.2003 Υπουργικής Απόφασης, ανεξάρτητα από το ύψος των πραγµατικών 

υποχρεώσεων της, λόγω της αδυναµίας εξασφάλισης ορθών και ακριβών στοιχείων για τις 

εν λόγω υποχρεώσεις από τα τηρούµενα από αυτήν βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ. (σχετ. 

το 1074611/1601/Α0012/22.1.2004 και 1064697/1507/Α0012/27.9.06 έγγραφά µας). 

 

 

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1028443/536/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση χρηµατικού ποσού που λαµβάνει 
ασφαλιστικός σύµβουλος κατά τη λύση της σύµβασης. 

 

Απαντώντας στην από 19.3.2007 αίτησή σας, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, 

σας πληροφορούµε τα ακόλουθα: 
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1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του 

Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι φορολογείται αυτοτελώς λογιζόµενο ως εισόδηµα µε συντελεστή είκοσι 

τοις εκατό (20%) κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχονται από την εκχώρηση ή 

µεταβίβαση αυτοτελώς κάθε δικαιώµατος, το οποίο είναι συναφές µε την άσκηση της 

επιχείρησης ή του επαγγέλµατος. 

Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των 

δικαιούχων, εφόσον δεν ορίζεται κάτι διαφορετικό από τις οικείες διατάξεις. 

Ο δικαιούχος του κέρδους ή της ωφέλειας, που προκύπτει από την εφαρµογή 

αυτής της παραγράφου, επιβαρύνεται µε τον οικείο φόρο και καταβάλλει αυτόν εφάπαξ µε 

την υποβολή δήλωσης στην αρµόδια δηµόσια οικονοµική υπηρεσία της περιφέρειας όπου 

βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης της οποίας µεταβιβάζεται ή εκχωρείται το περιουσιακό 

στοιχείο, πριν από τη µε οποιονδήποτε τρόπο µεταβίβαση ή εκχώρηση του οικείου 

περιουσιακού στοιχείου. Η σχετική δήλωση υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα από τα 

οποία τα δύο (2) επιστρέφονται θεωρηµένα στο δικαιούχο του κέρδους ή της ωφέλειας. 

Εάν η οικεία πράξη µεταβίβασης ή εκχώρησης γίνεται µε ιδιωτικό έγγραφο, ο 

προϊστάµενος της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. υποχρεούται να αρνηθεί τη θεώρηση του εγγράφου 

αυτού, εάν δεν επισυνάπτεται σε αυτό αντίτυπο της οικείας δήλωσης και δεν 

αναγράφονται στο σώµα του εγγράφου τα στοιχεία αυτής. Στο ιδιωτικό αυτό έγγραφο 

πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται το κέρδος ή η ωφέλεια που προέκυψε από την 

εκχώρηση του δικαιώµατος ή του εταιρικού µεριδίου ή ολόκληρης της επιχείρησης. 

Σε περίπτωση εκχώρησης ή µεταβίβασης περιουσιακού στοιχείου από τα 

αναφερόµενα στη διάταξη αυτή, χωρίς να υποβληθεί η οικεία δήλωση από το δικαιούχο 

του κέρδους ή της ωφέλειας για να καταβληθεί µε βάση αυτή ο φόρος εφάπαξ, το 

πρόσωπο που αποκτά το περιουσιακό στοιχείο είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον 

συνυπεύθυνο µε τον µεταβιβάζοντα ή εκχωρούντα για την πληρωµή του φόρου που 

οφείλεται. 

2. Περαιτέρω, από τη διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι στην περίπτωση που 

ασφαλιστική εταιρία µεταβιβάζει σε άλλη ασφαλιστική εταιρία το σύνολο του 

χαρτοφυλακίου των ασφαλιστηρίων συµβολαίων της (ατυχηµάτων, ασθενειών, πυρκαγιάς 

κ.τ.λ.) µετά των συναφών δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, η ωφέλεια που αποκτά από τη 

µεταβίβαση αυτή θεωρείται ωφέλεια από τη µεταβίβαση δικαιώµατος συναφούς µε την 

άσκηση της επιχείρησης και φορολογείται µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%). 

3. Στην αίτησή σας µας αναφέρετε ότι λύεται η σύµβαση παραγωγικής 

συνεργασίας που διατηρούσε η εταιρία σας µε έναν ασφαλιστικό σύµβουλο και η εταιρία 

σας καταβάλει στο σύµβουλο αυτό εφάπαξ χρηµατικό ποσό που ανέρχεται στο ογδόντα 
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τοις εκατό (80%) των προµηθειών του σε ισχύ χαρτοφυλακίου του. 

4. Ύστερα από τα παραπάνω και δεδοµένου ότι µετά τη λύση της σύµβασης το 

χαρτοφυλάκιο του ασφαλιστικού συµβούλου, µε τα συναφή δικαιώµατα και υποχρεώσεις, 

µεταβιβάζεται στην ασφαλιστική εταιρία, γίνεται δεκτό από τη διοίκηση, κατ’ ανάλογη 

εφαρµογή των όσων ισχύουν για τα νοµικά πρόσωπα, η µεταβίβαση αυτή να θεωρηθεί 

µεταβίβαση δικαιώµατος συναφούς µε την επιχείρηση και συνεπώς θα επιβληθεί στο 

δικαιούχο ασφαλιστικό σύµβουλο φόρος µε συντελεστή 20% µε περαιτέρω εξάντληση της 

φορολογικής του υποχρέωσης. 

 

 

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1052682/1032/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολόγηση υπεραξίας σε περίπτωση αποχώρησης εταίρου 
από οµόρρυθµη εταιρία. 

 

Σε απάντηση του 13232/24.5.07 εγγράφου σας, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, 

σας πληροφορούµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του 

Κ.Φ.Ε., φορολογείται αυτοτελώς λογιζόµενο ως εισόδηµα µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό 

(20%) κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη µεταβίβαση εταιρικών µερίδων ή 

µεριδίων. 

2. Επίσης, όπως προκύπτει από την 1115324/2613/Α0012/ΠΟΛ. 

1258/12.10.1995 εγκύκλιο, η µεταβίβαση του εταιρικού µεριδίου µπορεί να είναι άµεση ή 

έµµεση π.χ. µε τη µορφή αποχώρησης εταίρου από την εταιρία, µε ταυτόχρονη ανάληψη 

από αυτόν του κεφαλαίου που έχει καταβάλει και µε παράλληλη ισόποση µείωση του 

κεφαλαίου της εταιρίας. Συνεπώς και δεδοµένου ότι ο αποχωρήσας εταίρος πέραν του 

αναληφθέντος κεφαλαίου που έχει καταβάλει αναλαµβάνει συγχρόνως και την 

προκύπτουσα υπεραξία αυτού, που αναφέρεται µεταξύ άλλων στα άυλα στοιχεία της 

επιχείρησης όπως αέρας, επωνυµία, σήµα, προνόµια κ.τ.λ. και αναλογεί στο µερίδιό του, 

για την ωφέλεια ή το κέρδος που αποκτά κατά την αποχώρησή του από την εταιρία, 

φορολογείται αυτοτελώς µε συντελεστή 20%. 

3. Στο έγγραφό σας µας αναφέρετε ότι αποχωρεί εταίρος από οµόρρυθµη εταιρία 

αναλαµβάνοντας την αξία της εταιρικής του µερίδας, µε αποτέλεσµα τη µείωση του 

εταιρικού κεφαλαίου και τη µεταβολή των ποσοστών συµµετοχής των λοιπών εταίρων. 
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Στον εταίρο που αποχώρησε, για την αξία της εταιρικής του µερίδας µεταβιβάσθηκε 

ακίνητο της οµορρύθµου εταιρίας και καταβλήθηκε ο φόρος µεταβίβασης. 

4. Ύστερα από τα παραπάνω σας πληροφορούµε ότι, στην περίπτωση 

αποχώρησης του εταίρου από την οµόρρυθµη εταιρία, κατά το χρόνο αποχώρησης, 

υπολογίζεται υπεραξία η οποία αναφέρεται µεταξύ άλλων και στα άυλα στοιχεία της 

επιχείρησης και αναλογεί στο ποσοστό συµµετοχής του αποχωρούντος εταίρου το οποίο 

µεταβιβάζεται στους λοιπούς εταίρους που συνεχίζουν τη λειτουργία της επιχείρησης. Ο 

υπολογισµός της υπεραξίας γίνεται µε βάση τα όσα προβλέπονται στην 

1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ. 1053/1.4.03 εγκύκλιό µας. Επισηµαίνουµε ότι, ύστερα και 

από την τηλεφωνική µας επικοινωνία όπου µας πληροφορήσατε ότι η µεταβίβαση του 

ακινήτου στον εταίρο προηγήθηκε της αποχώρησης του (25.4.07 καταβλήθηκε ο φόρος 

µεταβίβασης και 7.5.07 έγινε η τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας) σε περίπτωση 

που η αντικειµενική αξία του ακινήτου (στην οποία επιβλήθηκε ο φόρος µεταβίβασης) είναι 

µεγαλύτερη της ελάχιστης αξίας όπως αυτή προσδιορίζεται από το άρθρο 2 της ΠΟΛ. 

1053/1.4.2003, ως αξία µεταβίβασης του εταιρικού µεριδίου θα ληφθεί υπόψη η αξία του 

ακινήτου στην οποία υπολογίστηκε ο φόρος µεταβίβασης. 

 

 

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1040525/770/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Αποζηµιώσεις µελών Νοµαρχιακών Συµβουλίων και 
Νοµαρχιακών Επιτροπών. 

 

ΣΧΕΤ.: Το 2111/23.04.2007 ερώτηµά σας. 

 

Σε απάντηση του σχετικού ερωτήµατός σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε ότι: 

1. Με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 13 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι, οι 

πάσης φύσεως παροχές που χορηγούνται στα πρόσωπα που εκλέγονται για τον πρώτο 

και δεύτερο βαθµό της τοπικής αυτοδιοίκησης φορολογούνται αυτοτελώς µε συντελεστή 

φόρου είκοσι τοις εκατό (20%). Ο φόρος που προκύπτει παρακρατείται κατά την 

πληρωµή. Για την απόδοση του φόρου αυτού εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ.3 του 

άρθρου 60. Με την παρακράτηση αυτού του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση 

από το φόρο εισοδήµατος των δικαιούχων για τις άνω παροχές. 
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2. Περαιτέρω, µε την 1031970/538/Α0012/ΠΟΛ. 1095/17.3.1997 διαταγή µας, µε 

την οποία ερµηνεύτηκε η προηγούµενη διάταξη, στην τελευταία υπάγονται οι κάθε είδους 

παροχές που χορηγούνται στα πρόσωπα που εκλέγονται για τον πρώτο και δεύτερο 

βαθµό της τοπικής αυτοδιοίκησης (νοµάρχες, δήµαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων κ.τ.λ.). Οι 

κάθε είδους παροχές µε οποιαδήποτε µορφή και αν καταβάλλονται (µισθός, έσοδα 

παράστασης, επιδόµατα κ.τ.λ.) φορολογούνται αυτοτελώς µε συντελεστή 20%. 

3. Από τα παραπάνω αναφερόµενα γίνεται σαφές ποιοι υπάγονται στην αυτοτελή 

φορολογία της παρ.11 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. ερώτηµα το οποίο απασχολούσε την 

υπηρεσία σας. 

 

 

Αθήνα 9 Ιουνίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1037250/705/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 20% σε κάτοικο αλλοδαπής 
που παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού στην Ελλάδα. 

 

ΣΧΕΤ: Τα 418/Α2/12.4.07 και 566/Α2/25.5.067 ερωτήµατά σας. 

 

Σε απάντηση των σχετικών ερωτηµάτων στα αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα εξής: 

1. Με την περίπτωση β΄ της παρ.6 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι 

παρακρατείται φόρος µε συντελεστή 20% στις αποζηµιώσεις ή τα δικαιώµατα που 

καταβάλλονται, µεταξύ άλλων, σε φυσικά πρόσωπα κατοίκους αλλοδαπής που δεν 

ασκούν επάγγελµα ή επιχείρηση στην Ελλάδα για την εκπαίδευση προσωπικού και για την 

παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας και κάθε είδους συµβουλών στην Ελλάδα. 

Η παρακράτηση του φόρου ενεργείται από τον υπόχρεο για την καταβολή, και 

βαρύνει το δικαιούχο της αποζηµίωσης ή του δικαιώµατος ή της αµοιβής. 

Με την παρακράτηση του φόρου που ενεργείται σύµφωνα µε το πιο πάνω, 

εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του αλλοδαπού δικαιούχου από το φόρο 

εισοδήµατος για τα εισοδήµατα του αυτά. 

Στον αλλοδαπό δικαιούχο καταβάλλεται η διαφορά µεταξύ του ποσού της 

αποζηµίωσης, δικαιώµατος ή αµοιβής, που δικαιούται να λάβει και του παρακρατούµενου 

φόρου που αναλογεί στο ποσό αυτής. 

Η παρακράτηση του φόρου που οφείλεται ενεργείται κατά την πίστωση ή την 
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καταβολή της αποζηµίωσης ή του δικαιώµατος ή της αµοιβής στο δικαιούχο και η 

απόδοση του γίνεται µε σχετική δήλωση στην αρµόδια δηµόσια οικονοµική υπηρεσία µέσα 

στο πρώτο δεκαπενθήµερο του επόµενου από την παρακράτηση µήνα. 

2. Με τις επιστολές σας µας κάνετε γνωστά ότι το ΕΚΕΠ (Εθνικό Κέντρο 

Επαγγελµατικού Προσανατολισµού) εκδίδει απόδειξη δαπάνης σε φυσικό πρόσωπο το 

οποίο είναι µόνιµος κάτοικος εξωτερικού (Καναδά όπως µας πληροφορήσατε τηλεφωνικά) 

και αφορά αµοιβή παροχής υπηρεσιών (εισηγητής σεµιναρίου) προς το Κέντρο, ενώ η 

υπηρεσία παρέχεται στην Ελλάδα. 

3. Σύµφωνα µε όσα αναφέρθησαν ανωτέρω, προκύπτει ότι στην υπό εξέταση 

περίπτωση που αφορά σε παροχή υπηρεσιών προς το κέντρο σας από κάτοικο της 

αλλοδαπής και εφόσον δεν αποκτά µόνιµη κατοικία στην χώρα µας κατά τις διατάξεις του 

Αστικού Κώδικα, δεδοµένου ότι η Ελλάδα µε τον Καναδά δεν έχει συνάψει σύµβαση 

αποφυγής της ∆ιπλής Φορολογίας πρέπει κατά την έκδοση της σχετικής Απόδειξης 

∆απάνης να γίνει παρακράτηση φόρου 20%. 

 

 

Αθήνα, 11 Μαΐου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1012972/238/Α0012 

 

ΘΕΜΑ:∆ιευκρινίσεις για τον υπολογισµό της ελάχιστης αξίας 
µεταβίβασης µιας επιχείρησης. 

 

Απαντώντας στο ερώτηµά σας, σχετικά µε το ανωτέρω θέµα, σας γνωρίζουµε τα 

ακόλουθα: 

1. Για την εφαρµογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994 εκδόθηκε 

την 1η Απριλίου 2003 η 1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ. 1053/1.4.03 Απόφαση του 

Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών µε την οποία καθορίζεται, για φορολογικούς 

λόγους ο τρόπος αποτίµησης µιας επιχείρησης, µε την οποία εκτός των άλλων 

υπολογίζεται και η ελάχιστη αξία µεταβίβασης η οποία είναι το άθροισµα της άυλης αξίας 

και της καθαρής θέσης αυτής. 

2. Κατά τον προσδιορισµό της άυλης αξίας λαµβάνεται ο µέσος όρος των κατά δήλωση 

εισοδηµάτων κάθε πηγής, των πέντε (5) τελευταίων ετών πριν από τη µεταβίβαση, που 

αφορούν την επιχειρηµατική δραστηριότητα της µεταβιβαζόµενης επιχείρησης, κατά ρητή 

διατύπωση της προαναφερόµενης Α.Υ.Ο.Ο..  

3. Θα πρέπει, να σηµειωθεί, ότι η φράση «τα εισοδήµατα που αφορούν την 
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επιχειρηµατική δραστηριότητα» της περ. 2.1 της παραγρ.2 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α΄ 

του πρώτου µέρους της ΠΟΛ. 1053/1.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο., αναφέρεται στο προσδιορισµό του 

εισοδήµατος της ατοµικής επιχείρησης και όχι των προσωπικών εταιριών, γιατί ως 

γνωστόν η ατοµική επιχείρηση είναι η πιο απλή µορφή επιχειρηµατικής δράσεως, όπου το 

φυσικό πρόσωπο (ο φορέας της) διαθέτει ένα µέρος από την ατοµική του περιουσία για 

την οργάνωσή της. Η δήλωση που υποβάλλει είναι το έντυπο Ε1 στο οποίο 

περιλαµβάνονται και προσωπικά άλλα εισοδήµατα εκτός αυτών της επιχειρηµατικής του 

δραστηριότητας. 

Αντίθετα η σύσταση προσωπικής εταιρίας (Ο.Ε., Ε.Ε..) απαιτεί περισσότερα του 

ενός προσώπου, των οποίων οι εισφορές, σε είδος ή σε µετρητά κ.λπ. αποτελούν 

περιουσία της εταιρίας, οι επιχειρήσεις αυτές υποβάλλουν δήλωση µε το έντυπο Ε5 το 

οποίο συνοδεύεται από το Ε3. Τα κατά δήλωση εισοδήµατα που αναφέρονται στην πιο 

πάνω απόφαση, είναι το άθροισµα του ΚΩ∆ 500 του πίνακα Η του Εντύπου Ε5 στο οποίο 

άθροισµα περιλαµβάνεται και το εισόδηµα Α΄ πηγής . 

4. Περαιτέρω η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. µε την 

οποία φορολογείται αυτοτελώς κάθε δικαίωµα το οποίο είναι συναφές µε την άσκηση της 

επιχείρησης, µεταξύ αυτών και το δικαίωµα της υποµίσθωσης, αφορά τη µεµονωµένη 

µεταβίβαση του δικαιώµατος αυτού, από την εταιρία της οποίας είναι περιουσιακό στοιχείο. 

Κατά τη µεταβίβαση µεριδίου µιας προσωπικής εταιρίας, δεν µεταβιβάζεται κανένα 

περιουσιακό στοιχείο αυτής, αλλά ο πωλητής ο οποίος είναι ο κύριος του µεριδίου της 

εταιρίας πωλεί αυτό στον αγοραστή, ο οποίος καθίσταται µε την αγορά του νέος κύριος του 

µεριδίου. 

Κατά τον προσδιορισµό της αξίας µιας προσωπικής εταιρίας, για λόγους 

φορολογικούς, σύµφωνα µε την ΠΟΛ. 1053 ΑΥΟΟ λαµβάνονται υπόψη τα κατά δήλωση 

εισοδήµατα κάθε πηγής που αφορούν την επιχειρηµατική δραστηριότητα, των πέντε (5) 

τελευταίων ετών πριν από τη µεταβίβαση στα οποία περιλαµβάνονται τόσο εκείνα που 

προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία όσο και τα εκτός παραγωγικής διαδικασίας 

(παρεπόµενα έσοδα) εφόσον αυτά αποτελούν κέρδη της υπό εκτίµηση για φορολογικούς 

λόγους, προσωπικής εταιρίας. 

5. Από όσα αναφέρετε στο ερώτηµά σας, πρόκειται να µεταβιβασθεί εταιρικό µερίδιο 

οµόρρυθµης εταιρίας η οποία έχει στα περιουσιακά της στοιχεία και το δικαίωµα 

υπεκµίσθωσης χώρου. 

6. Κατά συνέπεια στην περίπτωση µεταβίβασης µεριδίου που αναφέρεται, κατά τον 

υπολογισµό της άυλης αξίας θα ληφθούν υπόψη τα εισοδήµατα Α΄ και ∆΄ πηγής σύµφωνα 

µε τη ρητή διατύπωση της Α.Υ.Ο.Ο. (ΠΟΛ. 1053) µε την οποία καθορίζεται για φορολογική 
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χρήση τρόπος αποτίµησης των περιουσιακών στοιχείων µιας επιχείρησης κατά τη 

µεταβίβασή της. 

 

 

Αθήνα, 2 Μαΐου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1037100/694/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: ∆ιευκρινίσεις για την επιβολή φόρου υπεραξίας. 

 

Απαντώντας στην αίτησή σας, σχετικά µε το πιο πάνω θέµα σας πληροφορούµε τα 

εξής: 

1. Η Υπηρεσία µας απαντά σε συγκεκριµένα αιτήµατα φορολογουµένων ή διαβιβάζει 

τις αιτήσεις τους στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητη η εξέταση 

πραγµατικών ζητηµάτων, για να δοθεί η απάντηση. 

Σε ερωτήµατα γενικά και αόριστα στα οποία απαιτούνται περισσότερα στοιχεία δεν 

είναι δυνατό να απαντήσει. 

2. Ανεξάρτητα όµως από τα πιο πάνω, σας γνωρίζουµε τα εξής: Φορολογείται 

αυτοτελώς λογιζόµενο ως εισόδηµα µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό 20% κάθε κέρδος ή 

ωφέλεια που προέρχεται από τη µεταβίβαση εταιρικών µερίδων, ατοµικής επιχείρησης, 

υποκαταστήµατος κ.λπ.. 

Προκειµένου για µεταβιβάσεις από επαχθή αιτία σε δικαιούχους που υπάγονται 

στην Α΄ ή Β΄ κατηγορία του άρθρου 29 του ν.2961/01 η πραγµατική αξία πώλησης αυτών 

φορολογείται αυτοτελώς µε συντελεστή ένα και δύο δέκατα τοις εκατό (1,2%) και δύο και 

τέσσερα δέκα τοις εκατό (2,4%) αντίστοιχα. 

Η µεταβίβαση ατοµικής επιχ/σης ή µεριδίου Ο.Ε. και Ε.Ε. µε επαχθή αιτία από 

γονέα προς τα τέκνα του ή από σύζυγο σε σύζυγο, λόγω συνταξιοδότησής του, δεν 

υπόκειται σε φόρο υπεραξίας. 

3. Επιπλέον σας γνωρίζουµε ότι: 

α) ο φόρος υπεραξίας υπολογίζεται σε περίπτωση διακοπής των εργασιών επιχείρησης 

(ατοµικής ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) και έναρξης στον ίδιο χώρο µε το ίδιο αντικείµενο εργασιών άλλης 

επιχείρησης µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών. 

β) Σε περίπτωση λύσης εταιρίας και άσκησης στον ίδιο χώρο ατοµικής επιχείρησης από 

µέλος αυτής δεν υπολογίζεται φόρος υπεραξίας µόνο για το ποσοστό της συµµετοχής του 

µέλους αυτού στη λυθείσα εταιρία (σχετ. 1052699/1082/Α0012/3.5.03. 

4. Τέλος ο προσδιορισµός του ελάχιστου ποσού υπεραξίας που προκύπτει από τη 
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µεταβίβαση µε επαχθή αιτία ολόκληρης επιχείρησης (ατοµική) ή µεριδίων εταιρίας γίνεται 

σύµφωνα µε την 1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ. 1053/1.4.2003 Απόφαση Υπουργού 

Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

 

 

Αθήνα, 2 Μαΐου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1029360/564/Α0012 

 

ΘΕΜΑ:∆ιευκρινίσεις για τον τρόπο υπολογισµού της καθαρής θέσης 
κατά τον προσδιορισµό της υπεραξίας κατά τη µεταβίβαση οµόρρυθµης 
εταιρίας. 

 

Απαντώντας στο από 9.3.2007 έγγραφό σας, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, 

σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε την 1066328/1394/Α0012/16.7.2003 εγκύκλιό µας, µε την οποία 

παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά µε την 1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ. 1053/1.4.03 

απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, κατά τον προσδιορισµό της 

καθαρής θέσης οµόρρυθµης εταιρείας µε βιβλία Β' κατηγορίας και πιο συγκεκριµένα κατά 

τον υπολογισµό των παγίων, λαµβάνεται υπόψη η αναπόσβεστη αξία όλων των παγίων, 

τα οποία αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του νοµικού προσώπου. Σε περίπτωση που για 

οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν γίνει αποσβέσεις, για τον πιο πάνω υπολογισµό, λαµβάνεται 

η αξία των βιβλίων µειωµένη µε τις αποσβέσεις που θα έπρεπε να είχαν γίνει, γιατί ο 

υπολογισµός αυτός έχει σκοπό την ανεύρεση της πραγµατικής αξίας της επιχείρησης και 

όχι άλλους φορολογικούς σκοπούς. 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 

του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι πάγια στοιχεία των οποίων η αξία κτήσης του καθενός είναι µέχρι 

χίλια διακόσια (1.200) ευρώ, µπορούν να αποσβεσθούν εξ ολοκλήρου µέσα στη χρήση 

κατά την οποία αυτά χρησιµοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία. Η διάταξη αυτή τέθηκε 

σε εφαρµογή µε την παράγραφο 6 του άρθρου 9 του ν.3296/2004 και ισχύει για πάγια που 

αποκτώνται από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1.1.2005 και µετά ενώ 

για προηγούµενες διαχειριστικές περιόδους η αξία των παγίων που µπορούσαν να 

αποσβεσθούν εξ ολοκλήρου ανέρχονταν στο ποσό των 600 ευρώ. 

3. Στο έγγραφό σας µας αναφέρετε ότι οµόρρυθµη εταιρία µε βιβλία Β΄ κατηγορίας του 

Κ.Β.Σ. το έτος 2007 λύεται και στον ίδιο χώρο µε το ίδιο αντικείµενο ιδρύεται ατοµική 

επιχείρηση µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών. Η εταιρία αυτή, κατά τα έτη 
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λειτουργίας της (2004 - 2007) δεν έχει διενεργήσει αποσβέσεις. Με το έγγραφό σας ρωτάτε 

αν θα ληφθούν υπόψη οι αποσβέσεις που θα έπρεπε να είχαν γίνει προκειµένου να 

προσδιορισθεί η ελάχιστη αξία µεταβίβασης της εταιρίας. 

4. Ύστερα από τα παραπάνω σας πληροφορούµε ότι για τον προσδιορισµό της 

φορολογητέας αξίας κατά τη µεταβίβαση της επιχείρησης, µε επαχθή αιτία (πώληση) θα 

ληφθεί υπόψη η αξία των παγίων µειωµένη µε τις αποσβέσεις που θα έπρεπε να είχαν 

γίνει βάσει των διατάξεων του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. Συνεπώς, εφόσον τα πάγια της 

εταιρίας πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του παρόντος, µπορούν να 

αποσβεσθούν εξ ολοκλήρου. 

5. Τέλος, σε περίπτωση δωρεάς ή γονικής παροχής αρµόδια είναι η ∆/νση 

Φορολογίας Κεφαλαίου (ΠΟΛ. 1055/16.7.2003 διαταγή). 

 

 

Αθήνα, 26 Απριλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1044193/822/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Μεταβίβαση επιχείρησης από χαριστική αιτία. 

 

Απαντώντας στο από 12-9-2006 σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά µε το πιο πάνω 

θέµα, σας πληροφορούµε τα εξής: 

Α΄ ∆/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του 

Κ.Φ.Ε. , το καθαρό εισόδηµα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και 

στοιχεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. εξευρίσκεται λογιστικώς µε έκπτωση 

από τα ακαθάριστα έσοδα, µεταξύ άλλων , της αξίας των πρώτων και βοηθητικών υλών 

που χρησιµοποιήθηκαν, καθώς και των άλλων εµπορεύσιµων αγαθών, στην οποία 

περιλαµβάνονται και οι ειδικές δαπάνες επεξεργασίας, αποθήκευσης, µεταφοράς, 

ασφάλειας κ.λπ.. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία και στοιχεία δεύτερης 

κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων όταν δεν διενεργούν απογραφή, ως 

απογραφή λήξης της διαχειριστικής περιόδου λαµβάνεται ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) 

επί των αγορών της περιόδου αυτής και ως απογραφή έναρξης ποσοστό δέκα τοις εκατό 

(10%) επί των αγορών της προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου. Αν προαιρετικά έχει 

διενεργηθεί απογραφή έναρξης και λήξης, για τον προσδιορισµό του καθαρού 

εισοδήµατος λαµβάνονται υπόψη τα δεδοµένα αυτών, µε την προϋπόθεση ότι θα 

συνεχισθεί η σύνταξη των απογραφών για µία τριετία από τη σύνταξη της πρώτης 
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προαιρετικής απογραφής λήξης. Αν δεν τηρηθεί η υποχρέωση αυτή, επιβάλλονται οι 

προβλεπόµενες από τις διατάξεις του ν.2523/1997 κυρώσεις για τη µη σύνταξη 

απογραφής. 

2. Επίσης σύµφωνα µε την 1018145/1103/∆Ε-Α7ΠΟΛ. 1027/22-2-2005 εγκύκλιο νια 

επιχειρήσεις πώλησης εµπορευµάτων ή παραγωγής προϊόντων τα δηλούµενα ακαθάριστα 

έσοδα για τις εµπορικές επιχειρήσεις πώλησης εµπορευµάτων ή παραγωγής προϊόντων 

πρέπει κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως κατηγορίας τηρηθέντων βιβλίων, να είναι τουλάχιστον ίσα 

ή µεγαλύτερα του ποσού που προκύπτει από το άθροισµα του κόστους πωληθέντων 

(εµπορευµάτων ή προϊόντων), των εξόδων και δαπανών της οικείας χρήσης 

συµπεριλαµβανοµένων και των αποσβέσεων που αναλογούν, καθώς και των µικτών 

κερδών. 

Ως κόστος πωληθέντων λαµβάνεται η αξία των εµπορευσίµων αγαθών και των πρώτων 

και βοηθητικών υλών καθώς και των υλικών συσκευασίας και των αναλώσιµων υλικών 

που συνιστούν στοιχείο κόστους παραγωγής, που πωλήθηκαν ή αναλώθηκαν µέσα στη 

χρήση, στην οποία περιλαµβάνονται και οι ειδικές δαπάνες επεξεργασίας, αποθήκευσης, 

µεταφοράς, ασφάλειας κ.λπ., καθώς και οι ενσωµατωµένες στο κόστος παραγωγής 

δαπάνες. 

3. Όπως αναφέρετε στο σχετικό έγγραφό σας, η µεταβίβαση της επιχείρησης έγινε 

από χαριστική αιτία οπότε η αποτίµηση των εµπορευµάτων αυτών θα γίνει µε βάση τη 

δήλωση φόρου γονικής παροχής και µε αξία το ποσό που έχουν επιβαρυνθεί για την 

απόκτησή τους (φόροι, διάφορα έξοδα κ.λπ.) (σχετ. 1099460/2485/Α0012/9.10.2004 

έγγραφό µας). 

Β΄. ∆/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Αναφορικά µε το ερώτηµά σας για τα µεταβιβαζόµενα αγαθά αν θα πρέπει να 

εκδοθεί φορολογικό στοιχείο και αν ναι τι είδους, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

Στην περίπτωσή σας για τη µεταβίβαση, από γονέα σε τέκνο, των αγαθών 

(εµπορευµάτων και κινητών παγίων) της έδρας (κεντρικό κατάστηµα) λόγω γονικής 

παροχής (χαριστική αιτία) και χωρίς να συντελείται φυσική διακίνηση, σας γνωρίζουµε ότι 

δεν απαιτείται η έκδοση τιµολογίου (και δελτίου αποστολής ή τιµολογίου - δελτίου 

αποστολής). Εν προκειµένω, ως δικαιολογητικό εγγραφής για την ενηµέρωση των βιβλίων 

χρησιµοποιείται η δήλωση γονικής παροχής (έγγραφό µας 

1072327/1423/Α0012/20.7.2005). 
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Αθήνα, 25 Απρίλιος 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1004809/96/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Κόστος απόκτησης µεταβιβαζόµενης ατοµικής επιχείρησης η 
οποία αποκτήθηκε µε κληρονοµιά αποτελεί την προσδιορισθείσα αξία 
της στη φορολογία κληρονοµιών. 

 

Απαντώντας σε αίτησή σας, σχετικά µε το πιο πάνω θέµα, σας γνωρίζουµε τα 

ακόλουθα: 

1. Με την 1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ. 1053/1.4.2003 απόφαση του Υπουργού 

Οικονοµίας και Οικονοµικών ορίζεται τρόπος προσδιορισµού του ελάχιστου ποσού 

υπεραξίας και της ελάχιστης αξίας µεταβίβασης. Με τον τρόπο αυτό αποτιµούνται τα 

διάφορα περιουσιακά στοιχεία µιας επιχείρησης, καθώς και η µελλοντική απόδοση και τα 

προσδοκώµενα µελλοντικά οφέλη από τη δράση της. 

2. Η άυλη αξία (όπως αυτή αναφέρεται στην παράγραφο 2.1 του άρθρου 1 του 

Κεφαλαίου Α΄ του πρώτου µέρους της πιο πάνω Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας 

και Οικονοµικών) προκύπτει εάν ο µέσος όρος των καθαρών δηλωθέντων κερδών της 

τελευταίας πενταετίας πριν από τη µεταβίβαση µειωθεί: α) µε την εµπορική αµοιβή και β) 

µε τους τόκους των ιδίων κεφαλαίων, και στη συνέχεια η προκύπτουσα διαφορά 

πολλαπλασιασθεί µε το συντελεστή προσαρµογής στην οικεία ράντα, και το αποτέλεσµα 

προσαυξηθεί µε το συντελεστή παλαιότητας ανάλογα µε τα έτη λειτουργίας της 

επιχείρησης. Το θετικό αποτέλεσµα θα προστεθεί µε την καθαρή θέση, (πάγια, 

αποθέµατα, απαιτήσεις µείον υποχρεώσεις) το άθροισµα άυλης αξίας και καθαρής θέσης 

είναι η ελάχιστη αξία µεταβίβασης. 

Εάν από την ελάχιστη αξία µεταβίβασης αφαιρεθεί το κόστος απόκτησης 

προκύπτει το ελάχιστο ποσό υπεραξίας. 

Επισηµαίνεται ότι: 

Για τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις µε βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του 

Κ.Β.Σ. που µεταβιβάζουν µερίδια, ως κόστος απόκτησης λαµβάνεται η ελάχιστη αξία 

µεταβίβασης των µεριδίων, η οποία έχει υπολογισθεί κατά την απόκτησή τους, µε βάση τις 

διατάξεις της ΠΟΛ. 1053/2003 ή της 1119720/1 980/Α0012/ΠΟΛ. 1259/1999 Α.Υ.Ο., 

ανάλογα µε το χρόνο απόκτησής τους. Αν τα µεταβιβαζόµενα µερίδια ή µέρος αυτών 

έχουν αποκτηθεί πριν από το χρόνο έναρξης ισχύος των πιο πάνω αποφάσεων ως αξία 

κτήσης λαµβάνεται αυτή που οριστικοποιήθηκε µε οποιονδήποτε τρόπο κατά την 

εφαρµογή των διατάξεων φορολογίας εισοδήµατος ή κληρονοµιών, δωρεών, γονικών 
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παροχών ή σε περίπτωση µη οριστικοποίησης, η δηλωθείσα αξία. 

3. Αν από το συµβολαιογραφικό έγγραφο ή το ιδιωτικό συµφωνητικό προκύπτει αξία 

µεταβίβασης (τίµηµα) µεγαλύτερη της ελάχιστης αξίας που προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις 

παραπάνω παραγράφους, ως αξία πώληση λαµβάνεται η συµφωνηθείσα. 

4. Από το έγγραφό σας προκύπτει ότι η σύζυγος απέκτησε από κληρονοµιά του 

θανόντος συζύγου της ατοµική επιχείρηση (φαρµακείο) για την οποία και φορολογήθηκε µε 

την υποβολή δήλωσης αποδοχής κληρονοµιάς ως συγγενής Α΄ βαθµού µε 1,2%. Στη 

συνέχεια µεταβιβάζει σε τρίτο πρόσωπο την επιχείρηση µε επαχθή αιτία. Η µεταβίβαση 

αυτή εµπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. και ο 

υπολογισµός της υπεραξίας θα γίνει µε τα δεδοµένα της νέας επιχείρησης. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η συγκεκριµένη υπεραξία θα είναι το θετικό 

υπόλοιπο που θα προκύψει από την αφαίρεση του κόστους απόκτησης από τη 

συµφωνηθείσα τιµή πώλησης. Ως κόστος απόκτησης της ατοµικής επιχείρησης, κατ’ 

ανάλογη εφαρµογή του προσδιορισµού του κόστους απόκτησης σε µεταβίβαση εταιρικών 

µεριδίων που αποκτήθηκαν από κληρονοµιά, θα ληφθεί η αξία κτήσης της που 

προσδιορίσθηκε στη φορολογία κληρονοµιών. 

 

 

Αθήνα, 20 Απριλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ: 1001394/10061/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Κατά την εισφορά από ηµεδαπή ανώνυµη εταιρεία µετοχών 
εισηγµένων σε αλλοδαπό χρηµατιστήριο για την αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου θυγατρικής κυπριακής εταιρείας, δεν έχουν εφαρµογή οι 
διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 27 του ν.2703/1999. 

 

ΣΧΕΤ.: Η από 03.01.2007 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας σε σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν.2579/1994, όπως 

αυτές τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.3296/2004, στις πωλήσεις 

µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών για συναλλαγές που πραγµατοποιούνται 

σ’ αυτό επιβάλλεται φόρος µε συντελεστή 1,5 τοις χιλίοις (1,5‰). Ο φόρος αυτός 

υπολογίζεται επί της αξίας πώλησης των µετοχών, όπως αυτή αναγράφεται στο πινακίδιο 
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το οποίο εκδίδει η χρηµατιστηριακή εταιρεία που µεσολαβεί και βαρύνει τον πωλητή των 

µετοχών, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ενώσεις προσώπων ή οµάδες περιουσίας, χωρίς να 

εξετάζεται η ιθαγένεια και ο τόπος που διανέµουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους και 

ανεξάρτητα αν έχουν απαλλαγή από οποιονδήποτε φόρο ή τέλος από διατάξεις άλλων 

νόµων. 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του ν.2703/1999 

ορίζεται, ότι οι παραπάνω διατάξεις εφαρµόζονται ανάλογα και στις πωλήσεις από φυσικά 

πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα ή ηµεδαπές επιχειρήσεις ή 

αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα, µετοχών 

εισηγµένων σε αλλοδαπά χρηµατιστήρια ή σε άλλους διεθνώς αναγνωρισµένους 

χρηµατιστηριακούς θεσµούς. 

3. Από τα στοιχεία που µας θέσατε υπόψη µε τη σχετική αίτησή σας προκύπτει, ότι 

ηµεδαπή ανώνυµη εταιρεία έχει στην κυριότητα της εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της 

Νέας Υόρκης µετοχές αλλοδαπής θυγατρικής της εταιρείας (ποσοστό 65%). Η ανωτέρω 

ηµεδαπή ανώνυµη εταιρεία προτίθεται να εισφέρει τις υπόψη εισηγµένες µετοχές σε 

κυπριακή θυγατρική (κατά 100%) εταιρεία της και η τελευταία θα προβεί σε ισόποση 

αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου, εκδίδοντας νέες µετοχές τις οποίες θα λάβει η 

εισφέρουσα ηµεδαπή ανώνυµη εταιρεία. Με τον τρόπο αυτό θα επέλθει µεταστοιχείωση 

στο λογαριασµό συµµετοχών της ηµεδαπής εταιρείας και θα εµφανίζονται πλέον σε αυτό 

οι µετοχές της κυπριακής εταιρείας αντί της αλλοδαπής, της οποίας οι µετοχές είναι 

εισηγµένες στο χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. 

4. Κατόπιν των ανωτέρω, συνάγεται ότι µε τις παραπάνω ενέργειες δεν 

πραγµατοποιείται πώληση των εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης µετοχών 

αλλά εισφορά αυτών για να καλυφθεί η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της κυπριακής 

εταιρείας και εποµένως, δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 9 του 

ν.2779/1998 και της παρ.2 του άρθρου 27 του ν.2703/1999 περί επιβολής του φόρου 

1,5‰, καθόσον αυτές κατά ρητή διατύπωση του νόµου εφαρµόζονται µόνο σε περίπτωση 

πώλησης µετοχών εισηγµένων γενικά σε χρηµατιστήριο. 
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Αθήνα 16 Απριλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1026422/510/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Ωφέλεια σε περίπτωση διακοπής εργασιών µιας επιχείρησης και 
µεταφοράς στον ίδιο χώρο νέας επιχείρησης µε ίδιο αντικείµενο 
εργασιών. 

 

Σε απάντηση του 1758/28.2.07 εγγράφου σας, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, 

σας αναφέρουµε τα εξής: 

1. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση, για την εφαρµογή της περίπτωσης α΄ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, σε περίπτωση που επιχείρηση κάνει 

έναρξη εργασιών µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα π.χ. έξι (6) µηνών, στον ίδιο χώρο και 

µε το ίδιο ή συναφές αντικείµενο µε αυτό που είχε άλλη επιχείρηση που λειτουργούσε στο 

χώρο αυτό και η οποία διέκοψε τις εργασίες της, τότε πρέπει να διερευνηθεί θέµα της 

φορολογίας, τυχόν υπεραξίας από την έµµεση αυτή µεταβίβαση. 

2. Επίσης, όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση (σχετ. το 

1037214/689/Α0012/7.5.2001 έγγραφο) εφόσον η επιχείρηση που ασκούσε το ίδιο 

επάγγελµα προηγουµένως στο χώρο αυτό δεν διέκοψε τις εργασίες της, αλλά τις µετέφερε 

αλλού, δεν τίθεται θέµα εφαρµογής των διατάξεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 

του άρθρου 13 του ν.2238/1994. 

3. Στην αίτησή σας µας αναφέρετε ότι σε χώρο επιχείρησης Β που είχε διακόψει τις 

εργασίες της, η επιχείρηση Α µεταφέρει το υποκατάστηµά της (έτοιµα ενδύµατα) και κάνει 

διακοπή υποκαταστήµατος µε ηµεροµηνία 11.1.2007 και την ίδια ηµεροµηνία κάνει έναρξη 

νέου υποκαταστήµατος (η επιχείρηση Α) στο χώρο της επιχείρησης Β. 

4. Ύστερα από τα παραπάνω και δεδοµένου ότι η επιχείρηση στο χώρο της οποίας 

µεταφέρθηκε το υποκατάστηµα δεν µετέφερε αλλού τις εργασίες της αλλά προέβη σε 

διακοπή εργασιών, τίθεται θέµα εφαρµογής των διατάξεων της περίπτωσης α΄ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994. 
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Αθήνα, 3 Απριλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1020965/400/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: ∆εν επιβάλλεται φόρος υπεραξίας κατά τη λύση Ε.Ε. και έναρξη 
νέας Ε.Ε. µε τους ίδιους εταίρους και τα ίδια ποσοστά συµµετοχής. 

 

Απαντώντας στο τηλετύπηµά σας, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση (σχετ. η 1052699/1082/Α0012/30.5.2003 

εγκύκλιος) ο φόρος υπεραξίας υπολογίζεται και σε περίπτωση διακοπής των εργασιών 

επιχείρησης (ατοµικής ή εταιρίας) και έναρξης στον ίδιο χώρο µε το ίδιο αντικείµενο 

εργασιών άλλης επιχείρησης (ατοµικής ή εταιρίας) µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα έξι 

(6) µηνών. 

Ειδικότερα, στην ίδια εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι δεν τίθεται θέµα εφαρµογής 

υπεραξίας στην περίπτωση διακοπής ατοµικής επιχείρησης και ίδρυσης στη θέση αυτής 

µονοπρόσωπης Ε.Π. Ε. από το ίδιο πρόσωπο. 

Επίσης, σε περίπτωση λύσης εταιρίας και άσκησης στον ίδιο χώρο ατοµικής 

επιχείρησης από µέλος αυτής δεν υπολογίζεται υπεραξία µόνο για το ποσοστό της 

συµµετοχής του µέλους αυτού στη λυθείσα εταιρία. 

2. Από την αίτησή σας και από όσα µας αναφέρατε τηλεφωνικώς προκύπτει ότι 

ετερόρρυθµη εταιρία κάνει διακοπή και στον ίδιο χώρο, µε τους ίδιους εταίρους, τα ίδια 

ποσοστά συµµετοχής, και το ίδιο αντικείµενο γίνεται έναρξη δραστηριότητας νέας 

ετερόρρυθµης εταιρίας. 

3. Ύστερα από τα παραπάνω και κατ’ ανάλογη εφαρµογή όσων αναφέρονται στην 

1052699/1082/Α0012/30.5.03 εγκύκλιο, δεν οφείλεται φόρος υπεραξίας κατά τη λύση 

ετερόρρυθµης εταιρίας και ίδρυση στη θέση αυτής νέας ετερόρρυθµης εταιρίας µε τα ίδια 

µέλη και ποσοστά συµµετοχής αυτών. 
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Αθήνα, 3 Απριλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1015509/294/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φόρος υπεραξίας κατά τη λύση Ο.Ε. και σύσταση δύο ατοµικών 
επιχειρήσεων. 

 

Σε απάντηση της από 1.2.2007 αίτησής σας, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, 

σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Όπως έχει γίνει δεκτό, από τη διοίκηση, µε την 

1052699/1082/Α0012/30.5.2003 εγκύκλιο, σε περίπτωση λύσης εταιρίας και άσκησης 

στον ίδιο χώρο ατοµικής επιχείρησης από µέλος αυτής, δεν υπολογίζεται υπεραξία µόνο 

για το ποσοστό της συµµετοχής του µέλους αυτού στη λυθείσα εταιρία. 

2. Επίσης, µε την ίδια εγκύκλιο ορίζεται ότι στις περιπτώσεις διακοπής ατοµικών 

επιχειρήσεων ή εταιριών και λειτουργίας στην ίδια διεύθυνση µε το ίδιο αντικείµενο 

επιχειρήσεων υπό νέα µορφή, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της 

1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ. 1053/1.4.2003 απόφασης, όσον αφορά τον προσδιορισµό 

της φορολογητέας αξίας κατά τη µεταβίβαση µε επαχθή αιτία ολόκληρης επιχείρησης, 

εταιρικών µερίδων κ.λπ.. 

3. Στην αίτησή σας µας αναφέρετε ότι οµόρρυθµη εταιρία που έχει δύο 

καταστήµατα, µε δύο οµόρρυθµους εταίρους που συµµετέχουν µε ποσοστά πενήντα τοις 

εκατό (50%) ο καθένας, προτίθεται κάθε εταίρος να λειτουργήσει ένα κατάστηµα ως 

ατοµική επιχείρηση, µετά τη λύση της Ο.Ε.. 

4. Με βάση τα παραπάνω, θα υπολογιστεί (βάσει της ΠΟΛ. 1053/2003 απόφασης) 

το συνολικό ποσό της υπεραξίας που θα προκύψει µε βάση τα δεδοµένα της οµόρρυθµης 

εταιρίας (κεντρικού και υποκαταστήµατος) η οποία για κάθε εταίρο θα µειωθεί κατά το 

ποσοστό συµµετοχής του στην Ο. Ε, ώστε ο καθένας από αυτούς (τους εταίρους) να 

καταβάλει φόρο µειωµένο κατά το ποσοστό συµµετοχής του, στη λυθείσα εταιρεία. 

 

 

 

 

 

 

 



 233 

Αθήνα, 2 Απριλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ. 1019325/10278/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Εισφορά µετοχών ή µεριδίων Ε.Π.Ε. για την κάλυψη ή αύξηση 
κεφαλαίου εταιρίας. 

 

ΣΧΕΤ: Η από 23.2.2007 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Με τις διατάξεις του έβδοµου και όγδοου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 13 του 

ν.2238/1994, οι οποίες προστέθηκαν µε το άρθρο 36 του ν.3427/2005, ορίζεται, ότι σε 

περίπτωση εισφοράς των τίτλων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της ίδιας 

παραγράφου, ήτοι µετοχών ηµεδαπών ανωνύµων εταιριών µη εισηγµένων στο 

Χρηµατιστήριο Αθηνών, για την κάλυψη του κεφαλαίου νεοϊδρυόµενης, ηµεδαπής ή 

αλλοδαπής εταιρίας ή για την αύξηση του κεφαλαίου υφιστάµενης, επιβάλλεται φόρος µε 

συντελεστή 5% επί της πραγµατικής αξίας αυτών. Ως πραγµατική αξία των µετοχών που 

εισφέρονται για την κάλυψη ή αύξηση του κεφαλαίου ηµεδαπής εταιρίας, λαµβάνεται η 

αξία η οποία προσδιορίζεται από την Εκτιµητική Επιτροπή του άρθρου 9 του 

κ.ν.2190/1920. 

2. Με την 1022452/10255/Β0012/ΠΟΛ. 1036/2.3.2006 εγκύκλιό µας 

διευκρινίσθηκε, ότι ο επιβαλλόµενος µε τις πιο πάνω διατάξεις φόρος 5% επιβάλλεται, 

προκειµένου περί εισφοράς µετοχών σε αλλοδαπή ανώνυµη εταιρία, επί της ονοµαστικής 

αξίας των µετοχών που λαµβάνει ο εισφέρων τις µετοχές ως αντάλλαγµα. 

3. Εξάλλου, µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.3190/1955 «περί εταιριών 

περιορισµένης ευθύνης» ορίζεται, ότι αντικείµενο της εταιρικής εισφοράς δύναται να είναι 

και είδος, εφόσον όµως το εισφερόµενο αποτελεί περιουσιακό αγαθό δεκτικό εµφανίσεως 

στον ισολογισµό (παρ. 1). Η αποτίµηση της αξίας των εις είδος εισφορών κατά τη σύσταση 

της εταιρίας περιορισµένης ευθύνης, καθώς και κατά την αύξηση του κεφαλαίου αυτής 

γίνεται κατά τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιριών», αναλόγως 

εφαρµοζοµένων (παρ. 2). 

4. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι σε περίπτωση εισφοράς από Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. 

µετοχών ηµεδαπών ανωνύµων εταιριών µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, για 

την κάλυψη του κεφαλαίου νεοϊδρυόµενης ηµεδαπής εταιρίας περιορισµένης ευθύνης ή 

κατά την αύξηση του κεφαλαίου της, έχουν εφαρµογή οι προαναφερθείσες διατάξεις της 
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παρ.2 του άρθρου13 του ν.2238/1994, καθόσον και στην περίπτωση αυτή προβλέπεται 

εκτίµηση των εισφεροµένων µετοχών από εκτιµητική επιτροπή. Όσον αφορά δε στην 

περίπτωση κάλυψης κεφαλαίου αλλοδαπής Ε.Π.Ε., θα έχουν ανάλογη εφαρµογή τα 

αναφερόµενα στην 1022452/10255/Β0012/ΠΟΛ. 1036/2.3.2006 εγκύκλιό µας για τις 

αλλοδαπές ανώνυµες εταιρίες. ∆ηλαδή, ο φόρος 5% στην υπόψη περίπτωση θα 

επιβάλλεται επί της ονοµαστικής αξίας των µεριδίων που λαµβάνει ως αντάλλαγµα η 

εισφέρουσα τις µετοχές ηµεδαπή εταιρία. 

5. Περαιτέρω και δεδοµένου ότι οι φορολογικές διατάξεις ερµηνεύονται στενά 

συνάγεται, ότι οι διατάξεις του έβδοµου και όγδοου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 13 του 

ν. 2238/1994, αναφέρονται µόνο στην εισφορά µετοχών ηµεδαπών ανωνύµων εταιριών 

και όχι λοιπών τίτλων, προκειµένου για την κάλυψη του κεφαλαίου νεοϊδρυόµενης ή 

υφιστάµενης ηµεδαπής ή αλλοδαπής ανώνυµης εταιρίας ή εταιρίας περιορισµένης 

ευθύνης. Συνεπώς, στην περίπτωση εισφοράς µεριδίων εταιρίας περιορισµένης ευθύνης 

που µνηµονεύετε στη σχετική αίτησή σας, δεν θα επιβάλλεται φόρος µε βάση τις διατάξεις 

του άρθρου 13 του ν.2238/1994 (20% επί της προκύπτουσας υπεραξίας), ως µη 

προβλεπόµενο κάτι τέτοιο από το νόµο. 

Επειδή όµως η εισφέρουσα τα µερίδια αυτά είναι, σύµφωνα µε όσα αναφέρετε στην 

αίτησή σας, ανώνυµη εταιρία, η οποία όχι µόνο έχει αποκτήσει τα συγκεκριµένα µερίδια µε 

κάποια συγκεκριµένη αξία την οποία έχει καταχωρήσει στα βιβλία της αλλά περαιτέρω, 

εµφανίζει σε αυτά και την αξία των τίτλων (µετοχών ή µεριδίων), κατά περίπτωση, που 

έλαβε ως αντάλλαγµα από την πιο πάνω εισφορά, συνάγεται, ότι η υπεραξία που 

εµφανίζει στα βιβλία της θα υπαχθεί, ελλείψει απαλλακτικών διατάξεων, σε φορολογία µε 

βάση τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος. 

 

 

Αθήνα, 2 Απριλίου 2007 

Αριθµ. πρωτ.: 1114115/10018/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Κατά την απορρόφηση αλλοδαπής εταιρείας, η οποία έχει στην 
κατοχή της το 100% των µετοχών ηµεδαπής Α.Ε. µη εισηγµένης στο ΧΑ, 
δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 13 του 
ν.2238/1994. 

 

ΣΧΕΤ: Η από 28.12.2006 αίτησή σας. 
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Απαντώντας στην από 28.12.06 αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 13 του 

ν.2238/1994, η πραγµατική αξία πώλησης µετοχών ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών µη 

εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, οι οποίες µεταβιβάζονται από φυσικά ή νοµικά 

πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, φορολογείται αυτοτελώς µε συντελεστή πέντε τοις εκατό 

(5%). 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 79 του ν.2238/1994, ορίζεται, 

ότι η µεταβίβαση εν ζωή ή λόγω θανάτου ονοµαστικών ή ανώνυµων µετοχών µη 

εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών πραγµατοποιείται αποκλειστικώς µε 

συµβολαιογραφικό έγγραφο ή µε ιδιωτικό έγγραφο θεωρηµένο από τον προϊστάµενο της 

οικείας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας. Απόκτηση τέτοιων µετοχών κατά παράβαση της 

διάταξης του προηγούµενου εδαφίου θεωρείται άκυρη και δεν παράγει κανένα έννοµο 

δικαίωµα υπέρ αυτού που τις αποκτά, όπως το δικαίωµα είσπραξης µερίσµατος, 

συµµετοχής στις γενικές συνελεύσεις, µεταβίβασης των µετοχών αυτών κ.τ.λ.. Τα 

παραπάνω εφαρµόζονται ανάλογα και όταν αυτός που µεταβιβάζει τις εν λόγω µετοχές 

δεν είναι φυσικό πρόσωπο. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, που 

δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι λεπτοµέρειες που είναι 

αναγκαίες για την εφαρµογή αυτής της παραγράφου, καθώς και οι περιπτώσεις που η πιο 

πάνω µεταβίβαση µπορεί να γίνει και µε άλλο τρόπο. 

3. Όπως έχει διευκρινιστεί µε το αρ. πρωτ: 1026546/10454/Β0012/20.5.2005 

έγγραφό µας, κατά την απορρόφηση αλλοδαπής εταιρείας µε έδρα τις Η.Π.Α., η οποία έχει 

στην κυριότητα της µετοχές ηµεδαπών εταιρειών, από επίσης αµερικανική εταιρεία, δεν 

συντελείται πώληση των συµµετοχών της, αλλά µεταβίβαση του συνόλου της περιουσίας 

στην οποία συµπεριλαµβάνονται οι συµµετοχές αυτές. Κατά συνέπεια, κατά την 

απορρόφηση αυτή, δεν οφείλεται ο προβλεπόµενος από τις διατάξεις της παρ.2 του 

άρθρου 13 του ν.2238/1994 φόρος 5%, η απορροφούµενη δε εταιρεία, για το λόγο αυτό 

δεν υποχρεούται στην υποβολή της αντίστοιχης δήλωσης απόδοσης του πιο πάνω φόρου 

και στη θεώρηση από ∆.Ο.Υ., οποιουδήποτε εγγράφου (ιδιωτικού ή δηµοσίου), συνταχθεί 

στα πλαίσια της οικείας απορρόφησης. 

4. Επίσης, µε το υπ’ αριθ. 1090918/11220ΠΕ/Β0012/27.01.2006 έγγραφό µας έχει 

διευκρινιστεί ότι, κατά τη συγχώνευση µε απορρόφηση από τη µητρική τους εταιρεία 

(φορολογικό κάτοικο Λουξεµβούργου) δύο αλλοδαπών εταιρειών- φορολογικών κατοίκων 

Λουξεµβούργου που κατέχουν το 100% των µετοχών κάποιων ελληνικών ανωνύµων 

εταιρειών, δεν οφείλεται ο προβλεπόµενος από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 13 του 
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ν.2238/1994 φόρος 5%. 

5. Από τα στοιχεία της σχετικής αίτησής σας προκύπτει, ότι µία ισπανική µητρική 

εταιρεία, στην οποία συµµετέχουν δύο αλλοδαπές εταιρείες, διατηρεί θυγατρική στην 

Ελλάδα κατέχοντας το 100% του µετοχικού της κεφαλαίου. Στα πλαίσια αναδιοργάνωσης 

του Οµίλου, η µητρική εταιρεία απορροφάται από άλλη αλλοδαπή εταιρεία του οµίλου 

αυτού και οι µετοχές της ελληνικής εισφέρονται, κατ’ ανάγκη, από την απορροφώµενη 

στην απορροφώσα εταιρεία (εισφορά στοιχείων ενεργητικού). 

6. Ύστερα από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και κατ’ ανάλογη εφαρµογή των 

αναφερόµενων στην παράγραφο 3 και 4 του παρόντος, προκύπτει ότι κατά τη 

συγχώνευση µε απορρόφηση των αλλοδαπών ανωνύµων εταιρειών δεν οφείλεται ο 

προβλεπόµενος από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.2238/1994 φόρος 5%, 

για την εισφορά των µετοχών ηµεδαπής από την απορροφώµενη στην απορροφώσα. 

Τέλος, σας γνωρίζουµε, ότι η απορροφώµενη αλλοδαπή εταιρεία «...», δεν 

υποβάλλει δήλωση απόδοσης του πιο πάνω φόρου και ούτε υποχρεούται σε θεώρηση 

από τη ∆.Ο.Υ., οποιουδήποτε εγγράφου (ιδιωτικού ή δηµόσιου), συνταχθεί στα πλαίσια 

της οικείας απορρόφησης. 

 

 

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1111107/2607 π.ε./Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση χρήσης προς εκµετάλλευση, ποσοστού 
συµµετοχής κοινωνίας ενοικιαζοµένων δωµατίων λόγω 
συνταξιοδότησης του µεταβιβάζοντος. 

 

Απαντώντας στην αίτησή σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας πληροφορούµε 

τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.ββ΄ της παρ.1 του αρθρ.13 του ν.2238/94, 

φορολογείται αυτοτελώς λογιζόµενο ως εισόδηµα µε συντελεστή 20% κάθε κέρδος η 

ωφέλεια που προέρχεται από τη µεταβίβαση µε επαχθή αιτία, εκτός των άλλων και 

ποσοστών συµµετοχής σε κοινωνία αστικού δικαίου που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελµα. 

2. Αν µεταβιβασθεί από επαχθή αιτία ατοµική επιχείρηση ή µερίδιο οµόρρυθµης ή 

ετερόρρυθµης εταιρίας από γονέα προς τα τέκνα του ή από σύζυγο σε σύζυγο, λόγω 

συνταξιοδότησης του µεταβιβάζοντος, δεν υπόκειται σε φόρο υπεραξίας σύµφωνα µε το 

τρίτο εδάφιο της περ.ββ΄ της παραγ.1 του ίδιου άρθρου και νόµου. 
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3. Προκειµένου για µεταβιβάσεις από επαχθή αιτία ποσοστών συµµετοχής σε 

κοινωνία αστικού δικαίου κ.λπ., σε δικαιούχους που υπάγονται στην Α΄ ή Β΄ κατηγορία του 

άρθρου 29 του ν.2961/2001 (ΦΕΚ 266 Α΄), η πραγµατική αξία πώλησης αυτών 

φορολογείται αυτοτελώς µε συντελεστή ένα και δύο δέκατα τοις εκατό (1,2%) και δύο και 

τέσσερα δέκατα τοις εκατό (2,4%) αντίστοιχα. 

4. Με τις διατάξεις της τταρ.1 του άρθρου 20 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι εισόδηµα από 

ακίνητα είναι αυτό που προκύπτει κάθε οικονοµικό έτος από εκµίσθωση ή επίταξη ή 

ιδιοχρησιµοποίηση ή ιδιοκατοίκηση ή δωρεάν παραχώρηση χρήσης µιας ή περισσοτέρων 

οικοδοµών. 

5. Εισόδηµα από ακίνητα αποκτά κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει νόµιµα µεταβιβασθεί 

το δικαίωµα πλήρους κυριότητας νοµής, επικαρπίας ή οίκησης αυτών µε οριστικό 

συµβόλαιο, ή µε δικαστική απόφαση ή λόγω χρησικτησίας, καθώς και κάθε πρόσωπο στο 

οποίο έχει µεταβιβασθεί το δικαίωµα ενάσκησης επικαρπίας µε οριστικό συµβόλαιο. 

6. Από την αίτησή σας προκύπτει α) Μεταβίβαση, ποσοστού συµµετοχής σε κοινωνία 

αστικού δικαίου που ασκεί επιχείρηση από τη µητέρα στα τέκνα σας λόγω 

συνταξιοδότησής της. β) Μεταβίβαση δικαιώµατος της χρήσης του ακινήτου, χωρίς 

αντάλλαγµα, το οποίο της ανήκει κατά πλήρη κυριότητα (50%). 

7. Εποµένως, αν η µεταβίβαση του µεριδίου αυτού από τη µητέρα στα τέκνα λόγω 

συνταξιοδότησης αυτής γίνει µε πώληση, θα φορολογηθεί µε συντελεστή 1,2 σύµφωνα µε 

το τέταρτο εδάφιο της περιπτ.ββ΄ της παραγρ.1 του άρθρου 13 του ν.2238/94. Η 

απαλλαγή λόγω συνταξιοδότησης ισχύει µόνο για µεταβιβάσεις ατοµικής επιχείρησης ή 

µεριδίου Ο.Ε. ή Ε.Ε.. 

8. Τέλος σε περίπτωση δωρεάς της παραχώρησης της χρήσης ακινήτου από τον 

ιδιοκτήτη σε τρίτο πρόσωπο, υποκείµενο φορολογικής ενοχής για το εισόδηµα από 

ακίνητα εξακολουθεί να παραµένει ο κύριος του ακινήτου, αδιάφορα από το αν γι’ αυτή την 

δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτου θα συνταχθεί ιδιωτικό συµφωνητικό ή 

συµβολαιογραφικό έγγραφο (σχετ. ΠΟΛ. 1030/2000). Συνεπώς, στην προκειµένη 

περίπτωση, η µητέρα πρέπει να δηλώνει για το λόγο αυτό τεκµαρτό εισόδηµα δωρεάν 

παραχώρησης του υπόψη ακινήτου. 

9. Η ∆/νση Φορολογίας Κεφαλαίου, προς την οποία κοινοποιείται το παρόν µε 

συνηµµένη αίτηση του φορολογούµενου, παρακαλείται για τις τυχόν δικές της ενέργειες. 
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Αθήνα, 29 Μαρτίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1006803/136/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Προσδιορισµός των υποχρεώσεων για τον υπολογισµό της 
καθαρής θέσης επιχείρησης, µε βιβλία Β΄ κατηγορίας που διενεργεί 
απογραφή. 

 

Απαντώντας στην αίτησή σας, σχετικά µε το ανωτέρω θέµα, σας γνωρίζουµε τα 

ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε την 1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ. 1053/1.4.2003 Υπουργική απόφαση, 

η ελάχιστη αξία µεταβίβασης µιας επιχείρησης (άυλη αξία και καθαρή θέση), προκύπτει 

από τα στοιχεία της δήλωσης που υποβλήθηκε ή του ισολογισµού της χρήσης που 

προηγείται της µεταβίβασης. 

2. Όπως προκύπτει από την 1066328/1394/Α0012/16.7.2004 ερµηνευτική εγκύκλιο 

της πιο πάνω Υπουργικής απόφασης για επιχειρήσεις που διενεργούν απογραφή 

προκειµένου να υπολογισθούν τα αποθέµατα και οι υποχρεώσεις για τον προσδιορισµό 

της καθαρής θέσης αυτών, λαµβάνεται υπόψη η τελευταία απογραφή πριν από τη 

µεταβίβαση, δηλαδή η απογραφή λήξης της προηγούµενης χρήσης από τη µεταβίβαση. 

3. Κατά τον προσδιορισµό του ελάχιστου ποσού υπεραξίας από τη µεταβίβαση 

ατοµικής επιχείρησης ή εταιρικών µερίδων οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρίας που 

τηρεί βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., οι υποχρεώσεις υπολογίζονται τεκµαρτώς σε 

ποσοστό 10% επί των αγορών (εµπορευµάτων και παγίων) που πραγµατοποίησε η 

επιχείρηση κατά τη χρήση που προηγείται της µεταβίβασης, κατά ρητή διατύπωση των 

διατάξεων της περίπτ.α΄ της παρ.22 του άρθρου 1 της αρ. 1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ. 

1053/1.4.2003 Υπουργικής Απόφασης, ανεξάρτητα από το ύψος των πραγµατικών 

υποχρεώσεων της, λόγω της αδυναµίας εξασφάλισης ορθών και ακριβών στοιχείων για τις 

εν λόγω υποχρεώσεις από τα τηρούµενα από αυτήν βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ. (σχετ. 

τα 1074611/1601/Α0012/22.1.2004 και 1064697/1507/Α0012/27.9.2006 έγγραφά µας). 
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ΑΡΘΡΟ 14 
 

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1013657/10207πε/Β0012 

 

ΘΕΜΑ:Φορολογική αντιµετώπιση της αποζηµίωσης που καταβάλλεται 
στον αντιπρόεδρο ∆.Σ. ανώνυµης εταιρείας, λόγω καταγγελίας της 
σύµβασης µίσθωσης εργασίας. 

 

ΣΧΕΤ.: Η από 9.02.2006 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 14 του ν.2238/1994, όπως αυτές 

αντικαταστάθηκαν µε την παρ.8 του άρθρου 3 του ν.3091/2002, µε την επιφύλαξη των 

διατάξεων της περίπτωσης γ΄ της παρ.4 του άρθρου 45, φορολογούνται αυτοτελώς, 

εξαντλουµένης της φορολογικής υποχρεώσεως, τα ποσά των αποζηµιώσεων που 

καταβάλλονται στους δικαιούχους µε βάση: 

α) το άρθρο 1 του β.δ.16/18 Ιουλίου 1920 (ΦΕΚ 158 Α΄), 

β) το ν.2112/1920 (ΦΕΚ 67 Α΄), 

γ) το άρθρο 94 του ν.δ.3026/1954 (ΦΕΚ 235 Α΄). 

Ο φόρος υπολογίζεται µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο καθαρό ποσό της 

αποζηµίωσης µετά την αφαίρεση ποσού είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ και παρακρατείται 

κατά την πληρωµή της στο δικαιούχο. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης γ΄ της παρ.4 του άρθρου 45, οι 

διατάξεις αυτής της περίπτωσης εφαρµόζονται αναλόγως και για κάθε εφάπαξ 

αποζηµίωση που παρέχεται από οποιονδήποτε φορέα και για οποιονδήποτε λόγο 

διακοπής της σχέσης η οποία συνδέει το φορέα µε το δικαιούχο της αποζηµίωσης. Αν το 

ποσό που καταβάλλεται στο δικαιούχο της αποζηµίωσης υπερβαίνει εκείνο που θα έπρεπε 

να του καταβληθεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, το συνολικό ποσό της 

αποζηµίωσης που του καταβάλλεται φορολογείται µε τον πιο πάνω συντελεστή. 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περ.στ΄ της παρ.3 του άρθρου 

28 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι ο µισθός που καταβάλλεται από ανώνυµη εταιρεία στα 

µέλη του διοικητικού συµβουλίου της, για τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής 

σύµβασης µίσθωσης εργασίας ή εντολής, εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές -α µέλη του 
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διοικητικού συµβουλίου είναι ασφαλισµένα σε οποιονδήποτε-, εκτός του Ιδρύµατος 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασφαλιστικό οργανισµό ή ταµείο, θεωρείται ως εισόδηµα από 

εµπορικές επιχειρήσεις. 

3. Επίσης, µε τις διατάξεις της περ.α΄ της παρ.1 του άρθρου 55 του ν.2238/1994, 

όπως ισχύουν µετά την τροποποίησή τους µε την παρ.2 του άρθρου 7 του ν.3296/2004, 

ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι στα εισοδήµατα της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 3 του 

άρθρου 28, τα οποία καταβάλλονται ή µε τα οποία πιστώνονται οι δικαιούχοι µέχρι την 31η 

∆εκεµβρίου 2004, η παρακράτηση του φόρου ενεργείται µε συντελεστή τριάντα πέντε τοις 

εκατό (35%), ο οποίος µειώνεται σταδιακά σε τριάντα δύο τοις εκατό (32%), είκοσι εννέα 

τοις εκατό (29%) και είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), για τα εισοδήµατα που καταβάλλονται 

στις διαχειριστικές χρήσεις 2005, 2006 και 2007 και επόµενες, αντίστοιχα. Με την 

παρακράτηση του πιο πάνω φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων 

για τους µισθούς που λαµβάνουν. 

4. Από τα στοιχεία της σχετικής αίτησής σας προκύπτει, ότι µε την από 7.05.2002 

απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της εταιρείας σας προσλήφθηκε µε σχέση 

εξαρτηµένης εργασίας ο αντιπρόεδρος αυτής για να παράσχει στην εταιρεία, πέραν των 

καθηκόντων του, την εργασία του ως διευθυντής πωλήσεων µε ασφάλιση στο Τ.Α.Ε. και 

εγκρίθηκε η καταβολή σε αυτόν µηνιαίου µισθού 4.500 ευρώ. Για τους µισθούς αυτούς 

παρακρατήθηκε φόρος µε συντελεστή 35% (για το χρονικό διάστηµα έως και την 

31.12.2004) και 32% (από 1.01.2005 και µετά). Στη συνέχεια, µε την από 25.10.2005 

απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των µετόχων σας ανακλήθηκε η από 

7.05.2002 απόφαση και το διοικητικό συµβούλιο προέβη στην καταγγελία της σύµβασης 

εργασίας του εν λόγω αντιπροέδρου και του καταβλήθηκε αποζηµίωση 10.500 ευρώ. Επί 

του ποσού αυτού παρακρατήθηκε φόρος µε συντελεστή 32% (3.360 ευρώ), ως εισόδηµα 

από εµπορικές επιχειρήσεις, ο οποίος αποδόθηκε στη ∆.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.. 

5. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν έχουν εφαρµογή 

οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περ.στ΄ της παρ.3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994, 

καθόσον το υπόψη ποσό δεν συνιστά αµοιβή (µισθό) για παρεχόµενη από τον 

αντιπρόεδρο της εταιρείας σας εργασία και κατά συνέπεια δεν έχουν εφαρµογή ούτε και οι 

διατάξεις του άρθρου 55. Αντίθετα, επειδή πρόκειται για αποζηµίωση που καταβάλλεται 

λόγω καταγγελίας της σύµβασης µίσθωσης εργασίας έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της 

παρ.1 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Ε. µε την απαραίτητη προϋπόθεση, ότι η καταγγελία της εν 

λόγω σύµβασης εργασίας έχει γίνει σύµφωνα µε την εργατική νοµοθεσία, δεν έχουν 

καταστρατηγηθεί οι διατάξεις του κ.ν.2190/1920 και τέλος πρόκειται για πραγµατική 

δαπάνη. Το θέµα όµως αυτό ως πραγµατικό ανάγεται στην εξουσία της αρµόδιας 
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Φορολογούσας Αρχής. 

Κατόπιν τούτου, η ∆.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. στην οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται, 

αφού εξετάσει τα πραγµατικά περιστατικά, να απαντήσει απευθείας στην ενδιαφερόµενη 

επιχείρηση κοινοποιώντας την απάντηση της και στην υπηρεσία µας. 

 

 

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1051588/10621/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή των διατάξεων της παρ.14 του άρθρου 31 του 
ν.2238/1994. 

 

ΣΧΕΤ: Η από 24-5-2007 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.14 του άρθρου 31 του 

ν.2238/1994, οι οποίες προστέθηκαν µε την παρ.9 του άρθρου 5 του ν.3091/2002, οι 

δαπάνες που πραγµατοποιεί η επιχείρηση για αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών από 

εξωχώρια εταιρία, καθώς και τα δικαιώµατα ή οι αποζηµιώσεις που καταβάλλει αυτή σε 

εξωχώρια εταιρία για τη χρησιµοποίηση στην Ελλάδα τεχνικής βοήθειας, ευρεσιτεχνιών, 

σηµάτων, σχεδίων, µυστικών βιοµηχανικών µεθόδων και τύπων, πνευµατικής ιδιοκτησίας 

και άλλων συναφών δικαιωµάτων, δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της. 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της παρ.1 του άρθρου 31 του 

ν.2238/1994 ορίζεται, ότι από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή 

βιβλία και στοιχεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. εκπίπτουν τα ποσά των κάθε 

είδους φόρων, τελών και δικαιωµάτων, που βαρύνουν την επιχείρηση. Ως χρόνος 

έκπτωσης λογίζεται ο χρόνος καταβολής αυτών υπέρ του ∆ηµοσίου ή τρίτων. ∆εν 

εκπίπτουν οι τυχόν καταβαλλόµενοι από την επιχείρηση κάθε είδους φόροι που βαρύνουν 

τρίτους, µε εξαίρεση τον ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών που επιβάλλεται επί των 

πάσης φύσεως ωφελειών από µετοχικούς τίτλους. 

3. Εξάλλου, µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 ορίζεται 

µεταξύ άλλων, ότι δαπάνες που εµπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εκτός 

εκείνων που ρητά µνηµονεύονται σε αυτό, για τις οποίες έχει γίνει δεκτό µε διοικητικές 

λύσεις και µε τη δικαστηριακή νοµολογία ότι εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα βάσει 
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των διατάξεων του άρθρου αυτού, περιλαµβάνονται σε απόφαση του Υπουργού 

Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

Για οποιαδήποτε προσθήκη, ή αφαίρεση περίπτωσης από τον κατάλογο αυτό, η 

ενδιαφερόµενη επιχείρηση ή η επαγγελµατική ένωση στην οποία ανήκει, ή η ελεγκτική 

υπηρεσία δικαιούται να υποβάλει στην αρµόδια για τη φορολογία εισοδήµατος υπηρεσία 

του Υπουργείου Οικονοµίας αίτηση, εντός δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος της 

παραγράφου αυτής, προκειµένου να εξεταστεί η συγκεκριµένη περίπτωση από ειδική 

γνωµοδοτική επιτροπή η οποία συνιστάται για το σκοπό αυτό στο πιο πάνω Υπουργείο. 

4. Από την αίτησή σας προκύπτει, ότι η εταιρεία σας, στα πλαίσια των 

δραστηριοτήτων της πραγµατοποιεί αγορές αγαθών από εξωχώριες εταιρείες, οι τιµές των 

οποίων είναι είτε ίδιες είτε χαµηλότερες από τις αντίστοιχες τιµές ίδιων προϊόντων που 

πωλούν ηµεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες (µη εξωχώριες). 

Επιπλέον, µε την ίδια αίτησή σας, µας γνωρίσατε ότι το συνολικό κόστος των 

εισαγωγών αυτών περιλαµβάνει εκτός από την αξία του τιµολογίου και διάφορες άλλες 

δαπάνες (δασµοί, εκτελωνιστικά, µεταφορικά κ.λπ.), οι οποίες πραγµατοποιούνται στα 

πλαίσια των εν λόγω συναλλαγών µε τις εξωχώριες εταιρείες. 

5. Από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και λόγω της στενής ερµηνείας των 

φορολογικών διατάξεων, προκύπτει, ότι η δαπάνη αγοράς προϊόντων από εξωχώριες 

εταιρείες δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα σας. 

Επίσης, προκύπτει, ότι οι δασµοί και οι λοιποί φόροι-τέλη που καταβάλλετε στα 

πλαίσια των συναλλαγών αυτών, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα κατά ρητή 

διατύπωση των διατάξεων της περιπτ. ε΄ της παρ.1 του Κ.Φ.Ε., έστω και αν τα ποσά 

αυτών έχουν ενσωµατωθεί στο κόστος των αγορασθέντων από εξωχώριες εταιρείες 

εµπορευµάτων και επιπλέον, γιατί τα ποσά αυτά καταβάλλονται στο ∆ηµόσιο και δεν 

αποτελούν εισόδηµα εξωχώριας προµηθεύτριας εταιρείας. Τα ίδια ισχύουν και για τα 

λοιπά έξοδα (εκτελωνιστικά, µεταφορικά, έξοδα τραπεζών κ.λπ.) που καταβάλλετε σε 

ελληνικές επιχειρήσεις, εφόσον υπάρχουν τα νόµιµα δικαιολογητικά. 

Τα ανωτέρω, είναι σύµφωνα µε το πόρισµα της ειδικής γνωµοδοτικής επιτροπής 

του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε, η οποία ως καθ’ ύλη αρµόδια εξέτασε την συγκεκριµένη 

περίπτωσή σας. 
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Αθήνα 4 Ιουλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1066590/1308/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση αποζηµίωσης λήξης θητείας και 
σύνταξης που καταβάλλονται σε ευρωβουλευτή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. 

 

Σχετικά µε το ανωτέρω θέµα, θέτουµε υπ’ όψιν σας τα ακόλουθα: 

1. Γενικά η φορολογία του Βουλευτή (ή του συνταξιούχου βουλευτή ή του Υπουργού ή 

του Προέδρου ∆ηµοκρατίας κ.τ.λ.) γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ζ΄ 

Ψηφίσµατος του έτους 1975 της Ε΄ Αναθεωρητικής Βουλής, όπως αντικαταστάθηκε µε το 

άρθρο 10 του ν. 2459/1997 και το άρθρο 36 του ν.3016/2002. 

2. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 του ν.1180/1981 ορίζεται ότι οι Έλληνες 

αντιπρόσωποι στη Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δικαιούνται από το Ελληνικό 

∆ηµόσιο την εκάστοτε καταβαλλόµενη στους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου 

αποζηµίωση. 

Η αποζηµίωση αυτή καταβάλλεται από τη Βουλή, τον προϋπολογισµό της οποίας 

βαρύνει η αντίστοιχη δαπάνη. 

Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παρ. 2 του ίδιου άρθρου και νόµου ορίζεται ότι οι 

διατάξεις των άρθρων 1,4,5,7,9 και 11 του Ζ΄ Ψηφίσµατος του 1975 «περί καταργήσεως 

των εις τους Βουλευτές αναγνωριζόµενων ατελειών και ρύθµισης θεµάτων αναφερόµενα 

στα µέλη του Υπουργικού Συµβουλίου και τους Βουλευτές» και της στ΄ περίπτωσης του 

άρθρου 1 του ν.738/1977 «περί τροποποίησης και συµπλήρωσης ενίων διατάξεων του 

ν.251/1976 «περί Ο.∆.∆.Υ.» και ρύθµισης συναφών θεµάτων» ισχύουν και για τους 

Έλληνες αντιπροσώπους στη Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

3. Από τις διατάξεις του άρθρου 13 του «πρωτοκόλλου περί των προνοµίων και 

ασυλιών της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας» δεν προκύπτει ο τρόπος 

φορολόγησης της αποζηµίωσης λήξη θητείας καθώς και της σύνταξης που καταβάλλονται 

σε ευρωβουλευτή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

4. Ενόψει ερωτηµάτων που διαβιβάσθηκαν στην Υπηρεσία µας από φορολογούµενο 

και από ∆.Ο.Υ. σχετικά µε τη φορολογική µεταχείριση σύνταξης που καταβάλλεται σε 

συνταξιούχο ευρωβουλευτή από το Ταµείο Συντάξεως των Βουλευτών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου πέραν της συντάξεως που καταβάλλεται στον ίδιο από το Ελληνικό ∆ηµόσιο 

και η οποία φορολογείται µε το Ζ΄ Ψήφισµα, όπως επίσης και µε τον τρόπο φορολόγησης 

αποζηµίωσης η οποία χορηγείται επίσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε 
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ευρωβουλευτή κατά τη λήξη της θητείας του, αντίστοιχα, παρακαλούµε να έχουµε τις 

απόψεις σας επί του θέµατος. 

 

 

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1050792/987/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση αµοιβών καλαθοσφαιριστή. 

 

Αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας ενηµερώνουµε τα ακόλουθα: 

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι τα 

χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται στους ποδοσφαιριστές, καλαθοσφαιριστές, 

προπονητές καθώς και τους άλλους αµειβόµενους αθλητές, κατά περίπτωση, από τις 

ποδοσφαιρικές ανώνυµες εταιρείες ή τα αναγνωρισµένα αθλητικά σωµατεία κατά την 

υπογραφή του συµβολαίου µετεγγραφής ή την ανανέωση του συµβολαίου συνεργασίας 

φορολογούνται αυτοτελώς µε συντελεστή φόρου είκοσι τοις εκατό (20%). 

Ο φόρος που προκύπτει παρακρατείται κατά την πληρωµή. Για την απόδοση του 

φόρου αυτής της παραγράφου εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 

60. Με την παρακράτηση του φόρου που ενεργείται σύµφωνα µε τα πιο πάνω εξαντλείται 

η φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήµατος για τα ποσά αυτά. 

Οι δικαιούχοι µπορούν να περιλάβουν το σύνολο αυτών των ποσών στην ετήσια δήλωση 

φορολογίας εισοδήµατος του οικείου οικονοµικού έτους, για να φορολογηθούν µε βάση 

την κλίµακα του άρθρου 9. Στην περίπτωση αυτή, για το συµψηφισµό του φόρου που 

παρακρατήθηκε εφαρµόζονται οι διατάξεις του ιδίου άρθρου. 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται ανάλογα και για τα χρηµατικά 

ποσά που καταβάλλονται στους ανωτέρω δικαιούχους από τις ποδοσφαιρικές ανώνυµες 

εταιρείες ή τα αναγνωρισµένα αθλητικά σωµατεία για τη συµµετοχή τους σε ευρωπαϊκές ή 

διεθνείς οργανώσεις και αποτελούν µέρος των όσων εισπράττουν σε συνάλλαγµα οι 

Π.Α.Ε. ή τα αναγνωρισθέντα αθλητικά σωµατεία από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς 

οργανισµούς για τις διοργανώσεις αυτές. 

2. Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. 

εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδηµα που προκύπτει κάθε ένα οικονοµικό 

έτος από µισθούς, ηµεροµίσθια επιχορηγήσεις, επιδόµατα, συντάξεις και γενικά από κάθε 

παροχή που χορηγείται περιοδικά µε οποιαδήποτε µορφή είτε σε χρήµα είτε σε είδος ή 

άλλες αξίες για παρούσα ή προηγούµενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, το οποίο 
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αποκτάται από µισθωτούς γενικά. 

3. Εξάλλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. σε 

φόρο υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο για το εισόδηµα που προκύπτει στην Ελλάδα 

ανεξάρτητα από την ιθαγένεια και τον τόπο κατοικίας ή διαµονής του. Επίσης, ανεξάρτητα 

από την ιθαγένειά του σε φόρο υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο για τα εισοδήµατά του 

που προκύπτουν στην αλλοδαπή εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα. 

Συνεπώς εφόσον το πρόσωπο που αποκτά εισόδηµα κατοικεί στην Ελλάδα 

υποβάλλεται σε φόρο και για το εισόδηµα που προκύπτει στην αλλοδαπή. 

4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 9 ορίζεται ότι από το ποσό του 

φόρου που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδηµα εκπίπτει ο φόρος που αποδεδειγµένα 

καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδηµα που προέκυψε σε αυτή µέχρι όµως του 

ποσού του φόρου που αναλογεί γι’ αυτό το εισόδηµα στην Ελλάδα. 

Για την εξεύρεση του ποσού αυτού του φόρου, το ποσό του φόρου που προκύπτει 

στην Ελλάδα στο συνολικό εισόδηµα, ύστερα από την εφαρµογή των διατάξεων του 

άρθρου αυτού, µειώνεται κατά το ποσό που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 

αυτού και µερίζεται ανάλογα µε τα δύο τµήµατα του εισοδήµατος στην Ελλάδα και στην 

αλλοδαπή. 

Εάν το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε στην αλλοδαπή είναι 

µεγαλύτερο από τον φόρο που αναλογεί στο εισόδηµα της αλλοδαπής (στην Ελλάδα) η 

επιπλέον διαφορά δεν επιστρέφεται. 

5. Με το σχετικό έγγραφό σας µας πληροφορείται ότι, καλαθοσφαιριστής φορολογικός 

κάτοικος Ελλάδος εισέπραξε για την περίοδο 1.7.2005 έως 31.12.2005 από τον όµιλο 

καλαθοσφαίρισης ανδρών «…» το ποσό του 1.085.719,29 ευρώ στο οποίο έγινε η σχετική 

παρακράτηση φόρου σύµφωνα µε τη σχετική φορολογική νοµοθεσία της Ρωσίας. 

6. Από όλα τα αναφερθέντα παραπάνω προκύπτουν τα εξής: 

α. Η αυτοτελής φορολόγηση µε συντελεστή 20% εφαρµόζεται σε χρηµατικά ποσά που 

καταβάλλονται σε αµειβόµενους αθλητές είτε σε περιπτώσεις συµβολαίων µετεγγραφής ή 

ανανέωσης τους είτε από τις ποδοσφαιρικές ανώνυµες εταιρείες ή αναγνωρισµένα 

αθλητικά σωµατεία µε τις λοιπές προϋποθέσεις του νόµου, 

β. Ο συγκεκριµένος φορολογούµενος εισέπραξε αµοιβές από τον όµιλο καλαθοσφαίρισης 

ανδρών «…». Συνεπώς δεν ανήκε στην προηγούµενη περίπτωση. Ως φορολογικός 

κάτοικος Ελλάδος υποχρεούται να δηλώσει το παγκόσµιο εισόδηµα: του (Κωδικός 389), 

για το οποίο και φορολογείται σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος, εκτός 

αν προβλέπεται διαφορετικά από την σύµβαση µεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας, που όµως, 

όπως µας πληροφορείτε στο έγγραφό σας δεν έχει επικυρωθεί, (σχετ.το 
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1092017/1331/Α0012/ 21.9.05 έγγραφό µας). 

Η ∆/νση ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων προς την οποία κοινοποιείται το παρόν µε 

φωτοαντίγραφο του ερωτήµατος παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες, γνωρίζοντας 

σχετικά και στη ∆/νσή µας. 

 

 

Αθήνα, 29 Μαΐου 2007 

Αρ. Πρωτ. 1054187/1038/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολόγηση εµπρόσθετων αποδοχών από την Ε∆∆ΥΚ. 

 

ΣΧΕΤ.: Το από 13.4.2007 ερώτηµά σας. 

 

Σε απάντηση του σχετικού ερωτήµατός σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 47 του ν.2238/94 ορίζεται ότι 

για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών δηµόσιων πολιτικών 

υπηρεσιών, του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού, της Μόνιµης Αντιπροσωπείας στις 

Ευρωπαϊκές Κοινότητες και των στρατιωτικών, που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και 

των υπαλλήλων του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών, των 

υπαλλήλων του Εθνικού Οργανισµού Μικροµεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και 

των υπαλλήλων της Πανελλήνιας Συνοµοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισµών, 

που υπηρετούν στα οικεία αντιπροσωπευτικά γραφεία τους στις Βρυξέλλες, ως καθαρό 

εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες αυτού του άρθρου λαµβάνεται ποσό ίσο µε το καθαρό 

ποσό αποδοχών, τις οποίες αυτοί θα έπαιρναν αν υπηρετούσαν στο εσωτερικό. 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 14 ορίζεται ότι το καθαρό 

ποσό των αποδοχών που παίρνουν τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3 του 

άρθρου 47 ως µισθωτοί από τους εργοδότες που αναφέρονται στην ίδια παράγραφο, κατά 

το τµήµα που αποµένει µετά την αφαίρεση από αυτό του καθαρού ποσού των αποδοχών, 

τις οποίες αυτοί θα έπαιρναν αν υπηρετούσαν στο εσωτερικό, φορολογείται αυτοτελώς µε 

συντελεστή φόρου δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Ο φόρος που προκύπτει παρακρατείται 

κατά την πληρωµή. Για την απόδοση του φόρου αυτής της παραγράφου εφαρµόζονται οι 

διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 59. Με την παρακράτηση του φόρου που ενεργείται 

σύµφωνα µε τα πιο πάνω εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήµατος 

για το ποσό αυτών των αποδοχών. 
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3. Επίσης µε την 2/28934/0022/24.4.1999 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής 

Άµυνας και Οικονοµικών «περί αποζηµιώσεων υπηρετούντων στην Κύπρο στρατιωτικών» 

καθορίζεται το µηνιαίο επίδοµα τόσο για τους µόνιµους στρατιωτικούς όσο και για τους 

ανθ/γούς θητείας, έφεδρους αξιωµατικούς (∆ΕΑ) και µόνιµους και εθελοντές οπλίτες. 

4. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην τρίτη παράγραφο του παρόντος (καταβολή 

µηνιαίου επιδόµατος στους υπηρετούντες στην Κύπρο) προκύπτει ότι έχουν εφαρµογή οι 

διατάξεις της δεύτερης παραγράφου του παρόντος και στους οπλίτες που υπηρετούν στην 

Κύπρο και συνεπώς ορθώς φορολογηθήκατε αυτοτελώς. 

 

 

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1086202/11202/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Απόδοση του οφειλόµενου φόρου 20% επί των χρηµατικών 
ποσών που καταβάλλονται σε αµειβόµενους καλαθοσφαιριστές κατά 
την ανανέωση του συµβολαίου τους ή την µεταγραφή τους σε άλλη 
ΚΑΕ. 

 

ΣΧΕΤ: Η από 2/10/2006 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν.2238/1994, τα 

χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται στους ποδοσφαιριστές, καλαθοσφαιριστές, 

προπονητές, καθώς και τους άλλους αµειβόµενους αθλητές, κατά περίπτωση, από τις 

ποδοσφαιρικές ανώνυµες εταιρείες ή τα αναγνωρισµένα αθλητικά σωµατεία, κατά την 

υπογραφή του συµβολαίου µετεγγραφής ή την ανανέωση του συµβολαίου συνεργασίας, 

φορολογούνται αυτοτελώς µε συντελεστή φόρου είκοσι τοις εκατό (20%). Ο φόρος που 

προκύπτει παρακρατείται κατά την πληρωµή. Για την απόδοση του φόρου αυτής της 

παραγράφου εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 60. Με την 

παρακράτηση του φόρου που ενεργείται σύµφωνα µε τα πιο πάνω εξαντλείται η 

φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήµατος για τα ποσά αυτά. Οι δικαιούχοι 

µπορούν να περιλάβουν το σύνολο αυτών των ποσών στην ετήσια δήλωση φορολογίας 

εισοδήµατος του οικείου οικονοµικού έτους, για να φορολογηθούν µε βάση την κλίµακα 

του άρθρου 9. 
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2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 60 του ιδίου νόµου, ορίζεται ότι 

όσοι παρακρατούν φόρο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 και 2 του άρθρου 14, 

υποχρεούνται να αποδίδουν αυτόν µε εφάπαξ καταβολή στη δηµόσια οικονοµική 

υπηρεσία της έδρας τους, υποβάλλοντας δήλωση µέσα στον επόµενο από την 

παρακράτηση µήνα, η οποία περιλαµβάνει το ονοµατεπώνυµο, όνοµα πατέρα ή συζύγου, 

τη διεύθυνση των δικαιούχων, τα καταβληθέντα ποσά και το φόρο που αναλογεί σε αυτά. 

Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι δεν αποκλείεται η απόδοση του οφειλόµενου 

από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν.2238/1994 φόρου 20% και 

νωρίτερα από τη λήξη του επόµενου µήνα από αυτόν εντός του οποίου έπρεπε να γίνει η 

παρακράτηση του φόρου. 

3. Εξάλλου, µε τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.3479/2006, µε τις οποίες 

τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 88 του ν.2725/1999 ορίζεται ότι ουδεµία εγγραφή 

ή µετεγγραφή επαγγελµατία ή αµειβόµενου αθλητή εγκρίνεται, µη εκδιδόµενου, σε καµία 

περίπτωση, του σχετικού δελτίου αθλητικής ιδιότητας, αν η σχετική αίτηση προς την οικεία 

οµοσπονδία δεν συνοδεύεται από παραστατικό της οικείας ∆.Ο.Υ., ότι κατεβλήθη ο 

αναλογών, κατά τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, φόρος προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο, για 

τα χρηµατικά ποσά, που συµφωνούνται στο συµβόλαιο, µεταξύ εταιρείας ή Τ.Α.Α. και 

αθλητή, υπέρ του τελευταίου. 

Στην περίπτωση εφαρµογής της παραγράφου 6 του άρθρου 86 (καταβολή των 

υπέρ του αθλητή χρηµατικών ποσών σε δόσεις) η καταβολή του φόρου που αναλογεί σε 

κάθε δόση αποδεικνύεται µε σχετικό παραστατικό της αρµόδιας ∆.Ο.Υ., το οποίο 

κατατίθεται στην οικεία επαγγελµατική ένωση και την Επιτροπή Επαγγελµατικού 

Αθλητισµού. 

Η παράβαση των ορισµών των προηγούµενων παραγράφων συνεπάγεται, από το 

χρόνο τέλεσης της παράβασης, την απόλυτη ακυρότητα της εγγραφής ή µετεγγραφής του 

αθλητή, η δε συµµετοχή του στους αγώνες θεωρείται, για κάθε συνέπεια, αντικανονική, 

ελεγχόµενη από το οικείο δικαιοδοτικό όργανο και αυτεπαγγέλτως. 

4. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω συνάγεται ότι δεν απαγορεύεται από 

καµία διάταξη η άµεση απόδοση του οφειλόµενου από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του 

άρθρου 14 του ν.2238/1994 φόρου εισοδήµατος στο ∆ηµόσιο. Στην περίπτωση αυτή και 

εφόσον µία ΚΑΕ καταβάλλει µέσα στον ίδιο µήνα και άλλα χρηµατικά ποσά για την 

ανανέωση του συµβολαίου ή για την απόκτηση και άλλων καλαθοσφαιριστών, µπορεί να 

υποβάλει συµπληρωµατική δήλωση για την απόδοση του οφειλόµενου φόρου χωρίς 

κανένα πρόβληµα. 

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται και η ορθή εφαρµογή των διατάξεων του 
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ν.2725/1999, σχετικά µε την άµεση και οµαλή έκδοση των δελτίων των αθλητών, και 

περαιτέρω, η οµαλή συµµετοχή τους στους αγώνες. 

 

 

Αθήνα 19 Απριλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1057875/1360/Α0012 

 

ΘΕΜΑ:Φορολογική µεταχείριση της ειδικής αποζηµίωσης 
πυροτεχνουργών υπαλλήλων του ΥΠ.ΕΘ.Α.. 

 

Απαντώντας στην από 19.6.2006 αίτηση, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 14 του ν.2238/1994, τα ειδικά 

επιδόµατα επικίνδυνης εργασίας: πτητικό, καταδυτικό, ναρκαλιείας, αλεξιπτωτιστών, 

δυτών και υποβρυχίων καταστροφών, που καταβάλλονται σε αξιωµατικούς, 

υπαξιωµατικούς και οπλίτες των ενόπλων δυνάµεων, των σωµάτων ασφαλείας, της 

πυροσβεστικής υπηρεσίας και του λιµενικού σώµατος ,το επίδοµα ναρκαλιείας που 

καταβάλλεται σε ιδιώτες, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ναρκαλιείας µε οποιαδήποτε 

σχέση στα Υπουργεία Εθνικής Άµυνας, ∆ηµόσιας Τάξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, καθώς 

και τα επιδόµατα επικίνδυνης εργασίας που καταβάλλονται στους δικαιούχους, µε βάση 

την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του ν.1505/1984 (ΦΕΚ 194 Α΄) και την περίπτωση α΄ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.1711/1987 (ΦΕΚ 109 Α΄), φορολογούνται αυτοτελώς 

µε συντελεστή φόρου δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Το ποσό του φόρου που προκύπτει 

παρακρατείται κατά την καταβολή των αποζηµιώσεων αυτών από τον υπόχρεο για την 

καταβολή τους. Για την απόδοση του φόρου αυτής της παραγράφου εφαρµόζονται οι 

διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 59. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η 

φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για το ποσό αυτό των αµοιβών. 

2. Όπως αναφέρετε στην αίτησή σας, λαµβάνετε ειδική αποζηµίωση πυροτεχνουργού, 

σύµφωνα µε τον αριθµό 2/1521/0022/17.3.2000 (ΦΕΚ 444/Β΄/3.4.2000) ΚΥΑ «ως 

εντεταγµένος για την εξουδετέρωση εκρηκτικών µηχανισµών, για τις ηµέρες εργασίας 

εντός ναρκοπεδίων ή υπόπτων χώρων», ειδικότητα η οποία δεν αναφέρεται ρητά στα 

ειδικά επιδόµατα της προηγούµενης παραγράφου (έγγραφο Φ. 841.92/Α∆ 930384 Σ. 

1351/10.7.2006 του Γ.Ε.Α.) το οποίο σας επισυνάπτουµε. 

Με βάση τα προαναφερόµενα και έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του 

Ν.2238/1994 η ανωτέρω ειδική αποζηµίωση θεωρείται, εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες 
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ως πρόσθετη αµοιβή η οποία καταβάλλεται τακτικά ή έκτακτα και δεν συνεντέλλεται µε τις 

τακτικές αποδοχές, παρακρατείται φόρος µε συντελεστή 20%. (περ. γ΄ παρ. 1 άρθρου 1 

(Κ.Φ.Ε.). 

 

 

Αθήνα, 20 Απριλίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1039319/741/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Έξοδα κίνησης υπαλλήλων ΟΤΑ. 

 

Απαντώντας στο 11507/13.4.2007 έγγραφό σας αναφορικά µε το θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 4 περιπτ. β΄ του ν.2238/94 (Κώδικας 

Φορολογίας Εισοδήµατος), δεν θεωρούνται εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες και δεν 

υπόκεινται σε φόρο οι δαπάνες που καταβάλλονται στα πρόσωπα που µετακινούνται µε 

εντολή του ∆ηµοσίου, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄ και Β΄ βαθµού 

και των λοιπών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.∆.∆.), όπως ορίζονται µε τις 

διατάξεις του Ν.2685/1999 (ΦΕΚ 36 Α') και του Π∆ 200/1993 (ΦΕΚ 75 Α΄). 

2. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.2685/1999 άρθρο 1 και µε την αριθµ. πρωτ. 

1036149/632/Α0012/ΠΟΛ. 1110/27.3.97 διαταγή µας, ως δαπάνες σε βάρος του ∆ηµοσίου 

για µετακινήσεις αναγνωρίζονται: 

α) Το αντίτιµο των εισιτηρίων των συγκοινωνιακών µέσων. 

β) Η δαπάνη έκδοσης κάρτας απεριορίστων διαδροµών, καθώς και η δαπάνη χρήσης 

ιδιόκτητου µεταφορικού µέσου ή µισθωµένου οχήµατος, στις περιπτώσεις που επιτρέπεται 

η χρησιµοποίηση τους. 

γ) Η ηµερήσια εκτός έδρας αποζηµίωση για δαπάνες διατροφής. 

δ) Τα έξοδα διανυκτέρευσης. 

ε) Τα έξοδα µετάθεσης, τοποθέτησης, απόσπασης και αποχώρησης των υπαλλήλων από 

την υπηρεσία. 

3. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι εφόσον υπάρχουν αµοιβές οι οποίες αφορούν τις 

παραπάνω περιπτώσεις τότε για τον υπολογισµό του οικογενειακού εισοδήµατος, τη 

χορήγηση του στεγαστικού επιδόµατος των φοιτητών, δε θα συναθροίζοντο µε τα 

υπόλοιπα εισοδήµατα. 
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Αθήνα, 19 Απριλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1001451/33/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολόγηση αναδροµικών από µισθούς και υπολογισµός του 
φόρου συµπληρωµατικής αποζηµίωσης του ν.2112/1920. 

 

Απαντώντας σε έγγραφό σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας πληροφορούµε 

τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994) 

εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδηµα που προκύπτει κάθε ένα οικονοµικό 

έτος από µισθούς, ηµεροµίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόµατα, συντάξεις και γενικά από κάθε 

παροχή που χορηγείται περιοδικά µε οποιαδήποτε µορφή είτε σε χρήµα είτε σε είδος ή 

άλλες αξίες για παρούσα ή προηγούµενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, το 

οποίο αποκτάται από µισθωτούς γενικά και συνταξιούχους. 

2. Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 46 του Κ.Φ.Ε. χρόνος 

απόκτησης του εισοδήµατος από µισθωτές υπηρεσίες θεωρείται ο χρόνος που ο 

δικαιούχος απέκτησε δικαίωµα είσπραξής του. 

Ειδικά, προκειµένου για αποδοχές και συντάξεις, που καταβάλλονται σε έτος 

µεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται σε µισθωτούς ή συνταξιούχους, µε βάση 

νόµο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύµβαση, χρόνος απόκτησής τους θεωρείται ο 

χρόνος στον οποίο εισπράττονται από τους δικαιούχους. 

3. Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.3 του ίδιου άρθρου και νόµου, αν ο 

δικαιούχος εισπράττει καθυστερηµένα δεδουλευµένες αποδοχές, σε έτος µεταγενέστερο 

από το έτος στο οποίο ανάγονται, λόγω έκδηλης οικονοµικής αδυναµίας του εργοδότη του 

και εφόσον έγινε επίσχεση της εργασίας από τους µισθωτούς ή αν ο εργοδότης κηρύχθηκε 

σε κατάσταση πτώχευσης, χρόνος απόκτησης αυτών των αποδοχών είναι ο χρόνος στον 

οποίο εισπράττονται. 

4. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.δ΄ της παρ.1 του άρθρου 57 του Κ.Φ.Ε. στα 

εισοδήµατα, που καταβάλλονται αναδροµικά, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 46, η 

παρακράτηση ενεργείται κατά την καταβολή και ο φόρος υπολογίζεται µε συντελεστή 20% 

στο καταβαλλόµενο ποσό, ανεξάρτητα από το έτος στο οποίο ανάγονται για να 

φορολογηθούν τα εισοδήµατα αυτά. 

5. Στο έγγραφό σας µας αναφέρετε ότι η εταιρεία «…» τελεί υπό καθεστώς ειδικής 

εκκαθάρισης και ότι το σύνολο των οφειλόµενων αποζηµιώσεων και αµοιβών προσωπικού 

έχουν αναγγελθεί στην πτωχεύσασα εταιρεία βάσει δικαστικών αποφάσεων. Προ ετών 
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κατεβλήθησαν στους πρώην εργαζόµενους της εταιρείας µέρος από τις οφειλόµενες 

αµοιβές προσωπικού λόγω εργασίας τους στην εταιρεία και µέρος από τις οφειλόµενες 

αποζηµιώσεις λόγω απόλυσης και κατά τις καταβολές αυτές παρακρατήθηκαν οι 

προβλεπόµενοι την περίοδο εκείνη φόροι. Σήµερα θα καταβληθούν συµπληρωµατικά 

ποσά αποζηµιώσεων και αµοιβών προσωπικού είτε προς ολοσχερή εξόφληση είτε έναντι 

των οφειλόµενων ποσών. 

6. Με βάση τα παραπάνω τα ποσά των συµπληρωµατικών οφειλόµενων αµοιβών 

προσωπικού που αναφέρονται στις τακτικές τους αποδοχές (µισθοί) και απορρέουν από 

τη σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας που είχαν συνάψει, υπόκεινται σύµφωνα µε τα 

ανωτέρω σε φόρο εισοδήµατος µισθωτών υπηρεσιών κατά το χρόνο είσπραξης, µε 

εξαίρεση ποσοστό 20% αυτών το οποίο δεν θεωρείται εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες 

και δεν υπόκειται σε φόρο (περ.δ΄ παρ.4 άρθ.45 ν.2238/94). Κατά την καταβολή των εν 

λόγω ποσών θα παρακρατηθεί φόρος µε συντελεστή 20% στο συνολικά καταβαλλόµενο 

ποσό των εν λόγω συµπληρωµατικών οφειλόµενων αµοιβών προσωπικού σύµφωνα µε τα 

αναφερόµενα στην παρ.4 του παρόντος. 

7. Περαιτέρω, αναφορικά µε την καταβολή των συµπληρωµατικών οφειλόµενων ποσών 

αποζηµίωσης προσωπικού λόγω απόλυσης, µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 14 του 

Κ.Φ.Ε., µεταξύ άλλων ορίζεται ότι, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της περ.γ΄ της παρ.4 

του άρθρου 45, φορολογούνται αυτοτελώς, εξαντλουµένης της φορολογικής 

υποχρεώσεως, τα ποσά των αποζηµιώσεων που καταβάλλονται στους δικαιούχους µε 

βάση το ν.2112/1920 (ΦΕΚ 67 Α΄). 

Ο φόρος υπολογίζεται µε συντελεστή 20% στο καθαρό ποσό της αποζηµίωσης 

µετά την αφαίρεση ποσού 20.000 ευρώ και παρακρατείται κατά την πληρωµή της στο 

δικαιούχο. 

Τα παραπάνω ισχύουν για αποζηµιώσεις που καταβάλλονται από 1.1.2003 και 

µετά. 

Τέλος, διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση που πέραν της αρχικής καταβάλλεται 

επιπλέον και συµπληρωµατική αποζηµίωση, τότε ο φόρος για τη συµπληρωµατική 

αποζηµίωση θα είναι ίσος µε τη διαφορά του φόρου που προκύπτει αν από το φόρο της 

συνολικής αποζηµίωσης (αρχική πλέον συµπληρωµατικής) αφαιρεθεί ο φόρος της αρχικής 

αποζηµίωσης (σχετ. τα 1050151/644/Α0012/5.4.93, 1043428/1294/Α0012/23.9.04 

έγγραφά µας). 
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ΑΡΘΡΟ 16 
 

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1073715/1463/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Τεκµήριο διαβίωσης αεροσκάφους το οποίο είναι 
ακινητοποιηµένο λόγω έλλειψης πιστοποιητικού αξιοπλοΐας. 

 

ΣΧΕΤ: Το 8634/17.7.2007 έγγραφό σας. 

 

Αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του 

ν.2238/1994, για τον περιορισµό της συνολικής ετήσιας δαπάνης διαβίωσης του 

φορολογούµενου, της συζύγου του και των προσώπων που συνοικούν και τους βαρύνουν 

λαµβάνεται υπόψη, µεταξύ άλλων, η ετήσια τεκµαρτή δαπάνη σκαφών αναψυχής ιδιωτικής 

χρήσης κυριότητας ή κατοχής του φορολογούµενου, της συζύγου του ή των προσώπων 

που τους βαρύνουν. 

2. Περαιτέρω από τη διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι η ετήσια τεκµαρτή δαπάνη των 

σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, βαρύνει εξ ολοκλήρου όχι µόνο τον κύριο αλλά και 

κάθε κάτοχο - χρήστη του σκάφους. (Σχετικά τα 1042758/841/Α0012/21.5.2007 και 

1050769/1079/Α0012/31.5.2000 έγγραφα της ∆ιεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήµατος). 

3. Στο έγγραφό σας ρωτάτε αν η κατοχή αεροσκάφους, το οποίο έχει παραχωρηθεί µε 

χρησιδάνειο στην Αερολέσχη Σύρου και είναι ακινητοποιηµένο στον Κρατικό Αερολιµένα 

Σύρου λόγω έλλειψης πιστοποιητικού πλοϊµότητας και αξιοπλοΐας, βαρύνεται µε το 

τεκµήριο διαβίωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.2238/1994. 

4. Σύµφωνα µε το ΥΠΑ/∆13/Α/1700/17.8.07 έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής 

Αεροπορίας, το οποίο σας επισυνάπτουµε, το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας πρέπει να 

συνοδεύει κάθε αεροσκάφος προκειµένου να µπορεί να διενεργήσει οποιαδήποτε πτήση. 

Άρα η έλλειψη του εν λόγω πιστοποιητικού απαγορεύει την όποια πτητική λειτουργία του 

αεροσκάφους. 

5. Ενόψει των ανωτέρω και σε συνδυασµό µε άλλα στοιχεία, όπως η καταβολή τελών 

χρήσης αερολιµένα, η δήλωση (declaration) και η κατάθεση σχεδίου πτήσης που 

απαιτούνται πριν και για την πραγµατοποίηση κάθε πτήσης και αποτελούν στοιχεία 

πραγµατικά και ελέγξιµα από τον Κρατικό Αερολιµένα Σύρου γίνεται δεκτό ότι το εν λόγω 
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αεροσκάφος µπορεί να θεωρηθεί ακινητοποιηµένο και να µην ληφθεί υπόψη για τον 

προσδιορισµό της συνολικής ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης, τόσο για τον κύριο όσο για τον 

κάτοχο - χρήστη. 

Η διαπίστωση όµως των παραπάνω, ως θέµατα πραγµατικά, ανάγεται στην 

εξελεγκτική εξουσία του αρµόδιου Προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ.. 

 

 

Αθήνα 26 Ιουλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1060123/1194/Α0012 

 

ΘΕΜΑ:Μείωση του ετήσιου τεκµαρτού µισθώµατος κατοικιών κατά 
ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) οι οποίες αποκτήθηκαν από 
χαριστική αιτία. 

 

Απαντώντας στην από 14.6.2007 αίτησή σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του 

ν.2238/1994 τα ποσά της ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης που προκύπτουν από την 

εφαρµογή της περίπτωσης αυτής, περιορίζονται κατά ποσοστό 50% στις περιπτώσεις 

όπου οι κατοικίες - κύριες και δευτερεύουσες - που προσδιορίζουν την τεκµαρτή δαπάνη 

αποκτήθηκαν από χαριστική αιτία (κληρονοµιά, ή δωρεά ή γονική παροχή), καθώς και 

αυτές που αποκτήθηκαν από επαχθή αιτία από συνταξιούχο πριν από τη συνταξιοδότησή 

του. 

Η διάταξη αυτή προστέθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 4 του ν.3296/2004 και ισχύει 

σύµφωνα µε την περ. α΄ του άρθρου 33 αυτού του νόµου από 1.1.2005 και µετά. 

2. Επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Κώδικα κληρονοµιών - 

δωρεών ορίζεται µεταξύ άλλων ότι µεταβίβαση περιουσίας γίνεται µεταξύ άλλων αιτία 

προίκας και η περιουσία η οποία µεταβιβάζεται µε αυτόν τον τρόπο φορολογείται ανάλογα 

µε τα όσα ορίζουν οι διατάξεις του εν λόγω Κώδικα. 

3. Περαιτέρω, µεταβίβαση περιουσίας αιτία προίκας είναι εκείνη που πραγµατοποιείται, 

όταν η προίκα συνιστάται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρθρα 1406 επ. 

Α.Κ.), δηλαδή µε συµβολαιογραφικό έγγραφο µεταξύ προικοδότη και προικολήπτη ή µε 

διαθήκη. 

Ωστόσο µε το άρθρο 15 του ν.1329/1983 καταργήθηκαν όλες οι διατάξεις του 6ου 

Κεφαλαίου του 4ου Βιβλίου του Α. Κ. (άρθρα 1406 έως 1437 ΑΚ) και ορίζεται πως κάθε 
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περιουσιακή σχέση που αποτελεί σύσταση προίκας από την έναρξη ισχύος του νόµου 

(18.2.1983), είναι άκυρη. Ειδικότερα, διευκρινίζεται, µεταξύ άλλων, ότι οι προίκες που 

είχαν συσταθεί, κατά τη δηµοσίευση του ν. 1329/1983 αν ήταν αδιατίµητες, δηλ. αν δεν 

είχε µεταβιβασθεί η κυριότητα των προικώων στοιχείων στον άνδρα, αποδόθηκαν στη 

γυναίκα, η οποία απέκτησε αυτοδίκαια δικαίωµα πλήρους κυριότητας σ’ αυτά, χωρίς να 

υποχρεούται σε καταβολή φόρου ή τέλους για την απόδοση (άρθρο 56 του νόµου) και αν 

ήταν διατιµηµένες, δηλ. αν είχε µεταβιβασθεί στον άνδρα η κυριότητα των προικώων 

στοιχείων, αποδόθηκαν στη γυναίκα, µόνο εφόσον απέκτησε την πλήρη κυριότητα 

τούτων, χωρίς την καταβολή φόρου ή τέλους (άρθρο 57 του νόµου). 

4. Αυτό το οποίο ερωτάτε στην αίτησή σας είναι αν έχει εφαρµογή η προαναφερθείσα 

διάταξη του ν.2238/1994 στην περίπτωση της αυτοδίκαιης κτήσης κατοικίας δυνάµει του 

άρθρου 15 του ν.1329/1983 ο οποίος κατήργησε την προίκα. 

5. -Κατόπιν των ανωτέρω η αυτοδίκαιη απόκτηση κυριότητας κατοικίας λόγω της 

κατάργησης της προίκας η οποία γίνεται χωρίς την καταβολή χρηµατικού ποσού θεωρείται 

ως απόκτηση περιουσιακού στοιχείου από χαριστική αιτία από τους γονείς και εποµένως 

ισχύει στην περίπτωση αυτή η µείωση της τεκµαρτής δαπάνης κατά 50%. 

 

 

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1059146/1151/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Τεκµήριο διαβίωσης επαγγελµατικού σκάφους που υπέστη 
σοβαρές ζηµίες λόγω ναυτικού ατυχήµατος. 

 

Αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Με τις διατάξεις της υποπ. ββ΄, της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του 

άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι τα σκάφη επαγγελµατικής χρήσης δεν λαµβάνονται 

υπόψη για το τεκµήριο της δαπάνης διαβίωσης. Επίσης, οι διατάξεις της ίδιας 

υποπερίπτωσης ορίζουν ότι δεν αναγνωρίζεται ακινησία στα σκάφη προκειµένου για τη 

µείωση του τεκµηρίου διαβίωσης. 

2. Στο έγγραφο που έχετε υποβάλει στην υπηρεσία µας, ρωτάτε αν σκάφος 

επαγγελµατικής χρήσης το οποίο υπέστη ζηµιές λόγω ναυτικού ατυχήµατος 

ρυµουλκήθηκε στο λιµένα Ελευσίνας και του οποίου η ∆/νση Θαλάσσιων Συγκοινωνιών 

έπαυσε την άδεια επαγγελµατικού σκάφους, λαµβάνεται υπόψη για την εφαρµογή του 

τεκµηρίου διαβίωσης. 
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3. Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παραπάνω εάν το σκάφος εξακολουθεί να 

χαρακτηρίζεται επαγγελµατικής χρήσης απαλλάσσεται από την εφαρµογή του τεκµηρίου 

διαβίωσης. Ωστόσο, η ∆/νση Θαλασσίων Συγκοινωνιών κατόπιν τηλεφωνικής 

επικοινωνίας, µας πληροφόρησε ότι όταν παύεται η άδεια επαγγελµατικής χρήσης το 

σκάφος καθίσταται ιδιωτικής χρήσης. Με δεδοµένο αυτό και την µη αναγνώριση ακινησίας 

στα σκάφη, εφαρµόζεται το τεκµήριο διαβίωσης. Λόγω της ιδιαιτερότητας της περίπτωσης 

σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε., το συνολικό ποσό της ετήσιας 

τεκµαρτής δαπάνης διαβίωσης που προσδιορίζεται µε βάση το σκάφος, µπορεί να 

αµφισβητηθεί εφόσον βεβαιώνεται από το φορολογούµενο ότι λόγω ανώτερης βίας δεν 

πραγµατοποιήθηκε τεκµαρτή δαπάνη (Σχετ. το 1034437/768/Α0012/21.4.2000 έγγραφο). 

 

 

Αθήνα 15 Ιουνίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1054306/1053/Α0012 

ΘΕΜΑ:Προσδιορισµός τεκµαρτής δαπάνης διαβίωσης κύριας ή 
δευτερεύουσας κατοικίας και επιχειρηµατικής αµοιβής σε περίπτωση 
συµµετοχής σε περισσότερες εταιρίες ή κοινωνίες. 

 

ΣΧΕΤ: Το 14689/1.6.2007 έγγραφο της ∆.Ο.Υ. Κηφισιάς. 

 

1. Απαντώντας στο πιο πάνω σχετικό, αναφορικά µε το πρώτο και δεύτερο ερώτηµά 

σας, σας πληροφορούµε ότι για να έχει εφαρµογή η παραγρ.1 του άρθρου 4 του 

ν.3296/2004 απαραίτητη προϋπόθεση είναι η οικοδοµή (κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία) 

να περιέλθει στο φορολογούµενο από κληρονοµιά, δωρεά ή γονική παροχή. 

∆εν θεωρείται ότι απέκτησε ο φορολογούµενος κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία από 

δωρεά ή γονική παροχή, για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγρ.1 του άρθρου 4 του 

ν.3296/2004 στις πιο πάνω κάτω περιπτώσεις που: 

α) ο φορολογούµενος ανεγείρει την κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία του µε άτυπη δωρεά 

χρηµατικού ποσού από τον πατέρα του και 

β) ο φορολογούµενος απέκτησε οικόπεδο µε γονική παροχή και ανεγείρει την κύρια ή 

δευτερεύουσα κατοικία του µε χρηµατικό ποσό που προέρχεται από άτυπη δωρεά του 

πατέρα του. 

2. Αναφορικά µε το τρίτο ερώτηµά σας, σας πληροφορούµε τα ακόλουθα: 

Με τις διατάξεις της παραγρ.6 του άρθρου 3 του ν.3296/2004 ορίζεται ότι σε 

περίπτωση συµµετοχής του υπόχρεου φυσικού προσώπου ως οµόρρυθµου εταίρου ή 
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κοινωνού σε περισσότερες εταιρείες ή κοινωνίες αυτός δικαιούται επιχειρηµατική αµοιβή 

µόνο από εκείνη την επιχείρηση που δηλώνει τα µεγαλύτερα καθαρά κέρδη. 

Ερµηνεύοντας τις πιο πάνω διατάξεις µε την παρ.5 του άρθρου 3 της 

1012212/10171/Β0012/ΠΟΛ. 1016/7.2.2005 διαταγής µας έγινε δεκτό ότι σε περίπτωση 

συµµετοχής του οµόρρυθµου εταίρου ή του κοινωνού σε δύο ή περισσότερες εταιρίες ή 

κοινωνίες, λαµβάνεται υπόψη η επιχειρηµατική αµοιβή από την εταιρεία ή κοινωνία που 

αυτός από τη συµµετοχή του αποκτά τα µεγαλύτερα καθαρά κέρδη. 

Συνεπώς, διευκρινίζεται ότι κριτήριο για τον προσδιορισµό της επιχειρηµατικής 

αµοιβής στην περίπτωση αυτή είναι τα µεγαλύτερα καθαρά κέρδη που αποκτά λόγω της 

συµµετοχής του σε περισσότερες της µιας εταιρίες ή κοινωνίες ο ίδιος ο οµόρρυθµος 

εταίρος ή ο κοινωνός και όχι τα µεγαλύτερα καθαρά κέρδη που προκύπτουν µεταξύ των 

εταιριών ή κοινωνιών στις οποίες συµµετέχει. 

 

 

Αθήνα 21 Μαΐου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1042758/841/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Ετήσια τεκµαρτή δαπάνη διαβίωσης σκάφους αναψυχής 
ιδιωτικής χρήσης σε περίπτωση όπου τη χρήση και κατοχή του 
σκάφους έχουν πρόσωπα διαφορετικά του κυρίου. 

 

Απαντώντας στην από 2.5.2007 επιστολή σας αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, 

σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του 

ν.2238/1994, για τον προσδιορισµό της συνολικής ετήσιας δαπάνης διαβίωσης του 

φορολογουµένου, της συζύγου του και των προσώπων που συνοικούν και τους βαρύνουν 

λαµβάνεται υπόψη, µεταξύ άλλων, η ετήσια τεκµαρτή δαπάνη σκαφών αναψυχής 

ιδιωτικής χρήσης κυριότητας ή κατοχής του φορολογουµένου, της συζύγου του ή των 

προσώπων που τους βαρύνουν. 

2. Πρόθεση του νοµοθέτη µε τον όρο «κατοχή» είναι η συνολική τεκµαρτή δαπάνη 

διαβίωσης µε βάση σκάφος αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, να βαρύνει τα πρόσωπα που 

στην πραγµατικότητα κάνουν χρήση του σκάφους αυτού. 

∆ηλαδή η τεκµαρτή δαπάνη διαβίωσης να βαρύνει τα πρόσωπα τα οποία αν και δεν 

έχουν στην κυριότητά τους, έχουν στη διάθεσή τους για τις ατοµικές ή οικογενειακές τους 

ανάγκες τέτοιου είδους µεταφορικά µέσα. 



 258 

Για την εφαρµογή των διατάξεων της φορολογίας εισοδήµατος χρήστης δεν είναι ο 

επιβάτης που ενδεχοµένως φιλοξενείται για µικρά χρονικά διαστήµατα στο σκάφος, αλλά 

αυτός που έχει στη διάθεσή του και χρησιµοποιεί για τις ατοµικές και οικογενειακές του 

ανάγκες τέτοιου είδους µεταφορικά µέσα. 

3. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ετήσια, τεκµαρτή δαπάνη των σκαφών 

αναψυχής ιδιωτικής χρήσης βαρύνει εξ ολοκλήρου όχι µόνον τον κύριο αλλά και κάθε 

κάτοχο - χρήστη του σκάφους (σχετ. το 1050769/1079/Α0012/31.5.2000 έγγραφό µας). 

4. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω το θέµα των κατόχων- χρηστών είναι πραγµατικό και 

ανάγεται στην εξελεγκτική εξουσία του αρµόδιου Προϊστάµενου της ∆.Ο.Υ.. 

 

 

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1032434/314/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Τεκµήριο διαβίωσης δευτερεύουσας κατοικίας. 

 

1. Απαντώντας στην από 12.1.07 αναφορά σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, 

σας πληροφορούµε ότι µε το υφιστάµενο φορολογικό καθεστώς υπάρχει υποχρέωση 

υποβολής φορολογικής δήλωσης για όσους διατηρούν στην Ελλάδα µία ή περισσότερες 

δευτερεύουσες κατοικίες µε συνολική επιφάνεια πάνω από 150 τ.µ. (περίπτ. στ΄, παρ.1, 

άρθρ.61 ν.2238/1994), για την οποία προσδιορίζεται τεκµαρτή δαπάνη διαβίωσης (περ.α΄ 

παρ.1 άρθρου 16, ν.2238/1994) που καλύπτεται ή περιορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 19 του ίδιου νόµου, αδιάφορα αν οι ιδιοκτήτες τους είναι µόνιµοι κάτοικοι 

Ελλάδος ή εξωτερικού. 

2. Επειδή οι µόνιµοι κάτοικοι εξωτερικού έχουν την κύρια κατοικία τους στην 

αλλοδαπή, τυχόν ιδιοκατοικούµενη οικοδοµή από αυτούς στην Ελλάδα, αποτελεί 

δευτερεύουσα κατοικία. 

3. Μεταβολή στο πιο πάνω φορολογικό καθεστώς δεν αντιµετωπίζεται προς το 

παρόν από την Υπηρεσία µας. 

Ανεξάρτητα όµως από τα ανωτέρω, η πρότασή σας να ισχύσει υψηλότερο όριο για 

την επιφάνεια της δευτερεύουσας κατοικίας στις προαναφερόµενες υποχρεώσεις, θα 

εξετασθεί από την Υπηρεσία µας σε µελλοντική νοµοθετική ρύθµιση. 
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ΑΡΘΡΟ 17 
 

Αθήνα, 28 ∆εκεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1111177/2178/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Τεκµήριο ανέγερσης οικοδοµής (α΄ κατοικία) στην Ελλάδα από 
αλλοδαπό κάτοικο εξωτερικού. Αποδοχή ανακλητικών δηλώσεων. 

 

Σε απάντηση του από 19.11.2007 ερωτήµατός σας, σχετικά µε το παραπάνω 

θέµα, σας πληροφορούµε τα εξής: 

1, Όσον αφορά στο α΄ ερώτηµά σας για το τεκµήριο αγοράς α΄ κατοικίας στην Ελλάδα 

από αλλοδαπό κάτοικο εξωτερικού: 

α) Σύµφωνα µε τη διάταξη της υποπερίπτωσης ββ΄ της περ.γ΄ του άρθρου 17 του 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, εξαιρείται από το τεκµήριο η δαπάνη για την αγορά 

ακινήτου από ενήλικο µε δικαίωµα πλήρους κυριότητας, καθώς και η ανέγερση από 

αυτόν οικοδοµής, ως πρώτης κατοικίας, εφόσον η επιφάνεια της δεν υπερβαίνει τα 120 

τ. µ.. 

β) Ερµηνεύοντας την πιο πάνω διάταξη, έγινε δεκτό από τη ∆ιοίκηση ότι σε 

περίπτωση που µόνιµος κάτοικος εξωτερικού αγοράζει κατοικία στην Ελλάδα 

απαλλάσσεται από τη δαπάνη αγοράς αυτής, εφόσον αποτελεί την πρώτη κατοικία του 

στην Ελλάδα και συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του νόµου. 

2. Όσον αφορά στο δεύτερο ερώτηµά σας για την ανάκληση των δηλώσεων: 

α) Σύµφωνα µε την παρ.4 του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), η δήλωση 

αποτελεί δεσµευτικό τίτλο για το φορολογούµενο. Μπορεί, όµως, για λόγους συγγνωστής 

πλάνης, να την ανακαλέσει εν όλω ή εν µέρει φέροντας και το βάρος της απόδειξης των 

πραγµατικών περιστατικών που τη συνιστούν. Η ανάκληση γίνεται µε την υποβολή 

δήλωσης µέσα στο οικείο οικονοµικό έτος στον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ., µε την οποία 

ανακαλείται φορολογητέα ύλη ή τεκµαρτή και πραγµατική δαπάνη ή οποιοδήποτε 

προσδιοριστικό της δαπάνης στοιχείο, προκειµένου να προσδιοριστεί το εισόδηµα µε 

βάση τα τεκµήρια........................................................  

Αν η ανακλητική δήλωση υποβληθεί σε χρόνο µεταγενέστερο του οικείου 

οικονοµικού έτους, ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο 

φορολογούµενο, επί αποδείξει, ότι η ανάκληση δεν γίνεται δεκτή λόγω παρόδου του 

οικείου οικονοµικού έτους και ο φορολογούµενος µπορεί να προσφύγει µέσα στην 
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προθεσµία που ορίζεται στο άρθρο 66 του ν.2717/1999 κατά της γνωστοποίησης αυτής 

ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου, το οποίο αποφαίνεται στην ουσία. 

β). Όµως, όπως έχει γίνει δεκτό (ΣτΕ 2941/2000, 1074144/Γ∆/14.8.06 η παρ.4 του 

άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε. ρυθµίζει µόνο την περίπτωση ανάκλησης της δήλωσης λόγω 

πραγµατικής πλάνης και όχι λόγω νοµικής πλάνης. 

Εποµένως, η ανάκληση της δήλωσης λόγω νοµικής πλάνης µπορεί να ασκηθεί 

ενώπιον της φορολογικής αρχής και µετά την πάροδο του οικείου οικονοµικού έτους. 

(σχετ. το 1087037/1686/Α0012/16.10.07 έγγραφο) 

3. Στην αίτησή σας αναφέρετε πως κάτοικος αλλοδαπής ανέγειρε οικοδοµή ως πρώτη 

κατοικία, επιφάνειας 235 τ.µ. χωρίς να επικαλεστεί τις διατάξεις για την απαλλαγή της 

πρώτης κατοικίας. Το 2007 υποβάλλει ανακλητικές δηλώσεις οικονοµικών ετών 2001, 

2002 και 2003 και επικαλείται την απαλλαγή τεκµηρίου δαπάνης της α΄ κατοικίας. 

4. Από τα παραπάνω προκύπτει πως ο εν λόγω κάτοικος εξωτερικού δικαιούται της 

απαλλαγής της α΄ κατοικίας για την επιφάνεια µέχρι τα 120 τ.µ. -δεν ισχύει για τα υπόλοιπα 

115 τ. µ.- και έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει την τεκµαρτή δαπάνη, δεδοµένου ότι 

πρόκειται για ανάκληση λόγω νοµικής πλάνης. 

 

 

Αθήνα, 7 ∆εκεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1114117/2229/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Συµµετοχή σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου. 

 

Απαντώντας στην από 27.11.2007 αίτησή σας, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, 

σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε την 1018050/189/Α0012/ΠΟΛ. 1042/8.2.1993 διαταγή του Υπουργείου 

Οικονοµικών, µε την οποία κοινοποιήθηκαν διατάξεις του ν.2065/1992, διευκρινίστηκε ότι, 

από το τεκµήριο της δαπάνης απόκτησης περιουσιακών στοιχειών εξαιρούνται τα 

χρηµατικά ποσά που καταβάλλει ο φορολογούµενος για τη σύσταση ανώνυµης εταιρίας 

που δεν εισάγεται στο Χρηµατιστήριο, καθώς επίσης και για τα χρηµατικά ποσά που 

διαθέτει ο φορολογούµενος για τη συµµετοχή του στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου 

ανώνυµης εταιρείας µη εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο και τούτο γιατί ο ανωτέρω νόµος 

αναφερόταν ρητά µόνο στη σύσταση ή αύξηση του κεφαλαίου ατοµικών και προσωπικών 

εταιρειών στις οποίες ως γνωστόν, δεν περιλαµβάνονται οι ανώνυµες εταιρίες. 

Εξάλλου, µε την παράγραφο 10 του άρθρου 4 του νόµου 3091/2002, που ξεκίνησε 
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να ισχύει από 1.1.2003, καταργήθηκε το παραπάνω τεκµήριο και στις υπόλοιπες εταιρείες. 

2. Στην αίτησή σας ρωτάτε αν η εισφορά µετρητών µε σκοπό την αύξηση κεφαλαίου 

Α.Ε., η οποία προήλθε από µετατροπή Ε.Π.Ε., αποτελεί τεκµήριο για τους εταίρους. 

3. Κατόπιν των ανωτέρω συνάγεται ότι τα µετρητά που κατέβαλαν τα φυσικά 

πρόσωπα για την αύξηση κεφαλαίου της Α.Ε. δεν αποτελούν τεκµήριο του άρθρου 17 του 

ν.2238/1994. 

 

 

Αθήνα, 7 ∆εκεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1112121/2200/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Τεκµήριο αγοράς α΄ κατοικίας και αναγραφή του ποσού αγοράς 
στη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος. 

 

Σε απάντηση της από 20.11.2007 αίτησής σας, σχετικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε την 1089583/2131/Α0012/ΠΟΛ. 1207/9.10.1991 διαταγή του Υπουργείου 

Οικονοµικών, για τον υπολογισµό του εµβαδού της πρώτης κατοικίας δεν θα ληφθεί 

υπόψη το εµβαδά εξωστών ή µπαλκονιών ή το ποσοστό που ανήκει στην ιδιοκτησία αυτή 

σε κοινόχρηστους χώρους. Αντίθετα, για τον υπολογισµό του εµβαδού των 120 τ.µ. στη 

συνολική επιφάνεια της πρώτης κατοικίας περιλαµβάνεται ακέραιη και η επιφάνεια των 

βοηθητικών χώρων που βρίσκονται σε λειτουργική ενότητα µε αυτή (αποθήκη, χώρος 

στάθµευσης, λεβητοστάσιο, αποθήκη καυσίµων, κλιµακοστάσιο κ.λπ.), εφόσον οι χώροι 

αυτοί δεν είναι κοινόχρηστοι (σχετ. 1112799/1801/Α0012/16.10.1998 και 

1013711/237/Α0012/19.2.1998 έγγραφα). 

2. Στους κωδικούς 735 - 736 αναγράφεται η δαπάνη που αποτελεί τεκµήριο, συνεπώς θα 

αναγραφούν τα χρηµατικά ποσά που καταβλήθηκαν για την αγορά της α΄ κατοικίας και 

που αντιστοιχούν στην πάνω από 120 τ. µ. επιφάνεια της κατοικίας. 
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Αθήνα, 7 ∆εκεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1108653/2144/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Παραστατικό είσπραξης ποσού δόσης από αγορά ακινήτου. 

 

Σε απάντηση της από 5.11.2007 αίτησής σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σε αγορά ακινήτου σαν κρίσιµος χρόνος κατά τον οποίο θα υπολογισθεί το ποσό 

της τεκµαρτής δαπάνης είναι κατ’ αρχήν ο χρόνος σύνταξης του συµβολαίου µεταβίβασης 

του ακινήτου. Αυτό υπό την προϋπόθεση ότι καταβάλλεται ολόκληρο το τίµηµα και 

παραδίδεται η χρήση και η κυριότητα του ακινήτου. Εάν στο συµβόλαιο µεταβίβασης 

αναγραφεί ότι η εξόφληση του τιµήµατος θα ενεργηθεί σε δόσεις, οι οποίες ανάγονται σε 

περισσότερα του ενός χρόνια το ποσό της δαπάνης θα κατανεµηθεί στα περισσότερα 

αυτά χρόνια, ανάλογα µε το ποσό που εξοφλείται κάθε έτος. Αυτό, εφόσον στο συµβόλαιο 

µεταβίβασης θα αναφέρονται ρητά οι χρόνοι των δόσεων και τα ποσά θα καλύπτονται µε 

γραµµάτια ή συναλλαγµατικές που θα εισπράττονται µέσω Τράπεζας. Τα στοιχεία αυτά 

πρέπει να διατηρούνται από τον αγοραστή µέχρι την ενέργεια ελέγχου των δηλώσεων του 

προς απόδειξη του αληθούς της συναλλαγής και προς διευκόλυνση του για την αποφυγή 

τυχόν αµφισβητήσεων από τα φοροτεχνικά όργανα ελέγχου, διαφορετικά ολόκληρη η αξία 

της δαπάνης θα καταλογίζεται ως δαπάνη του έτους σύνταξης του συµβολαίου 

µεταβίβασης (σχετ. η 1089583/2131/Α0012/ΠΟΛ. 1207/9.10.1991 διαταγή). 

2. Εξάλλου, προκειµένου να ληφθεί υπόψη, σύµφωνα µε την περίπτωση γ΄ του 

άρθρου 19 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν.2238/1994), το ποσό που 

εισπράχθηκε από την πώληση του ακινήτου, θα πρέπει µεταξύ των άλλων: 

α) στο οικείο συµβόλαιο να αναγράφονται ρητά τα ποσά του συνολικού τιµήµατος, της 

προκαταβολής, των τυχόν δόσεων και οι ηµεροµηνίες εξόφλησης των παραπάνω ποσών 

και 

β) να συνυποβάλονται µε τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος του οικείου οικονοµικού 

έτους, µεταξύ των άλλων στοιχείων πληρωµής των δόσεων, και υπεύθυνες δηλώσεις του 

ν.1599/1986 των αντισυµβαλλοµένων, στις οποίες θα αναγράφονται ρητά και πάλι το 

συνολικό ποσό του τιµήµατος πώλησης, τα ποσά της προκαταβολής και των πιθανών 

δόσεων που τυχόν έχουν ήδη εξοφληθεί κατά την ηµεροµηνία εξόφλησης κάθε ποσού, τα 

ποσά που θα εισπραχθούν στο µέλλον και η ηµεροµηνία που έχει συµφωνηθεί να 

εισπραχθούν. Ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ., ακόµα και αν έχουν τηρηθεί από τους 

αντισυµβαλλόµενους τα παραπάνω, µπορεί να εξετάζει την πραγµατική καταβολή των 
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παραπάνω ποσών και τη χρονολογία της καταβολής τους (σχετ. 

1136547/1839/Α0012/ΠΟΛ. 1097/22.4.1994 διαταγή). 

3. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο εν λόγω πωλητής του ακινήτου (καταστήµατος) 

θα δηλώνει εφεξής το κάθε ποσό της καθεµιάς ετήσιας δόσης, που θα εισπράττει από τον 

αγοραστή µε το πρωτότυπο του αγοραπωλητηρίου συµβολαίου και µε υπεύθυνη δήλωση 

του ν.1599/1986 που θα περιλαµβάνει αναλυτικά όσα περιγράφονται παραπάνω. 

 

 

Αθήνα, 6 ∆εκεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1072933/1544/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Απαντήσεις σε φορολογικά ερωτήµατα. 

 

Σε απάντηση αίτησής σας, σας γνωρίζουµε τα εξής: 

1. Το ποσό που θα λάβει συνολικά ο εργαζόµενος από τον εργοδότη του, δηλαδή 

αφενός αυτό της νόµιµης αποζηµίωσης που προβλέπεται από την εργατική νοµοθεσία και 

αφετέρου αυτό που καταβάλλεται από τον εργοδότη οικειοθελώς και υπερβαίνει εκείνο 

που θα έπρεπε να του καταβληθεί, θα φορολογηθούν συνολικά και ο φόρος θα 

υπολογιστεί µε συντελεστή 20% στο συνολικό καθαρό ποσό της αποζηµίωσης µετά την 

αφαίρεση ποσού είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ (άρθρο 14 τταρ.1 ν.2238/1994 και 

1096854/2255 πε/Α0012/23.1.2007 έγγραφό µας). 

2. Με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 17 του ν.2238/1994, ως ετήσια 

τεκµαρτή δαπάνη του φορολογούµενου, της συζύγου και των προσώπων που τους 

βαρύνουν λογίζονται και τα χρηµατικά ποσά που πραγµατικά καταβάλλονται, µεταξύ 

άλλων, για αγορά ή χρονοµεριστική µίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδοµών. Συνεπώς, 

οι δαπάνες ανέγερσης οικοδοµής η οποία θα χρησιµοποιηθεί ως επαγγελµατική στέγη 

αποτελούν τεκµήριο εφόσον δεν υπάρχει κάποια διάταξη που να προβλέπει διαφορετικά. 

Το ίδιο ισχύει και για τις προσθήκες, επεκτάσεις βελτιώσεις, οι οποίες προσθέτουν αξία 

στο ακίνητο οπότε τίθεται θέµα τεκµηρίου και η τυχόν προστιθέµενη διαφορά τεκµηρίου 

πρέπει να δικαιολογηθεί. 

3. Με την 348/06 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε 

δεκτή από τον Υφυπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών και ισχύει από 18.12.06 και µετά, 

η αγορά Ε∆Χ ή Φ∆Χ αυτοκινήτου εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.3296/2004, 

περί απαλλαγής από το τεκµήριο της δαπάνης που καταβάλλεται για την αγορά πάγιου 

εξοπλισµού επαγγελµατικής χρήσης από πρόσωπα που ασκούν ατοµική εµπορική ή 
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γεωργική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελµα. Κατά την εφαρµογή των διατάξεων του 

Κ.Φ.Ε. επί των τεκµηρίων, πρωτεύον στοιχείο αποτελεί η καταβολή των χρηµάτων, 

συνεπώς εάν η αγορά Φ.Ι.Χ. από ατοµική επιχείρηση ως πάγιο στοιχείο, πραγµατοποιείται 

πριν την 18.12.06 αλλά εξοφλείται µεταγενέστερα, εφόσον αποδεικνύεται από το 

φορολογούµενο ότι η καταβολή των χρηµάτων έγινε µετά την 18.12.06, δεν έχει εφαρµογή 

το τεκµήριο βάσει της ανωτέρω γνωµοδότησης η οποία έχει γίνει δεκτή από τη διοίκηση 

(1114076/2675/ Α0012/9.1.2007 έγγραφό µας). 

4. Τέλος, σύµφωνα µε το 1121708/2300/Α0012/27.12.2005 έγγραφό µας, οι δαπάνες 

µισθοδοσίας κατασκευαστικής επιχείρησης, όταν οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. 

καταβάλλονται από τον ιδιοκτήτη του έργου, καταχωρούνται στα βιβλία της και εκπίπτουν 

από τα ακαθάριστα έσοδά της. Επίσης, υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης Φ.Μ.Υ.. 

5. Με την αριθµ. 1001883/10039/Β0012/ΠΟΛ. 1019/7.2.2006 ερµηνευτική εγκύκλιο 

του ν.3427/2005 διευκρινίσθηκε, ότι από τα ακαθ. έσοδα των επιχειρήσεων εκπίπτει 

ολόκληρο το ποσό της αποζηµίωσης λόγω απόλυσης προσωπικού, έστω και αν 

καταβάλλεται ποσό µεγαλύτερο από αυτό που προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις 

(ν.2112/1920 κ.λπ.), καθόσον το συνολικό ποσό αυτών φορολογείται στο όνοµα του 

δικαιούχου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 14 του ν.2238/1994 και 

περαιτέρω, καταβάλλεται σε αυτόν για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην επιχείρηση, 

όπως προβλέπεται και από τη νέα διάταξη της παρ. 16 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε.. 

6. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της περ.ιδ΄ της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, 

ορίζεται, ότι το καθαρό εισόδηµα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία 

και στοιχεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. εξευρίσκεται λογιστικώς µε 

έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, µεταξύ άλλων, και των ποσών των δαπανών 

διαφηµίσεων που βαρύνουν την επιχείρηση κατά το έτος της έκδοσης του προβλεπόµενου 

φορολογικού στοιχείου. Ειδικά τα ποσά των δαπανών, που υπόκεινται σε τέλος 

διαφηµίσεων υπέρ δήµων και κοινοτήτων, δεν αναγνωρίζονται ως δαπάνη της 

διαφηµιζόµενης επιχείρησης, αν δεν αποδεικνύεται η καταβολή του τέλους που αναλογεί 

µε τριπλότυπο είσπραξης του οικείου δήµου ή κοινότητας. 

7. Εξάλλου, µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του από 24.9/20.10.1958 β.δ/τος, όπως 

ισχύει µετά την τροποποίησή του µε την παρ.6 του άρθρου 9 του ν.2880/2001, ορίζεται ότι 

η προβολή προϊόντων σε χώρους καταστηµάτων, που γίνεται είτε µε την τοποθέτηση τους 

σε ειδικά σηµεία εντός του καταστήµατος είτε µε έντυπα, δώρα, επιγραφές κάθε είδους είτε 

µε άλλο παρόµοιο τρόπο, θεωρείται διαφήµιση και υπόκειται σε τέλος διαφήµισης, βάσει 

των εκδιδοµένων από τα καταστήµατα τιµολογίων παροχής υπηρεσιών. Το τέλος 

υπολογίζεται µε συντελεστή 2% επί της διαφηµιστικής δαπάνης που καταβάλλεται για τις 
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πράξεις αυτές. 

Προβολή προϊόντων που εντάσσεται στην παραπάνω έννοια της διαφήµισης συνιστούν 

µεταξύ άλλων οι εξής ενέργειες:  

- η ενοικίαση χώρων σε ειδικά ράφια, 

- η τοποθέτηση προϊόντων σε ειδικές προσθήκες ή περίπτερα. 

8. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι τα ποσά που καταβάλλονται από επιχείρηση σε 

επιχειρήσεις λιανικού εµπορίου (super market), για την τοποθέτηση των εµπορευµάτων 

της σε εµφανή σηµεία, υπόκεινται σε δηµοτικό τέλος διαφήµισης και ως εκ τούτο 

εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της µε την απόδειξη καταβολής του δηµοτικού 

τέλους διαφήµισης. 

Τέλος, σχετικά µε το αν υπόκεινται σε τέλος διαφήµισης, οι δαπάνες που 

πραγµατοποιούνται για την αναγραφή του λογοτύπου επωνυµίας εταιρείας, σε φανέλες 

αθλητικών οµάδων καθώς και σε διαφηµιστικές επιγραφές που τοποθετούνται σε γήπεδα, 

θα σας ενηµερώσουµε αµέσως µόλις µας απαντήσει η αρµόδια ∆/νση του Υπουργείου 

Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (∆/νση Οικονοµικών των ΟΤΑ - 

Τµήµα Φορολογικό), στην οποία έχουµε υποβάλει σχετικό ερώτηµα. 

 

 

Αθήνα, 23 Νοεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1094643/1855/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Τεκµήριο αγοράς / διαβίωσης Ε.Ι.Χ. µονίµου κατοίκου 
αλλοδαπής και ανάλωση κεφαλαίου προηγούµενων ετών. 

 

Απαντώντας στο από 8.10.2007 έγγραφό σας, αναφορικά µε τα παραπάνω θέµατα, 

σας πληροφορούµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 61 

του ν.2238/1994, υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα είναι, µεταξύ άλλων, οι 

κύριοι ή κάτοχοι επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης. 

2. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτ.α΄ του άρθρου 17 του ν.2238/1994 µεταξύ 

των ποσών που λαµβάνονται υπόψη για το σχηµατισµό της συνολικής τεκµαρτής δαπάνης 

του φορολογούµενου περιλαµβάνονται και τα χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται για 

αγορά αυτοκινήτου. 

3. Επίσης, σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 15 του ν.2238/1994, το 

συνολικό εισόδηµα προσδιορίζεται, κατ’ εξαίρεση, µε βάση τις δαπάνες διαβίωσης του 
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φορολογουµένου και των προσώπων που συνοικούν µε αυτόν και τον βαρύνουν, όταν το 

συνολικό ποσό των τεκµαρτών δαπανών είναι µεγαλύτερο από το συνολικό καθαρό 

εισόδηµα. 

Στις τεκµαρτές αυτές δαπάνες περιλαµβάνεται, µεταξύ άλλων, όπως ορίζεται από 

τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν.2238/1994, και η ετήσια τεκµαρτή 

δαπάνη που υπολογίζεται µε βάση το ύψος των ετήσιων εξόδων συντήρησης και 

κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης που προσδιορίζεται ανάλογα µε 

τους φορολογήσιµους ίππους του αυτοκινήτου και της συµµετοχής της τεκµαρτής αυτής 

δαπάνης στους οικογενειακούς προϋπολογισµούς. 

Η τεκµαρτή αυτή δαπάνη από κάθε επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης 

µειώνεται ανάλογα µε την παλαιότητα του, η οποία υπολογίζεται από το πρώτο έτος 

κυκλοφορίας του στην Ελλάδα. 

4. Περαιτέρω, οι διατάξεις της περίπτωσης i του άρθρου 18 του ν.2238/1994 

ορίζουν ότι δεν εφαρµόζεται το τεκµήριο διαβίωσης για τεκµαρτή δαπάνη που προκύπτει 

µε βάση επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης κυριότητας ή κατοχής του 

φορολογουµένου, της συζύγου του και των προσώπων που τους βαρύνουν, τα οποία 

αποκτώνται από την 1.1.2004 και εφεξής και η εργοστασιακή τιµολογιακή αξία του έτους 

πρώτης κυκλοφορίας τους µειωµένη λόγω παλαιότητας κατά τα ποσοστά της κλίµακας της 

παραγράφου 1 του άρθρου 126 του ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α΄) δεν υπερβαίνει το ποσό 

των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. 

5. Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι για την αγορά του Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου 

υπάρχει τεκµήριο αγοράς. Για το τεκµήριο διαβίωσης ισχύουν τα οριζόµενα στις διατάξεις 

των άρθρων 16 και 18 του ν.2238/1994. Τις δαπάνες αυτές ο φορολογούµενος µπορεί να 

τις καλύψει, µεταξύ άλλων, µε εισαγωγή συναλλάγµατος που δεν εκχωρείται υποχρεωτικά 

στην Τράπεζα της Ελλάδας, όπως προκύπτει από τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της 

παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν.2238/1994. Ως κάτοικος αλλοδαπής δεν υποχρεούται 

να δικαιολογήσει την απόκτηση του συναλλάγµατος. 

6. Όσον αφορά το δεύτερο ερώτηµα, δηλαδή πώς θα υπολογιστεί το κεφάλαιο 

προς ανάλωση και αν θα αφαιρεθεί το τεκµήριο διαβίωσης, απαλλασσόµενο ή όχι, οι 

διατάξεις του άρθρου 19 του ν.2238/1994 ορίζουν ότι για τον προσδιορισµό του κεφαλαίου 

κάθε έτους από τα πραγµατικά εισοδήµατα που έχουν φορολογηθεί ή νόµιµα απαλλαγεί 

από το φόρο, τα οποία προκύπτουν από συµψηφισµό των θετικών και αρνητικών 

στοιχείων αυτών, τα χρηµατικά ποσά, τα οριζόµενα στις περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ 

και οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο αποδεδειγµένα έχει εισπραχθεί, εκπίπτουν οι 

δαπάνες που ο προσδιορισµός τους ορίζεται από τα άρθρα 16 και 17, ανεξάρτητα από το 
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αν απαλλάσσονται της εφαρµογής του τεκµηρίου. 

Κατόπιν τούτων, τα τεκµήρια διαβίωσης και αγοράς θα αφαιρεθούν από το ποσό 

του συναλλάγµατος που δηλώνεται προκειµένου υπολογισµού του κεφαλαίου προς 

ανάλωση. 

 

 

Αθήνα, 23 Νοεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1109826/2157/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Τεκµήρια κτηνοτροφικής αγροτικής επιχείρησης. 

Αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας διευκρινίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ιγ΄ της περ.ι΄ του άρθρου 18 του 

Κ.Φ.Ε. η αγορά πάγιου εξοπλισµού επαγγελµατικής χρήσης από πρόσωπα που ασκούν 

εµπορική ή γεωργική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελµα απαλλάσσεται από το τεκµήριο 

αγοράς. 

2. Περαιτέρω σύµφωνα µε την 348/2006 (έναρξη ισχύος από 18.12.06) γνωµοδότηση 

της ολοµέλειας του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και τα 1050960/970/Α0012/7.5.2007 

και 1007927/172/Α0012/2.2.2007 έγγραφα της ∆ιεύθυνσης Φορολογίας που 

ακολούθησαν, η αγορά φορτηγού αυτοκινήτου Ι.Χ. από αγρότη ή επιχειρηµατία που 

πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για τις ανάγκες της επιχείρησης απαλλάσσεται από το 

τεκµήριο ως αγορά πάγιου εξοπλισµού επαγγελµατικής χρήσης. 

3. Κατόπιν των ανωτέρω, η αγορά αγελάδων γαλακτοπαραγωγής, τρακτέρ, 

αρµεκτικών µηχανών, µηχανών επεξεργασίας λυµάτων κ.λπ., καθώς και η αγορά 

αγροτικού αυτοκινήτου απαλλάσσεται του τεκµηρίου απόκτησης σύµφωνα µε τις διατάξεις 

που αναφέρονται αντίστοιχα στην παράγραφο 1 και 2 του παρόντος. 

 

 

Αθήνα, 14 Νοεµβρίου 2007 

Αριθ.Πρωτ.: 1097447/1900Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Τεκµήριο αγοράς πρώτης κατοικίας στην Ελλάδα από αλλοδαπό 
κάτοικο Ελλάδας. 
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Απαντώντας στην αίτησή σας αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 17 του ν.2238/1994, 

ως ετήσια τεκµαρτή δαπάνη του φορολογούµενου, της συζύγου του και των τέκνων που 

τους βαρύνουν λογίζονται µεταξύ άλλων και τα χρηµατικά ποσά που πραγµατικά 

καταβάλλονται για αγορά ακινήτων ή ανέγερση οικοδοµών. Εξαιρείται η δαπάνη για την 

αγορά από ενήλικο, µε δικαίωµα πλήρους κυριότητας, καθώς και η ανέγερση από αυτόν 

οικοδοµής, ως πρώτης κατοικίας, εφόσον η επιφάνεια της δεν υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι 

(120) τετραγωνικά µέτρα. Αν η επιφάνεια της οικοδοµής υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) 

τετραγωνικά µέτρα, λαµβάνεται υπόψη η δαπάνη που αντιστοιχεί στην επιφάνεια πάνω 

από τα εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικά µέτρα. Κατά την εφαρµογή των δύο 

προηγούµενων εδαφίων δεν θεωρείται ότι αποκτάται πρώτη κατοικία, αν ο υπόχρεος, ο 

άλλος σύζυγος και τα τέκνα που τους βαρύνουν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, 

έχουν δικαίωµα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης, εξ ολοκλήρου ή επί 

ιδανικού µεριδίου, σε άλλη οικία ή οικίες, εφόσον το άθροισµα της συνολικής επιφάνειας 

που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα εβδοµήντα (70) τ.µ. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται 

κατά είκοσι (20) τ.µ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά είκοσι πέντε (25) τ.µ. για 

το τρίτο και καθένα από τα επόµενα τέκνα που βαρύνει τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο. 

2. Όπως εξάλλου, έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση, αλλοδαπός µόνιµος κάτοικος 

Ελλάδας έχει δικαίωµα απαλλαγής από την τεκµαρτή δαπάνη για την απόκτηση πρώτης 

κατοικίας µέχρι 120 τ.µ., εφόσον βέβαια συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του 

νόµου, δηλαδή είναι κάτοικος Ελλάδας και η αγορά αφορά την πρώτη κατοικία του (σχετ. 

1103348/1587/Α0012/18.11.1999 έγγραφο). Ο φορολογούµενος, φέροντας το βάρος της 

απόδειξης, θα πρέπει να προσκοµίσει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η κατοικία που 

απόκτησε είναι η πρώτη κατοικία σύµφωνα µε τα όσα ορίζει η περίπτ. γ΄ του άρθρου 17 

του ν.2238/1994 και ο προϊστάµενος της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. οφείλει να ελέγξει το πραγµατικό 

των όσων ισχυρίζεται ο φορολογούµενος. 

3. Συνεπώς, βάσει των ανωτέρω, εφόσον είστε κάτοικος Ελλάδας και αγοράζετε 

πρώτη κατοικία, ανεξάρτητα από την επιβολή φόρου µεταβίβασης δικαιούστε της 

απαλλαγής του τεκµηρίου αγοράς, εφόσον συντρέχουν οι αναφερόµενες πιο πάνω 

προϋποθέσεις. 
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Αθήνα, 9 Νοεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1093564/1827/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Τεκµήριο απόσβεσης δανείου για αγορά πρώτης κατοικίας. 

 

Απαντώντας στην από 4.10.07 αίτησή σας, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε., ως ετήσια 

τεκµαρτή δαπάνη του φορολογουµένου, της συζύγου του και των προσώπων που τους 

βαρύνουν λογίζονται, µεταξύ άλλων, τα χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται για απόσβεση 

δανείων ή πιστώσεων οποιοσδήποτε µορφής. 

2. Στο ποσό της δαπάνης αυτής περιλαµβάνεται και το ποσό των οικείων τόκων στους 

οποίους περιλαµβάνονται και οι τυχόν τόκοι υπερηµερίας. Εξαιρετικά, από το ποσό της 

δαπάνης που καταβάλλεται για την τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείου που έχει ληφθεί για 

την αγορά ή ανέγερσης πρώτης κατοικίας, δεν λαµβάνονται υπόψη, για την εφαρµογή της 

παρούσας περίπτωσης, το ποσό του χρεολυσίου που περιλαµβάνεται στην οικεία δαπάνη, 

κατά το µέρος που αυτό επιµεριστικά αναλογεί στη µέχρι των εκατόν είκοσι (120) 

τετραγωνικών µέτρων επιφάνεια της κατοικίας. 

3. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι σε περίπτωση λήψης δανείου για αγορά πρώτης 

κατοικίας επιφάνειας µέχρι 120 τετραγωνικά µέτρα, τεκµήριο κατά την απόσβεση του 

δανείου αποτελούν µόνο οι τόκοι που καταβάλλονται και όχι το ποσό του χρεολυσίου. 

 

 

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1081609/1589/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Τεκµήριο ανέγερσης ακινήτων. 

 

Απαντώντας στην από 28.8.2007 αίτησή σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.γ΄ του άρθρου 17 του ν.2238/1994, ως ετήσια 

τεκµαρτή δαπάνη του φορολογούµενου, της συζύγου και των προσώπων που τους 

βαρύνουν λογίζονται και τα χρηµατικά ποσά που πραγµατικά καταβάλλονται, µεταξύ 

άλλων, για αγορά ή χρονοµεριστική ή χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτων ή ανέγερση 
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οικοδοµών. Εξαιρείται η δαπάνη για την αγορά από ενήλικο, µε δικαίωµα πλήρους 

κυριότητας, καθώς και η ανέγερση από αυτόν οικοδοµής, ως πρώτης κατοικίας, εφόσον η 

επιφάνεια της δεν υπερβαίνει τα 120 τετραγωνικά µέτρα. Αν η επιφάνεια της οικοδοµής 

υπερβαίνει τα 120 τετραγωνικά µέτρα, λαµβάνεται υπόψη η δαπάνη που αντιστοιχεί στην 

επιφάνεια πάνω από τα 120 τετραγωνικά µέτρα. Κατά την εφαρµογή των δύο 

προηγούµενων εδαφίων δεν θεωρείται ότι αποκτάται πρώτη κατοικία, αν ο υπόχρεος, ο 

άλλος σύζυγος και τα τέκνα που τους βαρύνουν, έχουν δικαίωµα πλήρους κυριότητας ή 

ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης, εξ ολοκλήρου ή επί ιδανικού µεριδίου, σε άλλη οικία ή 

οικίες, εφόσον το άθροισµα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα 

70 τ.µ.. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά 20 τ.µ. για καθένα από τα δύο πρώτα 

τέκνα και κατά 25 τ.µ. για το τρίτο και καθένα από τα επόµενα τέκνα που βαρύνει τον 

υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο. 

2. ∆ιευκρινίζεται ότι στην περίπτωση ταυτόχρονης απόκτησης περισσότερων από 

µίας κατοικιών η απαλλαγή ισχύει για όλες τις κατοικίες εφόσον το άθροισµα των 

τετραγωνικών του συνόλου των κατοικιών αυτών δεν ξεπερνά τα 120 τ.µ. και πληρούνται 

και οι λοιπές προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων. 

3. Όπως αναφέρετε στην αίτησή σας, φορολογούµενος µαζί µε την ενήλικη κόρη 

του ανεγείρουν σε χωράφι που τους ανήκει τρεις ισόγειες προκατασκευασµένες οικίες 36 

τ.µ. έκαστη µε ποσοστό συνιδιοκτησίας στην κάθε µία από αυτές 50%. 

4. Με βάση τα παραπάνω γίνεται δεκτό ότι οι εν λόγω φορολογούµενοι 

απαλλάσσονται του τεκµηρίου απόκτησης, είτε στην περίπτωση που οι τρεις αυτές 

κατοικίες ανεγέρθηκαν ταυτόχρονα είτε σε διαφορετική χρονική στιγµή η κάθε µία, αφού το 

άθροισµα των τετραγωνικών από το σύνολο των τριών αυτών προκάτ κατοικιών που τους 

αναλογεί δεν ξεπερνά τα 120 τ.µ και εφόσον βέβαια πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις 

της περ.γ΄ του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε.. 

5. Πάντως ως θέµα πραγµατικό ανήκει στην εξελεγκτική αρµοδιότητα του 

Προϊσταµένου της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. ο οποίος εξετάζοντας τα πραγµατικά στοιχεία και 

περιστατικά θα διαπιστώσει αν υπάρχει τεκµήριο ή όχι από την ανέγερση των εν λόγω 

κατοικιών. 
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Αθήνα 20 Σεπτεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1077420/1536/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Τεκµήριο ανέγερσης οικοδοµής. 

 

Σε απάντηση της από 6.8.2007 αίτησής σας, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, 

σας πληροφορούµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε., ως ετήσια 

δαπάνη του φορολογούµενου, της συζύγου του και των προσώπων που τους βαρύνουν 

λογίζονται και τα χρηµατικά ποσά που πραγµατικά καταβάλλονται για ανέγερση 

οικοδοµών ή αγορά ακινήτων. 

2. Από τη διοίκηση έχει γίνει δεκτό (σχετ. τα 1035043/1082/Α0012/14.7.2004 και 

1070408/1932/Α0012/15.9.2004 έγγραφα) ότι, κατά την εφαρµογή της περίπτωσης β΄ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κ.Φ.Ε., επειδή ο µισθωτής ο οποίος αναλαµβάνει την 

ανέγερση οικοδοµής σε έδαφος κυριότητας του εκµισθωτή, είναι αυτός ο οποίος 

πραγµατικά καταβάλλει τα χρηµατικά ποσά των δαπανών, αυτός (ο µισθωτής) βαρύνεται 

µε το τεκµήριο ανέγερσης της οικοδοµής. 

3. Στην αίτησή σας ρωτάτε αφενός ποιος βαρύνεται µε το τεκµήριο ανέγερσης 

οικοδοµής όταν ανεγείρει ο µισθωτής µε δικές του δαπάνες σε έδαφος ιδιοκτησίας τρίτου, 

καθώς και αν εφαρµόζεται το τεκµήριο του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε. στην περίπτωση που ο 

οικοπεδούχος καταβάλλει ένα ποσό ως αντάλλαγµα στο µισθωτή όταν αυτός αποχωρεί, 

για την απόκτηση της οικοδοµής. 

4. Ύστερα από τα παραπάνω, εφόσον οι δαπάνες ανέγερσης της οικοδοµής 

βαρύνουν το µισθωτή, αυτός θα επιβαρυνθεί και µε το τεκµήριο ανέγερσής της. 

Επίσης, τεκµήριο θα αποτελέσει και για τον οικοπεδούχο η όποια καταβολή ποσού 

συµφωνηθεί, κατά το χρόνο αποχώρησης του µισθωτή, προκειµένου να περιέλθει η 

οικοδοµή στον οικοπεδούχο. 

 

 

Αθήνα, 5 Σεπτεµβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1082538/1624/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή της περ. γ΄ του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε.. 
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ΣΧΕΤ.: Η από 30.8.2007 τηλεοµοιοτυπία σας. 

 

Αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας ενηµερώνουµε τα ακόλουθα:  

1 . Για την εφαρµογή της περίπτ. γ΄ του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε. για την απαλλαγή 

από το τεκµήριο αγοράς κατοικίας, ως πρώτης, εξετάζεται αν ο φορολογούµενος έχει κατά 

την ηµέρα της αγοράς της και τυχόν άλλες κατοικίες των οποίων η επιφάνεια δεν ξεπερνά 

το όριο που ορίζεται ανάλογα µε την οικογενειακή του κατάσταση. 

2. Για τον υπολογισµό του εµβαδού της πρώτης κατοικίας δεν θα ληφθεί υπόψη το 

εµβαδόν εξωστών ή µπαλκονιών ή το ποσοστό που ανήκει στην ιδιοκτησία αυτή σε 

κοινόχρηστους χώρους. Αντίθετα για τον υπολογισµό του εµβαδού των 120 τ. µ. στην 

συνολική επιφάνεια της πρώτης κατοικίας περιλαµβάνεται ακέραιη και η επιφάνεια των 

βοηθητικών χώρων που βρίσκονται σε λειτουργική ενότητα µε αυτή (αποθήκη, χώρος 

στάθµευσης κ.λπ.). 

3. Κατόπιν των ανωτέρω ο φορολογούµενος κύριος «…» τυγχάνει της απαλλαγής 

από το τεκµήριο απόκτησης περιουσιακού στοιχείου διότι η κατοικία, αποτελεί την πρώτη 

του κατοικία και είναι κάτω των 120 τ.µ. 

Το θέµα της µετατροπής ηµιυπαίθριου χώρου σε χώρο κύριας χρήσης ενδιαφέρει 

την φορολογία εισοδήµατος για την εφαρµογή της περ. γ΄ του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε., µόνο 

στον υπολογισµό του εµβαδού της κατοικίας, δηλαδή να µην ξεπερνά το όριο των 120 τ.µ. 

προκειµένου ο φορολογούµενος να τύχει της απαλλαγής από το τεκµήριο απόκτησης 

κατοικίας. 

Στην αντίθετη περίπτωση το τεκµήριο θα υπολογιστεί στην άνω των 120 

τετραγωνικών µέτρων επιφάνεια. 

 

 

Αθήνα, 22 Αυγούστου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1077421/1538/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Τεκµήριο χρηµατοδοτικής µίσθωσης ακινήτου. 

 

ΣΧΕΤ.: Η από 6.8.2007 αίτησή σας. 

 

Αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας πληροφορούµε ότι ως ετήσια τεκµαρτή 

δαπάνη του φορολογουµένου, της συζύγου του και των προσώπων που τους βαρύνουν 

λογίζονται και τα χρηµατικά ποσά που πραγµατικά καταβάλλονται για αγορά ή 
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χρονοµεριστική ή χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτων, (περίπτωση γ΄, άρθρου 17, 

ν.2238/1994). 

Συνεπώς, δεδοµένου ότι το τεκµήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων ισχύει 

µόνο για τα φυσικά πρόσωπα, τα ποσά που καταβάλλονται από επιτηδευµατία φυσικό 

πρόσωπο για µισθώµατα ακινήτου σε εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης αποτελούν 

τεκµήριο απόκτησης περιουσιακού στοιχείου σύµφωνα µε την περ. γ΄ του άρθρου 17 του 

ίδιου ως άνω νόµου. 

 

 

Αθήνα 12 Αυγούστου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1066694/1332/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Η αγορά πρώτης κατοικίας από κάτοικο εξωτερικού που 
ξοφλήθηκε µε συµβολαιογραφικό προσύµφωνο απαλλάσσεται από το 
τεκµήριο απόκτησης περιουσιακού στοιχείου. 

 

Αναφορικά µε το παραπάνω θέµα σας ενηµερώνουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε. ως ετήσια 

τεκµαρτή δαπάνη του φορολογούµενου της συζύγου του και των προσώπων που τους 

βαρύνουν λογίζονται και τα χρηµατικά ποσά που πραγµατικά καταβάλλονται για αγορά η 

ανέγερση ή χρονοµεριστική ή χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτου, ενώ εξαιρείται, σύµφωνα 

µε τις προϋποθέσεις του νόµου, η δαπάνη για την αγορά ή ανέγερση από ενήλικο µε 

δικαίωµα πλήρους κυριότητας οικοδοµής, ως πρώτης κατοικίας (υποπερ. ββ΄, περίπτωση 

γ΄). 

2. Περαιτέρω από τη ∆ιοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι σε περίπτωση που µόνιµος κάτοικος 

εξωτερικού αγοράζει κατοικία στην Ελλάδα, απαλλάσσεται από τη δαπάνη αγοράς αυτής 

εφόσον αποτελεί την πρώτη κατοικία του στην Ελλάδα και συντρέχουν και οι λοιπές 

προϋποθέσεις του νόµου (Σχετ. το 1024936/582/Α0012/2.4.2003 έγγραφο). 

3. Επίσης, σύµφωνα µε την 1089583/2131/Α0012/ΠΟΛ. 1207/9.10.1991 εγκύκλιο, το 

τεκµήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων εφαρµόζεται ανεξάρτητα αν η αγορά 

ακινήτου γίνεται µε τη σύνταξη συµβολαιογραφικού προσυµφώνου ή οριστικού 

συµβολαίου µεταβίβασης. 

4. Με βάση τα παραπάνω η αγορά ακινήτου που πραγµατοποιήθηκε από κάτοικο 

εξωτερικού και εξοφλήθηκε µε συµβολαιογραφικό προσύµφωνο, εξαιρείται από το 

τεκµήριο απόκτησης περιουσιακού στοιχείου  εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της 
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υποπερ. ββ΄ της περίπτ. γ΄ του άρθρου 17 του ν.2238/1994 (Σχετ. το 

1079954/1586/13.9.2000 έγγραφο της υπηρεσία µας). 

 

 

Αθήνα 28 Ιουλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1071441/1394/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Τεκµήριο απόκτησης ακινήτου µε δικαστική απόφαση. 

 

Απαντώντας σε αίτησή σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας πληροφορούµε τα 

εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. γ΄ του άρθρου 17 του ν.2238/1994, ως 

ετήσια τεκµαρτή δαπάνη του φορολογουµένου, της συζύγου και των προσώπων που τους 

βαρύνουν λογίζονται και τα χρηµατικά ποσά που πραγµατικά καταβάλλονται, µεταξύ 

άλλων, για αγορά ή χρονοµεριστική ή χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτων ή ανέγερση 

οικοδοµών. 

2. Όπως αναφέρετε στο έγγραφο σας, περιήλθε στην κυριότητά σας µε την 

«…» δικαστική απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών το δικαίωµα της 

επικαρπίας επί υπογείου και ισογείου καταστήµατος κατόπιν λύσεως του γάµου σας και εκ 

παραδροµής στην «…» συµβολαιογραφική πράξη αγοραπωλησίας του εν λόγω ακινήτου 

δεν έγινε καµία αναφορά στην προαναφερθείσα δικαστική απόφαση, µε αποτέλεσµα να 

σας επιβληθεί φόρος λόγω προστιθέµενης διαφοράς τεκµηρίου. Στη συνέχεια προβήκατε 

στη διόρθωση της συµβολαιογραφικής πράξης µε το «...» συµβόλαιο, στο οποίο 

διευκρινίζεται ότι η µεταβίβαση της επικαρπίας του καταστήµατος µετά του υπογείου του 

προέκυψε κατόπιν δικαστικής απόφασης. 

3. Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι εφόσον αποδεχθεί ότι δεν 

καταβλήθηκαν χρήµατα για την απόκτηση της εν λόγω επικαρπίας, θέµα το οποίο είναι 

πραγµατικό και ανήκει στην εξελεγκτική αρµοδιότητα του προϊσταµένου της αρµόδιας 

∆.Ο.Υ. να το διαπιστώσει, δεν υφίσταται θέµα τεκµηρίου. 
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Αθήνα 15 Ιουνίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1054419/1056/Α0012 

 

ΘΕΜΑ:Τεκµήριο απόκτησης ακινήτου µε κληρονοµιά για το οποίο ο 
µοναδικός κληρονόµος του σύναψε οριστικό συµβόλαιο 
αγοραπωλησίας επειδή ο κληρονοµούµενος το είχε αγοράσει µε 
προσύµφωνο. 

 

Απαντώντας σε αίτησή σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας πληροφορούµε τα 

εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. γ΄ του άρθρου 17 του ν.2238/1994 ως ετήσια 

τεκµαρτή δαπάνη του φορολογουµένου, της συζύγου του και των προσώπων που τους 

βαρύνουν λογίζονται και τα χρηµατικά ποσά που πραγµατικά καταβάλλονται, µεταξύ 

άλλων, για αγορά ή χρονοµεριστική ή χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτων ή ανέγερση 

οικοδοµών. Ως τίµηµα αγοράς λαµβάνεται η αξία που προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982. Αν το τίµηµα που καθορίζεται στα οικεία 

πωλητήρια συµβόλαια είναι µεγαλύτερο από την πιο πάνω αξία, ως καταβαλλόµενη 

δαπάνη λαµβάνεται το καθοριζόµενο σε αυτά τα συµβόλαια τίµηµα. 

Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι στο παραπάνω ποσό που θα ληφθεί υπόψη θα 

προστεθούν και τα ποσά που καταβλήθηκαν για Φ.Μ.Α., συµβολαιογραφικά και λοιπά 

έξοδα που καταβλήθηκαν για την αγορά του ακινήτου (σχετ. 1048923/790/Α0012/ΠΟΛ. 

1113/16.4.1998 διαταγή και 1003991/64/Α0012/14.1.2000 έγγραφο). 

2. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση (σχετ. 1026996/459/Α0012/22.3.1999, 

1000195/5/Α0012/15.1.1999 και 1096602/1899/Α0012/16.10.1996 έγγραφα) σε 

περίπτωση σύνταξης προσυµφώνου η διαφορά µεταξύ του ποσού της αντικειµενικής αξία 

και της αξίας του τιµήµατος που αναγράφεται στο προσύµφωνο θα αποτελέσει δαπάνη 

του έτους σύνταξης του οριστικού συµβολαίου. Εξάλλου και στο ΦΜΑ στην περίπτωση 

που είχε συνταχθεί προσύµφωνο, ο οικείος φόρος υπολογίζεται επί της αντικειµενικής 

αξίας που έχει το µεταβιβαζόµενο ακίνητο κατά το χρόνο σύνταξης του οριστικού 

συµβολαίου. 

3. Όπως αναφέρετε στο έγγραφό σας, φορολογούµενος αγόρασε το 1978 µε 

προσύµφωνο οικόπεδο το τίµηµα του οποίου όπως αναφέρεται στο προσύµφωνο στο 

ποσό των 20.000 δραχµών το οποίο και κατεβλήθη από το φορολογούµενο κατά τη 

σύνταξη του προσυµφώνου. Με την από 13.8.1992 ιδιόγραφη διαθήκη του ο 

φορολογούµενος, ο οποίος απεβίωσε το 1994, και η οποία δηµοσιεύθηκε στις 20.9.2006 
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άφησε µοναδικό κληρονόµο του οικοπέδου τον εγγονό του ο οποίος προέβη προκειµένου 

να περιέλθει στην κυριότητα του σε σύναψη οριστικού συµβολαίου αγοραπωλησίας του 

οικοπέδου δι’ αυτοσυµβάσεως. Η εκτέλεση της ∆.Ο.Υ. Ν.∆.329/74 για το εν λόγω 

οικόπεδο ανέρχεται στο ποσό των 25.256 ευρώ βάσει της οποίας καταβλήθηκε ο φόρος 

µεταβίβασης. 

4. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η διαφορά που υπάρχει µεταξύ του τιµήµατος 

που καταβλήθηκε βάσει προσυµφώνου και της αντικειµενικής αξίας που έχει το 

κληρονοµηθέν ακίνητο κατά το χρόνο σύνταξης του οριστικού συµβολαίου αποτελεί 

δαπάνη για τον εν λόγω κληρονόµο στην οποία θα προστεθούν και τα λοιπά έξοδα που 

καταβλήθηκαν (φόρος, συµβολαιογραφικά έξοδα κ.λπ.) και µάλιστα θα καταλογιστεί ως 

δαπάνη του έτους σύνταξης του οριστικού συµβολαίου. 

 

 

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2007 

Αριθ. Πρωτ :1052337/1020/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Ερώτηµα για απαλλαγή ή µη από το τεκµήριο αγοράς ως 
πρώτης κατοικίας. 

 

Απαντώντας στο από 29/5/2007 έγγραφό σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 17 του ν.2238/1994 ως 

ετήσια τεκµαρτή δαπάνη του φορολογούµενου, της συζύγου και των προσώπων που 

τους βαρύνουν λογίζονται και χρηµατικά ποσά που πραγµατικά καταβάλλονται, µεταξύ 

άλλων, για αγορά ή χρονοµεριστική ή χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτων ή ανέγερση από 

αυτόν οικοδοµής, ως πρώτης κατοικίας, εφόσον η επιφάνεια της δεν υπερβαίνει τα 120 

τετραγωνικά µέτρα. Αν η επιφάνεια της ξεπερνά τα 120 τ.µ. λαµβάνεται υπόψη η δαπάνη 

που αντιστοιχεί στην επιφάνεια πάνω από τα 120 τ.µ.. 

Κατά την εφαρµογή της διάταξης αυτής δεν θεωρείται ότι αποκτάται πρώτη 

κατοικία, αν ο υπόχρεος, ο άλλος σύζυγος και τα τέκνα που τους βαρύνουν, σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του άρθρου 7, έχουν δικαίωµα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή 

οίκησης, εξ' ολοκλήρου ή επί ιδανικού µεριδίου σε άλλη οικία ή οικίες εφόσον το 

άθροισµα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα 70 τ.µ. Η 

επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά 20 τ.µ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 

κατά 25 τ.µ. για το τρίτο και καθένα από τα επόµενα τέκνα που βαρύνει τον υπόχρεο ή 
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τον άλλο σύζυγο. 

2. Φορολογούµενος ήταν κύριος κατά πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 12,5 % 

διαµερίσµατος 60 τ.µ. και η σύζυγος του κύρια κατά πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 33,33% 

κατοικίας 60 τ.µ. και αγόρασε το υπόλοιπο ποσοστό 87,5 % κατά πλήρη κυριότητα του 

διαµερίσµατος. 

3. Κατόπιν των ανωτέρω και όπως έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση 

(σχετ.1054039/988/Α0012 5-6-2001) έγγραφο, εφόσον τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του 

κατά την αγορά της εν λόγω κατοικίας έχουν στην κυριότητα τους οικίες ή οικία των 

οποίων η επιφάνεια αθροιστικά σε τ.µ. δεν ξεπερνά τα όρια που ορίζονται στις παραπάνω 

διατάξεις απαλλάσσονται από το τεκµήριο αγοράς. Συγκεκριµένα το 12,5% µεριδίου που 

ανήκει στον φορολογούµενο σε κατοικία 60 τ.µ. αντιστοιχεί σε 7,5 τ.µ. και το ποσοστό 

33,3% που ανήκει στη σύζυγο από άλλη κατοικία 60 τ.µ. αντιστοιχεί σε 19,99 τ.µ. Συνεπώς 

η κατοικία αυτή που αγοράζεται θεωρείται ως πρώτη και απαλλάσσεται από το τεκµήριο 

αγοράς. 

 

 

Αθήνα, 31 Μαΐου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1044842/869/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Υποβολή ανακλητικής δήλωσης σε περίπτωση έκδοσης 
τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. 

 

ΣΧΕΤ: Το «…» έγγραφο της ∆.Ο.Υ. 

 

Απαντώντας σε αίτησή σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας πληροφορούµε τα 

εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.γ΄ του άρθρου 17 του ν.2238/1994 ως ετήσια 

τεκµαρτή δαπάνη του φορολογουµένου, της συζύγου του και των προσώπων που τους 

βαρύνουν λογίζονται και τα χρηµατικά ποσά που πραγµατικά καταβάλλονται, µεταξύ 

άλλων, για αγορά ή χρονοµεριστική ή χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτων ή ανέγερση 

οικοδοµών. Ως τίµηµα αγοράς λαµβάνεται η αξία που προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 41 του ν.1249/1982. Αν το τίµηµα που καθορίζεται στα οικεία 

πωλητήρια συµβόλαια είναι µεγαλύτερο από την πιο πάνω αξία, ως καταβαλλόµενη 

δαπάνη λαµβάνεται το καθοριζόµενο σε αυτά τα συµβόλαια τίµηµα. 

Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι στο παραπάνω ποσό που θα ληφθεί υπόψη θα 
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προστεθούν και τα ποσά που καταβλήθηκαν για Φ.Μ.Α., συµβολαιογραφικά και λοιπά 

έξοδα που καταβλήθηκαν για την αγορά του ακινήτου (σχετ. 1048923/790/Α0012/ΠΟΛ. 

1113/16.4.1998 διαταγή και 1003991/64/Α0012/14.1.2000 έγγραφο). 

2. Σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε. 

(ν.2238/1994), η δήλωση αποτελεί δεσµευτικό τίτλο για το φορολογούµενο. Μπορεί όµως 

για λόγους συγγνωστής πλάνης να την ανακαλέσει εν όλω ή εν µέρει φέροντας και το 

βάρος της απόδειξης των πραγµατικών περιστατικών που τη συνιστούν. Η ανάκληση 

γίνεται µε την υποβολή δήλωσης µέσα στο οικείο οικονοµικό έτος στον προϊστάµενο της 

δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, µε την οποία ανακαλείται φορολογητέα ύλη ή τεκµαρτή 

και πραγµατική δαπάνη ή οποιοδήποτε προσδιοριστικό της δαπάνης στοιχείο, 

προκειµένου να προσδιοριστεί το εισόδηµα µε βάση τα τεκµήρια. Στην περίπτωση 

απόρριψης της ανάκλησης επιδίδεται, από τον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής 

υπηρεσίας, µε απόδειξη, γνωστοποίηση αυτής στο φορολογούµενο, ο οποίος µπορεί να 

την προσβάλλει προσφεύγοντας, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στο άρθρο 66 του 

ν.2717/1999 (ΦΕΚ 97 Α΄), ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου. Αν η ανακλητική 

δήλωση υποβληθεί σε χρόνο µεταγενέστερο του οικείου οικονοµικού έτους, ο 

προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο 

φορολογούµενο, επί αποδείξει ότι η ανάκληση δεν γίνεται δεκτή λόγω παρόδου του οικείου 

οικονοµικού έτους και ο φορολογούµενος µπορεί να προσφύγει µέσα στην προθεσµία που 

ορίζεται στο άρθρο 66 του ν.2717/1999 κατά της γνωστοποίησης αυτής ενώπιον του 

διοικητικού πρωτοδικείου, το οποίο αποφαίνεται στην ουσία. 

Η συζήτηση της προσφυγής προσδιορίζεται κατά προτίµηση µέσα σε τρεις (3) 

µήνες το αργότερο από την κατάθεση της προσφυγής. Ανάκληση δήλωσης µε σκοπό την 

ανατροπή οριστικής και αµετάκλητης φορολογικής εγγραφής είναι ανεπίτρεπτη. 

Αν ο φορολογούµενος λάβει το εκκαθαριστικό σηµείωµα µετά την 31η ∆εκεµβρίου 

του οικείου οικονοµικού έτους, η ανάκληση γίνεται µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στο 

άρθρο 66 του ν.2717/1999. 

3. Ωστόσο µε την 439/2003 Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους 

(Ν.Σ.Κ.), η οποία έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών 

υιοθετήθηκε η άποψη της πλειοψηφίας, σύµφωνα µε την οποία, ως οικείο οικονοµικό έτος, 

σε περίπτωση υποβολής της ανακλητικής δήλωσης εξ επιγενοµένου λόγου. νοείται το έτος 

εκείνο κατά το οποίο επήλθε το επιγενόµενο πραγµατικό γεγονός. 

Κατά συνέπεια, η ανακλητική δήλωση δεν εµπίπτει στον περιορισµό της διατάξεως 

του άρθρου 61 παρ.4 εδάφιο πέµπτο του ν.2238/94 και όταν υποβληθεί στον 

προϊστάµενο της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. εντός του οικονοµικού έτους, κατά το οποίο επήλθε το 
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επιγενόµενο γεγονός. όπως είναι η έκδοση δικαστικής απόφασης, εξετάζεται κατ’ ουσίαν 

και γίνεται δεκτή από τον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. 

4. Όπως αναφέρετε στην αίτηση σας και σύµφωνα µε τα στοιχεία που µας 

αποστείλατε, υποβάλατε στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. στις 25.11.2004 τροποποιητική δήλωση 

οικονοµικού έτους 2000 µε την οποία ανακαλέσατε το ποσό αγοράς του 35% ηµιτελούς 

ακινήτου που δηλώσατε αρχικά στον «…» και αυτό λόγω της «…» απόφασης του 

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου της Αθήνας, που κοινοποιήθηκε στους ενδιαφερόµενους στις 

4.12.2003 που οριστικοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2004, λόγω µη άσκησης έφεσης, και η 

οποία µείωσε την αντικειµενική αξία που αρχικά είχε ορίσει η ∆.Ο.Υ. για το εν λόγω 

ακίνητο από 99.838.008 σε 69.886.606 (99.838.000 δρχ. x 0,70 µειωτικός συντελεστής 

που αναλογεί στο στάδιο αποπεράτωσης των επιχρισµάτων). 

Το ποσό που καταβλήθηκε σύµφωνα µε το 6.651 πωλητήριο συµβόλαιο ανέρχεται 

στα 70.000.000 δρχ. από τα οποία το τίµηµα που σας αναλογούσε ανέρχεται στα 

24.500.000 δρχ. Όπως µας διευκρινίσατε και τηλεφωνικά το καταβάλατε σε τέσσερις 

ετήσιες άτοκες δόσεις των 5.000.000 δρχ. (2000, 2001, 2002 και 2003) συν µία ετήσια 

δόση των 4.500.000 δρχ. η οποία καταβλήθηκε το 2004. 

5. Με βάση τα παραπάνω όσον αφορά τον υπολογισµό του τεκµηρίου αγοράς του εν 

λόγω ακινήτου η αξία που θα ληφθεί υπόψη θα είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ του 

ποσού που αναγράφεται ως τίµηµα στο οικείο πωλητήριο συµβόλαιο και της αντικειµενικής 

αξίας του ακινήτου. Στο παραπάνω ποσό θα προστεθούν και τα ποσά που καταβλήθηκαν 

για Φ.Μ.Α., συµβολαιογραφικά και λοιπά έξοδα αγοράς και επειδή το ακίνητο αγοράστηκε 

ηµιτελές θα ληφθούν υπόψη και τα ποσά που δαπανήθηκαν για την αποπεράτωσή του. 

Επίσης, σχετικά µε την αποδοχή της ανακλητικής δήλωσης, εφόσον υποβλήθηκε 

εντός του οικονοµικού έτους από την οριστική έκδοση της προαναφερθείσας δικαστικής 

απόφασης δεν εµπίπτει στον περιορισµό της διατάξεως του άρθρου 61 παρ.4 εδάφιο 

πέµπτο του ν.2238/1994, λόγω επιγενόµενου γεγονότος, και κατά συνέπεια γίνεται δεκτή. 

6. Τέλος, το παρόν κοινοποιείται στη ∆.Ο.Υ. µε συνηµµένα τα αντίγραφα της «…» 

δικαστικής απόφασης του ∆ιοικ. Πρωτοδικείου Αθήνας και του «…» συµβολαίου 

αγοραπωλησίας του εν λόγω ακινήτου, και παρακαλείται για τις δικές του ενέργειες 

ενηµερώνοντας σχετικά και τη ∆/νσή µας. 
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Αθήνα 31 Μαΐου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1002114/72/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Τεκµήρια αγοράς. 

 

Απαντώντας σε αίτησή σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας πληροφορούµε τα 

εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτ. γ΄ του άρθρου 17 του ν.2238/1994, ως ετήσια 

τεκµαρτή δαπάνη του φορολογούµενου, της συζύγου και των προσώπων που τους 

βαρύνουν λογίζονται και τα χρηµατικά ποσά που πραγµατικά καταβάλλονται, µεταξύ 

άλλων, για αγορά ή χρονοµεριστική µίσθωση ακινήτων ή για ανέγερση οικοδοµών. Από το 

τεκµήριο αυτό εξαιρείται η δαπάνη για την αγορά από ενήλικο, µε δικαίωµα πλήρους 

κυριότητας, καθώς και η ανέγερση από αυτόν οικοδοµής ως πρώτης κατοικίας, εφόσον η 

επιφάνεια της δεν υπερβαίνει τα 120 τ.µ. καθώς και η δαπάνη όπως έχει γίνει δεκτό µε την 

υπ’ αριθµ. 1018050/189/Α0012/ΠΟΛ. 1042/ 8.2.1993 διαταγή µας για ανέγερση οικοδοµής 

από επιχείρηση που αναλαµβάνει κατά κύριο επάγγελµα την ανέγερση οικοδοµών. 

2. Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτ. α΄ του άρθρου 17 του ν.2238/1994 

ως ετήσια τεκµαρτή δαπάνη του φορολογουµένου της συζύγου και των προσώπων που 

τους βαρύνουν λογίζονται και τα χρηµατικά ποσά που πραγµατικά καταβάλλονται, µεταξύ 

άλλων, για αγορά ή χρονοµεριστική µίσθωση αυτοκινήτων. 

Από το τεκµήριο αυτό, εξαιρείται όπως έχει γίνει δεκτό µε την υπ’ αριθµ. 

1122241/2246/Α0012/ΠΟΛ. 1238/31.10.1994 διαταγή µας η αγορά κινητών 

πραγµάτων τα οποία αποτελούν το άµεσο αντικείµενο της ασκούµενης εµπορικής 

δραστηριότητας. Κατά συνέπεια για επιχείρηση αγοραπωλησίας αυτοκινήτων δεν 

λαµβάνονται υπόψη τα χρηµατικά ποσά που διαθέτει ο επιχειρηµατίας για την αγορά 

εκείνων των αυτοκινήτων που πρόκειται να µεταπωληθούν. 

3. Περαιτέρω, σύµφωνα µε την 348/2006 γνωµοδότηση της ολοµέλειας του Νοµικού 

Συµβουλίου του Κράτους που έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό Οικονοµίας και 

Οικονοµικών και ισχύει από 18.12.2006 και µετά η αγορά επιβατικού αυτοκινήτου 

δηµόσιας χρήσης (αυτοκινήτου και άδειας) δεν αποτελεί τεκµήριο απόκτησης 

περιουσιακού στοιχείου σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. α΄ του άρθρου 17 του 

ν.2238/1994 όπως και η αγορά µόνο του οχήµατος επιβατικού αυτοκινήτου δηµόσιας 

χρήσης προς αντικατάσταση παλαιού από δικαιούχο σχετικής άδειας, επειδή αποτελεί 

αγορά πάγιου εξοπλισµού επαγγελµατικής χρήσης, σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ.2 του 

άρθρου 4 του ν.3296/2004, περ.δ΄ του άρθρου 18 του ν.2238/1994. 
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∆ιευκρινίζεται ότι για λόγους ανάλογης εφαρµογής της γνωµοδότησης του Ν.Σ.Κ. 

έγινε δεκτό από τη ∆ιοίκηση (σχετ. 1050960/.970/Α0012/7.5.2007 έγγραφο) ότι η αγορά 

αυτοκινήτου ΦΙΧ από αγρότη ή επιχειρηµατία, απαλλάσσεται από την εφαρµογή του 

τεκµηρίου της περ. α΄ του άρθρου 17 του ν.2238/1994, ως αγορά πάγιου εξοπλισµού 

επαγγελµατικής χρήσης, εφόσον η αγορά πραγµατοποιείται από 18.12.2006 και µετά. 

4. Σηµειώνεται ότι οι διατάξεις των παρ.1 και 2 του παρόντος σύµφωνα µε την 

1037965/356/0012/ΠΟΛ. 1094/23.3.1989 διαταγή µας εφαρµόζονται µόνο όταν τις οικείες 

δαπάνες πραγµατοποιούν φυσικά πρόσωπα (κατά συνέπεια δεν έχουν εφαρµογή στα 

µέλη εταιρίας που αγόρασε π.χ. αυτοκίνητο ή ακίνητο). 

5. Εξάλλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτ. β΄ του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε. η 

οποία καταργήθηκε µε την παραγρ. 10 του άρθρου 4 του ν.3091/2002, και πλέον δεν 

ισχύει για δαπάνες που πραγµατοποιούνται από 1.1.2003 και µετά – θεωρούνταν ως 

τεκµαρτή δαπάνη τα ποσά που πραγµατικά καταβάλλονται για αγορά επιχειρήσεων ή τη 

σύσταση ή την αύξηση του κεφαλαίου επιχειρήσεων που λειτουργούν ατοµικώς ή µε τη 

µορφή οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης ή περιορισµένης ευθύνης εταιρείας ή κοινωνίας ή 

κοινοπραξίας ή αστικής εταιρείας ή την αγορά εταιρικών µερίδων και χρεογράφων 

γενικώς. 

6. Περαιτέρω, οι διατάξεις της περίπτ. στ΄ του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήµατος ορίζουν ότι η απόσβεση δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε µορφής 

λαµβάνεται υπόψη ως τεκµήριο. Στο ποσό της δαπάνης αυτής περιλαµβάνεται και το 

ποσό των οικείων τόκων στους οποίους περιλαµβάνονται και οι τυχόν τόκοι υπερηµερίας. 

Εξαιρείται του τεκµηρίου το ποσό του χρεολυσίου της τοκοχρεολυτικής απόσβεσης 

δανείου που έχει ληφθεί για αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας κατά το µέρος που αυτό 

επιµεριστικά αναλογεί στη µέχρι των 120 τ.µ. επιφάνεια της κατοικίας καθώς και το ποσό 

της δαπάνης που καταβάλλεται για την τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείου που έχει ληφθεί 

για την αγορά εξοπλισµού γεωργικής εκµετάλλευσης καθώς και για την αγορά οικοπέδου 

από επιτηδευµατίες που ασχολούνται επαγγελµατικά µε την ανέγερση και την πώληση 

οικοδοµών. 

7. Επιπρόσθετα, µε τις διατάξεις της περ. ιγ΄ του άρθρου 18 του ν.2238/1994 το 

τεκµήριο προσδιορισµού της ετήσιας δαπάνης δεν εφαρµόζεται για αγορά πάγιου 

εξοπλισµού επαγγελµατικής χρήσης από πρόσωπα που ασκούν εµπορική ή γεωργική 

επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελµα. Τα παραπάνω έχουν ισχύ σύµφωνα µε την περ.α΄ του 

άρθρου 33 του ν.3220/2004, για δαπάνες που πραγµατοποιούνται από 1.1.2005 και µετά. 

8. Κατόπιν των ανωτέρω προκύπτει ότι τα ποσά που καταβάλλονται από ατοµική 

επιχείρηση ή ελεύθερο επαγγελµατία ή κοινωνία από 1.1.2005 για αγορά ή σε µισθώµατα 
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χρηµατοδοτικής µίσθωσης πάγιου εξοπλισµού επαγγελµατικής χρήσης (σχετ. 

1011366/203/Α0012/16.2.2006 έγγραφο) καθώς και τα ποσά που καταβάλλονται από 

1.1.2003 για αγορά επιχείρησης ή τη σύσταση ή την αύξηση κεφαλαίου της επιχείρησης 

που ατοµικώς ή µε το µορφή οµόρρυθµης ή κοινωνίας ή την αγορά µερίδων και 

χρεογράφων γενικώς δεν αποτελούν τεκµήριο. 

Επίσης, δεν αποτελούν τεκµήριο τα ποσά που καταβάλλονται από 18.12.2006 και 

µετά για αγορά ή σε µισθώµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης Ε∆Χ, Φ∆Χ και ΦΙΧ 

αυτοκινήτων, ήτοι ταξί, φορτηγά δηµόσιας χρήσης, αγροτικά αυτοκίνητα, λεωφορεία, διότι 

εµπίπτουν πλέον στην έννοια του πάγιου εξοπλισµού (σχετ, 1050960/970/Α0012/9.5.07 

έγγραφο). 

Ωστόσο τα ποσά που καταβάλλονται ή τα ποσά που δίνονται για τοκοχρεολυτική 

απόσβεση δανείου από ατοµική επιχείρηση, ελεύθερο επαγγελµατία ή κοινωνία για 

ανέγερση ή αγορά οικοδοµής η οποία θα χρησιµοποιηθεί ως επαγγελµατική στέγη 

αποτελούν τεκµήριο όπως επίσης και η τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείου που 

λαµβάνεται - εκτός των εξαιρέσεων που ορίζονται στην παρ.5 του παρόντος - είτε για 

αγορά πάγιου εξοπλισµού είτε για αγορά αυτοκινήτου Ε∆Χ, Φ∆Χ και ΦΙΧ εφόσον δεν 

ορίζεται διαφορετικά από τις προαναφερθείσες διατάξεις και το οποίο στην περίπτωση της 

κοινωνίας θα επιµεριστεί σε κάθε κοινωνό ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής του στην 

κοινωνία. 

Τέλος, σε περίπτωση ανέγερσης οικοδοµής ή αγοράς ακινήτου ή αγοράς 

αυτοκινήτου από νοµικό πρόσωπο το τεκµήριο δεν εφαρµόζεται για τα µέλη της εταιρείας 

που τα αγόρασε. 

 

 

Αθήνα, 10 Μαΐου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1040538/780/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Τεκµήριο αγοράς ακινήτου.  

 

ΣΧΕΤ.: Το 7686/17.4. 

 

Αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας ενηµερώνουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτ. γ΄ του άρθρου 17 του ν.2238/1994 ως 

ετήσια τεκµαρτή δαπάνη του φορολογουµένου, της συζύγου του και των προσώπων που 

τους βαρύνουν, λογίζονται και τα χρηµατικά ποσά που πραγµατικά καταβάλλονται µεταξύ 
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άλλων, για αγορά ή χρονοµεριστική ή χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτων ή ανέγερση 

οικοδοµών. 

2. Από τη διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι δηλώσεις που συµπληρώνουν ποσά της 

δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος (µείωση ετήσιας δαπάνης) δεν συνιστούν ανάκληση 

φορολογητέας ύλης ή δαπάνη ή προσδιοριστικού της δαπάνης στοιχείου, γι’ αυτό η 

δυνατότητα υποβολής αυτών είναι η οριζόµενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 62 του 

Κ.Φ.Ε. δηλαδή µετά την παρέλευση της προθεσµίας που ορίζεται στην παρ του άρθρου 

62 του Κ.Φ.Ε. και σε κάθε περίπτωση πριν από την καταχώρηση στο οικείο βιβλίο του 

φύλλου ελέγχου που εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 68 του Κ.Φ.Ε. επιτρέπεται η 

επίδοση αρχικής ή συµπληρωµατικής δήλωσης για την οποία επιβάλλεται και η 

προβλεπόµενη κύρωση (σχετ. 1084499/1979/Α0012/16.8.95 έγγραφο). 

3. Στο έγγραφό σας αναφέρετε, µεταξύ άλλων, ότι φορολογούµενοι που 

πραγµατοποίησαν αγορά ακινήτου του οποίου το τίµηµα κατεβλήθη ολόκληρο στον 

πωλητή, όπως αναγραφόταν στο αρχικό συµβόλαιο, προέβησαν σε διορθωτική πράξη του 

συµβολαίου αυτού σύµφωνα µε την οποία οι αγοραστές θα κατέβαλαν το τίµηµα σε πέντε 

άτοκες ετήσιες δόσεις. Με το νέο συµβόλαιο µειώθηκε η προστιθέµενη διαφορά τεκµηρίων 

που προέκυψε µε το αρχικό συµβόλαιο. 

4. Κατόπιν των ανωτέρω και δεδοµένου ότι: α) ως ετήσια τεκµαρτή δαπάνη 

λογίζονται τα ποσά που πραγµατικά καταβάλλονται και β) τα αναφερόµενα στο έγγραφό 

σας δεν χρήζουν ερµηνείας των ισχυουσών διατάξεων το οποίο αποτελεί αντικείµενο της 

υπηρεσίας µας, αλλά διαπίστωση και επαλήθευση πραγµατικών περιστατικών όσον 

αφορά τα ποσά που πραγµατικά καταβλήθηκαν και τα οποία θα ληφθούν, υπόψη στον 

υπολογισµό του τεκµηρίου σας γνωρίζουµε ότι η λύση του υπόψη θέµατος ανάγεται 

αποκλειστικά στη δική σας αρµοδιότητα. 

 

 

Αθήνα, 24 Απριλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1033752/657/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Τεκµήριο απόκτησης περιουσιακού στοιχείου από ενήλικο που 
είναι συγχρόνως και προστατευόµενο µέλος. 

 

ΣΧΕΤ: Η από 30.3.2007 τηλεοµοιοτυπία σας. 

 

Αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας πληροφορούµε τα ακόλουθα:  



 284 

1. Με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 17 του ν.2238/1994, ως 

ετήσια τεκµαρτή δαπάνη του φορολογουµένου, της συζύγου του και των προσώπων που 

τους βαρύνουν λογίζονται και τα χρηµατικά ποσά που πραγµατικά καταβάλλονται, µεταξύ 

των άλλων, για αγορά ή χρονοµεριστική ή χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτων ή ανέγερση 

οικοδοµών. Εξαιρείται η δαπάνη για την αγορά από ενήλικο, µε δικαίωµα πλήρους 

κυριότητας, καθώς και η ανέγερση από αυτόν οικοδοµής ως πρώτης κατοικίας, εφόσον η 

επιφάνεια της δεν υπερβαίνει τα 120 τετραγωνικά µέτρα. 

Ως τίµηµα αγοράς λαµβάνεται η αξία που προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 41 του ν. 1249/1982. Αν το τίµηµα που καθορίζεται στα οικεία πωλητήρια 

συµβόλαια είναι µεγαλύτερο από την πιο πάνω αξία, ως καταβαλλόµενη δαπάνη 

λαµβάνεται το καθοριζόµενο σε αυτά τα συµβόλαια τίµηµα. Ειδικά για τις περιοχές που δεν 

ισχύει το αντικειµενικό σύστηµα προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων, ως 

καταβαλλόµενη δαπάνη λαµβάνεται: 

α. Το τίµηµα που καθορίζεται στα οικεία πωλητήρια συµβόλαια. 

β. Η διαφορά µεταξύ του τιµήµατος ή της αξίας κατά περίπτωση, που φορολογήθηκε και 

της πραγµατικής αξίας του ακινήτου, η οποία εξευρίσκεται σύµφωνα µε τις διατάξεις που 

ισχύουν στη φορολογία µεταβίβασης ακινήτων. 

2. Επιπρόσθετα µε τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 

61 του ν.2238/1994, ορίζεται ότι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τα εισοδήµατα τους, 

ανεξάρτητα από το αν υπόκεινται ή όχι σε φόρο, είναι µεταξύ άλλων και όσοι αγοράζουν 

ακίνητα ή ανεγείρουν οικοδοµή. 

3. Τέλος, σε απάντηση του ερωτήµατός σας, σας γνωρίζουµε ότι πάγια θέση της 

διοίκησης αποτελεί ότι ενήλικος που αγοράζει ακίνητο (ανεξάρτητα από το αν εάν βαρύνει 

άλλο φορολογούµενο) έχει υποχρέωση να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήµατος και 

βαρύνεται µε το τεκµήριο µε βάση τη δαπάνη στην οποία υποβλήθηκε για την απόκτηση 

του ακινήτου. 

Οι πραγµατικές δωρεές ή γονικές παροχές χρηµατικών ποσών καλύπτουν ή 

περιορίζουν τεκµαρτή δαπάνη εφόσον η οικεία φορολογική δήλωση υποβληθεί µέχρι τη 

λήξη του έτους στο οποίο πραγµατοποιήθηκε η σχετική δαπάνη, (περίπτ.στ΄ παρ.1., 

άρθρο 19 ν.2238/1994). 
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Αθήνα 17 Απριλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1019738/365/Α0012 

 

ΘΕΜΑ:Τεκµήριο ανέγερσης οικοδοµής. 

 

Αναφορικά µε το παραπάνω θέµα σας πληροφορούµε τα ακόλουθα:  

1. Με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 17 ορίζεται ότι 

από το τεκµήριο αγοράς ή ανέγερσης οικοδοµών εξαιρείται η δαπάνη για την αγορά από 

ενήλικο, µε δικαίωµα πλήρους κυριότητας καθώς και η ανέγερση από αυτόν οικοδοµής, ως 

πρώτης κατοικίας, εφόσον η επιφάνεια της δεν υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) 

τετραγωνικά µέτρα. Αν η επιφάνεια της οικοδοµής υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) 

τετραγωνικά µέτρα, λαµβάνεται υπόψη η δαπάνη που αντιστοιχεί στην επιφάνεια πάνω 

από τα εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικά µέτρα. Κατά την εφαρµογή των δύο 

προηγούµενων εδαφίων δεν θεωρείται ότι αποκτάται πρώτη κατοικία, αν ο υπόχρεος, ο 

άλλος σύζυγος και τα τέκνα που τους βαρύνουν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, 

έχουν δικαίωµα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης, εξ ολοκλήρου ή επί 

ιδανικού µεριδίου, σε άλλη οικία ή οικίες, εφόσον το άθροισµα της συνολικής επιφάνειας 

που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει το εβδοµήντα (70) τ.µ. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται 

κατά είκοσι (20) τ.µ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά είκοσι πέντε (25) τ.µ. για 

το τρίτο και καθένα από τα επόµενα τέκνα που βαρύνει τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο. 

2. Από τα παραπάνω συµπεραίνεται, ότι δικαιούστε της απαλλαγής από το τεκµήριο 

δαπάνης για πρώτη κατοικία µέχρι 120 τ.µ. εφόσον δεν έχετε στην κατοχή σας κατά πλήρη 

κυριότητα ή ισόβια επικαρπία ή οίκηση, εξ ολοκλήρου ή επί ιδανικού µεριδίου σε άλλη 

οικία, ή οικίες, και συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του νόµου. 

Στην περίπτωση που η επιφάνεια της κατοικίας υπερβαίνει τα 120 τ.µ., για τον 

υπολογισµό του τεκµηρίου λαµβάνεται υπόψη η δαπάνη που αντιστοιχεί στην επιφάνεια 

πάνω από τα 120 τ.µ. 

Η δαπάνη αυτή, όταν υπάρχει από κοινού ανέγερση οικοδοµής της οποίας η ψιλή 

κυριότητα και η επικαρπία ανήκουν σε διαφορετικά πρόσωπα, επιµερίζεται σε κάθε ένα 

πρόσωπο ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής του, τα οποία προβλέπονται από τη 

φορολογία κληρονοµιών. 
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Αθήνα 14 Απριλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1030722/583/Α0012 

 

ΘΕΜΑ:Το τεκµήριο αγοράς κατοικίας δεν εφαρµόζεται όταν η επιφάνεια 
άλλων κατοικιών που έχει στην κατοχή του ο φορολογούµενος δεν 
ξεπερνά το όριο των τετραγωνικών µέτρων που προβλέπεται από τον 
Κ.Φ.Ε. 

 

Αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας ενηµερώνουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 

17 του Κ.Φ.Ε., για την απαλλαγή από το τεκµήριο αγοράς ή ανέγερσης ακινήτου ως 

πρώτη κατοικία και µέχρι εκατόν είκοσι (120) τ.µ. εξετάζεται αν ο υπόχρεος ο άλλος 

σύζυγος και τα τέκνα που τους βαρύνουν έχουν δικαίωµα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας 

επικαρπίας ή οίκησης, εξ ολοκλήρου ή επί ιδανικού µεριδίου, σε άλλη οικία ή οικίες, 

εφόσον το άθροισµα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα 

εβδοµήντα (70) τ.µ. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά είκοσι (20) τ.µ. για καθένα από 

τα δύο πρώτα τέκνα και κατά είκοσι πέντε (25) τ.µ. για το τρίτο και καθένα από τα επόµενα 

τέκνα που βαρύνει τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο. 

2. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω για την εφαρµογή της υποπερίπτωσης ββ΄ της 

περ. γ΄ του άρθρου 17 εξετάζεται αν ο φορολογούµενος έχει κατά την ηµέρα της αγοράς 

της κατοικίας και τυχόν άλλες κατοικίες των οποίων η επιφάνεια δεν ξεπερνά το όριο που 

ορίζεται ανάλογα µε την οικογενειακή του κατάσταση. Συνεπώς ο συγκεκριµένος 

φορολογούµενος ο οποίος έχει στην κατοχή του 65τ.µ. τα οποία σύµφωνα µε τις διατάξεις 

δεν πληρούν τις στεγαστικές του ανάγκες θα έχει την απαλλαγή από το τεκµήριο αγοράς 

και της δεύτερης κατοικίας. 

Επισηµαίνεται, ωστόσο ότι τεκµήριο αποτελεί η δαπάνη αγοράς του οικοπέδου 

αφαιρουµένου του ποσού που αντιστοιχεί επιµεριστικά στην επιφάνεια του οικοπέδου που 

καλύπτεται από το οίκηµα των 76.18 τ.µ.. 
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ΑΡΘΡΟ 18 

 

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1099259/1955/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Η αγορά τουριστικού λεωφορείου δηµόσιας χρήσης δεν 
αποτελεί τεκµήριο απόκτησης περιουσιακού στοιχείου. 

Απαντώντας σε αίτηµά σας, σχετικά µε το πιο πάνω θέµα, σας πληροφορούµε τα 

ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε την 348/2006 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας του Νοµικού 

Συµβουλίου του Κράτους που έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό Οικονοµίας & Οικονοµικών 

και ισχύει από 18.12.2006 και µετά, η αγορά επιβατικού αυτοκινήτου δηµόσιας χρήσης 

(αυτοκινήτου και άδειας) δεν αποτελεί τεκµήριο απόκτησης περιουσιακού στοιχείου 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. α΄ του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), όπως και 

η αγορά µόνο του οχήµατος επιβατικού αυτοκινήτου δηµόσιας χρήσης προς 

αντικατάσταση παλαιού από δικαιούχο σχετικής άδειας, επειδή αποτελεί αγορά πάγιου 

εξοπλισµού επαγγελµατικής χρήσης, σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ.2 του άρθρου 4 του 

ν.3296/2004 (περ. ιδ΄, άρθρου 18, ν.2238/1994). 

2. Κατόπιν των ανωτέρω η αγορά τουριστικού λεωφορείου δηµόσιας χρήσης, µόνο 

το όχηµα, από ατοµική τουριστική οδικών µεταφορών (ΤΕΟΜ) επιχείρηση δεν αποτελεί 

τεκµήριο απόκτησης περιουσιακού στοιχείου, καθόσον η αγορά αυτή αποτελεί αγορά 

πάγιου εξοπλισµού επαγγελµατικής χρήσης. 

 

 

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2007 

Αριθµ. Πρωτ.:1086074/1673/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση βεβαίωσης εργοστασιακής αξίας αυτοκινήτου. 

 

Απαντώντας στο από 10.9.2007 ερώτηµά σας, σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Όπως έχει γίνει δεκτό στην ΠΟΛ. 1042/6.5.2004 εγκύκλιό µας, στις περιπτώσεις 

εισαγωγής αυτοκινήτων από το εξωτερικό από τους ίδιους τους φορολογούµενους και 
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εφόσον τα αυτοκίνητα αυτά είναι άνω των 14 φορολογήσιµων ίππων και 

πρωτοκυκλοφόρησαν στην Ελλάδα µετά την 1.1.1993, την εργοστασιακή αξία των 

αυτοκινήτων αυτών θα τη βεβαιώνει ο ίδιος ο φορολογούµενος που πραγµατοποιεί την 

εισαγωγή, µε υπεύθυνη δήλωση η οποία θα αναφέρει την εργοστασιακή αξία όπως αυτή 

προσδιορίστηκε στο τελωνείο για την επιβολή του τέλους ταξινόµησης. 

Τα παραπάνω εφαρµόζονται ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν αντιπροσωπείες των 

αυτοκινήτων αυτών στη χώρα µας. 

2. Με βάση την ανωτέρω εγκύκλιο αλλά και το υπ’ 

αριθµ.1072083/1712/Α0012/31.8.2006 έγγραφό µας ο αγοραστής µπορεί να υποβάλει 

δική του υπεύθυνη δήλωση σχετικά µε την εργοστασιακή αξία του αυτοκινήτου, σε 

περίπτωση που η εισαγωγή του αυτοκινήτου πραγµατοποιείται από ιδιώτη, ανεξάρτητα 

από το αν υπάρχουν αντιπροσωπείες των αυτοκινήτων αυτών στη χώρα µας.  

3. Τέλος, όσον αφορά τα ποσοστά παλαιότητας που µειώνουν την εργοστασιακή αξία, 

λαµβάνεται υπόψη το διάστηµα από την ηµεροµηνία που το αυτοκίνητο τίθεται για 

πρώτη φορά σε κυκλοφορία (είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό) µέχρι το τέλος της 

χρήσης (31/12) για την οποία υποβάλλεται η φορολογική δήλωση. 

 

 

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1047823/93/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Τεκµήρια αγοράς. 

 

Απαντώντας σε αίτησή σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας πληροφορούµε τα 

εξής: 

1. Με τις διατάξεις της περ. α΄ του άρθρου 17 του ν.2238/1994 ως ετήσια τεκµαρτή 

δαπάνη του φορολογούµενου, της συζύγου του και των προσώπων που τους βαρύνουν 

λογίζονται και τα χρηµατικά ποσά που πραγµατικά καταβάλλονται, µεταξύ άλλων, για 

αγορά ή χρηµατοδοτική µίσθωση αυτοκινήτων. 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της περ. ιδ΄ του άρθρου 18 του Κ.Φ.Ε. 

(ν.2238/1994) όπως τέθηκαν µε την παρ.α΄ του άρθρου 33 του ν.3296/2004 για δαπάνες 

που πραγµατοποιούνται από 1.1.2005 και µετά, δεν εφαρµόζεται το τεκµήριο 

προσδιορισµού της ετήσιας δαπάνης προκειµένου για αγορά παγίου εξοπλισµού 

επαγγελµατικής χρήσης από πρόσωπα που ασκούν εµπορική ή γεωργική επιχείρηση ή 
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ελευθέριο επάγγελµα. 

3. Σύµφωνα µε την 348/2006 γνωµοδότηση της ολοµέλειας του Νοµικού 

Συµβουλίου του Κράτους που έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό Οικονοµίας & Οικονοµικών 

και ισχύει από 18.12.06 και µετά, η αγορά επιβατικού αυτοκινήτου δηµόσιας χρήσης 

(αυτοκινήτου και άδειας) δεν αποτελεί τεκµήριο απόκτησης περιουσιακού στοιχείου 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.α΄ του άρθρου 17 του ν.2238/1994 όπως και η αγορά 

µόνο του οχήµατος επιβατικού αυτοκινήτου δηµόσιας χρήσης προς αντικατάσταση 

παλαιού από δικαιούχο σχετικής άδειας, επειδή αποτελεί αγορά πάγιου εξοπλισµού 

επαγγελµατικής χρήσης, σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ.2 του άρθρου 4 του 

ν.3296/2004 (περ.ιδ΄ του άρθρου 18 του ν.2238/1994). 

Για λόγους ανάλογης εφαρµογής της γνωµοδότησης του Ν.Σ.Κ. έγινε δεκτό από τη 

διοίκηση ότι η αγορά αυτοκινήτου ΦΙΧ από αγρότη ή επιχειρηµατία, καθώς και η αγορά 

επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης από ατοµική επιχείρηση µε αντικείµενο 

εργασιών την ενοικίαση επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης απαλλάσσεται από την 

εφαρµογή του τεκµηρίου της περ.α΄ του άρθρου 17 του ν.2238/1994, ως αγορά πάγιου 

εξοπλισµού επαγγελµατικής χρήσης, εφόσον η αγορά πραγµατοποιείται από 18.12.06 και 

µετά (Σχετ. τα 1050960/970/Α0012/9.5.07 και 1102496/2385/Α0012/8.2.2007 έγγραφα). 

4. Κατόπιν των ανωτέρω η αγορά λεωφορείου, επιβατικού αυτοκινήτου, φορτηγού 

ιδιωτικής, δηµόσιας ή µικτής χρήσης, µηχανήµατος έργου από ατοµικές επιχειρήσεις µε 

βιβλία β΄ και γ΄ κατηγορίας, καθώς και η αγορά µοτοποδηλάτου ή µοτοσικλέτας, που 

χρησιµοποιείται για τις ανάγκες διανοµής επιχείρησης οβελιστηρίου, όπως µας 

ενηµερώσατε τηλεφωνικά, αποτελεί αγορά πάγιου εξοπλισµού και απαλλάσσεται από το 

τεκµήριο απόκτησης της περ.α΄ του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε.. 

 

 

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1049240/943/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Τεκµήριο διαβίωσης αυτοκινήτου. 

 

Απαντώντας σε αίτησή σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας πληροφορούµε τα 

εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.β΄, της παρ.1 του άρθρου 16 του ν.2238/1994 ορίζεται, 

µεταξύ άλλων, ότι στην περίπτωση ανώνυµων εταιριών οι οποίες έχουν στην κυριότητα ή στην 
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κατοχή τους επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, η τεκµαρτή δαπάνη που αναλογεί σε 

αυτά λογίζεται ως τεκµαρτή δαπάνη των διευθυνόντων και εντεταλµένων συµβούλων, 

διοικητικών ανώνυµων εταιριών και προέδρων των διοικητικών συµβουλίων τους, µεριζόµενη 

ισοµερώς µεταξύ τους. 

Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε την 1037965/356/Α0012/ΠΟΛ. 1094/23.3.1989 διαταγή 

του Υπουργού Οικονοµικών η τεκµαρτή αυτή δαπάνη δεν µπορεί να είναι ανώτερη από τη 

µεγαλύτερη τεκµαρτή δαπάνη που προκύπτει από αυτοκίνητο της εταιρίας. 

2. Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.ι΄ του άρθρου 18 του ν.2238/1994 το 

τεκµήριο προσδιορισµού της ετήσιας δαπάνης δεν εφαρµόζεται προκειµένου για 

τεκµαρτή δαπάνη που προκύπτει µε βάση επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης 

κυριότητας ή κατοχής του φορολογουµένου, της συζύγου του και των προσώπων που τους 

βαρύνουν, τα οποία αποκτώνται από την 1.1.2004 και εφεξής και η εργοστασιακή 

τιµολογιακή αξία του έτους πρώτης κυκλοφορίας τους µειωµένη λόγω παλαιότητας κατά τα 

ποσοστά της κλίµακας της παρ.1 του άρθρου 126, του Ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α΄) δεν 

υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. 

3. Όπως αναφέρετε στην αίτησή σας και σύµφωνα µε το αντίγραφο του τιµολογίου - 

δελτίου αποστολής που µας αποστείλατε συνηµµένα αγοράσατε το 2004 ένα IX επιβατικό 

αυτοκίνητο τύπου MERCEDES- Ε320 ELEGANCE 3199 cc και 22 φορολογήσιµων 

ίππων. Το αυτοκίνητο αυτό ύστερα από µετατροπή της ατοµικής σας επιχείρησης σε 

ανώνυµη εισφέρθηκε όπως µας αναφέρεται στην επιστολή σας, στην ανώνυµη στην οποία 

είστε πρόεδρος. 

Επίσης, σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο αντίγραφο βεβαίωσης εργοστασιακής 

αξίας, που σας χορήγησε στις 9.5.2007 η επίσηµη αντιπροσωπεία της MERCEDES- BENZ 

στην Ελλάδα, η εργοστασιακή αξία του εν λόγω αυτοκινήτου ανέρχεται στο ποσό των 

44.406,50 ευρώ. 

Επισηµαίνεται ότι κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας µε τον κύριο «…» της 

MERCEDES- BENZ Ελλάς ΑΕΕ µας διευκρίνισε ότι η βεβαίωση εργοστασιακής αξίας που 

σας χορήγησε αφορά το συγκεκριµένο αυτοκίνητο και περιλαµβάνει την αξία του επιπλέον 

εξοπλισµού του αυτοκινήτου. 

4. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το εν λόγω αυτοκίνητο και εφόσον όπως µας αναφέρεται 

έχει εισφερθεί στην Α.Ε. που αγοράστηκε καινούργιο το 2004 και µε εργοστασιακή αξία 

44.406,50 ευρώ υπολείπεται του ποσού των 50.000 ευρώ εποµένως δεν έχει τεκµήριο 

διαβίωσης. Ωστόσο στην περίπτωση που προέκυπτε τεκµήριο διευκρινίζεται ότι µε βάση 

τις προαναφερθείσες διατάξεις θα µερίζονταν ισοµερώς µεταξύ του προέδρου και του 

διευθύνοντα συµβούλου ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο χρήστης αυτού αφού το εν λόγω 
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αυτοκίνητο ανήκει στην Α.Ε. και δεν ορίζεται διαφορετικά από τις προαναφερθείσες διατάξεις. 

 

 

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2007 

Αριθ. Πρωτ :1054293/1051/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Τεκµήριο αγοράς - Εφαρµογή των διατάξεων της περ. ιδ΄ του 
άρθρου 18 του Κ.Φ.Ε. 

 

Αναφορικά µε το παραπάνω θέµα σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης ιδ΄ του άρθρου 18 του ν.2238/1994 όπως τέθηκαν 

µε την παράγραφο α΄ του άρθρου 33 του ν.3296/2004 για δαπάνες που 

πραγµατοποιούνται από 1.1.2005 και µετά, δεν εφαρµόζεται το τεκµήριο προσδιορισµού 

της ετήσιας δαπάνης προκειµένου για αγορά πάγιου εξοπλισµού επαγγελµατικής χρήσης 

από πρόσωπα που ασκούν εµπορική ή γεωργική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελµα. 

2. Περαιτέρω, σύµφωνα µε την 348/2006 γνωµοδότηση της ολοµέλειας του Νοµικού 

Συµβουλίου του Κράτους που έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό Οικονοµίας και 

Οικονοµικών και ισχύει από 18.12.2006 και µετά η αγορά επιβατικού αυτοκινήτου 

δηµόσιας χρήσης (αυτοκινήτου και άδειας) δεν αποτελεί τεκµήριο απόκτησης 

περιουσιακού στοιχείου σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. α΄ του άρθρου 17 του 

ν.2238/1994 όπως και η αγορά µόνο του οχήµατος επιβατικού αυτοκινήτου δηµόσιας 

χρήσης προς αντικατάσταση παλαιού από δικαιούχο σχετικής άδειας, επειδή αποτελεί 

αγορά πάγιου εξοπλισµού επαγγελµατικής χρήσης, σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ.2 του 

άρθρου 4 του ν.3296/2004. 

3. Ύστερα από τα παραπάνω, για λόγους ανάλογης εφαρµογής της γνωµοδότησης 

του Ν.Σ.Κ. που προαναφέρθηκε έγινε δεκτό µε το 1050960/970/Α0012/7-5-07 έγγραφο ότι 

και η αγορά φορτηγού αυτοκινήτου IX από ατοµική επιχείρηση, το οποίο πρόκειται να 

χρησιµοποιηθεί για τη µεταφορά προϊόντων της επιχείρησης, απαλλάσσεται από την 

εφαρµογή του τεκµηρίου της περ.α΄ του άρθρου 17 του ν.2238/1994, ως αγορά πάγιου 

εξοπλισµού επαγγελµατικής χρήσης, εφόσον η αγορά πραγµατοποιείται από 18.12.06 και 

µετά. 
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Αθήνα 31 Μαΐου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1002114/72/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Τεκµήρια αγοράς. 

 

Απαντώντας σε αίτησή σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας πληροφορούµε τα 

εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτ. γ΄ του άρθρου 17 του ν.2238/1994, ως ετήσια 

τεκµαρτή δαπάνη του φορολογούµενου, της συζύγου και των προσώπων που τους 

βαρύνουν λογίζονται και τα χρηµατικά ποσά που πραγµατικά καταβάλλονται, µεταξύ 

άλλων, για αγορά ή χρονοµεριστική µίσθωση ακινήτων ή για ανέγερση οικοδοµών. Από το 

τεκµήριο αυτό εξαιρείται η δαπάνη για την αγορά από ενήλικο, µε δικαίωµα πλήρους 

κυριότητας, καθώς και η ανέγερση από αυτόν οικοδοµής ως πρώτης κατοικίας, εφόσον η 

επιφάνεια της δεν υπερβαίνει τα 120 τ.µ. καθώς και η δαπάνη όπως έχει γίνει δεκτό µε την 

υπ’ αριθµ. 1018050/189/Α0012/ΠΟΛ. 1042/ 8.2.1993 διαταγή µας για ανέγερση οικοδοµής 

από επιχείρηση που αναλαµβάνει κατά κύριο επάγγελµα την ανέγερση οικοδοµών. 

2. Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτ. α΄ του άρθρου 17 του ν.2238/1994 

ως ετήσια τεκµαρτή δαπάνη του φορολογουµένου της συζύγου και των προσώπων που 

τους βαρύνουν λογίζονται και τα χρηµατικά ποσά που πραγµατικά καταβάλλονται, µεταξύ 

άλλων, για αγορά ή χρονοµεριστική µίσθωση αυτοκινήτων. 

Από το τεκµήριο αυτό, εξαιρείται όπως έχει γίνει δεκτό µε την υπ’ αριθµ. 

1122241/2246/Α0012/ΠΟΛ. 1238/31.10.1994 διαταγή µας η αγορά κινητών πραγµάτων 

τα οποία αποτελούν το άµεσο αντικείµενο της ασκούµενης εµπορικής δραστηριότητας. 

Κατά συνέπεια για επιχείρηση αγοραπωλησίας αυτοκινήτων δεν λαµβάνονται υπόψη τα 

χρηµατικά ποσά που διαθέτει ο επιχειρηµατίας για την αγορά εκείνων των αυτοκινήτων 

που πρόκειται να µεταπωληθούν. 

3. Περαιτέρω, σύµφωνα µε την 348/2006 γνωµοδότηση της ολοµέλειας του Νοµικού 

Συµβουλίου του Κράτους που έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό Οικονοµίας και 

Οικονοµικών και ισχύει από 18.12.2006 και µετά η αγορά επιβατικού αυτοκινήτου 

δηµόσιας χρήσης (αυτοκινήτου και άδειας) δεν αποτελεί τεκµήριο απόκτησης 

περιουσιακού στοιχείου σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. α΄ του άρθρου 17 του 

ν.2238/1994 όπως και η αγορά µόνο του οχήµατος επιβατικού αυτοκινήτου δηµόσιας 

χρήσης προς αντικατάσταση παλαιού από δικαιούχο σχετικής άδειας, επειδή αποτελεί 

αγορά πάγιου εξοπλισµού επαγγελµατικής χρήσης, σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 2 

του άρθρου 4 του ν.3296/2004 (περ. ιδ΄ του άρθρου 18 του ν.2238/1994). 
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∆ιευκρινίζεται ότι για λόγους ανάλογης εφαρµογής της γνωµοδότησης του Ν.Σ.Κ. 

έγινε δεκτό από τη ∆ιοίκηση (σχετ. 1050960/970/Α0012/7.5.2007 έγγραφο) ότι η αγορά 

αυτοκινήτου ΦΙΧ από αγρότη ή επιχειρηµατία, απαλλάσσεται από την εφαρµογή του 

τεκµηρίου της περ. α΄ του άρθρου 17 του ν.2238/1994, ως αγορά πάγιου εξοπλισµού 

επαγγελµατικής χρήσης, εφόσον η αγορά πραγµατοποιείται από 18.12.2006 και µετά. 

4. Σηµειώνεται ότι οι διατάξεις των παρ.1 και 2 του παρόντος σύµφωνα µε την 

1037965/356/0012/ΠΟΛ. 1094/23.3.1989 διαταγή µας εφαρµόζονται µόνο όταν τις οικείες 

δαπάνες πραγµατοποιούν φυσικά πρόσωπα (κατά συνέπεια δεν έχουν εφαρµογή στα 

µέλη εταιρίας που αγόρασε π.χ. αυτοκίνητο ή ακίνητο). 

5. Εξάλλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτ. β΄ του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε. η 

οποία καταργήθηκε µε την παραγρ.10 του άρθρου 4 του ν.3091/2002, και πλέον δεν ισχύει 

για δαπάνες που πραγµατοποιούνται από 1.1.2003 και µετά – θεωρούνταν ως τεκµαρτή 

δαπάνη τα ποσά που πραγµατικά καταβάλλονταν για αγορά επιχειρήσεων ή τη σύσταση ή 

την αύξηση του κεφαλαίου επιχειρήσεων που λειτουργούν ατοµικώς ή µε τη µορφή 

οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης ή περιορισµένης ευθύνης εταιρείας ή κοινωνίας ή 

κοινοπραξίας ή αστικής εταιρείας ή την αγορά εταιρικών µερίδων και χρεογράφων γενικώς. 

6. Περαιτέρω, οι διατάξεις της περίπτ. στ΄ του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήµατος ορίζουν ότι η απόσβεση δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε µορφής 

λαµβάνεται υπόψη ως τεκµήριο. Στο ποσό της δαπάνης αυτής περιλαµβάνεται και το 

ποσό των οικείων τόκων στους οποίους περιλαµβάνονται και οι τυχόν τόκοι υπερηµερίας. 

Εξαιρείται του τεκµηρίου το ποσό του χρεολυσίου της τοκοχρεολυτικής απόσβεσης 

δανείου που έχει ληφθεί για αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας κατά το µέρος που αυτό 

επιµεριστικά αναλογεί στη µέχρι των 120 τ.µ. επιφάνεια της κατοικίας καθώς και το ποσό 

της δαπάνης που καταβάλλεται για την τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείου που έχει ληφθεί 

για την αγορά εξοπλισµού γεωργικής εκµετάλλευσης καθώς και για την αγορά οικοπέδου 

από επιτηδευµατίες που ασχολούνται επαγγελµατικά µε την ανέγερση και την πώληση 

οικοδοµών. 

7. Επιπρόσθετα, µε τις διατάξεις της περ. ιγ΄ του άρθρου 18 του ν.2238/1994 το 

τεκµήριο προσδιορισµού της ετήσιας δαπάνης δεν εφαρµόζεται για αγορά πάγιου 

εξοπλισµού επαγγελµατικής χρήσης από πρόσωπα που ασκούν εµπορική ή γεωργική 

επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελµα. Τα παραπάνω έχουν ισχύ σύµφωνα µε την περ.α΄ του 

άρθρου, 33 του ν.3220/2004, για δαπάνες που πραγµατοποιούνται από 1.1.2005 και µετά. 

8. Κατόπιν των ανωτέρω προκύπτει ότι τα ποσά που καταβάλλονται από ατοµική 

επιχείρηση ή ελεύθερο επαγγελµατία ή κοινωνία από 1.1.2005 για αγορά ή σε µισθώµατα 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης πάγιου εξοπλισµού επαγγελµατικής χρήσης (σχετ. 
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1011366/203/Α0012/16.2.2006 έγγραφο) καθώς και τα ποσά που καταβάλλονται από 

1.1.2003 για αγορά επιχείρησης ή τη σύσταση ή την αύξηση κεφαλαίου της επιχείρησης 

που ατοµικώς ή µε το µορφή οµόρρυθµης ή κοινωνίας ή την αγορά µερίδων και 

χρεογράφων γενικώς δεν αποτελούν τεκµήριο. 

Επίσης, δεν αποτελούν τεκµήριο τα ποσά που καταβάλλονται από 18.12.2006 και 

µετά για αγορά ή σε µισθώµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης Ε∆Χ, Φ∆Χ και ΦΙΧ 

αυτοκινήτων, ήτοι ταξί, φορτηγά δηµόσιας χρήσης, αγροτικά αυτοκίνητα, λεωφορεία, διότι 

εµπίπτουν πλέον στην έννοια του πάγιου εξοπλισµού (σχετ. 1050960/970/Α0012/9.5.07 

έγγραφο). 

Ωστόσο τα ποσά που καταβάλλονται ή τα ποσά που δίνονται για τοκοχρεολυτική 

απόσβεση δανείου από ατοµική επιχείρηση , ελεύθερο επαγγελµατία ή κοινωνία για 

ανέγερση ή αγορά οικοδοµής η οποία θα χρησιµοποιηθεί ως επαγγελµατική στέγη 

αποτελούν τεκµήριο όπως επίσης και η τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείου που 

λαµβάνεται - εκτός των εξαιρέσεων που ορίζονται στην παρ. 5 του παρόντος - είτε για 

αγορά πάγιου εξοπλισµού είτε για αγορά αυτοκινήτου Ε∆Χ, Φ∆Χ και ΦΙΧ εφόσον δεν 

ορίζεται διαφορετικά από τις προαναφερθείσες διατάξεις και το οποίο στην περίπτωση της 

κοινωνίας θα επιµεριστεί σε κάθε κοινωνό ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής του στην 

κοινωνία. 

Τέλος, σε περίπτωση ανέγερσης οικοδοµής ή αγοράς ακινήτου ή αγοράς 

αυτοκινήτου από νοµικό πρόσωπο το τεκµήριο δεν εφαρµόζεται για τα µέλη της εταιρείας 

που τα αγόρασε. 

 

 

Αθήνα, 8 Μαΐου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1042677/818/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Τεκµαρτή δαπάνη αυτοκινήτου που αγοράστηκε από τον 
Ο.∆.∆.Υ. Α. Ε. 

 

Απαντώντας σε αίτησή σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας πληροφορούµε τα 

εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.ι΄ του άρθρου 18 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι δεν 

εφαρµόζεται το τεκµήριο προκειµένου για τεκµαρτή δαπάνη που προκύπτει µε βάση 

επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης κυριότητας ή κατοχής του φορολογουµένου, της 

συζύγου του και των προσώπων που τους βαρύνουν, τα οποία αποκτώνται από την 
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1.1.2004 και εφεξής και η εργοστασιακή τιµολογιακή αξία του έτους πρώτης κυκλοφορίας 

τους µειωµένη λόγω παλαιότητας κατά τα ποσοστά της κλίµακας της παρ.1 του άρθρου 

16 του ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α΄) δεν υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) 

ευρώ. 

2. Με την 1019176/438/Α0012/ΠΟΛ. 1021/2.3.2004 απόφαση του Υπουργού 

Οικονοµίας και Οικονοµικών έγινε δεκτό ότι για τα αυτοκίνητα άνω των δεκατεσσάρων (14) 

φορολογήσιµων ίππων που αποκτήθηκαν από 1.1.1993 και µετά και είναι ηλικίας άνω των 

10 ετών, προσµετρούµενη από το έτος πρώτης κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα, δεν 

υποβάλλεται βεβαίωση εργοστασιακής αξίας, αλλά φωτοαντίγραφο της άδειας 

κυκλοφορίας. 

Τα παραπάνω έγιναν δεκτά, προκειµένου να απαλλαχθούν από το τεκµήριο 

διαβίωσης αυτοκίνητα ηλικίας άνω των 10 ετών, των οποίων η εργοστασιακή αξία -µετά τις 

µειώσεις της προαναφερθείσας κλίµακας - υπολείπεται του ποσού των πενήντα χιλιάδων 

(50.000) ευρώ. 

3. Όπως αναφέρετε στο έγγραφό σας αγοράσατε στις 23.2.2007 από τον Ο.∆.∆.Υ. 

Α.Ε. επιβατικό αυτοκίνητο αξίας 24.850 ευρώ και µε έτος πρώτης κυκλοφορίας στην 

Ελλάδα το 1993. 

4. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το εν λόγω αυτοκίνητο που αγοράστηκε από τον 

Ο.∆.∆.Υ.Α.Ε. στις 23.2.2007, µε άδεια πρώτης κυκλοφορίας στην Ελλάδα το έτος 1993, 

είναι ηλικίας άνω των 10 ετών κατά συνέπεια η εργοστασιακή αξία του µετά τις µειώσεις 

της κλίµακας του τελωνιακού κώδικα υπολείπεται του ποσού των 50.000 ευρώ, εποµένως 

δεν απαιτείται για την απαλλαγή από το τεκµήριο διαβίωσης να υποβάλετε βεβαίωση 

εργοστασιακής αξίας αλλά βεβαίωση που να πιστοποιεί το έτος κατασκευής του οχήµατος 

και την οποία θα σας χορηγήσει ο Ο.∆.∆.Υ. Α.Ε. µετά από αίτησή σας 

(σχετ.1034677/1005/Α0012/12.5.2004 έγγραφο). 

 

 

Αθήνα, 7 Μαΐου 2007 

Αριθ. Πρωτ: 1050960/970/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή των διατάξεων της περ. ιδ΄ του άρθρου 18 του Κ.Φ.Ε.. 

 

Αναφορικά µε το παραπάνω θέµα σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης ιδ΄ του άρθρου 18 του ν.2238/1994 όπως τέθηκαν 
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µε την παράγραφο α΄ του άρθρου 33 του ν.3296/2004 για δαπάνες που 

πραγµατοποιούνται από 1.1.2005 και µετά, δεν εφαρµόζεται το τεκµήριο προσδιορισµού 

της ετήσιας δαπάνης προκειµένου για αγορά πάγιου εξοπλισµού επαγγελµατικής χρήσης 

από πρόσωπα που ασκούν εµπορική ή γεωργική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελµα. 

2. Περαιτέρω, σύµφωνα µε την 348/2006 γνωµοδότηση της ολοµέλειας του Νοµικού 

Συµβουλίου του Κράτους που έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό Οικονοµίας και 

Οικονοµικών και ισχύει από 18.12.2006 και µετά η αγορά επιβατικού αυτοκινήτου 

δηµόσιας χρήσης (αυτοκινήτου και άδειας) δεν αποτελεί τεκµήριο απόκτησης 

περιουσιακού στοιχείου σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. α΄ του άρθρου 17 του 

ν.2238/1994 όπως και η αγορά µόνο του οχήµατος επιβατικού αυτοκινήτου δηµόσιας 

χρήσης προς αντικατάσταση παλαιού από δικαιούχο σχετικής άδειας, επειδή αποτελεί 

αγορά πάγιου εξοπλισµού επαγγελµατικής χρήσης, σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ.2 του 

άρθρου 4 του ν.3296/2004. 

3. Ύστερα από τα παραπάνω, για λόγους ανάλογης εφαρµογής της γνωµοδότησης 

του Ν.Σ.Κ. που προαναφέρθηκε γίνεται δεκτό ότι η αγορά φορτηγού αυτοκινήτου IX από 

αγρότη ή επιχειρηµατία, το οποίο πρόκειται να χρησιµοποιήσει για τη µεταφορά 

προϊόντων της επιχείρησής του, απαλλάσσεται από την εφαρµογή του τεκµηρίου της 

περ.α΄ του άρθρου 17 του ν.2238/1994, ως αγορά πάγιου εξοπλισµού επαγγελµατικής 

χρήσης, εφόσον η αγορά πραγµατοποιείται από 18.12.06 και µετά. 

4. Τέλος, η δαπάνη αγοράς ή κατασκευής κτιριακού εξοπλισµού από τις επιχειρήσεις 

αυτές εµπίπτει στις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 17 του ν.2238/1994 και κατά 

συνέπεια η δαπάνη αυτή λογίζεται ως τεκµήριο απόκτησης περιουσιακού στοιχείου (σχετ. 

1092198/2124πε/Α0012/21.2.2007). 

 

 

Αθήνα, 19 Απριλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ :1037028/704/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Τεκµήριο διαβίωσης αυτοκινήτου που εισάγεται στη Ελλάδα 
λόγω µετοικεσίας. 

 

Απαντώντας στην σχετική αίτησή σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 18 του ν.2238/1994 το 

τεκµήριο προσδιορισµού της ετήσιας δαπάνης δεν εφαρµόζεται προκειµένου για τεκµαρτή 
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δαπάνη η οποία προκύπτει βάσει ενός επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης 

ιδιοκτησίας προσώπου που το εισήγαγε µε µειωµένους δασµούς, φόρους ή τέλη λόγω 

µετοικεσίας του από την αλλοδαπή για το έτος εκτελωνισµού του αυτοκινήτου και τα δύο 

(2) επόµενα έτη εφόσον ο δικαιούχος της απαλλαγής εξακολουθεί και κατά τα έτη αυτά να 

κατοικεί στην Ελλάδα. 

2. Επίσης, µε τις διατάξεις της υποπερίπτωσης δδ΄ της περίπτωσης β΄ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι η δαπάνη που προκύπτει µε 

βάση τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ιδιοκτησίας προσώπου που τα εισήγαγε 

µε µειωµένους δασµούς, φόρους ή τέλη λόγω µετοικεσίας από την αλλοδαπή µειώνεται 

κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) για τα επόµενα δύο έτη από τη λήξη της 

απαλλαγής που προαναφέρθηκε στην παράγραφο 1 του παρόντος, εφόσον ο δικαιούχος 

της µείωσης εξακολουθεί κατά τα έτη αυτά να κατοικεί στην Ελλάδα. 

3. Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις των περιπτώσεων θ΄ και ι΄ του άρθρου 18 

του ν.2238/1994 τόσο για τα αυτοκίνητα άνω των 14 φορολογήσιµων ίππων που 

αποκτήθηκαν από την 1.1.1993 µέχρι την 31.12.2003 αλλά και αυτοκίνητα που 

αποκτήθηκαν από την 1.1.2004 και εφεξής - ανεξάρτητα αν έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα 

από µετοικεσία- αν η εργοστασιακή αξία του έτους της πρώτης κυκλοφορίας τους 

µειωµένης λόγω παλαιότητας κατά τα ποσοστά της κλίµακας της παραγράφου 1 του 

άρθρου 126 του ν.2960/2001 (ΦΕΚ Α΄) δεν υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων 

(50.000) ευρώ απαλλάσσονται εντελώς του τεκµηρίου διαβίωσης. 

 

 

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1002657/66/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή του άρθρου 4 του ν.3296/2004. 

 

Σε απάντηση ερωτήµατός σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε ότι σύµφωνα µε την 348/06 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του 

Κράτους η οποία έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό Οικονοµίας & Οικονοµικών και έχει 

έναρξη ισχύος από 18.12.06, η αγορά Ε∆Χ και Φ∆Χ αυτοκινήτου εµπίπτει στις διατάξεις 

του άρθρου 4 του ν.3296/2004 περί απαλλαγής από το τεκµήριο της δαπάνης που 

καταβάλλεται για την αγορά πάγιου εξοπλισµού επαγγελµατικής χρήσης από πρόσωπα 

που ασκούν ατοµική, εµπορική ή γεωργική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελµα. 

Μετά τα παραπάνω και η αλλαγή του εξοπλισµού (καζανιού) λόγω βλάβης, 
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βυτιοφόρου µεταφοράς υγρών καυσίµων εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 4 του 

ν.3296/2004. 
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ΑΡΘΡΟ 19 
 

Αθήνα, 28 ∆εκεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1114362/2237/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Ανάλωση κεφαλαίου. 

 

Απαντώντας στο ερώτηµά σας, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε την περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν.2238/1994 

(Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος), η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγµένα έχει 

φορολογηθεί κατά τα προηγούµενα έτη ή νόµιµα έχει απαλλαγεί από το φόρο καλύπτει ή 

περιορίζει τη διαφορά της συνολικής ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης. 

2. Επιπλέον, σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της περίπτ.ζ΄ της παρ.2 του άρθρου 19 

του Κ.Φ.Ε., όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.4 του ν.3296/2004 για δαπάνες που 

πραγµατοποιούνται από 1.1.2005 και µετά, για τον προσδιορισµό του κεφαλαίου κάθε έτος 

από  τα πραγµατικά εισοδήµατα που έχουν φορολογηθεί ή νόµιµα απαλλαγεί από το φόρο 

τα οποία προκύπτουν από συµψηφισµό των θετικών και αρνητικών στοιχείων αυτών, τα 

χρηµατικά ποσά που ορίζονται στις περίπτ.β΄, γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ και οποιοδήποτε άλλο 

ποσό το οποίο αποδεδειγµένα έχει εισπραχθεί εκπίπτουν οι δαπάνες που ο 

προσδιορισµός τους ορίζεται από τα άρθρα 16 και 17, ανεξάρτητα από το αν 

απαλλάσσονται της εφαρµογής του τεκµηρίου. 

Με τις νέες διατάξεις ορίστηκαν πλέον και νοµοθετικά αυτά που είχαν γίνει δεκτά 

από τη ∆ιοίκηση κατά το παρελθόν, ότι δηλαδή κατά τον προσδιορισµό κεφαλαίου 

προηγούµενων ετών, αφαιρούνται οι δαπάνες των άρθρων 16 και 17 του Κ.Φ.Ε., 

ανεξάρτητα από το αν έχει εφαρµογή ή όχι το τεκµήριο για τις δαπάνες αυτές. 

3. Στην αίτησή σας αναφέρετε ότι προτίθεστε να εκποιήσετε ακίνητο εντός του έτους 

2007 και το επόµενο έτος να προβείτε σε δαπάνη αξίας 45.000 ευρώ. Επίσης, από το 

2004 δηλώνετε ότι έχετε στην κυριότητα σας αυτοκίνητο τζιπ το οποίο δεν αποτελεί 

τεκµήριο διαβίωσης του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. Ρωτάτε αν µπορείτε να καλύψετε τη 

διαφορά που θα προκύψει µεταξύ δηλούµενου εισοδήµατος και τεκµηρίων µε επίκληση 

κεφαλαίου της χρήσης πώλησης του ακινήτου, δηλαδή του έτους 2007. 

4. Εποµένως, βάσει των ανωτέρω κατά τον προσδιορισµό του προς ανάλωση 

κεφαλαίου προηγούµενων ετών, από το συνολικό εισόδηµα του φορολογουµένου και από 
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το τίµηµα της πώλησης του ακινήτου, εφόσον δηλωθεί, θα αφαιρεθεί η δαπάνη διαβίωσης 

που υπολογίζεται µε βάση το ύψος των ετησίων εξόδων συντήρησης και κυκλοφορίας του 

επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης που προσδιορίζεται ανάλογα µε τους 

φορολογήσιµους ίππους του αυτοκινήτου µειωµένη ανάλογα µε την παλαιότητά του. 

 

 

Αθήνα, 28 ∆εκεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ: 1118794/2312/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Κάλυψη ή περιορισµός προστιθέµενης διαφοράς τεκµηρίων µε 
δάνειο. 

 

Σε απάντηση του µε αριθ. πρωτ. 29332/4-12-2007 εγγράφου σας, σχετικά µε το 

παραπάνω θέµα, σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε την 1037965/356/Α0012/ΠΟΛ. 1094/23-3-1989 διαταγή µας, για να 

ληφθούν υπόψη τα δάνεια για κάλυψη τεκµηρίου. δεν πρέπει να είχαν ληφθεί νια άλλο 

σκοπό, π.χ. βιοτεχνικά δάνεια ή δάνειο για αγορά περιουσιακού στοιχείου που η 

αντίστοιχη δαπάνη του δεν αποτελεί τεκµήριο που θέλει να καλύψει ο φορολογούµενος 

(σχετ. Π. 1425/29-3-1988 έγγραφο). 

2. Σύµφωνα µε την περ.α΄ παραγρ. 2 του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994) κατά 

τον προσδιορισµό της διαφοράς µεταξύ του εισοδήµατος που δηλώθηκε από το 

φορολογούµενο, τη σύζυγό του και τα πρόσωπα που τους βαρύνουν ή προσδιορίστηκε 

από τον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας και της συνολικής ετήσιας 

τεκµαρτής δαπάνης τους, των άρθρων 16 και 17, ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. υποχρεούται 

να λάβει υπόψη του τα αναγραφόµενα στη δήλωση χρηµατικά ποσά όταν τα ποσά αυτά 

είναι πραγµατικά εισοδήµατα τα οποία αποκτήθηκαν από τον ίδιο, τη σύζυγό του και τα 

πρόσωπα που τους βαρύνουν και τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή 

φορολογούνται µε ειδικό τρόπο σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

3. Στο έγγραφό σας αναφέρετε πως φορολογούµενοι, προκειµένου να καλύψουν 

αγορές διάφορων περιουσιακών στοιχείων, δηλώνουν δάνεια, τα οποία έλαβαν για 

διαφορετικό σκοπό, π.χ. επισκευή ακινήτου (Α΄ περίπτωση) και επίσης, µε στεγαστικό 

δάνειο, το ποσό του οποίου υπερβαίνει τη συνολική δαπάνη αγοράς του ακινήτου, δηλαδή 

αντικειµενική αξία συν λοιπά έξοδα, να καλύπτουν άλλες δαπάνες των άρθρων 16 και 17 

(Γ΄ περίπτωση). 

Ακόµα, σε πολλές περιπτώσεις, ο ένας σύζυγος κάνει χρήση του δανείου που 
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έλαβε ο έτερος σύζυγος για την κάλυψη δαπανών (Β΄ περίπτωση), 

4. Εποµένως, όπως προκύπτει από τα παραπάνω, στην περίπτωση Α΄, δεν µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν τα επισκευαστικά δάνεια για άλλο σκοπό και στην περίπτωση Γ΄, το 

στεγαστικό δάνειο καλύπτει µόνο την αγορά του συγκεκριµένου ακινήτου και όχι άλλες 

δαπάνες. 

Τέλος, στη Β΄ περίπτωση, µπορεί ο ένας σύζυγος να επικαλεστεί δάνειο (εκτός του 

στεγαστικού), για κάλυψη τεκµηρίου, που έχει ληφθεί από τον άλλο σύζυγο, δεδοµένου ότι 

η προστιθέµενη διαφορά τεκµηρίων καλύπτεται σε οικογενειακή βάση. 

 

 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Αθήνα, 17 ∆εκεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1111692/2186/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Ποσό καθαρού εισοδήµατος που αντιστοιχεί στο µειωµένο κατ’ 
αποκοπή ποσό φόρου για τη χρήση 2007 (οικ. έτους 2008) φυσικού 
προσώπου που κατοικεί µόνιµα σε νησί µε πληθυσµό κάτω από 3.100 
κατοίκους και εκµεταλλεύεται ενοικιαζόµενα δωµάτια (κάτω των 7) τα 
οποία βρίσκονται και αυτά σε νησί µε πληθυσµό κάτω από 3.100 
κατοίκους. 

 

Απαντώντας στην από 16.11.2007 αίτησή σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 118 του 

ν.2238/1994, εάν τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν µόνιµα σε νησιά µε πληθυσµό, 

σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή, κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, 

και αποκτούν εισοδήµατα από εκµετάλλευση ενοικιαζόµενων επιπλωµένων δωµατίων, 

διαµερισµάτων και κάµπινγκ και µε την προϋπόθεση ότι αυτές οι επιχειρήσεις βρίσκονται 

σε νησιά µε πληθυσµό, σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή, κάτω από τρεις χιλιάδες 

εκατό (3.100) κατοίκους, από το ετήσιο συνολικό ποσό φόρου που καταβάλλεται γι’ αυτά 

τα εισοδήµατα αυτοτελώς, µε βάση τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 33, αφαιρείται 

ποσό φόρου ίσο µε αυτό που αναλογεί µε βάση την κλίµακα της παρ. 1 του άρθρου 9 του 

ν. 2238/1994 σε ποσό εισοδήµατος ίσο µε το αυξηµένο κλιµάκιο του πρώτου εδαφίου.  

2. Συγκεκριµένα, το ποσό φόρου που αναλογεί µε βάση τη φορολογική κλίµακα σε 

εισόδηµα ίσο µε το αυξηµένο αφορολόγητο πρώτο κλιµάκιο της κλίµακας της παρ.1 του 
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άρθρου 9 του ν. 2238/1994, το οποίο ισχύει για τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν σε 

νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων, για το οικ. έτος 2008 είναι το εξής: 

 

Οικ. έτος Αφορ. 1ο κλιµ. άρθρου 118 Φόρος που αναλογεί 

2008 18.000Ε 1.965Ε 

 

3. Επίσης, σύµφωνα µε το 1096012/1872/Α0012/8.10.2007 έγγραφο της Υπηρεσίας µας, 

τα ποσά καθαρού εισοδήµατος που αντιστοιχούν στα κατ' αποκοπή ποσά φόρου που 

καταβάλλουν οι εκµεταλλευτές ενοικιαζοµένων επιπλωµένων δωµατίων ή διαµερισµάτων 

ή διαµερισµάτων για κάλυψη των τεκµηρίων οικ. έτους 2008 και τα οποία υπολογίζονται 

µε βάση τη φορολογική κλίµακα του άρθρου 9 του ν. 2238/94 και τα αφορολόγητα ποσά 

των τέκνων που βαρύνουν το φορολογούµενο είναι κατά προσέγγιση τα εξής: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Αντίστοιχο 

εισόδηµα 

Αριθµός 

∆ωµατίων 

Χωρίς 

παιδιά 

Ένα (1) 

παιδί 

∆ύο (2) 

παιδιά 

Τρία (3) 

παιδιά 

1 10.953 11.953 12.734 20.735 

2 11.407 12.210 12.969 20.969 

3 11.860 12.445 13.240 21.203 

4 12.162 12.680 13.438 21.438 

5 12.397 12.914 13.672 21.672 

6 12.631 13.148 13.907 21.907 

7 12.866 13.383 14.141 22.141 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Αντίστοιχο 

εισόδηµα 

Αριθµός 

Μονόχωρων 

∆ιαµερισµάτων 

Χωρίς 

Παιδιά 

Ένα (1) 

παιδί 

∆ύο (2) 

παιδιά 

Τρία (3) 

παιδιά 

1 11.053 12.028 12.786 20.786 

2 11.607 12.314 13.072 21.072 

3 12.083 12.600 13.359 21.359 

4 12.369 12.886 13.645 21.645 
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5 12.655 13.172 13.931 21.931 

6 12.941 13.459 14.217 22.217 

7 13.227 13.745 14.503 22.503 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Αντίστοιχο 

εισόδηµα 

Αριθµός Χωρίς Ένα(1) ∆ύο (2) Τρία (3) 

∆ίχωρων Παιδιά Παιδί παιδιά παιδιά 

∆ιαµερισµάτων     

1 11 .247 12.128 12.886 20.886 

2 11.993 12.514 13.272 21.272 

3 12.383 12.900 13.659 21.659 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Αντίστοιχο 

εισόδηµα 

Αριθµός Χωρίς Ένα (1) ∆ύο (2) Τρία (3) 

Τρίχωρων Παιδιά παιδί παιδιά παιδιά 

∆ιαµερισµάτων     

1 11.640 12.331 13.090 21.090 

2 12.403 12.921 13.679 21.679 

 

Τα ποσά καθαρού εισοδήµατος των Πινάκων 1,2,3 και 4 που αντιστοιχούν στα τρία 

(3) παιδιά προσαυξάνονται κατά χίλια (1.000) ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τρία που 

συνοικούν µε το φορολογούµενο και τον βαρύνουν. 

4. Επίσης, στο προαναφερθέν έγγραφο της Υπηρεσίας µας διευκρινίζεται ότι τα ποσά των 

πινάκων ένα (1) έως και πέντε (5) ισχύουν και για τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν 

εισοδήµατα από την εκµετάλλευση ενοικιαζόµενων επιπλωµένων δωµατίων, 

διαµερισµάτων και κάµπινγκ που βρίσκονται σε νησιά µε πληθυσµό κάτω από 3.100 

κατοίκους και σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του παρόντος καταβάλλουν το 

φόρο της παρ. 6 του άρθρου 33 του ν.2238/1994 µειωµένο κατά τα ποσά φόρου ίσο µε 

αυτά που αναλογεί µε βάση την κλίµακα της παρ. 1 του άρθρου 9 σε ποσό εισοδήµατος 

ίσο µε το αυξηµένο κλιµάκιο του πρώτου εδαφίου. 

5. Όπως αναφέρετε στην αίτησή σας, φορολογούµενος µόνιµος κάτοικος Ψαρών 

εκµεταλλεύεται ενοικιαζόµενα δωµάτια (κάτω των 7) που βρίσκονται στα Ψαρά και το 
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ποσό του κατ’ αποκοπή φόρου που προκύπτει να καταβάλει για τα δωµάτια αυτά, µε βάση 

την περ.β΄ της παρ.6 του άρθρου 33 του ν.2238/1994, ύστερα από τη µείωση που 

προβλέπεται µε βάση τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 118 του ν.2238/1994, είναι 

µηδενικά. 

Αυτά τα οποία ερωτάτε είναι αν, στην περίπτωση αυτή, που δεν προκύπτει φόρος 

για καταβολή, µπορεί ο εν λόγω φορολογούµενος να δηλώσει στη δήλωση φορολογίας 

εισοδήµατος οικον. έτους 2008 (χρήση 2007) τεκµαρτό ποσό εισοδήµατος, προκειµένου 

να το χρησιµοποιήσει για κάλυψη τεκµαρτών δαπανών, καθώς και το ποσό που µπορεί να 

δηλώσει. 

6. Κατόπιν των ανωτέρω, ο εν λόγω φορολογούµενος µπορεί να δηλώσει ποσά 

εισοδήµατος µε βάση τους πίνακες 1-4 του παρόντος εγγράφου ανάλογα µε τον τύπο, τον 

αριθµό των δωµατίων που εκµεταλλεύεται και τον αριθµό των τέκνων που τυχόν τον 

βαρύνουν, διότι, όπως προαναφέρθηκε, τα ποσά αυτά ισχύουν και για εκµεταλλευτές 

επιπλωµένων δωµατίων που βρίσκονται σε νησιά µε πληθυσµό κάτω των 3.100 κατοίκων, 

ανεξάρτητα από το τελικό ποσό φόρου που προκύπτει να καταβάλλουν, µετά τη µείωση 

του κατ’ αποκοπή φόρου, όπως προβλέπουν οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 118 του 

ν.2238/1994. 

 

 

Αθήνα, 7 ∆εκεµβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1109076/2152/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Βεβαίωση αγοράς συναλλάγµατος για δικαιολόγηση «πόθεν 
έσχες» από Γερµανό υπήκοο. 

 

Σε απάντηση της από 13.11.2007 αίτησής σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε την 1035772/676/Α0012/ΠΟΛ. 1130/17.4.2002 απόφαση του 

Υπουργείου Οικονοµικών, η µοναδική βεβαίωση αγοράς συναλλάγµατος έπαψε να 

αποτελεί το µοναδικό δικαιολογητικό απόδειξης εισαγωγής συναλλάγµατος για εισαγωγές 

που πραγµατοποιούνται από 1.1.2002 και µετά. Ως αποδεικτικό εισαγωγής 

συναλλάγµατος ορίστηκε το πρωτότυπο του κατά περίπτωση εκδιδόµενου από κάθε 

τράπεζα παραστατικού (συνεπώς και η µοναδική βεβαίωσης αγοράς συναλλάγµατος, 

εφόσον εξακολουθεί να εκδίδεται), µε την προϋπόθεση ότι περιέχει το ονοµατεπώνυµο του 

δικαιούχου του εισαγόµενου χρηµατικού ποσού, το ύψος του ποσού, το νόµισµα και τη 
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χώρα προέλευσης. 

2. Συνεπώς, οποιοδήποτε πρωτότυπο παραστατικό εκδίδει η τράπεζα και περιέχει 

τα στοιχεία της ΠΟΛ. 1130/2002 (ονοµατεπώνυµο, ύψος ποσού, νόµισµα, χώρα 

προέλευσης) µπορεί να γίνει δεκτό. 

3. Τέλος, το θέµα του πελάτη σας συνδέεται άµεσα µε πραγµατικά δεδοµένα και 

στοιχεία, η εξέταση των οποίων εναπόκειται στην εξελεγκτική εξουσία του προϊστάµενου 

της αρµόδιας ∆.Ο.Υ.. 

 

 

Αθήνα, 28 Νοεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1108060/2135/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή χρηµατικών κεφαλαίων από το εξωτερικό. 

 

Απαντώντας στο υπ’ αριθ. 15669/5.11.2007 έγγραφό σας το οποίο υποβάλατε µε 

την 8.11.2007 αίτηση του φορολογουµένου σας κυρίου «…» , σας πληροφορούµε τα 

ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης δ΄, της παρ.2 

του άρθρου 19 του ν.2238/1994, η προστιθέµενη διαφορά τεκµηρίου περιορίζεται ή 

καλύπτεται, για πρόσωπα που κατοικούν µονίµως στο εξωτερικό, µε εισαγωγή 

συναλλάγµατος, το οποίο δεν εκχωρείται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδας και δεν 

απαιτείται η δικαιολόγηση απόκτησής του στην αλλοδαπή. 

2. Επιπλέον, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 της 

1035772/676/Α0012/ΠΟΛ. 1130/17.4.2002 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών του 

άρθρου 19 του ν.2238/1994, ορίζεται ως αποδεικτικό εισαγωγής χρηµατικών κεφαλαίων 

από το εξωτερικό και συνυποβάλλεται µε την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήµατος, το 

πρωτότυπο του, κατά περίπτωση, εκδιδόµενου από κάθε Τράπεζα παραστατικού, µε την 

προϋπόθεση ότι περιέχει το ονοµατεπώνυµο του δικαιούχου του εισαγόµενου χρηµατικού 

ποσού, το ύψος του ποσού, το νόµισµα και τη χώρα προέλευσης. 

Το παραστατικό αυτό δεν απαιτείται να είναι το ίδιο για όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα 

λόγω της πολυµορφίας των µηχανογραφικών εφαρµογών και του αυτοµατισµού των 

συναλλαγών. 

3. Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2, της προαναφερόµενης ΠΟΛ. 

απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών ορίζεται ότι οι µοναδικές βεβαιώσεις εισαγωγής 

συναλλάγµατος (Β.Α.Σ.), που αποτελούσαν µέχρι την 31.12.2001 το επίσηµο 
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δικαιολογητικό εισαγωγής χρηµατικών κεφαλαίων από το εξωτερικό, σε όσες περιπτώσεις 

εξακολουθούν να εκδίδονται, αποτελούν το νόµιµο παραστατικό. 

4. Εξάλλου, βάσει της ανωτέρω απόφασης, το αποδεικτικό εισαγωγής χρηµατικών 

κεφαλαίων από το εξωτερικό γίνεται δεκτό για κάλυψη προστιθέµενης διαφοράς τεκµηρίου 

αποκλειστικά και µόνο για τον δικαιούχο που ορίζεται στο πρωτότυπο αυτό παραστατικό, 

στο οποίο, όπως αναφέρθηκε, θα περιλαµβάνεται και το ύψος του ποσού, το νόµισµα και 

η χώρα προέλευσης. 

5. Όπως, άλλωστε, έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση 

(σχετ.1016875/319/Α0012/19.4.2005 έγγραφο), όταν τα χρηµατικά κεφάλαια εισάγονται σε 

ξένο νόµισµα, απαιτείται η ευρωποίησή τους. Απαιτείται, εποµένως, η προσκόµιση τόσο 

του παραστατικού εισαγωγής συναλλάγµατος, όσο και του πιστοποιητικού ευρωποίησης, 

εφόσον δεν συµπίπτουν στο ίδιο έγγραφο, προκειµένου να καλυφθεί τεκµήριο. 

6. Τέλος, όσον αφορά την περίπτωση που η εισαγωγή συναλλάγµατος γίνεται σε 

ηµεροµηνία διαφορετική από την έκδοση του παραστατικού εισαγωγής των χρηµατικών 

κεφαλαίων, αυτό γίνεται δεκτό, καθώς δεν υπάρχει υποχρέωση δήλωσης της εισαγωγής 

συναλλάγµατος. Μπορεί να υποβληθεί συµπληρωµατική δήλωση µεταγενέστερα, στην 

περίπτωση που ο φορολογούµενου επιθυµεί να καλύψει τεκµαρτή δαπάνη 

χρησιµοποιώντας συνάλλαγµα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 19 του 

ν.2238/1994, οπότε και πρέπει να εκδοθεί από την τράπεζα το πρωτότυπο παραστατικό 

εισαγωγής συναλλάγµατος. 

 

 

Αθήνα, 23 Νοεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1092330/1805/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Προσδιορισµός κεφαλαίου προηγουµένων ετών. 

 

Απαντώντας στο ερώτηµά σας, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της περίπτ.ζ΄ της παρ.2 του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε., 

όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.4 του ν.3296/2004 για δαπάνες που 

πραγµατοποιούνται από 1.1.2005 και µετά, για τον προσδιορισµό του κεφαλαίου κάθε 

έτους από τα πραγµατικά εισοδήµατα που έχουν φορολογηθεί ή νόµιµα απαλλαγεί από το 

φόρο τα οποία προκύπτουν από συµψηφισµό των θετικών και αρνητικών στοιχείων 

αυτών, τα χρηµατικά ποσά που ορίζονται στις περιπτ.β΄, γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ και οποιοδήποτε 
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άλλο ποσό το οποίο αποδεδειγµένα έχει εισπραχθεί, εκπίπτουν οι δαπάνες που ο 

προσδιορισµός τους ορίζεται από τα άρθρα 16 και 17, ανεξάρτητα από το αν 

απαλλάσσονται της εφαρµογής του τεκµηρίου. 

Με τις νέες διατάξεις ορίστηκαν πλέον και νοµοθετικά αυτά που είχαν γίνει δεκτά 

από τη ∆ιοίκηση κατά το παρελθόν, ότι δηλαδή κατά τον προσδιορισµό κεφαλαίου 

προηγούµενων ετών, αφαιρούνται οι δαπάνες των άρθρων 16 και 17 του Κ.Φ.Ε., 

ανεξάρτητα από το αν έχει εφαρµογή ή όχι το τεκµήριο για τις δαπάνες αυτές. 

2. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της υποπερ.ββ΄ της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 17 του 

Κ.Φ.Ε., εξαιρείται του τεκµηρίου αγοράς η δαπάνη για την αγορά από ενήλικο µε δικαίωµα 

πλήρους κυριότητας, καθώς και η ανέγερση από αυτόν οικοδοµής, ως πρώτης κατοικίας, 

εφόσον η επιφάνεια της δεν υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικά µέτρα (άλλως 

περιορίζεται η απαλλαγή στα 120 τ.µ.). 

3. Βάσει των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω και όπως αναφέρετε στην αίτησή σας, η 

συγκεκριµένη δαπάνη που αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο δεν αποτελεί 

τεκµήριο, αφαιρείται, όµως, και αυτή, προκειµένου να προσδιοριστεί το κεφάλαιο 

προηγούµενων ετών. 

4. Όσον αφορά το δεύτερο ερώτηµα, δηλαδή, στην περίπτωση που το τελικό 

αλγεβρικό άθροισµα κάποιου έτους προς ανάλωση προκύπτει αρνητικό, εάν αυτό θα 

µεταφερθεί στα επόµενα έτη, η απάντηση είναι αρνητική. 

Όπως έχει γίνει δεκτό µε το υπ’ αριθµ. 1087172/1642/Α0012/25.10.2005 έγγραφό 

µας, τα έτη που επικαλείται ο φορολογούµενος για ανάλωση κεφαλαίου πρέπει να είναι 

συνεχόµενα και να φθάνουν µέχρι το προηγούµενο του κρινόµενου έτους. Το θετικό 

αλγεβρικό άθροισµα των ετών αυτών θα αποτελέσει το συνολικό κεφάλαιο που 

σχηµατίστηκε αυτά τα έτη. Συνεπώς, κατά το σχηµατισµό κεφαλαίου προηγούµενων ετών 

τα τυχόν αρνητικά υπόλοιπα κάθε έτους συµψηφίζονται µε τα θετικά και στην περίπτωση 

που το τελικό αλγεβρικό άθροισµα είναι αρνητικό, δεν αποµένει κεφάλαιο προς επίκληση, 

προκειµένου να καλυφθεί η προστιθέµενη διαφορά τεκµηρίου. 

 

 

Αθήνα, 19 Νοεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1101725/1997/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Ανάλωση κεφαλαίου προηγούµενων ετών. 

 

Απαντώντας στο αίτηµά σας, αναφορικά µε το πάνω θέµα, σας πληροφορούµε τα 
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εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.ζ΄, παρ.2 του άρθρου 19 του ν.2238/1994, η 

διαφορά που προκύπτει µεταξύ της συνολικής ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης των άρθρων 

16 και 17 του ίδιου νόµου και του συνολικού εισοδήµατος που δηλώθηκε από τον 

φορολογούµενο, καλύπτεται ή περιορίζεται, µεταξύ των άλλων, µε ανάλωση κεφαλαίου 

που αποδεδειγµένα έχει φορολογηθεί κατά τα προηγούµενα έτη ή νόµιµα έχει απαλλαγεί 

από το φόρο. 

2. Στην ίδια παράγραφο ορίζεται ότι κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση 

αυτών των εσόδων τα µειώνει, προκειµένου αυτά να ληφθούν υπόψη για την κάλυψη ή τον 

περιορισµό της συνολικής ετήσιας δαπάνης, εκτός αν τα ποσά αυτά έχουν ληφθεί υπόψη 

κατά τον προσδιορισµό του εισοδήµατος του έτους που καταβλήθηκαν και ο 

φορολογούµενος επικαλείται ανάλωση κεφαλαίου του έτους αυτού. 

3. Ειδικότερα, στην 1089583/2131/Α0012/ΠΟΛ. 1207/9.10.1991 εγκύκλιο του Υπ. 

Οικονοµικών αναφέρεται η περίπτωση κατά την οποία το τίµηµα αγοράς δεν λαµβάνεται 

υπόψη για τον προσδιορισµό της δαπάνης - τεκµηρίου του έτους κτήσης. Συγκεκριµένα, η 

υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωση β΄ της εγκυκλίου αναφέρει ότι αν το περιουσιακό 

στοιχείο αποκτήθηκε µετά την 1.1.1988 (ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του ν.1828/89) και ο 

φορολογούµενος δεν επικαλείται ανάλωση κεφαλαίου του έτους που αποκτήθηκε, 

επικαλείται όµως ανάλωση κεφαλαίου του έτους που πωλήθηκε, τότε σε εκείνο το έτος, ως 

τίµηµα (χρηµατικό ποσό που εισπράχθηκε από την πώληση του υπόψη περιουσιακού 

στοιχείου) που θα ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισµό του κεφαλαίου του έτους 

πώλησης είναι η διαφορά µεταξύ του τιµήµατος πώλησης και του τιµήµατος κτήσης. 

4. Στη δική σας περίπτωση αναφέρετε ότι το τίµηµα αγοράς του ακινήτου ελήφθη 

υπόψη κατά τον προσδιορισµό του εισοδήµατος του έτους που καταβλήθηκε και µάλιστα 

δηλώσατε ανάλωση κεφαλαίου. Στη συνέχεια πουλήσατε το ακίνητο και µε το τίµηµα της 

πώλησης θέλετε να καλύψετε τεκµήρια για το οικονοµικό έτος 2007. Επικαλείστε ανάλωση 

κεφαλαίου του έτους πώλησης και εφεξής. 

5. Κατόπιν των ανωτέρω, και ύστερα από έλεγχο των δηλώσεων και των 

εκκαθαριστικών σηµειωµάτων των οικονοµικών ετών που δεν επικαλείστε, που 

µεσολάβησαν από την αγορά έως την πώληση του ακινήτου, δεν προκύπτουν αρνητικά 

υπόλοιπα για να συµψηφιστούν µε τα επόµενα έτη που επικαλείστε. Κατά συνέπεια, 

δεδοµένου ότι το τίµηµα αγοράς είχε δηλωθεί στο έτος αγοράς και είχε αναλωθεί κεφάλαιο 

τότε για την κάλυψη της αγοράς αυτής, γίνεται δεκτό να χρησιµοποιηθεί όλο το τίµηµα στην 

ανάλωση κεφαλαίου του οικονοµικού έτους 2003 (έτος πώλησης) και να µην αφαιρεθεί το 

τίµηµα αγοράς, για το οποίο είχε αναλωθεί κεφάλαιο στο παρελθόν. 
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Αθήνα, 9 Νοεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1100247/1969/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Τεκµαρτή δαπάνη αυτοκινήτων τύπου Jeep. 

 

Απαντώντας στο ερώτηµά σας, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Με βάση την ΠΟΛ. 1113/16.4.1998 διαταγή του Υπ. Οικονοµικών για δαπάνες που 

πραγµατοποιούνταν από 1.1.1998 και µετά καθιερώθηκε ο ειδικός διπλός τρόπος 

προσδιορισµού της ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης των αυτοκινήτων τύπου Jeep, ο οποίος 

ίσχυσε ως την 31.12.2002. 

2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν.3220/2004 (ΦΕΚ 15/28.1.2004) τα τρία 

τελευταία εδάφια της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) καταργούνται. Με τις νέες διατάξεις καταργείται ο 

ειδικός διπλός τρόπος προσδιορισµού της ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης των αυτοκινήτων 

τύπου Jeep και καθιερώνεται ο ενιαίος τρόπος προσδιορισµού που ισχύει για όλα τα 

επιβατικά IX αυτοκίνητα. 

Τα παραπάνω έχουν εφαρµογή σύµφωνα µε το άρθρο 50 του νόµου αυτού για 

εισοδήµατα που αποκτώνται από 1.1.2003 και µετά. 

3. Επιπλέον όσον αφορά τον υπολογισµό κεφαλαίου προς ανάλωση, οι διατάξεις της 

περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2, του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε., ορίζουν ότι οι δαπάνες των 

άρθρων 16 και 17 του Κ.Φ.Ε. εκπίπτουν, ανεξάρτητα από το αν απαλλάσσονται της 

εφαρµογής του τεκµηρίου. Συγκεκριµένα, έως το οικονοµικό έτος 2003 (χρήση 2002) η 

τεκµαρτή δαπάνη διαβίωσης που θα αφαιρεθεί κατά το σχηµατισµό κεφαλαίου 

προηγούµενων ετών θα υπολογιστεί µε βάση την εργοστασιακή τιµολογιακή αξία κάθε 

έτους προσαυξηµένη κατά ποσοστό 80%. Από 1.1.2003 η τεκµαρτή δαπάνη του Jeep που 

αφαιρείται θα υπολογιστεί µε τον ίδιο τρόπο που ισχύει για όλα τα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα. 
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Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2007 

Αριθµ. Πρωτ.:1095789/1878/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή συναλλάγµατος από κάτοικο Ελλάδας. 

 

Σε απάντηση της από 3.10.07 δεύτερης επιστολής σας αναφορικά µε το παραπάνω 

θέµα, σας πληροφορούµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν.2238/1994, η 

διαφορά (προστιθέµενη διαφορά τεκµηρίων δαπανών) µεταξύ της συνολικής δαπάνης των 

τεκµηρίων και του συνολικού οικογενειακού εισοδήµατος που δηλώθηκε, καλύπτεται, 

µεταξύ άλλων, µε εισαγωγή συναλλάγµατος, που δεν εκχωρείται υποχρεωτικά στην 

Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή του στην αλλοδαπή µε επίσηµα 

στοιχεία, προκειµένου για κάτοικο Ελλάδας. 

2. ∆εν απαιτείται η δικαιολόγηση της απόκτησης αυτού του συναλλάγµατος για τα 

πρόσωπα, µεταξύ άλλων, που είχαν διαµείνει πέντε (5) τουλάχιστον συνεχή χρόνια στην 

αλλοδαπή και το επικαλούµενο ποσό συναλλάγµατος προέρχεται από καταθέσεις στο 

όνοµά τους ή στο όνοµα του άλλου συζύγου σε τράπεζα της Ελλάδος ή σε υποκατάστηµα 

ελληνικής τράπεζας στο εξωτερικό κατά το χρόνο που διέµεναν στην αλλοδαπή, (αρ.19, 

παρ.2, περ.δ΄, υποπερ.γγ΄ του ν.2238/1994). 

3. Στην επιστολή σας αναφέρετε πως είστε µόνιµος κάτοικος Ελλάδας από το έτος 

1991 και στη δήλωσή σας για το οικονοµικό έτος 2007 επικαλείστε εισαγωγή 

συναλλάγµατος που πραγµατοποιήθηκε το έτος 2006 από βελγική τράπεζα προκειµένου 

να καλύψετε τεκµήρια. Τα χρηµατικά ποσά που εισαγάγατε προέρχονται από την εργασία 

σας στο Βελγικό Κονγκό. 

4. Εφόσον, µε βάση τα πραγµατικά περιστατικά, το συνάλλαγµα δεν προήλθε από 

καταθέσεις σε υποκατάστηµα ελληνικής τράπεζας στο Βελγικό Κονγκό κατά το χρόνο που 

είχατε την κύρια κατοικία σας εκεί, δεν συντρέχει περίπτωση εφαρµογής των ανωτέρω, 

αλλά είστε υποχρεωµένος να δικαιολογήσετε την απόκτηση του συναλλάγµατος. 

5. Σηµειώνεται ότι, για την ως άνω δικαιολόγηση, δηλαδή, για να αποδείξετε ότι 

αποκτήσατε το ποσό του συναλλάγµατος κατά το χρονικό διάστηµα που είχατε την κύρια 

κατοικία σας στο εξωτερικό, έχετε την υποχρέωση να συνυποβάλετε µε την οικεία δήλωση 

φορολογίας εισοδήµατος σχετικά νόµιµα παραστατικά στοιχεία, όπως για παράδειγµα 

βεβαίωση της φορολογικής αρχής του εξωτερικού ή αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων 

που είχατε υποβάλει στην αλλοδαπή. Επίσης, σύµφωνα µε την ΠΟΛ. 1130/2002 διαταγή 

µας, πρέπει να συνυποβάλετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τα οποία θα προκύπτει η 
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εισαγωγή στην Ελλάδα αυτού του ποσού στο όνοµά σας. 

6. Η ∆.Ο.Υ. προς την οποία κοινοποιείται το παρόν µε συνηµµένη την αίτηση του 

φορολογούµενου, παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες. 

 

 

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1092666/1799/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Υποβολή εκπρόθεσµης συµπληρωµατικής δήλωσης για τη 
δήλωση ποσού από πώληση ακινήτων και αυτοτελώς φορολογούµενων 
τόκων στο επόµενο µη παραγεγραµµένο οικονοµικό έτος. 

 

Απαντώντας στην από 2.10.2007 αίτησή σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 84 του ν.2238/1994, η 

κοινοποίηση φύλλων ελέγχου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 69 του ίδιου νόµου, δεν 

µπορεί να γίνει µετά την πάροδο πενταετίας από το τέλος του έτους, µέσα στο οποίο λήγει 

η προθεσµία για την επίδοση της δήλωσης. Το δικαίωµα του ∆ηµοσίου για επιβολή του 

φόρου παραγράφεται µετά την πάροδο της πενταετίας. 

2. Επίσης, µε τις διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγρ.2 του άρθρου 19 του 

ίδιου νόµου ορίζεται ότι η προστιθέµενη διαφορά τεκµηρίου καλύπτεται και µε ανάλωση 

κεφαλαίου που αποδεδειγµένα έχει φορολογηθεί κατά τα προηγούµενα έτη ή νόµιµα έχει 

απαλλαγεί από το φόρο. Επίσης, ορίζεται και ο τρόπος υπολογισµού αυτού του 

κεφαλαίου. 

3. Σύµφωνα µε την Ε10838/ΠΟΛ. 147/6.8.1984 διαταγή του Υπουργείου 

Οικονοµικών, οι συµπληρωµατικές δηλώσεις που συµπληρώνουν ποσά του πίνακα 6 

(πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία) στο έντυπο της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, 

δε συνιστούν ανάκληση φορολογητέας ύλης ή δαπάνης ή προσδιοριστικού της δαπάνης 

στοιχείο και κατά συνέπεια, η δυνατότητα υποβολής αυτών είναι η οριζόµενη προθεσµία 

για την υποβολή των συµπληρωµατικών δηλώσεων (παρ.1 του αρ.62 του ν.2238/1994). 

Με τα 1045025/856/Α0012/9-5-2007 και 1074403/2002/Α0012/11-11-2004 

έγγραφα µας έγινε δεκτό ότι για την κάλυψη τεκµαρτής δαπάνης µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν κεφάλαια προηγούµενων ετών που σχηµατίστηκαν µεταξύ άλλων και 

από ποσό από πώληση περιουσιακού στοιχείου, καθώς και από τόκους καταθέσεων 

αντίστοιχα. 
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Εάν τα ποσά αυτά δεν έχουν δηλωθεί στο οικείο οικονοµικό έτος, µπορεί ο 

φορολογούµενος να τα δηλώσει στο τελευταίο µη παραγεγραµµένο οικονοµικό έτος. 

4. Στην επιστολή σας αναφέρετε ότι δεν έχετε δηλώσει το τίµηµα από πώληση 

ακινήτου που κάνατε το έτος 1990 και το εισπράξατε τα έτη 1991 και καθώς και αυτοτελώς 

φορολογούµενους τόκους που αποκτήσατε τα έτη 1994, 1995 και 1996 και ρωτάτε αν 

µπορείτε να τα δηλώσετε τώρα, προκειµένου να χρησιµοποιήσετε τα ποσά αυτά για 

κάλυψη µελλοντικών τεκµηρίων. 

5. Ύστερα από τα παραπάνω, τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο 

έχουν εφαρµογή και στην περίπτωσή σας. Εποµένως, για την κάλυψη µελλοντικής 

τεκµαρτής δαπάνης µπορείτε να χρησιµοποιήσετε µε τη µορφή κεφαλαίου προηγούµενων 

ετών τα ποσά από την πώληση περιουσιακού στοιχείου που εισπράξατε τα έτη 1991 και 

1992, καθώς και τους τόκους καταθέσεων των ετών 1993, 1994, 1995 και 1996, εφόσον τα 

δηλώσετε στο τελευταίο µη παραγεγραµµένο οικονοµικό έτος, δηλαδή στο 2001, το οποίο, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.3513/2006, παραγράφεται στις 31-12-2008. 

Σηµειώνεται ότι στη συµπληρωµατική δήλωση δεν επιβάλλεται το πρόστιµο του 

άρθρου 4 του ν.2523/1997, δεδοµένου ότι µε την παράλειψη δήλωσης αυτών στην αρχική 

δήλωση δεν παραβιάστηκε κάποια φορολογική διάταξη (σχετ. το 

1074403/2002/Α0012/11-1 -2004 έγγραφο). 

6. Τέλος, το θέµα ως πραγµατικό, εναπόκειται στην εξελεγκτική εξουσία του 

προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ., ο οποίος θα ελέγξει τον υπολογισµό του κεφαλαίου 

προηγούµενων οικονοµικών ετών, καθώς και τη µη ανάλωση του για κάλυψη τεκµηρίου 

κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη. Ειδικότερα για τους τόκους, πρέπει να εξετάσει αν 

µπορούν να ληφθούν υπόψη για την κάλυψη δαπάνης, δεδοµένου ότι αν πρόκειται για 

αυτοτελώς φορολογούµενους τόκους, θα πρέπει να προκύπτει ότι θα έχουν πιστωθεί ή 

αναληφθεί, δηλαδή θα έχουν εισπραχθεί πριν από την πραγµατοποίηση της δαπάνης. 

 

 

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1091107/1771/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή συναλλάγµατος από κάτοικο Ελλάδας. 

 

Απαντώντας στο ερώτηµά σας αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν.2238/1994, η 
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διαφορά (προστιθέµενη διαφορά τεκµηρίων δαπανών) µεταξύ της συνολικής δαπάνης των 

τεκµηρίων και του συνολικού οικογενειακού εισοδήµατος που δηλώθηκε, καλύπτεται, 

µεταξύ άλλων, µε εισαγωγή συναλλάγµατος, που δεν εκχωρείται υποχρεωτικά στην 

Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή του στην αλλοδαπή µε επίσηµα 

στοιχεία, προκειµένου για κάτοικο Ελλάδας. 

2. ∆εν απαιτείται η δικαιολόγηση της απόκτησης αυτού του συναλλάγµατος για τα 

πρόσωπα, µεταξύ άλλων, που είχαν διαµείνει πέντε (5) τουλάχιστον συνεχή χρόνια στην 

αλλοδαπή και το επικαλούµενο ποσό συναλλάγµατος προέρχεται από καταθέσεις στο 

όνοµα τους ή στο όνοµα του άλλου συζύγου σε τράπεζα της Ελλάδος ή σε υποκατάστηµα 

ελληνικής τράπεζας στο εξωτερικό κατά το χρόνο που διέµεναν στην αλλοδαπή (αρ. 19, 

παρ.2, περ.δ΄, υποπερ.γγ΄ του ν.2238/1994). 

3. Στο έγγραφό σας αναφέρετε ότι ο φορολογούµενος είναι µόνιµος κάτοικος 

Ελλάδας από το έτος 1991 και στη δήλωσή του για το οικονοµικό έτος 2007 επικαλείται 

εισαγωγή συναλλάγµατος που πραγµατοποιήθηκε το έτος 2006 από βελγική τράπεζα 

προκειµένου να καλύψει τεκµήρια. Τα χρηµατικά ποσά που εισήγαγε προέρχονται από 

την περιουσία που δηµιουργήθηκε στο Βελγικό Κονγκό. 

4. Εφόσον, µε βάση τα πραγµατικά περιστατικά, το συνάλλαγµα δεν προήλθε από 

καταθέσεις σε υποκατάστηµα ελληνικής τράπεζας στο Βελγικό Κονγκό κατά το χρόνο που 

ο φορολογούµενος είχε την κύρια κατοικία του εκεί, δεν συντρέχει περίπτωση εφαρµογής 

των ανωτέρω, αλλά ο φορολογούµενος υποχρεούται να δικαιολογήσει την απόκτηση του 

συναλλάγµατος. 

5. Σηµειώνεται ότι, για την ως άνω δικαιολόγηση, δηλαδή, για να αποδείξει ότι 

απόκτησε το ποσό του συναλλάγµατος κατά το χρονικό διάστηµα που είχε την κύρια 

κατοικία του στο εξωτερικό, ο φορολογούµενος έχει υποχρέωση να συνυποβάλει µε την 

οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήµατος σχετικά νόµιµα παραστατικά στοιχεία, όπως για 

παράδειγµα βεβαίωση της φορολογικής αρχής του εξωτερικού ή αντίγραφα φορολογικών 

δηλώσεων που είχε υποβάλει στην αλλοδαπή. Επίσης, σύµφωνα µε την ΠΟΛ. 1130/2002 

διαταγή µας, πρέπει να συνυποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τα οποία θα 

προκύπτει η εισαγωγή στην Ελλάδα αυτού του ποσού στο όνοµά του. 
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Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2007  

Αριθ. Πρωτ.: 1087037/1686/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Βεβαίωση αγοράς συναλλάγµατος ως τεκµήριο για αγορά α΄ 
κατοικίας στην Ελλάδα από αλλοδαπό κάτοικο εξωτερικού. Απαλλαγή 
φόρου. 

 

Σε απάντηση της από 6.9.2007 αίτησης του πελάτη σας, σχετικά µε το παραπάνω 

θέµα, σας πληροφορούµε τα εξής: 

1) Όσον αφορά στο πρώτο ερώτηµά σας για τη µη αποδοχή της βεβαίωσης αγοράς 

συναλλάγµατος από τη ∆.Ο.Υ.: 

α. Σύµφωνα µε τη διάταξη της υποπερίπτωσης ββ΄ της περ.γ΄ του άρθρου 17 του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήµατος (ν.2238/1994), εξαιρείται από το τεκµήριο η δαπάνη για την 

αγορά ακινήτου από ενήλικο µε δικαίωµα πλήρους κυριότητας, καθώς και η ανέγερση από 

αυτόν οικοδοµής, ως πρώτης κατοικίας, εφόσον η επιφάνεια της δεν υπερβαίνει τα 120 

τ.µ.. 

β. Ερµηνεύοντας την πιο πάνω διάταξη, έγινε δεκτό από τη ∆ιοίκηση ότι σε περίπτωση 

που µόνιµος κάτοικος εξωτερικού αγοράζει κατοικία στην Ελλάδα απαλλάσσεται από τη 

δαπάνη αγοράς αυτής, εφόσον αποτελεί την πρώτη κατοικία του στην Ελλάδα και 

συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του νόµου. 

γ. Περαιτέρω, µε την 1035772/676/Α0012/ΠΟΛ. 1130/17.4.2002 απόφαση του 

Υπουργείου Οικονοµικών, η µοναδική βεβαίωση αγοράς συναλλάγµατος έπαψε να 

αποτελεί το µοναδικό δικαιολογητικό απόδειξης εισαγωγής συναλλάγµατος για εισαγωγές 

που πραγµατοποιούνται από 1.1.2002 και µετά. Ως αποδεικτικό εισαγωγής 

συναλλάγµατος ορίστηκε το πρωτότυπο του κατά περίπτωση εκδιδόµενου από κάθε 

τράπεζα παραστατικού (συνεπώς κι η µοναδική βεβαίωση αγοράς συναλλάγµατος, 

εφόσον εξακολουθεί να εκδίδεται), µε την προϋπόθεση ότι περιέχει το ονοµατεπώνυµο 

του δικαιούχου του εισαγόµενου χρηµατικού ποσού, το ύψος του ποσού, το νόµισµα και 

τη χώρα προέλευσης. 

δ. Ακόµα, µε την 1017701 /306/Α0012/ΠΟΛ. 1040/19.2.2001 διαταγή του Υπουργείου 

Οικονοµικών, στην οποία καθορίζονται τα δικαιολογητικά έγγραφα που υποβάλλονται µε 

τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων, ορίζεται ότι για την απαλλαγή 

από το τεκµήριο δαπάνης απόκτησης πρώτης κατοικίας υποβάλλεται επικυρωµένο 

αντίγραφο του συµβολαίου αγοράς του ακινήτου. 

Από τα παραπάνω, προκύπτει πως η βεβαίωση αγοράς συναλλάγµατος ήταν το 
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µοναδικό δικαιολογητικό εισαγωγής κεφαλαίων από το εξωτερικό, κατά τη χρήση 1998. 

2) Όσον αφορά στο δεύτερο ερώτηµά σας για την παραγραφή του φόρου:  

α. Με την παρ10 του άρθρου 5 του ν.3296/2004, η προθεσµία παραγραφής των 

υποθέσεων του οικονοµικού έτους 1999 (χρήση 1998), καθώς και των υποθέσεων 

προηγούµενων ετών για τις οποίες έχει παραταθεί ο χρόνος παραγραφής, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 19 του ν.3091/2002 και του άρθρου 22 του ν.3212/2003, η οποία 

λήγει στις 31.12.2004, ηµεροµηνία µετά την οποία παραγράφεται το δικαίωµα του 

∆ηµοσίου για την κοινοποίηση φύλλων ελέγχου επιβολής φόρου, τελών και εισφορών, 

παρατείνεται για ένα (1) έτος από τη λήξη της (µέχρι 31.12.2005). 

β. Επίσης, όπως έχει γίνει δεκτό (Σ.τ.Ε. 2941/2000, 1074144/Γ∆/14.8.2003) η παρ. 4 του 

άρθρου 61 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος ρυθµίζει µόνο την περίπτωση 

ανάκλησης της δήλωσης λόγω πραγµατικής πλάνης και όχι λόγω νοµικής πλάνης. 

Εποµένως, η ανάκληση της δήλωσης λόγω νοµικής πλάνης µπορεί να ασκηθεί ενώπιον 

της φορολογικής αρχής και µετά την πάροδο του οικείου οικονοµικού έτους. 

γ. Εξάλλου, µε τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 90 και των άρθρων 91 και 93 του 

ν.2362/1995, ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι η κατά του ∆ηµοσίου απαίτηση προς επιστροφή 

αχρεωστήτως ή παρά το νόµο καταβληθέντος σε αυτό χρηµατικού ποσού παραγράφεται 

µετά τρία (3) έτη από την καταβολή και, επιφυλασσοµένης άλλης ειδικής διάταξης, η 

παραγραφή αρχίζει από το τέλος του οικονοµικού έτους µέσα στο οποίο γεννήθηκε και 

όταν ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξη αυτής. 

Συνεπώς, ύστερα από τα παραπάνω, η διορθωτική δήλωση που υποβάλατε την 

24-8-2005 πρέπει να εκκαθαριστεί και να διαγραφεί ο φόρος που έχει βεβαιωθεί. 

 

 

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1088695/1720/Α0012 

 

ΘΕΜΑ:.Αναγραφή αξιών πώλησης και αγοράς οικοπέδου στη δήλωση 
Φορολογίας Εισοδήµατος. 

 

Σε απάντηση της από 14.9.2007 αίτησή σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Ως τίµηµα διάθεσης ακίνητου λαµβάνεται η αξία που αναγράφεται στο συµβόλαιο 

πώλησης. ανεξάρτητα αν η αξία αυτή είναι µεγαλύτερη της αντικειµενικής αξίας ή 

µικρότερη του πραγµατικά καταβληθέντος τιµήµατος, γιατί ο φόρος µεταβίβασης 
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υπολογίσθηκε µε βάση την αξία αυτή (σχετ. η 1089583/2131/Α0012/ΠΟΛ. 1207/9.10.1991 

εγκύκλιος, τα 1088253/1693/Α0012/17.10.2000 και 1036293/748/Α0012/14.5.2002 

έγγραφα). 

Έτσι, στην περίπτωσή σας, µε συµβόλαιο στο οποίο αναγράφεται ποσό 

αντικειµενικής εκτίµησης της ∆.Ο.Υ. ύψους εξήντα επτά χιλιάδων εκατόν τριάντα δύο 

(67.132) ευρώ και τίµηµα πώλησης σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ ως ποσό πώλησης 

του συγκεκριµένου οικοπέδου (για την εφαρµογή του άρθρου 19 του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήµατος ν.2238/1994), καθώς και της αγοράς του (για την εφαρµογή του άρθρου 17 

του ίδιου κώδικα) θα ληφθεί η αναγραφόµενη τιµή πώλησης του συµβολαίου, δηλαδή το 

ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ. 

2. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήµατος και την 1048923/790/Α0012/ΠΟΛ. 1113/16.4.1998 διαταγή, στην περίπτωση 

αγοράς ακινήτου, προκειµένου για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές που: 

α) έχουν ενταχθεί στις περιοχές του αντικειµενικού σύστηµα προσδιορισµού της αξίας 

ακινήτου, ως τίµηµα λαµβάνεται το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ του ποσού που αναγράφεται 

ως τίµηµα στο οικείο πωλητήριο συµβόλαιο και της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου, 

β) δεν ισχύει το αντικειµενικό σύστηµα προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων, ως 

καταβαλλόµενη δαπάνη λαµβάνεται το άθροισµα του τιµήµατος που καθορίζεται στο οικείο 

πωλητήριο συµβόλαιο και της διαφοράς µεταξύ του τιµήµατος ή της αξίας, κατά 

περίπτωση, που φορολογήθηκε και της πραγµατικής αξίας του ακινήτου, η οποία 

βρίσκεται σύµφωνα µε τις διατάξεις ου ισχύουν στη Φορολογία Μεταβίβασης Ακινήτων. 

Στο παραπάνω ποσό που λαµβάνεται υπόψη κατά περίπτωση θα προστεθούν και 

τα ποσά που καταβλήθηκαν για Φ.Μ.Α., συµβολαιογραφικά και λοιπά έξοδα που 

καταβλήθηκαν για την αγορά του ακινήτου. 

Εποµένως, προκειµένου για την αγορά του οικοπέδου, θα πρέπει να αναγραφεί το 

ποσό των εβδοµήντα τριών χιλιάδων εκατόν σαράντα τριών (73.143) ευρώ. 

 

 

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1093280/1809/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την ΠΟΛ. 1130/17.4.2002. 

 

Σε απάντηση του υπ’ αριθµ. πρωτ. 13094/21.9.2007 εγγράφου, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 



 317 

Σύµφωνα µε την ΠΟΛ. 1130/17.4.2002, για την εφαρµογή των διατάξεων της περ. 

δ΄ της παρ.2 του άρθρου 19 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν.2238/1994), ορίζεται 

ως αποδεικτικό εισαγωγή χρηµατικών κεφαλαίων από το εξωτερικό και συνυποβάλλεται µε 

την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήµατος, το πρωτότυπο του, κατά περίπτωση, 

εκδιδόµενου από κάθε Τράπεζα παραστατικού, µε την προϋπόθεση ότι περιέχει το 

ονοµατεπώνυµο του δικαιούχου του εισαγόµενου χρηµατικού ποσού, το ύψος του ποσού, 

το νόµισµα και τη χώρα προέλευσης. 

Από τα παραπάνω, προκύπτει πως για τη συγκεκριµένη περίπτωση απαιτείται η 

προσκόµιση του πρωτότυπου παραστατικού από την Τράπεζα, στο οποίο να αναγράφεται 

το ονοµατεπώνυµο του δικαιούχου του εισαγόµενου χρηµατικού ποσού, καθώς από τη 

βεβαίωση που σας προσκόµισε ο φορολογούµενος σας δεν διευκρινίζεται το άτοµο αυτό. 

Εποµένως, η Τράπεζα δεν χρειάζεται να σας βεβαιώσει ότι για τη συγκεκριµένη 

εισαγωγή δεν εκδίδει άλλο παραστατικό. 

Επίσης, η εισαγωγή και µόνο χρηµάτων (σε ευρώ) αρκεί για να καλύψει τεκµήριο, 

χωρίς να χρειάζεται να γίνει ανάληψη του ποσού. 

 

 

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2007 

Αριθµ. Πρωτ.: 1084127/1635/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση ποσών που επιστρέφουν οι εταιρείες 
στους δικαιούχους σε περίπτωση διακοπής ασφαλιστηρίων 
συµβολαίων. 

 

Απαντώντας στην αίτησή σας και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του 

ν.2238/1994 και της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του ίδιου νόµου εισόδηµα από κινητές 

αξίες είναι αυτό που αποκτάται κάθε οικονοµικό έτος από κάθε δικαιούχο κινητών αξιών το 

οποίο προκύπτει µεταξύ άλλων από την υπεραπόδοση επενδύσεων των µαθηµατικών 

αποθεµάτων, που σχηµατίζονται µε τις διατάξεις του ν.δ.400/1970 (ΦΕΚ 22Α) για 

ασφαλίσεις ζωής. Για το προηγούµενο εισόδηµα παρακρατείται φόρος µε συντελεστή δέκα 

πέντε (15%), εξαντλούµενης της φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου για τα 

εισοδήµατα αυτά. Με την αυτοτελή αυτή φορολόγηση της υπεραπόδοσης επενδύσεων 

µαθηµατικών αποθεµάτων, εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων και δεν 
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υπάρχει άλλη φορολογική επιβάρυνση του ποσού που θα λάβουν, είτε αυτό καταβληθεί 

εφάπαξ, είτε µε τη µορφή περιοδικών παροχών (συντάξεων). Η παρακράτηση ενεργείται 

κατά την καταβολή ή την εγγραφή τους σε πίστωση του δικαιούχου ή την εγγραφή αυτών 

στον οικείο λογαριασµό των βιβλίων της ασφαλιστικής εταιρίας, (παρ.5 περ.β΄ αρ. 54 

Κ.Φ.Ε.). 

2. Επίσης, µε βάση τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ.2 του άρθρου 19 του 

ν.2238/1994 για κάλυψη τεκµηρίου ο φορολογούµενος δύναται να επικαλεσθεί πραγµατικά 

εισοδήµατα τα οποία αποκτήθηκαν από τον ίδιο, τη σύζυγό του και τα πρόσωπα που τους 

βαρύνουν και τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται µε ειδικό τρόπο 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Συνεπώς, το ποσό της υπεραπόδοσης δύναται να 

καλύψει τεκµήριο. 

3. Στο έγγραφό σας ρωτάτε, µεταξύ άλλων, αν ο φορολογούµενος µπορεί να 

χρησιµοποιήσει ολόκληρο το ποσό της εξαγοράς ασφαλιστηρίου συµβολαίου, 

προκειµένου να καλύψει τεκµήρια. Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στις προηγούµενες 

παραγράφους, το ποσό που επιστρέφεται κατά τη διακοπή ή λήξη του συµβολαίου 

διαχωρίζεται στο ποσό της υπεραπόδοσης, αν υπάρχει, και στο υπόλοιπο που δεν µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί για κάλυψη τεκµηρίου, διότι αποτελεί το επενδεδυµένο κεφάλαιο που 

επιστρέφεται στον δικαιούχο. 

4. Όσον αφορά το ερώτηµα για το αν τα ποσά που καταβάλλει ο φορολογούµενος για 

ασφάλιστρα ζωής ή θανάτου κ.λπ. αποτελούν δαπάνες του άρθρου 16 και του άρθρου 17 

του ν.2238/1994, η απάντηση είναι αρνητική, καθώς δεν προβλέπεται από τον ανωτέρω 

νόµο. 

5. Τέλος, επειδή τα ερωτήµατα που θέτετε δεν αφορούν συγκεκριµένη υπόθεση 

φορολογουµένου, η Υπηρεσία µας δεν δύναται να απαντήσει περαιτέρω. 

 

 

Αθήνα, 19 Σεπτεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1076750/1515/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Κάλυψη τεκµηρίου µε κέρδη από λαχεία στην αλλοδαπή.  

 

ΣΧΕΤ.: Η από 20.7.2007 αίτησή σας. 

 

Αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας πληροφορούµε τα ακόλουθα:  

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), η διαφορά 
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µεταξύ της συνολικής δαπάνης των άρθρων 16 και 17 του ίδιου νόµου και του εισοδήµατος 

που δηλώθηκε από το φορολογούµενο, τη σύζυγό του και τα πρόσωπα που τους 

βαρύνουν ή προσδιορίστηκε από τον Προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. (προστιθέµενη διαφορά 

τεκµηρίων δαπανών), προσαυξάνει τα εισοδήµατα που δηλώνονται ή προσδιορίζονται 

από τον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. κατά το ίδιο οικονοµικό έτος, του φορολογουµένου ή της 

συζύγου του, κατά περίπτωση, από εµπορικές επιχειρήσεις ή από την άσκηση ελευθέριων 

επαγγελµάτων και αν δεν δηλώνεται εισόδηµα από τις κατηγορίες αυτές, η διαφορά αυτή 

λογίζεται εισόδηµα της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ίδιου νόµου. 

Ο Προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. κατά τον προσδιορισµό της παραπάνω διαφοράς, 

υποχρεούται να λάβει υπόψη του τα αναγραφόµενα στη δήλωση χρηµατικά ποσά τα 

οποία αποδεικνύονται από νόµιµα παραστατικά στοιχεία µε τα οποία καλύπτεται ή 

περιορίζεται η διαφορά που προκύπτει. 

2. Εξάλλου για την κάλυψη ή τον περιορισµό της ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης 

λαµβάνεται υπόψη κάθε εισπραττόµενο χρηµατικό ποσό, το οποίο αυξάνει την περιουσία 

του φορολογουµένου και των µελών της οικογενείας του (π.χ. κέρδη από λαχεία, 

χρηµατικό βραβείο κ.αλ.). 

3. Ο έλεγχος της νοµιµότητας της βεβαίωσης κερδών από λαχεία αποτελεί θέµα 

πραγµατικό και ανάγεται στην ελεγκτική εξουσία του Προϊσταµένου της αρµόδιας ∆.Ο.Υ.. 

(Σχετ. και η 1051436/922/Α0012/ΠΟΛ. 1144/25.5.2001 εγκύκλιος του Υπουργείου 

Οικονοµίας και Οικονοµικών). 

 

 

Αθήνα, 19 Σεπτεµβρίου 2007 

Αριθµ. Πρωτ.:1066863/1325/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση σε περίπτωση πώλησης ακινήτων. 
Κάλυψη τεκµηρίου απόκτησης περιουσιακού στοιχείου. 

 

Απαντώντας στην από 5.7.2007 αίτησή σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην αίτησή σας, κατασκευάσατε οικοδοµή 

(πολυκατοικία), από την οποία πουλήσατε ορισµένα διαµερίσµατα. Ζητάτε διευκρινίσεις για 

τη φορολογική µεταχείριση στην περίπτωση αυτή και για το θέµα εφαρµογής τεκµηρίου. 

2. Με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 28 του ν.2238/1994, 

εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος που αποκτάται από ατοµική ή 
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εταιρική επιχείρηση εµπορική, βιοµηχανική ή βιοτεχνική ή από την άσκηση οποιουδήποτε 

κερδοσκοπικού επαγγέλµατος, το οποίο δεν υπάγεται στα ελευθέρια επαγγέλµατα που 

αναφέρονται στο άρθρο 48. 

Επιχείρηση αποτελεί και µεµονωµένη ή συµπτωµατική πράξη που αποβλέπει στην 

επίτευξη κέρδους. 

3. Σύµφωνα µε την 1052/1984 απόφαση ΣτΕ, επιχείρηση, ανέγερσης και πώλησης 

οικοδοµών, ασκεί και αυτός που ανεγείρει σε δικό του οικόπεδο µεµονωµένη οικοδοµή, 

περιλαµβάνουσα οριζόντιες ιδιοκτησίες µε σκοπό άλλες µεν ιδιοκτησίες να πουλήσει, 

άλλες δε να κρατήσει για τον εαυτό του. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλονται σε φόρο 

εισοδήµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 34 παρ.1 του Κ.Φ.Ε., τα κέρδη από τις πωλήσεις, 

έστω και αν τις πωλήσεις αυτές τις ενεργεί µε σκοπό να αποκτήσει χρήµατα που 

χρειάζεται για την ανέγερση όλης της οικοδοµής. 

4. Όπως έγινε δεκτό από τη ∆ιοίκηση, η ανέγερση και πώληση µιας και µόνης 

πολυκατοικίας κατά διαµερίσµατα, ενέχει τα στοιχεία της εµπορικής επιχείρησης καθόσον 

στην πώληση των διαµερισµάτων υπάρχει η σειρά διαδοχικών πράξεων πωλήσεως 

ακινήτων και το εµπορικό κέρδος που συνιστούν τη θεµελίωση του εµπορικού 

επαγγέλµατος (Υπ.Οικον.28769/24.1.1958). 

5. Κατά συνέπεια, µε βάση τα πιο πάνω, το κέρδος, που προκύπτει από µεµονωµένη 

ή συµπτωµατική πράξη, όπως στην περίπτωση πώλησης τριών διαµερισµάτων 

ανεγειρόµενης οικοδοµής σε τρία συνεχόµενα έτη (σειρά διαδοχικών πράξεων πώλησης) 

και όχι περίπτωσης πώλησης κάποιου ποσοστού διαµερίσµατος ή ενός οικοπέδου, 

υπόκειται σε φορολογία ως εισόδηµα ∆΄ κατηγορίας. 

Τα παραπάνω, ως θέµατα πραγµατικά, ελέγχονται από την αρµόδια φορολογική 

αρχή, που αποφαίνεται σχετικά και στην οποία πρέπει να απευθυνθείτε. 

Τέλος, σας γνωρίζουµε από τη διοίκηση έχει γίνει δεκτό (σχετ. το 

1032591/554/Α0012/6.5.94 έγγραφο) ότι στις περιπτώσεις των ατοµικών τεχνικών 

επιχειρήσεων, η τυχόν διαφορά µεταξύ της τιµής πώλησης του ακινήτου και του κόστους 

κατασκευής του δε λαµβάνεται υπόψη για την κάλυψη της τεκµαρτής δαπάνης. Για την 

κάλυψη της τεκµαρτής δαπάνης λαµβάνεται υπόψη το καθαρό κέρδος της επιχείρησης. 
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Αθήνα, 14 Σεπτεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1084915/1642/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Κάλυψη τεκµηρίου µε δάνειο ανέγερσης πρώτης κατοικίας. 

 

Σε απάντηση του από 5.9.2007 ερωτήµατός σας, αναφορικά µε το παραπάνω 

θέµα, σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της υποπερίπτωσης ββ΄ της 

περίπτωσης γ΄ του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος εξαιρείται του 

τεκµηρίου η δαπάνη ανέγερσης από τον φορολογούµενο, τη σύζυγό του ή των 

προσώπων που τους βαρύνουν, οικοδοµής, ως πρώτης κατοικίας, εφόσον η επιφάνεια 

της δεν υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικά µέτρα. Αν η επιφάνεια της 

οικοδοµής υπερβαίνει τα 120 τετραγωνικά µέτρα, λαµβάνεται υπόψη ως τεκµήριο η 

δαπάνη που αντιστοιχεί στην επιφάνεια πάνω από τα 120 τετραγωνικά µέτρα. 

2. Επιπλέον, σύµφωνα µε τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης στ΄ του 

ίδιου άρθρου, από το ποσό της δαπάνης που καταβάλλεται για την τοκοχρεολυτική 

απόσβεση δανείου που έχει ληφθεί για την αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας, δεν 

λαµβάνεται υπόψη, για την εφαρµογή τεκµηρίου, το ποσό του χρεολυσίου που 

περιλαµβάνεται στην οικεία δαπάνη, κατά το µέρος που αυτό επιµεριστικά αναλογεί στη 

µέχρι των 120 τ.µ. επιφάνεια της κατοικίας. 

3. Περαιτέρω, σύµφωνα µε την περίπτ.ε΄ της παρ.2 του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε. τα 

ποσά που προέρχονται από δάνεια στο φορολογούµενο, τη σύζυγο του και τα 

προστατευόµενα µέλη αυτού λαµβάνονται υπόψη για την κάλυψη τεκµηρίου. 

Συγκεκριµένα, για την κάλυψη της διαφοράς που προέρχεται από ανέγερση πρώτης 

κατοικίας πάνω από 120 τ.µ. χρησιµοποιείται µόνο το τµήµα του δανείου που αντιστοιχεί 

στην πάνω από τα 120 τ.µ. επιφάνεια. Προϋπόθεση για να ληφθεί υπόψη το ποσό του 

δανείου αποτελεί η λήψη του πριν από την πραγµατοποίηση της σχετικής δαπάνης, 

πράγµα το οποίο αποδεικνύεται από επίσηµα αποδεικτικά στοιχεία. Στην περίπτωση 

τραπεζικού δανείου ως ηµεροµηνία λήψης του θεωρείται η ηµεροµηνία εκταµίευσής του. 

4. Τέλος, στη σύµβαση δανείου πρέπει να αναφέρεται ο σκοπός χορήγησής του. 

Συγκεκριµένα, το ποσό του δανείου που χορηγείται για ανέγερση α΄ κατοικίας µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί µόνο για τον συγκεκριµένο σκοπό και όχι για την κάλυψη άλλων 

τεκµηρίων. 

5. Συνεπώς, εφόσον το συγκεκριµένο δάνειο έχει ληφθεί για ανέγερση α΄ κατοικίας, η 

οποία είναι άνω των 120 τ.µ., µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την δικαιολόγηση της 
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τεκµαρτής δαπάνης (για την επιφάνεια άνω των 120 τ.µ.) και όχι για άλλο σκοπό. 

 

 

Αθήνα, 6 Σεπτεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1072618/1446/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Κάλυψη τεκµηρίου µε ποσό από πώληση περιουσιακού 
στοιχείου.  

 

ΣΧΕΤ: Η από 20.6.2007 αίτησή σας. 

 

Αναφορικά µε το παραπάνω θέµα σας πληροφορούµε τα ακόλουθα: 

1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του 

ν.2238/1994 ορίζεται ότι η διαφορά µεταξύ του εισοδήµατος που ζητήθηκε από το 

φορολογούµενο, τη σύζυγό του και τα πρόσωπα που τους βαρύνουν ή προσδιορίστηκε 

από τον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας και της συνολικής ετήσιας 

τεκµαρτής δαπάνης τους (άρθρα 16 και 17 του ίδιου ως άνω νόµου) καλύπτεται ή 

περιορίζεται, µεταξύ άλλων, µε χρηµατικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση 

περιουσιακών στοιχείων. 

2. Περαιτέρω, σύµφωνα µε την περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 κάθε 

ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση αυτών των εσόδων τα µειώνει, προκειµένου 

αυτά να ληφθούν υπόψη για την κάλυψη ή τον περιορισµό της συνολικής ετήσιας 

δαπάνης, εκτός αν τα ποσά αυτά έχουν ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισµό του 

εισοδήµατος του έτους που καταβλήθηκαν και ο φορολογούµενος επικαλείται ανάλωση 

κεφαλαίου του έτους αυτού. 

3. Επίσης, σύµφωνα µε την 1037956/356/Α0012/ΠΟΛ. 1094/23.3.1989 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών και από 1.1.1988 (ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 

του ν.1828/1989) κάθε δαπάνη που καταβλήθηκε για την απόκτηση περιουσιακών 

στοιχείων τα µειώνει προκειµένου αυτά να ληφθούν υπόψη για την κάλυψη ή περιορισµό 

της διαφοράς µεταξύ της ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης και του συνολικού εισοδήµατος. 

4. Κατόπιν των ανωτέρω το ποσό που εισπράξατε από την πώληση περιουσιακού 

στοιχείου (50% Ε∆Χ) αποτελεί έσοδό σας που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε ολόκληρο για 

την κάλυψη τεκµαρτής δαπάνης, εφόσον το έτος αγοράς του (1997), το ποσό αυτό 

αποτελούσε τεκµαρτή δαπάνη και εφόσον δεν θα επικαλεστείτε ανάλωση κεφαλαίου του 

έτους που πραγµατοποιήθηκε η δαπάνη αγοράς, για πιθανή µελλοντική κάλυψη 
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τεκµηρίου. 

5. Επισηµαίνεται ότι η επαλήθευση των στοιχείων που αφορούν στην αγορά και στην 

πώληση του αυτοκινήτου (Ε.∆.Χ.) καθώς και στα χρηµατικά ποσά που καταβλήθησαν και 

εισπράχθησαν αντίστοιχα, αποτελεί θέµα πραγµατικό και ανάγεται στην ελεγκτική εξουσία 

του προϊσταµένου της αρµόδιας ∆.Ο.Υ.. 

 

 

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1078298/1542/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Κάλυψη τεκµηρίου αγοράς µε εισαγωγή συναλλάγµατος που 
προήλθε από την πώληση ακινήτου στην αλλοδαπή. 

 

Σε απάντηση του από 2.8.07 εγγράφου σας αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.δ΄, της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του 

ν.2238/1994, η προστιθέµενη διαφορά τεκµηρίων περιορίζεται ή καλύπτεται, µεταξύ 

άλλων, µε εισαγωγή συναλλάγµατος που δεν εκχωρείται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της 

Ελλάδος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτηση του στην αλλοδαπή. 

2. Με την 1035772/676/Α0012/ΠΟΛ. 1130/17.4.02 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Οικονοµίας και Οικονοµικών ορίσθηκε ως αποδεικτικό εισαγωγής χρηµατικών κεφαλαίων 

από το εξωτερικό το πρωτότυπο του κατά περίπτωση, εκδιδόµενου από κάθε τράπεζα, 

παραστατικού, µε την προϋπόθεση ότι περιέχει το ονοµατεπώνυµο του δικαιούχου του 

εισαγόµενου χρηµατικού ποσού, το ύψος του ποσού, το νόµισµα και τη χώρα 

προέλευσης. 

3. Στο ερώτηµά σας αναφέρετε ότι είστε µόνιµος κάτοικος Ελλάδος και επιθυµείτε να 

εισάγετε συνάλλαγµα προκειµένου να καλύψετε το τεκµήριο αγοράς ενός ακινήτου. Το 

ποσό του συναλλάγµατος προέρχεται από την πώληση ακινήτου στην αλλοδαπή. 

4. Κατόπιν των ανωτέρω, είναι δυνατή η κάλυψη του τεκµηρίου εφόσον: 

α. προσκοµίσετε το αποδεικτικό εισαγωγής των χρηµατικών κεφαλαίων από το εξωτερικό 

όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος και  

β. αποδείξετε µε επίσηµα έγγραφα (πρωτότυπα µεταβιβαστικών συµβολαίων) την πώληση 

του ακινήτου. Στην περίπτωση που τα συµβόλαια έχουν συνταχθεί στην αλλοδαπή 

απαιτείται η προσκόµιση της επίσηµης µετάφρασής τους. 
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Αθήνα, 26 Ιουλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1056876/1134/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Ωφέλεια από την αγορά και πώληση µετοχών. 

 

Απαντώντας στην από 31.5.2007 αίτησή σας σχετικά µε το θέµα ,σας στέλνουµε την 

1024266/438/Α0012/7.3.2000 (ΠΟΛ. 1086) διαταγή του Υπουργείου Οικονοµίας & 

Οικονοµικών προς ενηµέρωση σας, γνωρίζοντάς σας ότι τα κέρδη που προκύπτουν από 

την πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών µπορούν να γραφούν στους 

κωδικούς 659-660 του πίνακα 5 της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος φυσικών 

προσώπων και µπορούν να χρησιµοποιηθούν για κάλυψη τεκµηρίων χωρίς να υπάρχει 

περίπτωση αφαίρεσης από το φορολογητέο εισόδηµα. 

 

 

Αθήνα 18 Ιουλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1071867/1405/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Κάλυψη τεκµηρίου µε χρηµατικά ποσά που προέρχονται από 
διάθεση περιουσιακού στοιχείου (εκποίηση λιρών Αγγλίας). 

 

Αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας πληροφορούµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.γ΄ της παραγρ. 2 του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε. 

(ν.2238/1994) ορίζεται ότι η διαφορά µεταξύ του εισοδήµατος που δηλώθηκε από τον 

φορολογούµενο ή προσδιορίστηκε από τον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής 

υπηρεσίας και της συνολικής ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης καλύπτεται ή περιορίζεται 

µεταξύ άλλων, µε χρηµατικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών 

στοιχείων. 

2. Περαιτέρω, σύµφωνα µε την παρ.στ΄ του ιδίου άρθρου, η δωρεά στο 

φορολογούµενο ή η γονική παροχή χρηµατικών ποσών καλύπτουν ή περιορίζουν τη 

διαφορά εφόσον έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) στην 

αρµόδια ∆.Ο.Υ. µέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγµατοποιήθηκε η σχετική δαπάνη 

ανεξάρτητα αν η δήλωση αυτή είναι αρχική εµπρόθεσµη ή αρχική εκπρόθεσµη ή 

συµπληρωµατική. 

3. Στην αίτησή σας αναφέρετε ότι, ο παππούς σας λίγο πριν την αποβίωσή του, σας 
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έδωσε ως δώρο για τον επικείµενο γάµο σας, ένα κουτί µε χρυσά νοµίσµατα τα οποία 

εκποιήσατε στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το ποσό της εκποίησης το συµπεριλάβατε στην 

δήλωση φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2007 προκειµένου να καλύψετε τεκµαρτή 

δαπάνη απόκτησης περιουσιακού στοιχείου. Η ∆.Ο.Υ. Β΄…δεν έκανε δεκτό το ποσό αυτό. 

4. Κατόπιν των ανωτέρω, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το χρηµατικό ποσό που 

αποκτήσατε από τη διάθεση (εκποίηση) περιουσιακού στοιχείου (Λιρών Αγγλίας) για την 

κάλυψη τεκµαρτής δαπάνης εφόσον δικαιολογήσετε την απόκτηση αυτού του 

περιουσιακού στοιχείου και εφόσον έχετε δηλώσει µέχρι 31.12.2006 στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., 

σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Η ∆/νση Φορολογίας Κεφαλαίου προς την οποία κοινοποιείται το παρόν µε 

φωτοαντίγραφο του ερωτήµατος παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες σε θέµατα 

αρµοδιότητάς της. 

 

 

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1062825/1257/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Έκπτωση δαπανών των άρθρων 16 και 17 του ν.2238/1994 από 
τον προσδιορισµό του κεφαλαίου κάθε έτους µε σκοπό την ανάλωση. 

 

Απαντώντας στην 25.6.2007 αίτησή σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν.3296/2004, οι οποίες 

αντικατέστησαν την περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήµατος είναι σε ισχύ και έχουν ως εξής: 

«Για τον προσδιορισµό του κεφαλαίου κάθε έτους από τα πραγµατικά εισοδήµατα που 

έχουν φορολογηθεί ή νόµιµα απαλλαγεί από το φόρο, τα οποία προκύπτουν από 

συµψηφισµό των θετικών και αρνητικών στοιχείων αυτών, τα χρηµατικά ποσά, τα 

οριζόµενα στις περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ και οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο 

αποδεδειγµένα έχει εισπραχθεί, εκπίπτουν οι δαπάνες που ο προσδιορισµός τους ορίζεται 

από τα άρθρα 16 και 17 ανεξάρτητα από το αν απαλλάσσονται τις εφαρµογής του 

τεκµηρίου». 

2. Σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν.3220/2004, η οποία 

εφαρµόζεται από 1.1.2003 και µετά, καταργήθηκε ο ειδικός τρόπος προσδιορισµού της 

ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης των αυτοκινήτων τύπου Jeep και εφαρµόζονται πλέον 
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ανάλογα γι’ αυτού του τύπου αυτοκίνητα οι διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 

1 του άρθρου 16 του ν.2238/1994 που προσδιορίζουν την ετήσια τεκµαρτή δαπάνη των 

επιβατικών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων. 

3. Με βάση τα παραπάνω, προκύπτει ότι σε περίπτωση ανάλωσης κεφαλαίου που 

αφορά έτη µέχρι το 2002 εφαρµόζονται για τον προσδιορισµό του τεκµηρίου δαπανών για 

τα αυτοκίνητα τύπου Jeep, προκειµένου να υπολογιστεί το κεφάλαιο κάθε έτους προς 

ανάλωση, οι διατάξεις που ίσχυαν µέχρι και την 31.12.2002 και όριζαν τον τρόπο 

υπολογισµού του τεκµηρίου για αυτού του τύπου αυτοκίνητα. Για τα έτη 2003 και µετά 

ισχύει ό,τι αναφέρεται στην περίπτωση β΄, παράγραφος 1 του άρθρου 16 του ν.2238/1994 

όσον αφορά τον προσδιορισµό του τεκµηρίου. 

4. Τέλος, σηµειώνεται ότι επί του παρόντος δεν αντιµετωπίζεται νοµοθετική ρύθµιση 

που να τροποποιεί τις ανωτέρω διατάξεις. 

 

 

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ: 1060070/1191/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Κάλυψη τεκµηρίου αγοράς ακινήτου µε εισαγωγή χρηµατικών 
κεφαλαίων από την αλλοδαπή και απώλεια πρωτοτύπου βεβαίωσης 
εισαγωγής χρηµατικών κεφαλαίων. 

 

Απαντώντας στο από 18-6-2007 έγγραφό σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της υποπερίπτωσης αα΄, της περίπτωσης δ΄ της 

παρ.2 του άρθρου 19 του ν.2238/1994, η προστιθέµενη διαφορά τεκµηρίου περιορίζεται ή 

καλύπτεται, για πρόσωπα που κατοικούν µονίµως στο εξωτερικό, µε εισαγωγή 

συναλλάγµατος, το οποίο δεν εκχωρείται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδας και δεν 

απαιτείται η δικαιολόγηση απόκτησής του στην αλλοδαπή. 

2. Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του 

1035772/676/Α0012/ΠΟΛ. 1130/17.4.2002 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών ή 

οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ.5 του άρθρου 19 του 

ν.2238/1994 ορίζεται ως αποδεικτικό εισαγωγής χρηµατικών κεφαλαίων από το εξωτερικό 

και συνυποβάλλεται µε την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήµατος, το πρωτότυπο του, 

κατά περίπτωση, εκδιδόµενου από κάθε Τράπεζα παραστατικού, µε την προϋπόθεση ότι 

περιέχει το ονοµατεπώνυµο του δικαιούχου του εισαγόµενου χρηµατικού ποσού, το ύψος 
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του ποσού, το νόµισµα και τη χώρα προέλευσης. Προκειµένου να καλυφθεί η 

προστιθέµενη διαφορά τεκµηρίων, θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί εισαγωγή χρηµατικών 

κεφαλαίων από το εξωτερικό και όχι απλή µεταφορά κεφαλαίων από λογαριασµό µη 

κατοίκου Ελλάδας που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυµα στην Ελλάδα σε δικαιούχο κάτοικο 

Ελλάδας. 

Το παραστατικό αυτό δεν απαιτείται να είναι το ίδιο για όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα 

λόγω της πολυµορφίας των µηχανογραφικών εφαρµογών και του αυτοµατισµού των 

συναλλαγών. 

3. Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2, της προαναφερόµενης ΠΟΛ 

απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών ορίζεται ότι οι µοναδικές βεβαιώσεις εισαγωγής 

συναλλάγµατος (Β.Α.Σ) που αποτελούσαν µέχρι 31.12.2001 το επίσηµο δικαιολογητικό 

εισαγωγής κεφαλαίων από το εξωτερικό σε όσες περιπτώσεις εξακολουθούν να 

εκδίδονται, αποτελούν το νόµιµο παραστατικό. 

4. Με βάση τα όσα προεκτέθηκαν στην περίπτωση που προκύψει θέµα κάλυψης 

τεκµηρίου για µόνιµο κάτοικο εξωτερικού, αυτό µπορεί να καλυφθεί µε εισαγωγή 

χρηµατικών κεφαλαίων από το εξωτερικό µε την προϋπόθεση να υπάρχει αποδεικτικό 

εισαγωγής χρηµατικών κεφαλαίων από τράπεζα στη οποία υποχρεωτικά να αναφέρεται το 

ονοµατεπώνυµο του δικαιούχου του εισαγόµενου ποσού. 

5. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της αίτησής σας, κάτοικος Γερµανίας αγόρασε 

ακίνητο στην Ελλάδα αντί 67.900 ευρώ. Το ποσό αυτό εµβάσθηκε από γερµανική τράπεζα 

σε ελληνική τράπεζα και ειδικότερα σε λογαριασµό του πωλητή. Για τη µεταφορά αυτή, η 

ελληνική τράπεζα χορήγησε σχετική βεβαίωση εισαγωγής χρηµατικών κεφαλαίων στο 

όνοµα του πωλητή. 

6. Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι εφόσον η βεβαίωση εισαγωγής 

συναλλάγµατος δεν έχει εκδοθεί στο όνοµα του αγοραστή, όπως ορίζεται από την 

1035772/676/Α0012/ΠΟΛ1130/2002 Α.Υ.Ο. (κανονιστική πράξη) και τηρώντας την 

τυπικότητα των ισχυουσών διατάξεων η υπόψη βεβαίωση δεν µπορεί να ληφθεί υπόψη. 

Πάντως, επειδή το θέµα είναι πραγµατικό, ανήκει στην εξελεγκτική αρµοδιότητα του 

αρµόδιου Προϊσταµένου της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. και εφόσον επαληθευτεί ότι αποστολέας και 

δικαιούχος του εισαγόµενου ποσού είναι πράγµατι ο εν λόγω κάτοικος εξωτερικού, η 

αποδεδειγµένη πλέον εισαγωγή χρηµατικών κεφαλαίων από τον αγοραστή µπορεί να 

ληφθεί υπόψη για την κάλυψη του τεκµηρίου της αγοράς του οικοπέδου. 

7. Τέλος, σύµφωνα µε την 1045120/948/Α0012/13.5.2003 διαταγή µας σε 

περίπτωση απώλειας του οριζόµενου από την ΠΟΛ. 1020/1989 απόφασης του Υπουργού 

Οικονοµικών δικαιολογητικού εισαγωγής χρηµατικών κεφαλαίων από το εξωτερικό, ο 
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Προϊστάµενος της αρµόδιας ∆.Ο.Υ εξετάζει το θέµα ως πραγµατικό και κρίνει µε βάση τα 

δικαιολογητικά που προσκοµίζονται σε αντικατάσταση του απολεσθέντος αποδεικτικού αν 

πράγµατι εισήχθησαν χρήµατα από την αλλοδαπή προκειµένου να κάνει δεκτά τα εν λόγω 

δικαιολογητικά για κάλυψη τεκµηρίου. 

 

 

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2007 

Αριθ. Πρωτ 1059274/756/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Κάλυψη τεκµηρίου αγοράς ακινήτου µε γονική παροχή. 

 

Απαντώντας στην από 5-4-2007 αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε την περίπτωση γ΄ του άρθρου 17 του ν.2238/1994, ως ετήσια τεκµαρτή 

δαπάνη του φορολογούµενου λογίζονται και τα χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται για 

αγορά ακινήτου. 

2. Επίσης, σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 19 του ίδιου νόµου, η διαφορά µεταξύ 

του εισοδήµατος που δηλώθηκε από το φορολογούµενο και της συνολικής ετήσιας 

δαπάνης των άρθρων 16 και 17 προσαυξάνει τα εισοδήµατα που δηλώνονται κατά το ίδιο 

οικονοµικό έτος από εµπορικές επιχειρήσεις ή από την άσκηση ελευθέριων επαγγελµάτων 

και αν δεν δηλώνεται εισόδηµα από τις κατηγορίες αυτές η διαφορά αυτή λογίζεται 

εισόδηµα της παρ.3 του άρθρου 48. 

3. Περαιτέρω, όπως προκύπτει από την παρ.2 του άρθρου 19 του ίδιου νόµου, η 

διαφορά λόγω τεκµηρίου καλύπτεται, εκτός των άλλων, µε δωρεά ή γονική παροχή 

χρηµατικών ποσών για τα οποία η φορολογική δήλωση έχει υποβληθεί µέχρι τη λήξη του 

έτους στο οποίο πραγµατοποιήθηκε η σχετική δαπάνη. 

4. Όπως αναφέρετε στην αίτησή σας, στις 24/11/2006 πραγµατοποιήθηκε µια αγορά 

οικοπέδου στο όνοµα του γιου σας µε χρήµατα που του δωρίσατε ως πατέρας. Ωστόσο, 

από άγνοια δεν υποβάλατε δήλωση δωρεάς του χρηµατικού ποσού στη ∆.Ο.Υ. µέχρι το 

τέλος του έτους 2006. Ζητάτε κατόπιν αυτού, να καλυφθεί η τεκµαρτή δαπάνη αγοράς του 

γιου σας µε εκπρόθεσµη δήλωση γονικής παροχής. 

5. Κατόπιν των ανωτέρω, εφόσον δεν υποβάλατε στη ∆.Ο.Υ. την δήλωση φόρου 

δωρεάς µέχρι το τέλος του 2006, δεν µπορεί να καλυφθεί το τεκµήριο αγοράς ακινήτου του 

γιου σας µε εκπρόθεσµη δήλωση γονικής παροχής. 
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Αθήνα, 4 Ιουνίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1046603/924/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή χρηµατικών κεφαλαίων από µόνιµους κατοίκους 
εξωτερικού για την κάλυψη τεκµηρίου. 

 

Απαντώντας σε αίτησή σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, το οποίο διαβιβάστηκε 

στην Υπηρεσία µας από τη ∆.Ο.Υ. Σύρου, σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της υποπερίπτωσης αα΄, της περίπτωσης δ΄, της 

παρ.2 του άρθρου 19 του ν.2238/1994, η προστιθέµενη διαφορά τεκµηρίου περιορίζεται ή 

καλύπτεται, για πρόσωπα που κατοικούν µονίµως στο εξωτερικό, µε εισαγωγή 

συναλλάγµατος, το οποίο δεν εκχωρείται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδας και δεν 

απαιτείται η δικαιολόγηση απόκτησής του στην αλλοδαπή. 

2. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 της 1035772/676/Α0012/ΠΟΛ. 

1130/17.4.2002 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών η οποία εκδόθηκε κατ’ 

εξουσιοδότηση των διατάξεων του παρ.5 του άρθρου 19 του ν.2238/1994, ορίζεται ως 

αποδεικτικό εισαγωγής χρηµατικών κεφαλαίων από το εξωτερικό και συνυποβάλλεται µε 

την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήµατος, το πρωτότυπο του κατά περίπτωση, 

εκδιδόµενου από κάθε Τράπεζα παραστατικού, µε την προϋπόθεση ότι περιέχει το 

ονοµατεπώνυµο του δικαιούχου του εισαγόµενου χρηµατικού ποσού, το ύψος του ποσού, 

το νόµισµα και τη χώρα προέλευσης. 

Το παραστατικό αυτό δεν απαιτείται να είναι το ίδιο για όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα 

λόγω της πολυµορφίας των µηχανογραφικών εφαρµογών και του αυτοµατισµού των 

συναλλαγών. 

3. Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2, της προαναφερόµενης 

απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών ορίζεται ότι οι µοναδικές βεβαιώσεις εισαγωγής 

συναλλάγµατος (Β.Α.Σ.), που αποτελούσαν µέχρι την 31.12.2001 το επίσηµο 

δικαιολογητικό εισαγωγής χρηµατικών κεφαλαίων από το εξωτερικό, σε όσες περιπτώσεις 

εξακολουθούν να εκδίδονται, αποτελούν το νόµιµο παραστατικό. 

4. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι ο νόµος δεν αναγνωρίζει κάλυψη τεκµηρίου 

µε χρήµατα προερχόµενα από το εξωτερικό, για τα οποία δεν προηγήθηκε εισαγωγή µέσω 

τραπεζικού λογαριασµού. 

Ωστόσο, όπως έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση (1014151/306/16.2.2004 και 

1040706/1201/25.7.2004 έγγραφά µας), η τεκµαρτή δαπάνη που προκύπτει για µόνιµο 

κάτοικο εξωτερικού καλύπτεται και µε το έντυπο της δήλωσης εισαγοµένων µετρητών και 
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αξιών, όταν η εισαγωγή χρηµατικών κεφαλαίων γίνεται µε φυσική µεταφορά. Στο έντυπο 

αυτό µπορούν να δηλωθούν τα νοµίσµατα όλων των χωρών εντός και εκτός ευρωζώνης 

δεδοµένου ότι για την κάλυψη της τεκµαρτής δαπάνης λαµβάνονται υπόψη ευρώ και 

συνάλλαγµα. Το εν λόγω έντυπο µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο από κατοίκους 

εξωτερικού όταν αυτοί εισέρχονται στη χώρα µας. 

5. ∆ιευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που τα χρηµατικά κεφάλαια που δηλώνονται 

στο δελτίο εισαγοµένων µετρητών κατατεθούν σε τραπεζικό λογαριασµό για την κάλυψη 

τεκµηρίων. θα πρέπει ως αποδεικτικό εισαγωγής των χρηµατικών αυτών κεφαλαίων να 

προσκοµιστεί πλέον βεβαίωση της τράπεζας στην οποία κατατέθηκαν. Η βεβαίωση αυτή 

θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της 1035772/676/Α0012/ΠΟΛ. 1130/17.4.02 

απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών. 

6. Εποµένως, µε βάση τα όσα προεκτέθηκαν στην περίπτωση που προκύψει θέµα 

κάλυψης τεκµηρίου για µόνιµο κάτοικο εξωτερικού αυτό δεν µπορεί να καλυφθεί µε 

εισαγωγή χρηµατικών ποσών από την αλλοδαπή µε τη χρήση πιστωτικής κάρτας από 

µηχάνηµα ΑΤΜ κατευθείαν από τραπεζικό λογαριασµό που τηρείται σε τραπεζικό ίδρυµα 

της αλλοδαπής, θα πρέπει να υπάρχει είτε αποδεικτικό εισαγωγής από τράπεζα όταν η 

εισαγωγή γίνεται µέσω τραπέζης είτε δελτίο εισαγοµένων µετρητών όταν η εισαγωγή 

γίνεται µε φυσική µεταφορά και το οποίο να συνοδεύεται από βεβαίωση τράπεζας στην 

οποία µετέπειτα κατατέθηκαν. 

Τέλος, τα εν λόγω έντυπα θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της 

προαναφερθείσας απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών. 

 

 

Αθήνα, 29 Μαΐου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1052535/1000/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Υπόθεση «......». 

 

Σε συνέχεια του παραπάνω θέµατος, σας πληροφορούµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. σε φόρο υπόκειται 

κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο αποκτά εισόδηµα που προκύπτει στην Ελλάδα 

ανεξάρτητα από την ιθαγένεια και τον τόπο κατοικίας ή διαµονής του. Επίσης ανεξάρτητα 

από την ιθαγένεια του, σε φόρο υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο για τα εισοδήµατα του 

που προκύπτουν στην αλλοδαπή, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα. 

2. Κατόπιν ερωτήµατος της υπηρεσίας µας προς τη Γενική ∆/νση Τελωνείων, 
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σχετικά µε το θέµα της µετοικεσίας, η αρµοδία διεύθυνση µε το Φ. 522/12/3.5.07 έγγραφό 

της, µας ενηµέρωσε ότι για τους κατοίκους των χωρών της ΕΕ που έρχονται να µείνουν 

µόνιµα στην Ελλάδα και πρόκειται να µεταφέρουν µόνο την οικοσκευή τους δεν απαιτείται 

η προσκόµιση πιστοποιητικού µετοικεσίας, ενώ απαιτείται στην περίπτωση που πρόκειται 

να µεταφέρουν κάποιο µέσο µεταφοράς. Εξάλλου είναι στη διακριτική ευχέρεια του 

δικαιούχου να κάνει χρήση του πιστοποιητικού ή όχι και συνεπώς υπάρχει πιθανότητα 

κάποιο πρόσωπο να µεταφέρει τη συνήθη κατοικία του χωρίς να ζητήσει την έκδοση του εν 

λόγω πιστοποιητικού. 

3. Με δεδοµένο ότι, η έκδοση πιστοποιητικού µετοικεσίας δεν είναι απαραίτητη 

προκειµένου για την απόδειξη µεταφοράς από αλλοδαπό της κατοικίας του στην Ελλάδα, 

εφόσον η συγκεκριµένη φορολογούµενη ήταν µόνιµος κάτοικος εξωτερικού πριν το οικ. 

έτος 2005 που υπέβαλε φορολογική δήλωση στην Ελλάδα και εφόσον πληρούνται οι 

προϋποθέσεις που ορίζονται µε την ΠΟΛ 1130/17.4.2002 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Οικονοµικών για την εισαγωγή χρηµατικών κεφαλαίων από το εξωτερικό, δεν απαιτείται η 

δικαιολόγηση της απόκτησης των χρηµατικών κεφαλαίων που εισήγαγε η φορολογούµενη 

στην Ελλάδα. 

Περαιτέρω, µε βάση τα παραπάνω εφόσον η υπόψη φορολογούµενη κριθεί ότι το 

οικονοµικό έτος 2005 που υπέβαλε φορολογική δήλωση στην Ελλάδα και µετά, ήταν 

κάτοικος Ελλάδας, αρµόδια ∆.Ο.Υ. για την εκκαθάριση των δηλώσεων είναι η ∆.Ο.Υ.... 

4. Τέλος, η ∆/νση ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων προς την οποία κοινοποιείται το 

παρόν µε φωτοαντίγραφο του ερωτήµατος παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες σε 

θέµατα αρµοδιότητάς της. 

 

 

Αθήνα, 9 Μαΐου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1045680/862/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Τεκµαρτή δαπάνη διαβίωσης από την κατοχή ή κυριότητα 
αεροσκαφών και ελικοπτέρων. 

 

ΣΧΕΤ.: Το 876/∆Μ-Γ719.4.07 έγγραφό σας. 

 

Αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, θέτουµε υπόψη σας τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε το θεωρητικό πλαίσιο της ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης διαβίωσης 

που προκύπτει από την κατοχή ή κυριότητα αεροσκαφών και ελικοπτέρων, τα αεροσκάφη 
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επαγγελµατικής χρήσης απαλλάσσονται από την τεκµαρτή δαπάνη διαβίωσης. (Σχετικά τα 

1104485/2412/0012/23.11.06, 1108087/2509/Α0012/26.1.07, 1039313/738/Α0012/18.4.07 

έγγραφα της Υπηρεσίας µας)· 

2. Η διαπίστωση της εφαρµογής του παραπάνω πλαισίου, αφορά πραγµατικά 

περιστατικά και απαιτεί ειδικότερες για κάθε περίπτωση ελεγκτικές επαληθεύσεις 

(καταστατικό, βιβλία Κ.Β.Σ., διαδικασίες Μητρώου, δραστηριότητες που ενεργούνται στην 

πράξη κ.λπ.) για τις οποίες η υπηρεσία µας είναι αναρµόδια. 

 

 

Αθήνα, 9 Μαΐου 2007 

Αριθ. Πρωτ :1045025/856/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Υποβολή συµπληρωµατικής δήλωσης για τη δήλωση ποσού 
από πώληση ακινήτων, στο αµέσως επόµενο µη παραγεγραµµένο 
οικονοµικό έτος. 

 

Σε απάντηση του από 13-4-2007 τηλετυπήµατός σας, αναφορικά µε το 

παραπάνω θέµα σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα. 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 84 του ν.2238/1994 η 

κοινοποίηση φύλλου ελέγχου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 69 του ίδιου νόµου δεν 

µπορεί να γίνει µετά την πάροδο πενταετίας από το τέλος του έτους µέσα στο οποίο λήγει 

η προθεσµία για την επίδοση της δήλωσης. Το δικαίωµα του ∆ηµοσίου για επιβολή του 

φόρου παραγράφεται µετά την πάροδο της πενταετίας. 

2. Επίσης µε τις διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγρ.2 του άρθρου 19 του ίδιου 

νόµου ορίζεται ότι η προστιθέµενη διαφορά τεκµηρίου καλύπτεται και µε ανάλωση 

κεφαλαίου που αποδεδειγµένα έχει φορολογηθεί κατά τα προηγούµενα έτη ή νόµιµα έχει 

απαλλαγεί από το φόρο. Επίσης ορίζεται και ο τρόπος υπολογισµού αυτού του κεφαλαίου. 

3. Σύµφωνα µε την Ε10838/ΠΟΛ. 147/6.8.1984 διαταγή του Υπουργείου 

Οικονοµικών, οι συµπληρωµατικές δηλώσεις που συµπληρώνουν ποσά του πίνακα 6 

(πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία) στο έντυπο της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, δε 

συνιστούν ανάκληση φορολογητέας ύλης ή δαπάνης ή προσδιοριστικού της δαπάνης 

στοιχείου και κατά συνέπεια η δυνατότητα υποβολής αυτών είναι η οριζόµενη προθεσµία 

για την υποβολή των συµπληρωµατικών δηλώσεων (παρ.1 του αρ.62 του ν.2238/1994). 

4. Με το 1020868/404/Α0012/30-3-2007 έγγραφό µας έγινε δεκτό ότι για την κάλυψη 

τεκµαρτής δαπάνης µπορεί να χρησιµοποιηθεί κεφάλαιο προηγούµενων ετών που 
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σχηµατίστηκε µεταξύ άλλων και από ποσό από πώληση ακινήτων που έγινε σε έτος 

προγενέστερο από εκείνο που πραγµατοποιείται η δαπάνη, το οποίο όµως έχει ήδη 

παραγραφεί, εφόσον δηλωθεί µε συµπληρωµατική δήλωση στο αµέσως επόµενο µη 

παραγεγραµµένο οικονοµικό έτος. 

5. Στο έγγραφό σας µας αναφέρετε ότι ο φορολογούµενός σας θέλει να καλύψει 

τεκµαρτή δαπάνη του οικονοµικού έτους 2006 µε κεφάλαιο προηγούµενων ετών, στο 

οποίο περιλαµβάνεται ποσό από πώληση ακινήτων που πραγµατοποιήθηκε τα έτη 1996 

και 1997, χωρίς όµως να έχει δηλώσει τα ποσά αυτά στις δηλώσεις φορολογίας 

εισοδήµατος των αντίστοιχων οικονοµικών ετών 1997 και 1998. 

6. Ύστερα από τα παραπάνω, τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο 

έχουν εφαρµογή και στην περίπτωση του φορολογούµενού σας. Εποµένως για την 

κάλυψη τεκµαρτής δαπάνης του οικονοµικού έτους 2006 µπορεί να χρησιµοποιήσει µε τη 

µορφή κεφαλαίου προηγούµενων ετών τα ποσά από τη πώληση περιουσιακών στοιχείων 

που έγιναν τα έτη 1996-1997, εφόσον τα δηλώσει στο τελευταίο µη παραγεγραµµένο 

οικονοµικό έτος, ήτοι στο 2001, το οποίο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του 

ν.3513/2006 παραγράφεται στις 31-12-2008. 

Σηµειώνεται ότι στη συµπληρωµατική δήλωση δεν επιβάλλεται το πρόστιµο του 

άρθρου 4 του ν.2523/1997 δεδοµένου ότι, µε την παράλειψη στην αρχική δήλωση δεν 

παραβιάστηκε κάποια φορολογική διάταξη (σχετ. το 1074403/2002/Α0012/11-11-2004 

έγγραφο). 

7. Τέλος το θέµα ως πραγµατικό, εναπόκειται στην εξελεγκτική εξουσία της 

προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ, ο οποίος θα ελέγξει τον υπολογισµό του κεφαλαίου 

προηγούµενων οικονοµικών ετών καθώς και τη µη ανάλωσή του για κάλυψη τεκµηρίου 

κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη. 

 

 

Αθήνα, 8 Μαΐου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1041765/785/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Κάλυψη τεκµαρτής δαπάνης µε χρηµατικά ποσά από 
κληρονοµιά. 

 

Απαντώντας σε αίτησή σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας πληροφορούµε τα 

εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.β΄ της παρ.2 του άρθρου 19 του ν.2238/1994 η 
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προστιθέµενη διαφορά τεκµηρίου περιορίζεται ή καλύπτεται µε χρηµατικά ποσά που δε 

θεωρούνται εισόδηµα κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 

2. Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 61 του 

ν.2238/1994 υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης σε περίπτωση θανάτου φορολογουµένου 

είναι οι κληρονόµοι του για το σύνολο του εισοδήµατος που απέκτησε µέχρι τη χρονολογία 

του θανάτου του. 

3. Όπως αναφέρετε στην αίτησή σας κληρονοµήσατε εσείς και ο αδελφός σας από 

τους αποθανόντες παππού και γιαγιά χρηµατικό ποσό το οποίο είχαν εισάγει από την 

αλλοδαπή µε τη µορφή συναλλάγµατος και το οποίο ευρωποιήθηκε µετέπειτα από εµάς. 

4. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το εν λόγω χρηµατικό ποσό το οποίο 

ισχυρίζεστε ότι κληρονοµήσατε µπορείτε να το χρησιµοποιήσετε για την κάλυψη 

προστιθέµενης διαφοράς τεκµηρίου ως έσοδο από κληρονοµιά., δηλώνοντας το στη 

δήλωσή σας ως ποσό που δεν θεωρείται εισόδηµα και όχι ως εισαγωγή συναλλάγµατος, 

µε την προϋπόθεση όµως στις δηλώσεις εισοδήµατος που υποβάλατε ως κληρονόµοι στο 

όνοµα των αποθανόντων να έχει δηλωθεί. 

5. Πάντως επειδή το θέµα σας είναι πραγµατικό, το παρόν κοινοποιείται στην 

αρµόδια ∆.Ο.Υ. και παρακαλούµε για τις δικές της ενέργειες ενηµερώνοντας σχετικά και τη 

διεύθυνσή µας. 

 

 

Αθήνα, 2 Μαΐου 2007 

Αρ. Πρωτ, 1015860/298/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Ανάλωση κεφαλαίου. 

 

Σε απάντηση του από 9.2.07 ερωτήµατός σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, 

σας πληροφορούµε τα ακόλουθα: 

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 19, παρ. 2, περ. ζ΄ του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), 

ορίζεται ότι η διαφορά του εισοδήµατος που δηλώθηκε από τον φορολογούµενο, τη 

σύζυγό του και τα πρόσωπα που τους βαρύνουν ή προσδιορίστηκε από τον Προϊστάµενο 

της ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας και της συνολικής ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης τους 

καλύπτεται ή περιορίζεται, µεταξύ άλλων, µε ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγµένα έχει 

φορολογηθεί κατά τα προηγούµενη έτη ή νόµιµα έχει απαλλαγεί από το φόρο. Για τον 

προσδιορισµό του κεφαλαίου κάθε έτους από τα πραγµατικά εισοδήµατα που έχουν 

φορολογηθεί ή νόµιµα απαλλαγεί από το φόρο, τα οποία προκύπτουν από το συµψηφισµό 
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των θετικών και αρνητικών στοιχείων αυτών εκπίπτουν οι δαπάνες που ο προσδιορισµός 

τους ορίζεται από τα άρθρα 16 και 17 του Κ.Φ.Ε., ήτοι δαπάνες διαβίωσης και απόκτησης 

περιουσιακών στοιχείων αντίστοιχα. 

2. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι αν πραγµατοποιηθεί δαπάνη η οποία δεν 

καλύπτεται από τα εισοδήµατα του οικείου έτους ο φορολογούµενος µπορεί να επικαλεστεί 

ανάλωση κεφαλαίου προηγουµένων ετών και θα πρέπει να συνυποβάλει µε τη δήλωση 

φορολογίας εισοδήµατος και φωτοαντίγραφο της κατάστασης µε την οποία θα προκύπτει 

το κεφάλαιο που παρέµεινε αδιάθετο το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την κάλυψη 

της τεκµαρτής δαπάνης. Αν το κεφάλαιο υπερβαίνει τη διαφορά, µεταξύ του δηλωθέντος 

εισοδήµατος και της τεκµαρτής δαπάνης, που πρέπει να καλυφθεί, το υπερβάλλον µέρος 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί στο µέλλον. 

Συνεπώς, εάν οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (άρθρο 17, Κ.Φ.Ε.), 

π.χ. αυτοκινήτου και οι δαπάνες διαβίωσης (άρθρο 16 Κ.Φ.Ε.), π.χ. σκάφους του έτους 

2006, δεν καλύπτονται από τα εισοδήµατα του έτους αυτού, δηλαδή είναι µεγαλύτερες, το 

συνολικό ετήσιο εισόδηµα σας θα προσδιορισθεί µε βάση τις δαπάνες αυτές (τεκµαρτές 

δαπάνες). Το αδιάθετο κεφάλαιο προηγούµενων ετών µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 

κάλυψη των τεκµηρίων αυτών. 

3. Η ∆.Ο.Υ. προς την οποία κοινοποιείται το παρόν µε συνηµµένη την αίτησή σας 

παρακαλείται να σας παράσχει ειδικότερες οδηγίες σε σχέση µε τα πραγµατικά 

περιστατικά των φορολογικών σας δηλώσεων. 

 

 

Αθήνα, 24/4/2007 

Αρ. Πρωτ.: 1026371/527/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Κάλυψη τεκµαρτής δαπάνης µε εισαγωγή χρηµατικών 
κεφαλαίων από το εξωτερικό. 

 

Απαντώντας στο από 2.3.2007 ερώτηµα σας, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, 

σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παρ.2 του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται 

ότι η διαφορά µεταξύ του δηλωθέντος εισοδήµατος και της συνολικής ετήσιας τεκµαρτής 

δαπάνης καλύπτεται ή περιορίζεται, µεταξύ άλλων, µε εισαγωγή συναλλάγµατος που δεν 

εκχωρείται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτηση 

του στην αλλοδαπή. 
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Επίσης δεν απαιτείται η δικαιολόγηση της απόκτησής του από µόνιµους κατοίκους 

εξωτερικού. 

2. Με την 1005428/26/Α0012/ΠΟΛ. 1020/16.1.1989 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Οικονοµικών ορίσθηκε ως αποδεικτικό της εισαγωγής συναλλάγµατος το πρωτότυπο της 

µοναδικής βεβαίωσης εισαγωγής συναλλάγµατος της αρµόδιας Τράπεζας ή των ΕΛ.ΤΑ. 

µέσω των οποίων έχει εισαχθεί από το δικαιούχο το ελεύθερο συνάλλαγµα στην Ελλάδα. 

3. Με την 1035772/676/Α0012/ΠΟΛ. 1130/17.4.02 εγκύκλιο, η µοναδική 

βεβαίωση αγοράς συναλλάγµατος έπαψε να αποτελεί το µοναδικό δικαιολογητικό 

απόδειξης εισαγωγής συναλλάγµατος για εισαγωγές που πραγµατοποιούνται από 

1.1.2002 και µετά. Ως αποδεικτικό εισαγωγής συναλλάγµατος ορίσθηκε το πρωτότυπο του 

κατά περίπτωση, εκδιδόµενου από κάθε τράπεζα παραστατικού (συνεπώς και η µοναδική 

βεβαίωση αγοράς συναλλάγµατος εφόσον εξακολουθεί να εκδίδεται) µε την προϋπόθεση 

ότι περιέχει το ονοµατεπώνυµο του δικαιούχου, το ύψος του ποσού που εισάγεται, το 

νόµισµα και τη χώρα προέλευσης. 

4. Περαιτέρω, σύµφωνα µε το 1014151/306/16.2.04 έγγραφο του Υπουργείου 

Οικονοµικών η τεκµαρτή δαπάνη καλύπτεται και µε το έντυπο της δήλωσης εισαγοµένων 

µετρητών και αξιών, στην περίπτωση που γίνεται εισαγωγή χρηµατικών κεφαλαίων από το 

εξωτερικό µε φυσική µεταφορά. Στο έντυπο αυτό µπορούν να δηλωθούν τα νοµίσµατα 

όλων των χωρών εντός και εκτός ευρωζώνης, δεδοµένου ότι για την κάλυψη της 

τεκµαρτής δαπάνης λαµβάνονται υπόψη ευρώ και συνάλλαγµα. 

Το εν λόγω έντυπο µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο από µόνιµους κατοίκους 

εξωτερικού, όταν αυτοί εισέρχονται στη χώρα µας. 

5. Σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, συνάλλαγµα το οποίο εισάγεται 

µε φυσική µεταφορά και αποδεικνύεται η εισαγωγή του µε το έντυπο της δήλωσης 

εισαγοµένων µετρητών και αξιών από το αρµόδιο τµήµα της ελληνικής αστυνοµίας του 

γραφείου συναλλάγµατος του τµήµατος Κακαβιάς γίνεται δεκτό για την κάλυψη τεκµαρτής 

δαπάνης εφόσον ο φορολογούµενος είναι κάτοικος εξωτερικού. Σε περίπτωση που τα 

εισοδήµατα αποκτήθηκαν κατά τη χρονική περίοδο που ήταν κάτοικος Ελλάδος τότε 

υπάρχει υποχρέωση δήλωσής τους σαν εισοδήµατα από αλλοδαπή, στην δήλωση 

φορολογίας εισοδήµατός του. 

Επιπλέον στην περίπτωση που πραγµατοποιηθεί δαπάνη εκτός από το 

παραστατικό αυτό, απαιτείται στην περίπτωση που εισήχθησαν δραχµές και το 

αποδεικτικό στοιχείο µετατροπής αυτών, δεδοµένου ότι το επίσηµο νόµισµα της Αλβανίας 

είναι διαφορετικό από το νόµισµα της συγκεκριµένης πραγµατοποιούµενης δαπάνης. 
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Αθήνα, 13 Απριλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1033852/652/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή χρηµατικών κεφαλαίων από µόνιµους κατοίκους 
εξωτερικού. 

 

Απαντώντας στο έγγραφό σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας πληροφορούµε τα 

εξής: 

1. Συγκεκριµένα λοιπόν και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του 

1035772/676/Α0012/ΠΟΛ. 1130/17.4.2002 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών ή 

οποία εκδόθηκε κατ’  εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ.5 του άρθρου 19 του 

ν.2238/1994 ορίζεται ως αποδεικτικό εισαγωγής χρηµατικών κεφαλαίων από το εξωτερικό 

και συνυποβάλλεται µε την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήµατος, το πρωτότυπο του, 

κατά περίπτωση, εκδιδόµενου από κάθε Τράπεζα παραστατικού, µε την προϋπόθεση ότι 

περιέχει το ονοµατεπώνυµο του δικαιούχου του εισαγόµενου χρηµατικού ποσού, το ύψος 

του ποσού, το νόµισµα και τη χώρα προέλευσης. 

Το παραστατικό αυτό δεν απαιτείται να είναι το ίδιο για όλα τα πιστωτικά 

ιδρύµατα λόγω της πολυµορφίας των µηχανογραφικών εφαρµογών και του αυτοµατισµού 

των συναλλαγών. 

2. Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2, της προ αναφερόµενης ΠΟΛ 

απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών ορίζεται ότι οι µοναδικές βεβαιώσεις εισαγωγής 

συναλλάγµατος (Β.Α.Σ.) που αποτελούσαν µέχρι 31.12.2001 το επίσηµο δικαιολογητικό 

εισαγωγής κεφαλαίων από το εξωτερικό σε όσες περιπτώσεις εξακολουθούν να 

εκδίδονται, αποτελούν το νόµιµο παραστατικό. 

3. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι ο νόµος δεν αναγνωρίζει κάλυψη τεκµηρίου µε 

χρήµατα προερχόµενα από το εξωτερικό, για τα οποία δεν προηγήθηκε εισαγωγή µέσω 

τραπεζικού λογαριασµού. 

Ειδικότερα για τους µόνιµους κατοίκους εξωτερικού όπως έχει γίνει δεκτό από τη 

διοίκηση (1014151/306/16.2.2004 και 1040706/1201/25.7.2004 έγγραφά µας) η τεκµαρτή 

δαπάνη που προκύπτει καλύπτεται και µε το έντυπο της δήλωσης εισαγόµενων µετρητών 

και αξιών, όταν η εισαγωγή χρηµατικών κεφαλαίων γίνεται µε φυσική µεταφορά. Στο 

έντυπο µπορούν να δηλωθούν τα νοµίσµατα όλων των χωρών εντός και εκτός ευρωζώνης 

δεδοµένου ότι για την κάλυψη της τεκµαρτής δαπάνης λαµβάνονται υπόψη ευρώ και 

συνάλλαγµα. Το εν λόγω έντυπο µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο από κατοίκους 

εξωτερικού όταν αυτοί εισέρχονται στην χώρα µας. 
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4. ∆ιευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που τα χρηµατικά κεφάλαια που δηλώνονται 

στο δελτίο εισαγόµενων µετρητών κατατεθούν σε τραπεζικό λογαριασµό για την κάλυψη 

τεκµηρίων, θα πρέπει ως αποδεικτικό εισαγωγής των χρηµατικών αυτών κεφαλαίων να 

προσκοµιστεί πλέον βεβαίωση της τράπεζας στην οποία κατατέθηκαν. Η βεβαίωση αυτή 

θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της 1035772/676/Α0012/ΠΟΛ. 1130/17.4.02 

απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών. 

5. Με βάση τα όσα προεκτέθηκαν στην περίπτωση που προκύψει θέµα κάλυψης 

τεκµηρίου για µόνιµο κάτοικο εξωτερικού αυτό µπορεί να καλυφθεί µε εισαγωγή 

χρηµατικών κεφαλαίων από το εξωτερικό µε την προϋπόθεση να υπάρχει είτε αποδεικτικό 

εισαγωγής από τράπεζα όταν η εισαγωγή γίνεται µέσω τραπέζης είτε δελτίο εισαγόµενων 

µετρητών όταν η εισαγωγή γίνεται µε φυσική µεταφορά και το οποίο να συνοδεύεται από 

βεβαίωση τράπεζας στην οποία µετέπειτα κατατέθηκαν. 

Τα εν λόγω έντυπα θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της προαναφερθείσας 

απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών. 

 

 

Αθήνα, 11 Απριλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1018236/342/Α0012 

 

ΘΕΜΑ:Το συνάλλαγµα µπορεί να ευρωποιηθεί και να δηλωθεί σε χρήση 
µεταγενέστερη από την εισαγωγή του. 

 

ΣΧΕΤ: Το 2072/13.2.07 έγγραφό σας. 

 

Αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας πληροφορούµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγρ.2 του άρθρου 19 του 

Κ.Φ.Ε. η εισαγωγή συναλλάγµατος που δεν εκχωρείται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της 

Ελλάδας καλύπτει ή περιορίζει τη διαφορά της συνολικής ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης. 

2. Για την εφαρµογή των παραπάνω διατάξεων ορίζεται ως αποδεικτικό εισαγωγής 

χρηµατικών κεφαλαίων από το εξωτερικό και συνυποβάλλεται µε την ετήσια δήλωση 

φορολογίας εισοδήµατος, το πρωτότυπο του, κατά περίπτωση, εκδιδοµένου από κάθε 

Τράπεζα παραστατικού µε την προϋπόθεση ότι περιέχει το ονοµατεπώνυµο του 

δικαιούχου του εισαγόµενου χρηµατικού ποσού, το ύψος του ποσού, το νόµισµα και τη 

χώρα προέλευσης. Το παραστατικό αυτό δεν απαιτείται να είναι το ίδιο για όλα τα 

πιστωτικά ιδρύµατα λόγω της πολυµορφίας των µηχανογραφικών εφαρµογών και του 
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αυτοµατισµού των συναλλαγών.  

3. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο φορολογούµενος ο οποίος εισήγαγε 

συνάλλαγµα το 2000 µπορεί να το περιλάβει στη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του 

έτους κατά το οποίο θα το ευρωποιήσει δυνάµει του σχετικού παραστατικού προκειµένου 

να καλύψει τη διαφορά µεταξύ του δηλωθέντος εισοδήµατος και του κατά νόµο τεκµαρτού 

εισοδήµατος. ∆ιευκρινίζεται ότι απαιτείται η προσκόµιση τόσο του παραστατικού 

εισαγωγής συναλλάγµατος, όσο και του πιστοποιητικού ευρωποίησης εφόσον δεν 

συµπίπτουν στο ίδιο έγγραφο. 

Τέλος, το ποσό συναλλάγµατος που ανελήφθη, εφόσον αποδεικνύεται από τα 

πραγµατικά παραστατικά ότι δεν χρησιµοποιήθηκε στο χρόνο που έγινε η ανάληψη (2003) 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την κάλυψη τεκµηρίου σε µεταγενέστερο χρόνο (2006). 

 

 

Αθήνα 30 Μαρτίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1020868/404/Α0012 

 

ΘΕΜΑ:Υποβολή συµπληρωµατικής δήλωσης για τη δήλωση ποσού από 
πώληση ακινήτου στο πρώτο µη παραγραφόµενο έτος. 

 

Απαντώντας στην από 28.2.2007 αίτησή σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 84 του ν.2238/1994 η κοινοποίηση 

φύλλου ελέγχου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 69 του ίδιου νόµου δεν µπορεί να γίνει 

µετά την πάροδο πενταετίας από το τέλος του έτους µέσα στο οποίο λήγει η προθεσµία 

για την επίδοση της δήλωσης. Το δικαίωµα του ∆ηµοσίου για επιβολή του φόρου 

παραγράφεται µετά την πάροδο της πενταετίας. 

2. Επίσης, σύµφωνα µε την Ε10838/ΠΟΛ. 147/6.8.1984 διαταγή του Υπουργείου 

Οικονοµικών, οι συµπληρωµατικές δηλώσεις που συµπληρώνουν ποσά τον πίνακα 6 

(πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία) στο έντυπο της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, 

δεν συνιστούν ανάκληση φορολογητέας ύλης ή δαπάνης ή προσδιοριστικού της δαπάνης 

στοιχείου. 

3. Ακόµα, από τη διοίκηση έχει γίνει δεκτό (σχετ. το 1092415/1715/Α0012/31.10.2005 

έγγραφο) ότι σε περίπτωση κάλυψης τεκµαρτής δαπάνης µε εισαγωγή συναλλάγµατος, 

όταν η εισαγωγή γίνεται σε προηγούµενο έτος από εκείνο που πραγµατοποιείται η δαπάνη 

που πρέπει να καλυφθεί, το ποσό του συναλλάγµατος αυτού θα ληφθεί υπόψη στο 
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σχηµατισµό κεφαλαίων προηγουµένων ετών. 

Προκειµένου να ληφθεί υπόψη το συνάλλαγµα στο σχηµατισµό κεφαλαίου 

προηγουµένων ετών, θα πρέπει να συµπεριληφθεί στη φορολογική δήλωση του έτους στο 

οποίο έχει εισαχθεί και στην περίπτωση που το έτος αυτό έχει παραγραφεί, να δηλωθεί 

στο αµέσως επόµενο µη παραγεγραµµένο έτος. 

4. Στην αίτησή σας αναφέρετε ότι θέλετε να καλύψετε τεκµαρτή δαπάνη του 

οικονοµικού έτους 2006 µε κεφάλαιο προηγουµένων ετών στο οποίο περιλαµβάνεται ποσό 

από πώληση ακινήτου σας, που πραγµατοποιήθηκε το έτος 1996, χωρίς όµως να έχετε 

δηλώσει το ποσό αυτό στη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του αντίστοιχου οικονοµικού 

έτους 1997. 

5. Ύστερα από τα παραπάνω γίνεται δεκτό, τα αναφερόµενα στην παράγραφο 3 της 

παρούσας να έχουν εφαρµογή και στην περίπτωσή σας. Εποµένως για την κάλυψη 

τεκµαρτής δαπάνης οικονοµικού έτους 2006 µπορείτε να χρησιµοποιήσετε κεφάλαιο 

προηγουµένων ετών που σχηµατίστηκε µεταξύ άλλων και από ποσό από πώληση 

ακινήτου που έγινε το 1996, δηλαδή σε έτος προγενέστερο εκείνου που 

πραγµατοποιήθηκε η δαπάνη, εφόσον το δηλώσετε ως κεφάλαιο προηγουµένων ετών µε 

συµπληρωµατική δήλωση του αµέσως επόµενου µη παραγεγραµµένου οικ. έτους ήτοι του 

2001 το οποίο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.3513/2006 παραγράφεται 

στις 31.12.2008. 

Σηµειώνεται ότι στη συµπληρωµατική δήλωση δεν επιβάλλεται το πρόστιµο του 

άρθρου 4 του ν.2523/1997 (σχετ. το 1074403/2002/Α0012/11.11.2004 έγγραφο). 

6. Τέλος το θέµα ως πραγµατικό εναπόκειται στην εξελεγκτική εξουσία του 

Προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ. ο οποίος θα ελέγξει τον υπολογισµό του κεφαλαίου 

προηγουµένων οικονοµικών ετών καθώς και τη µη ανάλωσή του για κάλυψη τεκµηρίου 

κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη. 

 

 

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1020969/405/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Κάλυψη τεκµηρίου µε δάνειο που χορηγήθηκε µε ιδιωτικά 
συµφωνητικά. 

 

Απαντώντας στο 4591/28.2.2007 έγγραφό σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 
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1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης ε΄, της παραγράφου 2 του άρθρου 19 

του ν.2238/1994 η προτιθέµενη διαφορά τεκµηρίου µπορεί να καλυφθεί ή να περιοριστεί 

µε δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί και αποδεικνύονται µε έγγραφα στοιχεία που φέρουν 

βέβαιη χρονολογία. Ειδικώς, όταν πρόκειται για την κάλυψη διαφοράς δαπάνης της 

προηγούµενης παραγράφου, κατά το ποσό που προέρχεται από δαπάνη του άρθρου 17 

του Κ.Φ.Ε. το ποσό του δανείου λαµβάνεται υπόψη εφόσον από το οικείο έγγραφο 

αποδεικνύεται ότι έχει ληφθεί πριν από την πραγµατοποίηση της σχετικής δαπάνης. 

2. Εξάλλου, µε την παρ.8 του άρθρου 5 της 1037956/356/Α0012/ΠΟΛ. 

1094/23.3.1989 διαταγή µας ορίζεται ότι, τα δάνεια αυτά δεν πρέπει να είχαν ληφθεί για 

άλλο σκοπό από αυτόν που αναφέρεται στη σχετική σύµβαση. 

3. Περαιτέρω για τη διασφάλιση των συµφερόντων του ∆ηµοσίου από τυχόν εικονικές 

συµβάσεις δανείων, οι διατάξεις των άρθρων 445 και 446 του Κώδικα Πολιτικής 

∆ικονοµίας ορίζουν ότι τα ιδιωτικά έγγραφα απαιτούν βέβαιη χρονολογία και συνεπώς 

αποδεικτική δύναµη, εφόσον θεωρηθούν από συµβολαιογράφο ή άλλο δηµόσιο υπάλληλο 

αρµόδιο κατά νόµο. 

Στην έννοια αυτή του αρµόδιου κατά νόµο δηµοσίου υπαλλήλου σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 446 Κ.Πολ.∆. υπάγεται ο Ειρηνοδίκης, ο οικονοµικός έφορος που 

ενήργησε τη χαρτοσήµανση του εγγράφου, ο αρµόδιος δικαστικός υπάλληλος που 

βεβαιώνει τη χρονολογία των προτάσεων των διαδίκων µε την πράξη κατάθεσης τους, ο 

ταµίας που καταχωρεί την ηµεροµηνία στην πράξη χαρτοσήµανσης καθώς η αστυνοµική 

αρχή (Εφ. Πατρ. 161/85, Αρχείο Νοµολογίας 2 147, Μπρακατσούλας, τα έγγραφα στην 

Πολιτική ∆ίκη, Αθήνα 1993). Επίσης, στην έννοια του δηµοσίου υπαλλήλου, 

συµπεριλαµβάνονται και οι υπάλληλοι των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) 

εφόσον οι συγκεκριµένες Υπηρεσίες ανήκουν στο Υπουργείο Εσωτερικών ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης υπαγόµενες στη ∆/νση Σχέσεων Κράτους - Πολίτη της 

Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και στις αρµοδιότητες τους περιλαµβάνεται, 

µεταξύ άλλων, η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής (σχετ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ1/Οικ. 

14095/26.6.2001 εγκύκλιος του ΥΠ.Ε.∆.∆. & Α).  

4. Επίσης, όπως έχει γίνει δεκτό µε το υπ’ αριθµ. 1108739/1772/Α0012/15.2.2002 

έγγραφό µας στην περίπτωση που ιδιωτικό συµφωνητικό δανείου µεταξύ ιδιωτών που 

προσκοµίζεται για θεώρηση ή για χαρτοσήµανση εκπρόθεσµα (και θεωρείται ή 

χαρτοσηµαίνεται) µετά την πραγµατοποίηση της σχετικής δαπάνης δεν µπορεί να 

θεωρηθεί έγγραφο στοιχείο που φέρει βέβαιη χρονολογία, από τα οποία µάλιστα να 

αποδεικνύεται ότι το αναφερόµενο ποσό του δανείου έχει ληφθεί πριν από την 

πραγµατοποίηση της σχετικής δαπάνης και κατά συνέπεια δεν λαµβάνεται υπόψη κατά 
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την εφαρµογή του άρθρου 19 του ν.2238/1994. Επιπρόσθετα όταν ο φορολογούµενος 

επικαλείται δάνειο για τον περιορισµό της τεκµαρτής διαφοράς εισοδήµατος της παραγρ.1 

του άρθρου 19 του ν.2238/1994 η φορολογούσα αρχή ερευνά σε κάθε περίπτωση την 

τυχόν εικονικότητα του δανείου. Ειδικότερα, ερευνά αν ο δανειστής είχε τη δυνατότητα να 

χορηγήσει το δάνειο, αν έγινε η ανάληψη του ποσού του δανείου σε προηγούµενο έτος ή 

κατά τη διάρκεια του έτους στο οποίο ο φορολογούµενος το επικαλείται, αν εκπληρώθηκαν 

εκτός της χαρτοσήµανσης και οι τυχόν άλλες φορολογικές υποχρεώσεις που απορρέουν 

από τη σχετική σύµβαση, καθώς επίσης και ο τρόπος εξόφλησης του δανείου, δεδοµένου 

ότι οι τοκοχρεολυτικές δόσεις απόσβεσης των δανείων συνιστούν τεκµήρια για τον 

καταβάλλοντα (περίπτ.στ΄ άρθρου 17 του ν.2238/94) (σχετ. 

1108739/1772/Α0012/15.5.2002 έγγραφο). 

5. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.δ΄ του άρθρου 17 του ν.2238/94 ως ετήσια 

τεκµαρτή δαπάνη του φορολογουµένου, της συζύγου του και των προσώπων που τους 

βαρύνουν λογίζονται και τα χρηµατικά ποσά που πραγµατικά καταβάλλονται για χορήγηση 

δανείων προς οποιονδήποτε, εκτός αυτών προς εταιρίες ή κοινοπραξίες ή κοινωνίες από 

τα µέλη ή τους µετόχους των. 

6. Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 25 του ν.2238/1994, κάθε 

δάνειο που συνοµολογείται µεταξύ ιδιωτών ή παρέχεται από εταιρία προς τα µέλη της ή 

τρίτους, λογίζεται ότι συνάπτεται µε ελάχιστο επιτόκιο, αυτά που ισχύει για τα έντοκα 

γραµµάτια του ∆ηµοσίου τρίµηνης διάρκειας κατά το χρόνο σύναψης του δανείου. 

7. Όπως αναφέρετε στο έγγραφό σας και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας µαζί σας, 

φορολογούµενος ζητά να καλύψει τεκµαρτή δαπάνη µε ποσό δανείου που του χορηγήθηκε 

µε ιδιωτικό συµφωνητικό και το οποίο έχει θεωρηθεί από αστυνοµική αρχή πριν την 

πραγµατοποίηση της δαπάνης. Σχετικά µε το ερώτηµά σας για την κάλυψη τεκµηρίου του 

δανειστή µάς ενηµερώσατε ότι δεν χρειάζεστε για το θέµα αυτό απάντηση. 

8. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το εν λόγω δάνειο µπορεί να καλύψει τεκµήριο 

εφόσον έχει θεωρηθεί από αστυνοµική αρχή πριν από την πραγµατοποίηση της δαπάνης 

και η σχετική σύµβαση αναφέρει τον σκοπό για τον οποίο έχει ληφθεί και ο σκοπός αυτός 

είναι σύµφωνος µε το τεκµήριο το οποίο καλύπτει. 

Επίσης, όσον αφορά το δανειστή, επειδή όπως προαναφέρθηκε η χορήγηση 

δανείου αποτελεί τεκµήριο, έχει την υποχρέωση να το δηλώσει στη δήλωση φορολογίας 

εισοδήµατος του, διαφορετικά εκτός από την έκδοση του σχετικού Φ. Ε. υπόκειται τις 

κυρώσεις του άρθρου 4 του Ν.2523/1997 που προβλέπει πρόστιµα σε περιπτώσεις 

φορολογικών παραβάσεων. 

Ωστόσο, το θέµα ως πραγµατικό (σκοπός δανείου κ.λπ.) ανήκει στην ελεγκτική 
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αρµοδιότητα του Προϊσταµένου της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. ο οποίος εξετάζοντας τα πραγµατικά 

στοιχεία και περιστατικά θα αποφασίσει αν το εν λόγω δάνειο θα γίνει δεκτό για την 

κάλυψη της προστιθέµενης διαφοράς τεκµηρίου που προέκυψε.  

9. Τέλος, το παρόν κοινοποιείται στη ∆/νση Τελών και Ειδικών Φορολογιών 

προκειµένου να απαντήσει στα θέµατα δικής της αρµοδιότητας ενηµερώνοντας σχετικά και 

τη ∆/νσή µας. 

 

 

Αθήνα, Μαρτίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1024679/472/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Κάλυψη τεκµηρίου απόσβεσης δανείου µε επαναπατριζόµενα 
κεφάλαια. 

 

Απαντώντας στο 3753/27.2.2007 έγγραφό σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.3259/2004, µε τις οποίες εισάγεται 

και ρυθµίζεται ο επαναπατρισµός στη χώρα των κεφαλαίων που είναι κατατεθειµένα στην 

αλλοδαπή από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, φορολογικά υπόχρεα στην Ελλάδα, ορίζεται 

στην παραγρ.6 του άρθρου αυτού, ότι όταν τα επαναπατριζόµενα κεφάλαια 

χρησιµοποιούνται για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις 

του άρθρου 17 του ν.2238/1994. 

2. Περαιτέρω µε την παράγραφο 6 της 1094651/11321/Β0012/ΠΟΛ. 1124/25.11.2004 

απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών προβλέπεται, ότι αν τα πιο πάνω 

επαναπατριζόµενα κεφάλαια διατεθούν εν όλω ή εν µέρει για απόκτηση περιουσιακών 

στοιχείων (π.χ. αγορά ακινήτων ή αυτοκινήτων, ανέγερση οικοδοµών κ.τ.λ.), αυτά δεν 

υπόκεινται στο τεκµήριο που ορίζεται στο άρθρο 17 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994). 

Για την εφαρµογή αυτής της διάταξης πρέπει να υπάρχουν τα αποδεικτικά 

εισαγωγής στην ηµεδαπή τράπεζα των επαναπατριζόµενων κεφαλαίων και καταβολής του 

φόρου 3% γι’ αυτά. Επίσης, η εισαγωγή των επαναπατριζόµενων κεφαλαίων δεν είναι 

απαραίτητο να έχει προηγηθεί της απόκτησης των περιουσιακών στοιχείων, αρκεί να 

γίνεται µέσα στο ίδιο ηµερολογιακό έτος. 

Εάν το τίµηµα απόκτησης των περιουσιακών στοιχείων καλύπτεται µόνο κατά ένα 

µέρος µε επαναπατριζόµενα κεφάλαια, τότε µόνο το µέρος αυτό του τιµήµατος δεν 

υπόκειται στο τεκµήριο που ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε.. 
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3. Με βάση τα όσα προεκτέθηκαν προκύπτει ότι το τεκµήριο που προκύπτει από την 

εξόφληση δανείου, ποσού 111.701 ευρώ, το οποίο εκταµιεύθηκε στις 15.10.02 και 

ελήφθηκε για αγορά ακινήτου, δεν µπορεί να καλυφθεί µε επαναπατριζόµενα κεφάλαια, 

διότι σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις τα επαναπατριζόµενα κεφάλαια µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για κάλυψη τεκµηρίου µόνο στην περίπτωση απόκτησης περιουσιακών 

στοιχείων και όχι για απόσβεση δανείου έστω και αν ο σκοπός του αφορά απόκτηση 

ακινήτου. 
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ΑΡΘΡΟ 20 
 

Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1062094/1248/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Υποκείµενο φορολογικής ενοχής του εισοδήµατος από 
εκµίσθωση ακινήτου, του οποίου η πλήρης κυριότητα µεταβιβάστηκε µε 
συµβόλαιο γονικής παροχής και παρακρατήθηκε το δικαίωµα οίκησης 
από τον παρέχοντα. 

 

Απαντώντας στην από 22.6.2007 αίτησής σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, 

σας πληροφορούµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν.2238/1994 

εισόδηµα από ακίνητα είναι αυτό που προκύπτει κάθε οικονοµικό έτος ή κατά περίπτωση 

γεωργικό έτος, είτε από εκµίσθωση ή επίταξη ή έµµεσα από ιδιοκατοίκηση ή 

ιδιοχρησιµοποίηση ή από παραχώρηση της χρήσης σε τρίτο χωρίς αντάλλαγµα, µιας ή 

περισσότερων οικοδοµών είτε από εκµίσθωση γαιών. Το εισόδηµα αυτό αποκτάται από 

κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει νόµιµα µεταβιβασθεί, µε οριστικό συµβόλαιο ή έχει 

αποκτηθεί µε δικαστική απόφαση ή λόγω χρησικτησίας, το δικαίωµα πλήρους κυριότητας 

ή νοµής ή επικαρπίας ή οίκησης, καθώς και από πρόσωπο στο οποίο έχει µεταβιβασθεί, 

µε οριστικό συµβόλαιο, το δικαίωµα ενάσκησης επικαρπίας, κατά περίπτωση. 

2. Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1183-1185 ΑΚ η προσωπική δουλεία της 

οίκησης συνίσταται στο εµπράγµατο και αποκλειστικό δικαίωµα του δικαιούχου οίκησης να 

χρησιµοποιεί ως κατοικία ξένη οικοδοµή, αποκλειόµενης κάθε άλλης χρήσης αυτής (π.χ. 

εγκατάστασης επαγγελµατικής στέγης, εκµίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης της άσκησης 

οικήσεως κ.τ.λ.). 

3. Σε περίπτωση σύστασης της προσωπικής δουλείας της οίκησης, η κυριότης του 

ακινήτου εξακολουθεί να παραµένει ανέπαφη χωρίς να διασπάται σε ψιλή κυριότητα και 

επικαρπία. 

4. Με το 1050651/982/Α0012/29.6.2005 έγγραφο µας έγινε δεκτό ότι, αν ο κύριος 

κάποιου ακινήτου µεταβιβάσει σε τρίτο το δικαίωµα οίκησης αυτού µε οριστικό συµβόλαιο, 

δικαστική απόφαση ή χρησικτησία, αυτός που έχει το δικαίωµα οίκησης, αποκτά το 

εισόδηµα του υπόψη ακινήτου, εφόσον το χρησιµοποιεί ο ίδιος ως κατοικία. 

Σε περίπτωση εκµίσθωσης του υπόψη ακινήτου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων, 

ανεξάρτητα από το ποιος το έχει εκµισθώσει (ο κύριος ή αυτός που έχει το δικαίωµα της 
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οίκησης), το εισόδηµα από την εκµίσθωση αυτή αποκτά ο κύριος του ακινήτου και αυτός 

έχει υποχρέωση να δηλώνει και να φορολογείται για το συγκεκριµένο εισόδηµα. 

5. Με το 13301/23.3.2007 συµβόλαιο σας γονικής παροχής η κυρία «…» 

µεταβίβασε στην κόρη της «…» την πλήρη κυριότητα ενός οικοπέδου µε το εντός αυτού 

ευρισκόµενο κτίσµα, παρακρατώντας η ίδια το δικαίωµα οίκησης εφόρου ζωής. 

Το κτίσµα αυτό αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, Α΄ όροφο και δώµα. Κατά τον 

χρόνο σύνταξης του οικείου συµβολαίου το διαµέρισµα του Α΄ ορόφου ήταν ήδη 

µισθωµένο. 

6. Απ’ όσα αναφέρονται πιο πάνω προκύπτει ότι στη συγκεκριµένη περίπτωση, 

από τη µεταγραφή του οικείου συµβολαίου και µετά, το εισόδηµα από την εκµίσθωση του 

διαµερίσµατος του Α΄ ορόφου αποκτά η «…» στην οποία µεταβιβάστηκε η πλήρης 

κυριότητα αυτού και κατά συνέπεια έχει υποχρέωση να δηλώνει τα µισθώµατα και να 

φορολογείται γι’ αυτά. 

 

 

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1050058/974/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Υποκείµενο του τέλους χαρτοσήµου στα µισθώµατα οικοδοµών. 

 

Απαντώντας στην από 22.5.2007 αίτησή σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΤΧ τα µισθώµατα που προέρχονται 

από εκµίσθωση οικοδοµών, χωρίς καµία έκπτωση, υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήµου 

(παρ.2α αρθ.13 ΚΤΧ), το οποίο από 1.1.2007 µειώθηκε σε 1,5% (παρ.4 αρθρ.3 

ν.3522/2006). Υπόχρεος για δήλωση και καταβολή του τέλους χαρ/µου στο ∆ηµόσιο είναι 

ο υπόχρεος για το φόρο εισοδήµατος από οικοδοµές, εκµισθωτής (παρ. 2ε αρθ. 13 του 

ΚΤΧ). Το τέλος χαρ/µου επί των µισθωµάτων συµβεβαιώνεται και συνεισπράττεται µε το 

φόρο εισοδήµατος εξ οικοδοµών του φορολογούµενου µε την εκκαθάριση της 

υποβαλλόµενης ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος (παρ. 2γ αρθρ. 13 ΚΤΧ).Το 

τέλος χαρ/µου επί των µισθωµάτων Βαρύνει εξ ηµισείας τον µισθωτή και τον εκµισθωτή 

(παρ. 2ζ αρθ. 13 ΚΤΧ). Οι διατάξεις αυτές είναι ενδοτικού δικαίου και συνεπώς το τέλος 

χαρτοσήµου, ύστερα από σχετική συµφωνία των συµβαλλοµένων, µπορεί να βαρύνει εξ 

ολοκλήρου είτε τον εκµισθωτή είτε τον µισθωτή (σχετ. το 381/Τ. & ΕΦ/24.7.2007 

έγγραφο). 
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2. Απ’ όσα αναφέρονται πιο πάνω προκύπτει ότι στις µισθώσεις που καταρτίζεται 

ιδιωτικό συµφωνητικό µίσθωσης, µε το οποίο συµφωνείται ότι το τέλος χαρτοσήµου θα 

καταβληθεί εξ ολοκλήρου από τον µισθωτή, δεν θα προσαυξάνεται το συµφωνηθέν 

µίσθωµα µε το ποσοστό 50% του τέλους χαρτοσήµου, που από τις διατάξει της παρ. 2ζ 

αρθ. 13 ΚΤΧ βαρύνει τον εκµισθωτή. 

Τέλος διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή στην υποβληθείσα δήλωση φόρου 

εισοδήµατος, δηλώνεται µόνο το συµφωνηθέν µίσθωµα και το τέλος χαρτοσήµου 

βεβαιώνεται κατά την εκκαθάριση της οικείας δήλωσης από το TAXIS (σχετ. το 

1021381/489/Α0012/27.3.2003 έγγραφό µας). 

 

 

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1056889/1128/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Τα µισθώµατα που δεν εισπράχθησαν, αλλά υπάρχει γι’ αυτά 
δικαίωµα είσπραξης φορολογούνται. 

 

ΣΧΕΤ.: Η από 6.6.2007 επιστολή σας. 

 

Σε απάντηση της σχετικής επιστολής σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν.2238/1994, 

εισόδηµα από ακίνητα είναι αυτό που προκύπτει κάθε οικονοµικό ή κατά περίπτωση 

γεωργικό έτος, είτε από εκµίσθωση ή επίταξη ή έµµεσα από ιδιοκατοίκησης ή 

ιδιοχρησιµοττοίηση ή από παραχώρηση της χρήσης σε τρίτο χωρίς αντάλλαγµα, µιας ή 

περισσότερων οικοδοµών είτε από εκµίσθωση γαιών. 

2. Επιπλέον, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του 

άρθρου 21 του ίδιου νόµου, ως εισόδηµα από οικοδοµές λογίζεται το εισόδηµα από 

γήπεδα, ιδιαίτερα όταν χρησιµοποιούνται ως αποθήκες........και γενικά για κάθε άλλη 

χρήση. 

3. Εξάλλου, όπως προκύπτει από τη ∆ικαστηριακή και ∆ιοικητική νοµολογία και 

σύµφωνα µε την 298/1991 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, η επίταξη 

είναι πράξη του δηµόσιου δικαίου κυριαρχική και χωρίς να έχει σχέση προς σύµβαση, 

αποτελεί πράγµατι αναγκαστική µίσθωση, δηµιουργεί δε µεταξύ του επιτάσσοντας 

δηµοσίου και του ιδιώτη, σχέση ενοχική, η οποία έχει ως συνέπεια την υποχρέωση 
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καταβολής αποζηµίωσης από τον επιτάσσονται στο δικαιούχο, δηλαδή αντάλλαγµα για τη 

στέρηση της χρήσης του επιταχθέντος. 

4. Κατά συνέπεια, εφόσον η επίταξη προσοµοιάζει µε τη µίσθωση και το εισόδηµα 

που προέρχεται από αυτή, είναι εισόδηµα, από εκµίσθωση ακινήτων. 

5. Επίσης, µε την Ε.13924/ΠΟΛ. 242/15.7.1969 διαταγή έγινε δεκτό ότι εισόδηµα που 

αποκτήθηκε από οικοδοµές θεωρείται όχι µόνο αυτό που εισπράχθηκε, αλλά και εκείνο για 

το οποίο ο εισοδηµατίας απόκτησε δικαίωµα είσπραξης κατά του υπόχρεου, µε την 

προϋπόθεση ότι αυτό αφορά δεδουλευµένα µισθώµατα. Κατά συνέπεια ως εισόδηµα από 

οικοδοµές που αποκτήθηκε θεωρείται όχι µόνο αυτό που πραγµατοποιήθηκε 

(εισπράχθηκε), αλλά αυτό που έγινε αντικείµενο άσκησης δικαιώµατος, δηλαδή εκείνο για 

το οποίο αποκτήθηκε απαίτηση είσπραξης κατά του υπόχρεου, η οποία µπορεί να ασκηθεί 

και µε αγωγή ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων (σχετ. 1033316/583/Α0012/28.3.1997 

έγγραφο). 

6. Από την επιστολή σας προκύπτει ότι, το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. έχει επιτάξει από το 1999 

οικόπεδο συνιδιοκτησίας σας για την κατασκευή καταυλισµού σεισµοπλήκτων και από 

1.6.2005, δεν σας έχει καταβάλει κανένα µίσθωµα, λόγω έλλειψης σχετικών πιστώσεων. 

7. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω προκύπτει ότι ορθώς έχετε συµπεριλάβει τα εν λόγω 

ανείσττρακτα µισθώµατα στις δηλώσεις σας φορολογίας εισοδήµατος για τα οικ.έτη 2006 

και 2007, εφόσον αυτά εξακολουθούν να αποτελούν αντικείµενο άσκησης δικαιώµατος 

είσπραξης και ορθώς φορολογηθήκατε για αυτά εντός του οικείου οικον. έτους. 

Από την Υπηρεσία µας δεν αντιµετωπίζεται η αναβολή της φορολόγησης των 

εισοδηµάτων του επιτασσόµενου ακινήτου µέχρι το χρόνο καταβολής αυτών. 



 349 

ΑΡΘΡΟ 21 
 

Αθήνα, 7 ∆εκεµβρίου 2007 

Αριθ. πρωτ.: 1113601/11345/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Προσδιορισµός του αποκτηθέντος εισοδήµατος από ακίνητα και 
υπολογισµός αποσβέσεων σε περίπτωση ανέγερσης βιοµηχανικού 
κτηρίου σε οικόπεδο τρίτου. 

 

 

Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα:  

 

Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

 

ΤΜΗΜΑ Β' 

1. Με τις διατάξεις της περιπτ.β΄ της παρ.1 του άρθρου 21 του ν.2238/94, ως εισόδηµα 

από οικοδοµές λογίζεται η αξία που έχει κατά το χρόνο της ανέγερσής της η οικοδοµή που 

ανεγέρθηκε µε δαπάνες του µισθωτή σε έδαφος του οποίου την κυριότητα έχει ο 

εκµισθωτής, αν µετά τη λήξη του χρόνου της µίσθωσης του εδάφους η οικοδοµή 

παραµένει στην κυριότητα του εκµισθωτή. Το ετήσιο εισόδηµα εξευρίσκεται µε διαίρεση 

του υπολοίπου, που προκύπτει µετά την αφαίρεση του τυχόν ανταλλάγµατος που έχει 

ορισθεί στη σύµβαση για τη µεταβίβαση της κυριότητας της οικοδοµής από την αξία αυτής, 

κατά το χρόνο ανέγερσής της, σε µέρη ίσα µε τον αριθµό των ετών κατά τα οποία διαρκεί η 

µίσθωση του εδάφους. Ως αξία της οικοδοµής που έχει ανεγερθεί σε έδαφος κυριότητας 

τρίτου λαµβάνεται η πραγµατική αξία της οικοδοµής, η οποία εξευρίσκεται από τα επίσηµα 

βιβλία και στοιχεία εκείνου που ανήγειρε την οικοδοµή. 

2. Όπως έχει γίνει δεκτό µε την αριθµ. 1139081/11011πε/1995 διαταγή µας, επί 

ανεγέρσεως οικοδοµής από µισθώτρια ανώνυµη εταιρεία σε οικόπεδο του εκµισθωτή και 

δεδοµένου ότι το άρθρο 21 του ν.2238/94 έχει εφαρµογή και στα νοµικά πρόσωπα της 

παρ.1 του άρθρου 101 (ανώνυµες εταιρείες, Ε.Π.Ε. κ.λπ.), η διαιρεµένη µε τον αριθµό των 

ετών διάρκειας της µίσθωσης αξία της ανεγερθείσας οικοδοµής εκπίπτει ,από τα 

ακαθάριστα έσοδα της ανώνυµης εταιρείας που µίσθωσε το έδαφος και ανήγειρε σε αυτό 

οικοδοµή, η οποία θα παραµείνει κατά τη λήξη του χρόνου της µίσθωσης του εδάφους 
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στην κυριότητα του ιδιοκτήτου αυτού. 

3. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της περ.δ΄ της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/94 ορίζεται 

ότι, από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και 

στοιχεία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., προκειµένου να προσδιορισθεί το καθαρό τους 

εισόδηµα, εκπίπτουν οι δεδουλευµένοι κάθε είδους τόκοι δανείων ή πιστώσεων, γενικά. 

Εξαιρούνται οι τόκοι υπερηµερίας λόγω οφειλής φόρων, τελών, εισφορών και προστίµων 

προς το ∆ηµόσιο ή άλλα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. 

4. Από τα στοιχεία που παραθέσατε στην αίτησή σας προκύπτει, ότι ανώνυµη εταιρεία θα 

ανεγείρει βιοµηχανικό κτήριο σε οικόπεδο τρίτου, ιδιοκτησίας οµόρρυθµης εταιρείας, και 

για το σκοπό αυτό έχει συνάψει µισθωτική σύµβαση δέκα (10) ετών, χωρίς την καταβολή 

ενοικίου. Η δε ανώνυµη εταιρεία θα επιβαρυνθεί το κόστος ανέγερσης της οικοδοµής 

λαµβάνοντας τραπεζικό δάνειο. Το ανεγερθέν κτήριο θα περιέλθει στον κύριο του ακινήτου 

κατά τη λήξη της σύµβασης. 

5. Με βάση όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει, ότι η µισθώτρια (ανώνυµη 

εταιρεία) θα αποσβέσει το κόστος ανέγερσης της εν λόγω οικοδοµής, σύµφωνα µε όσα 

αναφέρονται στις παρ.1 και 2 του παρόντος, ήτοι ισόποσα στις υπόλοιπες χρήσεις που 

διαρκεί η µίσθωση από την αποπεράτωση της ανεγειρόµενης οικοδοµής µέχρι τη λήξη της 

µίσθωσης. 

Όσον αφορά στους τόκους του δανείου, αυτοί εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα 

βάσει όσων αναφέρονται στην παρ.3 του παρόντος. 

 

ΤΜΗΜΑ Α΄ 

Επίσης η οµόρρυθµη εταιρεία θα αποκτά ετησίως για όσα χρόνια διαρκεί η 

µίσθωση, εισόδηµα από ακίνητα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις διατάξεις της περ.β΄ 

της παρ.1 του άρθρου 21 του ν.2238/1994. 

Περαιτέρω, για τον υπολογισµό του καθαρού εισοδήµατος από ακίνητα, η εν λόγω 

εταιρεία θα αφαιρεί από το πιο πάνω ετήσιο εισόδηµα της ποσοστό 3% σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της περ.α΄ της παρ.1 του άρθρου 23 του πιο πάνω νόµου και δεν θα διενεργεί τις 

αποσβέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 31 του ίδιου νόµου 

(1014005/248/Α0012/ΠΟΛ. 1039/8.2.2001 εγκύκλιος). 

Τέλος, η οµόρρυθµη εταιρεία θα είναι ιδιοκτήτρια του ακινήτου που θα ανεγερθεί 

στο οικόπεδό της καθόσον από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 953, 954 και 

1057 του Αστικού Κώδικα προκύπτει ότι ο κύριος του εδάφους γίνεται αυτοδίκαια κύριος 

του συστατικού του π.χ. οικοδοµήµατος. 
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Αθήνα, 14 Νοεµβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1089111/1741/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: ∆απάνη ανέγερσης οικοδοµής που ανεγείρεται από το µισθωτή 
µε δαπάνες του, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του ιδιοκτήτη εκµισθωτή. 

 

Σε απάντηση της από 19.9.2007 επιστολής σας σχετικά µε το παραπάνω θέµα, 

σας γνωρίζουµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παρ.1 του άρθρου 21 του 

ν.2238/1994, ως εισόδηµα από οικοδοµές λογίζεται η αξία που έχει κατά το χρόνο της 

ανέγερσής της η οικοδοµή που ανεγέρθηκε µε δαπάνες του µισθωτή σε έδαφος του 

οποίου την κυριότητα έχει ο εκµισθωτής, αν µετά τη λήξη του χρόνου της µίσθωσης του 

εδάφους η οικοδοµή παραµένει στην κυριότητα του εκµισθωτή. 

2. Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παρ.1 του ίδιου 

άρθρου και νόµου, ως εισόδηµα από οικοδοµές λογίζεται στις περιπτώσεις µισθώσεων 

διάρκειας µεγαλύτερης από εννέα έτη …………, καθώς επίσης και στις περιπτώσεις 

οικοδοµών που έχουν ανεγερθεί σε έδαφος κυριότητας τρίτου, το εισόδηµα από 

αποκτιέται από το µισθωτή ή επιφανειούχο ………. ή από αυτόν που ανήγειρε τα κτίσµατα 

της οικοδοµής σε έδαφος κυριότητας τρίτου, είτε άµεσα από υπεκµίσθωση είτε έµµεσα 

από ιδιοχρησιµοποίηση. 

3. Αντίθετα, δεν λογίζεται ως εισόδηµα από ακίνητα αυτό που προκύπτει από 

βιοµηχανοστάσια που ιδιοχρησιµοποιούνται……….ως βιοµηχανοστάσια θεωρούνται τα 

οικοδοµήµατα που έχουν ειδικά ανεγερθεί για τη λειτουργία βιοτεχνίας και βιοµηχανίας, 

στα οποία έχουν µόνιµα προσαρµοστεί µηχανικές εγκαταστάσεις, καθώς και τα 

οικοδοµήµατα επεξεργασίας κα συντήρησης καπνών 

4. Εξάλλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 17 του ίδιου 

νόµου, ως ετήσια τεκµαρτή δαπάνη του φορολογούµενου, της συζύγου του και των 

προσώπων που τους βαρύνουν, λογίζονται  και τα χρηµατικά ποσά που πραγµατικά 

καταβάλλονται, εκτός άλλων, για ανέγερση οικοδοµών. 

5. Από την επιστολή σας προκύπτει ότι ιδιοκτήτες ενός οικοπέδου είναι οι δύο 

σύζυγοι µε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου. Ο σύζυγος εκµισθώνει, στην ατοµική επιχείρηση 

που διατηρεί η σύζυγός του, το 50% του οικοπέδου που του ανήκει, µε σκοπό την 

ανέγερση κτηρίου για τη στέγαση της επιχείρησης. Μετά τη λήξη της δεκαετούς µίσθωσης, 

το ακίνητο θα περιέλθει στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας 

τους. 
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6. Σύµφωνα µε όσα περιγράφονται παραπάνω και τις προαναφερόµενες 

ισχύουσες διατάξεις, σας πληροφορούµε τα εξής: 

α) Το 50% της αξίας της οικοδοµής κατά το χρόνο της ανέγερσης της λογίζεται ως 

εισόδηµα από οικοδοµές του συζύγου. καθόσον το κτίσµα µετά τη λήξη της µίσθωσης θα 

παραµείνει και θα ανήκει στην κυριότητα του κατά 50%. 

Επιπλέον, το µίσθωµα που συµφωνήθηκε για την εκµίσθωση από το σύζυγο, του 

50% του οικοπέδου στην ατοµική επιχείρηση της συζύγου του, αποτελεί για τον σύζυγο 

εισόδηµα από ακίνητα. 

β) Ο µισθωτής και εν προκειµένω η ατοµική επιχείρηση της συζύγου, θεωρείται ότι αποκτά 

εισόδηµα από ιδιοχρησιµοποίηση κατά 50%,όπως ορίζουν οι διατάξεις της περίπτωσης δ΄ 

της παρ.1 του άρθρου 21 του ν.2238/1994. 

Επίσης µε το τεκµήριο ανέγερσης της οικοδοµής βαρύνεται ο µισθωτής - η ατοµική 

επιχείρηση της συζύγου - ο οποίος αναλαµβάνει την ανέγερση της οικοδοµής και ο οποίος 

πραγµατικά καταβάλλει τα χρηµατικά ποσά των δαπανών. 

7. Τέλος, σε κάθε περίπτωση, το θέµα σας συνδέεται άµεσα µε πραγµατικά 

δεδοµένα και στοιχεία, η εξέταση των οποίων εναπόκειται στην εξελεγκτική εξουσία του 

προϊσταµένου της αρµόδιας ∆.Ο.Υ.. 

 

 

Αθήνα 19 Σεπτεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1077412/1539/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολόγηση ανταλλάγµατος κατά τη µεταβίβαση του 
δικαιώµατος επικαρπίας ακινήτου για ορισµένο χρόνο. 

 

Απαντώντας στο από 6 Αυγούστου 2007 έγγραφό σας, αναφορικά µε το παραπάνω 

θέµα, σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της παρ.1 του άρθρου 21 του Κ.Φ.Ε. 

(ν.2238/1994) ορίζεται ότι σε περίπτωση µεταβίβασης του δικαιώµατος της επικαρπίας για 

ορισµένο χρόνο, ενός ή περισσότερων ακινήτων, σε ηµεδαπά ή αλλοδαπά νοµικά 

πρόσωπα, ως εισόδηµα από οικοδοµές λογίζεται το αντάλλαγµα που αποκτά ο κύριος ή ο 

επικαρπωτής του ακινήτου από τη µεταβίβαση αυτή. 

2. Από την παραπάνω διάταξη προκύπτουν σαφώς οι υπόχρεοι που αποκτούν 

εισόδηµα από ακίνητα της περίπτωσης αυτής. 
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Αθήνα, 13 Σεπτεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1062562/1261/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: ∆ιευκρινίσεις για την εφαρµογή των διατάξεων της περίπτ.β΄ της 
παραγρ.1 του άρθρου 21 του ν.2238/1994. 

 

Απαντώντας στο από 20.6.2007 τηλεοµοιοτύπηµά σας, αναφορικά µε το πιο πάνω 

θέµα, σας πληροφορούµε τα ακόλουθα: 

1. Ερµηνεύοντας τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 21 

του ν.2238/1994, µε το 1108664/2072/Α0012/28.11.2000 έγγραφό µας έγινε δεκτό ότι για 

να βρεθεί το ετήσιο εισόδηµα από ακίνητα του εκµισθωτή, διαιρείται η πραγµατική αξία της 

οικοδοµής µε τα έτη που αποµένουν από την αποπεράτωση της µέχρι τη λήξη της 

µίσθωσης του εδάφους. 

2. Εξάλλου, µε την Εγκ. 129/1955, ερµηνεύοντας τις πιο πάνω διατάξεις, 

διευκρινίστηκε ότι µε τη σύµβαση µίσθωσης ή άλλη παρεπόµενη ή ανεξάρτητη σύµβαση 

συµφωνείται εκτός των άλλων και το ποσό τυχόν καταβληθέντος τιµήµατος για τη 

µεταβίβαση της κυριότητας της οικοδοµής στον εκµισθωτή, µετά τη λήξη της µίσθωσης. 

Επίσης, όπως προκύπτει από το κείµενο της εγκυκλίου αυτής, τυχόν ποσό 

καταβληθέντος τιµήµατος για τη µεταβίβαση της οικοδοµής µπορεί να συµφωνηθεί µέχρι 

το χρόνο αποπεράτωσης της οικοδοµής. 

3. Τέλος, σας πληροφορούµε ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση στην εφαρµογή της 

διάταξης αυτής (περ.β΄ παραγρ.1 αρθ.21 ν.2238/1994), αν το φυσικό πρόσωπο που είναι 

ιδιοκτήτης του εδάφους και το εκµισθώνει σε Ο.Ε., συµµετέχει, συγχρόνως, µε ποσοστό 

50% στη µισθώτρια Ο.Ε.. 

 

 

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2007 

Αριθ. πρωτ.: 1029786/10397/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Υπολογισµός αποσβέσεων σε περίπτωση ανέγερσης κτηρίου 
(ξενοδοχείου) σε ακίνητο τρίτου µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 21 του 
ν.2238/94. 

 

ΣΧΕΤ.: Η από 15.3.2007 αίτησή σας. 
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Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, 

σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Με τις διατάξεις της περίπτ.β΄ της παρ.1 του άρθρου 21 του ν.2238/94, ως εισόδηµα 

από οικοδοµές λογίζεται η αξία που έχει κατά το χρόνο της ανέγερσης της η οικοδοµή που 

ανεγέρθηκε µε δαπάνες του µισθωτή σε έδαφος του οποίου την κυριότητα έχει ο 

εκµισθωτής, αν µετά τη λήξη του χρόνου της µίσθωσης του εδάφους η οικοδοµή 

παραµένει στην κυριότητα του εκµισθωτή. Το ετήσιο εισόδηµα εξευρίσκεται µε διαίρεση 

του υπολοίπου, που προκύπτει µετά την αφαίρεση του τυχόν ανταλλάγµατος που έχει 

ορισθεί στη σύµβαση για τη µεταβίβαση της κυριότητας της οικοδοµής από την αξία αυτής, 

κατά το χρόνο ανέγερσής της, σε µέρη ίσα µε τον αριθµό των ετών κατά τα οποία διαρκεί 

η µίσθωση του εδάφους. Ως αξία της οικοδοµής που έχει ανεγερθεί σε έδαφος κυριότητας 

τρίτου λαµβάνεται η πραγµατική αξία της οικοδοµής, η οποία εξευρίσκεται από τα επίσηµα 

βιβλία και στοιχεία εκείνου που ανήγειρε την οικοδοµή. 

2. Όπως έχει γίνει δεκτό µε την αριθµ. 1139081/11011πε/1995 διαταγή µας, επί 

ανεγέρσεως οικοδοµής από µισθώτρια ανώνυµη εταιρεία σε οικόπεδο του εκµισθωτή και 

δεδοµένου ότι το άρθρο 21 του ν.2238/94 έχει εφαρµογή και στα νοµικά πρόσωπα της 

παρ.1 του άρθρου 101 (ανώνυµες εταιρείες, Ε.Π.Ε. κ.λπ.), η διαιρεµένη µε τον αριθµό των 

ετών διάρκειας της µίσθωσης αξία της ανεγερθείσας οικοδοµής εκπίπτει από τα 

ακαθάριστα έσοδα της ανώνυµης εταιρείας που µίσθωσε το έδαφος και ανήγειρε σε αυτό 

οικοδοµή, η οποία θα παραµείνει κατά τη λήξη του χρόνου της µίσθωσης του εδάφους 

στην κυριότητα του ιδιοκτήτου αυτού. 

3. Στην αίτησή σας αναφέρεστε στην περίπτωση ανέγερσης ξενοδοχείου αξίας 50 εκατ. 

ευρώ σε ακίνητο τρίτου για το οποίο έχει συναφθεί µισθωτική σύµβαση διάρκειας 50 ετών 

και θα περιέλθει στον κύριο του ακινήτου κατά τη λήξη της σύµβασης. 

4. Με βάση όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει, ότι η µισθώτρια επιχείρηση θα 

αποσβέσει το κόστος ανέγερσης της εν λόγω οικοδοµής σύµφωνα µε όσα αναφέρονται 

στην παρ.2 του παρόντος, ήτοι ισόποσα σε 50 χρήσεις. 

 

 

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ: 1014740/10216/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Έννοια βιοµηχανοστασίου.  

 

ΣΧΕΤ.: Η από 12.02.2007 αίτησή σας. 
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Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.α΄ της παρ.2 του άρθρου 21 του ν.2238/1994, 

δεν λογίζεται ως εισόδηµα από ακίνητα αυτό που προκύπτει από βιοµηχανοστάσια που 

ιδιοχρησιµοποιούνται, µαζί µε τα παραρτήµατα τους και τα εξαρτήµατα, καθώς και µε τις 

αποθήκες και τα οικόπεδα που είναι συνεχόµενα µε αυτά και χρησιµοποιούνται για την 

αποθήκευση πρώτων υλών και για την πρώτη εναπόθεση των βιοµηχανικών προϊόντων. 

Ως βιοµηχανοστάσια θεωρούνται τα οικοδοµήµατα που έχουν ειδικά ανεγερθεί για τη 

λειτουργία βιοµηχανίας, στα οποία έχουν µόνιµα προσαρµοστεί µηχανικές εγκαταστάσεις, 

καθώς και τα οικοδοµήµατα επεξεργασίας και συντήρησης καπνών σε φύλλα ή άλλων 

εξαγώγιµων γεωργικών προϊόντων. 

2. Όπως έχει κριθεί από τη νοµολογία των διοικητικών δικαστηρίων, το 

βιοµηχανοστάσιο είναι κτηριακό συγκρότηµα µε µόνιµα προσαρµοσµένες σηµαντικές 

εγκαταστάσεις για τη λειτουργία βιοµηχανίας (ΣτΕ 405/1987, ∆ΕφΑθ. 417/1993). 

3. Με το αριθµ. πρωτ. 1094551/11344/Β0012/02.12.2004 έγγραφό µας 

διευκρινίστηκε, ότι για το χαρακτηρισµό ενός οικοδοµήµατος ως βιοµηχανοστασίου 

απαιτείται κτηριακό συγκρότηµα µε µόνιµα προσαρµοσµένες σηµαντικές εγκαταστάσεις 

για τη λειτουργία βιοµηχανίας, οι οποίες έτσι αποτελούν συστατικά αυτού µη δυνάµενα να 

αποτελέσουν ξεχωριστά αντικείµενο κυριότητας. Η ύπαρξη, παρόλα αυτά, µηχανήµατος 

στο οικοδόµηµα έστω και αν αυτό είναι µπηγµένο στο έδαφος, δεν του προσδίδει 

αυτοµάτως την έννοια του συστατικού δεδοµένου ότι η «έµπηξη» δεν απαγορεύει την εν 

συνεχεία αποσύνδεσή του. 

4. Από τα στοιχεία που µας θέσατε υπόψη µε τη σχετική αίτησή σας προκύπτει, ότι 

ανώνυµη εταιρεία - πελάτης σας, µε αντικείµενο δραστηριότητας τη διαχείριση και 

εκµετάλλευση ακινήτων, έχει στη πλήρη κυριότητα της ακίνητο µέρη του οποίου µε βάση 

την άδεια οικοδοµής αποτελούν είτε αποθήκη, είτε χώρο γραφείων, είτε βιοµηχανικό χώρο. 

Η ίδια εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγµατεύσεις µε εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης του 

ν1665/1986 προκειµένου να της µεταβιβάσει το σύνολο του ακινήτου, από την οποία στη 

συνέχεια θα το µισθώσει µε σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης (sale and lease back). 

Όπως δε µας γνωρίσατε, η εν λόγω οικοδοµή είναι κενή, δεν ασκείται καµία βιοµηχανική 

δραστηριότητα και δεν είναι προσαρµοσµένη καµία µηχανική εγκατάσταση σε αυτή. 

5. Κατόπιν των ανωτέρω, συνάγεται ότι ο εν λόγω χώρος δεν µπορεί να θεωρηθεί 

ως βιοµηχανοστάσιο, καθόσον αυτός είναι κενός και δεν υπάρχει κάποιος µόνιµα 

προσαρµοσµένος στο έδαφος µηχανολογικός τους εξοπλισµός που θα απέδιδε σε αυτόν 

την έννοια του βιοµηχανοστασίου. 
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Αθήνα, 27 Ιουνίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1051548/1009/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Εισόδηµα ακινήτων από ανέγερση κτηριακής εγκατάστασης σε 
έδαφος του εκµισθωτή µε δαπάνες του µισθωτή. 

 

Απαντώντας στην από 24.5.2007 αίτησή σας, αναφορικά µε το υπόψη θέµα, σας 

πληροφορούµε τα ακόλουθα: 

1. Με τις διατάξεις της περίπτ.β΄ της παραγρ.1 του άρθρου 21 του ν.2238/1994 

ορίζεται ότι ως εισόδηµα από οικοδοµές λογίζεται και η αξία της οικοδοµής που 

ανεγείρεται µε δαπάνες του µισθωτή σε ακίνητο του εκµισθωτή, εφόσον µετά το πέρας της 

µίσθωσης η ανεγειρόµενη οικοδοµή θα παραµείνει στην κυριότητα του εκµισθωτή. Το ίδιο 

ισχύει και για τις επεκτάσεις και βελτιώσεις που επιφέρει σε µισθούµενη οικοδοµή ο 

µισθωτής, µε δικές του δαπάνες, εφόσον αυτές παραµείνουν στην οικοδοµή µετά τη λήξη 

της µίσθωσης. 

2. Εξάλλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του 

άρθρου 22, ακαθάριστο εισόδηµα, προκειµένου για οικοδοµή που εκµισθώνεται, είναι το 

µίσθωµα που έχει συµφωνηθεί. 

3. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, εισόδηµα από εκµισθούµενη οικοδοµή 

αποτελεί και η αξία τόσο της ανεγειρόµενης οικοδοµής όσο και η αξία των προσθηκών, 

βελτιώσεων, και γενικά διαρρυθµίσεων του ακινήτου που διενεργούνται από το µισθωτή, 

µε βάση τους όρους της σύµβασης, ή ύστερα από άδεια του ιδιοκτήτη σε αντάλλαγµα της 

χρήσης του µισθίου, µε την προϋπόθεση ότι µετά τη λήξη της µίσθωσης, θα περιέλθουν 

στον εκµισθωτή, χωρίς αποζηµίωση του µισθωτή. 

Τούτο, καθόσον τα ανωτέρω προσθέτουν αξία στο ακίνητο και ωφελείται εµµέσως ο 

εκµισθωτής (σχετ.το11 22644/21 55/Α001 2/5.2. 1997 έγγραφό µας). 

4. Σε αντίθετη περίπτωση όµως που µε βάση όρο της σύµβασης η οικοδοµή που 

ανεγέρθηκε από τον µισθωτή κατεδαφιστεί µετά τη λήξη της µίσθωσης ή οι προσθήκες και 

βελτιώσεις της εκµισθούµενης οικοδοµής που διενεργούνται από το µισθωτή αποξιλωθούν 

µετά το πέρας της µίσθωσης και επανέλθει το µίσθιο στην αρχική του κατάσταση κατά το 

χρόνο παράδοσης του στον εκµισθωτή, δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της περιπτ.β΄ της 

παραγρ.1 του άρθρου 21 του ν.2238/1994 (σχετ. το 1022845/385/Α001 2/7.3.2002 

έγγραφό µας). 

5. Στη περίπτωση που περιγράφετε στην αίτησή σας φυσικό πρόσωπο, ιδιοκτήτης 
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κατά πλήρη κυριότητα οικοπέδου, το εκµισθώνει για 25 έτη σε εταιρεία εκµετάλευσης 

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ. Η µισθώτρια θα ανεγείρει τις κτηριακές της εγκαταστάσεις από µπετόν 

ή σιδηροκατασκευή µε δικές της δαπάνες και µε ειδικό όρο της σύµβασης µίσθωσης 

αναλαµβάνει την ευθύνη κατεδάφισης του µετά την λήξη της µίσθωσης και να παραδώσει 

το οικόπεδο στον ιδιοκτήτη του στην αρχική κατάσταση, όπως το παρέλαβε απ’ αυτόν. 

6. Απ’ όσα αναφέρονται παραπάνω προκύπτει ότι στην προκειµένη περίπτωση δεν θα 

έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της περίπτ.β΄ της παραγρ.1 του άρθρου 21 του ν.2238/1994, 

ιδιαίτερα όταν πρόκειται για οικοδοµή από σιδηροκατασκευή, οπότε είναι ευχερέστερη η 

αποξήλωσή τους. 

Ανεξάρτητα όµως των ανωτέρω, το θέµα αυτό αποτελεί ζήτηµα πραγµατικό, η 

επίλυση του οποίου σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση µε βάση τα υφιστάµενα στοιχεία 

(συµβάσεις κ.λπ.) εναπόκειται στην κρίση του προϊσταµένου της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. ή, σε 

περίπτωση αµφισβήτησης, των διοικητικών δικαστηρίων. 

 

 

Αθήνα 7 Μαΐου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1039032/745/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση εισοδήµατος ακινήτου που ανεγείρεται 
από το µισθωτή σε γήπεδο του εκµισθωτή. 

 

Απαντώντας σε αίτησή σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας πληροφορούµε τα 

εξής: 

1. Σύµφωνα µε την περ.β΄ της παρ.1 του άρθρου 21 του ν.2238/94 ως εισόδηµα από 

ακίνητα λογίζεται αξία που έχει κατά το χρόνο της ανέγερσης της η οικοδοµή που 

ανεγέρθηκε µε δαπάνες του µισθωτή σε έδαφος του οποίου την κυριότητα έχει ο 

εκµισθωτής, αν µετά τη λήξη του χρόνου της µίσθωσης του εδάφους η οικοδοµή 

παραµένει στην κυριότητα του εκµισθωτή. Το ετήσιο εισόδηµα εξευρίσκεται µε διαίρεση 

του υπολοίπου, που προκύπτει µετά την αφαίρεση του τυχόν ανταλλάγµατος, που έχει 

ορισθεί στη σύµβαση για τη µεταβίβαση της κυριότητας της οικοδοµής, από την αξία 

αυτής, κατά το χρόνο της ανέγερσής της, σε µέρη ίσα µε τον αριθµό των ετών κατά τα 

οποία διαρκεί η µίσθωση του εδάφους. Ως αξία της οικοδοµής που έχει ανεγερθεί σε 

έδαφος κυριότητας τρίτου λαµβάνεται η πραγµατική αξία του οικοδοµής, η οποία 

εξευρίσκεται από τα επίσηµα βιβλία και λοιπά στοιχεία εκείνου που ανήγειρε την οικοδοµή. 

Σε περίπτωση που δεν τηρούνται βιβλία ή αυτά που τηρούνται κρίνονται ανεπαρκή ή 
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ανακριβή, καθώς και σε περίπτωση αµφισβήτησης από τον ενδιαφερόµενο της αξίας που 

υπολογίστηκε µε αυτόν τον τρόπο, αυτή καθορίζεται ύστερα από εκτίµηση που ενεργείται 

από τον Προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας και σε συνέχεια από τα 

διοικητικά δικαστήρια. 

2. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, σε περίπτωση ανέγερσης οικοδοµής σε έδαφος 

τρίτου µε δαπάνες του µισθωτή, το οποίο θα περιέλθει στον εκµισθωτή του εδάφους µετά 

τη λήξη της διάρκειας της χρήσης του, ο εκµισθωτής αποκτά εισόδηµα από ακίνητα (Α΄- Β΄ 

Κατηγορίας), του οποίου το ετήσιο εξευρίσκεται σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα. 

Επίσης, διευκρινίζεται ότι το ετήσιο θα εξευρεθεί µε τη διαίρεση της αξίας της 

οικοδοµής δια του αριθµού των ετών από το χρόνο αποπεράτωσης της οικοδοµής µέχρι 

το χρόνο που αυτή θα περιέλθει στον εκµισθωτή (λήξη µίσθωσης) και θα δηλωθεί για να 

φορολογηθεί στο όνοµα του εκµισθωτή στα έτη αυτά και όχι στα έτη πριν από την 

αποπεράτωση της οικοδοµής. 



 359 

ΑΡΘΡΟ 22 
 

Αθήνα, 17 Μαΐου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1045987/888/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: 1. Προσδιορισµός του ακαθ. εισοδ. από δωρεάν παρ/ση.     2. 
Μείωση προκαταβολής λόγω ηλεκτρον. υποβολής της δήλωσης. 

 

Απαντώντας στο από 9.5.2007 ηλεκτρονικό σας µήνυµα, σχετικά µε τα παραπάνω 

θέµατα, σας γνωρίζουµε τα εξής: 

1) Σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Κ.Φ.Ε. σε περίπτωση που η 

οικοδοµή µε την συγκατάθεση του ιδιοκτήτη κατοικήθηκε ή χρησιµοποιήθηκε µε άλλο 

τρόπο από τρίτο, χωρίς αντάλλαγµα, το ακαθάριστο εισόδηµα βρίσκεται ύστερα από τη 

σύγκριση της µε άλλες οικοδοµές που εκµισθώνονται, πάντως, το ετήσιο ακαθάριστο 

εισόδηµα που καθορίζεται µε αυτόν τον τρόπο δεν µπορεί να είναι ανώτερο από το 5% 

ούτε µικρότερο από το 3,5% της αξίας του ακινήτου, όπως η αξία αυτή προσδιορίζεται, 

σύµφωνα µε το άρθρο 41 του ν.1249/1982. Ειδικά, για τις περιοχές που δεν ισχύει το 

αντικειµενικό σύστηµα προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων, το ετήσιο ακαθάριστο 

εισόδηµα δεν µπορεί να είναι ανώτερο από το 4% της πραγµατικής αξίας της οικοδοµής 

κατά το χρόνο της φορολογίας. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται αναλόγως τα τέσσερα 

τελευταία εδάφια της παρ. 1. 

2) Όσον αφορά το 2ο ερώτηµα σας, σχετικά µε την µείωση της προκαταβολής του 

προηγουµένου έτους, σας γνωρίζουµε ότι η προκαταβολή του επόµενου έτους (οικ. έτους 

2006) 692,80 ευρώ προέκυψε µετά την αφαίρεση κατά το ποσό της µείωσης λόγω 

ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης που αναλογούσε στο ποσό αυτής (703,35 Χ 1,5%) = 

10,55 (703,35 - 10,55 = 692,88). 

Στην περίπτωσή σας, η προκαταβολή των 703,35 ευρώ διαµορφώνεται σε 692,88 

ευρώ ύστερα από τον επιµερισµό της µείωσης, ώστε το ποσό που συµψηφίζεται 

(επιστρέφεται) να ανταποκρίνεται στο πραγµατικό καταβαλλόµενο ποσό για να µην 

επιστραφούν χρήµατα που δεν έχετε καταβάλει. 
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ΑΡΘΡΟ 23 
 

Αθήνα, 21 ∆εκεµβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1104429/2060/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: - Φορολογική µεταχείριση εισοδήµατος που αποκτά κάτοικος 
Ελλάδας από εκµίσθωση ακινήτων που βρίσκονται στις ΗΠΑ.- 
Εφαρµογή της Σύµβασης Ελλάδας- Η.Π.Α. για την αποφυγή της διπλής 
φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους 
φόρους εισοδήµατος (Ν.∆. 2548/1953 - Φ.Ε.Κ.231/Α727.08.53 και Ν.∆. 
4383/1964-Φ.Ε.Κ.189/Α702.11.1964). 

 

Απαντώντας στην από 1.11.2007 αναφορά σας, σχετικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα ακόλουθα: 

Α. ∆/ΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου VIII της στο θέµα αναφερόµενης 

Σύµβασης, κάτοικος Ελλάδας, ο οποίος έχει εισόδηµα από ακίνητα στις Η.Π.Α., έχει τη 

δυνατότητα να ζητήσει από τις φορολογικές αρχές των Η.Π.Α. να φορολογηθεί µε βάση το 

καθαρό εισόδηµα που απεκόµισε από την εκµίσθωση των εν λόγω ακινήτων, όπως αυτό 

προσδιορίζεται από την εσωτερική νοµοθεσία των Η.Π.Α.. Αυτό σηµαίνει ότι, θα εκπέσουν 

από το ακαθάριστο εισόδηµα όλες οι δαπάνες απόκτησής του, όπως αυτό προβλέπεται 

από τη σχετική νοµοθεσία των Η.Π.Α.. 

2. Περαιτέρω, µε ρητή διάταξη της παρ.1 του άρθρου XIV της προαναφερθείσας 

Σύµβασης, τα Συµβαλλόµενα Κράτη διαφύλαξαν το δικαίωµα της επιβολής φόρου επί του 

εισοδήµατος των υπηκόων τους, κατοίκων τους κ.τ.λ. σύµφωνα µε το φορολογικό 

καθεστώς που ισχύει σε κάθε Συµβαλλόµενο Κράτος. 

3. Συνεπώς, ο κάτοικος της Ελλάδας για τον οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του άρθρου 2 του ν.2238/1994, φορολογείται στην Ελλάδα µε βάση τον Ελληνικό Νόµο 

(Κ.Φ.Ε. - ν.2238/1994), για το συνολικό εισόδηµά του που προκύπτει από κάθε κατηγορία 

στην ηµεδαπή και στην αλλοδαπή. 

Εάν στο συνολικό αυτό εισόδηµα περιλαµβάνεται και εισόδηµα από ακίνητα που 

βρίσκονται στις Η.Π.Α., για το οποίο καταβλήθηκε φόρος στη χώρα αυτή, λαµβάνεται 

πρόνοια για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης του εισοδήµατος αυτού. 

Για το λόγο αυτό, µε βάση τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου XVI της ίδιας 

Σύµβασης, παρέχεται η ευχέρεια της έκπτωσης από το φόρο που προκύπτει κατά το 
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Ελληνικό ∆ίκαιο, του ποσού του φόρου που επιβλήθηκε στις Η.Π.Α. για το εισόδηµα από 

ακίνητα που ευρίσκονται στις Η.Π.Α.. Το ποσό όµως αυτού του εκπιπτόµενου φόρου δεν 

µπορεί να υπερβεί το ποσό του Ελληνικού φόρου που επιβάλλεται στο εισόδηµα αυτό. Η 

διάταξη αυτή εναρµονίζεται µε τη διάταξη της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 8 του 

άρθρου 9 του ν.2238/1994. Ως εκπιπτόµενος φόρος θεωρείται µόνον ο οµοσπονδιακός 

και όχι άλλος φόρος επιβαλλόµενος από άλλη αρχή (Πολιτεία - ∆ήµος - Κοινότητα) (σχετ. 

το Μ 3774πε/29.6.1987 έγγραφό µας). 

Β. ∆/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

1. Για την εξεύρεση του ποσού του φόρου εισοδήµατος που τελικά θα βεβαιωθεί 

στο όνοµα σας, θα εφαρµοσθούν οι διατάξεις του ν.2238/1994 και κατά συνέπεια θα έχουν 

εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 23 του ν.2238/1994, για την εξεύρεση του καθαρού 

εισοδήµατός σας από ακίνητα, ανεξάρτητα από τον τόπο (ηµεδαπή ή αλλοδαπή) που 

βρίσκονται αυτά. 

Ειδικότερα, για τον προσδιορισµό του καθαρού εισοδήµατος των ακινήτων οικον. 

έτους 2007, από το ακαθάριστο εισόδηµα αυτών εκπίπτουν προκειµένου για οικοδοµές οι 

οποίες χρησιµοποιούνται ως κατοικίες, οικοτροφεία, σχολεία, φροντιστήρια, αίθουσες 

κινηµατογράφων ή θεάτρων, ξενοδοχεία, νοσοκοµεία ή κλινικές ποσοστό δέκα τοις εκατό 

(10%) για αποσβέσεις και ποσοστό µέχρι δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για τα ασφάλιστρα 

κατά του κινδύνου πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, για έξοδα επισκευής και συντήρησης, 

καθώς και για την αµοιβή δικηγόρου για δίκες σε διαφορές απόδοσης µισθίου ή 

καθορισµού µισθώµατος. 

Ειδικά, για οικοδοµές που έχουν χαρακτηρισθεί διατηρητέες, σύµφωνα µε την 

κείµενη νοµοθεσία, το ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του προηγούµενου εδαφίου 

διπλασιάζεται. Τα ποσοστά που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο περιορίζονται σε πέντε 

τοις εκατό (5%) και για τις δύο περιπτώσεις για το εισόδηµα που προκύπτει από 

οικοδοµές που χρησιµοποιούνται για άλλες χρήσεις. Όταν πρόκειται για εισόδηµα που 

προκύπτει σύµφωνα µε τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄, β΄ και θ΄ της παραγράφου 1 

του άρθρου 21, όπως επίσης και για το εισόδηµα που προκύπτει από τη διαφορά του 

µισθώµατος και του υποµισθώµατος ακινήτων, που εκµισθώνονται για οποιαδήποτε 

χρήση, τα ποσοστά του πρώτου εδαφίου περιορίζονται σε πέντε τοις εκατό (5%) 

συνολικώς. 

Αν οι δαπάνες που αναφέρονται στα προηγούµενα εδάφια αφορούν κοινόχρηστους 

χώρους του ακινήτου, επιµερίζονται, αναλόγως, στους συνιδιοκτήτες του. 

2. Κατόπιν τούτου, θα πρέπει να υποβάλετε συµπληρωµατική δήλωση 

φορολογίας εισοδήµατος οικον. έτους 2007, στην οποία να έχουν συµπληρωθεί ανάλογα 
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οι κωδικοί αριθµοί 171, 173 και 395 κατά περίπτωση, του Πίνακα 4Ζ αυτής, να 

συνυποβληθεί Αναλυτική Κατάσταση για τα µισθώµατα των υπόψη ακινήτων (έντυπο Ε2) 

πλήρως συµπληρωµένη κατά λοιπά, εκτός από τη στήλη (7) µε τον Α.Φ.Μ. των 

ενοικιαστών σας στις Η.Π.Α., καθώς επίσης να συνυποβληθούν τα δικαιολογητικά για 

ενδεχόµενη έκπτωση των δαπανών που περιοριστικά αναφέρονται στις διατάξεις του 

άρθρου 23 του ν.2238/1994 (ασφαλίστρων, επισκευής και συντήρησης κ.τ.λ.), µε ελληνική 

µετάφραση. 

3. Η ∆.Ο.Υ. στην οποία κοινοποιείται το παρόν µε φωτοαντίγραφο της αναφοράς 

του κυρίου «…» παρακαλείται για  τις δικές της ενέργειες, λόγω αρµοδιότητας. 

 

 

Αθήνα, 9 Νοεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1089640/1745/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: ∆απάνες που εκπίπτουν από το εισόδηµα ακινήτων του 
οικονοµικού έτους 2007 (χρήση 2006). 

 

Απαντώντας στο ερώτηµά σας αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, και για τα θέµατα 

αρµοδιότητάς µας, σας πληροφορούµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και ζ΄ της παραγράφου 1 του 

άρθρου 23 του ν.2238/1994 από το ακαθάριστο εισόδηµα από ακίνητα εκπίπτουν οι 

δαπάνες ασφαλίστρων κατά κινδύνου πυρκαγιάς ακινήτων, οι δαπάνες επισκευής και 

συντήρησης ακινήτων και δικηγορικών αµοιβών για δίκες απόδοσης µισθίου ή 

καθορισµού µισθώµατος, οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης ακινήτων και το ποσό της 

αποζηµίωσης που καταβάλλει, βάσει νόµου, ο εκµισθωτής στο µισθωτή για τη λύση της 

µισθωτικής σχέσης ακινήτου, µέχρι του ύψους του ακαθάριστου εισοδήµατος που αποκτά 

ο εκµισθωτής από το ακίνητο αυτό, κατά το έτος που καταβλήθηκε η αποζηµίωση. Τυχόν 

αρνητικό ποσό δεν συµψηφίζεται µε εισοδήµατα άλλων ακινήτων ή µε άλλα θετικά 

εισοδήµατα του φορολογουµένου. 

2. Με τις διατάξεις του άρθρου 9 της 1017701/306/Α0012/ΠΟΛ. 1040/19.2.2001 

απόφαση του Υπ. Οικονοµικών καθορίζονται ποια δικαιολογητικά υποβάλλονται µε τη 

δήλωση φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων. 

Συγκεκριµένα ορίζεται: 

α. Για την απόδειξη των καταβαλλόµενων ασφαλίστρων κατά του κινδύνου 

πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, υποβάλλεται βεβαίωση της ασφαλιστικής επιχείρησης, στην 
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οποία έχει γίνει η ασφάλιση, από την οποία προκύπτει ποιο ακίνητο ασφαλίζεται (το είδος 

του ακινήτου, η διεύθυνση, ο όροφος, τα τετραγωνικά µέτρα), για ποιο ποσό, το είδος της 

ασφαλιστικής κάλυψης, το καθαρό ποσό των ασφαλίστρων χωριστά από τυχόν 

οποιαδήποτε άλλη σχετική επιβάρυνση, καθώς και τα στοιχεία του συµβαλλοµένου. Αντί 

της βεβαίωσης αυτής, µπορεί να χρησιµοποιηθεί και η απόδειξη είσπραξης του ποσού 

των ασφαλίστρων αρκεί να αναγράφει όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνει η προηγούµενη 

βεβαίωση. 

Με την 1019176/438/Α0012/ΠΟΛ. 1021/2.3.2004 απόφαση του Υπ. Οικονοµίας και 

Οικονοµικών προστέθηκε ότι από τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να προκύπτει ο 

αριθµός και η ηµεροµηνία της σχετικής σύµβασης. 

β. Για την απόδειξη των καταβαλλόµενων δαπανών για έξοδα επισκευής και 

συντήρησης (αγορά υλικών, ανταλλακτικών κτλ. και παροχή υπηρεσιών), καθώς και για 

την αµοιβή δικηγόρου για δίκες σε διαφορές απόδοσης µισθίου ή καθορισµού 

µισθώµατος, υποβάλλεται το πρωτότυπο στοιχείο, το οποίο εκδίδεται σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Κ.Β.Σ., όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. 

γ. Στην περίπτωση κατά την οποία οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο πρώτο 

εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν.2238/1994, 

παρέχονται µε σύµβαση µίσθωσης εργασίας, απαιτείται αντίγραφο της ανακεφαλαιωτικής 

κατάστασης εντολών ασφάλισης, θεωρηµένο από το Ι.Κ.Α., καθώς και πρωτότυπη 

εξοφλητική απόδειξη είσπραξης του ποσού της αµοιβής από την οποία να προκύπτει το 

ονοµατεπώνυµο και το όνοµα του πατέρα του προσώπου που πρόσφερε τις υπηρεσίες, ο 

αριθµός φορολογικού µητρώου ή ταυτότητας αυτού και η διεύθυνση κατοικίας του. 

δ. Σε περίπτωση που οι δαπάνες αυτές αφορούν αγορά υλικών, ανταλλακτικών 

κ.τ.λ. και παροχή υπηρεσιών για επισκευή και συντήρηση κοινόχρηστων χώρων ακινήτου, 

τα πιο πάνω δικαιολογητικά θα συγκεντρώνονται από το διαχειριστή της πολυκατοικίας, ο 

οποίος στο τέλος του ηµερολογιακού έτους θα εκδίδει συγκεντρωτική κατάσταση των 

δαπανών αυτών, από την οποία θα προκύπτει το είδος της δαπάνης, ο αριθµός του 

τιµολογίου ή της απόδειξης λιανικής πώλησης, του τιµολογίου ή της απόδειξης παροχής 

υπηρεσιών ή εξοφλητικής απόδειξης είσπραξης, το ποσό της δαπάνης, καθώς και η 

κατανοµή του συνόλου των δαπανών αυτών στον κάθε συνιδιοκτήτη, ανάλογα µε το 

ποσοστό συνιδιοκτησίας του στους κοινόχρηστους χώρους. Αντίγραφο της 

συγκεντρωτικής κατάστασης µε συνηµµένα φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων 

δικαιολογητικών δαπανών θα προσκοµίζονται από κάθε συνιδιοκτήτη µε την υποβολή της 

ετήσιας δήλωσης φορολογίας του εισοδήµατός του. 

ε. Για την απόδειξη του ποσού της αποζηµίωσης που καταβάλλει, βάσει νόµου, ο 
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εκµισθωτής στο µισθωτή για τη λύση της µισθωτικής σχέσης ακινήτου, το δικαιολογητικό 

που εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όπως αυτές 

ισχύουν κάθε φορά. 

3. Τέλος, το παρόν µε φωτοτυπία της αίτησης κοινοποιείται στη ∆/νση Κώδικα 

Βιβλίων και Στοιχείων η οποία παρακαλείται ν’ απαντήσει απευθείας στον ενδιαφερόµενο 

για τα θέµατα αρµοδιότητας της ενηµερώνοντας σχετικά τη ∆/νσή µας. 

 

 

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1074592/1473/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Έκπτωση δαπάνης επισκευής τέντας από το ακαθάριστο 
εισόδηµα εκµισθούµενης οικοδοµής. 

 

Απαντώντας στην από 26.7.2007 αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο θέµα, σας 

πληροφορούµε τα ακόλουθα: 

1.- Κατά την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος οικον. έτους 2007, από το 

ακαθάριστο εισόδηµα εκµισθούµενης κατοικίας εκπίπτει πάγιο ποσοστό αποσβέσεων 

10% και ποσοστό µέχρι 15% για ασφάλιστρα κατά του κινδύνου πυρκαγιάς και άλλων 

κινδύνων, αµοιβή δικηγόρου σε δίκες για διαφορές απόδοσης µισθίου και καθορισµού 

µισθώµατος και για δαπάνες επισκευής και συντήρησης της οικοδοµής µε την προσκόµιση 

των δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (σχετ. περ.α΄ 

παραγρ.1 άρθρο 23 ν.2238/1994). 

2.- Οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης που αναφέρονται στις διατάξεις της παρ.1 του 

άρθρου 23 του ν.2238/1994 αφορούν το ίδιο το ακίνητο και όχι αντικείµενα που έχουν 

τοποθετηθεί στον εξωτερικό οργανισµό του κτηρίου και µπορούν να αποχωρισθούν αυτού 

χωρίς να υποστούν βλάβη τα ίδια ή το κτήριο ή χωρίς να αλλοιωθεί η ουσία ή ο 

προορισµός του κτηρίου (όπως π.χ. τέντες, κεραίες κ.λπ.). 

3.- Συνεπώς, στη συγκεκριµένη περίπτωση από το ακαθάριστο εισόδηµα της 

εκµισθούµενης κατοικίας δεν παρέχεται ευχέρεια να εκπέσει ποσοστό της δαπάνης 

επισκευής της τέντας αυτής. 
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ΑΡΘΡΟ 24 

 

Αθήνα, 14 Νοεµβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1105406/2084/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση εισοδήµατος εργατοϋπαλληλικού 
προσωπικού που προέρχεται από τα διανεµόµενα κέρδη της εταιρείας 
στην οποία εργάζονται. 

 

Αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας πληροφορούµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 24 του Κ.Φ.Ε., 

εισόδηµα από κινητές αξίες είναι αυτό που αποκτάται κάθε οικονοµικό έτος από κάθε 

δικαιούχο κινητών αξιών το οποίο προκύπτει, µεταξύ άλλων, από κέρδη ανώνυµων 

εταιριών που διανέµονται µε τη µορφή µετρητών στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό τους. 

2. Περαιτέρω, στο εισόδηµα αυτό ουδεµία παρακράτηση φόρου ενεργείται, ως 

φορολογούµενο στο όνοµα του νοµικού προσώπου (παρ.1, άρθρου 54 Κ.Φ.Ε.). 

3. Από τις παραπάνω διατάξεις, προκύπτει ότι, εφόσον η συγκεκριµένη αµοιβή των 

2.490 ευρώ προέρχεται από διανοµή κερδών της «…» στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό 

της στο οποίο ανήκει ο συγκεκριµένος φορολογούµενος, δεν φορολογείται και 

αναγράφεται στον κωδικό 659 της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος (Βλ. και σελ. 35 

φυλλαδίου µε οδηγίες για τη συµπλήρωση της δήλωσης οικον. έτους 2007). 

 

 

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1091018/1765/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: ∆ήλωση τόκων χρηµατικής αποζηµίωσης που επιδικάστηκαν µε 
δικαστική απόφαση. 

 

Απαντώντας στο από 26.9.2007 έγγραφό σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.γ΄ της παρ.1 του άρθρου 24 του ν.2238/1994 οι 

τόκοι που επιδικάζονται µε δικαστική απόφαση, µε εξαίρεση αυτά που αναφέρονται στο 

τελευταίο εδάφιο της παρ.4 του άρθρου 25 και της παρ.4 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 
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θεωρούνται ως εισόδηµα από κινητές αξίες που αποκτάται κάθε οικονοµικό έτος από κάθε 

δικαιούχο κινητών αξιών. Επίσης, σύµφωνα µε την παρ.4 του άρθρου 26 του ίδιου νόµου 

ως χρόνος απόκτησης τους θεωρείται ο χρόνος καταβολής ή πίστωσης των τόκων. 

2. Όπως αναφέρετε στο έγγραφό σας και σύµφωνα µε τα στοιχεία που στείλατε 

συνηµµένα υποβλήθηκε εµπρόθεσµα από φορολογούµενη αρχική δήλωση φορολογίας 

εισοδήµατος οικ. έτους 2006 δηλώνοντας ποσό χρηµατικής αποζηµίωσης και τόκους για 

τα έτη από 2001 έως 2005 που έλαβε από το «...» Νοσοκοµείο το 2005 εξαιτίας ζηµιών 

που υπέστη κατά τη διάρκεια νοσηλείας της στο «…» Νοσοκοµείο Αθηνών. Ωστόσο µετά 

την εκκαθάριση αυτών των δηλώσεων, για τις οποίες προέκυψε φόρος, η φορολογούµενη 

υπέβαλε στις 18.7.2007, σύµφωνα µε τη βεβαίωση ανάλυσης των τόκων που της 

χορηγήθηκε στις 7.7.2007 από το Νοσοκοµείο, αρχικές δηλώσεις για τα έτη 2002 και 2003 

δηλώνοντας τους τόκους που αντιστοιχούν στα έτη αυτά, συµπληρωµατικές δηλώσεις για 

τα έτη 2004 και 2005 δηλώνοντας τους τόκους που αναλογούν στα έτη αυτά και 

διορθωτική - ανακλητική δήλωση για το οικ. έτος 2006 ανακαλώντας το σύνολο των τόκων 

που εισέπραξε και δηλώνοντας µόνο το ποσό των τόκων που αναλογεί το έτος αυτό. 

3. Κατόπιν των ανωτέρω οι τόκοι που επιδικάζονται µε δικαστική απόφαση 

δηλώνονται ως εισόδηµα του έτους στο οποίο καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν. Εποµένως, η 

Υπηρεσία σας, αφού ελέγξει τα σχετικά στοιχεία και διαπιστώσει το χρόνο καταβολής ή 

πίστωσης των επιδικασθέντων τόκων στο όνοµα του δικαιούχου, θα δεχθεί και θα 

εκκαθαρίσει τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του οικ. έτους ή των οικονοµικών ετών 

µέσα στη χρήση του οποίου καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν οι τόκοι αυτοί. Τις λοιπές 

τροποποιητικές ή ανακλητικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί, για τον ίδιο λόγο δεν θα τις 

εκκαθαρίσετε και θα απαντήσετε σχετικά για το λόγο της µη εκκαθάρισης αυτών. 

 

 

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2007 

Αριθ. Πρωτ. 1049762/10603/Β0012 

 

ΘΕΜΑ:Φορολογική µεταχείριση του εισοδήµατος από τόκους που 
προκύπτουν από την παροχή πίστωσης µε περιθώριο κατά τη 
διενέργεια συναλλαγών για αγορά µετοχών στο ΧΑ. 

 

ΣΧΕΤ: Η από 21.5.2007 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, για το πιο πάνω θέµα σας γνωρίζουµε τα 
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ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.γ΄ της παρ.1 του άρθρου 24 του ν.2238/1994, 

εισόδηµα από κινητές αξίες είναι και αυτό που αποκτάται κάθε οικονοµικό έτος από κάθε 

δικαιούχο κινητών αξιών, το οποίο προκύπτει από τόκους κάθε τίτλου έντοκης κατάθεσης 

τοις µετρητοίς ή εγγύησης, καθώς και κάθε τίτλου χρεωστικού µε υποθήκη, ενέχυρο ή όχι, 

από εκείνους που δεν περιλαµβάνονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της ίδιας παραγράφου. 

2. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 2 του ν.2843/2000 ορίζεται, ότι επιτρέπεται η 

παροχή πίστωσης, µε την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων για τα πιστωτικά ιδρύµατα, 

από µέλος του Χρηµατιστηρίου Αθηνών προς πελάτη του για την εξόφληση του τιµήµατος 

χρηµατιστηριακής αγοράς µετοχών, που πραγµατοποιεί για λογαριασµό του στο 

Χρηµατιστήριο Αθηνών, µόνον εφόσον έχει συναφθεί εγγράφως σύµβαση για τη χορήγηση 

πιστώσεων µεταξύ του µέλους και του πελάτη. 

3. Περαιτέρω από το συνδυασµό των διατάξεων της παρ.2. άρθρου 2, παρ.1,2,3,4 του 

άρθρου 3, και της παρ.1 του άρθρου 5 του ν.2843/2000 προκύπτουν τα ακόλουθα: Για την 

εξασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παροχή 

πιστώσεων για αγορά µετοχών, ο πελάτης παρέχει στο µέλος ως ασφάλεια κινητές αξίες 

και µετρητά στο σύνολο των οποίων ονοµάζεται «Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας». Το 

χαρτοφυλάκιο ασφαλείας αποτελείται από µετοχές οι οποίες αγοράζονται µε πίστωση ή και 

από άλλες κινητές αξίες τις οποίες παρέχει συµπληρωµατικά ο πελάτης ως ασφάλεια για 

την οφειλή που γεννάται ύστερα από τη χορήγηση κάθε πίστωσης. Η αξία του 

Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας αποτιµάται κάθε εργάσιµη ηµέρα και ονοµάζεται Τρέχουσα 

Αξία του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας. Συνιστάται δε νόµιµο ενέχυρο υπέρ του µέλους επί 

των κινητών αξιών που περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο ασφαλείας. Για κάθε αγορά 

µετοχών µε πίστωση ο πελάτης υποχρεούται να καταθέσει κινητές αξίες ή να καταβάλει 

µετρητά ώστε να προκύπτει αρχικό περιθώριο. Επίσης, η διαφορά µεταξύ της τρέχουσας 

αξίας των κινητών αξιών που περιέρχονται στο χαρτοφυλάκιο ασφαλείας και του 

χρεωστικού υπολοίπου καλείται περιθώριο. 

4. Εξάλλου, µε τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του ν.2396/1996, ορίζεται ως 

παρεπόµενη επενδυτική υπηρεσία η παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτές προς 

διενέργεια συναλλαγών σε τίτλους. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να θέτει κανόνες για 

την παροχή πιστώσεων και δανείων από τις ΕΠΕΥ. 

5. Με την Α26138/ΠΟΛ. 46/10.2.1959 διαταγή µας, έχει γίνει δεκτό ότι, δεν υπάρχει 

υποχρέωση παρακράτησης φόρου στους τόκους των οποίων δικαιούχος είναι Τράπεζα 

καθόσον για την Τράπεζα οι τόκοι αυτοί, επειδή προέρχονται από την κύρια της εµπορική 

δραστηριότητα, θεωρούνται ως εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις και όχι εισόδηµα 
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από κινητές αξίες. 

6. Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 54 του 

ν.2238/1994 ορίζεται , ότι έναντι του φόρου που αναλογεί στο εισόδηµα από κινητές αξίες 

των άρθρων 24 και 25 του νοµοθετήµατος αυτού (µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται και 

οι τόκοι) ενεργείται παρακράτηση 20%. Η παρακράτηση φόρου ενεργείται σύµφωνα µε την 

περ. ε΄ της παρ. 5 του ίδιου άρθρου και νόµου από την καταβολή τους ή την εγγραφή τους 

στα βιβλία του οφειλέτη σε πίστωση του δανειστή. 

Εξαιρετικά, αν ο οφειλέτης τόκων είναι φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν ασκεί 

επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελµα, δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου. Στην περίπτωση 

αυτή, ο δικαιούχος του εισοδήµατος των τόκων έχει υποχρέωση να αποδώσει τον 

αναλογούντα φόρο εισοδήµατος είκοσι τοις εκατό (20%) στην αρµόδια για τη φορολογία 

του δηµόσια οικονοµική υπηρεσία, µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του επόµενου µήνα, 

από αυτόν µέσα στον οποίο έγινε η καταβολή των τόκων. 

7. Με την αριθ. 1056264/10668/Β0012/2003 διαταγή µας έχει γίνει δεκτό ότι οι τόκοι που 

αποκτά χρηµατιστηριακή εταιρεία από επενδυτές -πελάτες για την αγορά µετοχών λόγω 

καθυστέρησης εξόφλησης του τιµήµατος της αγοράς των µετοχών αποτελούν σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.2238/1994 εισόδηµα από κινητές αξίες. 

8. Από τα στοιχεία της αίτησης σας προκύπτει, ότι ως χρηµατιστηριακή εταιρεία ΑΕΠΕΥ 

παρέχετε ως παρεπόµενη επενδυτική υπηρεσία στους πελάτες-επενδυτές σας την 

παροχή πίστωσης µε περιθώριο προκειµένου να αγοράσουν περισσότερες µετοχές από 

εκείνες που θα τους επέτρεπε το διαθέσιµο κεφάλαιό τους. Για τη δανειακή αυτή σύµβαση 

παροχής πίστωσης οι πελάτες σας καταβάλλουν τόκους. 

9. Ενόψει των ανωτέρω και δεδοµένου ότι οι τόκοι αυτοί δεν αποτελούν το κατεξοχήν 

έσοδο της δραστηριότητάς σας (όπως συµβαίνει µε τις τράπεζες) συνάγεται, ότι δεν 

µπορούν να χαρακτηρισθούν ως εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια, οι 

τόκοι που αποκτάτε σύµφωνα µε τα πιο πάνω από τους επενδυτές πελάτες σας για την 

παροχή πίστωσης µε περιθώριο αποτελούν εισόδηµα από κινητές αξίες σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 24 του ν.2238/1994 και υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 20% και 

σε περίπτωση που ο πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο (µη επιτηδευµατίας) θα αποδίδετε 

εσείς το φόρο 20%, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 6 του παρόντος. 

Ο πιο πάνω φόρος 20% εκπίπτει από τον αναλογούντα φόρο, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της περ.α΄ παρ.4 του άρθρου 109 του ν.2238/1994 σε συνδυασµό µε την παρ.2 

του άρθρου 114 του ίδιου νόµου. 



 369 

ΑΡΘΡΟ 25 

 

Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2007 

Αριθµ. πρωτ.: 1100211/11407/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση ασφαλίστρων που καταβάλλει 
ανώνυµη εταιρεία για την ασφάλιση σύνταξης των διευθυνόντων 
συµβούλων της. 

 

ΣΧΕΤ: Η από 13.11.2006 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στην από 13.11.06 αίτησή σας, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, 

σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 25 του ν.2238/1994 οι παροχές 

σε Χρήµα ή σε είδος και γενικά παροχές χρηµατικής αποτιµήσεως, που γίνονται από 

ηµεδαπή ανώνυµη εταιρεία, χωρίς νόµιµη ή συµβατική, για το σκοπό αυτόν, υποχρέωση 

προς διευθύνοντες ή εντεταλµένους συµβούλους ή προέδρους ή µέλη του διοικητικού 

συµβουλίου ή διευθυντές και γενικά προς πρόσωπα τα οποία εκπροσωπούν νόµιµα αυτή, 

λογίζονται ως εισόδηµα από κινητές αξίες των ανωτέρω προσώπων, µε την προϋπόθεση 

ότι έχουν βαρύνει τα αποτελέσµατα χρήσεως της οικείας διαχειριστικής χρήσης. 

2. Περαιτέρω, µε την αριθµ. 1028327/10150/Β0012/ΠΟΛ. 1005/14.01.2005 Α.Υ.Ο., 

η οποία εκδόθηκε κατά εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 31 του ν.2238/1994 

ορίζεται, ότι τα ασφάλιστρα που καταβάλλει ανώνυµη εταιρεία για ασφάλιση σύνταξης των 

διευθυνόντων συµβούλων της και των προσώπων που νόµιµα την εκπροσωπούν, 

εκπίπτουν ως γενικά έξοδα διαχείρισης. Τα ποσά αυτά αποτελούν εισόδηµα από κινητές 

αξίες των δικαιούχων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 25 του 

ν.2238/1994. 

3. Εξάλλου, µε τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 54 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι 

για τα εισοδήµατα της παρ.5 του άρθρου 25 του ν.2238/1 994, γίνεται παρακράτηση 

φόρου µε συντελεστή 25%, για τα εισοδήµατα που καταβάλλονται ή µε τα οποία 

πιστώνονται οι δικαιούχοι από την 1η Ιανουαρίου 2007 και µετά. Στα ίδια εισοδήµατα, που 

καταβάλλονται ή µε τα οποία πιστώνονται οι δικαιούχοι από την 1η Ιανουαρίου 2006, έως 

την 31η ∆εκεµβρίου του ιδίου έτους, ο συντελεστής αυτός ορίζεται σε 29% (προηγουµένως 

παρακρατείτο φόρος µε 35% και 32%). 
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Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου 

για τα εισοδήµατα αυτά. 

4. Κατόπιν όλων όσων αναφέρθηκαν παραπάνω συνάγεται, ότι τα ασφάλιστρα 

που καταβάλλει ανώνυµη εταιρεία για ασφάλιση σύνταξης των διευθυνόντων συµβούλων 

της και των προσώπων που νόµιµα την εκπροσωπούν αποτελούν εισόδηµα από κινητές 

αξίες των δικαιούχων, επί των οποίων διενεργείται παρακράτηση µε τους συντελεστές που 

αναφέρονται στην παρ.4 του άρθρου 54 του ν.2238/1994. Περαιτέρω όµως, επειδή τα 

ασφάλιστρα καταβάλλονται από την ανώνυµη εταιρεία στην ασφαλιστική εταιρεία καθαρά, 

δηλαδή ελεύθερα φόρου, συνάγεται ότι η παρακράτηση πρέπει να γίνεται στο ποσό των 

ασφαλίστρων που προκύπτει µετά την αναγωγή τους, σε µικτό ποσό µε την προσθήκη του 

αναλογούντος φόρου. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση 

των δικαιούχων. Επίσης, δεδοµένου ότι το ποσό της αποταµίευσης θα είναι διαθέσιµο 

στους δικαιούχους µόνο στη λήξη του ασφαλιστικού προγράµµατος και δεν θα 

καταβάλλεται σ’ αυτούς κανένα ποσό ετησίως, συνάγεται ότι αυτοί δεν µπορούν να 

καλύψουν τεκµήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων ή δαπανών διαβίωσης και 

εποµένως τα ποσά αυτά δεν δηλώνονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος φυσικών 

προσώπων (1008502/10145/Β0012/27-3-2006 έγγραφό µας). Τέλος, σας γνωρίζουµε, ότι 

στη λήξη του ασφαλιστικού προγράµµατος που θα καταβληθεί το ποσό στους δικαιούχους, 

είτε µε τη µορφή µηνιαίας σύνταξης είτε µε τη µορφή εφάπαξ, δεν υπόκειται σε φορολογία 

εισοδήµατος (1098033/2283/Α0012/18.12.2006 έγγραφό µας). 
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ΑΡΘΡΟ 28 

 

Αθήνα, 24 ∆εκεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ. 1107650Α11176/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Μετατροπή Α.Ε. σε Ο.Ε. σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
66α του κ. ν.2190/1920. 

 

ΣΧΕΤ.: Η από 6.11.2007 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περ.ζ΄ της παρ.3 του άρθρου 28 

του ν.2238/1994, ως εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις θεωρείται και η 

πραγµατοποιηθείσα αυτόµατη υπερτίµηση του παγίου κεφαλαίου που χρησιµοποιείται 

στην επιχείρηση, καθώς και η υπερτίµηση που δεν πραγµατοποιήθηκε, εφόσον αυτή έχει 

περιληφθεί στην απογραφή. 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 66α του κ.ν.2190/1920, 

όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 66 του ν.3604/2007, ορίζεται, ότι η µετατροπή 

ανώνυµης εταιρείας σε οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη εταιρεία γίνεται µε οµόφωνη απόφαση 

όλων των µετόχων. Στη σχετική απόφαση πρέπει να περιλαµβάνονται οι όροι του 

καταστατικού της οµόρρυθµης ή της ετερόρρυθµης εταιρείας. 

Από τη συντέλεση των δηµοσιεύσεων και των διατυπώσεων δηµοσιότητας κατά το 

άρθρο 42 του Εµπορικού Νόµου και το άρθρο 7β του κ.ν.2190/1920 για τη γενόµενη 

µετατροπή, η µετατρεπόµενη ανώνυµη εταιρεία συνεχίζεται µε τη µορφή οµόρρυθµης ή 

ετερόρρυθµης εταιρείας. Πριν από την ολοκλήρωση των πιο πάνω διατυπώσεων 

δηµοσιότητας, η µετατροπή δεν παράγει κανένα αποτέλεσµα. Μετά την επέλευση της 

µετατροπής, οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται στο όνοµα της νέας εταιρείας, χωρίς να 

επέρχεται διακοπή τους. 

Από τις ανωτέρω διατάξεις δεν προβλέπεται εκτίµηση του ενεργητικού και 

παθητικού της µετατρεπόµενης ανώνυµης εταιρείας από την εκτιµητική επιτροπή του 

άρθρου 9 του κ.ν.2190/1920, όπως στην περίπτωση της µετατροπής Α.Ε. σε Ε.Π.Ε. µε τις 

διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 66 του κ.ν.2190/1920. 

3. Με τις αρ. 1074216/11042/Β0012/23.08.2005, 1018533/10228/Β0012/28.03.2000 
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και 1001193/10016/Β0012/13.05.1999 διαταγές µας, έχει γίνει δεκτό ότι κατά τη µετατροπή 

ανώνυµης εταιρείας σε εταιρεία περιορισµένης ευθύνης µε τις γενικές διατάξεις συνεχίζεται 

το ίδιο νοµικό πρόσωπο και δεν υπάρχει υποχρέωση σύνταξης ισολογισµού από τη 

µετατρεπόµενη εταιρεία κατά το χρόνο της µετατροπής, αλλά υποβάλλεται  µία δήλωση 

φορολογίας εισοδήµατος από την Ε.Π.Ε. µε την οποία δηλώνονται τα εισοδήµατα 

ολόκληρης της χρήσης, δηλαδή και αυτά που είχαν προκύψει κατά το διάστηµα 

λειτουργίας της εταιρείας µε τη µορφή της Α.Ε.. 

4. Από τα στοιχεία της σχετικής αίτησής σας προκύπτει, ότι η διοίκηση της εταιρείας 

σας «…», λόγω κρίσιµων οικονοµικών προβληµάτων (ραγδαία πτώση κύκλου εργασιών, 

διοικητικά και άλλα λειτουργικά έξοδα κ.λπ.), αποφάσισε τη µετατροπή της α.ε. σε 

οµόρρυθµη εταιρεία µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 66α του κ.ν.2190/1920. 

5. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι µετά τη µετατροπή της εταιρείας σας σε Ο.Ε. µε τις 

διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 66α του κ.ν.2190/1920, αυτή συνεχίζεται κατά ρητή 

διατύπωση του νόµου µε τη µορφή της οµόρρυθµης και εποµένως δεν υπάρχει 

υποχρέωση σύνταξης ισολογισµού. Κατά συνέπεια, θα υποβληθεί µία δήλωση φορολογίας 

εισοδήµατος από την οµόρρυθµη εταιρεία µε την οποία θα δηλωθούν τα εισοδήµατα 

ολόκληρης της χρήσης (1/7/2007 - 30/6/2008), δηλαδή και αυτά που θα έχουν προκύψει 

κατά το διάστηµα λειτουργίας της εταιρείας σας µε τη µορφή της Α.Ε.. Επίσης, συνάγεται 

ότι κατά την ανωτέρω µετατροπή δεν προκύπτει υπεραξία υπαγόµενη σε φορολογία λόγω 

µη εκτιµήσεως του ενεργητικού και του παθητικού της µετατρεπόµενης ανώνυµης 

εταιρείας. Τέλος, σας γνωρίζουµε ότι δεν είναι δυνατή η µετατροπή της κατηγορίας των 

βιβλίων από Γ΄ κατηγορίας σε Β΄ κατηγορίας κατά το χρόνο µετατροπής της εταιρείας σας 

σε οµόρρυθµη γιατί δεν προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις η αλλαγή αυτή κατά τη 

διάρκεια της χρήσης. 

 

 

Αθήνα 23 Νοεµβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1095314/1870/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις που αφορά 
αγοραπωλησία ακινήτων. 

 

Απαντώντας στο ερώτηµά σας, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του αρ.28 του ν.2238/1994 εισόδηµα από 
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εµπορικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος που αποκτάται από ατοµική ή εταιρική επιχείρηση 

εµπορική, βιοµηχανική ή βιοτεχνική ή από την άσκηση οποιουδήποτε κερδοσκοπικού 

επαγγέλµατος, το οποίο δεν υπάγεται στα ελευθέρια επαγγέλµατα που αναφέρονται στο 

άρθρο 48. 

2. Επιπλέον, στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι θεωρείται ως εισόδηµα από 

εµπορικές επιχειρήσεις: 

α) Το κέρδος από την άσκηση επιχείρησης αγοραπωλησίας ακινήτων γενικά, εκτός 

από τις επιχειρήσεις, που αναφέρονται στο άρθρο 34, των οποίων το καθαρό κέρδος 

εξευρίσκεται µε ειδικό τρόπο. 

Ως κέρδος θεωρείται η επιπλέον διαφορά µεταξύ της αξίας του ακινήτου το οποίο 

πουλήθηκε και της αξίας αυτού κατά το χρόνο της αγοράς. Ως αξία πώλησης λαµβάνεται 

αυτή που προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.1249/1982 (ΦΕΚ 

43 Α΄). Αν όµως το τίµηµα που αναφέρεται στα οικεία πωλητήρια συµβόλαια είναι 

µεγαλύτερο από την πιο πάνω αξία, ως ακαθάριστο έσοδο λαµβάνεται το αναφερόµενο σε 

αυτά τα συµβόλαια τίµηµα. Ειδικά, για τις περιοχές που δεν ισχύει το αντικειµενικό 

σύστηµα προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων, ως ακαθάριστα έσοδα λαµβάνονται: 

αα) Το τίµηµα από τις πωλήσεις των πιο πάνω ακινήτων που αναφέρεται στα οικεία 

πωλητήρια συµβόλαια. 

ββ) Η διαφορά µεταξύ του τιµήµατος της αξίας, κατά περίπτωση, που 

φορολογήθηκε και της πραγµατικής αξίας του ακινήτου, η οποία εξευρίσκεται σύµφωνα µε 

τις διατάξεις που ισχύουν στη φορολογία µεταβίβασης ακινήτων. 

Η διαφορά αυτή µειώνεται µε τις δαπάνες του άρθρου 31 που βαρύνουν τον 

πωλητή. 

3. Στην αίτησή σας αναφέρετε ότι µέλη οικογένειας (γονείς και δύο ενήλικα τέκνα) 

πώλησαν το οικονοµικό έτος 2007 επτά οικόπεδα τα οποία απέκτησαν από επαχθή αιτία. 

Συγκεκριµένα τα πέντε αποκτήθηκαν κατά το % εξ αδιαιρέτου από έκαστο των γονιών, τα 

υπόλοιπα δύο αποκτήθηκαν κατά το % εξ αδιαιρέτου από έκαστο των συγκυρίων. Από 

τους φορολογούµενους, ο πατέρας και ο υιός ασκούν το ελευθέριο επάγγελµα του Πολ. 

Μηχανικού, ενώ η µητέρα και η κόρη δεν είναι επιτηδευµατίες. ∆εν έχουν συστήσει εταιρία 

οποιασδήποτε νοµικής µορφής για την άσκηση της δραστηριότητάς τους αυτής. 

4. Στην υπό κρίση περίπτωση, η πώληση οικοπέδων τα οποία αποκτήθηκαν από 

επαχθή αιτία από κοινού και εξ αδιαιρέτου από φυσικά πρόσωπα χωρίς να έχουν 

συστήσει εταιρία, συνιστά εµπορική επιχείρηση και φορολογείται σύµφωνα µε τις διατάξεις 

της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε.. Εν τοις πράγµασι, τα φυσικά πρόσωπα 

αποτελούν τους εταίρους άτυπης εταιρίας, η οποία στερείται νοµικής προσωπικότητας 
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καθόσον δεν υφίσταται έγκυρο συστατικό έγγραφο και δεν τηρούνται οι όροι δηµοσιότητας 

που ο νόµος τάσσει. Τα δε έξοδα συµβολαιογράφου και δικηγόρου καθώς και ο ΦΜΑ δεν 

θα ληφθούν υπόψη, καθώς δεν αποτελούν δαπάνες του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε., αφού το 

άρθρο 31 έχει εφαρµογή σε εµπορικές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία και όχι φυσικά 

πρόσωπα. 

5. Όσον αφορά στο 2ο ερώτηµα, δηλαδή εάν το τεκµήριο αγοράς αγροτεµαχίου 

δύναται να καλυφθεί µε στεγαστικό δάνειο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19, η 

απάντηση είναι αρνητική. Όταν ο φορολογούµενος επικαλείται δάνεια για τη δικαιολόγηση 

των τεκµαρτών του δαπανών των άρθρων 16 & 17 του ν.2238/1994, πρέπει να ελέγχεται ο 

σκοπός χορήγησης κάθε δανείου και τούτο διότι δεν επιτρέπεται η δικαιολόγηση αυτών 

των δαπανών µε χρηµατικά ποσά από δάνεια τα οποία έχουν χορηγηθεί στο 

φορολογούµενο για άλλους λόγους π.χ. βιοτεχνικά ή δάνειο για αγορά περιουσιακού 

στοιχείου που η αντίστοιχη δαπάνη του δεν αποτελεί τεκµήριο που θέλει να καλύψει ο 

φορολογούµενος (ΠΟΛ. 1094/1989 διαταγή του Υπ. Οικονοµικών). 

 

 

Αθήνα, 21 Νοεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ. 1093252/11034/Β0012 

1093255/610/Β0013 

 

ΘΕΜΑ: Η υπεραξία που προκύπτει από τη µεταβίβαση ακινήτου 
Τράπεζας φορολογείται µε τις γενικές διατάξεις, κατά το χρόνο 
υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος. 

 

ΣΧΕΤ: Η από 4/10/2007 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στην σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.ζ΄ της παρ.3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994, οι 

οποίες µε την περ.β΄ της παρ.1 του άρθρου 105 εφαρµόζονται και στα νοµικά πρόσωπα 

της παρ.1 του άρθρου 101 του ίδιου νόµου, ως εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις 

θεωρείται και η πραγµατοποιηθείσα αυτόµατη υπερτίµηση του πάγιου κεφαλαίου που 

χρησιµοποιείται στην επιχείρηση, καθώς και η υπερτίµηση που δεν πραγµατοποιήθηκε, 

εφόσον αυτή έχει περιληφθεί στην απογραφή. Κατά τον υπολογισµό του υπερτιµήµατος 

από την πώληση ακινήτου, εξαιρουµένου του υπερτιµήµατος που προκύπτει από την 
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αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου, ως τιµή πώλησης δεν δύναται να ληφθεί ποσό 

µικρότερο της αξίας, όπως αυτή προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί 

φορολογίας µεταβίβασης ακινήτων. 

2. Κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της περ.ζ΄ της παρ.3 του άρθρου 28 του 

ν.2238/1994, έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση, ότι η υπεραξία που θα προκύψει από την 

πώληση (µεταβίβαση) ακινήτου ανώνυµης εταιρείας και καταχωρείται (κατ’ ανάγκη) στα 

βιβλία της, φορολογείται µε τις γενικές διατάξεις, ως εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις, 

ανεξάρτητα εάν το ακίνητο έχει ή όχι ιδιοχρησιµοποιηθεί για τις ανάγκες της επιχείρησης ή 

αν έχει ή όχι αποφέρει εισόδηµα (αρ.πρωτ.1076001/10856/Β0012/7.08.2007 έγγραφό 

µας). 

3. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση 

ακινήτων Τραπεζών, τα οποία έχουν περιέλθει στην κυριότητα τους µετά από 

πλειστηριασµό, κατάσχεση, κ.λπ. υπόκειται σε φορολογία εισοδήµατος, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της περ.ζ΄ της παρ.3 του άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε., ανεξάρτητα εάν τα ακίνητα αυτά, 

έχουν ή όχι χρησιµοποιηθεί για τις ανάγκες τους ή έχουν αποφέρει ή όχι εισόδηµα. 

4. Με την περίπτωση ε΄ του άρθρου 7 του ν.3427/2005 ορίζεται ότι δεν υπόκειται σε 

φόρο αυτοµάτου υπερτιµήµατος η µεταβίβαση ακινήτου από οποιασδήποτε µορφής 

επιχείρηση, για την οποία υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος, κατά τις διατάξεις της 

περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. 

5. Εφόσον, µε βάση τα ανωτέρω, οι τράπεζες υπάγονται στις διατάξεις της 

περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 28 Κ.Φ.Ε., θα χορηγηθεί απαλλαγή από το 

φόρο αυτοµάτου υπερτιµήµατος κατά την πώληση ακινήτων κυριότητας τους. 

Επισηµαίνεται ότι η ορθή εφαρµογή των ανωτέρω διαπιστώνεται από το φορολογικό 

έλεγχο και σε περίπτωση παραλείψεων επιβάλλονται οι νόµιµες κυρώσεις. 

 

 

Αθήνα, 15 Νοεµβρίου 2007 

Αριθ. πρωτ.: 1113071/11237/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Τα ποσά που εισπράττει ο εκµισθωτής από τη σύναψη 
χρονοµεριστικής µίσθωσης φορολογούνται ως εισόδηµα από εµπορικές 
επιχειρήσεις. 

 

ΣΧΕΤ.: Η από 23.04.2007 αίτησή σας. 
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Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική αίτησή σας, που µας διαβιβάστηκε µε το αριθµ. 

1040459/258/0015/14.6.2007 έγγραφο της ∆/νσης Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, 

αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Με την αριθµ. Ε.10976/5/ΠΟΛ.243/13.8.1988 εγκύκλιό µας έχει γίνει δεκτό, ότι κατά 

τη χρονοµεριστική µίσθωση τουριστικών καταλυµάτων µε βάση τον ν. 1652/1986 ο 

εκµισθωτής αναλαµβάνει, µε βάση τη χρονοµεριστική µίσθωση, να παρέχει προς τους 

πελάτες υπηρεσίες ξενοδόχου και δεν αποξενούται από τη χρήση του τουριστικού 

καταλύµατος του. Εποµένως, το εισόδηµα που αποκτά από τη χρονοµεριστική µίσθωση 

αποτελεί εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις και για την υπαγωγή του σε φόρο 

εισοδήµατος θα κατανέµεται, µε βάση την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων, σε τόσες 

χρήσεις όσες είναι η διάρκεια της συναπτόµενης κάθε φορά χρονοµεριστικής σύµβασης, 

αφού αυτό προεισπράττεται έναντι της παροχής υπηρεσιών που θα προσφερθούν 

µελλοντικά στο µισθωτή. 

2. Περαιτέρω, αναφορικά µε την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 2 της µε 

αριθµ.πρωτ.Α9953/∆ΙΟΝΟΣΕ/1789/11-12-1987 Απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής 

Οικονοµίας (ΦΕΚ 719 Β΄/15-12-1987), οι οποίες αναφέρονται στην ανωτέρω εγκύκλιό µας, 

αρµόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης. Επισυνάπτουµε για 

ενηµέρωσή σας φωτοαντίγραφο του 16384/5.10.2007 απαντητικού εγγράφου του σε 

σχετικό ερώτηµά µας. 

 

 

Αθήνα, 2 Νοεµβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1093121/1813/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Απογραφή ακινήτου επιχείρησης σε αξία µεγαλύτερη από την 
προβλεπόµενη σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.. 

 

Απαντώντας στις από 13.8.07 και 3.10.07 αιτήσεις σας αναφορικά µε το πιο πάνω 

θέµα, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις περ. ζ΄ της παρ.1 του άρθρου 28 του ν.2238/1994 

(πρώην παρ. 2 άρθρου 34 ν.δ.3323/1955) θεωρείται ως εισόδηµα από εµπορικές 

επιχειρήσεις και η πραγµατοποιηθείσα αυτόµατη υπερτίµηση του πάγιου κεφαλαίου που 

χρησιµοποιείται στην επιχείρηση καθώς και η υπερτίµηση που δεν πραγµατοποιήθηκε, 

εφόσον αυτή έχει περιληφθεί στην απογραφή. 

2. Περαιτέρω, όπως έχει διευκρινισθεί µε την αριθ.129/1955 ερµηνευτική εγκύκλιο 
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του ν.δ.3323/1955, στην περίπτωση που η επιχείρηση περιέλαβε το περιουσιακό στοιχείο 

στην απογραφή σε τιµή µεγαλύτερη από αυτή που πρέπει να απογραφεί σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Κ.Φ.Σ. (νυν Κ.Β.Σ.), στην περίπτωση αυτή η προκύπτουσα υπερτίµηση 

αποτελεί κέρδος για την επιχείρηση υποκείµενο σε φόρο. 

3. Από τα στοιχεία που θέσατε υπόψη µε τις σχετικές αιτήσεις σας προκύπτει, ότι 

έχετε στην κατοχή σας από το 1984 ένα ακίνητο το οποίο εκµισθώνετε ως επαγγελµατική 

στέγη και τηρείτε βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.. Περαιτέρω, πρόκειται να τηρήσετε 

βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. προαιρετικά κατά την επόµενη χρήση. 

4. Σύµφωνα µε το 1079312/517/0015/18.10.2007 έγγραφο της ∆/νσης Κ.Β.Σ. στην 

πιο πάνω περίπτωση πρέπει να απογράψετε στα βιβλία Γ΄ κατηγορίας, το µεν κτίσµα στην 

αξία που αναγράφεται στο συµβόλαιο αγοράς µειωµένη µε τις αποσβέσεις που έχουν 

διενεργηθεί µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία, το δε οικόπεδο στην αξία που αναγράφεται 

στο συµβόλαιο αγορά καθόσον η αξία του οικοπέδου δεν αποσβένεται. 

5. Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι στην περίπτωση που περιλάβετε στην 

απογραφή σας το εν λόγω ακίνητο σε αξία µεγαλύτερη από αυτή που πρέπει να 

απογραφεί µε βάση τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., σύµφωνα µε το πιο πάνω έγγραφο της 

Κ.Β.Σ., τότε η προκύπτουσα υπερτίµηση (επιπλέον αξία που απογράφεται) αποτελεί 

κέρδος για την επιχείρησή σας, και θα φορολογηθεί µε τις γενικές διατάξεις στο όνοµα της 

εταιρίας σας σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.ζ΄ της παρ.1 του άρθρου 28 του 

ν.2238/1994. 

 

 

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1092375/1803/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισµός εισοδήµατος ελευθέριου επαγγέλµατος ως 
εισοδήµατος από εµπορικές επιχειρήσεις. 

 

Απαντώντας στην αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας πληροφορούµε 

τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ν.2238/1994, 

εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος που αποκτάται από ατοµική ή 

εταιρική επιχείρηση εµπορική, βιοµηχανική ή βιοτεχνική ή από την άσκηση οποιουδήποτε 

κερδοσκοπικού επαγγέλµατος το οποίο δεν υπάγεται στα ελευθέρια επαγγέλµατα που 

αναφέρονται στο άρθρο 48 του ίδιου νόµου. 
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2. Από τις διατάξεις του άρθρου 28 αυτού του νόµου, συνάγεται ότι από 

φορολογική άποψη η έννοια της εµπορικής επιχείρησης είναι ευρύτερη αυτής που 

αναφέρεται στον εµπορικό νόµο, καθόσον είναι αδιάφορο αν οι διενεργούµενες πράξεις 

είναι εµπορικές ή αστικές ή εάν ο φορολογούµενος έχει ή όχι την εµπορική ιδιότητα, αρκεί 

ότι αυτός πραγµατοποίησε κέρδη από την κατά σύστηµα άσκηση κερδοσκοπικού 

επαγγέλµατος, δηλαδή απαιτείται συστηµατική άσκηση επαγγέλµατος που έχει 

κερδοσκοπικό χαρακτήρα (ΣτΕ 1571/1960). 

3. Επίσης, µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του ν.2238/1994, 

κατονοµάζονται τα επαγγέλµατα εκείνα (καθηγητή, οικονοµολόγου, σύµβουλου 

επιχειρήσεων κ.ά………) όπου οι αµοιβές από την άσκηση αυτών, αποτελούν εισόδηµα 

από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελµάτων. 

4. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 58 του ν.2238/94 στο εισόδηµα από αµοιβές 

ελευθέριου επαγγέλµατος ενεργείται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό 

(20%) στο ακαθάριστο ποσό των αµοιβών αυτών. 

5. Με την 2662/1970 απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, που 

κοινοποιήθηκε µε την Ε.19942/ΠΟΛ.321/8.12.1970 διαταγή µας, κρίθηκε ότι, βάσει των 

διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του ν.2238/1994, (τότε ν.δ.3323/55) το 

εισόδηµα που προέρχεται από υπηρεσίες που παρέχονται από προσωπική εταιρία 

(οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη) δια των µελών της και οι οποίες ανάγονται στα αναφερόµενα 

στο παραπάνω άρθρο επαγγέλµατα, φέρει το χαρακτήρα εισοδήµατος από υπηρεσίες 

ελευθέριων επαγγελµάτων. ∆ηλαδή για να αποκτά η Ο.Ε. ή η Ε.Ε. εισόδηµα Ζ΄ 

κατηγορίας, απαιτείται όλα τα µέλη των παραπάνω εταιριών, να φέρουν την ιδιότητα του 

ελεύθερου επαγγελµατία σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 48 του ν.2238/1994. 

6. Κατόπιν των ανωτέρω, κατονοµαζόµενο πρόσωπο του άρθρου 48 του 

ν.2238/1994, προκειµένου να θεωρηθεί ότι αποκτά εισόδηµα ∆΄ κατηγορίας (εµπορικές 

επιχειρήσεις), πρέπει να πρωτεύει το κερδοσκοπικό στοιχείο και όχι το πνευµατικό, το 

οποίο αποτελεί το κυριότερο γνώρισµα του ελευθέριου επαγγέλµατος δηλαδή, εκτός του 

κέρδους που προκύπτει από την εκµετάλλευση των ιδίων ειδικευµένων γνώσεων να 

αποκτά κέρδος στα πλαίσια της επαγγελµατικής του δραστηριότητας και από τη χρήση του 

παραγωγικού συντελεστή εργασίας µέσω της απασχόλησης έµµισθου ειδικευµένου και 

βοηθητικού προσωπικού. 

Τα παραπάνω, βέβαια, δεν αναιρούνται και δεν αλλοιώνεται ο χαρακτηρισµός 

εισοδήµατος, ως εισόδηµα που αποκτάται από ελευθέριο επάγγελµα (Ζ΄ κατηγορίας) όταν 

χρησιµοποιείται το αναγκαίο και στοιχειώδες για τη διοικητική λειτουργία του γραφείου 

προσωπικό, όπως: µπορεί να είναι για παράδειγµα οι υπηρεσίες εκπαίδευσης ή οι 
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υπηρεσίες συµβούλου επιχειρήσεων (1052784/1255/Α0012/8.11.2006 και 

1008981/145/Α0012/10.2.2006 έγγραφά µας). 

Επίσης, αποκτάται εισόδηµα Ζ΄ κατηγορίας (από ελευθέρια επαγγέλµατα) ως µη 

οργανωµένη κερδοσκοπική επιχείρηση και η περίπτωση λογιστή µε βοηθητικό προσωπικό 

δύο φυσικά πρόσωπα υπαλλήλους, µε την ειδικότητα του βοηθού λογιστή το ένα και του 

απλού υπαλλήλου το άλλο (1093869/2169/Α0012/26.10.2006 έγγραφο). 

Τα παραπάνω ως θέµατα πραγµατικά ανάγονται στην εξελεγκτική εξουσία του 

προϊσταµένου της αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, στον οποίο πρέπει να 

απευθύνεται ο ενδιαφερόµενος, προκειµένου, αφού συνεκτιµηθούν τα προαναφερόµενα, 

να κριθεί σε κάθε περίπτωση, η κατηγορία του εισοδήµατος. 

Τέλος, αναφορικά µε το θέµα της παρακράτησης του φόρου εισοδήµατος, έχουν 

εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 55 του ν.2238/1994 σε περίπτωση χαρακτηρισµού του 

εισοδήµατος από εµπορικές επιχειρήσεις και οι διατάξεις του άρθρου 58 του ίδιου νόµου 

αν πρόκειται για εισόδηµα από ελευθέρια επαγγέλµατα. 

 

 

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1086757/1678/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση δικηγορικής εταιρείας. Εταίροι που δεν 
είναι στη σύνθεση των εταίρων στις 31.12.07 δεν λαµβάνονται υπόψη 
στον υπολογισµό των κερδών ανά εταίρο. 

 

Αναφορικά µε το παραπάνω θέµα σας πληροφορούµε τα ακόλουθα: 

1. Το φορολογικό καθεστώς των δικηγορικών εταιρειών διέπεται από τις διατάξεις των 

άρθρων 2 και 10 του Κ.Φ.Ε. 

2. Τα καθαρά κέρδη των δικηγορικών εταιρειών φορολογούνται µε συντελεστή 25% 

χωρίς να αφαιρείται από αυτά επιχειρηµατική αµοιβή για τους εταίρους της δικηγορικής 

εταιρείας και εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. 

3. Σύµφωνα µε το άρθρο 49 παρ.2 του Κ.Φ.Ε. στον λογιστικό προσδιορισµό του 

καθαρού εισοδήµατος από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελµάτων ισχύουν οι διατάξεις του 

άρθρου 31 βάσει των οποίων δεν εκπίπτουν ως δαπάνες οι µισθοί και κάθε είδους 

απολαβές εταίρων ή µελών όσων υπόκεινται σε φορολογία µε την παράγ.4 του άρθρου 2 

του Κ.Φ.Ε.. 

4. Για τον υπολογισµό του εισοδήµατος των εταίρων από τα κέρδη ανάλογα µε το 
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ποσοστό συµµετοχής τους στην εταιρεία, λαµβάνονται υπόψη µόνο οι εταίροι που 

υπάρχουν κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου µε την εταιρική ιδιότητα και τα 

ποσοστά συµµετοχής τους στην εταιρεία κατά το χρόνο αυτό, ανεξάρτητα αν κατά τη 

διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου επήλθε οποιαδήποτε µεταβολή στα πρόσωπα των 

εταίρων, στα ποσοστά ή στην ιδιότητα τους.  

Σχετική η 1028894/310/Α0012/ΠΟΛ.1071/24.2.1993 εγκύκλιος, του Υπουργείου 

Οικονοµίας και Οικονοµικών. Συνεπώς οι αποχωρούντες εταίροι που δεν είναι στη 

σύνθεση των εταίρων στις 31.12.2007. φορολογικά δεν λαµβάνονται υπόψη για τον 

υπολογισµό των κερδών ανά εταίρο. 

 

 

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ. 1094417/11035/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Η υπεραξία που είχε προκύψει από σύµβαση sale and lease 
back δεν φορολογείται κατά την εξαγορά του µισθίου, που 
πραγµατοποιείται πριν τη λήξη της σύµβασης. 

 

ΣΧΕΤ: Η από 8.10.2007 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις των τριών τελευταίων εδαφίων της περ.ζ΄ της παρ.3 του 

άρθρου 28 του ν.2238/1994, οι οποίες προστέθηκαν µε την παρ.1 του άρθρου 6 του 

ν.3220/2004, η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτου επιχείρησης σε 

εταιρία χρηµατοδοτικής µίσθωσης, για το οποίο στη συνέχεια θα συναφθεί σύµβαση 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης µεταξύ εταιρίας χρηµατοδοτικής µίσθωσης και της πωλήτριας 

επιχείρησης, απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήµατος, µε την προϋπόθεση ότι θα 

εµφανισθεί σε ιδιαίτερο λογαριασµό αφορολόγητου αποθεµατικού, το οποίο φορολογείται, 

σε περίπτωση διανοµής ή διάλυσης της επιχείρησης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

Για τον προσδιορισµό της υπεραξίας, ως τιµή πώλησης λαµβάνεται αυτή που ορίζεται στη 

σύµβαση. Οι διατάξεις των δύο προηγούµενων εδαφίων δεν εφαρµόζονται για συµβάσεις 

αγοράς ακινήτων στις οποίες αντισυµβαλλόµενος είναι εξωχώρια εταιρία. 

2. Όπως έχει γίνει δεκτό µε την 1020496/477/Α0012/ΠΟΛ. 1022/29.2.2004 εγκύκλιό µας, 

σε περίπτωση που διακόπτεται η σύµβαση µίσθωσης ή υποκαθίσταται ο µισθωτής από 
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νέο πρόσωπο, τότε αίρεται η χορηγηθείσα σύµφωνα µε τα πιο πάνω απαλλαγή και η 

υπεραξία υπόκειται σε φορολογία µε τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος στη 

χρήση που είχε προκύψει. 

3. Με τα αριθ.πρωτ. 1086006/11201/Β0012/19.12.2006 και 

1092218/11229/Β0012/14.10.2005 έγγραφά µας έχει γίνει δεκτό, ότι η περίπτωση 

εξαγοράς του µισθίου ακινήτου πριν από τη λήξη της σύµβασης χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης από το µισθωτή, σύµφωνα µε τους όρους της χρηµατοδοτικής µίσθωσης δεν 

αποτελεί διακοπή της σύµβασης αλλά πρόωρη λήξη της σύµβασης, εφόσον το 

ενδεχόµενο αυτό προβλέπεται από την υπογραφείσα σύµβαση και εποµένως, στην 

περίπτωση αυτή δεν αίρεται η φορολογική απαλλαγή της υπεραξίας που είχε προκύψει 

από την πώληση ακινήτου της επιχείρησης στην εταιρία χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Στην 

περίπτωση όµως αυτή οι αποσβέσεις, που θα ενεργεί η επιχείρηση στο κόστος 

επαναγοράς του ακινήτου (κτηρίου) δεν θα αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα 

ακαθάριστα έσοδα µέχρι του ποσού της υπεραξίας του κτηρίου για το οποίο έτυχε 

απαλλαγής κατά την αρχική πώληση του ακινήτου προς την εταιρία χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης (τα ίδια ορίζονται και στην αριθ. πρωτ. 1017621/10262/Β0012/ΠΟΛ. 

1029/17.02.2006 Α.Υ.Ο.). Αντίθετα, αν εκχωρηθούν τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις 

από την εν λόγω σύµβαση σε τρίτο, αίρεται η πιο πάνω χορηγηθείσα απαλλαγή για την 

υπεραξία που προέκυψε κατά την πώληση του ακινήτου στην εταιρία leasing. 

4. Από τα στοιχεία της σχετικής αίτησής σας προκύπτει, ότι η εταιρία σας «……..» µε τα 

υπ’ αριθ.42252/2004 και 42253/2004 συµβόλαια πούλησε ακίνητο σε εταιρία 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης «…..» για το οποίο στη συνέχεια σύναψε σύµβαση 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης (sale and lease back). Στη συνέχεια και πριν τη λήξη της 

µίσθωσης η εταιρία σας προτίθεται να εξαγοράσει το µισθωµένο ακίνητο (σύµφωνα µε 

τους όρους της εν λόγω σύµβασης), καταβάλλοντος το υπόλοιπο οφειλόµενο τίµηµα. 

5. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι στην εν λόγω περίπτωση δεν αίρεται η φορολογική 

απαλλαγή της υπεραξίας που είχε προκύψει από την πώληση ακινήτου της επιχείρησης 

σας σε εταιρία χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Αντίθετα, αν εκχωρηθούν τα δικαιώµατα και οι 

υποχρεώσεις από την εν λόγω σύµβαση σε τρίτο, αίρεται η πιο πάνω χορηγηθείσα 

απαλλαγή για την υπεραξία που προέκυψε κατά την πώληση του ακινήτου στην εταιρία 

leasing. 
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Αθήνα, 12 Σεπτεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1076759 /10863/ Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Κατά τη µετατροπή Ο.Ε. σε Α.Ε. µε τις διατάξεις του άρθρου 67 
του κ.ν.2190/1920 έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 28 του 
ν.2238/1994. 

 

ΣΧΕΤ: Η από 06/08/2007 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περ.ζ΄ της παρ.3 του άρθρου 

28 του ν.2238/1994, ως εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις θεωρείται και η 

πραγµατοποιηθείσα αυτόµατη υπερτίµηση του παγίου κεφαλαίου που χρησιµοποιείται 

στην επιχείρηση, καθώς και η υπερτίµηση που δεν πραγµατοποιήθηκε, εφόσον αυτή έχει 

περιληφθεί στην απογραφή. 

2. Εξάλλου, µε τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 67 του κ.ν.2190/1920, όπως 

ισχύουν µετά την αντικατάστασή τους µε το άρθρο 17 του ν.2339/1995, ορίζεται ότι 

µετατροπή της οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρείας σε ανώνυµη εταιρεία, εφόσον δεν 

προβλέπεται διαφορετικά στο καταστατικό της, γίνεται µε απόφαση όλων των εταίρων, 

µετά από προηγούµενη εκτίµηση του ενεργητικού και παθητικού της, σύµφωνα µε το 

άρθρο 9. 

Η απόφαση αυτή, µαζί µε τη σχετική έγκριση του Υπουργού Εµπορίου, υπόκειται 

στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β, παράλληλα δε και στις διατυπώσεις 

δηµοσιότητας των άρθρων 42, 43 και 44 του Εµπορικού Νόµου, όπως ισχύουν και 

εφαρµόζονται. Πριν από την ολοκλήρωση των πιο πάνω διατυπώσεων δηµοσιότητας, η 

µετατροπή δεν παράγει κανένα αποτέλεσµα, µετά δε την τήρηση αυτών, η µετατρεπόµενη 

εταιρεία συνεχίζεται, υπό τον τύπο της ανώνυµης εταιρείας. 

3. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση, η µετατροπή οµόρρυθµης ή 

ετερόρρυθµης εταιρείας σε ανώνυµη εταιρεία αντιµετωπίζεται όπως και η µετατροπή ΕΠΕ 

σε ανώνυµη εταιρεία. ∆ηλαδή, η µετατρεπόµενη Ο.Ε. ή Ε.Ε. συνεχίζεται υπό τον τύπο της 

ανώνυµης εταιρείας και οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται διακοπή τους. 

Κατά συνέπεια, η µετατρεπόµενη προσωπική εταιρεία δεν έχει υποχρέωση σύνταξης 

ισολογισµού κατά το χρόνο µετατροπής και κατ’ επέκταση υποβολής δήλωσης φορολογίας 
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εισοδήµατος. Ο ισολογισµός που θα συνταχθεί στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου από 

την προελθούσα από τη µετατροπή ανώνυµη εταιρεία θα περιλαµβάνει το αποτέλεσµα 

των πράξεων που διενεργήθηκαν από την Α.Ε. και την Ο.Ε. ή Ε.Ε. και η φορολογία του 

συνολικού εισοδήµατος θα γίνει στο όνοµα της ανώνυµης εταιρείας στο τέλος της 

διαχειριστικής χρήσης µε τη δήλωση φόρου εισοδήµατος που θα υποβάλλει αυτή 

(1048879/10658/Β0012/ΠΟΛ. 1255/08.09.2000 εγκύκλιό µας). Επίσης, η προερχόµενη 

από τη µετατροπή ανώνυµη εταιρεία θα φορολογηθεί και για τα κέρδη της προσωπικής 

εταιρείας που προέκυψαν µέχρι το χρόνο της µετατροπής, στα οποία συµπεριλαµβάνεται 

και η υπεραξία που ενδεχόµενα προέκυψε από την εκτίµηση της επιτροπής του άρθρου 9 

του κ.ν.2190/1920 (1096348/11180/Β0012/2000 επί µετατροπής Ε.Π.Ε. σε Α.Ε.). 

Όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω µπορούν να εφαρµοστούν µόνο σε περίπτωση 

που η οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη εταιρεία τηρεί -υποχρεωτικά ή προαιρετικά- βιβλία Γ΄ 

κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (1048879/10658/Β0012/ΠΟΛ. 1255/08.09.2000 εγκύκλιός µας). 

3. Έπειτα από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει, ότι κατά την µετατροπή Ο.Ε., 

που τηρεί Γ΄ κατηγορίας βιβλία, σε ανώνυµη εταιρεία (όπου θα συµµετάσχουν, µε τα ίδια 

ποσοστά συµµετοχής, οι παλαιοί εταίροι), µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 

67 του κ.ν.2190/1920, θα έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 28 του 

ν.2238/1994, και η υπεραξία που ενδεχοµένως προκύπτει κατά την εκτίµηση των παγίων 

αποτελεί εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις και φορολογείται µε τις γενικές διατάξεις. 

Αντίθετα, δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν.2238/1994, καθόσον 

έχουµε συνέχεια της ίδιας επιχείρησης κάτω από άλλο νοµικό τύπο εταιρείας, κατά ρητή 

διατύπωση του κ.ν.2190/1920. 

 

 

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1071244/1408/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση προµηθειών ασφαλιστικού συµβούλου 
που καταβάλλονται µετά τη λύση της σύµβασής του µε την ασφαλιστική 
εταιρία. 

 

ΣΧΕΤ.: Το 07.903.0750/16.7.07 έγγραφό σας. 

 

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού εγγράφου σας, αναφορικά µε το παραπάνω 

θέµα και σε συνέχεια του 1028443/536/Α0012/22.6.07 εγγράφου µας, σας γνωρίζουµε τα 
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ακόλουθα: 

1. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση, το επάγγελµα του ασφαλιστικού 

συµβούλου, το οποίο συνίσταται στη διαµεσολάβηση µεταξύ ασφαλιστικής εταιρίας και 

ασφαλιστών, δεν περιλαµβάνεται στα περιοριστικά κατονοµαζόµενα ελευθέρια 

επαγγέλµατα της παρ.1 του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε., αλλά αποτελεί σύµφωνα µε την παρ.1 

του άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε., εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις (σχετ. το 

1116946/1864/Α0012/21.12.01 έγγραφο). 

2. Επίσης, µε την Α.9934/ΠΟΛ. 176/23.6.1977 διαταγή ορίζεται η έκδοση από τις 

ασφαλιστικές επιχειρήσεις θεωρηµένων από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. τριπλότυπων 

εκκαθαρίσεων για τις προµήθειες και τα λοιπά δικαιώµατα στους πράκτορες, παραγωγούς 

ασφαλειών και ασφαλειοµεσίτες, στις οποίες θα αναγράφονται τα στοιχεία του δικαιούχου 

και το ποσό της προµήθειας. Στις περιπτώσεις αυτές παρέλκει η έκδοση τιµολογίων από 

τους δικαιούχους των προµηθειών. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στις προµήθειες που 

καταβάλλουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις στους συντονιστές ασφαλιστικών συµβούλων, 

ασφαλιστικούς συµβούλους (τέως παραγωγούς ασφαλειών) µεσίτες ασφαλειών, 

ασφαλιστικούς υπαλλήλους πρέπει να διενεργείται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 

20% ο οποίος υπολογίζεται στο ακαθάριστο ποσό της προµήθειας, γιατί αφενός οι υπόψη 

προµήθειες δεν περιλαµβάνονται σ’ εκείνες οι οποίες εξαιρούνται από την παρακράτηση 

φόρου και αφετέρου µε την παραπάνω διαταγή ορίζεται ότι παρέλκει η υποχρέωση 

έκδοσης θεωρηµένων στοιχείων ή η τυχόν έκδοση ΤΠΥ από αυτούς δεν αναιρεί τα 

παραπάνω (σχετ. 1092652/1815/Α0012/1815/Α0012/18.11.2002, 

1022686/453/Α0012/3.7.2002 και 1096158//10820/Β0012/14.11.2001 έγγραφα). 

3. Στη συµπληρωµατική αίτησή σας µας διευκρινίζετε ότι η ασφαλιστική 

σύµβουλος, µετά τη λύση της συνεργασίας της µε την εταιρία σας δε µεταβίβασε το 

χαρτοφυλάκιο της ούτε εκχώρησε το δικαίωµα είσπραξης της προµήθειάς της στην 

εταιρία. Επιπλέον το 80% των προµηθειών που λαµβάνει δεν αποτελεί εφάπαξ καταβολή 

αλλά θα καταβάλλεται διαρκώς µετά τη λύση της συνεργασίας µε βάση το κάθε φορά σε 

ισχύ χαρτοφυλάκιό της. 

4. Συνεπώς, εφόσον η ασφαλιστική σύµβουλος εξακολουθεί να εισπράττει τις 

προµήθειες από το χαρτοφυλάκιο που είχε και πριν τη λύση της παραγωγικής 

συνεργασίας, γίνεται δεκτό το εισόδηµα από τις προµήθειες αυτές να θεωρηθεί εισόδηµα 

από εµπορικές επιχειρήσεις. 

5. Μετά τις συµπληρωµατικές διευκρινίσεις που µας γνωρίσατε και την συνέπεια 

αυτών, νέα θέση της Υπηρεσίας, το αριθµ. 1028443/536/Α0012/22.6.2007 έγγραφό µας 

παύει να ισχύει.  
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Αθήνα, 7 Αυγούστου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1076001/10856/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Η υπεραξία που προκύπτει από την µεταβίβαση ακινήτου 
ανώνυµης εταιρείας φορολογείται µε τις γενικές διατάξεις. 

 

ΣΧΕΤ.: Η από 31/7/2007 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στην σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.ζ΄ της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994, 

ως εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις θεωρείται και η πραγµατοποιηθείσα αυτόµατη 

υπερτίµηση του πάγιου κεφαλαίου που χρησιµοποιείται στην επιχείρηση, καθώς και η 

υπερτίµηση που δεν πραγµατοποιήθηκε, εφόσον αυτή έχει περιληφθεί στην απογραφή. 

Κατά τον υπολογισµό του υπερτιµήµατος από την πώληση ακινήτου, εξαιρουµένου του 

υπερτιµήµατος που προκύπτει από την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου, ως τιµή 

πώλησης δεν δύναται να ληφθεί ποσό µικρότερο της αξίας, όπως αυτή προσδιορίζεται 

σύµφωνα µε τις διατάξεις περί φορολογίας µεταβίβασης ακινήτων. 

2. Όπως έχει γίνει δεκτό από την ∆ιοίκηση, οι διατάξεις της περ.ζ΄ της παρ.3 του 

άρθρου 28 του ν.2238/1994, έχουν εφαρµογή ανεξάρτητα εάν το ακίνητο έχει ή όχι 

ιδιοχρησιµοποιηθεί για τις ανάγκες της ανώνυµης εταιρείας ή άλλου νοµικού προσώπου 

του άρθρου 101 του ν. 2238/1994 ή αν έχει ή όχι αποφέρει εισόδηµα. 

3. Από την αίτησή σας προκύπτει, ότι η εταιρεία σας ιδρύθηκε την 15.11.2005, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.2545/1997, µε σκοπό την διαµόρφωση των αγροτεµαχίων 

(χωραφιών) που εισέφερε σε αυτήν ο ∆ήµος «…» για την κατασκευή του Βιοµηχανικού 

Πάρκου «…», προκειµένου να δηµιουργήσει τις κατάλληλες υποδοµές (κτήρια, δίκτυα 

οδοποιίας, ηλεκτροδότησης, ύδρευσης, αποχέτευσης, βιολογικού καθαρισµού κλπ) για την 

εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων που θα εγκατασταθούν στο Πάρκο. Για τον λόγο αυτό ο 

∆ήµος «….», µετά τις απαραίτητες εγκρίσεις της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης «….» 

εισέφερε στην εταιρεία σας αγροτεµάχια κυριότητας του συνολικής έκτασης 125,038 

στρεµµάτων συµµετέχοντας µε ποσοστό 24% στο µετοχικό σας κεφάλαιο. Από την έκταση 

αυτή 109,723 στρέµµατα έχουν ήδη εισφερθεί στην εταιρεία σας ενώ η εισφορά των 

υπολοίπων θα γίνει άµεσο µέλλον. 

Το συνολικό κόστος κατασκευής του ΒΙ.ΠΑ. «…», µαζί µε το κόστος αγοράς των 
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αγροτεµαχίων θα ανέλθει στο ύψος των 1.700.000 ευρώ περίπου εκ του οποίου 

επιχορηγηθήκατε από το Υπουργείο Ανάπτυξης µε ποσό ύψους 523.239,10 ευρώ. 

Από τα αρχικά αγροτεµάχια εµβαδού 125,038 στρεµµάτων έχουν αποµείνει προς 

πώληση από την εταιρεία σας έκταση 79,11 στρεµµάτων, αφού έχουν δηµιουργηθεί 

45,928 στρέµµατα ακάλυπτων χώρων και λοιπών κοινόχρηστων κτηριακών 

εγκαταστάσεων προς εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων που θα εγκατασταθούν στο 

Βιοµηχανικό Πάρκο. 

4. Από όσα προαναφέρθηκαν προκύπτει, ότι η υπεραξία που θα προκύψει από την 

πώληση των πιο πάνω ακινήτων, (και θα καταχωρηθεί στα βιβλία), υπάγεται σε 

φορολογία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περιπτ.ζ΄ της παρ.3 του άρθρου 28 του 

ν.2238/1994. 

 

 

Αθήνα 6 Αυγούστου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1077454/1495/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Επιβολή φόρου υπεραξίας επί πώλησης παγίου στοιχείου της 
επιχείρησης ως εµπορεύµατος - εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία. 

 

Σε απάντηση σχετικής τηλεοµοιοτυπίας σας αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

Α. ∆/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτ. (ζ) της παραγράφου (3) του άρθρου 28 του 

ν.2238/94 ως εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις θεωρείται και η πραγµατοποιηθείσα 

αυτόµατη υπερτίµηση, καθώς και η υπερτίµηση που δεν πραγµατοποιήθηκε, εφόσον αυτή 

έχει περιληφθεί στην απογραφή. 

2. Προϋπόθεση για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 28 του ν.2238/94, είναι 

το µεταβιβαζόµενο αγαθό να είναι πάγιο στοιχείο της επιχείρησης το οποίο 

µεταβιβάζεται ως εµπόρευµα και το πραγµατοποιούµενο κέρδος από την πώληση αυτή 

θεωρείται εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις. 

3. Προκειµένου να υπολογιστεί και να φορολογηθεί η υπεραξία που προκύπτει από 

την πώληση του παγίου (αυτ/του - µηχανής) ως εµπορεύµατος έχουν εφαρµογή οι 

διατάξεις της παραγρ.3 του άρθ.7 του ν.1160/81. 

4. Η αξία του παγίου ως εµπορεύµατος που εξευρίσκεται µε τον παραπάνω 

τρόπο φορολογείται αυτοτελώς µε συντελεστή 30% υποβαλλοµένης γι’ αυτό σχετικής 
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δήλωσης στον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. που είναι αρµόδιος για τη φορολογία του 

εισοδήµατος πριν από την πράξη µεταβίβασης. 

Η αξία αυτή µπορεί να υπαχθεί σε φορολογία εισοδήµατος και βάσει των γενικών 

διατάξεων περί φορολογίας εισοδήµατος που ισχύουν, εφόσον συµπεριληφθεί µαζί 

µε τα λοιπά του εισοδήµατα του οικείου οικονοµικού έτους, διαφορετικά θεωρείται ότι 

εξαντλήθηκε η φορολογική του υποχρέωση µε την αυτοτελή φορολόγηση του (30%). 

5. Κατά συνέπεια, στη συγκεκριµένη περίπτωση της ατοµικής επιχείρησης 

ενοικίασης µοτοποδηλάτων που αναφέρεσθε και εφόσον αυτή τηρεί Β΄ κατηγορίας 

βιβλία του Κ.Β.Σ. όπως µας πληροφορήσατε τηλεφωνικά, επειδή το σύνηθες κέρδος 

αυτής προέρχεται από την ενοικίαση αυτών, τα οποία αποτελούν πάγια περιουσιακά της 

στοιχεία σε περίπτωση που συµβεί να πουλήσει κάποιο από αυτά τότε το κέρδος που θα 

προκύψει από την πώληση του πάγιου περιουσιακού της στοιχείου (µοτοποδήλατο) 

αποτελεί υπερτίµηση από πάγιο κεφάλαιο και πρέπει κατά τη µεταβίβαση αυτή να 

επιβληθεί φόρος υπεραξίας. 

Β. ∆/ΝΣΗ Κ.Β.Σ. 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. ο 

επιτηδευµατίας που τηρεί βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας για κάθε πώληση 

αγαθών προς το κοινό, εκδίδει απόδειξη λιανικής πώλησης (α.λ.π.). 

2. Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του 

Ν.1809/1988, οι επιτηδευµατίες που πωλούν αγαθά λιανικώς ή κυρίως λιανικώς ή 

παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό και τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του 

Κ.Β.Σ., υποχρεούνται να χρησιµοποιούν φορολογικές ταµειακές µηχανές για την έκδοση 

των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών. 

3. Περαιτέρω, όπως έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση µε την παράγραφο 

13.2.3.1. της εγκυκλίου 3/1992 ερµηνευτικής των διατάξεων του Κ.Β.Σ. (Π.∆/γµα 

186/1992), οι επιτηδευµατίες που πωλούν µεταχειρισµένα αυτοκίνητα, µοτοσικλέτες, 

µοτοποδήλατα κ.λπ. και τηρούν το πρόσθετο βιβλίο µεταχειρισµένων αγαθών, που 

ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 (περ. ιε΄) του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ., δεν 

έχουν υποχρέωση αναγραφής πρόσθετων στοιχείων (ονοµατεπώνυµο  και διεύθυνση 

του πελάτη) , στις αποδείξεις λιανικής πώλησης (α.λ.π.), τις οποίες εκδίδουν είτε 

από φορολογικές ταµειακές µηχανές (φ.τ.µ.), είτε από ταµειακά συστήµατα Η/Υ, είτε από 

θεωρηµένα χειρόγραφα στελέχη σε περίπτωση βλάβης των φ.τ.µ. ή των Η/Υ. 

4. Ενόψει των προαναφεροµένων, στη συγκεκριµένη περίπτωση της ατοµικής 

επιχείρησης ενοικίασης και πώλησης µεταχειρισµένων µοτοποδηλάτων, για τις 

διενεργούµενες πωλήσεις µοτοποδηλάτων, θα εκδίδονται προς πελάτες-ιδιώτες 
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αποδείξεις λιανικής πώλησης από φ.τ.µ. ή εναλλακτικά από Η/Υ (χωρίς σήµανση από 

ΕΑΦ∆ΣΣ ή µε σήµανση προαιρετικά ), και προς πελάτες-επιτηδευµατίες είτε 

συνενωµένο ∆ελτίο Αποστολής-Τιµολόγιο Πώλησης (θεωρηµένο σε περίπτωση 

χειρόγραφης έκδοσης, ή σε περίπτωση µηχανογραφικής έκδοσης χωρίς σήµανση, αλλά 

θεωρηµένο), ή ∆ελτίο Αποστολής (θεωρηµένο σε περίπτωση χειρόγραφης έκδοσης, ή 

σε περίπτωση µηχανογραφικής έκδοσης µε σήµανση) και ακολούθως Τιµολόγιο 

Πώλησης (αθεώρητο σε περίπτωση χειρόγραφης έκδοσης ή σε περίπτωση 

µηχανογραφικής έκδοσης χωρίς σήµανση). 

Γ. Φ.Π.Α. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του Κώδικα Φ.Π.Α. 

(ν.2859/2000), όπως ισχύει σήµερα, δεν παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης για την εισαγωγή, 

αγορά ή ενδοκοινοτική απόκτηση επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης µέχρι (9) 

εννέα θέσεων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων……..καθώς και οι δαπάνες καυσίµων, 

επισκευής, συντήρησης, µίσθωσης και κυκλοφορίας αυτών γενικά. 

Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται (δηλαδή παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης) για τα 

πιο πάνω µεταφορικά µέσα, εφόσον προορίζονται για πώληση, µίσθωση ή µεταφορά 

προσώπων µε κόµιστρο. 

Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 2,3,4,5 και 13 προκύπτει ότι οι 

πωλήσεις των παραπάνω αγαθών υπάγονται σε Φ.Π.Α.. 

Επισηµαίνεται πάντως ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 

33 του ίδιου κώδικα στην περίπτωση αγαθών επένδυσης ή οριστικής παύσης της 

χρησιµοποίησης αυτών σε φορολογητέες πράξεις, κατά τη διάρκεια της πενταετούς 

περιόδου (του διακανονισµού) ενεργείται εφάπαξ διακανονισµός µέσα στο ίδιο έτος. 

Εφόσον λοιπόν πρόκειται για πωλήσεις µοτοποδηλάτων, τα οποία είχατε 

χρησιµοποιήσει για µίσθωση στην επιχείρηση σας, αυτές θα υπαχθούν σε Φ.Π.Α. και θα 

πρέπει να προβείτε σε εφάπαξ διακανονισµό για όσα από τα µοτοποδήλατα βρίσκονται 

στην πενταετή περίοδο του διακανονισµού των παγίων. 

 

 

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1069086/10778/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση δικαιωµάτων εκποµπής αερίων 
θερµοκηπίου. 
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ΣΧΕΤ: Το από 10/7/2007 τηλεαντιγράφηµά σας. 

 

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, µε το οποίο µας διαβιβάσατε 

ερωτηµατολόγιο σχετικά µε τα φορολογικά θέµατα που προκύπτουν για το σύστηµα 

εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1.Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 28 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι 

εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος που αποκτάται από ατοµική ή 

εταιρική επιχείρηση εµπορική, βιοµηχανική ή βιοτεχνική ή από την άσκηση οποιουδήποτε 

κερδοσκοπικού επαγγέλµατος, το οποίο δεν υπάγεται στα ελευθέρια επαγγέλµατα που 

αναφέρονται στο άρθρο 48. 

2.Με την ΚΥΑ 54409/2632/2004 (ΦΕΚ 1931 Β΄) ενσωµατώθηκε η Οδηγία 2003/87/ΕΚ στο 

εσωτερικό µας δίκαιο και καθορίσθηκε η λειτουργία του συστήµατος στην Ελλάδα. 

Σύµφωνα µε το κοινοτικό σύστηµα, δικαιώµατα κατανέµονται από κάθε κράτος µέλος 

στις «εγκαταστάσεις» ενώ αυτά µπορούν να µεταβιβάζονται µεταξύ των επιχειρήσεων 

προκειµένου να τα χρησιµοποιούν για την εκπλήρωση µέρους των υποχρεώσεων τους για 

µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. Τα δικαιώµατα αυτά διανέµονται δωρεάν 

ενώ προβλέπεται διαδικασία για τη χορήγηση άδειας, εγγραφή σε Εθνικό Μητρώο κ.λπ.. 

3. Με βάση τα ανωτέρω προκύπτει ότι δεν υπάρχουν ειδικές φορολογικές διατάξεις ή ειδικοί 

φορολογικοί συντελεστές για τα δικαιώµατα εκποµπής αερίων θερµοκηπίου ή αντιθέτως 

απαλλακτικές διατάξεις. Συνεπώς ισχύουν οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 28 του 

ν.2238/1994 για το εισόδηµα που προκύπτει από την εµπορία δικαιωµάτων εκποµπής αερίων 

θερµοκηπίου. Όσον αφορά την αρχική µεταβίβαση των δικαιωµάτων εκποµπής από το 

Κράτος προς τις επιχειρήσεις και επειδή το θέµα είναι πρωτότυπο άποψη της υπηρεσίας µας 

είναι ότι ως προς τη νοµική φύση και τη φορολογική αντιµετώπιση του εν λόγω 

δικαιώµατος θα πρέπει να αναµένουµε την επίσηµη θέση της Ε.Ε.. 

 

 

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1072314/1437/Α0012 

 

ΘΕΜΑ:Φορολογική µεταχείριση οµόρρυθµης εταιρίας από πώληση 
ακινήτων της. 

 

Απαντώντας στην από 13.7.2007 αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 
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πληροφορούµε τα εξής: 

1. Με τις διατάξεις της περίπτ.ζ΄ της παρ.3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι 

θεωρείται ως εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις και η πραγµατοποιηθείσα αυτόµατη 

υπερτίµηση του πάγιου κεφαλαίου που χρησιµοποιείται στην επιχείρηση, κατά τον 

υπολογισµό δε του υπερτιµήµατος από την πώληση ακινήτου, εξαιρουµένου του 

υπερτιµήµατος που προκύπτει από την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου, ως τιµή 

πώλησης δεν δύναται να ληφθεί ποσό µικρότερο της αξίας που προσδιορίζεται σύµφωνα µε 

τις διατάξεις περί φορολογίας µεταβίβασης ακινήτων. 

2. Επίσης, µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 34 του ως άνω νόµου ορίζεται ο τρόπος 

προσδιορισµού και ο χρόνος απόκτησης των ακαθάριστων εσόδων των επιχειρήσεων που 

ασχολούνται µε την ανέγερση και την πώληση οικοδοµών και µε τις διατάξεις της παρ. 2 του 

ίδιου άρθρου ορίζεται ότι τα καθαρά κέρδη αυτών των επιχειρήσεων εξευρίσκονται µε τη 

χρήση συντελεστή 15% στα ακαθάριστα έσοδά τους. 

3. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της υττοπερίτττ.α΄ της ττερίπτ. 2 της παρ. 2.2.100 του ΕΓΛΣ 

ορίζεται ότι ενσώµατα πάγια στοιχεία είναι τα υλικά αγαθά που αποκτάει η οικονοµική µονάδα 

µε σκοπό να τα χρησιµοποιεί ως µέσο δράσης της κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής 

τους, η οποία είναι οπωσδήποτε µεγαλύτερη από ένα έτος. 

4. Από το συνδυασµό των προαναφερόµενων διατάξεων συνάγεται ότι, εάν 

επιχείρηση της παρ.2 του παρόντος ανεγείρει οικοδοµή και την πουλήσει χωρίς να έχει 

προηγηθεί εκµετάλλευσή της µε οποιοσδήποτε τρόπο (π.χ. εκµίσθωσή της κ.τ.λ.) τότε και 

προκειµένου να προσδιορισθεί το ακαθάριστο έσοδο και το καθαρό κέρδος από την 

πώλησή της θα έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 34 του 

ν.2238/1994. Αντίθετα, εάν µετά την ανέγερση της οικοδοµής επακολουθήσει εκµετάλλευσή 

της, π.χ. εκµισθωθεί, ιδιοχρησιµοποιηθεί κ.τ.λ. και µεταγενέστερα πουληθεί, η 

φορολόγηση θα γίνει µε τις γενικές διατάξεις περί φορολογίας εισοδήµατος και όχι µε 

τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 34 του ν.2238/1994. 

5. Κατά συνέπεια, στην περίπτωση που αναφέρεσθε, εφόσον η οµόρρυθµη εταιρία 

µε αντικείµενο εργασιών την ανέγερση και πώληση διαµερισµάτων, τα οποία ήδη 

εκµεταλλευόταν λόγω εκµίσθωσης, προβεί σε διανοµή στα µέλη λόγω λύσεως ή σε 

πώληση των διαµερισµάτων αυτών, για τον προσδιορισµό των ακαθάριστων εσόδων 

και του καθαρού κέρδους, θα εφαρµοσθούν οι διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ της 

παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994. 

6. Τέλος, όσον αφορά περίπτωση µεταβίβασης λόγω συνταξιοδότησης µε επαχθή 

αιτία (δηλαδή µε πώληση) του µεριδίου της παραπάνω οµόρρυθµης εταιρίας από το γονέα 

στα τέκνα του, δεν υφίσταται θέµα εφαρµογής φόρου υπεραξίας σύµφωνα µε τις διατάξεις 
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της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994. 

 

 

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1053439/10627/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Η µετατροπή οµόρρυθµης εταιρείας σε ανώνυµη µε τις διατάξεις 
της παρ.2 του άρθρου 67 του κ.ν.2190/1920 είναι δυνατή, µόνο όταν η 
οµόρρυθµη εταιρεία τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.. 

 

ΣΧΕΤ : Η από 31.05.2007 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περ.ζ΄ της παρ.3 του 

άρθρου 28 του ν.2238/1994, ως εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις θεωρείται και η 

πραγµατοποιηθείσα αυτόµατη υπερτίµηση του πάγιου κεφαλαίου που χρησιµοποιείται 

στην επιχείρηση, καθώς και η υπερτίµηση που δεν πραγµατοποιήθηκε, εφόσον αυτή έχει 

περιληφθεί στην απογραφή. 

2. Εξάλλου, µε τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 67 του κ.ν.2190/20, όπως 

ισχύουν µετά την αντικατάστασή τους µε το άρθρο 17 του ν.2339/1995, ορίζεται, ότι 

µετατροπή της οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρείας σε ανώνυµη εταιρεία, εφόσον δεν 

προβλέπεται διαφορετικά στο καταστατικό της, γίνεται µε απόφαση όλων των εταίρων, 

µετά από προηγούµενη εκτίµηση του ενεργητικού και παθητικού της, σύµφωνα µε το 

άρθρο 9. 

Η απόφαση αυτή, µαζί µε τη σχετική έγκριση του Υπουργού Εµπορίου, υπόκειται 

στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β, παράλληλα δε και στις διατυπώσεις 

δηµοσιότητας των άρθρων 42, 43 και 44 του Εµπορικού Νόµου, όπως ισχύουν και 

εφαρµόζονται. Πριν από την ολοκλήρωση των πιο πάνω διατυπώσεων δηµοσιότητας, η 

µετατροπή δεν παράγει κανένα αποτέλεσµα, µετά δε την τήρηση αυτών, η µετατρεπόµενη 

εταιρεία συνεχίζεται, υπό τον τύπο της ανώνυµης εταιρείας. Οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται 

χωρίς να επέρχεται διακοπή τους. 

3. Με την αρ.πρωτ.1048879/10658/Β0012/ΠΟΛ. 1255/8.9.2000 εγκύκλιό µας έχει 

γίνει δεκτό, ότι η µετατροπή οµόρρυθµης εταιρείας σε ανώνυµη µε τις διατάξεις της παρ.2 

του άρθρου 67 του κ.ν.2190/1920 είναι εφικτή µόνο σε περίπτωση που η οµόρρυθµη 
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εταιρεία τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθόσον σε περίπτωση τηρήσεως από 

αυτή βιβλίων Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (ή και Α΄ κατηγορίας) τα κέρδη της χρήσης εντός 

της οποίας γίνεται η µετατροπή δεν µπορούν να προσδιοριστούν λογιστικά, όπως 

επιβάλλεται από τις διατάξεις του ν.2238/1994 για τον προσδιορισµό των φορολογητέων 

κερδών, αλλά και από τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920 για τις ανάγκες του νόµου αυτού, 

όπως είναι ο υπολογισµός του τακτικού αποθεµατικού, του α΄ µερίσµατος κ.λπ., που 

προϋποθέτουν την ύπαρξη πραγµατικών κερδών και όχι εξωλογιστικά 

προσδιορισθέντων, όπως γίνεται στα βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.. 

4. Από τα στοιχεία της σχετικής αίτησης σας προκύπτει, ότι η εταιρεία σας µε 

αντικείµενο εργασιών την εκµετάλλευση ακινήτων και η οποία τηρεί βιβλία Β΄ κατηγορίας 

του Κ.Β.Σ., προτίθεται να µετατραπεί σε ανώνυµη εταιρεία µε τις γενικές διατάξεις. 

5. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι δεν είναι δυνατή η µετατροπή της εταιρείας σας 

σε ανώνυµη µε τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920, καθόσον τηρείτε βιβλία Β΄ κατηγορίας του 

Κ.Β.Σ.. Ωστόσο, σας γνωρίζουµε ότι σε περίπτωση λύσης της οµόρρυθµης εταιρείας σας 

και στη συνέχεια σύστασης ανώνυµης εταιρείας από τα µέλη της επιχείρησής σας, θα 

έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της περ.ζ΄ της παρ.3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994 

(αρ.πρωτ.1034818/10332/Β0012/27.04.2004 έγγραφό µας). 

6. Τέλος, η ∆/νση Κεφαλαίου, στην οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται να 

απαντήσει αν οφείλεται φόρος µεταβίβασης ακινήτων (Φ.Μ.Α.) για τα τυχόν ακίνητα 

που έχει στην κυριότητά της η εν λόγω Ο.Ε.. 

 

 

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1046074/10568/Β0012 

 

ΘΕΜΑ : Προσδιορισµός της υπεραξίας που προκύπτει από την πώληση 
ακινήτου εγκατεστηµένου στη χώρα µας υποκαταστήµατος 
αλλοδαπής αεροπορικής εταιρείας. 

 

ΣΧΕΤ.: Η από 10.05.2007 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.δ΄ της παρ.1 του άρθρου 99 του ν.2238/94 

αντικείµενο του φόρου σε αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν µε οποιονδήποτε τύπο 



 393 

εταιρίας, καθώς και στους κάθε είδους αλλοδαπούς οργανισµούς οι οποίοι αποβλέπουν 

στην απόκτηση οικονοµικών ωφεληµάτων, είναι το καθαρό εισόδηµα ή κέρδος το οποίο 

προκύπτει από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα, καθώς και το καθαρό κέρδος το οποίο 

προκύπτει από τη µόνιµη εγκατάσταση της επιχείρησης στην Ελλάδα κατά την έννοια του 

άρθρου 100. 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της περ.ζ΄ της παρ.3 του άρθρου 28 του ν.2238/94 και σε 

συνδυασµό µε αυτές της περ.β΄ της παρ.1 του άρθρου 105 του ίδιου νόµου ορίζεται ότι, για 

τα νοµικά πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 101 του ν.2238/94 θεωρείται ως εισόδηµα από 

εµπορικές επιχειρήσεις και η πραγµατοποιηθείσα αυτόµατη υπερτίµηση του πάγιου 

κεφαλαίου που χρησιµοποιείται στην επιχείρηση, καθώς και η υπερτίµηση που δεν 

πραγµατοποιήθηκε, εφόσον αυτή έχει περιληφθεί στην απογραφή. 

3. Εξάλλου, µε τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 105 του ως άνω νόµου ορίζεται, ότι ως 

καθαρό εισόδηµα των αλλοδαπών επιχειρήσεων που εκµεταλλεύονται αεροσκάφη 

λαµβάνεται ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) στα ακαθάριστα έσοδα που πραγµατοποιούνται 

από τη µεταφορά επιβατών, εµπορευµάτων και πραγµάτων γενικά, από ελληνικούς 

αερολιµένες και µέχρι τον λιµένα προορισµού ή µέχρι τον αλλοδαπό αερολιµένα επιβίβασης 

των επιβατών ή µεταφόρτωσης των εµπορευµάτων και λοιπών πραγµάτων σε αεροσκάφος 

άλλης αλλοδαπής επιχείρησης. 

4. Από τα στοιχεία της αιτήσεώς σας και όσα µας γνωρίσατε τηλεφωνικά προκύπτει, ότι η 

επιχείρησή σας λειτουργεί ως υποκατάστηµα αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα και 

συνεπώς έχει µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Η µόνιµη αυτή εγκατάσταση προέβη σε 

πώληση ακινήτου το οποίο χρησιµοποιούσε για τις ανάγκες της και την αξία του οποίου 

έχει αναπροσαρµόσει βάσει των διατάξεων του ν.2065/1992. 

5. Από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω συνάγεται ότι, η ωφέλεια ή το κέρδος που 

προέκυψε από την πώληση του ακινήτου της εταιρείας σας υπόκειται σε φορολογία µε τις 

γενικές διατάξεις ως εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις. Για τον προσδιορισµό του εν λόγω 

κέρδους η αναπόσβεστη αξία που εµφανίζεται στα τηρούµενα Βιβλία σας αφαιρείται από την 

τιµή πωλήσεως µε την προϋπόθεση ότι η τελευταία είναι µεγαλύτερη από την αξία που 

λαµβάνεται υπόψη για την εφαρµογή του Φ.Μ.Α., διαφορετικά λαµβάνεται η τελευταία. 

Τέλος, σας γνωρίζουµε, ότι ο ειδικός τρόπος προσδιορισµού των καθαρών κερδών σας 

από τη µεταφορά προσώπων και πραγµάτων από την Ελλάδα στην αλλοδαπή που 

προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 105 του ν.2238/94 δεν επηρεάζει τον 

τρόπο προσδιορισµού του κέρδους από την πώληση του ακινήτου, ελλείψει σχετικής 

διάταξης. 
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Αθήνα 17 Ιουλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1069087/1365/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Εισόδηµα που προέρχεται από διαφηµίσεις πάνω σε περίπτερο. 

 

Σε απάντηση του 22558/6.7.2007 εγγράφου σας αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, 

σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994 

(Κ.Φ.Ε.) θεωρείται ως εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις τα κέρδη από παρεπόµενες 

εργασίες που ενεργούνται από την επιχείρηση παράλληλα µε τον κύριο σκοπό της. 

2. Όπως έχει γίνει ήδη δεκτό από τη ∆ιοίκηση µε το 1104783/1995/Α0012/13.3.2001 

έγγραφό της, το εισόδηµα που αποκτάται από την ενοικίαση εξωτερικού χώρου 

περιπτέρου (τέντες) για την τοποθέτηση διαφηµιστικών επιγραφών από διαφηµιστική 

εταιρεία δεν απαλλάσσεται του φόρου  εισοδήµατος γιατί εµπίπτει στις διατάξεις της περ.δ΄ 

της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994 (παράγραφος 1 του παρόντος) και 

συνεπώς φορολογείται ως εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις. 

3. Συνεπώς τα εισοδήµατα που προέρχονται από διαφηµίσεις επί του περιπτέρου δεν 

απαλλάσσονται του φόρου εισοδήµατος και πρέπει να διαγραφούν από τον κωδικό 659 

του πίνακα 6 του εντύπου Ε1 καθόσον αποτελούν φορολογητέο εισόδηµα από εµπορικές 

επιχειρήσεις. 

4. Τέλος, σας επισηµαίνουµε ότι σύµφωνα µε την 1019094/324/Α0012/ΠΟΛ. 

1047/21.2.2001 διαταγή µας, στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται λάθη ή παραλείψεις, 

πρέπει αυτά να διορθωθούν από τον ίδιο το φορολογούµενο κατά την παραλαβή της 

δήλωσης. 

Όταν η δήλωση υποβλήθηκε ταχυδροµικά ή ηλεκτρονικά ή από τρίτο πρόσωπο, ή 

τα λάθη και οι παραλείψεις διαπιστωθούν µετά από την αποµάκρυνση του 

φορολογουµένου από τη ∆.Ο.Υ. πρέπει να προσκληθεί (µε κάθε πρόσφορο µέσο) ο 

φορολογούµενος για τη διόρθωση των λαθών ή τη συµπλήρωση τυχόν ελλείψεων που 

υπάρχουν στη δήλωση. Σε κάθε περίπτωση, η ενηµέρωση του φορολογουµένου, πριν 

από τις οποιεσδήποτε διορθώσεις - εγγραφές στη δήλωση κρίνεται απαραίτητη στις 

σοβαρές περιπτώσεις και όπου υπάρχουν αµφιβολίες για την ισχύ των διατάξεων των 

οικείων νόµων και των σχετικών διαταγών. 
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Αθήνα, 19 Ιουνίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1040534/10484/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιµετώπιση της υπεραξίας που προκύπτει από 
την πώληση ακινήτου σε εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης µε 
σύµβαση sale and lease back. 

 

ΣΧΕΤ.: Η από 23.4.2007 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις των τριών τελευταίων εδαφίων της περ. ζ΄ της παρ.3 του 

άρθρου 28 του ν.2238/1994, όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις της παρ.1 του 

άρθρου 6 του ν.3220/2004, η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτου 

επιχείρησης σε εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης, για το οποίο στη συνέχεια θα 

συναφθεί σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης µεταξύ εταιρείας χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

και της πωλήτριας επιχείρησης, απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήµατος, µε την 

προϋπόθεση ότι θα εµφανισθεί σε ιδιαίτερο λογαριασµό αφορολόγητου αποθεµατικού, το 

οποίο φορολογείται, σε περίπτωση διανοµής ή διάλυσης της επιχείρησης, σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις. Για τον προσδιορισµό της υπεραξίας, ως τιµή πώλησης λαµβάνεται 

αυτή που ορίζεται στη σύµβαση. Οι διατάξεις των δύο προηγούµενων εδαφίων δεν 

εφαρµόζονται για συµβάσεις αγοράς ακινήτων στις οποίες αντισυµβαλλόµενος είναι 

εξωχώρια εταιρεία. 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν.2190/1920, όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 39 του Π.∆.409/1986 (ΦΕΚ Α΄ 191), ορίζεται, 

ότι σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως 

προσδιορίζονται στο υπόδειγµα ισολογισµού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ, γίνει 

κατώτερο από το µισό (1/2) του µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, µέσα σε προθεσµία έξι µηνών από τη 

λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου µέτρου. 

3. Όπως έχει γίνει δεκτό µε την αριθ.πρωτ.1020496/477/Α0012/ΠΟΛ. 

1022/29.2.2004 εγκύκλιο, µε την οποία δόθηκαν διευκρινίσεις για την ορθή και οµοιόµορφη 

εφαρµογή των διατάξεων του ν.3220/2004, σε περίπτωση που η εταιρεία δεν εµφανίσει 

την υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτου σε εταιρεία χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης (sale and lease back), σε ειδικό λογαριασµό αφορολόγητου αποθεµατικού, είτε 
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λόγω µη επάρκειας των κερδών της είτε λόγω παράλειψης, ολόκληρο το ποσό της 

υπεραξίας ή το µέρος αυτής που δεν εµφανίστηκε σε αποθεµατικό υπόκειται σε φορολογία 

µε τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος στη χρήση που προέκυψε (ως 

συµπεριλαµβανόµενη στα φορολογητέα ακαθάριστα έσοδα). 

4. Από τα στοιχεία της σχετικής αίτησής σας προκύπτει, ότι ανώνυµη εταιρεία 

προέβη στην πώληση ακινήτου σε εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης τον Φεβρουάριο του 

2007 µε την µέθοδο sale and lease back και επιθυµεί να εµφανίσει την υπεραξία του εν 

λόγω ακινήτου στον ισολογισµό της 31.12.2006, καθώς υποχρεούται σε συνεχή αύξηση 

του κεφαλαίου της για να µην οδηγηθεί σε λύση, λόγω συσσωρευµένων ζηµιών, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν.2190/1920. 

5. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι το έσοδο (υπεραξία) από την πώληση του 

ακινήτου προέκυψε µέσα στη διαχειριστική περίοδο 2007 και εποµένως εκ των 

πραγµάτων η µοναδική περίπτωση εµφάνισης της υπόψη υπεραξίας σε αποθεµατικό θα 

ήταν στον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2007, εφόσον βέβαια υπάρχουν ικανά προς 

τούτο κέρδη µετά την αφαίρεση των ζηµιών παρελθουσών χρήσεων. 

Τέλος, σας γνωρίζουµε, ότι παρά την ανωτέρω θέση που έχουµε λάβει σχετικά µε 

την υποχρεωτική εµφάνιση της διαλαµβανόµενης υπεραξίας σε αποθεµατικό µόνο όταν 

υπάρχει επάρκεια κερδών (µέσω του πίνακα διάθεσης) προκειµένου αυτή να τύχει 

απαλλαγής από το φόρο εισοδήµατος, έχουµε υποβάλει και ερώτηµα στο Ν.Σ.Κ. σχετικά 

µε τη δυνατότητα ή µη των επιχειρήσεων να σχηµατίζουν άµεσα το υπόψη αφορολόγητο 

αποθεµατικό κατά το χρόνο πώλησης του ακινήτου, χωρίς όµως µέχρι σήµερα να έχει 

εκδοθεί σχετική γνωµοδότηση. 

 

 

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1042496/821/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: ∆ηλώσεις φορολογίας Υπεραξίας Αυτοκινήτων. 

 

Απαντώντας σε ερώτηµά σας, σχετικά µε το θέµα, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.ζ΄ της παραγρ.3 του άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε. 

θεωρείται ως εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις και η πραγµατοποιηθείσα αυτόµατη 

υπερτίµηση του παγίου κεφαλαίου που χρησιµοποιείται στην επιχείρηση. 

2. Προκειµένου για εκποίηση οχήµατος IX παγίου στοιχείου επιχείρησης, ο 

προσδιορισµός του υπερτιµήµατος γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του 
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ν.1160/1981. Τονίζεται ότι από το νόµο αυτό ορίζεται ότι προ της σύνταξης της πράξης 

µεταβίβασης του οχήµατος απαιτείται να υποβληθεί, στον αρµόδιο για τη φορολογία του 

εισοδήµατος του πωλητή Προϊστάµενο ∆.Ο.Υ., σχετική δήλωση. 

3. Σε περίπτωση µεταβίβασης οχήµατος πάγιου στοιχείου επιχείρησης, αιτία θανάτου, 

το όχηµα µεταβιβάζεται σε όλους τους κληρονόµους κατά το ποσοστό της κληρονοµικής 

τους µερίδας και φορολογείται µε τις διατάξεις περί φορολογίας κληρονοµιών. Συνεπώς 

δεν υπάγεται στις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος εποµένως και στην υποβολή 

της δήλωσης των διατάξεων του άρθρου 7 του ν.1160/81. 

4. Κάθε µετέπειτα µεταβίβαση του οχήµατος αυτού από τους κληρονόµους, εµπίπτει 

στις διατάξεις του άρθρου 28, εφόσον το όχηµα αυτό είναι πάγιο στοιχείο της ίδιας 

επιχείρησης η οποία συνεχίζει µε τους κληρονόµους ή άλλης που ιδρύθηκε από αυτούς. 

Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται η δήλωση του άρθρου 7 του ν.1160/81 από τον 

κάθε κληρονόµο, ο οποίος είναι και ο πωλητής, κατά το ποσοστό του, στον αρµόδιο για τη 

φορολογία εισοδήµατος του Προϊστάµενο ∆.Ο.Υ. 

5. Η ∆30 του ίδιου Υπουργείου στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, 

παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες, γνωρίζοντας σχετικά στη ∆/νσή µας, για τυχόν, 

περαιτέρω δικές µας ενέργειες. 

 

 

Αθήνα, 2 Μαΐου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1093725/2163/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισµός εισοδήµατος σε περίπτωση ανέγερσης και 
πώλησης ακινήτων. 

 

Απαντώντας στην από 24.10.2006 αίτησή σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, 

σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 28 του 

ν.2238/1994, εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος που αποκτάται από 

ατοµική ή εταιρική επιχείρηση εµπορική, βιοµηχανική ή βιοτεχνική ή από την άσκηση 

οποιουδήποτε κερδοσκοπικού επαγγέλµατος, το οποίο δεν υπάγεται στα ελευθέρια 

επαγγέλµατα που αναφέρονται στο άρθρο 48. 

Επιχείρηση αποτελεί και µεµονωµένη ή συµπτωµατική πράξη που αποβλέπει στην 

επίτευξη κέρδους. 

2. Με το άρθρο 7 της Ε.3930/Εγκ. 23/23.2.1968 διαταγής µας «περί 
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κοινοποιήσεως του ΑΝ 285/1968» αποτελεί επιχείρηση και η ενέργεια µιας µόνο πράξης 

αρκεί να αποσκοπεί σε πραγµατοποίηση κέρδους. 

∆ηλαδή, βασικό στοιχείο για να χαρακτηριστεί µια µεµονωµένη πράξη σαν 

επιχείρηση είναι η πρόθεση για την πραγµατοποίηση του κέρδους. 

3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν.2238/1994, ως 

ακαθάριστο έσοδο των επιχειρήσεων που ασχολούνται µε την πώληση ανεγειρόµενων 

οικοδοµών λαµβάνεται η αξία αυτών όπως προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 41 του ν.1249/1982. 

Τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων που ορίζονται στην παράγραφο αυτή 

εξευρίσκονται µε τη χρήση συντελεστή 15% στα ακαθάριστα έσοδά τους. 

4. Ύστερα από τα πιο πάνω, στην περίπτωση, που αναφέρεσθε, της 

ανεγειρόµενης πολυώροφης οικοδοµής (πολυκατοικίας), από ιδιώτη φυσικό πρόσωπο, µε 

σκοπό την πώληση, αποκτάται εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις, που φορολογείται 

σύµφωνα µε τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 34 του Κ.Φ.Ε.. 

Σε περιπτώσεις όµως, που ο κατασκευαστής αυτός, δεν προβαίνει σε πωλήσεις 

όλων των κατασκευαζόµενων διαµερισµάτων, αλλά ορισµένα από αυτά, είτε ιδιοκατοικεί, 

είτε παραχωρεί δωρεάν στα τέκνα του ή τέλος εκµεταλλεύεται αυτά διαφορετικά 

(εκµίσθωση), η αξία των διαµερισµάτων αυτών δεν προσαυξάνει τα ακαθάριστα έσοδα 

της επιχείρησης κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 34 του Κ.Φ.Ε., 

καθότι ελλείπει το στοιχείο του κέρδους (σχετ.1144735/1944/Α0012/31.1.1994 έγγραφό 

µας). 

Όµως το κέρδος που, τυχόν, θα προκύψει από την πώληση µελλοντικά των 

προαναφερόµενων διαµερισµάτων, αποτελούν εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε. (Π.21336/ΠΟΛ. 269/19.12.1960 

διαταγή µας). Βέβαια, το θέµα της φορολογικής µεταχείρισης των παραπάνω 

περιπτώσεων, ως πραγµατικό, ανάγεται στην εξελεγκτική εξουσία του Προϊσταµένου της 

αρµόδιας ∆.Ο.Υ., ο οποίος και κρίνει σχετικά. 

 

 

Αθήνα 25 Απριλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1001986/40/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισµός ως επιχείρησης σε περίπτωση πώλησης 
ακινήτων. 
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Απαντώντας στην αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας πληροφορούµε 

τα εξής: 

1. Με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 28 του ν.2238/1994, 

εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος που αποκτάται από ατοµική ή 

εταιρική επιχείρηση εµπορική, βιοµηχανική ή βιοτεχνική ή από την άσκηση οποιουδήποτε 

κερδοσκοπικού επαγγέλµατος, το οποίο, δεν υπάγεται στα ελευθέρια επαγγέλµατα που 

αναφέρονται στο άρθρο 48. 

Επιχείρηση αποτελεί και µεµονωµένη ή συµπτωµατική πράξη που αποβλέπει στην 

επίτευξη κέρδους. 

2. Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 7 της Ε3930/εγκ.25/23.2.1968 εγκυκλίου διαταγής 

µας «περί κοινοποιήσεως του Α.Ν. 285/1968», αποτελεί επιχείρηση και η ενέργεια µιας 

µόνο πράξης αρκεί να αποσκοπεί σε πραγµατοποίηση κέρδους. 

∆ηλαδή, βασικό στοιχείο για να χαρακτηρισθεί µια «µεµονωµένη πράξη» σαν 

επιχείρηση είναι η πρόθεση για την πραγµατοποίηση του κέρδους. 

3. Σύµφωνα µε την αίτησή σας, σε οικόπεδο έκτασης 1.200 τ.µ., έγινε κατανοµή το 

2006 µε κάθετη ιδιοκτησία σε πέντε ανεξάρτητες ιδιοκτησίες, δηλαδή µια οµόρρυθµη 

τεχνική εταιρία ανέγερσης και πώλησης ακινήτων (κατοικιών) και τεσσάρων φυσικών 

προσώπων, από τα οποία τα τρία είναι και µέλη της οµόρρυθµης αυτής εταιρίας. 

Τίθεται το ερώτηµα της φορολογικής µεταχείρισης σε περίπτωση πώλησης 

ακινήτων (κατοικιών) από τα φυσικά πρόσωπα. 

4. Ύστερα από τα πιο πάνω, στην προαναφερόµενη περίπτωση, της πώλησης από τα 

φυσικά πρόσωπα των ανεγειρόµενων ακινήτων (κατοικιών), ενόψει του αδιαµφισβήτητου 

γεγονότος ότι τα φυσικά αυτά πρόσωπα ασκούν το επάγγελµα του κατασκευαστή µε τη 

µορφή συνεστηµένης από αυτούς οµόρρυθµης κατασκευαστικής εταιρίας και µε δεδοµένο 

ότι πρόκειται στην ουσία για .προέκταση της δραστηριότητας ανέγερσης - πώλησης 

ακινήτων, που εκδηλώθηκε εξωεταιρικά, επειδή το οικόπεδο δεν αποτελεί στο σύνολό του 

κυριότητα της οµόρρυθµης κατασκευαστικής εταιρίας, αλλά µέρος αυτού ανήκει στα µέλη 

του, η πώληση αυτή, θεωρείται ως εµπρόθετα κερδοσκοπική και φορολογείται ως 

εισόδηµα ∆΄ κατηγορίας. 

Το θέµα αυτό, ως πραγµατικό, ανάγεται στην εξελεγκτική εξουσία του προϊσταµένου 

της αρµόδιας ∆.Ο.Υ., ο οποίος και αποφαίνεται τελικά. 
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Αθήνα, 18 Απριλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1000420/15/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολόγηση υπεραξίας τρίκυκλου επιβατικού οχήµατος. 

 

Σε απάντηση του 30109/18.10.2006 εγγράφου σας, αναφορικά µε το παραπάνω 

θέµα, σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Η υπηρεσία µας µε το 1094061/2184/Α0012/29.11.2006 έγγραφό της το οποίο 

κοινοποιήθηκε και σε σας, ζήτησε πληροφορίες από το Υπουργείο Μεταφορών και 

Επικοινωνιών αναφορικά µε το χαρακτηρισµό των οχηµάτων ως τρίτροχων. Το Υπουργείο 

Μεταφορών και Επικοινωνιών στο απαντητικό του έγγραφο αναφέρει ότι βάσει της 

2002/24/Ε.Κ οδηγίας, τρίκυκλα χαρακτηρίζονται τα οχήµατα µε τρεις συµµετρικά 

διατεταγµένους τροχούς, που είναι εξοπλισµένα µε κινητήρα κυβισµού άνω των 50 

κυβικών εκατοστών, εάν είναι εσωτερικής καύσης, ή/ και µέγιστη ταχύτητα εκ κατασκευής 

άνω των 45 χλµ./ώρα. Ως τρίκυκλα λογίζονται και τα τετράκυκλα των οποίων η µάζα κενού 

οχήµατος είναι µικρότερη ή ίση των 400 kg (500 kg στην περίπτωση οχηµάτων για τη 

µεταφορά εµπορευµάτων), µη συµπεριλαµβανοµένης της µάζας των συσσωρευτών των 

ηλεκτρικών οχηµάτων, των οποίων η µέγιστη καθαρή ισχύς του κινητήρα δεν υπερβαίνει 

τα 15 kw. Τα τετράκυκλα αυτά πρέπει να πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις που ισχύουν για 

τα τρίκυκλα. 

2. Ύστερα από τα παραπάνω και δεδοµένου ότι στις διατάξεις των ν.1146/1972 και 

ν.1160/1981, που αναφέρονται στον προσδιορισµό του υπερτιµήµατος που προκύπτει 

κατά τη µεταβίβαση των οχηµάτων, δεν προβλέπεται κατηγορία τρίκυκλων οχηµάτων, 

γίνεται δεκτό η υπεραξία των τρίκυκλων που συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά που 

περιγράφονται στην παράγραφο 1 του παρόντος, να προσδιορίζεται όπως προβλέπεται 

και στην περίπτωση των µοτοσικλετών. 

 

 

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1009381/195/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισµός εισοδήµατος αγρότη που διαθέτει τα προϊόντα 
του από δικό του εστιατόριο. 
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Απαντώντας στην από 24.1.07 αίτησή σας, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Από τη διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι εφόσον γεωργική επιχείρηση διαθέτει τα 

ιδιοπαραγόµενα προϊόντα της, χοιρινά ζώντα ή σφαγµένα, στον τόπο παραγωγής τους 

χονδρικώς ή σε περιορισµένη κλίµακα λιανικώς ή τα µεταφέρει στα κέντρα κατανάλωσης 

µε ίδια µεταφορικά µέσα ή τρίτων και τα διαθέτει χονδρικά απευθείας στους 

χονδρεµπόρους, σε κάθε περίπτωση αποκτά γεωργικό εισόδηµα. Περίπτωση άσκησης 

παράλληλα µε τη γεωργική και εµπορικής επιχείρησης υπάρχει για το αυτό πρόσωπο, 

όταν τα προϊόντα της δικής του γεωργικής παραγωγής, είτε και «συναφή» προϊόντα 

παραγωγής τρίτων, διαθέτονται λιανικώς σε αξιόλογες ποσότητες και κατά σύστηµα, ώστε 

να επιδιώκεται η κάρπωση και του εµπορικού κέρδους από τη λιανική αυτή πώληση. 

Τέτοια περίπτωση υπάρχει, όταν η παραγωγή της γεωργικής επιχείρησης διοχετεύεται 

µέσω υποκαταστήµατος της (π.χ. κρεοπωλείου) κατά σύστηµα λιανικώς, όπου διατίθενται 

(όχι απαραίτητα) και «συναφή» προϊόντα παραγωγής τρίτων. Το κέρδος από τη λιανική 

αυτή πώληση των προϊόντων συνίσταται στη διαφορά µεταξύ της µέσης τιµής χονδρικής 

πώλησης κατά το χρόνο και στον τόπο της παραγωγής (η οποία λαµβάνεται υπόψη κατά 

το άρθρο 41 του Κ.Φ.Ε. στον καθορισµό του εισοδήµατος από γεωργικές επιχειρήσεις) και 

της τιµής λιανικής πώλησης αυτών. Αυτό το κέρδος αποτελεί το µικτό κέρδος από την 

εµπορία των προϊόντων. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει θέµα διπλής φορολογίας για 

το αυτό εισόδηµα, γιατί η γεωργική επιχείρηση σταµατάει στη χονδρική διάθεση του 

κρέατος, έστω και αν αυτό διοχετεύεται µέσω του υποκαταστήµατος της επιχείρησης 

(σχετ. 1130553/2258/Α0012/18.2.1998, 1119179/2700/Α0012/23.10.1995 και 

Ε.5574/19.8.1987 έγγραφα). 

2. Στην αίτησή σας µας αναφέρετε ότι είστε αγρότης και παράλληλα στα πλαίσια 

εγκεκριµένου προγράµµατος αγροτοτουρισµού του Υπουργείου Γεωργίας έχετε ένα 

εστιατόριο µέσω του οποίου διαθέτετε τα προϊόντα που παράγετε. Σύµφωνα µε τα 

παραπάνω, ασκείτε γεωργική επιχείρηση η οποία σταµατάει στη χονδρική διάθεση των 

αγροτικών προϊόντων, ενώ τα έσοδα από την εκµετάλλευση του εστιατορίου αποτελούν 

εµπορική επιχείρηση. Το µικτό κέρδος που προκύπτει από τη διάθεση των αγροτικών 

προϊόντων µέσω του εστιατορίου συνίσταται στη διαφορά µεταξύ της τιµής λιανικής 

πώλησης των προϊόντων αυτών και της µέσης τιµής χονδρικής πώλησης κατά το χρόνο 

και στον τόπο της παραγωγής τους. 
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ΑΡΘΡΟ 29 

 

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ. 1059398/10693/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Χρονική διάρκεια πρώτης διαχειριστικής περιόδου εταιρείας 
περιορισµένης ευθύνης. 

 

Μετά από γραπτό ερώτηµα που µας υπέβαλε η πιο πάνω οµοσπονδία, αναφορικά 

µε το πιο πάνω θέµα, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:  

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 και του πρώτου εδαφίου της περ.α΄ της παρ.2 

του άρθρου 107 του ν.2238/1994, τα νοµικά πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 101 (µεταξύ 

των οποίων περιλαµβάνεται και η Ε.Π.Ε.) υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση 

φορολογίας εισοδήµατος στον αρµόδιο προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας 

µέχρι τη δέκατη (10η) ηµέρα του πέµπτου µήνα από την ηµεροµηνία λήξης της 

διαχειριστικής περιόδου, για τα εισοδήµατα που απόκτησαν µέσα σε αυτήν. 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 29 του ν.2238/1994, οι οποίες 

έχουν εφαρµογή και για τα νοµικά πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 101 του ιδίου νόµου, 

ορίζεται, ότι η διαχειριστική περίοδος περιλαµβάνει δωδεκάµηνο χρονικό διάστηµα. Κατά 

την έναρξη, λήξη ή διακοπή των εργασιών της επιχείρησης η διαχειριστική περίοδος 

µπορεί να είναι µικρότερη του δωδεκαµήνου. Κατ’ εξαίρεση, για την επιχείρηση που τηρεί 

βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, η διαχειριστική περίοδος 

έναρξης µπορεί να περιλαµβάνει και µεγαλύτερο του δωδεκάµηνου χρονικό διάστηµα, όχι 

όµως µεγαλύτερο από είκοσι τέσσερις (24) µήνες. 

3. Από τα στοιχεία της σχετικής αίτησης της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Φοροτεχνικών 

Ελευθέρων Επαγγελµατιών προκύπτει, ότι Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης, η οποία 

υπέβαλε δήλωση έναρξης εργασιών στην ∆.Ο.Υ. Γιαννιτσών στις 11.07.2006, δήλωσε ως 

ηµεροµηνία λήξης της πρώτης διαχειριστικής της περιόδου την 31η ∆εκεµβρίου 2006, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο καταστατικό της. Στην συνέχεια και µετά τη λήξη της 

προθεσµίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας του εισοδήµατος της τροποποίησε το 

καταστατικό της ορίζοντας ως ηµεροµηνία λήξης της πρώτης διαχειριστικής της περιόδου 

την 31η ∆εκεµβρίου 2007. 

4. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει, ότι η εταιρεία περιορισµένης 

ευθύνης στην οποία αναφέρεται η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. ήταν υποχρεωµένη να δηλώσει µε τη 
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δήλωση φορολογίας εισοδήµατος οικονοµικού έτους 2007 τα εισοδήµατα που προέκυψαν 

µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου 2006, καθόσον έχει ήδη επιλέξει την εν λόγω ηµεροµηνία, 

ως ηµεροµηνία λήξης της πρώτης διαχειριστικής της περιόδου, όπως όριζε το καταστατικό 

της και περαιτέρω, η εκ των υστέρων τροποποίησή του δεν παράγει κανένα έννοµο 

αποτέλεσµα. 
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ΑΡΘΡΟ 30 
 

Αθήνα, 21 ∆εκεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1060945/1246/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση επιχορήγησης αστικής εταιρίας. 

 

Απαντώντας στην αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήµατος (ν.2238/1994) ορίζεται ότι ως ακαθάριστο εισόδηµα από εµπορικές 

επιχειρήσεις λαµβάνεται το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων από τις κάθε είδους 

εµπορικές συναλλαγές αυτών. 

2. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3525/2007, ως «Πολιτιστική χορηγία» 

νοείται η χρηµατική ή άλλης µορφής οικονοµική παροχή σε είδος, σε άυλα αγαθά ή 

υπηρεσίες από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, για την ενίσχυση 

συγκεκριµένων πολιτιστικών δραστηριοτήτων ή σκοπών του αποδέκτη της χορηγίας µε 

αντιστάθµισµα την προβολή του κοινωνικού προσώπου και της ευποιίας του χορηγού. 

Ως «Χορηγός» νοείται το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ηµεδαπό ή αλλοδαπό, του 

ιδιωτικού δικαίου που προβαίνει σε πολιτιστική χορηγία. 

Ως «Αποδέκτης χορηγίας» νοείται το ∆ηµόσιο, οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης 

α΄ και β΄ βαθµού, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα νοµικά πρόσωπα του 

ευρύτερου δηµοσίου δικαίου, τα νοµικά πρόσωπα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως 

αυτός κάθε φορά οριοθετείται, καθώς και τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα και οι αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες του άρθρου 741 

Α.Κ., που επιδιώκουν, κατά το καταστατικό τους, σκοπούς πολιτιστικούς. 

Περαιτέρω, µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του ίδιου νόµου, διακρίνεται η πολιτιστική 

χορηγία από την «επιχορήγηση», η οποία αποτελεί καταβολή από το ∆ηµόσιο χρηµατικής 

ενίσχυσης σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, αστικές µη κερδοσκοπικές 

εταιρείες κ.λπ., για την πραγµατοποίηση συγκεκριµένου έργου ή προγράµµατος. 

3. Όπως έχει ερµηνευτεί από τη ∆ιοίκηση (1130809/2255/Α0012/27.2.1998 έγγραφό 

µας) η διάταξη της προηγούµενης παραγράφου του παρόντος, ως ακαθάριστο εισόδηµα 

από εµπορικές επιχειρήσεις θεωρούνται και οι επιδοτήσεις - επιχορηγήσεις και οικονοµικές 

ενισχύσεις γενικά. 
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4. Εξάλλου, όπως πάγια έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση, τα χρηµατικά ποσά των 

επιδοτήσεων ή επιχορηγήσεων γενικά που καταβάλλονται από το ∆ηµόσιο σε επιχειρήσεις 

γενικά, για αγορά πάγιων περιουσιακών στοιχείων (ανέγερση οικοδοµών, αγορά 

µηχανηµάτων κ.τ.λ.), δεν θεωρούνται προσθετικά στοιχεία των ακαθάριστων εσόδων, 

δηλαδή δεν προσαυξάνουν τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, δεν θεωρούνται 

εισόδηµα και δεν υπόκεινται σε φόρο αλλά αποτελούν µειωτικά στοιχεία του κόστους των 

παγίων αυτών στοιχείων (Σχετική η 10719087 1159/Α0012/ΠΟΛ. 1176/17.6.1998). 

5. Επίσης, έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση (1115957/2532/Α0012/24.3.04) ότι στην 

κατηγορία των επιχορηγήσεων περιλαµβάνονται και οι ειδικές επιχορηγήσεις - 

επιδοτήσεις, δηλαδή ποσά που λαµβάνει η επιχείρηση, σύµφωνα µε σχετικά 

προγράµµατα, από οποιονδήποτε φορέα (ΟΑΕ∆, Ε.Ε. κ.λπ.) για εκπαίδευση προσωπικού 

ή δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας ή για κάλυψη µέρους των λειτουργικών εξόδων της, 

δηλαδή οι επιδοτήσεις επιχορηγήσεις αυτές ουσιαστικά αποτελούν µειωτικά στοιχεία των 

εξόδων της επιχείρησης που τις λαµβάνει. 

6. Επίσης, µε τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του 

Κ.Φ.Ε., από το εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις απαλλάσσεται το ποσό της 

επιχορήγησης που καταβάλλεται από 1ης Ιανουαρίου 2003 στους νέους επαγγελµατίες οι 

οποίοι υπάγονται στα προγράµµατα απασχόλησης του ΟΑΕ∆ της παραγράφου 9 του 

άρθρου 29 του ν.1262/1982. 

7. Κατά συνέπεια, ύστερα από τα προαναφερόµενα, τα ποσά, περαιτέρω 

επιχορηγήσεων που δεν καταβάλλονται στην αστική εταιρία, που αναφέρεσθε, σύµφωνα 

µε τα πιο πάνω, αποτελούν ακαθάριστα έσοδα και προσαυξάνουν το ακαθάριστο 

εισόδηµα αυτής. 

Αναφορικά, τέλος, µε την περίπτωση που η αστική εταιρία αποκτά εισόδηµα από 

διαφορετικές δραστηριότητες, για τον προσδιορισµό των καθαρών κερδών κάθε 

δραστηριότητας, θα ληφθούν υπόψη οι δαπάνες που βαρύνουν κάθε δραστηριότητα 

δηλαδή οι δαπάνες που µπορεί να εξειδικευθούν ανά κλάδο που βαρύνουν, ενώ κοινές 

δαπάνες που δεν µπορούν να εξειδικευθούν επιµερίζονται µε βάση τα συνολικά 

ακαθάριστα έσοδα προς τα έσοδα του κλάδου αυτού. 
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Αθήνα,11 ∆εκεµβρίου 2007 

Αριθµ.Πρωτ.:1082852/2464/∆Μ Β΄ 

 

ΘΕΜΑ: Παραλαβή τιµολογίων πριν την έναρξη εργασιών. 

 

Σχετ: Το από 19/9/06 έγγραφό σας και το από 4/12/06 συµπληρωµατικό. 

 

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών εγγραφών, αναφορικά µε το θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής:  

Α. ∆/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ 

Με τις διατάξεις της περ.α΄ της παρ.1 του αρ.36 του ν.2859/2000 ο υποκείµενος στο φόρο 

υποχρεούται να υποβάλει δήλωση έναρξης των εργασιών του, η οποία υποβάλλεται πριν 

από την έναρξη των εργασιών αυτών. Ως έναρξη εργασιών θεωρείται ο χρόνος 

πραγµατοποίησης της πρώτης συναλλαγής στα πλαίσια της επιχείρησης. 

Σύµφωνα µε την 1070576/2627/ΠΟΛ. 11027 14-7-2005 ΑΥΟΟ οι δηλώσεις του 

Μητρώου (έναρξης, µεταβολής και διακοπής εργασιών) καθώς και οι συνυποβαλλόµενες 

δηλώσεις του αρ.2 συµπληρώνονται και υποβάλλονται στη ∆.Ο.Υ. εις απλούν από τον 

υπόχρεο ή το νόµιµο εκπρόσωπο του και επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του αρ.8 του 

ν.1599/86. 

Μετά την υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών, τα στοιχεία της δήλωσης 

καταχωρούνται στο υποσύστηµα Μητρώου και χορηγείται στο φορολογούµενο η 

αντίστοιχη βεβαίωση στην οποία αποτυπώνονται όλα τα στοιχεία της δήλωσης και 

λαµβάνει αύξοντα αριθµό καταχώρησης µε τον οποίο αριθµείται και η υποβληθείσα 

δήλωση. Η βεβαίωση αυτή φυλάσσεται από το φορολογούµενο και επιδεικνύεται σε 

οποιοδήποτε έλεγχο. Από την ηµεροµηνία έναρξης αρχίζουν και οι φορολογικές 

υποχρεώσεις της επιχείρησης. 

Αντίγραφο της βεβαίωσης αυτής κατατίθεται και σε άλλους φορείς (Ασφαλιστικά 

Ταµεία, Επιµελητήρια, ∆ήµους κ.λπ.) προκειµένου να γνωστοποιηθούν τα στοιχεία της 

επιχείρησης και η ηµεροµηνία έναρξής της, η οποία αποτελεί και την αφετηρία έναρξης 

των υποχρεώσεων της στους φορείς αυτούς. 

Για τους παραπάνω λόγους αλλά και για την ορθή εφαρµογή των φορολογικών 

διατάξεων, δεν είναι δυνατή η διόρθωση της ηµεροµηνίας έναρξης της επιχείρησης, και 

πολύ περισσότερο στη συγκεκριµένη περίπτωση που αυτή λειτουργεί περισσότερο από 
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ένα χρόνο. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η ηµεροµηνία έναρξης επιχείρησης δεν 

είναι αυτή της πρώτης συναλλαγής τότε έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παρ. 1 του αρ.4 

του ν.2523/1997 όπως ισχύει. 

Β. ∆/ΝΣΗ ΚΩ∆ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ. 

(π.δ.186/1992) οι επιτηδευµατίες εντάσσονται σε κατηγορία βιβλίων του Κώδικα αυτού 

από την έναρξη των εργασιών τους, όπως ορίζεται στις παραγράφους 2 έως 6 του 

άρθρου αυτού. 

2. Περαιτέρω σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του 

Κ.Β.Σ. η ενηµέρωση των βιβλίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας γίνεται µέχρι τη δέκατη 

πέµπτη (15η) ηµέρα του επόµενου µήνα από την έκδοση ή λήψη του κατά περίπτωση 

δικαιολογητικού. 

Επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις της υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης Α΄ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 19 του Κ.Β.Σ. ο επιτηδευµατίας έχει υποχρέωση να θεωρεί 

στον αρµόδιο προϊστάµενο ∆.Ο.Υ. πριν από κάθε χρησιµοποίησή τους το βιβλίο εσόδων - 

εξόδων επί χειρόγραφης τήρησης και τη µηνιαία κατάσταση του βιβλίου εσόδων -εξόδων 

επί µηχανογραφικής τήρησης. 

4. Ακόµα σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του 

Κ.Β.Σ. τα βιβλία του Κώδικα αυτού για τα οποία ορίζεται θεώρησή τους, όταν δεν 

θεωρούνται πριν από την έναρξη χρησιµοποίησης τους, είναι ως να µην τηρήθηκαν για το 

µέχρι τη θεώρησή τους χρονικό διάστηµα. 

5. Τέλος σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του Κ.Β.Σ. 

ο επιτηδευµατίας που τηρεί βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας ενηµερώνει τα βιβλία 

της έδρας ή του υποκαταστήµατος του µέσα στις προθεσµίες που ορίζουν οι διατάξεις της 

παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Κώδικα αυτού. Στο τέλος του επόµενου µήνα εκείνου 

που αφορούν οι οικονοµικές πράξεις, εκτυπώνει: α) το βιβλίο αγορών ή εσόδων - εξόδων 

µε δυνατότητα αποθήκευσης αυτών σε ηλεκτροµαγνητικά µέσα, β) µηνιαία κατάσταση, 

στην οποία εµφανίζονται µόνο τα µηνιαία αθροίσµατα των αντίστοιχων στηλών του 

τηρούµενου βιβλίου αγορών και εσόδων - εξόδων. 

6. Από το συνδυασµό των προαναφερόµενων διατάξεων συνάγεται ότι στην 

εξεταζόµενη περίπτωση, κατά την οποία φυσικό πρόσωπο κατά το έτος 2005 

πραγµατοποίησε αγορά αγαθών µε τιµολόγιο για την άσκηση ατοµικής επιχείρησης 

µερικές ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία δήλωσης έναρξης των εργασιών της ατοµικής 

του επιχείρησης, εφόσον το τιµολόγιο αυτό, µε το οποίο πραγµατοποίησε αγορά αγαθών, 
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το καταχώρησε εµπρόθεσµα στα θεωρηµένα ή αθεώρητα βιβλία του Β΄ κατηγορίας του 

Κ.Β.Σ., ανάλογα αν αυτά τηρούνται χειρόγραφα ή µηχανογραφικά (δηλαδή µέχρι τη δέκατη 

πέµπτη -15η - ηµέρα του επόµενου µήνα από εκείνον που έλαβε το τιµολόγιο), τότε δεν 

έχει υποπέσει σε παράβαση των διατάξεων του Κ.Β.Σ. Στην αντίθετη περίπτωση, αν 

δηλαδή δεν το καταχώρησε εµπρόθεσµα στα θεωρηµένα ή αθεώρητα βιβλία του Β΄ 

κατηγορίας του Κ.Β.Σ., τότε έχει υποπέσει σε παράβαση µη τήρησης βιβλίων Β΄ 

κατηγορίας για το διάστηµα από την ηµεροµηνία λήψης του τιµολογίου µέχρι το τέλος του 

ίδιου µήνα. 

Γ. ∆/ΝΣΗ Φ.Π.Α. 

1. Σύµφωνα µε την περιπτ.α΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 32 του Κώδικα Φ.Π.Α. 

(ν.2859/2000), το δικαίωµα έκπτωσης του φόρου µπορεί να ασκηθεί εφόσον ο 

υποκείµενος στο φόρο κατέχει βεβαίωση περί υποβολής δήλωσης έναρξης εργασιών. 

2. Η διάταξη αυτή έχει ερµηνευτεί µε την 1131481/7043/ΠΟΛ. 1282/23-12-02 εγκύκλιο 

σύµφωνα µε την οποία η δήλωση έναρξης εργασιών πρέπει να έχει υποβληθεί πριν από 

τη διενέργεια της πρώτης πράξης. ∆ικαίωµα έκπτωσης του Φ.Π.Α. έχει ο υποκείµενος για 

τις πράξεις που πραγµατοποίησε µετά τη δήλωση έναρξης εργασιών. 

Πράξεις που τυχόν πραγµατοποίησε πριν από την υποβολή της ως άνω δήλωσης δεν 

δηµιουργούν δικαίωµα έκπτωσης. 

∆. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 30 του ν.2238/1994, ως ακαθάριστο 

εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις λαµβάνεται το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων 

από τις κάθε είδους εµπορικές συναλλαγές αυτών. 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της περ.γ΄ της παρ.1 του άρθρου 31 του πιο πάνω νόµου 

ορίζεται, ότι από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή κι ακριβή 

βιβλία και στοιχεία Β΄ και Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. εκπίπτει η αξία των πρώτων και 

βοηθητικών υλών που χρησιµοποιήθηκαν, καθώς και των άλλων εµπορεύσιµων αγαθών, 

στην οποία περιλαµβάνονται και οι ειδικές δαπάνες επεξεργασίας, αποθήκευσης, 

µεταφοράς, ασφάλειας κ.λπ.. 

Ειδικά για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία και στοιχεία δεύτερης κατηγορίας του 

Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων όταν δεν διενεργούν απογραφή, ως απογραφή λήξης της 

διαχειριστικής περιόδου λαµβάνεται ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί των αγορών της 

περιόδου αυτής και ως απογραφή έναρξης ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί των 

αγορών της προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου. Αν προαιρετικά έχει διενεργηθεί 

απογραφή έναρξης και λήξης, για τον προσδιορισµό του καθαρού εισοδήµατος 

λαµβάνονται υπόψη τα δεδοµένα αυτών, µε την προϋπόθεση ότι θα συνεχισθεί η σύνταξη 
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των απογραφών για µια τριετία από τη σύνταξη της πρώτης προαιρετικής απογραφής 

λήξης. Αν δεν τηρηθεί η υποχρέωση αυτή, επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από τις 

διατάξεις του ν.2523/1997 κυρώσεις για τη µη σύνταξη απογραφής. 

3. Εξάλλου, µε τις διατάξεις της παρ. 15 του ίδιου άρθρου και νόµου ορίζεται, ότι οι 

εκπτώσεις των προηγούµενων παραγράφων ενεργούνται  µε την προϋπόθεση ότι τα 

ποσά αυτών έχουν αναγραφεί στα βιβλία της επιχείρησης. 

4. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι στην περίπτωση που ατοµική επιχείρηση η 

οποία τηρεί βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. λάβει τιµολόγια αγοράς εµπορευµάτων από 

προµηθευτή της, µε ηµεροµηνία έκδοσης προγενέστερη της ηµεροµηνίας έναρξης 

εργασιών της κατά δεκαπέντε ηµέρες, αφενός µεν η επιχείρηση από την πώληση των εν 

λόγω ειδών θα αποκτήσει εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις κατά ρητή διατύπωση 

των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 30 του ν.2238/1994 κι αφετέρου το κόστος 

πωληθέντων των ειδών αυτών θα εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα της σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της περ. γ΄ της παρ.1 του άρθρου 31 του ίδιου νόµου υπό την προϋπόθεση ότι 

το ποσό αυτό να έχει αναγραφεί στα βιβλία της επιχείρησης σύµφωνα µε την παρ.15 του 

ίδιου άρθρου και νόµου. 

Ε. ∆/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Ύστερα από τα παραπάνω, κατά τον έλεγχο της εξεταζόµενης υπόθεσης θα 

ληφθούν υπόψη όλες οι πιο πάνω διατάξεις και επεξηγήσεις, σε συνδυασµό µε τα 

πραγµατικά δεδοµένα. 

Έτσι, εφόσον έγινε έκπτωση του Φ.Π.Α. εισροών µε βάση τα τιµολόγια αγοράς που 

λήφθηκαν πριν την έναρξη εργασιών της επιχείρησης, οι οικείες δηλώσεις Φ.Π.Α. είναι 

ανακριβείς και θα καταλογισθούν από τον έλεγχο οι σχετικές διαφορές µε τους 

προβλεπόµενους πρόσθετους φόρους. 

Περαιτέρω, σε περίπτωση εµπρόθεσµης καταχώρησης των παραπάνω τιµολογίων 

στα τηρούµενα βιβλία, κατά τα αναφερόµενα παραπάνω στο Κεφ. Β΄, δεν τίθεται θέµα 

παραβάσεων του Κ.Β.Σ. και εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στο Κεφ. ∆΄ ως προς την 

φορολογία εισοδήµατος. 

Σε περίπτωση όµως µη εµπρόθεσµης καταχώρησης των πιο πάνω τιµολογίων, τότε 

θα καταλογισθεί παράβαση για µη τήρηση βιβλίων, όπως επίσης στο κεφάλαιο Β΄ 

αναφέρεται και συγχρόνως θα τεθεί και θέµα κύρους των βιβλίων, το οποίο και θα κριθεί 

κατά τις οικείες διατάξεις του Κ.Β.Σ. (σχετ. άρθρο 30 Κ.Β.Σ.). Σε τυχόν δε περίπτωση που 

τελικώς τα βιβλία απορριφθούν, θα εφαρµοσθούν πλέον οι διατάξεις περί εξωλογιστικού 

προσδιορισµού των αποτελεσµάτων (αρθρ.30,32 ν.2238/94). 
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Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1093284/1807/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Προσδιορισµός ακαθαρίστων εσόδων σε περίπτωση 
ανακρίβειας βιβλίων του Κ.Β.Σ.. 

 

Σε απάντηση του αριθ.πρωτ.21558/7.9.2007 εγγράφου σας, αναφορικά µε το 

παραπάνω θέµα, σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 30 

του ν.2238/1994, µετά την τροποποίησή τους µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του 

άρθρου 10 του ν.3296/2004, µεταξύ άλλων ορίζεται ότι, ειδικά, στην περίπτωση που κατά 

τον έλεγχο διαπιστωθεί απόκρυψη φορολογητέας ύλης ή/ και µη έκδοση στοιχείων ή/ και 

έκδοση πλαστών - εικονικών στοιχείων που συνεπάγονται το χαρακτηρισµό των βιβλίων 

ως ανακριβών, το σχετικό ποσό που προκύπτει, το οποίο σε περίπτωση επανάληψης των 

ως άνω παραβάσεων µέσα στην ίδια διαχειριστική χρήση διπλασιάζεται, προστίθεται στα 

ακαθάριστα έσοδα των βιβλίων και το άθροισµα προσαυξάνεται κατά ένα ποσοστό, ως 

ακολούθως: 

α) κατά 4%, εάν το ποσό της απόκρυψης της φορολογητέας ύλης που προκύπτει 

από τους ως άνω λόγους δεν υπερβαίνει το 5% της δηλωθείσας και σε ποσό τα πέντε 

χιλιάδες (5.000) ευρώ, 

β) κατά 8%, εάν το ποσό υπερβαίνει το 5% της δηλωθείσας και σε ποσό τα πέντε 

χιλιάδες (5.000) ευρώ. 

2. Περαιτέρω, σύµφωνα µε την 1058329/1851/∆Ε-Α7ΠΟΛ.1087/10.6.2005 διαταγή 

του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, για την εφαρµογή των παραπάνω 

διατάξεων, το κατά περίπτωση ποσοστό προσαύξησης εφαρµόζεται στο άθροισµα των 

βάσει βιβλίων ακαθάριστων εσόδων και των ποσών που προκύπτουν από την απόκρυψη 

ή τη µη έκδοση ή την έκδοση πλαστών - εικονικών στοιχείων, τα οποία ποσά και 

διπλασιάζονται σε περίπτωση επανάληψης των ως άνω παραβάσεων µέσα στην ίδια 

χρήση. 

Σε ό,τι αφορά στις µεταβολές αυτές, διευκρινίζεται περαιτέρω ότι ως απόκρυψη για 

την εφαρµογή των ανωτέρω νοείται οποιαδήποτε, ανεξαρτήτως προελεύσεως, απόκρυψη 

ακαθάριστου εισοδήµατος και ότι ο κατά τα ανωτέρω διπλασιασµός των ποσών που 

προκύπτουν από τις προαναφερόµενες παραβάσεις εφαρµόζεται εφόσον η επανάληψη 

των παραβάσεων αυτών διαπιστώνεται από διαφορετικούς ελέγχους, 

συµπεριλαµβανοµένου και του διενεργούµενου τακτικού ελέγχου. Ειδικά ως προς τις 
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παραβάσεις µη έκδοσης ή έκδοσης πλαστών - εικονικών φορολογικών στοιχείων, οι 

ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρµογή ανεξαρτήτως αν πρόκειται για στοιχεία αξίας ή 

διακίνησης. 

3. Ακόµα, µε την ίδια πιο πάνω διαταγή µας, στις λοιπές περιπτώσεις 

παραβάσεων που επισύρουν µεν ανακρίβεια των τηρούµενων βιβλίων κατά τις οικείες 

διατάξεις του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ. αλλά δεν συµπεριλαµβάνονται στις ανωτέρω διατάξεις 

της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν.3296/04, εξακολουθεί βεβαίως να υφίσταται η 

δυνατότητα προσαύξησης των ακαθάριστων εσόδων κατά τις διατάξεις των δύο πρώτων 

εδαφίων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του ν.2238/94, επί των 

οποίων σηµειωτέον δεν επήλθε καµία µεταβολή, θεωρείται ωστόσο σκόπιµο κατά τον 

προσδιορισµό της κατ’ έλεγχο προσαύξησης των ακαθάριστων εσόδων να συνεκτιµούνται, 

χωρίς αυτό να είναι δεσµευτικό, τα καθοριζόµενα από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του 

άρθρου 10 του ν.3296/04 ποσοστά προσαύξησης, αφού µε τις διατάξεις αυτές ρυθµίζονται 

ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις φοροδιαφυγής. 

4. Από τα στοιχεία που παραθέτετε στο έγγραφό σας, για τη συγκεκριµένη 

επιχείρηση που ελέγχετε, δεν διαπιστώνεται επανάληψη των παραβάσεων οι οποίες να 

προέρχονται από διαφορετικούς ελέγχους, συµπεριλαµβανοµένου και του διενεργούµενου 

τακτικού ελέγχου, καθόσον οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν αποτελούν συνέχεια του 

αρχικού (προληπτικού) ελέγχου. Επιπλέον δεν προκύπτει πρόθεση του φορολογούµενου 

για µη συµµόρφωσή του. Οι διαπιστωθείσες από τον τακτικό έλεγχο 554 περιπτώσεις µη 

έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης φορολογικού στοιχείου, πραγµατοποιήθηκαν από 

2.1.2005 έως 9.7.2005, χρονικό διάστηµα προγενέστερο του προληπτικού ελέγχου από το 

Σ∆ΟΕ στις 10.7.2005. 

Στην προκείµενη περίπτωση, δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παρ.1 του 

άρθρου 10 του ν.3296/2004 ως προς το διπλασιασµό του ποσού που προκύπτει από τις 

προαναφερόµενες παραβάσεις, για να προστεθεί στα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης 

2005. 

Τέλος, επισηµαίνεται ότι για τη χρήση 2003, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της 

περίπτωσης γ΄ της παρ.2 του άρθρου 30 του ν.2238/1994 όπως αυτές ίσχυαν πριν την 

τροποποίηση τους µε την παρ.1 του άρθρου 10 του ν.3296/2004. 
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Αθήνα, 19 Σεπτεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1077413/1508/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση σε περίπτωση αδιάθετων ακινήτων 
ατοµικής εργολαβικής επιχείρησης κατά την παύση εργασιών της. 

 

Απαντώντας στην από 6.8.2007 αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του ν.2238/1994, 

ως ακαθάριστο εισόδηµα στις εµπορικές επιχειρήσεις λαµβάνεται το σύνολο των 

ακαθάριστων εσόδων από τις κάθε είδους εµπορικές συναλλαγές αυτών. 

2. Η έννοια των πιο πάνω διατάξεων, όπως καθορίζεται στο άρθρο 10 της 

Ε.11524/Εγκ.19/21.12.78 διαταγής του Υπουργείου Οικονοµικών, µε την οποία 

ερµηνεύτηκαν οι διατάξεις του ν.814/1978, είναι ότι ως ακαθάριστα έσοδα νοούνται τα 

έσοδα που προέρχονται από οριστικές πράξεις που πραγµατοποιήθηκαν µέσα στα 

πλαίσια της επαγγελµατικής δραστηριότητας της επιχείρησης, µέσα σε µια συγκεκριµένη 

διαχειριστική περίοδο, ανεξάρτητα από το αν αυτές οι πράξεις συµφωνήθηκαν µε µετρητά 

ή µε πίστωση. Επίσης, στα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης περιλαµβάνεται και κάθε 

έσοδο που η επιχείρηση, λόγω της επαγγελµατικής της δραστηριότητας, εδικαιούτο να 

εισπράξει, ανεξάρτητα από το αν το έσοδο τούτο δεν πραγµατοποιήθηκε είτε γιατί η 

επιχείρηση παραιτήθηκε από αυτό µε τη θέλησή της, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο 

(αδυναµία είσπραξης κ.τ.λ.). 

3. Επίσης, µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν.2238/1994, ως 

ακαθάριστο έσοδο των επιχειρήσεων που ασχολούνται µε την πώληση ανεγειρόµενων 

οικοδοµών λαµβάνεται η αξία των αυτοτελών οικοδοµών, διαµερισµάτων πολυκατοικιών, 

καταστηµάτων, γραφείων, αποθηκών και λοιπών χώρων, όπως αυτή προσδιορίζεται 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.1249/1982. 

4. Τέλος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του 

ν.2238/1994, επιχείρηση αποτελεί και µεµονωµένη ή συµπτωµατική πράξη που αποβλέπει 

στην επίτευξη κέρδους. 

5. Κατά συνέπεια, ύστερα από τα παραπάνω, σε περίπτωση διακοπής των 

εργασιών ατοµικής εργολαβικής επιχείρησης τα εµπορεύσιµα αγαθά, δηλαδή τα τυχόν 

διαµερίσµατα που δεν έχουν πωληθεί, παραµένουν στην κυριότητα του φυσικού 

προσώπου, καθόσον είναι ο µοναδικός φορέας της επιχείρησης. Εξαιτίας αυτού του 

γεγονότος, σε περίπτωση παύσης των εργασιών της ατοµικής επιχείρηση, δεν αποκτάται 
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ακαθάριστο έσοδο κατ' εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του 

ν.2238/1994 και της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ίδιου νόµου. Όµως, το κέρδος που, 

τυχόν, θα προκύψει από την πώληση, µελλοντικά, των πιο πάνω διαµερισµάτων αποτελεί 

εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του 

ν.2238/1994. (Σχετική η Π.21336/ΠΟΛ. 269/19.12.1960 διαταγή και το 

1092052/1632/Α0012/22.9.1997 έγγραφο µας). 

Τα παραπάνω θέµατα, ως πραγµατικά, ανάγονται στην εξελεγκτική εξουσία του 

Προϊσταµένου της αρµόδιας ∆.Ο.Υ., ο οποίος και αποφαίνεται σχετικά. 

6. Τέλος, παρακαλούµε, στις αιτήσεις σας, που διατυπώνετε θέµατα γενικά και 

αόριστα, χωρίς αναφορά σε συγκεκριµένη υπόθεση (επωνυµία και λοιπά στοιχεία 

επιχείρησης κ.τ.λ..), που απαιτείται και έλεγχος, των πραγµατικών δεδοµένων, να 

απευθύνεστε στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. για να σας απαντήσει σχετικά και σε περίπτωση 

αµφιβολιών να θέτονται, από αυτή, υπόψη µας τα πραγµατικά δεδοµένα της υπόθεσης. 

7. Η ∆.Ο.Υ. προς την οποία κοινοποιείται το παρόν µε τη σχετική αίτηση του 

φορολογούµενου παρακαλείται αφού λάβει υπόψη της τα παραπάνω και τα πραγµατικά 

περιστατικά της υπόθεσης να απαντήσει στο φορολογούµενο γνωρίζοντας σχετικά και σε 

µας. 

 

 

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2007 

Αριθµ. Πρωτ.:1038971/10482/Β0012 

ΘΕΜΑ: Η οικονοµική ενίσχυση (επιδότηση) που χορηγείται σε 
επιχείρηση για να προβεί στην παύση της καλλιέργειας καπνού, 
αποτελεί ακαθάριστο έσοδο της ενισχυόµενης επιχείρησης της χρήσης 
εντός της οποίας εισπράττεται. 

 

ΣΧΕΤ: Η από 19.04.2007 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στην σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε, ότι όπως έχει γίνει δεκτό µε τις αριθ. 1114043/11027/Β0012/18.12.2003 και 

1143194/2274/Α0012/1999 διαταγές µας, οι οικονοµικές ενισχύσεις που χορηγούνται στις 

επιχειρήσεις µε βάση τον 2078/1992 Κανονισµό (Ε.Ο.Κ.) για να προβούν στην παύση της 

καλλιέργειας γεωργικών εκτάσεων, αποτελούν φορολογητέα ακαθάριστα έσοδα των 

ενισχυοµένων επιχειρήσεων της χρήσης εντός της οποίας εισπράττονται. 
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Αθήνα, 7 Μαΐου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1103223/11442ΠΕ/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιµετώπιση αποζηµίωσης που καταβάλλεται µετά 
από δικαστική απόφαση. 

 

ΣΧΕΤ: Η από 21/11/2006 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας σε σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 30 του ν.2238/1994, οι 

οποίες εφαρµόζονται ανάλογα και στα νοµικά πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 101 (Α.Ε., 

Ε.Π.Ε., συνεταιρισµούς, δηµόσιες, δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, κ.λπ.) βάσει της 

παρ.1 του άρθρου 105 του ιδίου νόµου, ως ακαθάριστο εισόδηµα από την άσκηση 

εµπορικής επιχείρησης θεωρείται το σύνολο των πάσης φύσεως εσόδων της επιχείρησης 

από τις κάθε είδους συναλλαγές αυτής, που έχουν σχέση µε την επαγγελµατική της 

δραστηριότητα γενικά, καθώς και κάθε κέρδος που προκύπτει κατά την επιδίωξη του 

σκοπού της (µεσιτείες, συναλλαγµατικές διαφορές, αποζηµιώσεις, επιχορηγήσεις, κ.λπ.). 

2. Η αποζηµίωση που καταβάλλεται σε ανώνυµη εταιρία αποτελεί για αυτήν 

εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις (1039134/10562/Β0012/1.10.2004 και 

1077202/11108πε/Β0012/17.1.2005, 1034385/10521/Β0012/20-2-2007 έγγραφά µας). 

3. Από την αίτησή σας προκύπτει, ότι εργολάβος υποχρεούται να καταβάλει στην 

εταιρεία σας, µε βάση δικαστική απόφαση (αρ. «…» εφετείο Θεσσαλονίκης), ποσό 

23.024,36 ευρώ, ως αποζηµίωση προκειµένου να αποκατασταθούν κακοτεχνίες για την 

κατασκευή κτηρίου των εγκαταστάσεών σας. Το εν λόγω κτήριο ανέλαβε να εκτελέσει ο 

εργολάβος αρχικά για λογαριασµό της εταιρείας «….», που το έτος 2003 συγχωνεύθηκε µε 

την εταιρεία «….», µε βάση τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972, ιδρύοντας  την ανώνυµη 

εταιρεία «…..» η οποία, σύµφωνα µε την ως άνω απόφαση του εφετείου, υπεισήλθε στα 

δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της επερχόµενης "οιονεί καθολικής διαδοχής". 

4. Από τα ανωτέρω και δεδοµένου ότι η αποζηµίωση καταβάλλεται στην εταιρεία 

σας προκειµένου να καλυφθεί το κόστος δαπανών που έχουν ήδη ή θα καταχωρηθούν στο 

µέλλον στα βιβλία σας προκειµένου, να αποκατασταθούν κακοτεχνίες για την ολοκλήρωση 

κατασκευής του ως άνω έργου προκύπτει, ότι το ποσό αυτής θα αποτελέσει σύµφωνα µε 

τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 105 του ν. 2238/1994, εισόδηµα από εµπορικές 

επιχειρήσεις και θα φορολογηθεί την χρήση κατά την οποία έχει εκδοθεί η δικαστική 
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απόφαση (2006), καθόσον το έτος αυτό, η εταιρία σας, ως καθολική διάδοχος, αποκτά το 

δικαίωµα είσπραξης αυτής (1039134/10562/Β0012/1.10.2004 έγγραφό µας). 

 

 

Αθήνα, 19 Απριλίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1039645/752/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Παροχή υπηρεσιών από ασφαλιστικό σύµβουλο προς 
επιχείρηση µεσιτείας ή πρακτορείας ασφαλειών. 

 

Με την από 16.1.2007 αίτησή σας ρωτάτε σχετικά µε το χρόνο έκδοσης του 

στοιχείου εκκαθάρισης και την σχετική παρακράτηση φόρου από επιχείρηση που 

ασχολείται µε τη µεσιτεία ή πρακτορεία ασφαλειών προς τους συνεργάτες της 

(ασφαλιστικούς συµβούλους κ.λπ.) για τις προµήθειες που τους καταβάλλει, 

επικαλούµενος την εγκύκλιο διαταγή ΠΟΛ. 176/1977. Επί του ερωτήµατος αυτού σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

Α. ∆/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ν.2238/94, 

εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος που αποκτάται, µεταξύ άλλων, από 

την άσκηση οποιουδήποτε κερδοσκοπικού επαγγέλµατος το οποίο δεν υπάγεται στα 

ελευθέρια επαγγέλµατα. 

Κατά συνέπεια, οι αµοιβές που καταβάλλονται στους ασφαλειοµεσίτες, 

παραγωγούς ασφαλειών, ασφαλιστικούς συµβούλους, θεωρούνται εισόδηµα από την 

άσκηση εµπορικής επιχείρησης (παροχή υπηρεσιών). 

2. Επίσης, σύµφωνα µε την Π.10048/1981/ΠΟΛ. 9/26.1.1982 εγκύκλιό µας, ως κτηθέν 

εισόδηµα, θεωρείται εκείνο για το οποίο ο δικαιούχος απέκτησε ασκητό και αγώγιµο 

δικαίωµα είσπραξης, ανεξάρτητα από την πραγµατοποίησή του. Το εισόδηµα αυτό 

φορολογείται στη χρήση µέσα στην οποία γεννήθηκε η αξίωση είσπραξης αυτών. 

3. Ύστερα από τα παραπάνω, η προµήθεια των ασφαλιστικών πρακτόρων, 

ασφαλειοµεσιτών, ασφαλιστικών συµβούλων αποτελεί εισόδηµα της χρήσης µέσα στην 

οποία γεννήθηκε η αξίωση είσπραξής του, ανεξάρτητα από το χρόνο είσπραξής του. 

Β. ∆/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

1. Με την εγκύκλιο διαταγή Α9934/197 ΠΟΛ. 176/1977 έχει δοθεί η ευχέρεια στους 

πράκτορες, παραγωγούς ασφαλειών και ασφαλειοµεσίτες να µην εκδίδουν τιµολόγιο 

παροχής υπηρεσιών προς τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις για τις προµήθειες και λοιπά 
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δικαιώµατα που λαµβάνουν από αυτές για τη σύναψη για λογαριασµό τους 

ασφαλιστηρίων συµβολαίων ή πρόσθετων πράξεων, αλλά να εκδίδονται το βραδύτερο 

εντός του µηνός Φεβρουαρίου από τις ως άνω ασφαλιστικές επιχειρήσεις θεωρηµένες 

εκκαθαρίσεις για τις προµήθειες και λοιπά δικαιώµατα που παρασχέθηκαν προς τον κάθε 

ένα πράκτορα, παραγωγό ή ασφαλειοµεσίτη κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος. 

Στην περίπτωση αυτή οι ως άνω εκκαθαρίσεις επέχουν θέση τιµολογίων και συνεπώς 

παρέλκει η έκδοση τιµολογίων παροχής υπηρεσιών από τους λήπτες των προµηθειών και 

λοιπών δικαιωµάτων. 

2. Από τα διαλαµβανόµενα στην ως άνω εγκύκλιο διαταγή µε θέµα τα εκδιδόµενα στοιχεία 

από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, προκύπτει ότι η δυνατότητα έκδοσης εκκαθάρισης το 

αργότερο εντός του µηνός Φεβρουαρίου για τις προµήθειες και δικαιώµατα που λήφθησαν 

κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος παρέχεται αποκλειστικά και µόνο στις 

ασφαλιστικές επιχειρήσεις για τις υπηρεσίες που τους παρέχουν οι πράκτορες, παραγωγοί 

ασφαλειών, ασφαλειοµεσίτες κ.λπ. από τους οποίους και παρέλκει η έκδοση Τ.Π.Υ. προς 

αυτές. Για την καταβολή αµοιβών από τους πράκτορες, παραγωγούς ασφαλειών, 

ασφαλειοµεσίτες κ.λπ. σε περαιτέρω συνεργάτες τους για ασφαλιστικές υπηρεσίες που 

τους παρέχουν (οι οποίοι για την ακρίβεια χαρακτηρίζονται ως «ασφαλιστικοί σύµβουλοι» 

και όχι ως «ασφαλιστές», σύµφωνα µε το άρθρο 16 του ν.1569/1985, όπως ισχύει µετά 

την τροποποίηση του µε το άρθρο 13 του ν.2170/1993) δεν παρέχεται τέτοια δυνατότητα 

(µε την έκδοση εκκαθαρίσεων) και κατά συνέπεια τα πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες 

προς την επιχείρηση πρακτορείας ασφαλίσεων έναντι προµήθειας δυνάµει σύµβασης 

(ασφαλιστικοί σύµβουλοι) οφείλουν για την παροχή των υπηρεσιών τους να εκδίδουν 

τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών προς αυτήν, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 12 του 

π.δ.186/92 (Κ.Β.Σ.) στο χρόνο που ορίζεται επίσης από τις διατάξεις του ίδιου άρθρου και 

κώδικα. Σε περίπτωση δε που οι δικαιούχοι των αµοιβών ασφαλιστικοί σύµβουλοι δεν είναι 

υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ. επειδή συντρέχουν αθροιστικά οι 

προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 2 παρ.1 περ.β΄ και παρ.5 αυτού 

(περιστασιακά απασχολούµενοι που τους καταβάλλονται µικροποσά µέχρι 5.000 ευρώ 

ετησίως και δεν είναι επιτηδευµατίες από άλλη αιτία- θέµα πραγµατικό), για την καταβολή 

της αµοιβής τους εκδίδεται κατά το χρόνο της καταβολής απόδειξη δαπάνης σύµφωνα µε 

τα ειδικότερα οριζόµενα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του ίδιου ως άνω νοµοθετήµατος. 
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Αθήνα, 11 Απριλίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1008639/151/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση επιδότησης σε ατοµική επιχείρηση µε 
Β΄ κατηγορίας βιβλία για αγορά τουριστικού λεωφορείου. 

 

Σε απάντηση της αίτησής σας, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας γνωρίζουµε 

τα ακόλουθα: 

1. Όπως έχει γίνει πάγια δεκτό από τη διοίκηση τα εισπραττόµενα ποσά των 

επιχορηγήσεων που αφορούν πάγια της επιχείρησης δε θεωρούνται προσθετικό στοιχείο 

των ακαθαρίστων εσόδων, δηλαδή δεν προσαυξάνουν τα ακαθάριστα έσοδα της 

επιχείρησης, αλλά αποτελούν µειωτικό στοιχείο του κόστους των πραγµατοποιηθεισών 

νέων επενδύσεων. (Σχετ. η 1040321/10238/Β0012/ΠΟΛ. 1093/5.5.92 εγκύκλιος). 

2. Επίσης, από τη διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι, προκειµένου για επιχείρηση που 

τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας και λαµβάνει επιχορήγηση για την απόκτηση παγίου µε τη 

µέθοδο της χρηµατοδοτικής µίσθωσης, το ποσό της επιχορήγησης επιµερίζεται στα έτη 

που διαρκεί η µίσθωση, προκειµένου να µειωθεί ισόποσα το ποσό της δαπάνης 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης που πραγµατοποιείται κάθε χρήση. (Σχετ. το 

1014970/260/Α0012/8.3.2007 έγγραφό µας). 

3. Από την αίτησή σας καθώς και από συµπληρωµατικά στοιχεία που µας θέσατε 

υπόψη προκύπτει ότι θα λάβετε επιδότηση για την απόκτηση ενός τουριστικού 

λεωφορείου µε τη µέθοδο της χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Η χρηµατοδοτική µίσθωση θα 

διαρκέσει οκτώ χρόνια. Η επιχείρηση σας τηρεί βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.. 

4. Ύστερα από τα παραπάνω σας γνωρίζουµε ότι η επιδότηση που θα λάβετε δεν 

προστίθεται στα ακαθάριστα έσοδά σας, αλλά αποτελεί µειωτικό στοιχείο των µισθωµάτων 

leasing που καταβάλετε για την απόκτηση του τουριστικού λεωφορείου. Η επιδότηση αυτή, 

κατ’ ανάλογη εφαρµογή των όσων έχουν γίνει δεκτά για τις επιχειρήσεις µε βιβλία Γ΄ 

κατηγορίας, επιµερίζεται στα έτη που διαρκεί η µίσθωση προκειµένου να µειωθεί ισόποσα 

η δαπάνη χρηµατοδοτικής µίσθωσης κάθε χρήσης. 
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Αθήνα, 29 Μαρτίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1033066/002/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση επιχορήγησης για ανέγερση κτηρίου. 

 

Απαντώντας στην αίτησή σας, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας γνωρίζουµε 

τα ακόλουθα: 

1. Όπως έχει γίνει πάγια δεκτό από τη διοίκηση τα εισπραττόµενα ποσά των 

επιχορηγήσεων για αγορά παγίων δεν θεωρούνται προσθετικό στοιχείο των ακαθάριστων 

εσόδων, δηλαδή δεν προσαυξάνουν τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, αλλά 

αποτελούν µειωτικό στοιχείο του κόστους των πραγµατοποιηθεισών νέων επενδύσεων. 

Περαιτέρω, οι αποσβέσεις θα υπολογίζονται στην αξία κτήσης των παγίων αφού 

αφαιρεθούν τα ποσά των επιχορηγήσεων (σχετ. η 1040321/10238/Β0012/ΠΟΛ. 

1093/5.5.1992 εγκύκλιος). Συνεπώς, µε βάση τα αναφερόµενα, η επιχορήγηση για αγορά 

παγίων στα βιβλία Β΄ κατηγορίας, καταχωρείται αρνητικά στην αξία αγοράς παγίων στο 

χρόνο που λαµβάνεται η επιχορήγηση (σχετ. το 1053838/1065/Α0012/2005 έγγραφο). 

2. Με βάση τα παραπάνω, η επιχορήγηση που έλαβε η επιχείρησή σας, η οποία 

τηρεί βιβλία Β΄ κατηγορίας, δεν αποτελεί ακαθάριστο έσοδο αλλά µειωτικό στοιχείο του 

κόστους ανέγερσης του κτηρίου και καταχωρείται αρνητικά στην αξία ανέγερσης του 

κτιρίου κατά τη χρήση 2006. 

Σε ό,τι αφορά στη συµπλήρωση του εντύπου Ε3, η επιχορήγηση δε θα 

συµπεριληφθεί στα ακαθάριστα έσοδά σας, θα δηλωθεί όµως στη πρώτη σελίδα του 

εντύπου Ε3, στον κωδικό 904. Σε ό,τι αφορά στον κωδικό 811, που αναφέρεται στις 

αγορές των παγίων χρήσης, θα αναγραφεί το κόστος ανέγερσης του κτηρίου µειωµένο 

κατά το εισπραχθέν ποσό της επιχορήγησης. Στην περίπτωση αυτή συνίσταται µια 

σηµείωση φορολογουµένου που θα διευκρινίζει πώς προκύπτει το ποσό του κωδικού 811. 
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ΑΡΘΡΟ 31 

 

Αθήνα, 28 ∆εκεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1123173/2400/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση του Φ.Π.Α. που επιβάλλεται στην αξία 
των κτισµάτων που παραδίδονται στον οικοπεδούχο κατά το σύστηµα 
της αντιπαροχής. 

 

ΣΧΕΤ: 1)Το αριθ. 1013439/1029/254/Α0014/13-6-2007 έγγραφο της ∆/νσης Φ.Π.Α. 

2) Η από 7/2/2007 αίτησή σας 

 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα και σε 

θέµατα αρµοδιότητάς µας, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Με τις διατάξεις της περιπτ.ε΄ της παρ.1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται, ότι 

το καθαρό εισόδηµα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία 

δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. εξευρίσκεται λογιστικώς µε έκπτωση από τα 

ακαθάριστα έσοδα τους, των ποσών των κάθε είδους φόρων, τελών και δικαιωµάτων, 

που βαρύνουν την επιχείρηση. Ως χρόνος έκπτωσης λογίζεται ο χρόνος της καταβολής 

αυτών υπέρ του ∆ηµοσίου ή τρίτων. ∆εν εκπίπτουν οι τυχόν καταβαλλόµενοι από την 

επιχείρηση κάθε είδους φόροι που βαρύνουν τρίτους, µε εξαίρεση τον ειδικό φόρο 

τραπεζικών εργασιών που επιβάλλεται επί των πάσης φύσεως ωφελειών από µετοχικούς 

τίτλους. 

2. Όπως έχει διευκρινιστεί µε την Π.4336/3162/10/10.7.1987 ερµηνευτική εγκύκλιο, 

ο Φ.Π.Α. είναι ένας γενικά έµµεσος φόρος κατανάλωσης που επιβάλλεται στο εσωτερικό 

της χώρας και επιρρίπτεται στους καταναλωτές. Ο φόρος αυτός επιβάλλεται σε βάρος των 

επιχειρήσεων, καταβάλλεται τµηµατικά σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας 

(βιοµηχανία, βιοτεχνία κ.λπ.) και της εµπορίας των αγαθών (χονδρικό και λιανικό εµπόριο) 

και υπολογίζεται στην προστιθέµενη αξία των αγαθών και υπηρεσιών δηλαδή στη διαφορά 

που προκύπτει µεταξύ του φόρου εκροών (πωλήσεων, παροχής υπηρεσιών) και φόρου 

εισροών (αγορών, λήψη υπηρεσιών). 

3. Εξάλλου, µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 30 του Κώδικα Φ.Π.Α. (κύρωση 

µε το ν.2859/2000, όπως ισχύει) ορίζεται, ότι ο υποκείµενος στο φόρο φυσικό ή νοµικό 

πρόσωπο δικαιούται να εκπέσει από το φόρο που αναλογεί στις ενεργούµενες από αυτόν 
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πράξεις παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών (φόρο εκροών), το φόρο µε το 

οποίο έχουν επιβαρυνθεί οι εισροές του (αγορές πρώτων και βοηθητικών υλών 

εµπορευσίµων και πάγιων αγαθών, παρασχεθείσες υπηρεσίες). 

4. Η ∆/νση Φ.Π.Α. µε το αρ.πρωτ: 1013439/1029/254/Α0012/13-6-2007 έγγραφό 

της, σας γνώρισε, ότι ο εργολάβος κατασκευαστής προκειµένου να παραδώσει τα 

κτίσµατα στον οικοπεδούχο για να λάβει ως αµοιβή χιλιοστά οικοπέδου, στην περίπτωση 

ανέγερσης οικοδοµής επί οικοπέδου µε το σύστηµα της αντιπαροχής, εκδίδει θεωρηµένο 

διπλότυπο στοιχείο µε τίτλο «παράδοση κτισµάτων» στον οικοπεδούχο. Στο στοιχείο αυτό 

η αξία των παραδιδόµενων κτισµάτων από τον κατασκευαστή στον οικοπεδούχο αποτελεί 

τη φορολογητέα βάση εφαρµογής του ανάλογου συντελεστή Φ.Π.Α., προκειµένου να 

προκύψει το ποσό φόρου που επιρρίπτεται στον οικοπεδούχο και αποδίδεται στο ∆ηµόσιο 

από τον εργολάβο. 

Από το ίδιο έγγραφο προκύπτει ότι η κατασκευαστική επιχείρησή σας δεν θα 

εισπράξει τον πιο πάνω Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στην αξία των κτισµάτων που δίδονται 

στον οικοπεδούχο. 

5. Από τα ανωτέρω, προκύπτει ότι το ποσό Φ.Π.Α. που αναλογεί στο στοιχείο 

παράδοσης κτισµάτων στο οικοπεδούχο δεν αποτελεί εκπεστέα δαπάνη για την εταιρεία 

σας, καθόσον ο φόρος αυτός είναι επιρριπτόµενος και εποµένως δεν βαρύνει βάσει νόµου 

την επιχείρησή σας. 

 

 

Αθήνα, 28 ∆εκεµβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1119095/2331/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Έκπτωση αµοιβών µισθοδοσίας µελών Ο.Ε.. 

 

Απαντώντας στην αίτησή σας, σχετικά µε το πιο πάνω θέµα, σας πληροφορούµε τα 

εξής: 

1. Σύµφωνα µε τη διάταξη της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης α΄ της παρ.1 

του άρθρου 31 του ν.2238/1994 από τα ακαθάριστα έσοδα των υπόχρεων της παρ. 4 του 

άρθρου 2 του ιδίου ως άνω Νόµου (Ο.Ε., Ε.Ε., κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν 

επιχ/ση κ.λπ.) δεν εκπίπτουν οι µισθοί και οι κάθε είδους απολαβές των εταίρων ή µελών 

της. 

2. Στο αίτηµά σας αναφέρετε ότι µέλη οµορρύθµου εταιρίας παρέχουν εργασία σε 

αυτήν και ζητάτε να σας γνωρίσουµε εάν οι µισθοί των µελών αυτών δύνανται να 
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εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδά της. 

3. Συνεπώς ύστερα από τα παραπάνω οι δαπάνες µισθοδοσίας των µελών που 

αναφέρεσθε δεν αποτελούν δαπάνες εκπιπτόµενες από τα ακαθάριστα έσοδά της. 

 

 

Αθήνα, 18 ∆εκεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1079488/1556/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση ζηµίας επιχείρησης λόγω ακύρωσης 
µετοχών ανώνυµης εταιρείας στην οποία συµµετέχει. 

 

Απαντώντας σε σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε την 1021445/10262/Β0012/ΠΟΛ. 1168/25.2.2000 εγκύκλιό µας η ζηµία 

που προκύπτει σε βάρος επιχείρησης που τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. από την 

εκκαθάριση ανώνυµης εταιρίας, της οποίας κατέχει µετοχές, εκπίπτει, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της περ.η΄ της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, από τα ακαθάριστα έσοδα 

αυτής γιατί, η συγκεκριµένη ζηµία αποτελεί απώλεια κεφαλαίου οριστική και 

εκκαθαρισµένη. 

Περαιτέρω όµως, επειδή στο λογαριασµό των «συµµετοχών» ενδέχεται να 

συµπεριλαµβάνονται και µετοχές που είχαν αποκτηθεί δωρεάν (εµφανισθείσες µε την 

ονοµαστική τους αξία) από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας, που προέκυψε από την 

αναπροσαρµογή, µε βάση τους νόµους 542/77, 1249/82, 1838/89 και 2065/92, της αξίας 

των ακινήτων της λυθείσης ανώνυµης εταιρίας, το ποσό της ζηµίας που θα εκπέσει από τα 

ακαθάριστα έσοδα θα είναι αυτό που θα προκύψει µετά την αφαίρεση της αξίας των πιο 

πάνω µετοχών µε χρέωση των αποθεµατικών που έχει σχηµατίσει κατά την δωρεάν λήψη 

των µετοχών (σχετ. το 1053028/10269/Β0012/1991 έγγραφό µας). 

2. Από τα στοιχεία που µας θέσατε υπόψη µε τη σχετική αίτησή σας, κι όπως µας 

γνωρίσατε τηλεφωνικώς, προκύπτει ότι η οµόρρυθµη εταιρεία «…..» η οποία τηρεί βιβλία 

Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., κατέχει µετοχές ανώνυµης εταιρείας η οποία θα προβεί σε 

κάλυψη των ζηµιών της µε µείωση του µετοχικού της κεφαλαίου. 

Για το σκοπό αυτό κάθε µέτοχος της ανώνυµης εταιρείας θα επιστρέψει σ’ αυτή ένα 

ποσοστό των µετοχών της που κατέχει, προκειµένου να ακυρωθούν. 

3. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η ζηµία που θα προκύψει σε βάρος της οµόρρυθµης 

εταιρείας από την ακύρωση µέρους των µετοχών ανώνυµης εταιρείας στην οποία 
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συµµετέχει, αποτελεί απώλεια κεφαλαίου οριστική και εκκαθαρισµένη. Κατά συνέπεια, όσα 

έχουν γίνει δεκτά µε την 1021445/10262/Β0012/ΠΟΛ.1168/25.5.2000 εγκύκλιό µας και τα 

οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος, έχουν εφαρµογή και στην εν λόγω 

περίπτωση. 

 

 

Αθήνα, 28 Νοεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ: 1003427/10073π.ε./Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Μη υποχρέωση υποβολής αίτησης για την προέγκριση των 
δαπανών των περιπτώσεων ι΄ και ιη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 
του Κ.Φ.Ε.. 

 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε, ότι µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν.3522/2006, πλέον 

δεν απαιτείται η προέγκριση δικαιωµάτων, αποζηµιώσεων, εξόδων διοικητικής 

υποστήριξης και οργάνωσης κ.τ.λ. που πραγµατοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2005 

µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου 2008, που προβλεπόταν µε τις διατάξεις των περιπτώσεων 

ι΄ και ιη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994. Ο έλεγχος των δαπανών 

αυτών ανήκει στην αρµοδιότητα των ειδικών επιτροπών των Π.Ε.Κ. και ∆.Ε.Κ.. Κατά 

συνέπεια, παρέλκει η απάντηση της υπηρεσίας µας στη σχετική σας αίτηση. 

 

 

Αθήνα, 26 Νοεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1099487/11118/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση των επιχορηγήσεων που 
καταβάλλονται σε επιχειρήσεις λόγω πραγµατοποίησης επενδύσεων 
στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Εµπόριο-Υπηρεσίες και της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg III. 

 

ΣΧΕΤ.: Το από 19/10/2007 έγγραφό σας. 

 

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 



 423 

1. Όπως έχει γίνει πάγια δεκτό από τη ∆ιοίκηση, τα χρηµατικά ποσά των 

επιδοτήσεων ή επιχορηγήσεων γενικά που καταβάλλονται από το ∆ηµόσιο σε 

επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας για την πραγµατοποίηση διαφόρων 

δαπανών (π.χ. διαφήµιση, έρευνα αγοράς, επισκευές-συντήρηση κτηρίων) αποτελούν 

µειωτικό στοιχείο των δαπανών αυτών (σχετ. το 1028842/810/Α0012/02.04.04 έγγραφό 

µας). 

2. Αναφορικά µε τις επιχορηγήσεις για αγορά παγίων στοιχείων που καταβάλλονται 

σε επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ισχύουν όσα έχουν γίνει δεκτά 

µε την 1040321/10238/ΠΟΛ. 1093/05.05.1992 ερµηνευτική εγκύκλιο του ν.1892/1990, µε 

την οποία δόθηκαν, µεταξύ άλλων, οδηγίες για το λογιστικό χειρισµό των επιχορηγήσεων 

που εισπράττουν οι επιχειρήσεις αυτές, βάσει αναπτυξιακών νόµων (π.χ. ν.1262/1982, 

ν.1892/1990). Σύµφωνα µε την εν λόγω εγκύκλιο µετά την υποχρεωτική εφαρµογή του 

Ε.Γ.Λ.Σ., τα πιο πάνω ποσά δεν θα φέρονται ως µειωτικό στοιχείο του κόστους, των 

παγίων στοιχείων που επιχορηγήθηκαν, αλλά µε τα εισπραττόµενα κάθε φορά ποσά 

επιχορηγήσεων πιστώνεται ο λογαριασµός 41.10 «Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων», 

µε χρέωση των διαθεσίµων κ.λπ.. 

Στο τέλος κάθε χρήσης µεταφέρεται από το λογαριασµό 41.10 µε χρέωση αυτού, 

στον αποτελεσµατικό λογαριασµό 81.10 «Έκτακτα και ανόργανα έσοδα» µε την ειδικότερη 

διάκριση 81.10.05 «Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων», ποσό 

ίσο µε τις τακτικές και πρόσθετες αποσβέσεις παγίων στοιχείων που διενεργήθηκαν και 

καταχωρήθηκαν στους σχετικούς λογαριασµούς και οι οποίες αντιστοιχούν στην αξία των 

αποσβέσιµων παγίων στοιχείων που χρηµατοδοτήθηκαν µε τα ποσά των επιχορηγήσεων. 

Αποτέλεσµα των ανωτέρω, είναι ότι από τις αποσβέσεις των επιχορηγηθέντων 

παγίων στοιχείων αναγνωρίζονται τελικά µόνο αυτές που αναλογούν στην αξία των 

παγίων που δεν επιχορηγήθηκε (αρ.πρωτ.1059203/10868/Β0012/21.07.2004 έγγραφό 

µας). 

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις επιχορηγήσεις που καταβάλλονται στις πιο πάνω 

επιχειρήσεις και οι οποίες αφορούν προσθήκες και βελτιώσεις παγίων. 

3. Με το υπ’ αριθ. 1017311/10128/Β0012/11.03.2002 έγγραφό µας 

διευκρινίσθηκε, ότι ο πιο πάνω λογιστικός χειρισµός των επιχορηγήσεων των παγίων 

επενδύσεων ακολουθείται σε κάθε περίπτωση είσπραξης επιχορήγησης είτε βάσει 

αναπτυξιακών νόµων (ν.1892/1990, ν.2601/1998) είτε από την ΕΟΚ (σχετ. οι 

αριθµ.29/1988, 41/1989, 60/1990 και 194/1994 γνωµοδοτήσεις του ΕΣΥΛ). 

4. Ωστόσο, µε την παρ.7 του άρθρου 8 του ν.3299/2004 (ΦΕΚ 261 Α΄) ορίζεται, ότι 

οι επιχορηγήσεις επενδύσεων, οι επιδοτήσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης, οι επιχορηγήσεις 



 424 

του µισθολογικού κόστους της απασχόλησης που καταβάλλονται µε βάση τις διατάξεις του 

παρόντος απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήµου ή δικαίωµα, καθώς και κάθε 

άλλη επιβάρυνση σε όφελος του ∆ηµοσίου ή τρίτου. Τα ποσά αυτών των επιχορηγήσεων 

δεν αφαιρούνται από την αξία των επενδυτικών δαπανών και το µισθολογικό κόστος της 

απασχόλησης προκειµένου προσδιορισµού των φορολογητέων κερδών. 

5. Με την αριθµ.26774/ΕΥΣ 3675 (ΦΕΚ.1002/20.06.2007) κοινή Απόφαση των 

Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης εγκρίθηκε η προκήρυξη των 

δράσεων προς τους δυνητικούς δικαιούχους των ενισχύσεων για τις Μικρές και Πολύ 

Μικρές Επιχειρήσεις στο Πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του 

Κ.Π.Σ. 2000-2006 και της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III, σύµφωνα µε το άρθρο 

35 του ν.3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α΄). 

Σύµφωνα µε την εν λόγω απόφαση (άρθρο 2) οι επενδυτικές προτάσεις των µικρών 

και πολύ µικρών επιχειρήσεων, που θα ενταχθούν στα Μέτρα των δεκατριών (13) 

Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και των τεσσάρων (4) Προγραµµάτων της 

Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III και αφορούν στην ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και της καινοτοµίας σε κλάδους του Τριτογενή Τοµέα, ειδικότερα στις 

θεµατικές ενότητες Εµπορίου και Παροχής Υπηρεσιών, θα ενισχυθούν µε δηµόσια 

επιχορήγηση η οποία θα προέρχεται κατ’ ανώτατο όριο 41,7% από εθνικούς πόρους (σε 

βάρος του προϋπολογισµού δηµοσίων επενδύσεων) και κατ’ ανώτατο όριο 70% από το 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.). 

Υποχρέωση των επιχειρήσεων που θα λάβουν επιχορηγήσεις για την 

πραγµατοποίηση επιλέξιµων δαπανών (πίνακας 2 παραρτήµατος Β΄ της εν λόγω 

απόφασης) είναι µεταξύ άλλων να µην µεταβάλουν τη χρήση της ενισχυόµενης επένδυσης 

και να µην µεταβιβάσουν τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της επένδυσης που έχουν 

επιχορηγηθεί τουλάχιστον για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών µετά την ολοκλήρωσή της 

(άρθρο 17). 

6. Κατόπιν όλων όσων αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι, για τις Μικρές και 

Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, για τις επιχορηγήσεις που θα λάβουν στα πλαίσια του 

Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εµπόριο-Παροχή Υπηρεσιών» του Κ.Π.Σ. 

2000-2006 και των Προγραµµάτων της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg III, έχουν 

εφαρµογή αυτά που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος, ελλείψει άλλων 

ειδικών διατάξεων που να ορίζουν διαφορετικά, όπως ισχύει για τις επενδύσεις που 

υπάγονται στο ν.3299/2004. 
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Αθήνα, 21 Νοεµβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1104125/15090/Γ0012 

 

ΘΕΜΑ: Απόσβεση Αυτόµατων Ταµειολογιστικών Μηχανών (ΑΤΜ). 

 

ΣΧΕΤ.: Το από 31.10.2007 έγγραφό σας. 

 

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό, αναφορικά µε το θέµα, σας πληροφορούµε τα 

ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτ. β΄ της παρ.15 του άρθρου 4 του π.δ/τος 

299/2003, µε το οποίο καθορίστηκαν οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης 

των παγίων στοιχείων των επιχειρήσεων, για τα λοιπά µηχανήµατα και εγκαταστάσεις των 

λοιπών επιχειρήσεων (δηλαδή όσων δεν περιλαµβάνονται στο άρθρο αυτό), ορίστηκε 

κατώτερος συντελεστής απόσβεσης 11% και ανώτερος 15%. 

2. Με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 9 του ν.3296/2004 ορίζεται, ότι για τον 

υπολογισµό των αποσβέσεων στα πάγια περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην ίδια 

κατηγορία, οι επιχειρήσεις µπορούν να επιλέγουν και να χρησιµοποιούν και οποιονδήποτε 

άλλον ενδιάµεσο ακέραιο συντελεστή µεταξύ του κατώτερου και του ανώτερου, µε την 

προϋπόθεση ότι ο συντελεστής που επιλέγεται θα χρησιµοποιείται σταθερά µέχρι την 

πλήρη απόσβεση των πιο πάνω παγίων στοιχείων. 

3. Μετά από τα παραπάνω και όσον αφορά στο ερώτηµά σας για την απόσβεση 

των Αυτόµατων Ταµειολογιστικών Μηχανών (ΑΤΜ), δεδοµένου ότι γι’ αυτές δεν έχει 

ορισθεί ειδικός συντελεστής απόσβεσης, θα αποσβεστούν µε τον ακέραιο συντελεστή που 

θα επιλέξετε µεταξύ του κατώτερου 11 % και του ανώτερου 15%, τον οποίο θα 

χρησιµοποιήσετε σταθερά µέχρι την πλήρη απόσβεση των συγκεκριµένων παγίων 

στοιχείων. 

 

 

Αθήνα, 20 Νοεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1104850/15091/Γ0012 

 

ΘΕΜΑ: ∆ιενέργεια αποσβέσεων παγίων στοιχείων νέας επιχείρησης. 

 

ΣΧΕΤ: Η από 2.11.2007 αίτησή σας. 
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Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το θέµα, σας πληροφορούµε 

τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του π.δ/τος 299/2003, µε το 

οποίο καθορίστηκαν οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης των παγίων 

στοιχείων των επιχειρήσεων, η διενέργεια των αποσβέσεων κατ’ έτος και µε τα οριζόµενα 

δια του π.δ/τος είναι υποχρεωτική. Ειδικότερα οι νέες επιχειρήσεις για τις τρεις πρώτες 

διαχειριστικές χρήσεις που ακολουθούν τη διαχειριστική χρήση εντός της οποίας άρχισαν 

την παραγωγική λειτουργία τους, έχουν τη δυνατότητα είτε να µην πραγµατοποιήσουν 

καθόλου αποσβέσεις για όλα τα πάγια περιουσιακά τους στοιχεία, είτε να 

πραγµατοποιήσουν αποσβέσεις γι’ αυτά, αλλά µε συντελεστή το ήµισυ εκείνου που 

προβλέπεται από το παραπάνω διάταγµα. 

Η επιλογή της µη διενέργειας ή της διενέργειας µειωµένων κατά το ήµισυ 

αποσβέσεων αφορά αφενός όλα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της πρώτης χρήσης και 

αφετέρου και τις τρεις διαχειριστικές χρήσεις. 

Αντίθετα, για τη διαχειριστική χρήση εντός της οποίας οι επιχειρήσεις αρχίζουν την 

παραγωγική λειτουργία τους θα πρέπει να διενεργήσουν αποσβέσεις για τα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία τους µε τους ισχύοντες συντελεστές. 

Με την παράγραφο 3 του παραπάνω άρθρου ορίζεται ότι τα ποσοστά 

αποσβέσεων αφορούν ετήσια απόσβεση. Για τα νέα πάγια περιουσιακά στοιχεία η 

απόσβεση αρχίζει από το µήνα κατά τον οποίο αυτά χρησιµοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε 

λειτουργία και υπολογίζεται σε τόσα δωδέκατα όσοι και οι µήνες µέχρι το τέλος της 

διαχειριστικής χρήσης. 

Επίσης µε τις διατάξεις της παραγρ.2 του άρθρου 11 του ίδιου π.δ/τος ο 

κατώτερος και ο ανώτερος συντελεστής απόσβεσης των ειδών εξοπλισµού γενικά 

(έπιπλα, σκεύη κ.λπ.) των λοιπών επιχειρήσεων ορίζεται σε 15% και 20% αντίστοιχα. 

2. Με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 9 του ν.3296/2004 ορίζεται, ότι για τον 

υπολογισµό των αποσβέσεων στα πάγια περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην ίδια 

κατηγορία, οι επιχειρήσεις µπορούν να επιλέγουν και να χρησιµοποιούν και οποιονδήποτε 

άλλον ενδιάµεσο ακέραιο συντελεστή µεταξύ του κατώτερου και του ανώτερου, µε την 

προϋπόθεση ότι ο συντελεστής που επιλέγεται θα χρησιµοποιείται σταθερά µέχρι την 

πλήρη απόσβεση των πιο πάνω παγίων στοιχείων. 

3. Με την αίτησή σας µας γνωρίσατε ότι η επιχείρησή σας, που έχει αντικείµενο 

εργασιών την παροχή υπηρεσιών κοµµωτηρίου, έκανε έναρξη εργασιών στις 15.7.2003, 

ξεκίνησε τη δραστηριότητα της στις 4.12.2003 και µέχρι σήµερα δεν έχει διενεργήσει 

αποσβέσεις για τα πάγια περιουσιακά της στοιχεία, (τα οποία συνίστανται σε έπιπλα και 
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σκεύη). Με βάση αυτά τα δεδοµένα θέτετε το ερώτηµα για ποιες χρήσεις η εν λόγω 

επιχείρηση έχει χάσει το δικαίωµα διενέργειας (και έκπτωσης) των αποσβέσεων των 

παγίων στοιχείων της. 

4. Μετά από τα παραπάνω και δεδοµένου ότι η διενέργεια των αποσβέσεων είναι 

υποχρεωτική, υπό την έννοια ότι αν αυτές δεν διενεργηθούν η επιχείρηση χάνει το 

δικαίωµα να πραγµατοποιήσει στο µέλλον τις αποσβέσεις που όφειλε να διενεργήσει και 

δεν διενήργησε, συνάγεται ότι η επιχείρησή σας για τη χρήση 2003 και συγκεκριµένα για 

το µήνα ∆εκέµβριο (ένα δωδέκατο) έχει χάσει το δικαίωµα αποσβέσεων της αξίας των 

παγίων στοιχείων της, (συγκεκριµένα µόνο των επίπλων, συσκευών κ.λπ. εφόσον το 

ακίνητο δεν είναι ιδιόκτητο) και βεβαίως την έκπτωση αυτών από τα ακαθάριστα έσοδα. 

Όσον αφορά στις χρήσεις της τριετίας 2004, 2005 και 2006, δεδοµένου ότι η 

επιχείρηση σας είναι νέα, έχει χάσει το δικαίωµα διενέργειας (και έκπτωσης) των 

αποσβέσεων στην περίπτωση που θα είχε επιλέξει να πραγµατοποιήσει τις αποσβέσεις µε 

το 50% του συντελεστή (που θα επέλεγε µεταξύ του ανώτερου και του κατώτερου). Εάν 

είχε επιλέξει µηδενικό συντελεστή, όπως µας γνωρίσατε τηλεφωνικά, δεν αντιµετωπίζει 

κανένα πρόβληµα για τη τριετία αυτή. 

Τέλος για τη χρήση 2007 έχει το δικαίωµα να διενεργήσει αποσβέσεις µε το 

συντελεστή που θα επιλέξει µεταξύ του ανώτερου και του κατώτερου, σύµφωνα µε τα όσα 

προαναφέρθηκαν. 

 

 

Αθήνα, 15 Νοεµβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1033836/15031/Γ0012 

 

ΘΕΜΑ: ∆ιενέργεια αποσβέσεων παγίων στοιχείων νέας επιχείρησης. 

 

ΣΧΕΤ.: Η από 2.4.2007 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το θέµα, σας πληροφορούµε τα 

ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ/τος 299/2003, µε το 

οποίο καθορίστηκαν οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης των παγίων 

στοιχείων των επιχειρήσεων, οι νέες επιχειρήσεις για τις τρεις πρώτες διαχειριστικές 

χρήσεις που ακολουθούν τη διαχειριστική χρήση εντός της οποίας άρχισαν την 

παραγωγική λειτουργία τους, έχουν τη δυνατότητα είτε να µην πραγµατοποιήσουν 
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καθόλου αποσβέσεις για όλα τα πάγια περιουσιακά τους στοιχεία, είτε να 

πραγµατοποιήσουν αποσβέσεις γι’ αυτά, αλλά µε συντελεστή το ήµισυ εκείνου που 

προβλέπεται από το παραπάνω διάταγµα. 

Η επιλογή της µη διενέργειας ή της διενέργειας µειωµένων κατά το ήµισυ 

αποσβέσεων αφορά αφενός όλα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της πρώτης χρήσης και 

αφετέρου και τις τρεις διαχειριστικές χρήσεις. 

Αντίθετα, για τη διαχειριστική χρήση εντός της οποίας οι επιχειρήσεις αρχίζουν την 

παραγωγική λειτουργία τους θα πρέπει να διενεργήσουν αποσβέσεις για τα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία τους µε τους ισχύοντες συντελεστές. 

2. Με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 9 του ν.3296/2004 ορίζεται, ότι για τον 

υπολογισµό των αποσβέσεων στα πάγια περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην ίδια 

κατηγορία, οι επιχειρήσεις µπορούν να επιλέγουν και να χρησιµοποιούν και οποιονδήποτε 

άλλον ενδιάµεσο ακέραιο συντελεστή µεταξύ του κατώτερου και του ανώτερου, µε την 

προϋπόθεση ότι ο συντελεστής που επιλέγεται θα χρησιµοποιείται σταθερά µέχρι την 

πλήρη απόσβεση των πιο πάνω παγίων στοιχείων. 

3. Με αίτησή σας, µας γνωρίσατε ότι η εταιρεία σας που ιδρύθηκε το έτος 2003 µε 

αντικείµενο εργασιών την παραγωγή οίνου από ιδιόκτητο αµπελώνα, κατά τα τρία πρώτα 

χρόνια δεν διενήργησε (σαν νέα επιχείρηση) αποσβέσεις και ζητάτε να σας γνωρίσουµε αν 

είναι δυνατόν για το 2006 να υπολογίσετε αποσβέσεις. 

4. Μετά από όσα προαναφέρθηκαν προκύπτει ότι τα πάγια στοιχεία (µηχανήµατα, 

εγκαταστάσεις κ.λπ.) που αγοράστηκαν κατά την πρώτη χρήση (2003) θα έπρεπε να 

αποσβεστούν κανονικά για τη χρήση αυτή, µε ολόκληρο το συντελεστή που θα είχατε 

επιλέξει µεταξύ του ανώτερου και του κατώτερου, όπως αυτοί καθορίζονται µε το π.δ/γµα 

299/2003, σύµφωνα µε τις διατάξεις που προαναφέρθηκαν. 

Για τις τρεις (3) επόµενες χρήσεις, δηλαδή 2004, 2005 και 2006 είχατε τη 

δυνατότητα να µη διενεργήσετε καθόλου αποσβέσεις ή να διενεργήσετε µε το 50% του 

συντελεστή που επιλέξατε για την πρώτη χρήση. 

Από τη χρήση 2007 και µετά οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων που 

αποκτήθηκαν κατά τη πρώτη χρήση (2003), όπως προαναφέρθηκε, θα διενεργηθούν µε 

ολόκληρο τον προβλεπόµενο από το π.δ/γµα 299/2003 συντελεστή απόσβεσης. 

∆ηλαδή για τα πάγια στοιχεία που αποκτήσατε µετά την πρώτη χρήση δεν είχατε τη 

δυνατότητα µη διενέργειας αποσβέσεων ή διενέργειας µειωµένων κατά το ήµισυ 

αποσβέσεων (σχετ. 1002645/15021/Γ0012/11.2.2004). 

5. Τέλος, όσον αφορά στην απόσβεση του ιδίου του αµπελώνα, (η αξία της 

φυτείας και όχι της καλλιεργούµενης έκτασης), επειδή σύµφωνα µε την 
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αρ.1022254/420/ΠΟΛ. 1043/Α0012/2.3.2007 υπουργική απόφαση προκύπτει εισόδηµα 

από το 5ο έτος και µετά, οι αποσβέσεις θα διενεργηθούν µετά το έτος αυτό και επειδή µε 

το παραπάνω π.δ/γµα δεν έχει καθοριστεί ειδικός συντελεστής απόσβεσης, αυτός (ο 

αµπελώνας) θα αποσβεσθεί µε βάση την ωφέλιµη διάρκεια ζωής του, δηλαδή µε βάση τα 

πιθανά έτη παραγωγής µετά το 5ο έτος που προαναφέραµε. 

 

 

Αθήνα, 14 Νοεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1074706/10859/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων επιχειρήσεων τηλεφωνίας. 

 

ΣΧΕΤ: 1)Το αρ. πρωτ: 5322/23-7-2007 έγγραφό του 2) Η από 2/8/2007 αίτηση 

της εταιρείας. 

 

Αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.θ΄ της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, 

όπως ίσχυαν πριν από την αντικατάστασή τους µε την παρ.8 του άρθρου 5 του 

ν.3091/2002, από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εξέπιπταν τα ποσά των 

προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. Το ποσό της πρόβλεψης αυτής 

υπολογιζόταν σε ποσοστό 0,5% επί της αναγραφόµενης στα τιµολόγια πώλησης ή 

παροχής υπηρεσιών αξίας προς επιτηδευµατίες, µετά την αφαίρεση των ποσών που 

αναφέρονταν στις ίδιες διατάξεις. Πέραν της σχηµατιζόµενης κατά τα ανωτέρω 

πρόβλεψης, κανένα άλλο ποσό δεν αναγνωριζόταν προς έκπτωση από τα ακαθάριστα 

έσοδα για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. 

Οι διατάξεις αυτές είχαν εφαρµογή για αποσβέσεις επισφαλών απαιτήσεων που 

διενεργούνταν µέχρι και τη χρήση 2002. 

2. Περαιτέρω, µε τις πιο πάνω διατάξεις, όπως αυτές είχαν τροποποιηθεί µε την παρ.8 

του άρθρου 5 του ν.3091/2002 και ίσχυσαν για τις διαχειριστικές περιόδους 2003 και 2004, 

ορίζεται, ότι από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εκπίπτουν οι αποσβέσεις των 

επισφαλών απαιτήσεων που έχουν γίνει µε οριστικές εγγραφές. 

3. Όπως είχε γίνει δεκτό µε την αρ.πρωτ. 1021577/10206/Β0012/ΠΟΛ. 10387 

5.03.2003 ερµηνευτική εγκύκλιο του ν.3091/2002, οι επιχειρήσεις που είχαν σχηµατίσει 

ήδη προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων µε βάση τις αντικατασταθείσες, 

από το ν.3091/2002, διατάξεις του Κ.Φ.Ε. και εµφάνιζαν στις 31.12.2002 αναπόσβεστο 
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υπόλοιπο των µη πραγµατοποιηθεισών προβλέψεων στα βιβλία τους, υποχρεούντο να 

µεταφέρουν σε χρέωση του λογαριασµού 44 «Προβλέψεις» (δευτεροβάθµιος λογαριασµός 

44.11  «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις»), µέχρι πλήρους απόσβεσης τους τα 

ποσά των αποδεδειγµένων επισφαλών απαιτήσεων που δικαιούντο να αφαιρέσουν από τα 

ακαθάριστα έσοδα µε βάση τις διατάξεις του ν.3091/2002. 

4. Εξάλλου, µε τις διατάξεις της παρ.7 της αρ.πρωτ.1111373/13303/Β0012/ΠΟΛ. 

1133/11.12.2003 Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, η οποία 

εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της περ.θ΄ της παρ.1 του άρθρου 31 του 

ν.2238/1994 (καθεστώς απόσβεσης µε οριστικές εγγραφές), ορίζεται, ότι σε περίπτωση 

πραγµατοποίησης εσόδων από πωλήσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, επί πιστώσει, 

αναγνωρίζονται προς έκπτωση διαγραφόµενες επισφαλείς µικροαπαιτήσεις µέχρι το ποσό 

των εκατόν πενήντα (150) ευρώ η κάθε µία. Ο χρόνος έκπτωσης των µικροαπαιτήσεων 

αυτών ορίζεται ως ακολούθως: 

α) Για τις επιχειρήσεις κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, 

ύδρευσης και φυσικού αερίου, η χρήση εντός της οποίας συµπληρώνονται δώδεκα (12) 

µήνες από την έκδοση του λογαριασµού. 

β) Για τις περιπτώσεις όπου έχει ασκηθεί αγωγή από την επιχείρηση κατά του οφειλέτη, 

εντός της επόµενης χρήσης από εκείνη µέσα στην οποία ασκήθηκε η αγωγή αυτή. 

γ) Για περιπτώσεις όπου δεν έχει ασκηθεί αγωγή από την επιχείρηση κατά του οφειλέτη, η 

έκπτωση γίνεται µετά τη συµπλήρωση δύο (2) χρήσεων στις οποίες το υπόλοιπο της 

απαίτησης κατά του πελάτη παρέµεινε ανείσπρακτο. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι οι 

διατάξεις των περιπτώσεων β΄ και γ΄ έχουν εφαρµογή για όλες τις επιχειρήσεις καθόσον, 

σε διαφορετική περίπτωση θα είχαµε δυσµενέστερη φορολογική µεταχείριση των 

εταιρειών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας έναντι των λοιπών επιχειρήσεων δεδοµένου, 

ότι θα στερούσε από τις εταιρείες αυτές το νόµιµο δικαίωµά τους για δικαστική διεκδίκηση 

των απαιτήσεων τους. Επιπλέον, ο χρόνος έκπτωσης των ως άνω µικροαπαιτήσεων, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης β΄, ορίζεται εντός της εποµένης χρήσης από 

εκείνη µέσα στην οποία ασκήθηκε η αγωγή αυτή και εποµένως η άσκηση της αγωγής θα 

έχει νόηµα µόνο όταν δεν έχει διαγραφεί η απαίτηση, εντός της χρήσης της οποίας 

συµπληρώνονται δώδεκα (12) µήνες από την έκδοση του λογαριασµού, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 7 της ίδια Α.Υ.Ο.. 

3. Επίσης, µε τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 9 του ν.3296/2004 ορίζεται, ότι το ποσό 

των προβλέψεων, που εµφανίζουν οι επιχειρήσεις στο λογαριασµό 44.11 "Προβλέψεις για 

επισφαλείς απαιτήσεις" του πρώτου ισολογισµού που θα συντάξουν µετά την 30ή 

∆εκεµβρίου 2004, λόγω µη επαλήθευσης των προβλέψεων µε επισφαλείς απαιτήσεις, 
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φορολογείται µε συντελεστή 25%. Η απόδοση του φόρου αυτού γίνεται µε την υποβολή 

δήλωσης στην αρµόδια για τη φορολογία της επιχείρησης δηµόσια οικονοµική υπηρεσία, 

εντός 2 µηνών από τη λήξη της προθεσµίας σύνταξης του ισολογισµού, η οποία ορίζεται 

από την παρ.8 του άρθρου 17 του π.δ.186/1992. 

4. Από το έγγραφό σας, καθώς και  τη σχετική αίτηση της εταιρείας προκύπτει, ότι η 

εταιρεία «…» για τις διαχειριστικές περιόδους από 1.1.1998 έως 31.12.2002 σχηµάτισε 

πρόβλεψη, µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. ύψους 

20.726.320,96 ευρώ, χωρίς όµως να προβεί σε καµία διαγραφή επισφαλούς απαίτησης 

µέχρι και τη χρήση 2003. 

Ακολούθως, το αναπόσβεστο υπόλοιπο του λογαριασµού 44.11 «Προβλέψεις για 

επισφαλείς απαιτήσεις», µειώθηκε εντός της διαχειριστικής χρήσης 2004 µε το ποσό των 

20.726.320,96 ευρώ των επισφαλών µικροαπαιτήσεων µέχρι το ποσό των 150 ευρώ η 

καθεµία. 

Επιπροσθέτως, εντός της ίδιας διαχειριστικής χρήσης (2004), η υπόψη εταιρεία 

προέβη και στην απόσβεση επισφαλών µικροαπαιτήσεων µέχρι το ποσό των 150 ευρώ η 

καθεµία, αξίας 6.419.138,00 ευρώ. 

5. Από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, προκύπτει, ότι η εν λόγω εταιρεία ορθά προέβη στη 

µείωση του υπολοίπου του λογαριασµού 44.11 «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις» 

µε το ποσό των ως άνω επισφαλών απαιτήσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 7 της αρ.1111373/13303/Β0012/ΠΟΛ. 1133/11.12.2003 

Α.Υ.Ο, εφόσον για τα ποσά των µικροαπαιτήσεων µέχρι 150 ευρώ, για τα οποία δεν είχε 

ασκηθεί αγωγή, είχαν παρέλθει δύο χρήσεις και παρέµειναν ανείσπρακτα, ανεξάρτητα από 

τη χρήση που δηµιουργήθηκαν. 

Επίσης, το υπόλοιπο ποσό των ως άνω επισφαλών απαιτήσεων 6.419.138,00 

ευρώ, (µέχρι 150 ευρώ ανά λογαριασµό), νόµιµα αποσβέσθηκε από την υπόψη εταιρεία 

εντός της χρήσης 2004 µε οριστικές εγγραφές, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων των 

περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παρ.7 της ίδιας Υπουργικής Απόφασης, εφόσον πληρούνταν οι 

προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις αυτές. Τα ανωτέρω είναι σύµφωνα µε τη 

γνώµη της ειδικής γνωµοδοτικής επιτροπής του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε, στη συνεδρίαση της 

29.10.2007 κατά την οποία συζητήθηκε η περίπτωσή σας. 
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Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1098738/11104/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Τα ποσά που καταβάλλονται από εκµισθωτή για την απόκτηση 
δικαιωµάτων κινηµατογραφικών ταινιών, την αποκλειστική 
εκµετάλλευση των οποίων έχει ο µισθωτής, διενεργείται µε βάση την 
ωφέλιµη ζωή αυτών, η οποία είναι ο χρόνος διάρκειας της σύµβασης µε 
την µισθώτρια εταιρεία. 

 

ΣΧΕΤ: 1) Τα αρ.πρωτ. 17688/22-12-2006 και 11905/9-10-2007 έγγραφά σας. 

2) Το αρ.πρωτ: 1000272/10038/Β0012/24-7-2007 έγγραφό µας. 

 

Αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Από τα σχετικά έγγραφά σας, προκύπτει, ότι η εταιρεία Α.Ε. (εκµισθώτρια), έχει 

αποκτήσει τα µισθωτικά δικαιώµατα εκµετάλλευσης κινηµατογραφικών ταινιών από 

εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο (π.χ. Audio Visual κ.ο.κ.), έναντι 

συµφωνηθέντος τιµήµατος και µε την ίδια σύµβαση µισθώνει στη συνέχεια σε αυτές τα εν 

λόγω δικαιώµατα, για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα (έξι µήνες έως δύο έτη), χωρίς να 

επιτρέπεται να εκµεταλλευθεί τα εν λόγω δικαιώµατα µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο (όπως 

εµπορική εκµετάλλευση µέσω κινηµατογραφικής ή τηλεοπτικής προβολής ή µέσω 

αναπαραγωγής και διάθεσης σε DVD, Video κ.ο.κ.). 

2. Η ειδική γνωµοδοτική επιτροπή του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε, µε την από 

22/05/2007 συνεδρίαση της αποφάνθηκε, ότι εφόσον από τις διατάξεις του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήµατος δεν προβλέπεται τρόπος απόσβεσης των µισθωτικών 

δικαιωµάτων, ορθά η εκµισθώτρια εταιρεία «…» διενεργεί αποσβέσεις επί αυτών µε βάση 

την ωφέλιµη ζωή τους, δηλαδή την χρονική διάρκεια της σύµβασης µε την κάθε µισθώτρια 

εταιρεία. 

3. Οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων µη εποχιακών επιχειρήσεων 

διενεργούνται µε βάση το π.δ.299/2003 για όσους µήνες χρησιµοποιήθηκαν µέσα στη 

διαχειριστική περίοδο για τις ανάγκες τις επιχείρησης. 

4. Κατόπιν των ανωτέρω, συνάγεται, ότι για κάθε νέα µίσθωση δικαιωµάτων 

εκµετάλλευσης ταινιών, όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 1 του παρόντος, η 

απόσβεση αυτών θα αρχίζει από το µήνα κατά τον οποίο αυτά µισθώθηκαν και για όσο 

χρονικό διάστηµα µεσολαβεί µέχρι τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου. 
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Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1069921/10799/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση αποζηµίωσης που καταβάλλει 
επιχείρηση σε υπάλληλό της για δαπάνες υπηρεσίας που του έχουν 
ανατεθεί. 

 

ΣΧΕΤ.: Η αριθ. πρωτ.: 342/10.07.2007 αίτησή σας. 

 

Αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Με την σχετική αίτησή σας, µας γνωρίσατε ότι η εταιρεία σας καταβάλλει σε 

µισθωτούς υπαλλήλους της, που πραγµατοποιούν κατ’ εντολή της ταξίδια στην αλλοδαπή, 

ποσό αποζηµίωσης προκειµένου να καλύψουν τις δαπάνες διαβίωσης και διαµονής τους. 

2. Περαιτέρω, µε την αριθµ.1003821/10037/Β0012/ΠΟΛ. 1005/14.01.2005 Α.Υ.Ο., 

η οποία εκδόθηκε κατά εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 31 του ν.2238/1994 

ορίζεται, η αποζηµίωση που καταβάλει επιχείρηση σε υπάλληλό της για δαπάνες 

υπηρεσίας που του έχουν ανατεθεί, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της, εφόσον 

αποδεικνύεται η καταβολή τους από τα σχετικά παραστατικά στοιχεία που προβλέπονται 

από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και δεν αποτελεί εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες σύµφωνα 

µε τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ.4, του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε.. 

3. Η ειδική γνωµοδοτική επιτροπή του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε., µε την από 15-10-

2007 συνεδρίασή της αποφάνθηκε, ότι αναφορικά µε την αποζηµίωση που καταβάλλετε σε 

υπαλλήλους σας για δαπάνες υπηρεσίας που τους ανατίθεται, έχουν εφαρµογή τα 

αναφερόµενα στην 1003821/10037/Β0012/ΠΟΛ. 1005/14.01.2005 Α.Υ.Ο., το ύψος όµως 

των ποσών αυτών, άπτεται πραγµατικών περιστατικών και ελεγκτικών επαληθεύσεων και 

ως εκ τούτου ως θέµα πραγµατικό θα πρέπει να εξεταστεί από τον έλεγχο. 

 

 

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2007 

Αριθ. πρωτ.: 1091195/11010/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Η αποζηµίωση που καταβάλλει µισθώτρια ανώνυµη εταιρεία σε 
εκµισθωτή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 43 του Π.∆. 34/1995 
εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα αυτής. 
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ΣΧΕΤ.: Η από 25.07.2007 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, 

σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.2238/94, οι οποίες εφαρµόζονται και 

στα νοµικά πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 101 βάσει των διατάξεων της παρ.2 του 

άρθρου 105 του ίδιου νόµου, το καθαρό εισόδηµα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή 

και ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. εξευρίσκεται 

λογιστικώς µε έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των δαπανών που ορίζονται ρητά στις 

διατάξεις του ανωτέρω άρθρου. 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παρ.21 του άρθρου 31 του ν.2238/94 ορίζεται, ότι οι 

δαπάνες που εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου αυτού, για τις οποίες έχει γίνει δεκτό µε 

διοικητικές λύσεις και µε τη δικαστηριακή νοµολογία ότι εκπίπτουν από τα ακαθάριστα 

έσοδα βάσει των διατάξεων του άρθρου αυτού, περιλαµβάνονται σε απόφαση του 

Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

3. Από την αίτησή σας προκύπτει το ερώτηµα της έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα 

ανώνυµης εταιρίας της αποζηµίωσης που καταβάλλει ως µισθώτρια βάσει ρητής διάταξης 

του άρθρου 43 του π.δ. 34/1995 µε το οποίο κωδικοποιήθηκαν οι νόµοι περί εµπορικών 

µισθώσεων, το οποίο ορίζει, ότι «ο µισθωτής µπορεί µετά την πάροδο διετίας από την 

έναρξη της σύµβασης να καταγγείλει τη µίσθωση. Η καταγγελία γίνεται εγγράφως και τα 

αποτελέσµατα της επέρχονται µετά την πάροδο έξι (6) µηνών από αυτή. Στην περίπτωση 

αυτή ο µισθωτής οφείλει στον εκµισθωτή ως αποζηµίωση το καταβαλλόµενο κατά το 

χρόνο της καταγγελίας µίσθωµα τεσσάρων (4) µηνών». 

4. Περαιτέρω, σας ενηµερώνουµε ότι η αίτησή σας εξετάστηκε από την αρµόδια 

Επιτροπή της παρ.21 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. στη συνεδρίαση της 15.10.2007, η οποία 

γνωµοδότησε ότι εφόσον πρόκειται για οικονοµική επιβάρυνση υποχρεωτική από διάταξη 

νόµου, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης. 

5. Από τα παραπάνω συνάγεται, ότι η αποζηµίωση που κατέβαλε η ανώνυµη εταιρεία, 

ως µισθώτρια, βάσει των διατάξεων του άρθρου 43 του π.δ.34/1995, αναγνωρίζεται για 

έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδά της, ως δαπάνη στην οποία υποχρεώνεται η 

επιχείρηση από ρητή διάταξη νόµου. 
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Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1063081/10735/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Οι δεδουλευµένοι τόκοι δανείων καθώς και οι συναλλαγµατικές 
διαφορές που προκύπτουν κατά την εξόφληση αυτών, εκπίπτουν από 
τα ακαθάριστα έσοδα. 

 

ΣΧΕΤ.: Τα αριθ. πρωτ: 4573/25-6-2007 και 6747/8-10-2007 έγγραφά σας. 

 

Απαντώντας στα σχετικά έγγραφά σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.14 του άρθρου 31 του 

ν.2238/1994, οι οποίες προστέθηκαν µε την παρ.9 του άρθρου 5 του ν.3091/2002, οι 

δαπάνες που πραγµατοποιεί η επιχείρηση για αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών από 

εξωχώρια εταιρία, καθώς και τα δικαιώµατα ή οι αποζηµιώσεις που καταβάλλει αυτή σε 

εξωχώρια εταιρία για τη χρησιµοποίηση στην Ελλάδα τεχνικής βοήθειας, ευρεσιτεχνιών, 

σηµάτων, σχεδίων, µυστικών βιοµηχανικών µεθόδων και τύπων, πνευµατικής ιδιοκτησίας 

και άλλων συναφών δικαιωµάτων, δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της. 

Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι οι υπόψη διατάξεις δεν καταλαµβάνουν τόκους 

δανείων. 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της περ.δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του 

ν.2238/1994 ορίζεται, ότι από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή 

και ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. εκπίπτουν οι 

δεδουλευµένοι κάθε είδους τόκοι δανείων ή πιστώσεων, γενικά, της επιχείρησης. 

Εξαιρούνται οι τόκοι υπερηµερίας λόγω οφειλής φόρων, τελών, εισφορών και προστίµων 

προς το ∆ηµόσιο ή άλλα νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου. 

3. Εξάλλου, µε την αριθµ.1028327/10150/Β0012/ΠΟΛ. 1005/14.01.2005 Α.Υ.Ο., η 

οποία εκδόθηκε κατά εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 31 του ν.2238/1994 

ορίζεται, ότι οι χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την 

εξόφληση είτε κατά την αποτίµηση υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα εκπίπτουν από τα 

ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης. 

4. Από την αίτησή σας, προκύπτει, ότι η ηµεδαπή εταιρεία «…» έχει συνάψει 

σύµβαση δανείου µε εξωχώριες εταιρείες, οι οποίες συµµετέχουν στο µετοχικό κεφάλαιό 

της, µε σκοπό την ανέγερση ξενοδοχείου επί της Λεωφόρου «…» . Η εισαγωγή κεφαλαίων 

έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 2687/1953 "Περί επενδύσεως και προστασίας 
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κεφαλαίων εξωτερικού" καθώς και στις διατάξεις του ν.4171/1961 "Περί λήψεως γενικών 

µέτρων δια την υποβοήθησιν της αναπτύξεως της οικονοµίας της Χώρας". 

5. Η ειδική γνωµοδοτική επιτροπή του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε, µε την από 

11/10/2007 συνεδρίαση της αποφάνθηκε, ότι εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της πιο 

πάνω επιχείρησης, τόσο οι δεδουλευµένοι τόκοι των δανείων αυτών όσο και οι 

συναλλαγµατικές διαφορές που προέκυψαν είτε κατά την εξόφληση είτε κατά την 

αποτίµηση των υπόψη δανείων. 

 

 

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1053998/10650/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση της αξίας των ιατρικών µηχανηµάτων 
που χρησιδανείζουν οι επιχειρήσεις σε άλλες επιχειρήσεις 
εκµετάλλευσης διαγνωστικών κέντρων, κλινικών ή θεραπευτηρίων. 

 

ΣΧΕΤ.: Η αρ.πρωτ.: 07-052/30-5-2007 αίτησή σας. 

 

Αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Με την σχετική αίτησή σας, µας γνωρίσατε, ότι ο σύνδεσµός σας περιλαµβάνει 

εταιρείες που διακινούν ∆ιαγνωστικά Μηχανήµατα και Αντιδραστήρια, τόσο στο ∆ηµόσιο, 

όσο και στον ιδιωτικό τοµέα, προβαίνοντας κατά περίπτωση και σε συναλλαγές 

«χρησιδανεισµού» µηχανηµάτων, µε αντάλλαγµα την αγορά από τον πελάτη των 

απαραίτητων υλικών (αντιδραστηρίων και αναλωσίµων). 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της αρ. πρωτ.: 1030440/10391/ΠΟΛ. 

1056/Β0012/23-3-2007 Α.Υ.Ο, η οποία εκδόθηκε κατά εξουσιοδότηση των διατάξεων του 

άρθρου 31 του ν.2238/1994 ορίζεται, το κόστος αγοράς µηχανηµάτων, που η επιχείρηση 

χρησιδανείζει σε επιχειρήσεις-πελάτες της µε σκοπό να χρησιµοποιούνται αποκλειστικά 

για τον εφοδιασµό τους µε προϊόντα αυτής, υπόκειται σε απόσβεση σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της περ. στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994. Στην 

περίπτωση αυτή δεν εµπίπτουν τα µηχανήµατα και ο εξοπλισµός γενικά που 

χρησιδανείζουν οι επιχειρήσεις σε άλλες επιχειρήσεις εκµετάλλευσης διαγνωστικών 

κέντρων, κλινικών ή θεραπευτηρίων. 

3. Η ειδική γνωµοδοτική επιτροπή του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε, αποφάνθηκε ότι 

αναφορικά µε την φορολογική µεταχείριση των µηχανηµάτων που χρησιδανείζουν οι 
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εταιρείες- µέλη του Συνδέσµου σας, θα έχουν εφαρµογή τα αναφερόµενα στην αρ. πρωτ: 

1030440/10391 /ΠΟΛ. 1056/Β0012/23-3-2007 Α.Υ.Ο. 

 

 

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1063025/10736/Β0012  

 

ΘΕΜΑ: Οι δαπάνες κατασκευής εγκαταστάσεων σε δηµόσιους χώρους, 
οι οποίες πραγµατοποιούνται στα πλαίσια χορήγησης άδειας 
λειτουργίας της επιχείρησης, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της, 
ως έξοδα πρώτης εγκατάστασης. 

 

ΣΧΕΤ.: Η από 21/6/2007 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Με τις διατάξεις της περ. ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 ορίζεται, 

ότι τα ποσά των εξόδων πρώτης εγκατάστασης και κτήσης ακινήτων αποσβένονται, είτε 

εφάπαξ κατά το έτος πραγµατοποίησής τους, είτε τµηµατικά και ισόποσα µέσα σε µία 

πενταετία. 

2. Με την σχετική αίτησή σας, µας γνωρίσατε ότι ανώνυµη εταιρεία, η οποία 

δραστηριοποιείται στο χώρο του λιανικού εµπορίου (σούπερ µάρκετ), διατηρεί 

καταστήµατα σε διάφορες περιοχές της Ελληνικής επικράτειας. 

Κατά την ανέγερση καταστηµάτων σούπερ µάρκετ σε ιδιόκτητα οικόπεδα, η εταιρεία 

αναλαµβάνει την υποχρέωση να κατασκευάσει εγκαταστάσεις σε δηµόσιους χώρους (π.χ. 

οδικές λωρίδες, κόµβους δρόµων, τοποθέτηση φαναριών, πεζοδρόµια κ.ο.κ), τις οποίες 

στη συνέχεια παραδίδει στο ∆ηµόσιο/ ∆ήµους χωρίς αµοιβή. Η υποχρέωση κατασκευής 

των εν λόγω εγκαταστάσεων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας 

λειτουργίας των καταστηµάτων της εταιρείας, από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες Αρχές 

(Πολεοδοµίες, ∆ήµους, Νοµαρχίες). 

3. Η ειδική γνωµοδοτική επιτροπή του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε, αποφάνθηκε, ότι 

εφόσον οι εν λόγω δαπάνες αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας 

λειτουργίας των καταστηµάτων της εταιρείας σας από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες Αρχές, 

µπορούν να θεωρηθούν έξοδα πρώτης εγκατάστασης και να αποσβεστούν, σύµφωνα µε 

τις διατάξεις της περ. ιβ΄ της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994. 
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Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1071524/10822/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, 
δαπανών σε ακίνητα τρίτων. 

 

ΣΧΕΤ.: Η από 18/7/2007 αίτησή σας. 

 

Αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:  

1. Με την σχετική αίτησή σας, µας γνωρίσατε, ότι η εταιρεία σας στα πλαίσια των 

δραστηριοτήτων σας, προτίθεται να παραχωρήσει δωρεάν σε φυσικά πρόσωπα 

επιτηδευµατίες ή νοµικά πρόσωπα, την χρήση κτηρίων-εγκαταστάσεων που έχει 

κατασκευάζει η ίδια σε ακίνητα τρίτων. 

∆εδοµένου ότι οι λογαριασµοί ύδρευσης, ηλεκτροδότησης και παροχής νερού 

εκδίδονται στο όνοµα της εταιρείας σας, προτίθεστε να ανατιµολογήσετε τις εν λόγω 

δαπάνες προς τα τρίτα αυτά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. 

2. Η ειδική γνωµοδοτική επιτροπή του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε, αποφάνθηκε, ότι εφόσον 

οι εν λόγω δαπάνες ανατιµολογούνται από την εταιρεία σας, θα εκπίπτουν από τα 

ακαθάριστα έσοδα των φυσικών ή νοµικών προσώπων, στους οποίους έχει παραχωρηθεί 

η χρήση των εγκαταστάσεων για την άσκηση της δραστηριότητάς τους. 

 

 

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1069286/10798/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Απόσβεση επί της αξίας δικαιώµατος επικαρπίας παγίων 
στοιχείων. 

 

ΣΧΕΤ.: Η από 12/7/2007 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στην σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Με την αριθµ.1028327/10150/Β0012/ΠΟΛ. 1005/14.01.2005 Α.Υ.Ο., η οποία 
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εκδόθηκε κατά εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 31 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι 

σε περίπτωση σύστασης επικαρπίας επί παγίων περιουσιακών στοιχείων, η 

επικαρπώτρια επιχείρηση δικαιούται να διενεργεί αποσβέσεις, οι οποίες εκπίπτουν από τα 

ακαθάριστα έσοδα της, επί της αξίας του δικαιώµατος επικαρπίας των παγίων. Ο 

συντελεστής απόσβεσης στην περίπτωση αυτή, προκύπτει µε βάση το χρόνο διάρκειας 

του δικαιώµατος επικαρπίας. Η αξία της επικαρπίας εξευρίσκεται κατά τα οριζόµενα από 

τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 15 του ν.δ.118/1973. Έτσι, αν η 

επικαρπία ακινήτου έχει συσταθεί για ορισµένο χρόνο, ο συντελεστής απόσβεσης θα 

ισούται µε το πηλίκο που θα προκύψει από την διαίρεση της υπόψη αξίας µε τα έτη της 

διάρκειας της επικαρπίας. Αν η επικαρπία ακινήτου συσταθεί για αόριστο χρόνο ή για 

εφόρου ζωής, ο συντελεστής απόσβεσης θα ισούται µε εκείνον που ορίζεται από τις 

κείµενες διατάξεις. 

2. Από τη σχετική αίτησή σας, προκύπτει, ότι µεταβιβάστηκε µε συµβολαιογραφική 

πράξη στην εταιρεία σας, η επικαρπία ακινήτου που στεγάζει τα γραφεία σας, αντί 

ορισµένου τιµήµατος και για χρονική διάρκεια δέκα (10) ετών. Η εταιρεία σας επί του 

τιµήµατος που καταβλήθηκε διενεργεί αποσβέσεις τµηµατικά και ισόποσα µέσα στη 

δεκαετία στην οποία έχει το δικαίωµα της επικαρπίας, εκπίπτοντας από τα ακαθάριστα 

έσοδά της το ποσό της απόσβεσης. 

3. Η ειδική γνωµοδοτική επιτροπή του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε., αποφάνθηκε, ότι 

αναφορικά µε τον συντελεστή απόσβεσης του δικαιώµατος επικαρπίας, έχουν εφαρµογή 

τα αναφερόµενα στην 1028327/10150/Β0012/ΠΟΛ. 1005/14.01.2005 Α.Υ.Ο., το ύψος 

όµως του τιµήµατος απόκτησης αυτού, άπτεται πραγµατικών περιστατικών και ελεγκτικών 

επαληθεύσεων και ως εκ τούτου ως θέµα πραγµατικό θα πρέπει να εξεταστεί από τον 

έλεγχο. 

 

 

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1078820/1526/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Έκπτωση δαπανών. 

 

Απαντώντας στο από 30.7.2007 ηλεκτρονικό σας µήνυµα, σχετικά µε το παραπάνω 

θέµα, σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε., µεταξύ 

άλλων δαπανών εκπίπτονται και τα γενικά έξοδα διαχείρισης. 
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2. Κατά την εφαρµογή των παραπάνω διατάξεων, έχει γίνει παγίως δεκτό από τη 

διοικητική και δικαστηριακή νοµολογία ότι, ως γενικό έξοδο διαχείρισης νοείται κάθε 

παραγωγική δαπάνη, εφόσον αυτή ενεργείται µέσα στα πλαίσια της οικονοµικής 

αποστολής της επιχείρησης και συµβάλλει στην καλύτερη απόδοση αυτής και στη 

δηµιουργία ή διατήρηση κέρδους. 

3. Από τη διατύπωση της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του 

Κ.Φ.Ε., η οποία αναφέρει ότι στα γενικά έξοδα διαχείρισης προκύπτει ότι οι 

περιγραφόµενες σε αυτήν κατηγορίες δαπανών είναι ενδεικτικές και εποµένως θα 

µπορούσε να συµπεριληφθούν στα γενικά έξοδα διαχείρισης και οι δαπάνες που 

αναφέρονται στο έγγραφό σας (ενοίκια, έξοδα µετακίνησης, ∆ΕΚΟ κ.τ.λ.). 

4. Περαιτέρω για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. θα πρέπει 

να υπάρχουν αθροιστικά (να συντρέχουν όλες µαζί) οι εξής προϋποθέσεις: 

α) Η δαπάνη να είναι πραγµατική και όχι εικονική. 

β) Η δαπάνη να είναι παραγωγική δηλαδή να συµβάλει στην απόκτηση φορολογητέου 

εισοδήµατος (και όχι απαλλασσόµενων ή αυτοτελώς φορολογούµενων). 

γ) Η δαπάνη να προβλέπεται από διάταξη νόµου (άρθρο 31 Κ.Φ.Ε.). 

δ) Η δαπάνη να έχει καταχωρηθεί στα βιβλία, να προκύπτει από δικαιολογητικά έγγραφα 

(τιµολόγια, αποδείξεις κ.λπ.) και να είναι βέβαιη δεδουλευµένη και εκκαθαρισµένη. 

5. Η διαπίστωση των παραπάνω, ως θέµα πραγµατικό ανήκει στην εξελεγκτική 

εξουσία του αρµόδιου Προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ. Η ∆.Ο.Υ. «…» προς την οποία 

κοινοποιείται το παρόν µε συνηµµένη αίτηση του φορολογούµενου παρακαλείται να 

παράσχει ειδικότερες πληροφορίες σε σχέση µε τα πραγµατικά περιστατικά. 

 

 

Αθήνα, 6 Αυγούστου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1024532/10340/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση επιχορηγήσεων που καταβάλλονται σε 
επιχείρηση λόγω πραγµατοποίησης επενδύσεων στα πλαίσια του 
Ε.Π.Α.Ν. (Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητας) και του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος ∆υτικής Ελλάδος 2000-2006. 

 

ΣΧΕΤ.: Η από 8/3/2007 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το ανωτέρω θέµα, σας 
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γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Όπως έχει γίνει πάγια δεκτό από τη ∆ιοίκηση, τα χρηµατικά ποσά των επιδοτήσεων 

ή επιχορηγήσεων γενικά που καταβάλλονται από το ∆ηµόσιο σε επιχειρήσεις που τηρούν 

βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας για την πραγµατοποίηση διαφόρων δαπανών (π.χ. διαφήµιση, 

έρευνα αγοράς, επισκευές-συντήρηση κτηρίων ) αποτελούν µειωτικό στοιχείο των 

δαπανών αυτών (σχετ. το 1028842/810/Α0012/2.4.04 έγγραφό µας). 

2. Αναφορικά µε τις επιχορηγήσεις για αγορά παγίων στοιχείων που καταβάλλονται σε 

επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ισχύουν όσα έχουν γίνει δεκτά µε 

την 1040321/10238/ΠΟΛ. 1093/5.5.1992 ερµηνευτική εγκύκλιο του ν.1892/1990, µε την 

οποία δόθηκαν, µεταξύ άλλων, οδηγίες για το λογιστικό χειρισµό των επιχορηγήσεων που 

εισπράττουν οι επιχειρήσεις αυτές, βάσει αναπτυξιακών νόµων (π.χ. ν.1262/1982, 

ν.1892/1990). Σύµφωνα µε την εν λόγω εγκύκλιο µετά την υποχρεωτική εφαρµογή του 

Ε.Γ.Λ.Σ., τα πιο πάνω ποσά δεν θα φέρονται ως µειωτικό στοιχείο του κόστους, των 

παγίων στοιχείων που επιχορηγήθηκαν, αλλά µε τα εισπραττόµενα κάθε φορά ποσά 

επιχορηγήσεων πιστώνεται ο λογαριασµός 41.10 «Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων», 

µε χρέωση των διαθεσίµων κ.λπ.. 

Στο τέλος κάθε χρήσης µεταφέρεται από το λογαριασµό 41.10 µε χρέωση αυτού, 

στον αποτελεσµατικό λογαριασµό 81.10 «Έκτακτα και ανόργανα έσοδα» µε την ειδικότερη 

διάκριση 81.10.05 «Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων», ποσό 

ίσο µε τις τακτικές και πρόσθετες αποσβέσεις παγίων στοιχείων που διενεργήθηκαν και 

καταχωρήθηκαν στους σχετικούς λογαριασµούς και οι οποίες αντιστοιχούν στην αξία των 

αποσβέσιµων παγίων στοιχείων που χρηµατοδοτήθηκαν µε τα ποσά των επιχορηγήσεων. 

Αποτέλεσµα των ανωτέρω, είναι ότι από τις αποσβέσεις των επιχορηγηθέντων 

παγίων στοιχείων αναγνωρίζονται τελικά µόνο αυτές που αναλογούν στην αξία των 

παγίων που δεν επιχορηγήθηκε (αρ.πρωτ.1059203/10868/Β0012/21.7.2004 έγγραφό 

µας). 

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις επιχορηγήσεις που καταβάλλονται στις πιο πάνω 

επιχειρήσεις και οι οποίες αφορούν προσθήκες και βελτιώσεις παγίων.  

3. Από την αίτησή σας, καθώς και από τα συµπληρωµατικά στοιχεία που µας θέσατε 

υπόψη προκύπτει, ότι η εταιρεία σας στα πλαίσια ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ) και στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆υτικής Ελλάδος 2000-

2006 µε την υπογραφή σχετικών συµβάσεων λαµβάνει επιχορηγήσεις για την 

πραγµατοποίηση επιλέξιµων δαπανών (π.χ. όπως αναφέρονται στο Τεχνικό Παράρτηµα 

της σύµβασης Α/11) για τον εκσυγχρονισµό του εξοπλισµού της κ.λπ., τις οποίες 

υποχρεούται να διατηρήσει σε πάγιο εξοπλισµό τουλάχιστον 5 έτη (άρθ.5, σύµβασης 
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Α/11). Επίσης, µε βάση τα ανωτέρω, η εταιρεία σας, θα ενταχθεί σε συνεργατικό 

σχηµατισµό (cluster) και θα συνεργάζεται µε το «…» αντίστοιχα, χωρίς να λάβει αµοιβή 

για το έργο πέραν του ποσού των επιχορηγήσεων. 

Συνεπώς για το λογιστικό και το φορολογικό χειρισµό των ανωτέρω 

επιχορηγήσεων, που αφορούν σε πάγια στοιχεία, η εταιρεία σας έχει υποχρέωση να 

χειρισθεί τα ποσά των επιχορηγήσεων σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω στις 

παραγράφους 1 και 2. 

 

 

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1063193/15060/Γ0012  

 

ΘΕΜΑ: Αποσβέσεις δικαιώµατος επικαρπίας επί καταστήµατος 
ατοµικής επιχείρησης και ψυκτικών µηχανηµάτων. 

 

ΣΧΕΤ.: Το από 26.6.2007 έγγραφό σας. 

 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά µε το θέµα, σας πληροφορούµε τα 

ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ.1 περίπτ. στ΄ το καθαρό εισόδηµα 

των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύτερης και τρίτης 

κατηγορίας του Κ.Β.Σ. εξευρίσκεται λογιστικά, µε έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των 

εξόδων της επιχείρησης, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται και τα ποσά αποσβέσεων 

για την κάλυψη της φθοράς των κάθε είδους εγκαταστάσεων ή µηχανηµάτων ή φθαρτών 

υλικών, συναφών µε τη λειτουργία της επιχείρησης και γενικά κάθε κινητής ή ακίνητης 

περιουσίας της επιχείρησης, εφόσον αυτές έγιναν µε οριστικές εγγραφές, σύµφωνα µε 

τους ειδικούς όρους που ορίζονται για κάθε επιχείρηση. 

Κατ’ εφαρµογή των ανωτέρω οι αποσβέσεις διενεργούνται επί της αξίας κτήσης 

κάθε κινητού ή ακινήτου περιουσιακού στοιχείου, η κυριότητα του οποίου ανήκει στην 

επιχείρηση και εφόσον αυτό µε τη χρησιµοποίηση του εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής. 

2. Όσον αφορά στο ερώτηµά σας αν δύναται ο κατά 50% επικαρπωτής του ακινήτου, 

το οποίο χρησιµοποιείται για τις ανάγκες της ατοµικής του επιχείρησης να διενεργήσει 

αποσβέσεις, σας γνωρίζουµε ότι εφόσον ασκεί το εµπράγµατο αυτό δικαίωµα και βεβαίως 

χρησιµοποιεί το ακίνητο ως πάγιο στοιχείο για την άσκηση της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητάς του, δικαιούται να διενεργήσει αποσβέσεις. 
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Οι αποσβέσεις δεν θα υπολογιστούν στο ήµισυ της αξίας κτήσης του ακινήτου, 

αλλά στο ήµισυ της αξίας κτήσης του εµπράγµατου δικαιώµατος της επικαρπίας, (που 

αντιστοιχεί µόνο στο κτήριο και όχι στα ποσοστά του οικοπέδου, δεδοµένου ότι τα 

οικόπεδα και τα γήπεδα δεν υπόκεινται σε απόσβεση). 

Η αξία αυτή θα εξευρεθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις διατάξεις του 

ν.δ/τος118/1973. 

3. Εφόσον η επικαρπία επί του ακινήτου έχει συσταθεί για αόριστο χρονικό διάστηµα, 

(όπως προκύπτει από το έγγραφό σας), οι αποσβέσεις θα υπολογιστούν µε βάση τους 

συντελεστές απόσβεσης που προβλέπονται για το ακίνητο (κατάστηµα) από τις διατάξεις 

του π.δ/τος 299/2003, καθόσον το αποσβέσιµο πάγιο περιουσιακό στοιχείο είναι 

εµπράγµατο δικαίωµα επί του ακινήτου. 

4. Ειδικότερα: 

Με τις διατάξεις της περίπτ.δ΄ της παραγρ.1 του άρθρου 3 του π.δ/τος 299/2003, µε 

το οποίο καθορίστηκαν κατώτεροι και ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης, για τις οικοδοµές 

ή τµήµατα αυτών που χρησιµοποιούνται για άλλες χρήσεις (ιατρεία κ.λπ.) καθορίστηκε 

κατώτερος συντελεστής απόσβεσης 3% και ανώτερος 5%. 

Επίσης µε τις διατάξεις της παραγρ.3 του ιδίου άρθρου του παραπάνω π.δ/τος 

ορίζεται ότι από το ποσό της απόσβεσης που προκύπτει µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 

3 του π.δ/τος 299/2003 αφαιρείται η κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήµατος (ν.2238/1994) παρεχόµενη απόσβεση κατά 5% ή 3% επί του 

ακαθαρίστου εισοδήµατος της οικοδοµής ή του καταστήµατος, γραφείου κ.λπ., αναλόγως 

της περίπτωσης. 

5. Περαιτέρω µε τις διατάξεις της παραγρ.7 του άρθρου 9 του ν.3296/2004 ορίζεται ότι 

για τον υπολογισµό των αποσβέσεων στα πάγια περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην 

ίδια κατηγορία, οι επιχειρήσεις µπορούν να επιλέγουν και να χρησιµοποιούν και 

οποιονδήποτε άλλον ενδιάµεσο ακέραιο συντελεστή µεταξύ του κατώτερου και του 

ανώτερου, µε την προϋπόθεση ότι ο συντελεστής που θα επιλεγεί θα χρησιµοποιείται 

σταθερός µέχρι την πλήρη απόσβεση των πιο πάνω παγίων στοιχείων. 

6. Κατά συνέπεια οι αποσβέσεις της αξίας του ήµισυ της επικαρπίας επί του 

καταστήµατος της επιχείρησής σας, (η οποία θα εξευρεθεί µε βάση τις διατάξεις του 

ν.δ/τος 118/1973, όπως προαναφέρθηκε), θα πραγµατοποιηθούν µε τον ακέραιο 

συντελεστή που θα επιλεγεί µεταξύ του 3% και του 5% που προβλέπονται από τις 

διατάξεις του π.δ/τος 299/2003, όπως προαναφέρθηκε. 

7. Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του 

ν.2238/1994 από το ακαθάριστο εισόδηµα από ακίνητα (στο οποίο περιλαµβάνεται και το 
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τεκµαρτό εισόδηµα από ιδιοχρησιµοποίηση οικοδοµών) εκπίπτει, προκειµένου για 

οικοδοµές οι οποίες χρησιµοποιούνται ως κατοικίες, οικοτροφεία, σχολεία, φροντιστήρια, 

αίθουσες κινηµατογράφων ή θεάτρων, ξενοδοχεία, νοσοκοµεία ή κλινικές ποσοστό δέκα 

τοις εκατό (10%) για αποσβέσεις το οποίο περιορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) για το 

εισόδηµα που προκύπτει από οικοδοµές που χρησιµοποιούνται για άλλες χρήσεις. Για τα 

εισοδήµατα που αποκτώνται από 1.1.07 και µετά τα παραπάνω ποσοστά των 

αποσβέσεων περιορίζονται σε πέντε τοις εκατό 95%) και τρία τοις εκατό (3%) αντίστοιχα, 

όπως ορίζεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ν.3522/2006. 

8. Κατά συνέπεια, για το τµήµα της οικοδοµής (50% της επικαρπίας) που θα 

ιδιοχρησιµοποιήσει η ατοµική επιχείρηση, θεωρείται ότι αποκτάται τεκµαρτό εισόδηµα από 

ιδιοχρησιµοποίηση το οποίο υπολογίζεται µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 23 του 

ν.2238/1994. Το τεκµαρτό ενοίκιο από ιδιοχρησιµοποίηση δύναται να αφαιρεθεί ως έξοδο 

της επιχείρησης (µε βάση τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 

31 του ν.2238/94), εφόσον δηλώνεται ως εισόδηµα από ακίνητα και το ακίνητο 

χρησιµοποιείται για τις ανάγκες της επιχείρησης. 

9. Επίσης µε τις διατάξεις της παραγρ. 8 του άρθρου 4 του π.δ/τος 299/2003 ορίστηκε 

για τα ψυκτικά µηχανήµατα (ψυγεία - θάλαµοι διατήρησης τροφίµων, ψυγεία αποθήκες 

κ.λπ.) και τις εγκαταστάσεις κλιµατισµού και κεντρικής θέρµανσης (λέβητες - καυστήρες 

κ.λπ.) στους χώρους παραγωγής, κατώτερος συντελεστής 8% και ανώτερος 12%. 

∆ιευκρινίζεται ότι ο συντελεστής που θα επιλεγεί θα εφαρµοστεί µόνο στην περίπτωση 

που τα παραπάνω πάγια στοιχεία δεν είναι συνδεδεµένα ή ενσωµατωµένα µε τα κτήρια 

(όπως συµβαίνει µε τις ηλεκτρονικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις που αποσβένονται µε 

το συντελεστή του κτηρίου) ή είναι συνδεδεµένα µε αυτά αλλά κατά τέτοιο τρόπο που ο 

αποχωρισµός τους είναι δυνατόν να γίνει εύκολα και χωρίς βλάβη της ουσίας τους ή των 

κτηρίων και εφόσον βεβαίως έχουν σχέση µε το παραγωγικό και λειτουργικό κύκλωµα της 

επιχείρησης. 

Είναι αυτονόητο ότι τα ψυγεία εκείνα που είναι εγκατεστηµένα µεν, αλλά είναι 

δυνατόν να αποχωριστούν εύκολα, όπως τα ανοιχτά ψυγεία των σούπερ µάρκετ κ.λπ. που 

χρησιµοποιούνται κυρίως στους χώρους διάθεσης των προϊόντων, καθώς και εκείνα που 

χρησιµοποιούνται για την εξυπηρέτηση των αναγκών του προσωπικού της επιχείρησης, 

υπάγονται στο λοιπό εξοπλισµό της επιχείρησης και θα αποσβεστούν µε το συντελεστή 

που θα επιλεγεί µεταξύ του κατώτερου 15% και του ανώτερου 20% που έχει ορισθεί µε τις 

διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 11 του π.δ/τος 299/2003 (ΠΟΛ. 1184/1998). 
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Αθήνα, 24 Ιουλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1000272/10038/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Τα ποσά που καταβάλλονται από εκµισθωτή για την απόκτηση 
δικαιωµάτων κινηµατογραφικών ταινιών, η αποκλειστική διάθεση 
εκµετάλλευσης των οποίων ανήκει στον µισθωτή, διενεργείται µε βάση 
τα χρόνια ισχύος της σύµβασης µίσθωσης. 

 

ΣΧΕΤ.: Το αρ. πρωτ. 17688/22-12-2006 έγγραφό σας. 

 

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Όπως έχει γίνει πάγια δεκτό από τη διοικητική και δικαστηριακή νοµολογία, για 

την έκπτωση των προβλεπόµενων από τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.2238/1994 

δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα δεδοµένης διαχειριστικής χρήσης, πρέπει αυτές να 

αφορούν τη συγκεκριµένη διαχειριστική χρήση εντός οποίας έχουν πραγµατοποιηθεί, να 

είναι οριστικές και εκκαθαρισµένες, να αφορούν την επιχειρηµατική δραστηριότητα της 

επιχείρησης και να συµβάλουν στην ανάπτυξη των εργασιών της και στη δηµιουργία 

εισοδήµατος. 

2. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. στ΄ της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 

το καθαρό εισόδηµα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία 

δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. εξευρίσκεται λογιστικώς µε έκπτωση από τα 

ακαθάριστα έσοδα των ποσών των αποσβέσεων για την κάλυψη της φθοράς των κάθε 

είδους εγκαταστάσεων ή µηχανηµάτων ή φθαρτών υλικών, συναφών µε τη λειτουργία της 

επιχείρησης και γενικά κάθε κινητής ή ακίνητης περιουσίας της επιχείρησης, εφόσον αυτές 

έγιναν µε οριστικές εγγραφές, σύµφωνα µε τους ειδικούς όρους που ορίζονται για κάθε 

επιχείρηση. 

3. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.∆/τος 299/2003, το οποίο 

εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της περίπτωσης στ΄ της παρ.1 του άρθρου 

31 του ν.2238/1994 ορίζονται για τις κινηµατογραφικές ταινίες κατώτεροι συντελεστές 

απόσβεσης 75% για το πρώτο έτος εκµετάλλευσης, 11% για το δεύτερο έτος, 7% για το 

τρίτο έτος και 7% για το τέταρτο έτος και ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης 80% για το 

πρώτο έτος, 12% για το δεύτερο έτος και 8% για το τρίτο έτος εκµετάλλευσής τους. 

4. Εξάλλου, µε την αριθµ.1028327/10150/Β0012/ΠΟΛ. 1005/14.01.2005 Α.Υ.Ο., η 

οποία εκδόθηκε κατά εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 31 του ν.2238/1994 
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ορίζεται, ότι οι αποσβέσεις ενεργούνται µόνο στα πάγια στοιχεία που ανήκουν κατά 

κυριότητα στην επιχείρηση. 

5. Επίσης, στο λογαριασµό 16.05 "λοιπά δικαιώµατα" του Ε.Γ.Λ.Σ. (παρ. 2.2.110 

του Π.∆.1123/1980) προβλέπεται, να παρακολουθούνται τα άυλα περιουσιακά στοιχεία τα 

οποία δεν εντάσσονται σε µια από τις κατηγορίες των λογαριασµών 16.00 -16.04, όπως 

είναι π.χ. τα µισθωτικά δικαιώµατα και πνευµατική ιδιοκτησία. 

Στην περίπτωση µισθωτικών δικαιωµάτων που απορρέουν από σχετική σύµβαση 

µισθώσεως και το νόµο που ισχύει κάθε φορά, η αξία που καταβάλλεται στο µισθωτή ως 

αποζηµίωση για τη µεταβίβαση των δικαιωµάτων του καταχωρείται στη χρέωση οικείου 

υπολογαριασµού του 16.05 και αποσβένεται σε ισόποσες δόσεις µέσα στο χρόνο ισχύος 

του µισθωτικού δικαιώµατος. 

6. Από το έγγραφό σας προκύπτει, ότι η ελεγχθείσα εταιρεία «…» έχει αποκτήσει 

τα µισθωτικά δικαιώµατα εκµετάλλευσης κινηµατογραφικών ταινιών από εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο (π.χ. Audio Visual κ.ο.κ.), έναντι συµφωνηθέντος τιµήµατος 

και µε την ίδια σύµβαση µισθώνει στη συνέχεια σε αυτές τα εν λόγω δικαιώµατα, για 

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα (έξι µήνες έως δύο έτη), χωρίς να επιτρέπεται να 

εκµεταλλευθεί τα εν λόγω δικαιώµατα µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο (όπως εµπορική 

εκµετάλλευση µέσω κινηµατογραφικής ή τηλεοπτικής προβολής ή µέσω αναπαραγωγής 

και διάθεσης σε DVD/Video κ.ο.κ.). 

Με την λήξη της σύµβασης εκχώρησης (αντίστοιχης διάρκειας µε την περαιτέρω 

µίσθωση των δικαιωµάτων), η «...» επαναµεταβιβάζει στην µισθώτρια εταιρεία (π.χ. Audio 

Visual κ.ο.κ.), τα εκχωρηθέντα δικαιώµατα έναντι τιµήµατος 100 ευρώ. 

Η ελεγχόµενη εταιρεία «…» λαµβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει την αποκλειστική 

διάθεση των δικαιωµάτων εκµετάλλευσης των εν λόγω κινηµατογραφικών ταινιών, ούτως 

ώστε να έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της περ.στ΄ της παρ.1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε και 

του Π/∆ος 299/2003, δεν διενέργησε αποσβέσεις επί αυτών µε βάση τους συντελεστές του 

πιο πάνω Προεδρικού ∆ιατάγµατος, αλλά µε βάση την διάρκεια της σύµβασης (έξι µήνες 

έως δύο έτη). 

7. Από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδοµένου ότι από τις διατάξεις του 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος δεν προβλέπεται τρόπος απόσβεσης των υπόψη 

ποσών, η αρµόδια γνωµοδοτική επιτροπή του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. αποφάνθηκε ότι τα 

ποσά αυτά πρέπει να αποσβεσθούν ισόποσα στα χρόνια ισχύος της σύµβασης. 
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Αθήνα, 9 Ιουλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1024099/10325/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή των διατάξεων της υποπερ.αα΄ της περ.α΄ της παρ.1 
του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε.. 

 

ΣΧΕΤ. :Το αρ. πρωτ. 5697/1.12.2006 έγγραφό σας. 

 

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της υποπερ. αα΄ της περ.α΄ της 

παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που 

τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 

εκπίπτουν τα γενικά έξοδα διαχείρισης στα οποία περιλαµβάνονται και τα έξοδα 

µισθοδοσίας και αµοιβής του προσωπικού, εφόσον έχουν καταβληθεί ή βεβαιωθεί  οι 

ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ι.Κ.Α. ή άλλου ασφαλιστικού οργανισµού, εκτός αν από 

την κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται µερική ή ολική απαλλαγή από την υποχρέωση για την 

καταβολή εισφορών. 

2. Με την αριθ. πρωτ. 1003821/10037/Β0012/ΠΟΛ. 1005/14.1.2005 Α.Υ.Ο., η οποία 

εκδόθηκε κατά εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ.21 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε., 

ορίζεται, ότι οι αποδοχές του προσωπικού (µισθοί, ηµεροµίσθια, κ.λπ.), εκπίπτουν από τα 

ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης και όταν έχει γίνει βεβαίωση ή καταλογισµός των 

αναλογουσών επί αυτών ασφαλιστικών εισφορών από τους δικαιούχους ασφαλιστικούς 

οργανισµούς, πριν από την έναρξη του φορολογικού ελέγχου. 

3. Με τις διατάξεις της περ.α΄ της παρ.11 του άρθρου 26 του α.ν.1846/1951, όπως 

αυτές αντικαταστάθηκαν µε την παρ.2 του άρθρου 60 του ν.2676/1999, ορίζεται, ότι Πράξη 

Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.) συντάσσεται: 

α.α. Σε βάρος των εργοδοτών οι οποίοι παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις 

παραγράφους 1 και 2 και δεν καταβάλλουν τις εισφορές ή δεν επικολλούν τα ελλείποντα 

ένσηµα. 

α.β. Σε βάρος των εργοδοτών οι οποίοι παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην 

παράγραφο 9, µε συνέπεια να δυσχεραίνεται η εξακρίβωση των προσώπων που 

υπάγονται στην ασφάλιση, καθώς και οι εισφορές που πρέπει να καταβληθούν. Στην 

περίπτωση αυτή, η πράξη επιβολής εισφορών συντάσσεται κατά την κρίση των αρµόδιων 

οργάνων του Ι.Κ.Α.. 
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α.γ. Σε βάρος των εργοδοτών για τους οποίους, µε ειδικές διατάξεις, έχει οριστεί η 

παρακολούθηση, µε µηχανογραφικά συστήµατα, από το ΙΚΑ, των ασφαλιστικών στοιχείων 

των ασφαλισµένων του και του λογαριασµού των εισφορών και για τι περιπτώσεις που 

ορίζονται σε αυτές τις ειδικές διατάξεις. 

α.δ. Σε βάρος των εργοδοτών οικοδοµικών εργασιών οι οποίοι δεν καλύπτουν τις εισφορές 

Ι.Κ.Α. που υπολογίσθηκαν µε βάση το άρθρο 38 του Κανονισµού Ασφάλισης Ι.Κ.Α., όπως 

τροποποιήθηκε µε τις Φ21/2930/1992 (Β.686) και Φ21/478/1997 (Β.252) Υπουργικές 

Αποφάσεις. 

Η Πράξη Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.) πρέπει να περιέχει, σύµφωνα µε την περ.β΄ της 

ίδιας παραγράφου: 

β.α. Τα στοιχεία του εργοδότη σε βάρος του οποίου συντάσσεται το. σύνολο των 

οφειλόµενων εισφορών, καθώς και τη χρονική περίοδο στην οποία ανάγονται αυτές και 

β.β. Τα ασφαλιστικά στοιχεία των ασφαλισµένων, για τους οποίους καταλογίστηκαν οι 

εισφορές, δηλαδή τον αριθµό µητρώου, ονοµατεπώνυµο, κλάδο ασφάλισης, αποδοχές, 

αριθµό ηµερών εργασίας, εισφορές και µισθολογική περίοδο στην οποία ανάγονται οι 

εισφορές κάθε ασφαλισµένου. 

Τυχόν έλλειψη του αριθµού µητρώου ή ανακριβής αναγραφή αυτού καθώς και του 

ονόµατος των ασφαλισµένων, από τα στοιχεία της προηγούµενης υποπερίπτωσης, δεν 

συνεπάγεται ακυρότητα των πράξεων επιβολής εισφορών. 

γ. Όταν συντάσσεται πράξη επιβολής εισφορών για µη καταβολή τους ή για µη 

επικόλληση των ελλειπόντων ενσήµων, αυτή πρέπει να περιέχει το σύνολο των στοιχείων 

που αναφέρονται στην ανωτέρω περίπτωση β΄. Αντίθετα, για όλες τις υπόλοιπες 

περιπτώσεις, για τις οποίες συντάσσεται πράξη επιβολής εισφορών, αρκεί η παράθεση σε 

αυτήν των στοιχείων που αναφέρονται στην υποπερίπτωση βα΄ αυτής. 

1. Επιπλέον, µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 33 της 

αρ.πρωτ.Φ21/544/28.3.2002 Απόφασης του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων (ΦΕΚ Β΄ 414/5.4.2002 - Κανονισµός διαδικασιών ασφάλισης για την 

εφαρµογή της Αναλυτικής Περιοδικής ∆ήλωσης), η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση 

των διατάξεων του άρθρου 16 του α.ν. 1846/1951, ορίζεται, ότι ο υπόχρεος οφείλει να 

καταβάλει εισφορές εντός του χρονικού διαστήµατος που ορίζεται στο άρθρο 13 του 

ν.2972/2001 ανεξαρτήτως χρόνου υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής ∆ήλωσης 

(Α.Π.∆.). 

2. Εξάλλου, µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 9 του ν.3302/2004 ορίζεται, ότι 

µειώνονται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ.5 του άρθρου 51 του ν.2676/1999, 

όπως ισχύουν µετά την αναρίθµησή της σε παρ.6 µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 
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16 του ν.2747/1999, την τροποποίηση της µε την παρ.6 του άρθρου 11 του ν.3232/2004, 

τα πρόσθετα τέλη και λοιπές πρόσθετες επιβαρύνσεις των οφειλόµενων απαιτητών 

εισφορών προς το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. χρονικής περιόδου µέχρι 30.11.2004. κατά 80%, 

εφόσον αυτές καταβληθούν εφάπαξ και κατά 50% εφόσον ρυθµιστεί η εξόφλησή τους 

µέχρι και ογδόντα (80) µηνιαίες δόσεις, µε την προϋπόθεση της κανονικής καταβολής των 

τρεχουσών εισφορών. Το ποσό µείωσης των πρόσθετων τελών και λοιπών πρόσθετων 

επιβαρύνσεων στην περίπτωση τµηµατικής καταβολής αφαιρείται από τις τελευταίες 

δόσεις. 

3. Με το αρ.πρωτ. «…» σχετικό έγγραφό σας, προκειµένου για την εφαρµογή των 

διατάξεων της υποπερ.αα΄ της περ.α΄ της παρ.1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε (αναγνώριση 

της µισθοδοσίας ως δαπάνης), µας ζητήσατε να σας γνωρίσουµε αν µε βάση τη νοµοθεσία 

του Ι.Κ.Α. υπάρχει βεβαίωση στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) κατά τον χρόνο έναρξης του φορολογικού ελέγχου η επιχείρηση έχει υποβάλλει 

τις Α.Π.∆. (Αναλυτικές Περιοδικές ∆ηλώσεις) και τα δεδοµένα των οποίων συµφωνούν µε 

αυτά των βιβλίων και στοιχείων της (διαπίστωση του φορολογικού ελέγχου), 

β) κατά τον χρόνο έναρξης του ελέγχου η επιχείρηση έχει υποβάλλει τις Α.Π.∆. 

(Αναλυτικές Περιοδικές ∆ηλώσεις) και επιπλέον, αίτηση στην επιτροπή αναστολών του 

ΙΚΑ για ρύθµιση των οφειλών της (ασφαλιστικών εισφορών που προκύπτουν από τις 

Α.Π.∆.), βάσει του άρθρου 9 του ν.3302/04, πριν την έναρξη του φορολογικού ελέγχου και 

ο έλεγχος του ΙΚΑ καθώς και η έκδοση της σχετικής πράξης βεβαίωσης γίνεται µετά τον 

φορολογικό έλεγχο. 

Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη της ∆ιεύθυνσης Ασφάλισης - Εσόδων του Ι.Κ.Α. 

(Τµήµα Ελέγχου Κοινών Επιχειρήσεων), η οποία µας απάντησε µε το αρ.πρωτ. «..» 

έγγραφό της, ότι σε βάρος των εργοδοτών που δεν καταβάλλουν το σύνολο των 

απαιτούµενων εισφορών για την ασφάλιση του προσωπικού τους συντάσσονται Πράξεις 

Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.). Η σύνταξη Π.Ε.Ε. προϋποθέτει την διενέργεια ελέγχου από 

τους εντεταλµένους προς τούτο υπαλλήλους του Ι.Κ.Α., όπου συνεκτιµώνται τόσο τα 

στοιχεία που τηρεί ο εργοδότης (Αναλυτικές Περιοδικές ∆ηλώσεις, συµβάσεις εργασίας, 

πίνακες προσωπικού κ.λπ.) όσο και άλλα που έχουν στη διάθεσή τους οι αρµόδιες 

υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. (εκθέσεις ελέγχου του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας κ.λπ.), ώστε 

µε την ολοκλήρωσή του να διαµορφωθεί µια όσο το δυνατόν σαφέστερη εικόνα ως προς 

την εκπλήρωση εκ µέρους του εργοδότη των υποχρεώσεων του έναντι του Ι.Κ.Α. - 

Ε.Τ.Α.Μ. για την ορθή και πλήρη ασφάλιση του προσωπικού του. Η διαδικασία αυτή 

αποτελεί την µοναδική διαδικασία µέσω της οποίας βεβαιώνονται (καταλογίζονται) σε κάθε 

περίπτωση οι µη καταβληθείσες εισφορές. 
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4. Κατόπιν των ανωτέρω και δεδοµένου ότι, η µοναδική διαδικασία µέσω της οποίας 

βεβαιώνονται ή καταλογίζονται από το Ι.Κ.Α. µη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές 

από εργοδότες αποτελεί η σύνταξη Πράξεων Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.), σύµφωνα µε 

τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 26 του α.ν.1846/1951, κατόπιν διενέργειας ελέγχου 

από τους εντεταλµένους υπαλλήλους του Ι.Κ.Α., προκύπτει, ότι για τις επιχειρήσεις 

(εργοδότες) που έχουν υποβάλλει τις Αναλυτικές Περιοδικές ∆ηλώσεις (Α.Π.∆.) αλλά δεν 

έχουν καταβάλλει τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές δεν υπάρχει βεβαίωση και 

εποµένως, δεν µπορούν να εκπέσουν τη δαπάνη µισθοδοσίας από τα ακαθάριστα έσοδα 

τους, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της υποπερ.αα΄ της περ.α΄ της παρ.1 του άρθρου 31 

του Κ.Φ.Ε.. 

 

 

Αθήνα, 5 Ιουλίου 2007 

Αριθµ. Πρωτ.:1055949/10656/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. 

 

ΣΧΕΤ.: Η αρ. πρωτ. 806/φκ/7.06.2007 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.θ΄ της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, 

όπως ίσχυαν πριν από την αντικατάσταση τους µε την παρ.8 του άρθρου 5 του 

ν.3091/2002, από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εξέπιπταν τα ποσά των 

προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. Το ποσό της πρόβλεψης αυτής 

υπολογιζόταν σε ποσοστό 0,5% επί της αναγραφόµενης στα τιµολόγια πώλησης ή 

παροχής υπηρεσιών αξίας προς επιτηδευµατίες, µετά την αφαίρεση των ποσών που 

αναφέρονταν στις ίδιες διατάξεις. Πέραν της σχηµατιζόµενης κατά τα ανωτέρω 

πρόβλεψης, κανένα άλλο ποσό δεν αναγνωριζόταν προς έκπτωση από τα ακαθάριστα 

έσοδα για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. 

Οι διατάξεις αυτές είχαν εφαρµογή για αποσβέσεις επισφαλών απαιτήσεων που 

διενεργούνταν µέχρι και τη χρήση 2002. 

2. Περαιτέρω, µε τις πιο πάνω διατάξεις, όπως αυτές είχαν τροποποιηθεί µε την παρ.8 

του άρθρου 5 του ν.3091/2002 και ίσχυσαν για τις διαχειριστικές περιόδους 2003 και 2004, 

ορίζετο, ότι από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εκπίπτουν οι αποσβέσεις των 
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επισφαλών απαιτήσεων που έχουν γίνει µε οριστικές εγγραφές. 

3. Με την αρ.πρωτ.1111373/13303/Β0012/ΠΟΛ. 1133/11.12.2003 Απόφαση του 

Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των 

διατάξεων της περ.θ΄ της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 (καθεστώς απόσβεσης µε 

οριστικές εγγραφές), καθορίσθηκε ο τρόπος απόσβεσης των επισφαλών απαιτήσεων των 

επιχειρήσεων (προϋποθέσεις και δικαιολογητικά). 

4. Όπως είχε γίνει δεκτό µε την αρ.πρωτ.1021577/10206/Β0012/ΠΟΛ. 1038/5.03.2003 

ερµηνευτική εγκύκλιο του ν.3091/2002, οι επιχειρήσεις που είχαν σχηµατίσει ήδη 

προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων µε βάση τις αντικατασταθείσες, από το 

ν.3091/2002, διατάξεις του Κ.Φ.Ε. και εµφάνιζαν στις 31.12.2002 αναπόσβεστο υπόλοιπο 

των µη πραγµατοποιηθεισών προβλέψεων στα βιβλία τους, υποχρεούντο να µεταφέρουν 

σε χρέωση του λογαριασµού 44 «Προβλέψεις» (δευτεροβάθµιος λογαριασµός 44.11  

«Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις»), µέχρι πλήρους απόσβεσής τους τα ποσά των 

αποδεδειγµένων επισφαλών απαιτήσεων που δικαιούντο να αφαιρέσουν από τα 

ακαθάριστα έσοδα µε βάση τις διατάξεις του ν. 3091/2002. 

5. Από τα στοιχεία της σχετικής αίτησής σας και τις προφορικές διευκρινίσεις που µας 

δώσατε προκύπτει, ότι στα βιβλία της επιχείρησής σας «….» εµφανιζόταν στις 31.12.2002 

υπόλοιπο στο λογαριασµό «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις», λόγω εφαρµογής των 

διατάξεων της περ.θ΄ της παρ.1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε.. Στη συνέχεια, εντός των 

χρήσεων 2003 και 2004, προχωρήσατε σε διαγραφή του υπολοίπου αυτού και συντάξατε 

συγκεντρωτική κατάσταση µε πλήρη στοιχεία για τον κάθε πελάτη (ονοµατεπώνυµο - 

επωνυµία, επάγγελµα, διεύθυνση, διαγραφέν ποσό, Α.Φ.Μ. και αρµόδια ∆.Ο.Υ. του 

πελάτου), την οποία καταθέσατε στην αρµόδια για την φορολογία σας ∆.Ο.Υ. και 

γνωστοποιήσατε στον καθένα την διαγραφή της επισφαλούς απαίτησης. Ακόµη, µας 

γνωρίσατε ότι η επιχείρησή σας κατά τις χρήσεις 2003 και 2004 δεν έχει προχωρήσει στην 

έκπτωση καµίας δαπάνης απόσβεσης επισφαλών απαιτήσεων. 

6. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι η απόσβεση του υπολοίπου του λογαριασµού των 

προβλέψεων των επισφαλών πελατών της επιχείρησής σας θα έπρεπε να έχει γίνει 

σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που είχαν ορισθεί µε την αρ. πρωτ. 

1111373/13303/Β0012/ΠΟΛ. 1133/11.12.2003 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και 

Οικονοµικών, το οποίο όµως ως θέµα πραγµατικό εξετάζεται από τον έλεγχο. 

Τέλος, σας γνωρίζουµε ότι η υποχρέωση ενηµέρωσης των ∆.Ο.Υ. για τις 

διαγραφόµενες (µε βάση τα κριτήρια των επιχειρήσεων) απαιτήσεις υπήρχε υπό το 

καθεστώς της διενέργειας πρόβλεψης για την απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων, όπως 

άλλωστε ισχύει και σήµερα (1012212/10171/Β0012/ΠΟΛ. 1016/7.02.2005). 
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Αθήνα, 3/7/2007  

Αριθ. Πρωτ: 1066356/2348/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Τρόπος φορολόγησης εκπαιδευτών οδήγησης. 

 

Απαντώντας στο 182/11.11.2006 έγγραφό σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, 

σας πληροφορούµε τα εξής: 

Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε. 

εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος που αποκτάται από ατοµική ή 

εταιρική επιχείρηση εµπορική, βιοµηχανική ή βιοτεχνική ή από την άσκηση οποιουδήποτε 

κερδοσκοπικού επαγγέλµατος, το οποίο δεν υπάγεται στα ελευθέρια επαγγέλµατα που 

αναφέρονται στο άρθρο 48. 

2. Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε., 

το καθαρό εισόδηµα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία 

δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. εξευρίσκεται λογιστικώς µε έκπτωση από τα 

ακαθάριστα έσοδα, των εξόδων που αναφέρονται ρητά στο άρθρο αυτό. 

3. Το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών για τις µικρές επιχειρήσεις που 

τηρούν βιβλία και στοιχεία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ καθιέρωσε από το οικονοµικό 

έτος 2004 το λογιστικό προσδιορισµό του καθαρού εισοδήµατός τους, ο οποίος θεωρείται 

ένας απλός και δίκαιος τρόπος προσδιορισµού κερδών, καθόσον φορολογούνται για τα 

πραγµατικά τους κέρδη που προκύπτουν από τα τηρούµενα βιβλία τους. 

4. Τροποποίηση των διατάξεων αυτών δεν αντιµετωπίζεται από την Υπηρεσία 

µας. 

Β. ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Αναφορικά µε την πρότασή σας για θέσπιση τήρησης πρόσθετου βιβλίου 

εκπαιδευοµένων οδηγών από τους εκπαιδευτές οδηγών µοτοποδηλάτων και 

µοτοσικλετών, σας γνωρίζουµε ότι µε τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 5 

του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν µε την 

παράγραφο 22 του άρθρου 28 του ν.3522/2006 (ΦΕΚ 276 Α΄) και οι οποίες ισχύουν 

σύµφωνα µε την περίπτωση ιβ΄ του άρθρου 39 αυτού του νόµου από 1.3.2007, από την 

ηµεροµηνία αυτή και µετά οι ως άνω επιτηδευµατίες υποχρεούνται σε τήρηση του εν λόγω 

πρόσθετου βιβλίου. 
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Αθήνα, 28 Ιουνίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1027850/541/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Απογραφή σε βιβλία Β΄ κατηγορίας. 

 

Απαντώντας σε σχετικό σας µε το ανωτέρω θέµα έγγραφο, σας γνωρίζουµε τα 

εξής: 

1. Επιχείρηση η οποία υποχρεούται σε τήρηση βιβλίων Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ 

και η οποία κατά την κρινόµενη χρήση υπόκειται υποχρεωτικά σε σύνταξη απογραφής 

λόγω ύψους ακαθαρίστων εσόδων, ενώ την προηγούµενη χρήση δεν είχε τέτοια 

υποχρέωση, τότε για µεν το αρχικό απόθεµα θα ληφθεί υπόψη το 10% των αγορών της 

προηγούµενης χρήσης (χρήση για την οποία δεν είχε υποχρέωση σύνταξης απογραφής), 

για δε το τελικό απόθεµα θα ληφθούν υπόψη τα δεδοµένα της πραγµατικής απογραφής. 

2. Στην αντίθετη περίπτωση δηλ. όταν την προηγούµενη χρήση από αυτή της 

κρινόµενης η επιχείρηση υποχρεούτο σε σύνταξη απογραφής ενώ κατά την κρινόµενη δεν 

έχει τέτοια υποχρέωση τότε ως αρχικό απόθεµα χρήσης λαµβάνεται η απογραφή τέλους 

της προηγούµενης χρήσης, που ήδη έχει συντάξει, και το τελικό απόθεµα µπορεί να είναι 

το 10% των αγορών της χρήσης ή να διενεργήσει προαιρετικά απογραφή, υπό την 

προϋπόθεση ότι θα συνεχιστεί η σύνταξη των (προαιρετικών) απογραφών για µια 3ετία 

από τη σύνταξη της πρώτης προαιρετικής απογραφής λήξης. 

 

 

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2007 

Αρ.Πρωτ.: 1030183/10394/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή των διατάξεων της περ.υ΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 
του ν.2238/1994. 

 

ΣΧΕΤ.: Η από 21.3.2007 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στην σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.υ΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, 



 454 

όπως αυτή προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν.3427/2005 και έχει εφαρµογή 

για ισολογισµούς που κλείνουν µετά την 30η ∆εκεµβρίου 2005, από τα ακαθάριστα έσοδα 

της επιχείρησης εκπίπτει το ανταποδοτικό τέλος που καταβάλλει αυτή λόγω της 

συµµετοχής της σε συλλογικό σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α΄ 179) κατά το χρόνο καταβολής. 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις του α5 εδαφίου της υποπερ. α΄ της περ. Β2 του 

άρθρου 7 του ν.2939/2001 ορίζεται, ότι για την έγκριση κάθε συστήµατος συλλογικής 

εναλλακτικής διαχείρισης απαιτείται ο διαχειριστής της συσκευασίας να καταβάλλει στον 

Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. (Εθνικός Οργανισµός Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης των Συσκευασιών και 

άλλων προϊόντων) σχετικό ανταποδοτικό τέλος, το ύψος του οποίου προσδιορίζεται 

αρχικά µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 

και ∆ηµόσιων Έργων. Το ποσό του ανταποδοτικού τέλους αναπροσαρµόζεται µε κοινή 

απόφαση των ως άνω Υπουργών µετά από εισήγηση του Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. µε κριτήριο την 

έκταση του συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης. 

3. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησής σας 

«...» εκπίπτει το ανταποδοτικό τέλος που καταβάλλετε ως διαχειριστής του εν λόγω 

συστήµατος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης στον Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. (Εθνικός 

Οργανισµός Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης των Συσκευασιών και άλλων προϊόντων). 

Εξάλλου, ακόµη και αν δεν προβλεπόταν από ειδικές διατάξεις η έκπτωση του εν 

λόγω τέλους αυτό θα εξέπιπτε από τα ακαθάριστα έσοδά σας, ως τέλος που βαρύνει την 

επιχείρηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε.. 

 

 

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1046602/928/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση διαφόρων χρηµατοοικονοµικών εξόδων προς 
έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης. 

 

Απαντώντας στην από 11.5.07 αίτησή σας, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

διευκρινίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 

του Κ.Φ.Ε., το καθαρό εισόδηµα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία 

και στοιχεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. εξευρίσκεται λογιστικά, µε έκπτωση 

από τα ακαθάριστα έσοδα των γενικών εξόδων διαχείρισης µε την προϋπόθεση ότι 
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πραγµατοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης και έχουν αναγραφεί στα βιβλία της. 

2. Επίσης µε τις 1003821/10037/Β0012/ΠΟΛ. 1005/14.1.05 και 

1017618/10261/Β0012/ΠΟΛ. 1028/17.2.2006 εγκυκλίους έχει γίνει δεκτό ότι οι προµήθειες 

των τραπεζών καθώς και τα προεξοφλητικά έξοδα που χρεώνουν οι τράπεζες σε βάρος 

των επιχειρήσεων σε περίπτωση προεξόφλησης των δόσεων που προκύπτουν από 

πιστωτικές κάρτες πελατών, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. 

3. Στην αίτησή σας µας αναφέρετε ότι η επιχείρησή σας (ατοµική µε βιβλία Β΄ 

κατηγορίας) πραγµατοποιεί διάφορα χρηµατοοικονοµικά έξοδα µε τα οποία χρεώνουν οι 

τράπεζες τις συναλλαγές όπως έξοδα αύξησης ορίου δανείου, έξοδα αναθεώρησης ορίου, 

έξοδα διαχείρισης, έξοδα εξέτασης αιτήµατος πιστοδότησης ανοιχτού επιχειρηµατικού 

δανείου κ.α.. 

4. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα 

ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα µε τα οποία 

επιβαρύνουν οι τράπεζες τις συναλλαγές, µε την απαραίτητη προϋπόθεση τα έξοδα αυτά 

να πραγµατοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης, γεγονός πραγµατικό που ανάγεται 

στην εξελεγκτική αρµοδιότητα του προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ.. 

 

 

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1031869/10417/Β0012 

ΘΕΜΑ: Η αξία των δωρούµενων προς το ∆ηµόσιο εκτυπωτικών 
µηχανηµάτων δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης.  

 

ΣΧΕΤ.: Η από 27/3/2007 αίτησή σας. 

 

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής αίτησής σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, 

σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 30 του ν.2238/94, οι οποίες 

εφαρµόζονται ανάλογα και στα νοµικά πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 101 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., 

συνεταιρισµούς, δηµόσιες, δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, κ.λπ.) βάσει της παρ.1 

του άρθρου 105 του ιδίου νόµου, ως ακαθάριστο εισόδηµα από την άσκηση εµπορικής 

επιχείρησης θεωρείται το σύνολο των πάσης φύσεως εσόδων της επιχείρησης από τις 

κάθε είδους συναλλαγές αυτής, που έχουν σχέση µε την επαγγελµατική της δραστηριότητα 

γενικά, καθώς και κάθε κέρδος που προκύπτει κατά την επιδίωξη του σκοπού της 

(πωλήσεις, µεσιτείες, αποζηµιώσεις, επιχορηγήσεις κ.λπ.). 
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2. Με τις διατάξεις της υποπεριπτ.γγ΄ της περ.α΄ της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/94 

ορίζεται, ότι από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή 

βιβλία και στοιχεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., εκπίπτουν η αξία των 

κινητών µνηµείων που µεταβιβάζονται λόγω δωρεάς στο ∆ηµόσιο ή σε µουσεία 

αναγνωρισµένα από τον Υπουργό Πολιτισµού, καθώς και τα χρηµατικά ποσά που 

καταβάλλονται λόγω δωρεάς στο ∆ηµόσιο, τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τα 

ηµεδαπά Α.Ε.Ι., τα κρατικά και δηµοτικά νοσηλευτικά ιδρύµατα και τα νοσοκοµεία που 

είναι νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό 

Προϋπολογισµό, καθώς και το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων. Επίσης, εκπίπτει η αξία των 

ιατρικών µηχανηµάτων και των ασθενοφόρων αυτοκινήτων, που µεταβιβάζονται λόγω 

δωρεάς στα κρατικά και δηµοτικά νοσηλευτικά ιδρύµατα και τα νοσοκοµεία που αποτελούν 

νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό. 

3. Περαιτέρω, µε το αριθµ.πρωτ. 1019624/10165/Β0012/10.4.2002 έγγραφό µας 

διευκρινίσθηκε ότι, από τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης δεν εκπίπτει η αξία των 

δωρούµενων από αυτή προς το ∆ηµόσιο και ∆ήµους ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

απορριµµατοφόρων, καθόσον οι δωρεές σε είδος που .αναγνωρίζονται ως εκπεστέες 

αναφέρονται περιοριστικά στις διατάξεις της υποπεριπτ.γγ΄ της περ.α΄ της παρ.1 του 

άρθρου 31 του ν.2238/94. 

4. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, η αξία των εκτυπωτικών µηχανηµάτων που προτίθεσθε 

να δωρίσετε στο ∆ηµόσιο δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά σας προκειµένου για τον 

προσδιορισµό των φορολογητέων καθαρών κερδών σας. Επίσης, δεν περιλαµβάνεται στα 

φορολογητέα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησής σας, καθόσον δεν συνιστά έσοδο από 

πώληση εµπορευµάτων. 

5. Τέλος, αναφορικά µε την υποχρέωση σε Φ.Π.Α. ή όχι, αρµόδια να απαντήσει είναι η 

∆ιεύθυνση Φ.Π.Α. στην οποία κοινοποιείται το παρόν και συνηµµένο φωτοαντίγραφο της 

αιτήσεώς σας. 

 

 

Αθήνα,17 Μαΐου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1049002/930/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση δαπάνης για την αγορά προγράµµατος 
ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

 

Απαντώντας στην από 18.4.2007 αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 
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γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ: 

1. Σύµφωνα µε την 1003821/10037/Β0012/ΠΟΛ. 1005/14.1.2005 Υπουργική 

Απόφαση που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παραγράφου 19 του 

άρθρου 31 του ν.2238/1994, τα προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών (software) που 

εισάγει επιχείρηση από συγγενείς εταιρείες του εξωτερικού και τα χρησιµοποιεί για 

ενοικίαση σε τρίτους, έναντι περιοδικού µισθώµατος, θεωρούνται για την εκµισθώτρια 

εταιρεία πάγια στοιχεία και αποσβένονται, σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους 

συντελεστές απόσβεσης (1108007/10542/Β0012/10.4.1992). 

2. Τα ανωτέρω ισχύουν ανάλογα και για το πρόγραµµα ηλεκτρονικών 

υπολογιστών (software) το οποίο πρόκειται να αγοράσετε από τον Καναδά µέσω του 

internet µε πιστωτική κάρτα ή τραπεζικό έµβασµα και το οποίο θα χρησιµοποιήσετε για τις 

ανάγκες λειτουργίας της επιχείρησής σας (λογισµικό παρακολούθησης έργων χρόνου και 

εξόδων κίνησης των υπαλλήλων σας για τη διαχείριση έργων που αναλαµβάνετε εκ 

µέρους των πελατών σας). 

Επισηµαίνεται, ότι για την πιο πάνω δαπάνη δεν απαιτείται προέγκριση της 

επιτροπής της περ.ι΄ της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994. Επίσης δεν υπάρχει 

υποχρέωση παρακράτησης του φόρου που προβλέπεται από την παρ.6 του άρθρου 13 

του ίδιου νόµου. 

3. Όσον αφορά την απόσβεση της αξίας του παραπάνω προγράµµατος Η/Υ 

(software) που πρόκειται να αγοραστεί, αυτή θα διενεργηθεί µε το συντελεστή που θα 

επιλεγεί µεταξύ του κατώτερου 24% και του ανώτερου 30% που έχουν καθοριστεί µε τις 

διατάξεις της παραγρ.5 του άρθρου 11 του π.δ/τος 299/2003 ή και ενδιάµεσου ακέραιου 

συντελεστή, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της παραγρ.7 του άρθρου 9 του ν.3296/2004. 

Επίσης έχει παρασχεθεί η δυνατότητα της εφάπαξ απόσβεσης της αξίας του εν λόγω 

παγίου στοιχείου, κατά τη χρήση εντός της οποίας τίθεται σε λειτουργία, µε τις διατάξεις 

της παραγρ. 9 του άρθρου 4 του ν.2753/1999. 

4. Η ∆ιεύθυνση Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) στην οποία κοινοποιείται το 

παρόν µε συνηµµένη τη σχετική αίτηση της επιχείρησης παρακαλείται να απαντήσει σε 

θέµατα δικής της αρµοδιότητας, αναφορικά µε τι παραστατικό στοιχείο θα κάνει η εν λόγω 

επιχείρηση εγγραφή στα τηρούµενα βιβλία της. 

 

 

 

 



 458 

Αθήνα 4 Μαΐου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1041315/15041/Γ0012 

 

ΘΕΜΑ: Συντελεστής απόσβεσης ξυλείας και µεταλλικών ικριωµάτων 
που χρησιµοποιούνται σε οικοδοµικά έργα. 

 

ΣΧΕΤ: Η από 24.4.2007 τηλεοµοιοτυπία σας. 

 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά µε το θέµα και µετά τις 

διευκρινίσεις που µας δώσατε τηλεφωνικά, σας πληροφορούµε τα ακόλουθα: 

1. Με τις διατάξεις της παραγρ.2 του άρθρου 7 του π.δ/τος 299/2003 για την ξυλεία 

που χρησιµοποιείται σε οικοδοµικά και άλλα τεχνικά έργα έχει ορισθεί κατώτερος 

συντελεστής απόσβεσης 24% και ανώτερος 30%. 

Με τις ίδιες διατάξεις για τα µεταλλικά ικριώµατα (µεταλλικές σκαλωσιές, βίδες, 

σύνδεσµοι κ.λπ.) που χρησιµοποιούνται από τις παραπάνω επιχειρήσεις έχει ορισθεί 

κατώτερος συντελεστής απόσβεσης 7% και ανώτερος 10%. 

2. Με τις διατάξεις της παραγρ.7 του άρθρου 9 του ν.3296/2004 παρέχεται η 

δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αποσβέσουν τα πάγια περιουσιακά τους στοιχεία και µε 

ενδιάµεσο ακέραιο συντελεστή απόσβεσης µεταξύ του κατώτερου και του ανώτερου που 

έχει ορισθεί µε τις διατάξεις του π.δ/τος 299/2003. 

3. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η επιχείρηση «…» που έχει ως αντικείµενο εργασιών 

την εκµίσθωση ξυλείας και µεταλλικών ικριωµάτων που χρησιµοποιούνται για οικοδοµικά 

έργα, θα διενεργήσει αποσβέσεις για τα πάγια αυτά µε διαφορετικό συντελεστή για το 

καθένα, σύµφωνα µε όσα προαναφέρθηκαν. 

 

 

Αθήνα, 24 Απριλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1033952/15033/Γ0012 

 

ΘΕΜΑ: Αποσβέσεις παγίων στοιχείων. 

 

ΣΧΕΤ.: Το αριθ.176/30.3.2007 έγγραφό σας. 

 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, µε το οποίο ζητάτε να σας γνωρίσουµε εάν οι 
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Η/Υ και τα ηλεκτρονικά συγκροτήµατα που τίθενται σε λειτουργία µέσα στην ίδια 

διαχειριστική περίοδο είναι δυνατόν ένα µέρος αυτών να αποσβεσθεί εφάπαξ και το 

υπόλοιπο µέρος να αποσβεσθεί τµηµατικά, µε επιλογή του ανώτερου ή του κατώτερου ή 

και ενδιάµεσου συντελεστή απόσβεσης, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 11 

του π.δ/τος 299/2003 και του άρθρου 9 του ν.3296/2004, σας πληροφορούµε τα 

ακόλουθα: 

1. Με την 1103610/16488/ΠΟΛ. 1122/Γ0012/19.11.2003 διαταγή µας, µε την οποία 

κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του π.δ/τος 299/2003, διευκρινίστηκε ότι η επιλογή του 

κατώτερου ή του ανώτερου συντελεστή απόσβεσης (αλλά και του ενδιάµεσου) αφορά 

υποχρεωτικά όλα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην ίδια κατηγορία και 

είναι δεσµευτική µέχρι την πλήρη απόσβεσή τους. 

Ως κατηγορία παγίων περιουσιακών στοιχείων νοείται η τελευταία υποδιάκριση 

αυτών όπως ορίζεται στο παραπάνω π.δ/γµα. 

∆ηλαδή οι επιχειρήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα για ορισµένα από τα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην ίδια κατηγορία να επιλέξουν τον κατώτερο 

συντελεστή απόσβεσης και για τα υπόλοιπα τον ανώτερο. 

Επίσης, εφόσον επιλέξουν ως συντελεστή απόσβεσης π.χ. τον κατώτερο, 

υποχρεούνται να τον χρησιµοποιούν µέχρι την πλήρη απόσβεση των παγίων 

περιουσιακών στοιχείων. Ωστόσο αυτή η επιλογή δεν δεσµεύει την επιχείρηση εάν σε 

επόµενη διαχειριστική χρήση αποκτήσει νέο πάγιο στοιχείο το οποίο ανήκει στην ίδια 

κατηγορία. 

2. Μετά τα ανωτέρω είναι αυτονόητο ότι η «…» Τράπεζα που θέτει και το σχετικό 

ερώτηµα, δεν δύναται να διενεργήσει εφάπαξ απόσβεση για ένα µέρος των Η/Υ και των 

ηλεκτρονικών συγκροτηµάτων που τέθηκαν σε λειτουργία εντός της ίδιας διαχειριστικής 

περιόδου και για το υπόλοιπο µέρος τµηµατική απόσβεση, µε το συντελεστή που θα 

επιλέξει µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις, αλλά υποχρεούται να επιλέξει µεταξύ της 

διενέργειας εφάπαξ ή τµηµατικής απόσβεσης αυτών, σύµφωνα µε όσα προαναφέρθηκαν. 

 

Αθήνα, 23 Απριλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1027847/540/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Έκπτωση δαπανών επιχειρήσεων. 

 

Απαντώντας στην από 12.3.2007 αίτησή σας, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, 

σας διευκρινίζουµε τα ακόλουθα: 
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1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 

του Κ.Φ.Ε, από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή 

βιβλία και στοιχεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ εκπίπτουν τα γενικά έξοδα 

διαχείρισης στα οποία περιλαµβάνεται µεταξύ άλλων και το τεκµαρτό ενοίκιο των ακινήτων 

που ανήκουν στον επιχειρηµατία και χρησιµοποιούνται από την επιχείρηση, εφόσον αυτό 

υπολογίστηκε στο εισόδηµα του από ακίνητα. 

2. Επίσης, µε την 1089345/1443/Α0012/ΠΟΛ. 1224/24.9.2001 εγκύκλιό µας έγινε 

δεκτό ότι στην περίπτωση ιδιοχρησιµοποίησης ακινήτου από ατοµική επιχείρηση µε βιβλία 

Β΄ κατηγορίας, το τεκµαρτό ενοίκιο από ιδιοχρησιµοποίηση αποτελεί σε κάθε περίπτωση 

εισόδηµα από ακίνητα (Α΄ κατηγορίας) ανεξάρτητα από την καταχώρηση ή µη στα 

τηρούµενα βιβλία. Για την αναγνώριση, όµως, ως εξόδου του αντίστοιχου ποσού 

τεκµαρτού ενοικίου απαιτείται η εγγραφή στα τηρούµενα βιβλία (εσόδων-εξόδων). 

3. Περαιτέρω, όπως έχει γίνει πάγια δεκτό από τη διοικητική και δικαστηριακή 

νοµολογία, για την έκπτωση των προβλεποµένων από τις διατάξεις του άρθρου 31 του 

ν.2238/1994 δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα δεδοµένης διαχειριστικής χρήσης, 

πρέπει αυτές να αφορούν τη συγκεκριµένη διαχειριστική χρήση εντός της οποίας έχουν 

πραγµατοποιηθεί, να είναι οριστικές και εκκαθαρισµένες, να αφορούν την επιχειρηµατική 

δραστηριότητα της επιχείρησης και να συµβάλουν στην ανάπτυξη των εργασιών της και 

στη δηµιουργία εισοδήµατος. 

Η διαπίστωση της ύπαρξης των προϋποθέσεων αυτών για την αναγνώριση της 

έκπτωσης µία δαπάνης από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης είναι θέµα πραγµατικό 

και ως εκ τούτου εναπόκειται στην εξελεγκτική εξουσία του προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ., ο 

οποίος σε κάθε περίπτωση ερευνά το ύψος και τη φύση της κάθε συγκεκριµένης δαπάνης 

και σε περίπτωση αµφιβολίας κρίνουν τα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια και εποµένως, η υπηρεσία 

µας δεν µπορεί να αποφανθεί, εκ των προτέρων αν µία συγκεκριµένη δαπάνη εκπίπτει ή 

όχι από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης. 

4. Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση που επιχείρηση έχει την έδρα της σε 

τµήµα µισθωµένης οικίας, για τα καταβαλλόµενα µισθώµατα που αφορούν στη 

δραστηριότητα της επιχείρησης. 

5. Στο πρώτο ερώτηµα της αίτησής σας µας αναφέρετε ότι ατοµική επιχείρηση µε 

έδρα τη µισθωµένη κατοικία της, καταχωρεί στα βιβλία της προς έκπτωση το µισό ενοίκιο, 

ενώ το υπόλοιπο ρωτάτε αν µπορεί να εκπέσει ως ενοίκιο κύριας κατοικίας σύµφωνα µε 

τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε.. 

6. Συνοψίζοντας τα όσα αναφέρουµε παραπάνω, προκύπτει ότι η επιχείρηση που 

έχει την έδρα της σε τµήµα µισθωµένης κατοικίας δύναται να αφαιρέσει το µίσθωµα που 
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αφορά στη δραστηριότητα της επιχείρησης εφόσον πληρούνται οι προαναφερόµενες 

προϋποθέσεις. Το ποσοστό που θα εφαρµοστεί για τον υπολογισµό της έκπτωσης του 

ενοικίου δεν είναι οπωσδήποτε αυτό που αναφέρετε στην αίτησή σας (50%) αλλά το θέµα 

εναπόκειται ως πραγµατικό στην εξελεγκτική εξουσία του αρµόδιου προϊσταµένου της 

∆.Ο.Υ.. Σε ό,τι αφορά στην έκπτωση του υπόλοιπου ενοικίου ως ενοίκιο κύριας κατοικίας, 

σας πληροφορούµε ότι αυτή είναι δυνατή εφόσον εφαρµόζονται οι διατάξεις της 

περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε.. Το µέρος του ενοικίου που 

θα αφαιρεθεί από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης δεν µπορεί να αφαιρεθεί και ως 

ενοίκιο κύριας κατοικίας δεδοµένου ότι δεν µπορεί να αφαιρεθεί από το εισόδηµα δύο 

φορές η ίδια δαπάνη. 

Για το λόγο αυτό, πρέπει στις σηµειώσεις του φορολογουµένου στο έντυπο Ε3 να 

αναφέρετε ποιο είναι το ποσό του ενοικίου της έδρας της επιχείρησης και ποιο το ποσό 

ενοικίου της κύριας κατοικίας. 

7. Σε ό,τι αφορά στο δεύτερο ερώτηµά σας, σας πληροφορούµε ότι το τεκµαρτό 

ενοίκιο των ακινήτων που ανήκουν στον επιχειρηµατία και χρησιµοποιούνται από την 

επιχείρηση εκπίπτει ως δαπάνη από το ακαθάριστο εισόδηµα της επιχείρησης και 

καταχωρείται στο έντυπο Ε3 µόνο εφόσον το τεκµαρτό αυτό ενοίκιο έχει συµπεριληφθεί 

στο εισόδηµα από ακίνητα (έντυπα Ε2 και Ε1). Τέλος, σε ό,τι αφορά στις επιδοτήσεις για 

αγορές πάγιου εξοπλισµού που λαµβάνονται από επιχειρήσεις µε βιβλία Β΄ κατηγορίας, 

αυτές καταχωρούνται στον κωδικό 681 της πρώτης σελίδας του εντύπου Ε3 και δε 

συµπεριλαµβάνεται στα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης. 

 

 

Αθήνα, 16 Απριλίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1035022/655/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιµετώπιση µισθών και απολαβών που 
καταβάλλονται σε εταίρους αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρίας. 

 

Απαντώντας στην από 4.4.2007 αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.4 το άρθρου 2 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ Α΄ 151), 

σε φόρο υπόκεινται, εκτός των άλλων και οι αστικές κερδοσκοπικές ή µη εταιρίες. 

2. Επίσης, όπως προκύπτει από τις διατάξεις της περίπτ.α΄ της παρ.1 του άρθρου 

31 του ίδιου νόµου, κατ’ εξαίρεση, από τα ακαθάριστα έσοδα των υπόχρεων της παρ. 4 
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του άρθρου 2 δεν εκπίπτουν οι µισθοί και οι κάθε είδους απολαβές των εταίρων ή µελών 

τους. 

3. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 49 του ν.2238/1994, οι 

διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 31 του ίδιου νόµου, εφαρµόζονται και για τον 

προσδιορισµό του καθαρού εισοδήµατος των ελευθερίων επαγγελµάτων του άρθρου 48. 

4. Εξάλλου, µε την 1018050/189/Α0012/ΠΟΛ. 1042/8.2.1993 ερµηνευτική διαταγή 

του νόµου 2065/1992, οι µισθοί και οι κάθε είδους απολαβές που καταβάλλουν οι 

οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρίες οι κοινωνίες αστικού δικαίου, που ασκούν 

επιχείρηση ή επάγγελµα, οι αστικές κερδοσκοπικές ή µη εταιρίες, οι συµµετοχικές ή 

αφανείς, καθώς και κοινοπραξίες της παρ. 2 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., στους εταίρους ή τα 

µέλη τους, δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδά τους, 

προκειµένου για τον προσδιορισµό των φορολογητέων κερδών τους, προκειµένου για τον 

προσδιορισµό των φορολογητέων κερδών τους. Εποµένως, κατά την υποβολή της 

δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος των ανωτέρω υπόχρεων πρέπει να προστίθενται στο 

δηλούµενο αποτέλεσµα, ως λογιστική διαφορά, τα ποσά των µισθών ή αµοιβών γενικά 

που έχουν καταβληθεί για οποιοδήποτε λόγο στους εταίρους ή τα µέλη των κατά τη 

διάρκεια της διαρρεύσασας διαχειριστικής χρήσης και τα οποία έχουν εκπέσει από τα 

ακαθάριστα έσοδα βάσει λογιστικών εγγραφών. 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι σε καµία περίπτωση δεν αναγνωρίζονται προς 

έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των υπόχρεων που αναφέρονται στην παρ.4 του 

άρθρου 2 του ν.2238/94 οι µισθοί και οι κάθε είδους απολαβές που καταβάλλονται στους 

εταίρους ή στα µέλη τους, έστω και εάν για τους µισθούς και τις αµοιβές αυτές συντρέχουν 

όλες οι προϋποθέσεις αναγνώρισης της δαπάνης (καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στο 

Ι.Κ.Α., προσφορά πραγµατικής υπηρεσίας κ.τ.λ.). 

Περαιτέρω, εφόσον οι καταβαλλόµενοι αυτοί µισθοί ή αµοιβές δεν αποτελούν 

δαπάνη εκπιπτόµενη από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, υπάρχει υποχρέωση 

αναµόρφωσης των δηλωθέντων αποτελεσµάτων από τις επιχειρήσεις και κατά συνέπεια 

τα ποσά των µισθών αυτών ή αµοιβών θα φορολογηθούν στο επίπεδο του νοµικού 

προσώπου. 

Εξυπακούεται ότι για τους µισθούς ή αµοιβές που λαµβάνουν οι δικαιούχοι αυτών, 

δεν θα υπαχθούν σε φορολογία µε τις γενικές διατάξεις επ’ ονόµατί τους, καθόσον στην 

περίπτωση αυτή θα είχαµε επιβολή διπλής φορολογίας στο ίδιο εισόδηµα. 

5. Τέλος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 72 του ν.2238/1994, στις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες η φορολογητέα ύλη φορολογήθηκε στο όνοµα προσώπου, το 

οποίο σύµφωνα µε το νόµο δεν έχει φορολογική υποχρέωση γι’ αυτή τη φορολογητέα ύλη, 
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ο προϊστάµενος της αρµόδιας ∆.Ο.Υ., όταν διαπιστώσει την πλάνη, προβαίνει σε νέα 

εγγραφή στο όνοµα του πραγµατικού υπόχρεου. 

6. Με βάση τα πιο πάνω, οι µισθοί και απολαβές που καταβλήθηκαν, κατά τα 

κρινόµενα οικονοµικά έτη, από την αστική µη κερδοσκοπική εταιρία «…», που 

αναφέρεσθε, δεν αναγνωρίζονται, κατά ρητή διάταξη του νόµου, προς έκπτωση από τα 

ακαθάριστα έσοδα αυτής και πρέπει να προστεθούν ως λογιστική διαφορά. 

Βέβαια σε περίπτωση που φορολογήθηκαν οι µισθοί στα προαναφερόµενα 

οικονοµικά έτη στο όνοµα των εταίρων φυσικών προσώπων της αστικής εταιρείας, θα 

εφαρµοσθούν οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 72 του ν.2238/1994. 
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ΑΡΘΡΟ 32 

 

Αθήνα, 20 Νοεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1102477/15085/Γ0012 

 

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή µοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους.  

 

ΣΧΕΤ.: Το αριθ.16626/17.10.2007 έγγραφό σας. 

 

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό, αναφορικά µε το θέµα, σας πληροφορούµε τα 

ακόλουθα: 

Στους ισχύοντες πίνακες µοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους (µ.σ.κ.κ.), οι 

οποίοι σας κοινοποιήθηκαν µε την ΠΟΛ. 1018/2007 εγκύκλιο µας, έχει περιληφθεί ο Κ.Α 

9002α, που αφορά το κυλικείο σε δηµόσιες υπηρεσίες και οργανισµούς κοινής ωφελείας 

και ν.π.δ.δ., µε µ.σ.κ.κ. 14%. 

Όσον αφορά το ερώτηµα που θέτετε αν το κυλικείο εντός του νοσοκοµείου θα 

διαχωρίσει τα ακαθάριστα έσοδα ανά µ.σ.κ.κ. των πωλουµένων ειδών (και συγκεκριµένα 

των τσιγάρων, περιοδικών, τηλεκαρτώχ χαρτικών και ειδών διατροφής) και θα εφαρµόσει 

κατά την περαίωση χωρίς έλεγχο της υποβληθείσας φορολογικής δήλωσης οικον. έτους 

2007 το µεσοσταθµικό συντελεστή (ν.3296/2004), σας πληροφορούµε ότι εφόσον έχει 

καθοριστεί ειδικός µ.σ.κ.κ. για την περίπτωση αυτή, όπως προαναφέρθηκε, θα εφαρµοσθεί 

ο µ.σ.κ.κ. 14%, του Κ.Α 9002 α. 

 

 

Αθήνα, 15 Νοεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1103826/15089/Γ0012 

 

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή µοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους. 

 

ΣΧΕΤ.: Το από 31.10.2007 έγγραφό σας. 

 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά µε το θέµα, σας πληροφορούµε τα 

ακόλουθα: 
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1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.2238/1994 οι επιχειρήσεις που 

τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία Β΄ και Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 

προσδιορίζουν τα καθαρά τους κέρδη λογιστικά. 

Επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32 του παραπάνω νόµου σε 

περίπτωση απόρριψης των τηρουµένων βιβλίων τους τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται 

εξωλογιστικά, µε πολλαπλασιασµό των ακαθαρίστων εσόδων τους, µε το µοναδικό 

συντελεστή καθαρού κέρδους (µ.σ.κ.κ.) που έχει καθοριστεί για τη δραστηριότητα που 

ασκεί. Ο συντελεστής αυτός σε περίπτωση ανακρίβειας προσαυξάνεται κατά 40% (ή 50% 

- άρθρο 10 παραγρ.3 του ν.3296/2004) ή διπλασιάζεται εφόσον η ανακρίβεια των βιβλίων 

και στοιχείων οφείλεται στους λόγους που αναφέρονται στην παραγρ.2 του άρθρου 32 του 

ν.2238/1994. 

Τέλος ο µ.σ.κ.κ. συγκρίνεται µε το συντελεστή που προκύπτει από το λογιστικό 

προσδιορισµό των καθαρών κερδών (µετά την προθήκη των λογιστικών διαφορών) και 

εφαρµόζεται ο µεγαλύτερος, ο οποίος δεν µπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του οικείου 

µ.σ.κ.κ.. Εφόσον τα καθαρά κέρδη που προσδιορίζονται λογιστικά είναι µεγαλύτερα από 

τα προσδιοριζόµενα µε την εφαρµογή του µ.σ.κ.κ., ως τελικά καθαρά κέρδη λαµβάνονται 

τα λογιστικώς προσδιοριζόµενα, ανεξάρτητα αν αυτά αντιστοιχούν σε συντελεστή 

ανώτερο του διπλασίου του οικείου µ.σ.κ.κ. 

2. Με τα ανωτέρω σχετικά µας γνωρίσατε ότι η επιχείρησή σας «…», στην οποία 

διενεργείται τακτικός έλεγχος (από το ∆.Ε.Κ) για τις χρήσεις 2000 έως 2005 και της οποίας 

τα βιβλία έχουν απορριφθεί, είχε ως αντικείµενο εργασιών µέχρι και τη χρήση 2001 την 

παρασκευή τυροπιτών κλπ και την εµπορία αυτών λιανικώς ή χονδρικώς. Από τη χρήση 

2000 η επιχείρησή σας, σύµφωνα µε όσα µας αναφέρετε, σαφώς προκύπτει ότι λειτουργεί 

ως εργοστάσιο. 

Από τη χρήση όµως 2002 δεν προβαίνει σε παραγωγή των παραπάνω ειδών, αλλά 

αγοράζει έτοιµα τα πωλούµενα (χονδρικώς ή λιανικώς) είδη. 

3. Στην ΠΟΑ 1039/2000, µε την οποία κωδικοποιήθηκαν οι µέχρι τότε ισχύοντες 

πίνακες µ.σ.κ.κ. έχουν περιληφθεί µεταξύ των άλλων και µ.σ.κ.κ για τα ακόλουθα 

επαγγέλµατα. 

Κ.Α. 5027:     Εργαστήριο τυροπιτών και συναφών ειδών, 

πώληση χονδρική - µ.σ.κ.κ. 14%  

Κ.Α. 5326:    Έµπορος τυροπιτών και συναφών ειδών, 

πώληση λιανική - µ.σ.κ.κ. 18%. 

Με την 1004925/15062/ΠΟΛ. 1004/Γ0012/19.1.2006 Υπουργική απόφαση 

καθορίστηκαν µ.σ.κ.κ και για τα ακόλουθα επαγγέλµατα, οι οποίοι ισχύουν από τη χρήση 
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2005.  

Κ.Α. 5027:     Εργαστήριο τυροπιτών, σάντουιτς και συναφών ειδών, 

πώληση χονδρική - µ.σ.κ.κ. 14%  

Κ.Α. 5075:     Εργοστάσιο παραγωγής πιτών, κουλουριών, φύλλων κρούστας ή 

καταϊφιού κ.λπ.-µ.σ.κ.κ. 8%  

Κ.Α 5326:      Έµπορος τυροπιτών, σάντουιτς και συναφών ειδών, 

λιανικώς - µ.σ.κ.κ. 18%. 

4. Μετά από όσα προαναφέρθηκαν και προκειµένου η επιχείρησή σας να 

προσδιορίσει εξωλογιστικά τα καθαρά της κέρδη για τις χρήσεις 2000 και 2001, για τις 

οποίες θέσατε και το σχετικό ερώτηµα, θα εφαρµοστούν οι ακόλουθοι µ.σ.κ.κ.. 

Κατά τις χρήσεις αυτές υπήρξε παραγωγή τυροπιτών και λοιπών συναφών ειδών, 

αλλά και εµπορία αυτών. 

Εποµένως για τη λιανική πώληση θα εφαρµοσθεί ο µ.σ.κ.κ. 18% του Κ.Α 5326 (της 

ΠΟΛ 1039/2000) που αφορά τον έµπορο τυροπιτών και συναφών ειδών, πώληση 

λιανικώς. 

Όσον αφορά όµως την παραγωγή των παραπάνω ειδών και δεδοµένου ότι, όπως 

προαναφέρθηκε, κατά τις παραπάνω χρήσεις η επιχείρηση σας λειτούργησε ως 

εργοστάσιο, (µε βάση όσα µας εκθέσατε), σας γνωρίζουµε ότι δεν έχει προβλεφθεί µ.σ.κ.κ. 

για το εργοστάσιο τυροπιτών κ.λπ. (µε την ΠΟΛ. 1039/2000), αλλά για το εργαστήριο 

τυροπιτών κ.λπ.. 

Κατά συνέπεια για την παραγωγή και χονδρική πώληση των τυροπιτών και 

συναφών ειδών είναι δυνατόν να εφαρµοσθεί ο µ.σ.κ.κ 8% του Κ.Α 5075 (της ΠΟΛ. 

1004/2006) που αφορά το εργοστάσιο παραγωγής πιτών, κουλουριών, φύλλων κρούστας 

ή καταϊφιού κλπ., µε την προϋπόθεση ότι το επάγγελµα αυτό θα κριθεί συναφές ή 

συγγενές προς το εργαστήριο τυροπιτών, θέµα όµως που είναι πραγµατικό και 

εναπόκειται στην ελεγκτική εξουσία της αρµόδιας φορολογικής υπηρεσίας. 

5. ∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που η επιχείρησή σας έχει και άλλο κλάδο 

(καφετέρια κ.λπ.) ή εµπορεύεται και άλλα είδη θα εφαρµοστούν οι αντίστοιχοι µ.σ.κ.κ. που 

ίσχυαν για κάθε χρήση. 
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Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1094357/15071/Γ0012 

 

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή µοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους. 

 

ΣΧΕΤ.: Το από 25.7.2007 έγγραφό σας. 

 

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό και όσον αφορά στο αίτηµά σας για µείωση του 

µοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους (µ.σ.κ.κ.) του Κ.Α 9208β, που αφορά το 

πρακτορείο ΠΡΟ-ΠΟ, Ιπποδροµιακού Στοιχήµατος .....................κ.λπ., σας 

πληροφορούµε τα ακόλουθα: 

1. Ο µ.σ.κ.κ. (40%) του παραπάνω επαγγέλµατος δεν καθορίστηκε αυθαίρετα, 

αλλά από ειδική επιτροπή, στην οποία συµµετείχαν εκτός από τους υπηρεσιακούς 

παράγοντες και εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων. 

Με την αριθ. 1004925/15062/ΠΟΛ 1004/19.1.2006 απόφαση του Υπουργού 

Οικονοµίας και Οικονοµικών ο µ.σ.κ.κ του Κ.Α 9208β µειώθηκε από 42% σε 40%. Ο 

καθορισθείς συντελεστής εφαρµόζεται στο σύνολο της παρεχόµενης προµήθειας από την 

Ο.Π.Α.Π Α. Ε, κατά τον εξωλογιστικό προσδιορισµό των καθαρών κερδών των 

επιχειρήσεων του κλά∆.Ο.Υ. σας. 

Επειδή η καταχώρηση στον πίνακα αγορών και του Κ.Α.99208β µε µ.σ.κ.κ. 42% 

πιθανόν να δηµιουργεί απορίες ή και προβλήµατα, σας πληροφορούµε ότι αυτός 

συµπεριλήφθηκε στον πίνακα αγορών εκ παραδροµής και σε µελλοντική αναµόρφωση 

των ισχυόντων πινάκων µ.σ.κ.κ. θα καταργηθεί. 

Άλλωστε και µε τις προϊσχύσασες αποφάσεις µ.σ.κ.κ. δεν είχε καθορισθεί 

συντελεστής για το επάγγελµα αυτό στον πίνακα αγορών και εποµένως ο συντελεστής του 

Κ.Α. 99208β (42%) δεν εφαρµόζεται σε καµία περίπτωση, µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις 

του Κ.Β.Σ. και τις σηµερινές συνθήκες λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών, για τον 

εξωλογιστικό προσδιορισµό των καθαρών κερδών τους. 

2. Το γεγονός ότι η παρεχόµενη προµήθεια 8% (από 12%) δεν κρίνεται από τις 

επιχειρήσεις σας ικανοποιητική είναι θέµα που εΚ.Φ.Ε.ύγει της αρµοδιότητάς µας. 

3. Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ. τα πρακτορεία ΠΡΟ-ΠΟ δεν 

υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και στοιχείων, παρέχεται όµως η δυνατότητα της κατ’ 

εξαίρεση τήρησής τους. 

Κατά συνέπεια σε περίπτωση που οι εν λόγω επιχειρήσεις πραγµατοποιούν 

συντελεστή καθαρού κέρδους κατώτερο του 40%, όπως ισχυρίζεστε, έχουν τη δυνατότητα 
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να τηρήσουν βιβλία και στοιχεία και εποµένως να προσδιορίσουν τα καθαρά τους κέρδη 

λογιστικά, δηλαδή αφαιρώντας τα έξοδα από τα έσοδα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 31 του ν.2238/1994. 

 

 

Αθήνα 23 Ιουλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1073200/1435/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Αντικειµενικά κριτήρια. 

 

Σας στέλνουµε την από 25.4.2007 αίτηση του φορολογουµένου κ.«….», σχετικά 

µε το πιο πάνω θέµα και σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 16 του άρθρου 33 

του ν.2238/1994, όπως ίσχυαν για τα οικονοµικά έτη 1995 έως 1998, οι διατάξεις περί 

αντικειµενικών κριτηρίων των παραγράφων 1 έως και 12 αυτού του άρθρου δεν 

εφαρµόζονται για επιχειρήσεις οι οποίες κατά τη διάρκεια του έτους φορολόγησης τους δεν 

πραγµατοποίησαν αγορές και πωλήσεις εµπορευµάτων. 

2. Για την εφαρµογή της διάταξης αυτής µε την 1032610/656/Α0012/ΠΟΛ. 

1080/13.3.1996 διαταγή έγινε δεκτό ότι η διάταξη αυτή για την αδράνεια δεν εφαρµόζεται 

για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών είτε αυτές υπάγονται στα γενικά αντικειµενικά 

κριτήρια των παραγράφων 1 έως και 12 του άρθρου 33 του ν.2238/1994, είτε υπάγονται 

στα ειδικά αντικειµενικά κριτήρια της παραγράφου 13 του ίδιου άρθρου και νόµου. 

3. Όπως έγινε δεκτό από τη ∆ιοίκηση (1044482/848/Α0012/9.6.1995 έγγραφο), οι 

διατάξεις, περί αντικειµενικών κριτηρίων, δεν έχουν εφαρµογή, στην περίπτωση κατά την 

οποία η εµπορική επιχείρηση, ευρίσκεται στο στάδιο της δηµιουργίας της που αφορά την 

ολοκλήρωση π.χ. κτηριακών εγκαταστάσεων, έκδοση σχετικών αδειών λειτουργίας και ό,τι 

άλλο είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της, χωρίς την ύπαρξη των οποίων δεν είναι 

δυνατόν να λειτουργήσει. 

4. Σύµφωνα µε την παραπάνω αίτησή του, ο φορολογούµενος διαµαρτύρεται για 

εφαρµογή αντικειµενικών κριτηρίων κατά το οικονοµικό έτος 1999 (χρήση 1998), ενώ, 

ισχυρίζεται, ότι δεν άσκησε ποτέ ατοµική επιχείρηση εκµετάλλευσης θαλασσίων 

ποδηλάτων, επειδή δεν του χορηγήθηκε από το αρµόδιο Λιµεναρχείο η απαραίτητη προς 

τούτο άδεια εκµετάλλευσης, επειδή, στην περίπτωση του δεν υφίσταντο οι προβλεπόµενες 

από το νόµο προϋποθέσεις. 

5. Κατόπιν των ανωτέρω, το θέµα της εξαίρεσης ή µη από τα αντικειµενικά κριτήρια, 
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του εν λόγω φορολογουµένου, είναι πραγµατικό και πρέπει από την Υπηρεσία σας να 

διαπιστωθεί ή µη δυνατότητα λειτουργίας της επιχείρησης λόγω µη έκδοσης άδειας από 

την αρµόδια δηµόσια αρχή, ύστερα και από έλεγχο, περαιτέρω, των πραγµατικών 

δεδοµένων της υπόθεσης (µήπως, δηλαδή, σε περίπτωση που βρίσκονταν στην κατοχή 

του φορολογουµένου τα πάγια της επιχείρησης - (θαλάσσια ποδήλατα) - εκµίσθωνε αυτά 

σε τρίτους ή τα εκµεταλλευόταν µε άλλο τρόπο). 

 

 

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2007 

Αρ. Πρωτ.:1070232/15059/Γ0012 

 

ΘΕΜΑ: Μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους του ασφαλιστικού 
πράκτορα.  

 

ΣΧΕΤ.:1) Το αριθ. 1034/15.6.2007 έγγραφο τ.. «…….» 

2) Το αριθ.6723/116/25.6.2007 έγγραφο τ.. «…..» 

 

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών, αναφορικά µε το θέµα, σας πληροφορούµε 

τα ακόλουθα: 

Με την αριθ.1004925/15062/ΠΟΛ 1004/19.1.2006 απόφαση του Υπουργού 

Οικονοµίας και Οικονοµικών αυξήθηκε ο µοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους 

(µ.σ.κ.κ) που αφορά τον ασφαλιστικό πράκτορα (Κ.Α. 8012) από 26% σε 40%. 

Η αύξηση αυτή αποφασίστηκε οµόφωνα από την ειδική επιτροπή που είχε συγκροτηθεί µε 

υπουργική απόφαση, στην οποία συµµετείχαν εκτός από τους υπηρεσιακούς παράγοντες 

και εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων, µετά από µελέτη των ισχυουσών διατάξεων 

περί ιδιωτικής ασφάλισης και των διαµεσολαβούντων στις σχετικές συµβάσεις 

(ν.2469/1997 κ.λπ.), καθώς και των στοιχείων που τέθηκαν υπόψη της (υποµνήµατα, 

πορίσµατα φορολογικών ελέγχων κ.λπ.). 

Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις οι παραπάνω επιχειρήσεις προσδιορίζουν τα 

καθαρά τους κέρδη λογιστικά (έσοδα µείον έξοδα). Κατά συνέπεια δεν αντιµετωπίζουν 

κανένα πρόβληµα, όσον αφορά τον προσδιορισµό των καθαρών κερδών τους, στην 

περίπτωση που έχει µειωθεί η παρεχόµενη προµήθεια και γενικά τα έσοδα τους και έχει 

αυξηθεί το κόστος λειτουργίας τους, όπως αναφέρετε. 

Εξ άλλου οι ισχύοντες µ.σ.κ.κ εφαρµόζονται µόνο κατά τον εξωλογιστικό 

προσδιορισµό των καθαρών κερδών, δηλαδή στην περίπτωση απόρριψης των 
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τηρουµένων βιβλίων του Κ.Β.Σ. και στην περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις 

υπαγωγής της επιχείρησης στο ν.3296/2004. για την περαίωση των υποβαλλοµένων 

φορολογικών της δηλώσεων χωρίς έλεγχο (αυτοπεραίωση), η οποία άλλωστε είναι 

προαιρετική. 

 

 

Αθήνα 13 Ιουλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1060804/1204/Α0012 

 

ΘΕΜΑ:Προσδιορισµός του καθαρού εισοδήµατος µε εφαρµογή σκκ 
κατώτερο του οικείου. 

 

Απαντώντας στην από 20.6.2007 αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.3 του άρθρου 32 του 

ν.2238/1994, αν από τα στοιχεία που προσκοµίζει ο φορολογούµενος προκύπτει 

αποδεδειγµένα, ότι από γεγονότα ανώτερης βίας, το πραγµατικό κέρδος είναι κατώτερο 

από αυτό που προσδιορίζεται µε την εφαρµογή του µοναδικού συντελεστή, το κέρδος αυτό 

µπορεί να καθορίζεται µε χρήση κατώτερου συντελεστή, όχι όµως κατώτερου από το 

µηδέν. 

2. Με τις πιο πάνω διατάξεις προσδιορίζονται τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων 

όταν συντρέχουν αθροιστικά οι προϋποθέσεις αφ’ ενός µεν του εξωλογιστικού 

προσδιορισµού του καθαρού εισοδήµατος τους για οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 32 του ν.2238/1994 και αφετέρου της µείωσης του 

εισοδήµατος, οφειλόµενης αποκλειστικά σε γεγονότα ανώτερης βίας 

(Ε1340/αρ.εγκ.5/30.12.1967 εγκύκλιος, 1022682/10005/Β0012/6.3.2002 έγγραφο). 

3. Από τα στοιχεία που µας θέσατε υπόψη µε τη σχετική αίτησή σας κι όπως µας 

γνωρίσατε τηλεφωνικώς, προκύπτει ότι ασκείτε την εκµετάλλευση πρακτορείου ΠΡΟΠΟ, 

δεν έχετε υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ., και κατά το µήνα 

Οκτώβριο του 2006 υποστήκατε υλικές ζηµιές λόγω πληµµύρας στην περιοχή του 

καταστήµατός σας, µε συνέπεια το κέρδος για τη χρήση 2006 το οποίο υπολογίζεται µε την 

εφαρµογή του οικείου µοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους, να είναι ανώτερο από το 

κέρδος το οποίο πραγµατοποιήσατε τελικά. 

4. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι στην περίπτωση σας δύνανται να έχουν εφαρµογή οι 

διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.3 του άρθρου 32 του ν.2238/1994 καθόσον 
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συντρέχουν και οι δύο προϋποθέσεις για την εφαρµογή τους, δηλαδή του εξωλογιστικού 

προσδιορισµού του εισοδήµατός σας λόγω µη υποχρέωσης τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ. 

καθώς και της µείωσης του εισοδήµατος σας, οφειλόµενης αποκλειστικά σε γεγονότα 

ανώτερης βίας (πληµµύρα), όπως ισχυρίζεστε. 

5. Τέλος, η διαπίστωση ότι υποστήκατε ζηµιά από την πληµµύρα, ώστε να τύχουν 

εφαρµογή τα παραπάνω, είναι θέµα πραγµατικό και ανάγεται στην εξελεγκτική εξουσία του 

αρµόδιου προϊστάµενου ∆.Ο.Υ.. 

 

 

Αθήνα, 24 Μαΐου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1048246/15047/Γ0012 

 

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή µοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους. 

 

ΣΧΕΤ.: Το από 16.5.2007 έγγραφό σας. 

 

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό, αναφορικά µε το µοναδικό συντελεστή καθαρού 

κέρδους (µ.σ.κ.κ.) που θα εφαρµοστεί κατά τον εξωλογιστικό προσδιορισµό των καθαρών 

κερδών της επιχείρησης, που έχει ως αντικείµενο εργασιών την εµπορία συµπληρωµάτων 

διατροφής και τηρεί βιβλία Β΄ κατηγορίας, σας πληροφορούµε τα ακόλουθα: 

1. Στους ισχύοντες πίνακες µ.σ.κ.κ. δεν έχει περιληφθεί συντελεστής για την 

εµπορία των συµπληρωµάτων διατροφής (υπό διάφορες µορφές και γεύσεις), τα οποία 

όπως µας διευκρινίσατε περιέχουν (ορό γάλακτος, πρωτεΐνες, αποµονωµένη πρωτεΐνη 

whey, αποµονωµένη σόγια, υδατάνθρακες, βιταµίνες, µέταλλα κ.λπ. στοιχεία, που 

χορηγούνται για την µυϊκή ανάπτυξη, τον έλεγχο του σωµατικού βάρους και την απώλεια 

λίπους ή ως αντί κατά βολικά και υποκαθιστούν τα συνήθη γεύµατα. 

2. ∆εδοµένου ότι τα εν λόγω συµπληρώµατα διατροφής δεν αποτελούν τρόφιµα µε 

την κλασική έννοια, αλλά ούτε και φάρµακα, η εµπορία αυτών δεν είναι δυνατόν να 

υπαχθεί στο µ.σ.κ.κ. του εµπόρου τροφίµων ή του εµπόρου παραφαρµακευτικών ειδών. 

Άλλωστε, κατά τον καθορισµό των συντελεστών των επαγγελµάτων αυτών δεν 

είχαν ληφθεί υπόψη στοιχεία που αφορούσαν επιχειρήσεις εµπορίας συµπληρωµάτων 

διατροφής. 

3. Κατά συνέπεια προκειµένου η επιχείρησή σας να περαιώσει τις υποβαλλόµενες 

φορολογικές της δηλώσεις χωρίς έλεγχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3296/2004 

(αυτοπεραίωση), θα εφαρµοστεί ο µέσος όρος των συντελεστών των επαγγελµάτων της 
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9ης κατηγορίας (στην οποία κατατάσσονται τα λοιπά επαγγέλµατα που δεν µπορούν να 

καταταγούν στις άλλες κατηγορίες επαγγελµάτων), που είναι 22%. 

Σηµειώνεται ότι κατά τη µελλοντική αναµόρφωση των ισχυόντων πινάκων µ.σ.κ.κ. 

θα εξετασθεί το θέµα καθορισµού ειδικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις εµπορίας 

συµπληρωµάτων διατροφής. 

 

 

Αθήνα, 25 Απριλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1041663/15042/Γ0012 

 

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή µοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους.  

 

ΣΧΕΤ: Το αριθ. 62/14.3.2007 έγγραφό σας. 

 

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό, σας πληροφορούµε τα ακόλουθα: Για τις 

επιχειρήσεις του κλάδου των ασφαλειών δεν καθορίστηκαν µόνο δύο συντελεστές όπως 

προτείνετε, δεδοµένου ότι η ειδική επιτροπή που καθόρισε τους µοναδικούς συντελεστές 

καθαρού κέρδους (µ.σ.κ.κ.), στην οποία συµµετείχαν και εκπρόσωποι των αρµοδίων 

φορέων, έλαβε υπόψη της τη διάκριση που γίνεται µεταξύ του συντονιστή ασφαλιστικών 

συµβούλων, του ασφαλιστικού πράκτορα, του ασφαλιστικού συµβούλου και του µεσίτη 

ασφαλίσεων, όπως αυτή σαφώς προκύπτει από τις διατάξεις των ν.2170/1993, 

ν.2496/1997 και άλλων σχετικών, µε τις οποίες τροποποιήθηκαν εν µέρει οι διατάξεις του 

ν.1569/1985 στον οποίο αναφέρεστε. 

Εξάλλου η αναδιατύπωση της περιγραφής των ασφαλιστικών επαγγελµάτων που 

περιλαµβάνονταν στους πίνακες των µ.σ.κ.κ. µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις που 

προαναφέρθηκαν, υπήρξε πάγιο αίτηµα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. 

Κατά συνέπεια δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί το αίτηµά σας για καθορισµό µόνο 

δύο (2) µ.σ.κ.κ. στους οποίους να υπάγονται όλα τα ασφαλιστικά επαγγέλµατα και µάλιστα 

µε τη µορφή του αυτά λειτουργούν σήµερα. 
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ΑΡΘΡΟ 33 

 

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1054990/1073/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή αντικειµενικών κριτηρίων. 

 

Σας στέλνουµε σε φωτοαντίγραφο την αίτηση της κ. «…», µε την οποία 

διαµαρτύρεται για φορολογική µεταχείριση λόγω επιβολής αντικειµενικών κριτηρίων και 

παρακαλούµε να απαντήσετε απευθείας στην ενδιαφερόµενη γνωρίζοντας σχετικά και σε 

µας. 

Ειδικότερα, περαιτέρω, για το θέµα σας διευκρινίζουµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παρ. 16 του άρθρου 33 του 

ν.2238/1994 όπως ίσχυαν για τα κρινόµενα έτη για την εφαρµογή των αντικειµενικών 

κριτηρίων, οι διατάξεις των παρ.1 έως και 12 αυτού του άρθρου δεν εφαρµόζονται για 

επιχειρήσεις οι οποίες κατά τη διάρκεια του έτους φορολόγησής τους δεν 

πραγµατοποίησαν αγορές και πωλήσεις εµπορευµάτων. 

2. Για την εφαρµογή της διάταξης αυτής µε την 1032610/656/Α0012/ΠΟΛ. 

1080/13.3.1996 διαταγή έγινε δεκτό ότι η διάταξη αυτή για την αδράνεια δεν εφαρµόζεται 

για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών είτε αυτές υπάγονται στα γενικά αντικειµενικά 

κριτήρια των παρ.1 έως και 12 του άρθρου 33 του ν.2238/1994, είτε υπάγονται στα ειδικά 

αντικειµενικά κριτήρια της παρ.13 του ίδιου άρθρου και νόµου. 

3. Περαιτέρω, για την εφαρµογή της διάταξης αυτής, για την αδράνεια των 

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, διευκρινίζεται ότι δικαιολογητικός λόγος για το ότι δεν 

αναγνωρίζεται η αδράνεια στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών αποτελεί το συνήθως 

απασχολούµενο ελάχιστο µέγεθος πάγιου κεφαλαίου (ακίνητο, εγκαταστάσεις, 

µηχανήµατα κ.λπ.) σε σχέση µε τις επιχειρήσεις εµπορίας - παραγωγής αγαθών. 

4. Σύµφωνα µε τα παραπάνω και όπως έχει γίνει δεκτό µε το 

1061370/996/Α0012/20.5.1998 έγγραφό µας, σε όσες περιπτώσεις επιχειρήσεων παροχής 

υπηρεσιών για την εκτέλεση του σκοπού τους, εκ των πραγµάτων απαιτείται η ύπαρξη 

σηµαντικού µεγέθους πάγιου κεφαλαίου και ελλείπει στις περιπτώσεις αυτές το πάγιο αυτό 

κεφάλαιο και οι επιχειρήσεις αυτές βρίσκονται πραγµατικά σε αδράνεια, είναι δυνατό, για 

την ορθή εφαρµογή της διάταξης της περίπτωσης στ΄ της παρ.16 του άρθρου 33 του 

ν.2238/1994 να αναγνωρισθεί αδράνεια, ως θέµα βέβαια πραγµατικό. 
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5. Περαιτέρω, όπως έχει γίνει δεκτό µε το 

αριθµ.1097580/2227/Α0012/29.8.1995 έγγραφό µας, η ύπαρξη της αδράνειας ως θέµα 

πραγµατικό όπως είναι και η περίπτωση διακοπής της δραστηριότητας κειµενογράφου, 

εντός της κρινόµενης χρήσης ή προγενέστερης όπως ισχυρίζεται η φορολογούµενη, 

ανήκει στην εξελεγκτική εξουσία του αρµόδιου προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ. και ανεξάρτητα 

αν έχει υποβληθεί η προβλεπόµενη σχετική δήλωση µεταβολών (θέση σε αδράνεια της 

επιχείρησης). 

 

 

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2007 

Αριθµ. Πρωτ.: 1087434/1689/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Προσδιορισµός κόστους πωληθέντων εµπορευµάτων ατοµικής 
επιχείρησης µε βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και δεδοµένα 
πραγµατικής απογραφής. 

 

Απαντώντας σε ερώτηµά σας αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας γνωρίζουµε 

τα εξής: 

Με βάση τα αριθµητικά δεδοµένα που µας στείλατε η υπόψη ατοµική επιχείρηση 

για τη χρήση 2006 είχε ως πραγµατική απογραφή έναρξης 90.826,90 ευρώ και κατά τη 

διάρκεια της χρήσης είχε αγορές 86.904,82 ευρώ. 

Εντός της χρήσης, οι επιστροφές αγορών ανήλθαν σε 106.745,67 ευρώ, το δε 

τελικό απόθεµα της χρήσης είναι µηδενικό καθόσον όπως µας γνωρίσατε λόγω διακοπής 

εργασιών όλα τα εναποµείναντα εµπορεύµατα επιστράφηκαν. 

Είναι προφανές ότι εφόσον οι επιστροφές αγορών υπερβαίνουν τις τρέχουσες 

αγορές της χρήσης ένα µέρος των επιστροφών αυτών προέρχεται από το αρχικό απόθεµα 

της χρήσης. 

Για τον προσδιορισµό του κόστους πωληθέντων εµπορευµάτων της χρήσης 2006, 

αν στο αρχικό απόθεµα της χρήσης πλέον τις αγορές αφαιρεθούν οι επιστροφές αγορών, 

το ύψος των οποίων δικαιολογείται ως ανωτέρω και µε δεδοµένο το µηδενικό τελικό 

απόθεµα, θα προκύψει κόστος πωληθέντων 70.986,05 ευρώ (90.826,90 + 86.904,82 - 

106.746,67 - 0). 

Συνεπώς, τα αριθµητικά δεδοµένα επί του εντύπου Ε3 της συγκεκριµένης 

επιχείρησης οδηγούν στο σωστό υπολογισµό του κόστους πωληθέντων (70.986,05 ευρώ). 
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Αθήνα 14 Σεπτεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1087991/1699/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογία εισοδήµατος των ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιριών 
του ν.383/(Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε.) καθώς και των µελών τους. 

 

Απαντώντας στο µε αριθµ. 12088/17.4.2007 έγγραφό σας, αναφορικά µε το πιο 

πάνω θέµα, σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.383/1976, 

επιτρέπεται η σύσταση Ιδιότυπης Μεταφορικής Επιχείρησης (Ι.Μ.Ε.), η οποία διέπεται 

από τη νοµοθεσία που ισχύει για τις εταιρίες περιορισµένης ευθύνης µε ορισµένες 

παρεκκλίσεις. 

2. Σύµφωνα µε την Ε10017/ΠΟΛ. 147/7.11.1978 διαταγή µας, το καθαρό εισόδηµα 

της Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε. διανέµεται για να φορολογηθεί στα µέλη της ανάλογα µε τη µερίδα 

συµµετοχής καθενός στην εταιρεία και εποµένως το νοµικό πρόσωπο της Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε. 

υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήµατος χωρίς να φορολογείται το ίδιο. 

Για τον προσδιορισµό του καθαρού εισοδήµατος των αυτοκινητιστών µελών της 

Ι.Μ.Ε., εφόσον τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύτερης και τρίτης 

κατηγορίας του Κ.Β.Σ., από το εισόδηµα που λαµβάνουν από την εταιρία για την 

παραχώρηση του δικαιώµατος εκµετάλλευσης του αυτοκινήτου τους, θα εκπέσουν το 

σύνολο των δαπανών συντήρησης αυτού (έξοδα επισκευών, ανταλλακτικά, τέλη 

κυκλοφορίας, αποσβέσεις ιδίων αυτοκινήτων κ.λπ.) τα οποία τους βαρύνουν. 

3. Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του 

άρθρου 28 του ν.2238/1994, προκειµένου περί εταιριών περιορισµένης ευθύνης, χρόνος 

κτήσης του εισοδήµατος θεωρείται η ηµέρα κατά την οποία εγκρίθηκε ο ισολογισµός από 

τη συνέλευση των εταίρων. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί ο ισολογισµός της Ε.Π.Ε. µέσα 

σε χρονικό διάστηµα 3 µηνών από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, το εισόδηµα 

λογίζεται ότι αποκτιέται από αυτούς που έχουν την ιδιότητα του εταίρου την τελευταία 

ηµέρα αυτού του τριµήνου. 

4. Ακόµη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 5 του 

άρθρου 33 του ν.2238/1994, οι επιχειρήσεις εκµετάλλευσης φορτηγών αυτοκινήτων 

δηµόσιας χρήσης, φορολογούνται µε τα κατ’ αποκοπή ετήσια ποσά φόρου εισοδήµατος 

που ορίζονται στην παράγραφο αυτή και εξάντληση της φορολογικής τους υποχρέωσης, 

εφόσον δεν τηρούνται από αυτές βιβλία ή τηρούνται βιβλία δεύτερης κατηγορίας του 

Κ.Β.Σ. 
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5. Όπως έχει γίνει δεκτό µε την 1122241/2246/Α0012/ΠΟΛ. 1238/1994 ερµηνευτική 

εγκύκλιο του ν.2214/1994, στην προβλεπόµενη από το νόµο τεκµαρτή φορολόγηση για 

επιχειρήσεις εκµετάλλευσης φορτηγών αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης υπάγονται όλες οι 

κατηγορίες φορτηγών αυτοκινήτων, δηµόσιας χρήσης, δηλαδή, είτε αυτά είναι Εθνικών 

Μεταφορών, είτε µε νοµαρχιακές άδειες αυτοκίνητα και τρίτροχα, είτε ∆ιεθνών Μεταφορών, 

καθώς και οι ιδιοκτήτες φορτηγών ενταγµένων στης Ιδιότυπες Μεταφορικές Επιχειρήσεις 

(ΙΜΕ). 

6. Ύστερα από τα πιο πάνω, το εισόδηµα της Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε. από την εκµετάλλευση 

φορτηγών αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης, φορολογείται στο όνοµα των αυτοκινητιστών 

µελών της. Περαιτέρω, αν οι αυτοκινητιστές µέλη της Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε., τηρούν βιβλία τρίτης 

κατηγορίας του Κ.Β.Σ., φορολογούνται για το εισόδηµα που διανέµεται σ’ αυτούς από την 

εταιρία, µε βάση της γενικές διατάξεις περί φορολογίας εισοδήµατος (άρθρο 31 

ν.2238/1994,δηλαδή µε το καθ. εισόδηµα που προκύπτει από τα βιβλία τους), ενώ, αν δεν 

τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. φορολογούνται µε τα κατ’ 

αποκοπή καταβαλλόµενα ετήσια ποσά φόρου και εξάντληση της φορολογικής τους 

υποχρέωσης µε βάση τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 33 του ν.2238/1994. 

 

 

Αθήνα, 31 Μαΐου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1003727/83/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Απογραφή σε βιβλία Β΄ κατηγορίας. 

 

Σε απάντηση σχετικού σας εγγράφου αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

Α) Κ.Β.Σ. 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του Κ.Β.Σ. 

(π.δ.186/1992) ο επιτηδευµατίας της δεύτερης κατηγορίας τηρεί και βιβλίο απογραφών 

εµπορεύσιµων περιουσιακών στοιχείων σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 27 και 28 

του Κώδικα, εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του από πώληση αγαθών υπερέβησαν 

το όριο τήρησης βιβλίων πρώτης κατηγορίας της παραγράφου 7 του άρθρου 4. 

2. Περαιτέρω µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών έχουν 

απαλλαγεί από την υποχρέωση σύνταξης απογραφής οι υπόχρεοι επιτηδευµατίες που 

τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και έχουν ως κύριο αντικείµενο των 

εργασιών τους τις αναφερόµενες σ’ αυτές τις αποφάσεις δραστηριότητες (ακαθάριστα 
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έσοδα από αυτές τις δραστηριότητες πάνω από το 50% του συνόλου των ακαθάριστων 

εσόδων), µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται και το εργαστήριο φωτοτυπιών. 

3. Με βάση όσα προαναφέρονται συνάγεται ότι η συγκεκριµένη ατοµική επιχείρηση, 

η οποία τηρεί βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και κατά τη διαχειριστική χρήση 1/1-

31/12/2006 είχε αντικείµενο εργασιών την εµπορία ειδών δώρου και µικροεπίπλων και την 

παραγωγή φωτοαντιγράφων, είχε υποχρέωση να τηρήσει βιβλίο απογραφών 

εµπορεύσιµων περιουσιακών στοιχείων κατά την εν λόγω διαχειριστική χρήση, εφόσον 

αφενός τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης αυτής υπερέβησαν το όριο τήρησης βιβλίων 

πρώτης κατηγορίας και αφετέρου τα ακαθάριστα έσοδα της από την εµπορία ειδών δώρου 

και µικροεπίπλων ήταν πάνω από το 50% του συνόλου των ακαθάριστων εσόδων της, 

αδιάφορα από το γεγονός ότι κατά τη λήξη αυτής της χρήσης δεν υπήρχαν αποθέµατα 

ειδών δώρου και µικροεπίπλων. 

Β. Φορολογία Εισοδήµατος 

Ύστερα από τα παραπάνω, εφόσον κατά την κρινόµενη χρήση (2006) η επιχείρησή 

σας µε Β΄ κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ., υπόκειται υποχρεωτικά σε σύνταξη απογραφής 

λόγω ύψους ακαθαρίστων εσόδων από την εµπορία ειδών δώρων και µικροεπίπλων (50% 

του συνόλου των εσόδων) τότε για την εξεύρεση του κόστους πωληθέντων της (λογιστικός 

προσδιορισµός Κ.Κ) θα ληφθούν ως αρχικό και ως τελικό απόθεµα τα δεδοµένα της 

πραγµατικής απογραφής. 

Σε περίπτωση που για την επόµενη χρήση (2007) από αυτή της κρινόµενης (2006), 

λόγω αντικειµένου εργασιών (µόνο αυτό της παραγωγής όλων των ειδών των 

φωτοαντιγράφων και της γραφίστικης τέχνης) ή λόγω ύψους ακαθαρίστων, δεν θα έχει 

υποχρέωση σύνταξης απογραφής, τότε το κόστος πωληθέντων της για τον υπολογισµό 

του λογιστικού αποτελέσµατος θα προσδιορισθεί σύµφωνα µε τα τρία τελευταία εδάφια της 

περίπτωση (γ) της παραγράφου (1) του άρθ.31 του ν.2238/94, λαµβάνοντας υπόψη ως 

αρχικό απόθεµα χρήσης 2007 την πραγµατική απογραφή τέλους χρήσης 2006 που έχει 

ήδη συντάξει πλέον της αγορές της τρέχουσας χρήσης 2007 µείον το τελικό απόθεµα της 

χρήσης 2007. Ως τελικό απόθεµα της χρήσης 2007 (εφόσον δεν θα υποχρεούται σε 

σύνταξη πραγµατικής απογραφής) µπορεί να λάβει υπόψη της το 10% των αγορών της 

χρήσης ή να ενεργήσει προαιρετική απογραφή, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνεχιστεί ή 

σύνταξη των απογραφών για µια 3ετία από τη σύνταξη της πρώτης προαιρετικής 

απογραφής λήξης. 

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση µη τήρησης της πιο πάνω υποχρέωσης, 

επιβάλλονται οι προβλεπόµενες κυρώσεις του νόµου 2523/97, για τη µη σύνταξη 

απογραφής. 



 478 

ΑΡΘΡΟ 34 

 

Αθήνα, 28 ∆εκεµβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1118899/2316/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση επιχείρησης ιδιωτικών τεχνικών έργων 
µετά την 1.1.2007. 

 

Απαντώντας στην αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας γνωρίζουµε τα 

ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.5 άρθρου 34 του ν.2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) όπως 

ισχύουν µετά την αντικατάσταση τους µε την παρ.1 του άρθρου 12 του ν.3522/2006 και οι 

οποίες έχουν εφαρµογή σύµφωνα µε την παρ. 2 του ιδίου άρθρου και νόµου για δηµόσια 

ή ιδιωτικά τεχνικά έργα που αναλαµβάνουν οι επιχειρήσεις (Ο.Ε. κ.λπ.) από 1.1.2007 και 

µετά, τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων που ασχολούνται µε την κατασκευή δηµοσίων ή 

ιδιωτικών τεχνικών έργων γενικώς, προσδιορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

31 του Κ.Φ.Ε. εφόσον τηρούνται επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία Β΄ και Γ΄ 

κατηγορίας Κ.Β.Σ., δηλαδή λογιστικά. 

2. Με το αίτηµά σας ζητάτε να σας γνωρίσουµε: α) τον τρόπο προσδιορισµού των 

καθαρών κερδών της τεχνικής εταιρίας σας για την χρήση 1/1 - 31/12/07 και β) πως θα 

προσδιορισθεί το καθαρό κέρδος για τεχνικό έργο που κατασκευάσθηκε πριν την 1.1.2007 

και το φορολογικό στοιχεί αξίας του έργου θα εκδοθεί µετά την 1.1.2007. 

3. Ύστερα από τα παραπάνω τα καθαρά κέρδη του οικ. έτους 2008 θα 

προσδιορισθούν τεκµαρτά κατά το µέρος εκείνο που αφορά την κατασκευή τεχνικού έργου 

που αναλήφθηκε πριν την 1.1.2007 και µε τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος 

δηλαδή µε λογιστικό τρόπο (έσοδα µείον έξοδα) για τα ιδιωτικά τεχνικά έργα που 

αναλήφθηκαν µετά την 1.1.2007. 

4. Το θέµα βέβαια του χαρακτηρισµού ενός έργου ως τεχνικού ή όχι ως πραγµατικό 

ανάγεται στην εξελεγκτική εξουσία του Προϊσταµένου της αρµοδίας ∆.Ο.Υ. που υπάγεστε. 
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Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2007 

Αριθµ. Πρωτ.:1095565/1874/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισµός τεχνικού έργου - υποχρέωση παρακράτησης 
φόρου στις αµοιβές από την εκτέλεση τεχνικού έργου. 

 

Σε απάντηση σχετικού σας εγγράφου αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.2238/94, ως τεχνικά έργα 

θεωρούνται και οι επί µέρους εργολαβικές εργασίες, εφόσον αυτές αποτελούν 

αναπόσπαστο µέρος του έργου και εκτελούνται επί ανεγειρόµενων οικοδοµών ή έχουν 

σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία συστατικών µερών του κύριου πράγµατος όπου για την 

τοποθέτηση τους απαιτούνται κατασκευαστικές εργασίες που εκτελούνται σε οικοδοµές 

που ανεγείρονται και βρίσκονται σε συνάρτηση µε την κύρια εργολαβία εκτέλεσης της 

οικοδοµικής εργασίας και δεν πρόκειται για εργασίες συντήρησης ή επισκευής σε ήδη 

υφιστάµενη εγκατάσταση, τις οποίες ο φορολογούµενος εκτελεί ως επιχείρηση που 

αποτελείται µε την κατασκευή και την πώληση των παραπάνω ειδών (στην τιµή πώλησης 

περιλαµβανοµένης και της τοποθέτησης, καθόσον στην περίπτωση αυτή η τοποθέτηση 

είναι παρακολουθηµατική και παρεπόµενη εργασία της πώλησης. 

2. Κατά συνέπεια, σύµφωνα µε τα παραπάνω οι δραστηριότητες της επιχείρησης 

για τη διαµόρφωση των χώρων µε γυψοσανίδες καθώς και η συντήρηση ανελκυστήρων σε 

οικοδοµές δεν µπορούν να χαρακτηρισθούν ως τεχνικά έργα γιατί αντίστοιχα πρόκειται: 1) 

για πώληση προϊόντος µε παρεπόµενη την εργασία τοποθέτησης µη συνδεδεµένου µε το 

έδαφος κατά τρόπο µόνιµο και άρρηκτο και 2) για συντήρηση ή επισκευή ήδη 

υφιστάµενων εγκαταστάσεων. Εποµένως η φορολόγηση της επιχείρησης για τις πιο πάνω 

δραστηριότητες θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθ.31 του ν.2238/1994 (λογιστικός 

προσδιορισµός). Περαιτέρω, οι εργασίες εγκατάστασης ανελκυστήρων θεωρούνται τεχνικό 

έργο υπό προϋποθέσεις, η διαπίστωση των οποίων ανάγεται στην εξελεγκτική εξουσία της 

αρµόδιας ελεγκτικής αρχής (όπως να µην προέχει το στοιχείο της πώλησης, να µην 

πρόκειται για εργασίες επισκευών κ.λπ.). 

Στην περίπτωση που οι παραπάνω εργασίες θεωρούνται τεχνικό έργο, 

παρακράτηση φόρου (3%), όπως ορίζεται µε τις διατάξεις της περίπτωσης (β΄) της 

παραγράφου 2 του άρθρου 55 του ν.2238/94, ενεργείται από κάθε φυσικό ή νοµικό 

πρόσωπο επί της αξίας του τεχνικού έργου που εκτελέστηκε, κατά την ηµεροµηνία 

εκκαθάρισης ή καταβολής των ποσών και ανεξάρτητα από το στοιχείο του Κ.Β.Σ. που θα 
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εκδοθεί, δηλαδή αντί για Τ.ΠΥ να εκδοθεί Τ.∆Α, αρκεί σ’ αυτό να συµπεριλαµβάνεται και η 

αµοιβή των εργολάβων του τεχνικού έργου. 

Εποµένως και τα φυσικά πρόσωπα µη επιτηδευµατίες υποχρεούνται σε 

παρακράτηση φόρου (3%) κατά την καταβολή των αµοιβών σε εργολήπτες τεχνικών 

έργων, ενώ στην περίπτωση που ο φόρος δεν παρακρατήθηκε από αυτούς τότε οι 

εργολήπτες υποχρεούνται στην απόδοση του φόρου κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 60 του 

ν.2238/1994. 

 

 

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1096687/1897/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή των διατάξεων της παραγρ.4 του άρθρου 34 του 
ν.2238/94. 

 

Σε απάντηση σχετικής σας αίτησης αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Από τη ∆ιοίκηση δεν έχουν δοθεί συγκεκριµένες οδηγίες προσδιορισµού της 

διαφοράς µεταξύ του «πραγµατικού κόστους» κατασκευής της οικοδοµής και των 

δαπανών κατασκευής που εµφανίζονται στα βιβλία του επιτηδευµατία, εκτός της 

περίπτωσης ότι, το πραγµατικό κόστος της οικοδοµής δεν µπορεί να είναι µικρότερο του 

συνολικού ελάχιστου κόστους κατασκευής, όπου αυτό προβλέπεται και όπως 

προσδιορίζεται µε τις διατάξεις των παραγράφων 1  και 2 του άρθρου 35 του ν.2238/94. 

2. Κατά συνέπεια, το πραγµατικό κόστος του τεχνικού έργου που αναφέρεται στις 

διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του ν.2238/94, προσδιορίζεται από τον 

Προϊστάµενο της αρµόδιας ∆.Ο.Υ., ο οποίος µέσα στα πλαίσια της ελεγκτικής του 

αρµοδιότητας ερευνά τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα µε 

το χρόνο εκτέλεσης του τεχνικού έργου και των εν γένει εργασιών που απαιτούνται για την 

ολοκλήρωσή του. 

3. Σε περίπτωση διαπίστωση δυσαναλογίας µεταξύ των δαπανών κατασκευής των 

τεχνικών έργων που εµφανίζονται στα βιβλία (Β΄ κατηγορίας Κ.Β.Σ.) των υπόχρεων της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/94 (Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ.) σε σχέση µε το 

συνηθισµένο (πραγµατικό) κόστος των έργων αυτών, για τον υπολογισµό των καθαρών 

κερδών τους η ελεγκτική αρχή εφαρµόζει τις διατάξεις της παραγράφου 4 του αρθ.34 του 

ως άνω νόµου. 
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4. Τέλος, η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων του ν.2523/1997 σε κάθε περίπτωση 

εξαρτάται από τα πραγµατικά στοιχεία κάθε περίπτωσης τα οποία κρίνονται από τη 

φορολογική αρχή και εν προκειµένω από τα ευρήµατα του φορολογικού ελέγχου της 

αρµόδιας ∆.Ο.Υ.. 

 

 

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1093706/1824/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση. 

 

ΣΧΕΤ.: Το από 4.9.2007 τηλεοµοιότυπο και 9555/3.7.2006 έγγραφο. 

 

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό έγγραφό σας, σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 72 του Κ.Φ.Ε., 

αν φορολογητέα ύλη έχει περιληφθεί από το φορολογούµενο σε διαχειριστικό έτος άλλο 

από αυτό στο οποίο ανήκει, ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας 

προβαίνει σε ανάλογη τροποποίηση των φορολογικών εγγραφών των ετών, τα οποία 

αφορά. 

Αν η φορολογική εγγραφή του έτους, στο οποίο ανήκει η φορολογητέα ύλη, έχει 

γίνει τελεσίδικη, αυτή δεν τροποποιείται, αλλά ο κύριος φόρος που αναλογεί, προστίθεται 

στο φόρο του κρινόµενου έτους, προσαυξηµένος µε τον τυχόν πρόσθετο φόρο, 

προσαύξηση ή πρόστιµο ή κατά περίπτωση εκπίπτει από το φόρο αυτού του έτους. 

Αν τα ποσά που προστίθενται στο κρινόµενο έτος αντιπροσωπεύουν δαπάνες ή 

εκπτώσεις ή αφορολόγητα ποσά που ανήκουν σε προηγούµενα διαχειριστικά έτη ή έσοδα 

τα οποία έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία σε προηγούµενα διαχειριστικά έτη, δεν 

επιβάλλεται πρόσθετος φόρος, προσαύξηση ή πρόστιµο στο φόρο ο οποίος αναλογεί σε 

αυτά τα ποσά που προστίθενται στο κρινόµενο έτος. 

2. Κατά την εφαρµογή των διατάξεων αυτών δεν ισχύουν: 

α) οι διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώµατος του ∆ηµοσίου για την ενέργεια των 

οικείων φορολογικών εγγραφών και 

β) η προθεσµία που ορίζεται από τις διατάξεις του νόµου περί εισπράξεως δηµοσίων 

εσόδων για την επιστροφή ή το συµψηφισµό φόρων γενικά, που καταβλήθηκαν 

αχρεωστήτως. 

3. Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 202 του Αστικού Κώδικα, αν µε τη 
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δικαιοπραξία εξαρτήθηκε η ανατροπή των αποτελεσµάτων της από γεγονός µελλοντικό 

και αβέβαιο (αίρεση διαλυτική), µόλις συµβεί το γεγονός αυτό παύει η ενέργεια της 

δικαιοπραξίας και επανέρχεται αυτοδικαίως η προηγούµενη κατάσταση. 

4. Σύµφωνα µε το έγγραφό σας, ατοµική επιχείρηση ανέγερσης και πώλησης 

οικοδοµών φορολογήθηκε στη χρήση 2004 για πώληση ακινήτου, του οποίου όµως την 

επόµενη χρήση 2005 ακυρώθηκε το οριστικό συµβόλαιο πώλησης λόγω πλήρωσης 

διαλυτικής αίρεσης (δεν έλαβε το δάνειο ο αγοραστής). Η επιχείρηση προέβη στη σύνταξη 

νέου οριστικού συµβολαίου πώλησης για το ίδιο ακίνητο, που πουλήθηκε και 

φορολογήθηκε πάλι στη χρήση 2005. 

5. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, η κρινόµενη ατοµική επιχείρηση ανέγερσης- 

πώλησης οικοδοµών δεν αποκτά, τελικώς, εισόδηµα από την πώληση του ακινήτου στη 

χρήση 2004, καθόσον, µε την πλήρωση της αίρεσης, ανατρέπονται τα αποτελέσµατα της 

δικαιοπραξίας που ήδη έχουν επέλθει και επανέρχεται η κατάσταση που υπήρχε πριν από 

τη δικαιοπραξία. 

Κατά συνέπεια, για την περίπτωση αυτή, πρέπει να εφαρµοσθούν οι διατάξεις του 

άρθρου 72 του Κ.Φ.Ε. (παράγραφος 1 του παρόντος). 

Εννοείται, βέβαια, ότι ελέγχεται, αν, στη χρήση 2004 παρακρατήθηκε από την 

επιχείρηση προκαταβολή η οποία δεν επιστράφηκε και που πρέπει να φορολογηθεί. 

 

 

Αθήνα, 20 Σεπτεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1081606/1594/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Οι εργασίες συντήρησης και χρωµατισµού ήδη υφισταµένων 
κεραιών κινητής τηλεφωνίας δεν αποτελούν τεχνικό έργο. 

 

Απαντώντας στην από 28.8.2007 αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 34 του ν.2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) όπως 

ισχύουν µετά την αντικατάστασή τους µε την παρ.1 του άρθρου 12 του ν.3522/2006 και οι 

οποίες έχουν εφαρµογή σύµφωνα µε την παρ. 2 του ίδιου άρθρου και νόµου για δηµόσια ή 

ιδιωτικά τεχνικά έργα που αναλαµβάνουν οι προσωπικές εταιρείες από 1.1.2007 και µετά, 

τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων των εργολάβων και υπεργολάβων που ασχολούνται 

µε την εργοληπτική κατασκευή δηµόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων γενικώς, 

προσδιορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. εφόσον τηρούνται 
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επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.. 

2. Περαιτέρω, όπως έχει γίνει δεκτό µε το1043571/850/Α0012/4.6.2007 έγγραφό µας, 

κρίσιµος χρόνος προκειµένου για την εφαρµογή του λογιστικού τρόπου προσδιορισµού 

των κερδών των εν λόγω επιχειρήσεων, σύµφωνα µε τις πιο πάνω διατάξεις, είναι η 

ηµεροµηνία υπογραφής της αρχικής σύµβασης ανάληψης του έργου. 

3. Εξάλλου, όπως έχει γίνει πάγια δεκτό από τη ∆ιοίκηση οι εργασίες επισκευής και 

συντήρησης σε οικοδοµήµατα ή µηχανήµατα ήδη υφισταµένων εγκαταστάσεων, δεν 

θεωρούνται τεχνικά έργα (1006603/118/Α0012/9.2.99, Α.1333/6.7.1988, 

Μ.3812/26.10.1982 έγγραφά µας). 

4. Από τα ανωτέρω ανάγεται, ότι και οι εργασίες συντήρησης και χρωµατισµού ήδη 

υφισταµένων ιστών κεραιών κινητής τηλεφωνίας, δεν αποτελούν τεχνικό έργο. Κατά 

συνέπεια, τα καθαρά κέρδη από τις εν λόγω εργασίες που πρόκειται να εκτελέσετε 

υπεργολαβικά προσδιορίζονται µε λογιστικό τρόπο, ανεξάρτητα από το εάν η αρχική 

σύµβαση ανάληψης του έργου έχει υπογραφεί πριν από την 1.1.2007. 

 

 

Αθήνα 19 Σεπτεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1082833/1625/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση. 

 

Απαντώντας στην από 31.8.2007 αίτησή σας, αναφορικά µε θέµατα φορολογίας 

εισοδήµατος, σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν.2238/1994, η 

αντικειµενική ή η πραγµατική αξία, κατά περίπτωση, των αυτοτελών οικοδοµών, 

διαµερισµάτων, καταστηµάτων, γραφείων, αποθηκών και λοιπών χώρων που 

περιέρχονται κατά το χρόνο της διάλυσης στα µέλη των υπόχρεων, που αναφέρονται στην 

παρ.4 του άρθρου 2, θεωρείται ως ακαθάριστο έσοδα των υπόχρεων αυτών κατά το 

χρόνο της διάλυσής τους. Το καθαρό κέρδος που προκύπτει µε βάση τα έσοδα αυτά 

φορολογείται στο όνοµα των υπόχρεων, που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 

2, µε το συντελεστή που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 κατά το έτος 

που διαλύεται η εταιρία, κοινωνία ή κοινοπραξία. 

2. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση που κοινοπραξία, δεν πούλησε µερικά από τα 

ανεγειρόµενα ακίνητα της (διαµερίσµατα) σε τρίτους, τα οποία περιέρχονται στα µέλη της, 

η αντικειµενική ή η πραγµατική αξία αυτών θεωρείται έσοδο φορολογούµενο στο όνοµα 
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της κοινοπραξίας κατά το χρόνο που αυτή διαλύεται. 

3. Όσον αφορά στο τρίτο ερώτηµά σας από πλευράς φορολογίας εισοδήµατος, σας 

γνωρίζουµε ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του 

ν.2238/1994, φορολογείται αυτοτελώς λογιζόµενο ως εισόδηµα κάθε κέρδος ή ωφέλεια 

που προέρχεται από τη µεταβίβαση µε επαχθή αιτία (πώληση) των εταιρικών µερίδων ή 

µεριδίων µε την εφαρµογή συντελεστή που ορίζεται στις διατάξεις αυτές. 

Εποµένως, στην οµόρρυθµη εταιρία, που αναφέρεσθε, υφίσταται θέµα υπεραξίας 

στη φορολογία εισοδήµατος σε περίπτωση πώλησης των εταιρικών µεριδίων, ενώ, η 

πώληση ή διανοµή διαµερισµάτων της εταιρίας στα µέλη της θεωρείται έσοδο 

φορολογούµενο στο όνοµα αυτής. 

4. Η ∆ιεύθυνση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων του Υπουργείου µας, στην οποία 

κοινοποιείται το παρόν µε συνηµµένη την αίτηση του ενδιαφεροµένου, παρακαλούµε να 

απαντήσει σε θέµατα αρµοδιότητάς της (θέµα σύστασης κοινοπραξίας) γνωρίζοντας 

σχετικά και στη ∆/νσή µας. 

 

 

Αθήνα, 3 Σεπτεµβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1075578/1493/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση αµοιβών από την εκτέλεση δοκιµών σε 
δείγµατα εδάφους και υλικών τεχνικών έργων. 

 

Απαντώντας στην από 30.7.2007 αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 34 του ν.2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) 

όπως ισχύουν µετά την αντικατάσταση τους µε την παρ.1 του άρθρου 12 του ν.3522/2006 

και οι οποίες έχουν εφαρµογή σύµφωνα µε την παρ. 2 του ίδιου άρθρου και νόµου για 

δηµόσια ή ιδιωτικά τεχνικά έργα που αναλαµβάνουν οι ατοµικές επιχειρήσεις από 1.1.2007 

και µετά, τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων των εργολάβων και υπεργολάβων που 

ασχολούνται µε την εργοληπτική κατασκευή δηµόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων 

γενικώς, προσδιορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. εφόσον 

τηρούνται επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.. 

2. Περαιτέρω, όπως έχει γίνει δεκτό µε το 1043571/850/Α0012/14.6.2007 έγγραφό 

µας, κρίσιµος χρόνος προκειµένου για την εφαρµογή του λογιστικού τρόπου 

προσδιορισµού των κερδών των εν λόγω επιχειρήσεων, σύµφωνα µε τις πιο πάνω 
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διατάξεις, είναι η ηµεροµηνία υπογραφής της αρχικής σύµβασης ανάληψης του έργου. 

3. Εξάλλου, σύµφωνα µε την 690/1984 γνωµοδότηση της Νοµικής ∆ιεύθυνσης του 

Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών η οποία έχει γίνει δεκτή από τη διοίκηση και 

κοινοποιήθηκε µε την Ε. 14991/267/ΠΟΛ. 205/31.10.1985 εγκύκλιο, οι γεωτρήσεις που 

ενεργούνται σε υποθαλάσσιο χώρο, εφόσον εκ της φύσεως τους συνδέονται µετά του 

εδάφους και είναι αναγκαίες και αναπόσπαστες λειτουργικώς µε το επόµενο στάδιο 

εργασιών, οι οποίες εντάσσονται στην έννοια του τεχνικού έργου, όπως είναι η κατασκευή 

προβλήτας, κ.λπ. είναι και αυτές τεχνικό έργο, ανεξάρτητα αν στα διάφορα στάδια του 

όλου προγράµµατος, µιας ενότητας δραστηριοτήτων προς ανεύρεση και εκµετάλλευση 

π.χ. υδρογοναθράκων, ασχολούνται τα ίδια ή διάφορα πρόσωπα - επιχειρηµατίες (σχετ. 

ΣτΕ 2820/78 και 1962, 2962/1979). 

4. Από τα στοιχεία που µας θέσατε υπόψη µε τη σχετική αίτησή σας και, όπως µας 

γνωρίσατε τηλεφωνικώς, προκύπτει ότι ως πολιτικός µηχανικός εκµεταλλεύεσθε 

εργαστήριο δοκιµών εποπτευόµενο από το ΥΠ.Ε.ΧΩ.∆.Ε. και διενεργείτε δοκιµές σε 

δείγµατα (δοκίµια) µπετόν, εδάφους και ασφαλτικών, δηµόσιων και ιδιωτικών έργων. 

Τα παραπάνω δείγµατα παραλαµβάνονται από το έργο από δικό σας προσωπικό 

και οχήµατα και τα πιστοποιητικά που εκδίδετε αποτελούν τους τίτλους ασφαλείας του 

έργου. Τέλος, τα πιο πάνω εργαστήρια σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, δύνανται να 

λειτουργούν µόνο πολιτικοί ή χηµικοί µηχανικοί. 

5. Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι οι πιο πάνω δοκιµές των δειγµάτων είναι 

εργασίες που πραγµατοποιούνται στο εργαστήριό σας και δεν αφορούν εργασίες που 

συνδέονται µε το έδαφος. Επιπλέον οι δοκιµές αυτές δεν είναι αναγκαίες και 

αναπόσπαστες λειτουργικώς µε το επόµενο στάδιο εργασιών για την κατασκευή των 

έργων αλλά πιστοποιούν την ασφάλεια αυτών. Κατά συνέπεια, οι εν λόγω εργασίες δεν 

αποτελούν τεχνικό έργο και οι αµοιβές από την εκτέλεσή τους αποτελούν ακαθάριστο 

εισόδηµα από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλµατός σας. 

Εποµένως, τα καθαρά κέρδη από τη δραστηριότητα αυτή προσδιορίζονται µε 

λογιστικό τρόπο, ανεξάρτητα από το εάν η αρχική σύµβαση ανάληψης του έργου έχει 

υπογραφεί πριν από την 1.1.2007. 
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Αθήνα, 19 Ιουνίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1053117/1045/Α0012  

 

ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισµός τεχνικού έργου. 

 

Απαντώντας στο 148/25.5.2007 ερώτηµά σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, 

σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη παράγραφο 3 της αριθ. 173/1957 εγκυκλίου 

διαταγής µας «περί καθορισµού του ποσοστού προκαταβολής φόρου εισοδήµατος 

εργοληπτών κ.λπ.», στην έννοια των τεχνικών έργων, επί της αξίας των οποίων 

προκαταβάλλεται φόρος εισοδήµατος εργοληπτών περιλαµβάνονται σε οικοδοµικές 

κυρίως εργασίες και αυτές που αφορούν ξυλουργικές εργασίες υδραυλικές και ηλεκτρικές 

εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις ανελκυστήρων κ.λπ. Όµως, για να θεωρηθεί ότι οι εργασίες 

αυτές αποτελούν τεχνικά έργα πρέπει να εκτελούνται σε οικοδοµές που ανεγείρονται και 

να βρίσκονται σε συνάρτηση µε τη κύρια εργολαβία εκτέλεσης της οικοδοµικής εργασίας. 

2. Με βάση τα πιο πάνω, στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών υδραυλικών 

εγκαταστάσεων, αυτές θεωρούνται ως εργασίες τεχνικού έργου, εφόσον δεν υπάρχει το 

στοιχείο της πώλησης (πώληση ηλεκτρολογικών, υδραυλικών ειδών). 

Αντίθετα, αν οι εργασίες αυτές εκτελούνται µε σκοπό τη συντήρηση και επισκευή 

ήδη υφιστάµενων εγκαταστάσεων, δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι εκτελείται τεχνικό έργο. 

Τα προαναφερόµενα, βέβαια, ως θέµα πραγµατικό, ανάγονται στην ελεγκτική 

εξουσία της αρµόδιας φορολογικής αρχής, η οποία και κρίνει σχετικά (π.χ. περίπτωση 

εκτέλεσης εργασίας που θεωρείται επισκευή και όχι εγκατάσταση κ.λ.π.). 

Τέλος, επισηµαίνεται ότι, µε το άρθρο 12 του ν.3522/2006, που αντικαταστάθηκε το 

άρθρο 34 του Κ.Φ.Ε., τα κέρδη των επιχειρήσεών σας, για δηµόσια ή ιδιωτικά τεχνικά 

έργα, που αναλαµβάνονται από 1ης Ιανουαρίου 2007 και µετά, προσδιορίζονται πλέον 

µόνο λογιστικά (έσοδα-έξοδα). 
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Αθήνα, 14 Ιουνίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1043571/850/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Προσδιορισµός καθαρών κερδών ετερόρρυθµης εταιρείας από 
την εκτέλεση υπεργολαβικά τµήµατος δηµόσιου τεχνικού έργου. 

 

Απαντώντας στην από 4.5.2007 αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 34 του ν.2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) 

όπως ισχύουν µετά την αντικατάστασή τους µε την παρ.1 του άρθρου 12 του ν.3522/2006 

και οι οποίες έχουν εφαρµογή σύµφωνα µε την παρ.2 του ίδιου άρθρου και νόµου για 

δηµόσια ή ιδιωτικά τεχνικά έργα που αναλαµβάνονται από 1.1.2007 και µετά, τα καθαρά 

κέρδη των επιχειρήσεων των εργολάβων και υπεργολάβων που ασχολούνται µε την 

εργοληπτική κατασκευή δηµόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων γενικώς, προσδιορίζονται 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε εφόσον τηρούνται επαρκή και ακριβή 

βιβλία και στοιχεία Β΄ ή Γ΄ κατηγορία του Κ.Β.Σ. 

2. Με τις πιο πάνω διατάξεις επεκτάθηκε ο λογιστικός τρόπος προσδιορισµού των 

καθαρών κερδών των επιχειρήσεων που ασχολούνται µε την εκτέλεση δηµόσιων ή 

ιδιωτικών τεχνικών έργων ο οποίος είχε θεσπισθεί µε τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 

7 του ν.2940/2001 για τα νοµικά πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε. (ΑΕ, 

ΕΠΕ, αλλοδαπές επιχειρήσεις κ.λ.π.) καθώς και για τις κοινοπραξίες στις οποίες 

συµµετέχουν για δηµόσια ή ιδιωτικά τεχνικά έργα που αναλαµβάνονται από την 1 

Ιανουαρίου 2002 και µετά σε όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις που τηρούν επαρκή και 

ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 

(1027178/10254/Β0012/ΠΟΛ. 1052/15.3.2007 εγκύκλιος). 

3. Περαιτέρω, όπως διευκρινίσθηκε µε την 1035038/10347/Β0012/11.4.2003 

διαταγή, κρίσιµος χρόνος για την εφαρµογή του λογιστικού τρόπου προσδιορισµού των 

κερδών των νοµικών προσώπων της παρ.1 του άρθρου 101 του ν.2238/1994 (Α.Ε, Ε.Π.Ε 

κ.λπ.) καθώς και των κοινοπραξιών στις οποίες συµµετέχουν που ασχολούνται µε την 

κατασκευή δηµόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων, είναι η ηµεροµηνία υπογραφής της 

αρχικής σύµβασης ανάληψης του έργου στις περιπτώσεις εισφοράς από τον αρχικό 

ανάδοχο όλου ή µέρους του αναληφθέντος έργου σε τρίτο (υπεργολάβο) ή σε κοινοπραξία 

στην οποία µετέχει και ο αρχικός εργολάβος (ανάδοχος). 

Άλλωστε, όπως ειδικά ορίζεται για τα δηµόσια τεχνικά έργα από τις διατάξεις του 

ν.1418/1984, ο κύριος του έργου (∆ηµόσιο, δήµος, κ.λπ.) συναλλάσσεται µόνο µε τον 
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αρχικό ανάδοχο, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την καλή εκτέλεση του έργου, 

παρακρατώντας στις περισσότερες περιπτώσεις και σχετική εγγύηση, και όχι µε τον 

υπεργολάβο, ο οποίος τελικά εκτελεί το συγκεκριµένο έργο. 

4. Κατόπιν των ανωτέρω κατ’ ανάλογη εφαρµογή όσων έχουν γίνει δεκτά µε την 

πιο πάνω διαταγή, κρίσιµος χρόνος για την εφαρµογή του λογιστικού τρόπου 

προσδιορισµού των κερδών σας από την εκτέλεση υπεργολαβικά τµήµατος δηµόσιου 

τεχνικού έργου είναι η ηµεροµηνία υπογραφής της αρχικής σύµβασης ανάληψης του 

έργου. 

Κατά συνέπεια, τα καθαρά κέρδη σας, από την εκτέλεση τµήµατος δηµόσιου 

τεχνικού έργου που πρόκειται να αναλάβατε υπεργολαβικά µέσα στο τρέχον έτος, και του 

οποίου η αρχική σύµβαση ανάληψης υπογράφηκε µέσα στο 2006, θα προσδιορισθούν 

τεκµαρτά, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 34 του ν.2238/1994 όπως 

ίσχυαν πριν την αντικατάστασή τους µε την παρ.1 του άρθρου 12 του ν.3522/2006. 

 

 

Αθήνα, 30 Μαΐου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1049060/946/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισµός επιχείρησης ως τεχνικής. 

 

Απαντώντας στην από 7.5.2007 αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Από την δικαστηριακή και διοικητική νοµολογία έχει γίνει πάγια δεκτό ότι ως 

επιχείρηση κατασκευής τεχνικών έργων δηµοσίων ή ιδιωτικών, νοούνται εκείνες οι οποίες 

έχουν ως αντικείµενο την εκτέλεση εργασιών κατασκευής έργου συνδεοµένου µετά του 

εδάφους, όπως οικοδοµικά έργα, λιµενικά, υδραυλικά, οδοποιίας, γεφυροποιίας, 

σιδηροδρόµων και γενικά έργα υπαίθρου. 

Ειδικότερα, επί οικοδοµικών έργων, εργολαβικές εργασίες, είναι οι εργασίες που 

αφορούν κατεδαφίσεις, εκσκαφές θεµελίων, κατασκευές µπετόν αρµέ, λιθοδοµές, 

αµµοκονιάµατα, υδραυλικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, πλακοστρώσεις, ξυλουργικές 

εργασίες, υδροχρωµατισµοί και ελαιοχρωµατισµοί, διακοσµήσεις, εγκαταστάσεις 

ανελκυστήρων κ.τ.λ. που έχουν σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία συστατικών µερών του 

κυρίου πράγµατος. 

Ως τεχνικό έργο θεωρείται και η εργασία προσθήκης κάποιου νέου στοιχείου ή 

ιδιότητας επί υπάρχοντος ήδη πράγµατος ανεξάρτητα αν τα συνδεόµενα θα αποτελέσουν 
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ενιαίο ή όχι πράγµα (π.χ. εγκατάσταση µηχανηµάτων). 

Η συναρµολόγηση κινητού πράγµατος, µη συνδεοµένων µε το έδαφος (π.χ. 

αυτοκινούµενου µηχανήµατος), δεν θεωρείται τεχνικό έργο, καθόσον δεν γίνονται εργασίες 

σύνδεσης του στοιχείου µε το έδαφος κατά τρόπο µόνιµο και άρρηκτο (1876/1985 1η 

Επιθεώρηση οικον. εφοριών). 

Επίσης, δεν έχουν το χαρακτήρα του τεχνικού έργου, εργασίες συντήρησης ήδη 

υφιστάµενων εγκαταστάσεων ως π.χ. ελαιοχρωµατισµοί, υδροχρωµατισµοί κ.λπ.. 

Στην ανωτέρω έννοια του εργολάβου τεχνικού έργου δεν περιλαµβάνονται και οι 

ασκούντες εµπορική ή βιοτεχνική επιχείρηση προµηθευτές οικοδοµικών προϊόντων και 

όταν ακόµη, εκτός από την πώληση των προϊόντων της επιχείρησης τους, εκτελούν και 

την παρεπόµενη εργασία της τοποθέτησης αυτών στα πλαίσια του όλου επιτελούµενου 

έργου. 

2. Σύµφωνα µε την αίτησή σας, σκοπός και αντικείµενο εργασιών της «….» είναι η 

ανάληψη εκτέλεσης του δηµόσιου έργου «……………..». 

Ως εκτελούµενες εργασίες αναφέρονται εργασίες συντήρησης µηχανολογικών 

εγκαταστάσεων γενικώς, λοιπές εργασίες εποπτείας, παρακολούθησης, επίβλεψης 

ελέγχου, παροχής οδηγιών για την οµαλή λειτουργία του ηλεκτροµηχανολογικού 

εξοπλισµού , έγκαιρης υπόµνησης για µεγαλύτερης έκτασης εργασίες και άλλες εργασίες 

επισκευής. 

3. Ύστερα από τα προαναφερόµενα, οι εκτελούµενες, καταρχάς, διάφορες εργασίες 

συντήρησης γενικώς όπως και οι λοιπές άλλες εργασίες (ελέγχου, επίβλεψης κ.λπ.) που 

αναφέρονται στην αίτηση δεν θεωρούνται ως εργασίες τεχνικού έργου προκειµένου να 

εφαρµοσθούν οι ειδικές διατάξεις του άρθρου 34 του Κ.Φ.Ε και συνεπώς η φορολόγηση 

γίνεται µε τις γενικές διατάξεις περί φορολογίας εισοδήµατος του Κ.Φ.Ε.. 

Περαιτέρω, όµως, για άλλες περιπτώσεις εργασιών του δηµόσιου αυτού έργου, 

εκτός των ανωτέρω, ως περίπτωση εγκατάστασης µηχανηµάτων, προσθήκης νέου 

στοιχείου κ.λπ., το θέµα, ως πραγµατικό, ανάγεται στην εξελεγκτική εξουσία του 

προϊσταµένου της αρµόδιας ∆.Ο.Υ.…, που κοινοποιείται το παρόν, προκειµένου ως 

αρµόδια φορολογική ελεγκτική αρχή της κρινόµενης υπόθεσης να κρίνει σχετικά. 
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Αθήνα, 16 Μαΐου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1043802/851/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση σε περίπτωση διανοµής 
διαµερισµάτων στα µέλη της από οµόρρυθµη οικοδοµική εταιρία λόγω 
λύσης. 

 

Απαντώντας στην από 25.4.2007 αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν.2238/1994, η 

αντικειµενική ή η πραγµατική αξία, κατά περίπτωση, των αυτοτελών οικοδοµών, 

διαµερισµάτων, καταστηµάτων, γραφείων, αποθηκών και λοιπών χώρων που 

περιέρχονται κατά το χρόνο της διάλυσης στα µέλη των υπόχρεων, που αναφέρονται στην 

παράγραφο 4 του άρθρου 2, µεταξύ των οποίων και οι οµόρρυθµες εταιρίες θεωρείται ως 

ακαθάριστο έσοδο των υπόχρεων αυτών κατά το χρόνο της διάλυσής τους. Το καθαρό 

κέρδος που προκύπτει µε βάση τα έσοδα αυτά φορολογείται στο όνοµα των υπόχρεων 

που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2, µε το συντελεστή που προβλέπεται 

στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 κατά το έτος που διαλύεται η εταιρία, κοινωνία ή 

κοινοπραξία. 

2. Κατά συνέπεια, η οµόρρυθµη οικοδοµική εταιρία, που διανέµει στους 

οµόρρυθµους εταίρους τρία διαµερίσµατα της κατά το χρόνο διάλυσής της, αποκτά από τη 

διανοµή αυτή εισόδηµα που φορολογείται στο όνοµά της σύµφωνα µε τις διατάξεις των 

άρθρων 34 και 10 του ν.2238/1994. 

3. Η ∆ιεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου του Υπουργείου µας, στην οποία 

κοινοποιείται το παρόν µε φωτοαντίγραφο της αίτησης των ενδιαφεροµένων, παρακαλείται 

µέσα στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της, για τις δικές της ενέργειες. 

 

 

Αθήνα, 15 Μαΐου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1038275/728/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Ύπαρξη δυσαναλογίας µεταξύ δαπάνης, που αφορά εργασίες σε 
ανεγειρόµενη οικοδοµή και πραγµατικού κόστους κατασκευής. 

 

Απαντώντας στην από 17.4.2007 αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 
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γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 34 του ν.2239/1994 όπως 

ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους µε την παρ.1 του άρθρου 12 του ν.3522/2006 και οι 

οποίες έχουν εφαρµογή για τεχνικά έργα που έχουν αναλάβει οι επιχειρήσεις των 

εργολάβων και υπεργολάβων που ασχολούνται µε την εργοληπτική κατασκευή δηµόσιων 

ή ιδιωτικών τεχνικών έργων µέχρι την 31.12.2006, αν οι δαπάνες κατασκευής που 

εµφανίζονται στα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης ότι πραγµατοποιήθηκαν για την 

κατασκευή των τεχνικών έργων ή των οικοδοµών βρίσκονται σε προφανή δυσαναλογία σε 

σχέση µε το πραγµατικό κόστος κατασκευής, ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής 

υπηρεσίας δικαιούται να προσαυξήσει τους συντελεστές καθαρού κέρδους που 

προβλέπονται από τις ίδιες διατάξεις µέχρι εξήντα τοις εκατό (60%). 

∆εν θεωρείται ότι υπάρχει προφανής δυσαναλογία, όταν η διαφορά µεταξύ των δαπανών 

κατασκευής που πραγµατοποιήθηκαν και του πραγµατικού κόστους κατασκευής είναι 

µέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) του πραγµατικού κόστους κατασκευής. 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 35 του πιο πάνω νόµου 

ορίζεται, ότι για την εφαρµογή των ισχυουσών διατάξεων περί φορολογίας εισοδήµατος 

και φόρου προστιθέµενης αξίας των εργολάβων, υπεργολάβων και γενικά επιτηδευµατιών 

που εκτελούν οποιαδήποτε επί µέρους εργασία σε ανεγειρόµενη οικοδοµή,  καθώς και των 

επιχειρήσεων που ασχολούνται µε την κατασκευή και πώληση οικοδοµών, καθιερώνεται 

σύστηµα αντικειµενικού προσδιορισµού του ελάχιστου συνολικού κόστους κατασκευής 

των οικοδοµών και των ελάχιστων ποσοστών συµµετοχής των επί µέρους εργασιών στο 

συνολικό κόστος. 

Το προσδιοριζόµενο ελάχιστο συνολικό κόστος κατασκευής και τα ελάχιστα κόστη 

των επί µέρους εργασιών αποτελούν τη βάση προσδιορισµού των φορολογικών 

υποχρεώσεων των επιτηδευµατιών της παραγράφου αυτής. 

Με τον όρο «κόστος» νοείται το καθαρό κατασκευαστικό κόστος, το οποίο 

περιλαµβάνει την αξία αγοράς των υλικών µε το φόρο προστιθέµενης αξίας και την αµοιβή 

εργασίας, η οποία προσφέρεται απευθείας ή µέσω υπεργολάβου, χωρίς τις ασφαλιστικές 

εισφορές και το φόρο προστιθέµενης αξίας. 

3. Εξάλλου, µε την παρ.5 του άρθρου 3 της 1137140/2439/Α0012/ΠΟΛ. 

1277/5.12.1994 Υπουργικής Απόφασης που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων 

της παρ.5 του πιο πάνω άρθρου και νόµου ορίζεται, ότι το ακαθάριστο έσοδο του 

εργολάβου ή υπεργολάβου και εν γένει επιτηδευµατία, που εκτελεί συγκεκριµένη εργασία 

σε ανεγειρόµενη οικοδοµή, εφόσον δεν υπάρχει καταφανής, έλλειψη παραστατικών σε 

άλλα συστατικά στοιχεία της εργασίας αυτής (π.χ. των απαραίτητων υλικών, σε 
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περίπτωση «φατούρας»), ισούται µε το ελάχιστο κόστος της επί µέρους εργασίας του 

Τελικού Πίνακα, µετά την αφαίρεση του ποσού των τυχόν παραστατικών για αγορά 

υλικών, µεταφορές και λοιπές υπηρεσίες εκτός του τιµολογίου του υπεργολάβου. 

Εάν διαπιστωθεί καταφανής έλλειψη παραστατικών σε απαραίτητα συστατικά 

στοιχεία της επί µέρους εργασίας, τότε, για τη φορολογία εισοδήµατος και του Φ.Π.Α, του 

υπεργολάβου, από το συνολικό ποσό της επί µέρους εργασίας, λαµβάνεται το ποσοστό 

που αντιστοιχεί στη συνήθη συµµετοχή τους είδους της εργολαβικής σύµβασης (φατούρας 

ή εργασίας µε τα υλικά). 

4. Από τα στοιχεία που µας θέσατε υπόψη µε τη σχετική αίτησή σας προκύπτει, 

ότι οµόρρυθµη εταιρεία κατασκευάζει το σκελετό από οπλισµένο σκυρόδεµα (µπετόν) σε 

ανεγειρόµενες οικοδοµές τρίτων και τα υλικά που απαιτούνται (σίδερα, σκυρόδεµα κ.λπ.) 

παρέχονται από τους πελάτες της. 

5. Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι οι διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 34 του 

ν.2238/1994, όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους µε την παρ.1 του άρθρου 12 του 

ν.3522/2006 έχουν εφαρµογή και για τις εργασίες που έχει αναλάβει να εκτελέσει η πιο 

πάνω οµόρρυθµη εταιρεία σε ανεγειρόµενες οικοδοµές µέχρι την 31.12.2006, παρά το 

γεγονός ότι δεν χρησιµοποιεί δικά της υλικά, καθόσον µε τις εν λόγω διατάξεις δεν 

εξαιρούνται οι εργασίες αυτές από τις δαπάνες ανέγερσης της οικοδοµής για τις οποίες 

ερευνάται η ύπαρξη δυσαναλογίας σε σχέση µε το πραγµατικό κόστος κατασκευής. 

Επισηµαίνεται, ότι το πραγµατικό κόστος των εργασιών που εκτελεί η Ο.Ε. στις 

ανεγειρόµενες οικοδοµές προσδιορίζεται από τον προϊστάµενο της αρµόδιας ∆.Ο.Υ., ο 

οποίος µέσα στα πλαίσια της ελεγκτικής του αρµοδιότητας ερευνά τα πραγµατικά 

περιστατικά, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα µε το χρόνο εκτέλεσης των εργασιών. 

Σε κάθε περίπτωση όµως το πραγµατικό κόστος των εργασιών δεν µπορεί να είναι 

µικρότερο από το ελάχιστο κόστος που προβλέπεται για τις εργασίες αυτές, σύµφωνα µε 

τις διατάξει της παρ.1 του άρθρου 35 του ν.2238/1994 (1013462/310/Α0012/11.1.03 

έγγραφο). 

Τέλος, σας γνωρίζουµε ότι τα ακαθάριστα έσοδα της εν λόγω οµόρρυθµης 

εταιρείας από την εκτέλεση των πιο πάνω εργασιών ανεξάρτητα εάν έχει αναλάβει την 

εκτέλεσή τους πριν ή µετά από την 31.12.2006 δεν µπορεί να είναι µικρότερα από το 

ελάχιστο κόστος της επιµέρους εργασίας που εµφανίζεται στον τελικό πίνακα, ο οποίος 

υποβάλλεται από τον υπόχρεο, σύµφωνα µε την 1137140/2439/Α0012/ΠΟΛ. 

1277/5.12.1994 Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων 

της παρ.5 του πιο πάνω άρθρου και νόµου (1090764/1805/Α0012/ΠΟΛ. 1230/8.8.1996 

εγκύκλιος). 
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Αθήνα, 23 Απριλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1033991/653/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Εκτέλεση µέρους δηµόσιου τεχνικού έργου από φυσικό 
πρόσωπο µέλος της αναδόχου κοινοπραξίας. 

 

Απαντώντας στην από 2.4.2007 αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του δεύτερου, τρίτου και τετάρτου εδαφίου της 

περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του Κ.Φ.Ε. όπως ίσχυαν πριν την 

αντικατάσταση τους µε το άρθρο 12 του ν.3522/2006 και οι οποίες έχουν εφαρµογή για 

δηµόσια τεχνικά έργα, που έχουν αναληφθεί πριν από την 1.1.2007, επί εισφοράς 

αναληφθέντος όλου ή µέρους του έργου (του ∆ηµοσίου, δήµων, δηµ. επιχειρήσεων, 

οργανισµών ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας και νοµ. προσώπων δηµοσίου δικαίου) σε 

εταιρία οποιασδήποτε µορφής ή κοινοπραξία που έχει την έδρα της στην ηµεδαπή ή 

αλλοδαπή, στην οποία µετέχει και ο εισφέρων ανάδοχος ή απευθείας συµβασιούχος, τα 

κατά τις διατάξεις της παρούσας περίπτωσης λαµβανόµενα ως ακαθάριστα έσοδα 

θεωρούνται κτώµενα από την εταιρία ή κοινοπραξία και η εισφορά αυτή δεν θεωρείται 

υπεργολαβία. Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται και σε περίπτωση που τµήµα του έργου ή 

εργασίας εκτελείται από κοινοπραξία ή εταιρία, στην οποία συµµετέχουν µόνο µέλη της 

αρχικής αναδόχου κοινοπραξίας ή εταιρίας. 

Επίσης, εφαρµόζεται και στην περίπτωση που τµήµα του έργου ή εργασίας 

εκτελείται από εταιρία µέλος της αρχικής αναδόχου κοινοπραξίας ή από κοινοπραξία 

επιχειρήσεων µέλους της αρχικής αναδόχου κοινοπραξίας. 

2. Κατά την έννοια των προαναφερόµενων διατάξεων του νόµου, δεν θεωρείται ότι 

συντρέχει θέµα υπεργολαβίας, οσάκις ο ανάδοχος ή απευθείας συµβασιούχος εισφέρει 

όλο ή µέρος του αναληφθέντος έργου σε εταιρία ή κοινοπραξία που έχουν την έδρα τους 

στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή, µε την προϋπόθεση ότι, ο εισφέρων το έργο ανάδοχος είναι 

απαραιτήτου µέλος της εταιρίας η κοινοπραξίας στην οποία και εισφέρεται το αναληφθέν 

έργο. 

3. Συνεπώς, ύστερα από τα πιο πάνω, είναι φανερό ότι, στις περιπτώσεις που 

αναφέρεσθε, της εισφοράς εκτέλεσης µέρους δηµόσιου τεχνικού έργου από την ανάδοχο 

κοινοπραξία (στην οποία µετέχουν δύο ατοµικές επιχειρήσεις) στα µέλη της φυσικά 

πρόσωπα, η εισφορά αυτή θεωρείται υπεργολαβία. 
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Αθήνα, 13 Απριλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1015002/272/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Ύπαρξη δυσαναλογίας δαπανών ανέγερσης οικοδοµής και 
πραγµατικού κόστους κατασκευής της. 

 

Απαντώντας στην από 12.2.2007 αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 34 του ν.2238/1994, όπως ίσχυαν 

πριν την τροποποίηση τους µε την παρ.1 του άρθρου 12 του ν.3522/2006 και οι οποίες 

έχουν εφαρµογή για οικοδοµές των οποίων η άδεια ανέγερσης εκδόθηκε πριν από την 1η 

Ιανουαρίου 2007, αν οι δαπάνες κατασκευής που εµφανίζονται στα βιβλία και στοιχεία της 

οικοδοµικής επιχείρησης ότι πραγµατοποιήθηκαν για τις ανεγειρόµενες οικοδοµές, 

βρίσκονται σε προφανή δυσαναλογία σε σχέση µε το πραγµατικό κόστος κατασκευής, ο 

προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας δικαιούται να προσαυξήσει τον 

συντελεστή καθαρού κέρδους µέχρι εξήντα τοις εκατό (60%). ∆εν θεωρείται ότι υπάρχει 

προφανής δυσαναλογία, όταν η διαφορά µεταξύ των δαπανών κατασκευής, που 

πραγµατοποιήθηκαν και του πραγµατικού κόστους κατασκευής είναι µέχρι είκοσι τοις 

εκατό (20%) του πραγµατικού κόστους κατασκευής. 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 35 του πιο πάνω νόµου ορίζεται, 

ότι για την εφαρµογή των ισχυουσών διατάξεων περί φορολογίας εισοδήµατος και φόρου 

προστιθέµενης αξίας των εργολάβων, υπεργολάβων και γενικά επιτηδευµατιών που 

εκτελούν οποιαδήποτε επί µέρους εργασία σε ανεγειρόµενη οικοδοµή, καθώς και των 

επιχειρήσεων που ασχολούνται µε την κατασκευή και πώληση οικοδοµών, καθιερώνεται 

σύστηµα αντικειµενικού προσδιορισµού του ελάχιστου συνολικού κόστους κατασκευής 

των οικοδοµών και των  ελάχιστων ποσοστών συµµετοχής των επί µέρους εργασιών στο 

συνολικό κόστος. 

Το προσδιοριζόµενο ελάχιστο συνολικό κόστος κατασκευής και τα ελάχιστα κόστη 

των επί µέρους εργασιών αποτελούν τη βάση προσδιορισµού των φορολογικών 

υποχρεώσεων των επιτηδευµατιών της παραγράφου αυτής. 

Με τον όρο «κόστος» νοείται το καθαρό κατασκευαστικό κόστος, το οποίο 

περιλαµβάνει την αξία αγοράς των υλικών µε το φόρο προστιθέµενης αξίας και την αµοιβή 

εργασίας, η οποία προσφέρεται απευθείας ή µέσω υπεργολάβου, χωρίς τις ασφαλιστικές 

εισφορές και το φόρο προστιθέµενης αξίας. 
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3. Εξάλλου, µε την 1137140/2439/Α0012/ΠΟΛ. 1277/5.12.1994 Υπουργική Απόφαση 

που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 5 του πιο πάνω άρθρου και 

νόµου ορίζεται ότι, για την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 35 και 36 του 

ν.2238/1994 νοείται ως Καθαρό Κόστος Κατασκευής Οικοδοµής (ΚΚΟ), το κόστος που 

περιλαµβάνει την αξία αγοράς των υλικών µε το Φ.Π.Α. όταν δεν εκπίπτει ως φόρος 

εισροών και την αµοιβή εργασίας, η οποία προσφέρεται απ’ ευθείας ή µέσω υπεργολάβου, 

χωρίς Φ.Π.Α. και ασφαλιστικές εισφορές. Στο Καθαρό Κόστος Κατασκευής Οικοδοµής 

περιλαµβάνονται επίσης οι κάθε είδους µεταφορές και οι µισθώσεις µηχανηµάτων, που 

συνδέονται άµεσα µε τις εκτελούµενες εργασίες, καθώς και οι προσφερόµενες υπηρεσίες 

κατά την εκτέλεση των επί µέρους εργασιών της οικοδοµής. ∆εν περιλαµβάνονται οι κάθε 

είδους αµοιβές µηχανικών για τη µελέτη και επίβλεψη των εργασιών. 

Η υποβολή δήλωσης και Προσωρινού Πίνακα ποσοστών σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

από την ίδια Απόφαση δεν συνεπάγεται δικαίωµα σύνδεσης µε ∆ΕΗ, αλλά κατοχυρώνει το 

κόστος των εκτελεσθεισών εργασιών σε σχέση µε το χρόνο εκτέλεσής τους. 

4. Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι προκειµένου για την εφαρµογή των διατάξεων της 

παρ.2 του άρθρου 34 του ν.2238/1994 όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους µε το 

ν.3522/2006, ως κόστος κατασκευής της οικοδοµής λαµβάνεται το καθαρό 

κατασκευαστικό κόστος, στο οποίο δεν περιλαµβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές, κατά 

ρητή διατύπωση των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 35 του ίδιου νόµου. Επίσης στο 

κόστος αυτό δεν περιλαµβάνονται οι κάθε είδους αµοιβές µηχανικών για τη µελέτη και 

επίβλεψη των εργασιών, καθώς και η δαπάνη αγοράς του οικοπέδου κι έκδοσης 

οικοδοµικής άδειας καθόσον οι δαπάνες αυτές δεν αφορούν αγορά υλικών ή αµοιβή 

εργασίας του εργολάβου ή υπεργολάβου, σύµφωνα µε την 1137140/2439/ Α0012/ΠΟΛ. 

1277/5.12.1994 Υπουργική Απόφαση. 

Περαιτέρω, στην περίπτωση που κατά τη χρήση που πραγµατοποιείται η ανέγερση 

της οικοδοµής δεν υπάρχουν έσοδα της επιχείρησης αλλά µόνο δαπάνες, η εµφάνιση των 

εσόδων σε µεταγενέστερη χρήση στην οποία δεν θα υπάρχουν αντίστοιχες δαπάνες 

ανέγερσης δεν αποτελεί λόγο προσαύξησης του Σ. Κ. Κ. µέχρι 60% που προέβλεπαν οι 

διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 34 του Κ.Φ.Ε., γιατί εξετάζεται η δυσαναλογία µεταξύ των 

δαπανών των βιβλίων και του πραγµατικού κόστους και όχι µεταξύ των δαπανών των 

βιβλίων και των εσόδων της επιχείρησης. Επίσης η εξέταση της ύπαρξης ή µη 

δυσαναλογίας γίνεται για κάθε χρήση χωριστά (σχετ.1035372/10350/Β0012/4.5.1994 και 

1046984/785/Α0012/14.4.1998 έγγραφα). 

Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση που πραγµατοποιούνται πωλήσεις 

ηµιτελών διαµερισµάτων και η ολοκλήρωση της ανέγερσής τους συντελείται σε επόµενες 
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χρήσεις. 

Τέλος επισηµαίνεται ότι το πραγµατικό κόστος της οικοδοµής προσδιορίζεται από 

τον προϊστάµενο της αρµόδιας ∆.Ο.Υ., ο οποίος µέσα στα πλαίσια της ελεγκτικής του 

αρµοδιότητας ερευνά τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα µε 

το χρόνο εκτέλεσης των εργασιών. Σε κάθε περίπτωση όµως το πραγµατικό κόστος της 

οικοδοµής δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το συνολικό ελάχιστο κόστος κατασκευής, το 

οποίο προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 35 του Κ.Φ.Ε. 

(σχετ. 1013462/310/Α0012/11.1.2003 έγγραφο). 

 

 

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1033600/610/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση ατοµικών επιχειρήσεων εκτέλεσης 
δηµόσιων τεχνικών έργων. 

 

Απαντώντας σε σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.α΄ της παρ.4 του άρθρου 34 του ν.2238/94 

όπως ισχύουν µετά την τροποποίηση τους µε την παρ.1 του άρθρου 12 του ν.3522/2006, 

για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την εργολαβική κατασκευή τεχνικών έργων ή των 

εκτέλεση µηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του ∆ηµοσίου, δήµων και 

κοινοτήτων, δηµόσιων επιχειρήσεων ή εκµεταλλεύσεων, οργανισµών ή επιχειρήσεων 

κοινής ωφέλειας, καθώς και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, γενικώς, ως 

ακαθάριστα έσοδα λαµβάνονται τα εργολαβικά ανταλλάγµατα που πιστοποιούνται µε τους 

οικείους λογαριασµούς κατά τη διάρκεια της χρήσης, τα οποία µειώνονται µε τα ποσά των 

εγγυήσεων καλής εκτέλεσης που αντιστοιχούν σε αυτά και τα οποία θεωρούνται έσοδα της 

χρήσης µέσα στην οποία αποδίδονται. 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 34 του ν.2238/1994, όπως 

ισχύουν µετά την τροποποίηση τους µε την παρ.1 του άρθρου 12 του ν.3522/2006, κι οι 

οποίες έχουν εφαρµογή για δηµόσια τεχνικά έργα που αναλαµβάνονται από 1ης 

Ιανουαρίου 2007 και µετά ορίζεται, ότι τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων, που 

αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο, προσδιορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 31, εφόσον τηρούνται επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύτερης ή τρίτης 

κατηγορίας του Κ.Β.Σ.. 
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3. Εξάλλου, µε τις διατάξεις της περ.β΄ της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 

ορίζεται, ότι από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εκπίπτουν τα ποσά των 

δαπανών για τη συντήρηση και επισκευή των επαγγελµατικών γενικά εγκαταστάσεων, 

µηχανηµάτων και αυτοκινήτων οχηµάτων. Ειδικά οι δαπάνες συντήρησης, λειτουργίας, 

επισκευής, κυκλοφορίας, αποσβέσεων και µισθωµάτων που καταβάλλονται σε εταιρείες 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης µε κυλινδρισµό 

κινητήρα µέχρι χίλια εξακόσια (1.600) κυβικά εκατοστά, που έχουν στην κυριότητα τους οι 

επιχειρήσεις ή που έχουν µισθωµένα από τρίτους, εκπίπτουν µέχρι εξήντα τοις εκατό 

(60%) του συνολικού ύψους αυτών, εφόσον αυτά χρησιµοποιούνται για τις ανάγκες της 

επιχείρησης. Για αυτοκίνητα µεγαλύτερου κυβισµού εκπίπτει, µε τις ίδιες προϋποθέσεις, 

ποσοστό µέχρι είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των πιο πάνω δαπανών. 

4. Επίσης, µε τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 40 του Π.∆ 609/1985 περί 

«κατασκευής δηµοσίων έργων» ορίζεται, ότι µετά τη λήξη κάθε µήνα ή άλλης χρονικής 

περιόδου που τυχόν ορίζει η σύµβαση για τις τµηµατικές πληρωµές, ο ανάδοχος 

συντάσσει λογαριασµό των οφειλόµενων σ’ αυτόν ποσών από εργασίες που 

εκτελέσθηκαν. Οι λογαριασµοί αυτοί στηρίζονται στις καταµετρήσεις των εργασιών και στα 

πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών. Κατ’ αρχήν απαγορεύεται να 

περιλαµβάνονται στο λογαριασµό εργασίες που δεν έχουν καταµετρηθεί. 

5. Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι η ατοµική επιχείρηση η οποία εκτελεί δηµόσιο 

τεχνικό έργο που αναλαµβάνει µετά την 1η Ιανουαρίου 2007 προσδιορίζει το καθαρό της 

αποτέλεσµα µε λογιστικό τρόπο (έσοδα-έξοδα) για το έργο αυτό. Επίσης, στην περίπτωση 

που πραγµατοποιήσει ζηµία σε µία χρήση λόγω του γεγονότος ότι η καταµέτρηση των 

εργασιών που εκτελέσθηκαν για το έργο αυτό και η πιστοποίηση των οικείων 

λογαριασµών πραγµατοποιείται σε επόµενη χρήση, τότε η ζηµία αυτή µπορεί να 

µεταφερθεί για συµψηφισµό µε τα λογιστικά κέρδη επόµενων χρήσεων, κι εποµένως η εν 

λόγω επιχείρηση δεν θα επιβαρυνθεί φορολογικά (σχετ. 1035038/10347/Β0012/11.4.2003 

διαταγή). 

Περαιτέρω, στην περίπτωση που ο φορέας της ατοµικής επιχείρησης 

πραγµατοποιεί δαπάνες κίνησης ή επισκευής για το επιβατηγό αυτοκίνητο Ι.Χ. το οποίο 

χρησιµοποιεί για τις ανάγκες της επιχείρησής του, δύναται να εκπίπτει αυτές από τα 

ακαθάριστα έσοδά της µέχρι τα ποσοστά που ορίζονται από την περ.β' της παρ.1 του 

άρθρου 31 του ν.2238/1994 (1153601/2045/Α0012/21.12.1993 έγγραφο). Αντίθετα εάν οι 

εν λόγω δαπάνες αφορούν δίτροχο όχηµα, το σύνολο αυτών δύναται να εκπέσει από τα 

ακαθάριστα έσοδά της (1100816/1876/Α0012/30.11.2005 έγγραφο). 

6. Ανεξάρτητα όµως από τα παραπάνω στην περίπτωση που ανακύψουν 
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προβλήµατα στις τεχνικές επιχειρήσεις λόγω των µεταβολών που επέφερε ο ν.3522/2006 

στον προσδιορισµό του καθαρού εισοδήµατός τους, αυτά θα εξετασθούν από την 

υπηρεσία µας. 
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ΑΡΘΡΟ 35 

 

Αθήνα, 3 ∆εκεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1116027/2250/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Ηλεκτροδότηση ακινήτου που ανεγείρεται µε το σύστηµα της 
αντιπαροχής. 

 

Απαντώντας στο από 29.10.2007 έγγραφό σας, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, 

σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Με τις διατάξεις της 1137140/2439/Α0012/ΠΟΛ. 1277/5.12.1994 απόφασης των 

Υπουργών Οικονοµικών και ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., προβλέπονται εκτός των άλλων, τα στοιχεία, τα 

έντυπα, η διαδικασία προσδιορισµού του ελάχιστου-κόστους κατασκευής και υποβολής 

των δικαιολογητικών στοιχείων στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. και τη χορήγηση της βεβαίωση για τη 

σύνδεση των ακινήτων µε τη ∆.Ε.Η., των οποίων η άδεια ανέγερσης εκδόθηκε µετά την 

31.12.1994. 

2. Σύµφωνα µε το κεφάλαιο Β΄ της απόφασης, κατά την αποπεράτωση της οικοδοµής, 

πριν από τη σύνδεση της µε το δίκτυο της ∆.Ε.Η., υποβάλλονται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. για 

τη φορολογία του εισοδήµατος του ιδιοκτήτη της οικοδοµής ή της επιχείρησης κατασκευής 

και πώλησης οικοδοµών, τα προβλεπόµενα έντυπα, δηλαδή ο τελικός (προσωρινός) 

πίνακας ανάλυσης κόστους κατασκευής στις επιµέρους εργασίες, η δήλωση εργασιών που 

έγιναν στην οικοδοµή, επίσης αντίγραφα του εντύπου υπολογισµού του ελάχιστους 

κόστους κατασκευής της οικοδοµής και του αρχικού πίνακα ανάλυσης κόστους 

κατασκευής που έχουν κατατεθεί στην πολεοδοµία, θεωρηµένα από αυτήν, καθώς και η 

οικοδοµική άδεια µε την έγκριση της αρµόδιας πολεοδοµίας για ηλεκτροδότηση του 

ακινήτου. 

3. Εξάλλου, όπως ορίζεται στην ΠΟΛ. 1230/1996 διαταγή του Υπουργείου 

Οικονοµικών, οι επιχειρήσεις ανέγερσης και πώλησης οικοδοµών υποχρεούνται, αφού 

προβούν στην παραπάνω διαδικασία, να παραδίδουν στον κάθε αγοραστή -ιδιοκτήτη 

διαµερίσµατος κ.τ.λ. φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης που τους χορήγησε η αρµόδια ∆.Ο.Υ. 

θεωρηµένο από αυτήν, στην οποία θα αναφέρεται ρητά ότι υποβλήθηκαν τα αντίστοιχα 

στοιχεία που προβλέπονται από την απόφαση, για την οικοδοµή, συµπεριλαµβανοµένου 

και του πωλούµενου ακινήτου – διαµερίσµατος κ.τ.λ.. 

4. Με την 1044713/902/Α0012/ΠΟΛ. 1163/22.5.2002 απόφαση του Υπουργού 
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Οικονοµίας και Οικονοµικών απλουστεύονται οι διαδικασίες για τη χορήγηση της 

βεβαίωσης για τη σύνδεση του ακινήτου µε τη ∆.Ε.Η., σύµφωνα µε την οποία δεν 

ελέγχονται τα υποβαλλόµενα στοιχεία, που αναφέρονται ανωτέρω και χορηγείται αµέσως 

η βεβαίωση από τη ∆.Ο.Υ., χωρίς καµία άλλη ενέργεια. 

5. Από την επιστολή σας προκύπτει ότι ως εργολάβος συντάξατε µε τον αντίδικό σας 

οικοπεδούχο εργολαβικό προσύµφωνο µε το οποίο σας ανατέθηκε η ανέγερση 

πολυκατοικίας µε το σύστηµα της αντιπαροχής. Ανεγείρατε την πολυκατοικία, πλην όµως ο 

οικοπεδούχος αρνήθηκε να παραλάβει τις οριζόντιες ιδιοκτησίες που του ανήκουν όσο και 

να προσέλθει για να υπογράψει το συµβόλαιο µεταβίβασης των οριζόντιων ιδιοκτησιών 

που αντιστοιχούν στο εργολαβικό σας αντάλλαγµα και δεν έχουν ακόµα µεταβιβαστεί. 

Επίσης, αρνείται να υπογράψει ενώπιον της Πολεοδοµίας στη σχετική δήλωση που 

απαιτείται για την ηλεκτροδότηση των οριζόντιων ιδιοκτησιών. 

6. Από τα παραπάνω και όπως έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση (σχετ. 

1095895/1550/Α0012/8.11.2001 έγγραφο) προκύπτει σαφώς ότι η επιχείρηση ανέγερσης 

και πώλησης οικοδοµών, η οποία είναι υπεύθυνη για την κατασκευή του ακινήτου και για 

τη συλλογή όλων των παραστατικών στοιχείων, είναι υπόχρεη και για τη διαδικασία 

υποβολής του τελικού πίνακα κόστους των επί µέρους εργασιών στην αρµόδια για τη 

φορολογία της ∆.Ο.Υ., η οποία χορηγεί στην επιχείρηση την προβλεπόµενη από τη 

σχετική υπουργική απόφαση βεβαίωση για τη σύνδεση του ακινήτου µε τη ∆.Ε.Η.. 

7. Συνεπώς, εφόσον τηρηθεί η πιο πάνω διαδικασία, η αρµόδια ∆.Ο.Υ. θα σας 

χορηγήσει το πιστοποιητικό που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις, χωρίς να 

ερευνάται εάν έχουν τηρηθεί οι όροι και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις 

συµβάσεις που έχουν υπογραφεί µεταξύ του οικοπεδούχου και εσάς ως εργολάβου, που 

αναλάβατε την ανέγερση της οικοδοµής µε το σύστηµα της αντιπαροχής. 

 

 

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ: 1067560/1340/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Συµπλήρωση του τελικού πίνακα ανάλυσης του ελάχιστου 
κόστους κατασκευής οικοδοµής. 

 

Σε απάντηση του από 5.07.20007 τηλεοµοιοτυπήµατος σχετικά µε το θέµα, 

σας πληροφορούµε τα παρακάτω: 

Με τις διατάξεις της 1137140/2439/Α0012/ΠΟΛ. 1277/5-12-1994 κοινής απόφασης 
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των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. καθορίζεται εκτός άλλων και 

η διαδικασία υποβολής του τελικού πίνακα και των σχετικών δικαιολογητικών. 

Ο τελικός πίνακας µπορεί να περιλαµβάνει τροποποιήσεις των αρχικών ποσοστών 

συµµετοχής των επιµέρους εργασιών, µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι το ελάχιστο 

κόστος καλύπτεται πλήρως από τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί, δηλαδή ο τελικός 

πίνακας είναι ισοσκελισµένος. 

Όπως αναφέρετε στην επιστολή σας και όπως έχει ενηµερωθεί και η Υπηρεσία µας 

από τις ∆.Ο.Υ. και από φορολογούµενους πολίτες, κατά την υποβολή των σχετικών 

εντύπων και πινάκων, έχει παρατηρηθεί ότι τηρείται διαφορετικός τρόπος συµπλήρωσης 

αυτών και ειδικότερα της στήλης 3 του τελικού πίνακα. 

Προκειµένου να αποφεύγονται τυχόν παρεξηγήσεις και καθυστερήσεις κατά την 

υποβολή ή τον έλεγχο του τελικού πίνακα, η συµπλήρωση της στήλης 3 αυτού απαιτείται 

να γίνεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παραπάνω κοινή Υπουργική Απόφαση και τις 

οδηγίες του ίδιου του εντύπου: 

Όταν ο τελικός πίνακας, που κατατίθεται στη ∆.Ο.Υ. είναι ισοσκελισµένος και στη 

στήλη 2 αναγράφονται τα χιλιοστά των επιµέρους εργασιών αναµορφωµένα σύµφωνα µε 

τα παραστατικά, τότε στη στήλη 3 αναγράφεται το κόστος ανά εργασία όπως 

προσδιορίζεται πλέον µε τα νέα χιλιοστά. Τούτο προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό των 

χιλιοστών της στήλης 2 επί το Κ.Κ.Ο. που έχει υπολογισθεί από τον µηχανικό στον αρχικό 

πίνακα. 

 

 

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1069310/1369/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Ελάχιστο κόστος και τεκµήριο ανέγερσης οικοδοµής. 

 

Σε απάντηση του από 16.5.2007 τηλεοµοιοτυπήµατος σχετικά µε το θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 της ΠΟΛ. 1277/1994 κοινής υπουργικής 

απόφασης ως καθαρό κόστος κατασκευής οικοδοµής (ΕΚΟ) νοείται το κόστος που 

περιλαµβάνει την αξία αγοράς των υλικών µε το Φ.Π.Α. όταν δεν εκπίπτει ως φόρος 

εισροών και την αµοιβή εργασίας, η οποία προσφέρεται απ' ευθείας ή µέσω υπεργολάβου, 

χωρίς Φ.Π.Α. και ασφαλιστικές εισφορές. Στο καθαρό αυτό κόστος περιλαµβάνονται 

επίσης οι κάθε είδους µεταφορές και οι µισθώσεις µηχανηµάτων που συνδέονται άµεσα µε 



 502 

τις εκτελούµενες εργασίες, καθώς και οι προσφερόµενες υπηρεσίες κατά την εκτέλεση των 

επιµέρους εργασιών της οικοδοµής. ∆εν περιλαµβάνονται οι κάθε είδους αµοιβές 

µηχανικών για τη µελέτη και επίβλεψη των εργασιών. 

Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 3 της ίδιας απόφασης, προκειµένου για 

εργασίες που δηλώνεται ότι έγιναν χωρίς την ανάθεση τους σε εργολάβο, αλλά µε τη 

χρησιµοποίηση ηµεροµισθίων τεχνιτών και εργατών αυτό γίνεται δεκτό για συνολικό 

ποσό κατά µέγιστο µέχρι 20% του ελάχιστου κόστους. Στην περίπτωση αυτή ως 

παραστατικά δαπάνης θεωρούνται οι µισθολογικές καταστάσεις και οι καταστάσεις του 

ΙΚΑ, που αναφέρονται στις συγκεκριµένες επιµέρους εργασίες. Εξάλλου, οι διατάξεις του 

άρθρου 17 του ν.2238/1994 ορίζουν ότι ως ετήσια τεκµαρτή δαπάνη του 

φορολογούµενου λογίζονται και τα χρηµατικά ποσά που πραγµατικά καταβάλλονται, 

εκτός άλλων και για ανέγερση οικοδοµών. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για τον υπολογισµό της αυτεπιστασίας 

λαµβάνονται υπόψη τα ηµεροµίσθια που αναφέρονται στις καταστάσεις του Ι.Κ.Α. χωρίς 

ασφαλιστικές εισφορές, ενώ για την εφαρµογή των διατάξεων περί τεκµηρίου λαµβάνεται 

υπόψη οποιαδήποτε δαπάνη πραγµατοποιείται για την ανέγερση της οικοδοµής. 

 

 

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2007 

Αριθµ. Πρωτ.: 1058012/1121/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Προσδιορισµός ελάχιστου κόστους οικοδοµής και διαδικασία 
χορήγησης πιστοποιητικού για τη σύνδεση ακινήτου µε τη ∆ΕΗ. 

 

Σε απάντηση του 22787/28.11.2006 εγγράφου σας, που µας διαβίβασε η 

διεύθυνση Ελέγχου, σχετικά µε θέµατα που παρουσιάζονται κατά τη χορήγηση των 

πιστοποιητικών ηλεκτροδότησης των ακινήτων, σας πληροφορούµε τα παρακάτω: 

Ο τρόπος υπολογισµού του ελάχιστου κόστους οικοδοµής ορίζεται µε τις διατάξεις 

της 1137140/2439/Α0012/ΠΟΛ. 1277/5.12.1994 κοινής απόφασης των Υπουργών 

Οικονοµικών και ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., ως εξής: 

Το Μέγεθος της Οικοδοµής (ΜΟ), (το άθροισµα των επιφανειών των κύριων χώρων 

και των βοηθητικών χώρων οι οποίοι ανάγονται σε ισοδύναµους κύριους, 

πολλαπλασιαζόµενοι µε τους Συντελεστές αναγωγής βοηθητικών χώρων 

πολλαπλασιάζεται µε την τιµή του αντίστοιχου για κάθε είδος οικοδοµής κόστος εκκίνησης 

(ΚΕ) και τους αντίστοιχους στα χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης οικοδοµής Συντελεστές 
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αυξοµείωσης (ΣΑ). 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω ο υπολογισµός του ελάχιστου κόστους 

κατασκευής της κάθε κατηγορίας οικοδοµής είναι συγκεκριµένο οπότε δεν παρέχεται η 

δυνατότητα στον µελετητή µηχανικό να υπολογίσει διαφορετικά το ελάχιστο κόστος 

κατασκευής της οικοδοµής, για την οποία ζητά την έκδοση της άδειας ανέγερσης. 

Εξάλλου είναι γνωστό ότι οι πιο πάνω διατάξεις αναφέρονται στο ελάχιστο κόστος 

και όχι στο πραγµατικό κόστος της οικοδοµής. 

Κατά συνέπεια, εάν µετά τον έλεγχο της υπόθεσης, προκύπτει ότι ο τελικός πίνακας 

των επιµέρους εργασιών του ελάχιστου κόστους της οικοδοµής είναι ισοσκελισµένος και 

καλύπτεται από τα προβλεπόµενα παραστατικά στοιχεία, αγοράς υλικών, µεταφοράς, 

παροχής υπηρεσίας κ.λπ., τότε ο πίνακας είναι σύµφωνος µε τις ισχύουσες διατάξεις και 

δεν επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραπάνω απόφασης 

και των άρθρων 35 και 36 του ν.2238/1994. 

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, κατά τον έλεγχο της φορολογικής δήλωσης µπορεί 

να προσδιορισθεί, επιπλέον τεκµαρτή δαπάνη καθόσον ως ετήσια τεκµαρτή δαπάνη 

λογίζονται και τα χρηµατικά ποσά που πραγµατικά καταβάλλονται για την ανέγερση 

οικοδοµών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2238/1994. Επιπλέον, για τον 

έλεγχο υποθέσεων που καταθέτουν δικαιολογητικά στη ∆.Ο.Υ. για την ηλεκτροδότηση 

ακινήτων, µπορεί να γίνει εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 2 της 

1112981/2097/Α0012/25.11.2005 απόφασης του Υφυπουργού Οικονοµίας και 

Οικονοµικών, εφόσον δεν εµπίπτουν στις άλλες παραγράφους αυτής της απόφασης «περί 

καθορισµού του δείγµατος των υποθέσεων ηλεκτροδότησης ακινήτων». 

 

 

Αθήνα 31 Μαΐου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1053110/1016/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση βεβαίωσης ηλεκτροδότησης ακινήτου σε περίπτωση 
εξαφάνισης του εργολάβου και αρµόδια ∆.Ο.Υ.. 

 

Σε απάντηση του εγγράφου σας 19023/17.11.2006 σχετικά µε το θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα παρακάτω: 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της 1137140/2439/Α0012/ΠΟΛ. 1277/5.12.1994 κοινής 

απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., κατά την αποπεράτωση της 

οικοδοµής και πριν από τη σύνδεση της µε τη ∆ΕΗ, υποβάλλεται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. 
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φορολογίας εισοδήµατος του υπόχρεου υποβολής ιδιοκτήτη ή της επιχείρησης κατασκευής 

και πώλησης οικοδοµών, δήλωση µε το ελάχιστο κόστος κατασκευής της οικοδοµής και 

τον τελικό πίνακα ποσοστών συµµετοχής των επί µέρους εργασιών. 

Από το έγγραφό σας προκύπτει ότι ο εργολάβος - κατασκευαστής, που ανέλαβε µε 

το σύστηµα της αντιπαροχής την ανέγερση οικοδοµής, εξαφανίστηκε ενώ άφησε την 

οικοδοµή σε ηµιτελές στάδιο. 

Η συνέχιση και αποπεράτωση των εργασιών της οικοδοµής έγινε από τους 

αγοραστές - ιδιοκτήτες των ακινήτων. 

Επειδή ο εργολάβος της οικοδοµής εξαφανίστηκε, υπόχρεοι για τη διαδικασία 

υποβολής της δήλωσης του ελάχιστου κόστους και του τελικού πίνακα των επί µέρους 

εργασιών είναι οι ιδιοκτήτες - αγοραστές, οι δε πίνακες συµπληρώνονται µε τα στοιχεία 

των εργασιών που εκτέλεσαν στην οικοδοµή µετά την ανάληψη και αποπεράτωση της. 

Για τον υπολογισµό του συνολικού ελάχιστου κόστους δεν υπολογίζονται τα 

χιλιοστά των εργασιών που αναφέρονται στις εργασίες που εκτέλεσε ο εργολάβος, 

πράγµα βέβαια το οποίο πρέπει να αποδεικνύεται. 

Στην περίπτωση αυτή, επειδή για τη χορήγηση βεβαίωσης ηλεκτροδότησης της 

οικοδοµής, αρµόδια είναι η ∆.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήµατος της επιχείρησης ανέγερσης 

και πώλησης οικοδοµών, οι ιδιοκτήτες του ακινήτου υποχρεούνται να υποβάλουν τους πιο 

πάνω πίνακες στη ∆.Ο.Υ. του εξαφανισθέντος εργολάβου και να χορηγήσουν ότι στοιχεία 

είναι απαραίτητα στη ∆.Ο.Υ. για να προβεί στον απαραίτητο έλεγχο της υπόθεσης. 

Οι φορολογικές υποχρεώσεις του εργολάβου και των ιδιοκτητών, κατά περίπτωση, 

καθώς και ο έλεγχος αυτής της υπόθεσης, είναι ανεξάρτητες από τις προσωπικές διενέξεις 

αυτών. 

 

 

Αθήνα, 18 Απριλίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1098649/2291/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Ηλεκτροδότηση ακινήτου του οποίου η ανέγερση ανατέθηκε εξ 
ολοκλήρου σε τεχνική επιχείρηση. 

 

Σε απάντηση της επιστολής σας σχετικά µε το θέµα σας πληροφορούµε τα εξής: 

Όταν η ανέγερση της οικοδοµής ανατίθεται σε επιχείρηση (εργολάβο), µε βάση 

σύµβαση, η επιχείρηση εκδίδει προς τον ιδιοκτήτη αυτής παραστατικό στοιχείο µε την 

αµοιβή, στην οποία περιλαµβάνεται το συνολικό κόστος κατασκευής αυτής (υλικά, 
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παροχή υπηρεσίας κ.λπ.) 

Τα πιο πάνω παραστατικά στοιχεία µε το συνολικό κόστος είναι αρκετά για την 

υποβολή του τελικού (προσωρινού) πίνακα από τον υπόχρεο ιδιοκτήτη. 
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ΑΡΘΡΟ 38 
 

Αθήνα, 11 Μαΐου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1046333/871/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση µετοχών σε 
αλλοδαπό χρηµατιστήριο από φυσικό πρόσωπο, κάτοικο·Ελλάδος, 
απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήµατος. 

 

ΣΧΕΤ.: Η από 19.4.2007 αίτησή σας. 

 

Αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας ενηµερώνουµε τα ακόλουθα:  

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήµατος (ν.2238/1994) τα κέρδη από την πώληση µετοχών εισηγµένων 

στο Χρηµατιστήριο Αθηνών σε τιµή ανώτερη της τιµής απόκτησης τους τα οποία 

προκύπτουν από βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και 

αποκτώνται από ατοµικές επιχειρήσεις και υπόχρεους που αναφέρονται στην παράγραφο 

4 του άρθρου 2 απαλλάσσονται από το φόρο. Η απαλλαγή παρέχεται µε την προϋπόθεση 

ότι τα κέρδη εµφανίζονται σε λογαριασµό ειδικού αποθεµατικού µε προορισµό το 

συµψηφισµό ζηµιών, που τυχόν θα προκύψουν στο µέλλον από την πώληση µετοχών 

εισηγµένων ή όχι στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Σε περίπτωση διανοµής ή διάλυσης της 

επιχείρησης, τα κέρδη αυτά φορολογούνται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Αν σε 

µια διαχειριστική περίοδο προκύψει ζηµία από πώληση µετοχών, το τυχόν υπόλοιπο της 

ζηµίας που αποµένει µετά το συµψηφισµό µε τα εµφανιζόµενα στο ειδικό αποθεµατικό 

κέρδη ή ολόκληρο το ποσό της ζηµίας, αν δεν υφίσταται ειδικός λογαριασµός 

αποθεµατικού, µεταφέρεται σε ειδικό λογαριασµό και δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα 

έσοδα της επιχείρησης. Το ποσό αυτό συµψηφίζεται µε κέρδη που τυχόν θα προκύψουν 

στο µέλλον από πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. 

2. Περαιτέρω µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ίδιου ως άνω άρθρου ορίζεται ότι 

τα κέρδη από την πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, εκτός της 

περίπτωσης που προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο της προηγούµενης παραγράφου, 

ανταλλάσσονται από το φόρο εισοδήµατος, ενώ µε την παράγραφο 4 ορίζεται ότι οι 

διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού εφαρµόζονται ανάλογα και στις 

µεταβιβάσεις µετοχών εισηγµένων σε αλλοδαπό χρηµατιστήριο αξιών ή σε άλλο διεθνώς 
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αναγνωρισµένο χρηµατιστηριακό θεσµό. 

3. Από τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω προκύπτει ότι τα κέρδη από την πώληση 

µετοχών εισηγµένων σε αλλοδαπό χρηµατιστήριο που αποκτώνται από φυσικά πρόσωπα 

κατοίκους Ελλάδας απαλλάσσονται για την υπεραξία που ενδεχόµενα αποκτούν από τις 

πωλήσεις αυτές. Το ποσό του κέρδους αυτό αναγράφεται στους Κωδικούς 659-660 του 

εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος. 

4. Τέλος, επί της αξίας πώλησης των µετοχών η οποία αναγράφεται στα εκδιδόµενα 

αποδεικτικά στοιχεία και αποδίδεται από τον πωλητή (κάτοικος Ελλάδος) στη ∆.Ο.Υ. στην 

οποία υπάγεται αυτός µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του επόµενου µήνα από αυτόν 

εντός του οποίου πουλήθηκαν οι µετοχές, επιβάλλεται ο εκάστοτε ισχύων φόρος 

συναλλαγών (σχετ.1012212/10171/Β0012/ΠΟΛ. 1016/7.2.2005 εγκύκλιος). 
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ΑΡΘΡΟ 42 

 

Αθήνα, 14 Μαΐου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1044631/864/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισµός αρδευόµενων γαιών. 

 

ΣΧΕΤ.: Το 2750/30.4.07 έγγραφό σας. 

 

Σε απάντηση του σχετικού εγγράφου σας, αναφορικά µε το πιο θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση (1056225/1191/Α0012/9.5.1995 έγγραφό 

µας), αγρός θεωρείται αρδευόµενος ανεξάρτητα αν η άρδευσή του γίνεται µε νερό που 

αντλείται από τον ίδιο αγρό ή όχι. 

2. Από τις εκάστοτε ετήσιες αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών µε τις οποίες 

ορίζονται τα ποσά ενοικίου της γεωργικής γης, προκύπτει ότι τα ποσά αυτά των ενοικίων 

προσδιορίζονται αποκλειστικά και µόνο µε βάση την άρδευση ή µη του αγρού και δεν 

συσχετίζονται καθόλου µε το είδος της καλλιέργειας και εποµένως και µε το αν αυτή η 

καλλιέργεια είναι ξηρική ή ποτιστική (σχετ. 1039802/661/Α0012/4.4.1997 και 

1057273/1341/Α0012/18.7.2006 έγγραφα). 

 

 

Αθήνα 27 Ιουνίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1060084/1174/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Προσδιορισµός αγροτικού εισοδήµατος. 

 

ΣΧΕΤ.: Η από 13.6.2007 αίτησή σας. 

 

Σε απάντηση της σχετικής αίτησής σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 42 του ν.2238/94, ως καθαρό 

γεωργικό εισόδηµα, από οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα, στην περίπτωση που δεν 
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τηρούνται βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., θεωρείται η πρόσοδος από το έδαφος, το 

κεφάλαιο και την εργασία, από τη συµµετοχή τους στην παραγωγική δραστηριότητα µιας 

γεωργικής εκµετάλλευσης η οποία προσδιορίζεται µε αντικειµενική µέθοδο. 

Για τον προσδιορισµό αυτόν λαµβάνεται υπόψη το καθαρό γεωργικό εισόδηµα, 

όπως αυτό υπολογίζεται µε βάση τις καθιερωµένες αρχές της γεωργικής λογιστικής, ανά 

στρέµµα και είδος προϊόντος ή κατά κεφαλή και είδος εκτρεφόµενου ζώου ή κατά άλλη 

µονάδα παραγωγής για ειδικές περιπτώσεις, επί τον αριθµό των στρεµµάτων ή των 

εκτρεφόµενων ζώων ή των άλλων µονάδων παραγωγής ή συνδυασµό αυτών. 

2. Για τον προσδιορισµό του καθαρού γεωργικού εισοδήµατος, για κάθε 

ηµερολογιακό έτος, µε την αντικειµενική µέθοδο συνιστάται Ειδική Επιτροπή 

Αντικειµενικού Προσδιορισµού του Γεωργικού Εισοδήµατος. 

Έργο της Επιτροπής αυτής είναι η κατάρτιση πινάκων που περιλαµβάνουν 

εκτιµήσεις του καθαρού γεωργικού εισοδήµατος για όλα τα γεωργικά προϊόντα που 

παράγονται στην Ελληνική Επικράτεια, καθώς και εκτιµήσεις του αντιπροσωπευτικού 

ενοικίου ανά στρέµµα ενοικιαζόµενης γεωργικής γης. 

3. Επισηµαίνεται ωστόσο ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του ιδίου άρθρου 

και νόµου, ορίζεται ότι αν από τα στοιχεία, που προσκοµίζει ο φορολογούµενος, 

αποδεικνύεται ότι, εξαιτίας ζηµιών από γεγονότα απρόβλεπτα ή οφειλόµενα σε ανώτερη 

βία, δεν αποκτήθηκε εισόδηµα ή το αποκτηθέν είναι κατώτερο του προσδιοριζόµενου µε 

την αντικειµενική µέθοδο, ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας δεν 

λαµβάνει υπόψη ή µειώνει κατά περίπτωση το προκύπτον µε την αντικειµενική µέθοδο 

καθαρό γεωργικό εισόδηµα. 

4. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω προκύπτει ότι, εφόσον έχετε στην κατοχή σας 

αγροκτήµατα µε ελαιόδεντρα, υποχρεούστε να δηλώσετε εισόδηµα για αυτά ανεξάρτητα αν 

τα καλλιεργείτε ή όχι. 

 

 

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1019614/368/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Αντικειµενικός προσδιορισµός γεωργικού εισοδήµατος των 
µελισσοκόµων. 

 

ΣΧΕΤ. : Το 12/15.2.2007 ερώτηµά σας. 
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Σε απάντηση του σχετικού ερωτήµατός σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε την 1022254/4201Α0012/ΠΟΛ. 1043/2.3.2007 Απόφαση του 

Υπουργού Οικονοµίας & Οικονοµικών τα ποσά καθαρού γεωργικού εισοδήµατος και 

αντιπροσωπευτικών ενοικίων που αναφέρονται στους πίνακες, εµφανίζονται για τις 

ηµιορεινές και ορεινές ζώνες, µειωµένα κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) και σαράντα 

τοις εκατό (40%) αντίστοιχα, σε σχέση µε τα ποσά των πεδινών ζωνών, που καθορίστηκαν 

από την αρµόδια Επιτροπή. 

Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση των µελισσοκοµικών προϊόντων. ∆ηλαδή, 

εάν κάποιος παραγωγός (µελισσοκόµος) κάτοικος πεδινής περιοχής, χρησιµοποιεί ως 

τόπο παραγωγής µια ορεινή περιοχή, τότε για τον προσδιορισµό του εισοδήµατός του θα 

χρησιµοποιήσει την τιµή για την ορεινή περιοχή η οποία καθορίζεται σύµφωνα µε την 

ανωτέρω αναλογία (σαράντα τοις εκατό µείωση επί της τιµής για την πεδινή ζώνη). 

 

 

Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1047067/967/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Κατά κύριο επάγγελµα αγρότες. 

 

ΣΧΕΤ.: Το από 23.4.2007 έγγραφό σας. 

 

Σε απάντηση του σχετικού εγγράφου σας, το οποίο διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία 

µας από τη Γεν. ∆/νση Oικ/κής Πολιτικής (µε το «...» και σε θέµατα που αφορούν σε 

θέµατα αρµοδιότητας της ∆/νσής µας, σας γνωρίζουµε τα εξής: 

1. Όπως έχει διευκρινισθεί µε την 1044822/804/Α0012/ΠΟΛ. 1110/7.4.1995 ∆ιαταγή µας, 

κατά κύριο επάγγελµα αγρότης θεωρείται, σύµφωνα µε τον ορισµό που δίνεται στην 

339899/5.4.1993 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Γεωργίας για 

εφαρµογή του κανονισµού του Συµβουλίου 2328/91 ΕΟΚ, το φυσικό πρόσωπο το οποίο 

είναι κάτοχος γεωργικής εκµετάλλευσης (ιδιοκτήτης, µισθωτής ή εργολήπτης της γεωργ. 

εκµετάλλευσης, εφόσον η µίσθωση ή η αγροληψία έχει συναφθεί εγγράφως), λαµβάνει 

τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού του εισοδήµατος από την 

απασχόλησή τους στη γεωργική εκµετάλλευση και απασχολείται αυτοπροσώπως και 

επαγγελµατικά τουλάχιστον κατά το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού χρόνου 

απασχόλησής του. Η ανωτέρω ∆ιαταγή δεν έχει ανακληθεί και εξακολουθεί να 

χρησιµοποιείται για την ορθή εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 43, 44 του 
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ν.2238/1994, σχετικά µε τις εκπτώσεις του εισοδήµατος από γεωργικές επιχειρήσεις και τις 

απαλλαγές του ίδιου εισοδήµατος. 

2. Αντιθέτως, δεν θεωρούνται κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, έστω και αν αποκτούν 

εισόδηµα από γεωργικές επιχειρήσεις: 

α) Οι αγρότες που έχουν συνταξιοδοτηθεί πρόωρα, εκτός εκείνων που έχουν 

πρόωρα συνταξιοδοτηθεί λόγω αναπηρίας. 

β) Τα πρόσωπα που ασχολούνται σε εξωγεωργικά επαγγέλµατα όπως π.χ. 

δηµόσιοι υπάλληλοι, έµποροι, ελεύθεροι επαγγελµατίες, υπάλληλοι Ν.Π.∆.∆., ή Ν.Π.Ι.∆., 

µισθωτοί ασφαλισµένοι στο Ι.Κ.Α., συνταξιούχοι στο Ι.Κ.Α., συνταξιούχοι των παραπάνω 

κατηγοριών και λοιποί επιτηδευµατίες. 

γ) Εκείνοι, που απλώς διευθύνουν ή επιβλέπουν τις εργασίες της γεωργικής 

επιχείρησης ή έχουν τον κίνδυνο της επιχείρησης, χωρίς να απασχολούνται µε την 

γεωργία, µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν. 

3. ∆ιευκρινίζεται ότι ο ανωτέρω ορισµός είναι αποδεκτός από την υπηρεσία µας για 

φορολογικούς και µόνο σκοπούς. Τα υπόλοιπα θέµατα που θίγετε στην επιστολή σας, και 

συγκεκριµένα η εφαρµογή της διάταξης της παρ.5 του άρθρου 39/04 είναι πέρα από τις 

αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήµατος. 
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ΑΡΘΡΟ 45 

 

Αθήνα, 7 ∆εκεµβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1104810/2075/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης 
που χορηγήθηκε στους συνταξιούχους των Οργανισµών κύριας 
ασφάλισης αρµοδιότητας Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας και οι οποίοι έχουν µόνιµη διαµονή σε περιοχές που 
επλήγησαν από τις πυρκαγιές. 

 

ΣΧΕΤ.: 1) Το µε ΑΠ Φ 11221/25375/1631/30.10.2007 έγγραφο 

2) Το µε ΑΠ 023454/19.11.2007 έγγραφο 

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων που διαβιβάσθηκαν στη ∆/νσή µας 

και αφορούν το παραπάνω θέµα, σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση, θεωρείται ότι προκύπτει εισόδηµα 

φορολογούµενο, όταν υπάρχει περιοδικότητα και διαρκώς εκµεταλλεύσιµη πηγή, όταν 

αυτό προέρχεται από αντάλλαγµα προσωπικής εργασίας ή από καρπούς περιουσιακών 

στοιχείων του φορολογουµένου κι όχι από κάθε άλλη προσαύξηση της περιουσίας του 

φορολογούµενου, εκτός αν µε ειδική διάταξη νόµου, η προσαύξηση αυτής της περιουσίας 

λογίζεται - για την υπαγωγή της σε φόρο - ως εισόδηµα. Σχετική και η απόφαση του ΣτΕ 

1453/1982. 

2. Το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας µε το ως άνω έγγραφό 

του µας γνωστοποίησε ότι στους συνταξιούχους των οργανισµών κύριας ασφάλισης 

αρµοδιότητάς του, που έχουν µόνιµη διαµονή σε περιοχές που επλήγησαν από τις 

πυρκαγιές, κατά το τρέχον έτος, χορηγήθηκε µε βάση τις σχετικές κοινές αποφάσεις 

Υπουργών Οικονοµίας & Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 

οικονοµική ενίσχυση ίση µε µία µικτή µηνιαία σύνταξη προκειµένου αυτοί να 

αντιµετωπίσουν τις επείγουσες ανάγκες που δηµιουργήθηκαν εξαιτίας των πυρκαγιών. 

Από το ποσό της έκτακτης αυτής οικονοµικής ενίσχυσης δεν παρακρατήθηκε η 

αναλογούσα εισφορά για την υγειονοµική περίθαλψη ούτε ο αντίστοιχος φόρος. 

Πολλοί από τους ασφαλιστικούς οργανισµούς που χορήγησαν την έκτακτη αυτή 

οικονοµική ενίσχυση στους πυρόπληκτους συνταξιούχους έθεσαν το ερώτηµα εάν το 

ποσό αυτό είναι φορολογητέο και αν θα πρέπει να συµπεριληφθεί στην ετήσια βεβαίωση 
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αποδοχών για φορολογική χρήση. 

3. Ενόψει των ανωτέρω γίνεται δεκτό ότι η ανωτέρω έκτακτη οικονοµική 

ενίσχυση που δόθηκε στους πυρόπληκτους συνταξιούχους προκειµένου αυτοί να 

αντιµετωπίσουν τις έκτακτες δαπάνες που δηµιουργήθηκαν εξαιτίας των πυρκαγιών, δεν 

αποτελεί φορολογητέο εισόδηµα για τους δικαιούχους καθόσον δεν συγκεντρώνει τα 

εννοιολογικά γνωρίσµατα του εισοδήµατος όπως αυτά αναφέρθηκαν στην παρ. 1 του 

παρόντος. Τέλος, η έκτακτη αυτή οικονοµική ενίσχυση θα αναγραφεί στον ΠΙΝΑΚΑ   III 

(ΑΜΟΙΒΕΣ    ΠΟΥ   ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ    ΑΠΟ   ΤΟ   ΦΟΡΟ   Ή   ∆Ε   ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ   

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ   Ή   ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ   ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ) της ετήσιας βεβαίωσης αποδοχών 

που θα χορηγήσουν οι αντίστοιχοι οργανισµοί στους δικαιούχους πυρόπληκτους 

συνταξιούχους. 

 

 

Αθήνα, 28 Νοεµβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1101268/1990/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιµετώπιση των αµοιβών που καταβάλλει 
αλλοδαπή εταιρεία σε προσωπικό που διαθέτει µε σύµβαση δανεισµού 
σε ηµεδαπή εταιρεία. 

 

Σε συνέχεια του MS/IB/cs/dimosio/22-1007α/22 Οκτωβρίου 2007 εγγράφου σας, 

αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας υπενθυµίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Στο από 24 Ιουλίου 2006 έγγραφό σας προς την υπηρεσία µας που αφορά σε 

παρακράτηση φόρου εισοδήµατος επί τµήµατος αποδοχών που καταβάλλονται στην 

αλλοδαπή (επισυνάπτεται) µας αναφέρατε τα εξής: 

Γερµανική επιχείρηση απασχολούσε γερµανικό προσωπικό αποσπασµένο στην 

θυγατρική της Α.Ε. στην Ελλάδα. Για τµήµα των µισθών του αποσπασµένου γερµανικού 

προσωπικού στην Ελλάδα η ελληνική θυγατρική ΑΕ ουδεµία ανάµιξη είχε, ούτε 

συµπεριλάµβανε τµήµα αυτών στις δαπάνες της, καθώς το συγκεκριµένο τµήµα των 

µισθών και όποιες άλλες παροχές καταβάλλονταν εξ ολοκλήρου από την γερµανική 

µητρική επιχείρηση στην Γερµανία. Περαιτέρω δε, τα σχετικά κόστη δεν επαναχρεώνονταν 

στη Ελληνική θυγατρική Α.Ε.. 

Με το εν λόγω από 24 Ιουλίου 2006 έγγραφό σας µας απευθύνατε το ερώτηµα για 

το αν η ελληνική θυγατρική ΑΕ είναι υπόχρεη ή όχι σε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 

µισθωτών υπηρεσιών επί των µισθών που καταβάλλονται από τη γερµανική µητρική 
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επιχείρηση στη Γερµανία για το αποσπασµένο προσωπικό στην Ελλάδα. 

2. Σε συνέχεια του ιδίου ως άνω εγγράφου η υπηρεσία µας σας απέστειλε το µε 

αρ.πρωτ. 1068806/1643/Α0012/21.12.06 έγγραφο (επισυνάπτεται) µε το οποίο, 

προκειµένου να διασαφηνιστούν τα πραγµατικά περιστατικά της ανωτέρω υπόθεσης, 

παρακαλούσαµε να µας απαντήσετε στα διαλαµβανόµενα σε αυτό α΄, β΄, γ΄, δ΄ 

ερωτήµατα, χωρίς µέχρι σήµερα να έχουµε λάβει σχετική απάντηση από µέρους σας. 

3. Στο MS/IB/cs/dimosio/22-1007α/22 Οκτωβρίου 2007 έγγραφό σας προς την 

υπηρεσία µας, µας αναφέρετε τα εξής: 

Ηµεδαπή εταιρία απασχολεί στην Ελλάδα αλλοδαπό προσωπικό δυνάµει 

σύµβασης δανεισµού προσωπικού που έχει συνάψει µε συνδεδεµένη αλλοδαπή εταιρεία 

του οµίλου. Μέρος του µισθού των εν λόγω εργαζοµένων καταβάλλεται από την ελληνική 

εταιρία η οποία και τους εµφανίζει στη µισθοδοσία του προσωπικού της παρακρατώντας 

και αποδίδοντας τον οφειλόµενο ΦΜΥ, ενώ το υπόλοιπο του µισθού καταβάλλεται 

απευθείας και χωρίς καµία µεσολάβηση της ελληνικής εταιρίας από την αλλοδαπή 

εταιρία. Συγκεκριµένα, η αλλοδαπή εταιρία δεν τιµολογεί την ελληνική µε τα ποσά του 

µισθού που καταβάλλει η ίδια στους εν λόγω εργαζοµένους. 

Με το ίδιο ως άνω έγγραφό σας µας απευθύνατε το ερώτηµα σχετικά µε το εάν 

υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης και απόδοσης ΦΜΥ στα ποσά που καταβάλλει η 

αλλοδαπή εταιρία στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είτε από την ελληνική εταιρία είτε 

από την αλλοδαπή. 

4. Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλούµε όπως µας γνωστοποιήσετε για το αν τα 

αναφερόµενα MS/IB/cs/dimosio/22-1007α/22 Οκτωβρίου 2007 έγγραφό σας αφορούν την 

ίδια υπόθεση µε τα αναφερόµενα στο από 24 Ιουλίου 2006 έγγραφό σας και σε περίπτωση 

που δεν αφορούν την ίδια υπόθεση παρακαλούµε όπως επίσης µας απαντήσετε στα 

αντίστοιχα µε τα α΄, β΄, γ΄, δ΄ ερωτήµατα όπως αυτά αναφέρονται στο µε αρ. πρωτ. 

1068806/1643/Α0012/21.12.06 έγγραφό µας. 

 

 

 

 

Αθήνα, 21 Νοεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1101270/1989/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιµετώπιση της αποζηµίωσης λόγω απόλυσης 
που καταβάλλεται σε αλλοδαπό εργαζόµενο που απασχολείται σε 
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εταιρεία του οµίλου στην Ελλάδα δυνάµει σύµβασης δανεισµού 
προσωπικού. 

 

Σε συνέχεια του από 22 Οκτωβρίου 2007 εγγράφου σας, αναφορικά µε το παραπάνω 

θέµα, και προκειµένου να διασαφηνιστεί για το αν η καταβαλλόµενη αποζηµίωση που 

αναφέρετε στο ως άνω έγγραφό σας εντάσσεται στα πλαίσια της ελληνικής εργατικής 

νοµοθεσίας (βάσει των διατάξεων α΄, β΄, γ΄ όπως αυτές αναφέρονται στην παρ.1 του 

άρθρου 14 του ν.2238/1994), παρακαλούµε όπως µας απαντήσετε στα εξής: 

1) Πόσο χρόνο διαρκεί η απόσπαση («δανεισµός» σύµφωνα µε την ορολογία που 

χρησιµοποιείται στο ανωτέρω έγγραφό σας) του αλλοδαπού µισθωτού από την αλλοδαπή 

στην ελληνική εταιρεία του οµίλου; 

2) Στην περίπτωση που η ανωτέρω απόσπαση είναι διάρκειας µέχρι ενός (1) έτους, 

υπάρχει απαλλαγή του αλλοδαπού µισθωτού από τον ελληνικό ασφαλιστικό φορέα 

κατόπιν προσκοµίσεως σχετικού πιστοποιητικού για ασφάλιση του εν λόγω εργαζοµένου 

στον αντίστοιχο αλλοδαπό ασφαλιστικό φορέα; 

3) Στην περίπτωση που η ίδια απόσπαση είναι διάρκειας πέραν του ενός (1) έτους, 

όπως µας γνωστοποιήσετε για το πού είναι ασφαλισµένος ο ανωτέρω αλλοδαπός 

µισθωτός (στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή) και σε περίπτωση που είναι ασφαλισµένος 

στην αλλοδαπή εάν υπάρχει σχετική απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων που να τον απαλλάσσει από την υποχρέωση ασφάλισής του στον αντίστοιχο 

ελληνικό ασφαλιστικό φορέα. 

 

 

Αθήνα, 19 Νοεµβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1102432/2012/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Ηµερήσια αποζηµίωση που καταβάλλεται σε υποκινούµενους µε 
εντολή Ν.Π.∆.∆.. 

 

ΣΧΕΤ.: Το από 25.10.2007 ερώτηµά σας. 

 

Σε απάντηση του σχετικού ερωτήµατός σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.4β του άρθρου 45 του ν.2238/94 δεν 

θεωρούνται εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκεινται σε φορολογία, µεταξύ 

άλλων, οι δαπάνες που καταβάλλονται στα πρόσωπα που µετακινούνται µε εντολή 
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νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.∆.∆.) σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

ν.2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α΄). 

 

 

Αθήνα, 19 Νοεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1097503/1902/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση ειδικής εκλογικής αποζηµίωσης. 

 

ΣΧΕΤ.: Το αρ.5695/25.09.07 έγγραφο 

 

Σε απάντηση του β΄ ερωτήµατος που τίθεται µε το ανωτέρω σχετικό και το οποίο µας 

διαβιβάσθηκε µε το αρ.2/59580/0026/10.10.07 έγγραφο αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, 

σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), µεταξύ άλλων 

ορίζουν ότι, εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδηµα που προκύπτει κάθε ένα 

οικονοµικό έτος από µισθούς, ηµεροµίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόµατα, συντάξεις και 

γενικά από κάθε παροχή που χορηγείται περιοδικά µε οποιαδήποτε µορφή είτε σε χρήµα 

είτε σε είδος ή άλλες αξίες για παρούσα ή προηγούµενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη 

αιτία, το οποίο αποκτάται από µισθωτούς γενικά και συνταξιούχους. 

2. Όπως πάγια γίνεται δεκτό, στην έννοια του όρου «αποδοχές» του µισθωτού, 

περιλαµβάνονται οι αµοιβές που καταβάλλονται σ’ αυτόν τακτικά ή έκτακτα, ανεξάρτητα 

από το αν µε βάση τη συνηθισµένη ή νοµική ορολογία οι αµοιβές αυτές χαρακτηρίζονται 

ως «πρόσθετη αµοιβή» ή ως αποζηµίωση ή επίδοµα. 

3. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.β΄ της παρ.4 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. δεν 

θεωρούνται εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκεινται σε φόρο οι δαπάνες 

που καταβάλλονται στα πρόσωπα που µετακινούνται µε εντολή του ∆ηµοσίου, των Ο.Τ.Α. 

Α΄ και Β΄ βαθµού και των λοιπών Ν.Π.∆.∆., όπως ορίζονται µε τις διατάξεις του 

ν.2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α΄) και του π.δ.200/1993 (ΦΕΚ 75 Α΄), καθώς και τα έξοδα κίνησης 

που καταβάλλονται στους οικονοµικούς επιθεωρητές του άρθρου 2 του ν.2343/1995 (ΦΕΚ 

211 Α΄), όπως ορίζονται µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του 

ν.2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α΄). 

4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 131 του π.δ.96/2007 (άρθρο 131 

π.δ.351/2003) ορίζεται ότι για την αντιµετώπιση των έκτακτων αναγκών, κατά την 

προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών, τη συγκέντρωση, µετάδοση και 
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έκδοση των αποτελεσµάτων, είναι δυνατόν µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης να συγκροτούνται ειδικά συνεργεία από 

υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

και Αποκέντρωσης, του Εθνικού Τυπογραφείου και από υπαλλήλους αρµοδιότητας του 

πρώην Υπουργείου Εσωτερικών, που υπηρετούν στις Περιφέρειες και τις Νοµαρχιακές 

Αυτοδιοικήσεις και από τον απολύτως αναγκαίο αριθµό υπαλλήλων άλλων υπηρεσιών ή 

των οικείων, κατά περίπτωση, δικαστηρίων και δήµων και κοινοτήτων, µε καταβολή ειδικής 

αποζηµίωσης που καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών. Η αποζηµίωση αυτή 

καταβάλλεται εφόσον βεβαιώνεται προσφορά πραγµατικής εργασίας. 

5. Επίσης, µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου και προεδρικού 

διατάγµατος, ορίζεται ότι οι αποζηµιώσεις του άρθρου αυτού, πλην αυτών που 

καταβάλλονται σε ιδιώτες θεωρούνται ως έξοδα κίνησης. 

6. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι το ποσό της ειδικής εκλογικής αποζηµίωσης που 

χορηγείται στους συµµετέχοντες στα ειδικά συνεργεία που συγκροτούνται από 

υπαλλήλους για την προσφορά πραγµατικής εργασίας και σε αντάλλαγµα αυτής, εφόσον 

δεν καταβάλλεται µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ.3 του παρόντος, δηλαδή 

µε βάση τις διατάξεις του ν.2685/1999 και του π.δ.200/1993, αποτελεί εισόδηµα από 

µισθωτές υπηρεσίες και φορολογείται µε τις γενικές διατάξεις του Κ.Φ.Ε. και όχι 

αυτοτελώς. Κατά την καταβολή του στους δικαιούχους θα παρακρατείται φόρος µε 

συντελεστή 20% ο οποίος µειώνεται κατά ποσοστό 1,5% κατά την παρακράτησή του 

(παρ.1 άρθρου 57 ν.2238/1994). 

Η Υπηρεσία που καταβάλλει το εν λόγω ποσό της ειδικής εκλογικής αποζηµίωσης 

θα χορηγήσει στους δικαιούχους βεβαιώσεις αποδοχών στις οποίες το εν λόγω ποσό θα 

εµφανίζεται στον ΠΙΝΑΚΑ II (ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ) µε αναγραφή του 

παρακρατηθέντος και αναλογούντος φόρου, προκειµένου αυτό το ποσό να δηλωθεί στη 

φορολογική δήλωση των δικαιούχων µαζί µε τις τακτικές τους αποδοχές (σχετ. το 

1018300/354/Α0012/28.3.07 έγγραφό µας). 

 

 

Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1094133/1851/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση ειδικής εκλογικής αποζηµίωσης. 
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Σε απάντηση του από 19.9.2007 εγγράφου σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, 

σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του ν.2238/1994 

εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδηµα που προκύπτει κάθε ένα οικονοµικό 

έτος από µισθούς, ηµεροµίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόµατα, συντάξεις και γενικά από κάθε 

παροχή που χορηγείται περιοδικά µε οποιαδήποτε µορφή είτε σε χρήµα είτε σε είδος ή 

άλλες αξίες για παρούσα ή προηγούµενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία που 

αποκτάται από µισθωτούς γενικά και συνταξιούχος. 

2. Όπως πάγια έχει γίνει δεκτό, στην έννοια του όρου «αποδοχές» του 

µισθωτού, περιλαµβάνονται οι αµοιβές που καταβάλλονται σε αυτόν τακτικά ή έκτακτα, 

ανεξάρτητα από το αν µε βάση τη συνηθισµένη ή νοµική ορολογία οι αµοιβές αυτές 

χαρακτηρίζονται ως «πρόσθετη αµοιβή» ή ως αποζηµίωση ή ως επίδοµα. 

3. Με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 του ίδιου ως άνω 

άρθρου και νόµου ορίζεται ότι δεν είναι εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες και δεν 

υπόκεινται σε φόρο οι δαπάνες που καταβάλλονται, στα πρόσωπα που µετακινούνται µε 

εντολή του ∆ηµοσίου, των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθµού και των λοιπών Ν.Π.∆.∆. όπως ορίζονται 

µε τις διατάξεις του ν.2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α΄) και του π. δ. 200/1993 (ΦΕΚ 75 Α΄), καθώς 

και τα έξοδα κίνησης που καταβάλλονται στους οικονοµικούς επιθεωρητές του άρθρου 2 

του ν.2443/1995 (ΦΕΚ 211 Α΄) όπως ορίζονται µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του 

άρθρου 15 του ν.2470/1997. 

4. Ωστόσο, σύµφωνα µε το 2608/7.12.2004 έγγραφο του Νοµικού Συµβούλου 

Φορολογίας του Υπ. Οικον. & Οικονοµικών σχετικά µε τη φορολόγηση των Βουλευτών- 

∆ικαστικών διευκρινίστηκε, ότι κατά την έννοια των διατάξεων των παρ. 1 και 4 του 

άρθρου 5 του Ζ΄/1975 Ψηφίσµατος (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 

10 παρ. 1 του Ν.2459/1997), σύµφωνα µε τη δοθείσα από τις 3540-3541 και 3542/2003 

αποφάσεις του Σ.τ.Ε. και την 260/04 γνωµοδότηση του Σ.τ.Ε. ερµηνεία, υπόκεινται σε 

αυτοτελή φορολόγηση µόνο οι τακτικές αποδοχές των εν ενεργεία και συνταξιούχων 

δικαστικών λειτουργών και µελών του κυρίου προσωπικού του Ν.Σ.Κ. (άρθρο 100 Α του 

Συντάγµατος) και εποµένως, τα λοιπά εισοδήµατα που αποκτούν οι πιο πάνω 

φορολογούµενοι από οποιαδήποτε άλλη αιτία (ασφαλιστικές παροχές από διάφορα 

ασφαλιστικά ταµεία, όπως το Ταµείο Νοµικών κ.ά., εισοδήµατα από ακίνητα, κινητές αξίες, 

αποζηµιώσεις από συµµετοχή τους σε Συµβούλια, Επιτροπές κ.λπ.) δεν αθροίζονται µε τις 

φορολογούµενες τακτικές αποδοχές τους, αλλά φορολογούνται αυτοτελώς αθροιζόµενα 

µεταξύ τους µε βάση τις γενικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος 

(ν.2238/1994). 
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Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το ποσό της ειδικής εκλογικής αποζηµίωσης, που 

αποκτούν οι δικαστικοί και οι εισαγγελικοί λειτουργοί, πρέπει να φορολογηθεί χωριστά και 

ανεξάρτητα από τις τακτικές αποδοχές τους, δηλαδή µε τα λοιπά εισοδήµατα που 

αποκτούν από οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

 

 

Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1095249/1857/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση εισοδήµατος οικοδοµών. 

 

ΣΧΕΤ.: Το 7451/7.9.2007 ερώτηµά σας. 

 

Σε απάντηση του σχετικού ερωτήµατός σας αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα σας 

γνωρίζουµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 45 του ν.2238/1994, ορίζεται ότι 

εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδηµα που προκύπτει κάθε ένα οικονοµικό 

έτος από µισθούς, ηµεροµίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόµατα, συντάξεις και γενικά από κάθε 

παροχή που χορηγείται περιοδικά µε οποιαδήποτε µορφή είτε σε χρήµα είτε σε είδος ή 

άλλες οδηγίες για παρούσα ή προηγούµενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, το 

οποίο αποκτάται από µισθωτούς γενικά και συνταξιούχους. 

2. Επιπλέον, µε τις διατάξεις της παρ.1β΄ του άρθρου 47 του ν.2238/1994, το 

εισόδηµα που καθορίζεται στο άρθρο 45 αποτελεί το ακαθάριστο εισόδηµα από µισθωτές 

υπηρεσίες και από αυτό το εισόδηµα εκπίπτουν, µεταξύ άλλων, οι κρατήσεις υπέρ των 

ασφαλιστικών ταµείων, οι οποίες επιβάλλονται µε νόµο. 

3. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι αναφερόµενες κρατήσεις ασφάλισης 

από το ΙΚΑ που βαρύνουν τον ασφαλισµένο αφαιρούνται για τον προσδιορισµό του 

φορολογητέου εισοδήµατος. 

4. Όσον αφορά το θέµα του δωρόσηµου, έπειτα από σχετική τηλεφωνική 

επικοινωνία µε το Ι.Κ.Α., το τελευταίο µας επιβεβαίωσε ότι εκδίδει βεβαιώσεις δωρόσηµου 

και συνεπώς το εν λόγω εισόδηµα δηλώνεται µε βάση τις σχετικές βεβαιώσεις. 
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Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1071153/1409/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου σε αποζηµιώσεις που καταβάλλονται 
αναδροµικά. 

 

ΣΧΕΤ.: Το µε αρ.πρωτ.Φ.800/Α∆.930678/Σ. 1205/6.7.07 έγγραφο. 

 

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά µε το παραπάνω 

θέµα, σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.β΄ της παρ.4 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. 

(ν.2238/1994) δεν θεωρούνται εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκεινται σε 

φόρο, µεταξύ άλλων, οι δαπάνες που καταβάλλονται στα πρόσωπα που µετακινούνται µε 

εντολή του ∆ηµοσίου, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄ και Β΄ βαθµού 

και των λοιπών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.∆.∆.), όπως ορίζονται µε τις 

διατάξεις του ν.2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α΄) και του π.δ.200/1993(ΦΕΚ 75 Α΄). 

2. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.2685/1999 άρθρο 1 και µε την αριθµ. πρωτ.: 

1036149/632/Α0012/ΠΟΛ. 1110/27.3.97 διαταγή µας, ως δαπάνες σε βάρος του 

∆ηµοσίου για µετακινήσεις αναγνωρίζονται: 

α) Το αντίτιµο των εισιτηρίων των συγκοινωνιακών µέσων. 

β) Η δαπάνη έκδοσης κάρτας απεριορίστων διαδροµών, καθώς και η δαπάνη χρήσης 

ιδιόκτητου µεταφορικού µέσου ή µισθωµένου οχήµατος, στις περιπτώσεις που επιτρέπεται 

η χρησιµοποίησή τους. 

γ) Η ηµερήσια εκτός έδρας αποζηµίωση για δαπάνες διατροφής. 

δ) Τα έξοδα διανυκτέρευσης. 

ε) Τα έξοδα µετάθεσης, τοποθέτησης, απόσπασης και αποχώρησης των υπαλλήλων από 

την υπηρεσία. 

3. Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη δικαστική απόφαση που επισυνάπτεται στο 

ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας, υπαξιωµατικός της Πολεµικής Αεροπορίας, κατά τη 

χρονική περίοδο από 08.7.1996 έως 10.8.1998, υπηρέτησε στην Ιταλία και κατά τη 

διάρκεια της παραµονής του στην αλλοδαπή του καταβλήθηκαν - πέραν του µισθού του - 

και: 

α) ηµερήσια αποζηµίωση εξωτερικού, β) ποσοστό επί της εν λόγω αποζηµιώσεως για 

έξοδα διανυκτέρευσης. 

Στις εν λόγω αποζηµιώσεις - πλην των εξόδων διανυκτέρευσης - διενεργήθηκαν 
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κρατήσεις, υπέρ του Μετοχικού Ταµείου Αεροπορίας και του Ταµείου Αλληλοβοήθειας 

Στρατιωτικών Αεροπορίας. 

Το ∆ιοικητικό Εφετείο Αθηνών µε την αριθµ. «…» Απόφαση υποχρέωσε το 

Ελληνικό ∆ηµόσιο να καταβάλει στον εν λόγω υπαξιωµατικό, για το ως άνω χρονικό 

διάστηµα που υπηρέτησε στην αλλοδαπή, το ποσό που αντιστοιχεί στις υπέρ Μ.Τ.Α. και 

Τ.Α.Σ.Α. κρατήσεις, επί της ηµερήσιας αποζηµιώσεως του εξωτερικού, που διενεργήθηκαν 

µη νόµιµα και µάλιστα νοµιµοτόκως από την επίδοση της αγωγής του έως την εξόφληση. 

4. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, το ποσό που αντιστοιχεί στις υπέρ Μ.Τ.Α. και 

Τ.Α.Σ.Α. κρατήσεις που διενεργούνται επί ηµερήσιας αποζηµίωσης εξωτερικού, οριζόµενη 

µε τις διατάξεις του ν.2685/1999 (ο οποίος αντικατέστησε τον προγενέστερο ν.2346/1995), 

και το οποίο ποσό επιστρέφεται αναδροµικά στον ανωτέρω υπαξιωµατικό κατόπιν 

δικαστικής απόφασης, δεν θεωρείται εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες και συνεπώς δεν 

υπόκειται σε παρακράτηση φόρου. 

5. Τέλος, το ποσό των τόκων του ανωτέρω επιδικασθέντος ποσού που επιδικάζονται 

και αυτοί µε δικαστική απόφαση, υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος από κινητές αξίες (περ.γ΄ 

παρ.1 άρθρου 24 ν.2238/94). Σε αυτό το εισόδηµα ενεργείται παρακράτηση έναντι του 

φόρου που αναλογεί, µε συντελεστή 20% (παρ.4 άρθρου 54 ν.2238/94). 

 

 

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1094658/1845/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου µισθωτών υπηρεσιών. 

 

Απαντώντας στην από 14.2.07 αίτησή σας η οποία διαβιβάστηκε στη διεύθυνσή µας 

µε το 1016146/557/14.9.07 έγγραφο «...» αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. 

(ν.2238/1994), εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδηµα που προκύπτει κάθε 

οικονοµικό έτος από µισθούς, ηµεροµίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόµατα, συντάξεις και 

γενικά από κάθε παροχή που χορηγείται περιοδικά µε οποιαδήποτε µορφή, είτε σε χρήµα 

είτε σε είδος ή άλλες αξίες για παρούσα ή προηγούµενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη 

αιτία, το οποίο αποκτάται από µισθωτούς γενικά και συνταξιούχους. 

2. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του ίδιου νόµου, στο 

εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες ο φόρος παρακρατείται από εκείνον, που απασχολεί 
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κατά σύστηµα έµµισθο ή ηµεροµίσθιο προσωπικό είτε καταβάλλει συντάξεις 

επιχορηγήσεις και κάθε άλλη παροχή. Η παρακράτηση ενεργείται κατά την καταβολή. 

Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 59, όσοι παρακρατούν 

φόρο υποχρεούνται να αποδίδουν αυτόν µε εφάπαξ καταβολή στη δηµόσια οικονοµική 

υπηρεσία της έδρας τους. 

3. Ως τόπος που προκύπτει το εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες, θεωρείται η χώρα 

στην οποία ο µισθωτός προσφέρει τις υπηρεσίες του, ανεξάρτητα από τον τόπο 

εγκατάστασης (έδρα) του εργοδότη (ΣτΕ 1297/78). 

4. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση (1048358/903/Α0012/17.7.1997 και 

1027157/728/Α0012/14.4.2004 έγγραφά µας) όποιος απασχολεί στην Ελλάδα έµµισθο ή 

ηµεροµίσθιο προσωπικό, έχει υποχρέωση, παρακράτησης φόρου εισοδήµατος µισθωτών 

υπηρεσιών, έστω και αν αυτός δεν είναι µόνιµα εγκατεστηµένος στην Ελλάδα, αρκεί η 

απασχόληση του προσωπικού να είναι συστηµατική και όχι συµπτωµατική. 

5. Συνεπώς, η αλλοδαπή εταιρία που απασχολεί κατά σύστηµα στην Ελλάδα 

υπάλληλο έχει υποχρέωση να παρακρατεί φόρο εισοδήµατος κατά την καταβολή της 

αµοιβής. Προς τούτο θα πρέπει να υπάρχει σχετική εξουσιοδότηση της αλλοδαπής 

εταιρίας προς το νόµιµο εκπρόσωπό της στην Ελλάδα ο οποίος θα υποβάλλει για 

λογαριασµό της τις προσωρινές και οριστικές δηλώσεις φόρου µισθωτών υπηρεσιών. 

6. Η σχετική εξουσιοδότηση της αλλοδαπής εταιρίας προς το νόµιµο εκπρόσωπο της 

στην Ελλάδα, είναι περιορισµένη και ειδική για την υποβολή των δηλώσεων Φ.Μ.Υ. και δεν 

επηρεάζει τη φορολογική µεταχείριση της αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα, η οποία σε 

κάθε περίπτωση εξετάζεται µε βάση τις συνθήκες «παρουσίας» της στη χώρα µας, σε 

συνδυασµό µε τις σχετικές διατάξεις των συµβάσεων για την αποφυγή της διπλής 

φορολογίας του εισοδήµατος όπου αυτές υπάρχουν. 

7. Περαιτέρω σας αναφέρουµε ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ του 

άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε., στις περιπτώσεις εταιριών περιορισµένης ευθύνης οι οποίες έχουν 

στην κυριότητα ή στην κατοχή τους επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, η τεκµαρτή 

δαπάνη που αναλογεί σε αυτά λογίζεται ως τεκµαρτή δαπάνη των διαχειριστών της 

εταιρίας περιορισµένης ευθύνης που είναι και εταίροι της, µεριζόµενη µεταξύ αυτών κατά 

το ποσοστό συµµετοχής τους στην εταιρία περιορισµένης ευθύνης. 

8. Το παρόν µε φωτοαντίγραφο της αίτησης κοινοποιείται και στις διευθύνσεις Τελών 

και Ειδικών Φορολογιών και Μητρώου για τις τυχόν δικές τους ενέργειες, γνωρίζοντας 

σχετικά και στη ∆/νσή µας. 
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Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1093122/1814/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση ειδικού επιδόµατος µουσικού οργάνου 
που χορηγείται στο διευθυντή της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. 

 

Σε συνέχεια του µε αρ. πρωτ. 1381/1.10.07 εγγράφου σας, αναφορικά µε το 

παραπάνω θέµα, σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.ζ΄ της παρ. 4 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. 

(ν.2238/1994), δεν θεωρείται εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκειται σε 

φόρο το ποσό του ειδικού επιδόµατος µουσικού οργάνου που χορηγείται στους µουσικούς 

της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής για 

την κάλυψη της δαπάνης αγοράς, συντήρησης και επισκευής του µουσικού οργάνου 

ιδιοκτησίας τους για την εκτέλεση µουσικών έργων. 

2. Στο ανωτέρω έγγραφό σας µας διευκρινίζετε ότι τα καθήκοντα του διευθυντή 

της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών είναι να διευθύνει την υπηρεσία αυτήν και εποµένως για 

την εκτέλεση της υπηρεσίας του δεν χρησιµοποιεί µουσικό όργανο, καθώς και ότι το ειδικό 

επίδοµα µουσικού οργάνου συµπεριλαµβάνεται στο σύνολο των µηνιαίων αποδοχών του. 

3. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι ο διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών 

δεν πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρ.1 του παρόντος και συνεπώς το 

ειδικό επίδοµα µουσικού οργάνου το οποίο συµπεριλαµβάνεται στο σύνολο των µηνιαίων 

αποδοχών του θεωρείται εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες και φορολογείται σύµφωνα µε 

τις γενικές διατάξεις του Κ.Φ.Ε.. 

 

 

Αθήνα 25 Σεπτεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1085252/1652/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση ειδικής εκλογικής αποζηµίωσης. 

 

ΣΧΕΤ.: Το οικ. 2672/3.9.2007 έγγραφό σας. 

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, αναφορικά µε το παραπάνω 

θέµα, σας πληροφορούµε τα εξής: 
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1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 45 

του ν.2238/1994, εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδηµα που προκύπτει 

κάθε ένα οικονοµικό έτος από µισθούς, ηµεροµίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόµατα, συντάξεις 

και γενικά από κάθε παροχή που χορηγείται περιοδικά µε οποιαδήποτε µορφή είτε σε 

χρήµα είτε σε είδος ή άλλες αξίες για παρούσα ή προηγούµενη υπηρεσία ή για 

οποιαδήποτε άλλη αιτία, το οποίο αποκτάται από µισθωτούς γενικά και συνταξιούχους. 

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 131 του π.δ. 351/2003 (ΦΕΚ 316 

Α΄) ορίζεται ότι για την αντιµετώπιση των έκτατων αναγκών, κατά την προπαρασκευή και 

διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών, τη συγκέντρωση, µετάδοση και έκδοση των 

αποτελεσµάτων, είναι δυνατόν µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης να συγκροτούνται ειδικά συνεργεία από υπαλλήλους της 

Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Αποκέντρωσης, του Εθνικού Τυπογραφείου και από υπαλλήλους αρµοδιότητας του 

πρώην Υπουργείου Εσωτερικών, που υπηρετούν στις περιφέρειες και τις Νοµαρχιακές 

Αυτοδιοικήσεις και από τον απολύτως αναγκαίο αριθµό υπαλλήλων άλλων υπηρεσιών ή 

των οικείων, κατά περίπτωση, δικαστηρίων και δήµων και κοινοτήτων, µε καταβολή 

ειδικής αποζηµίωσης που καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών. Η αποζηµίωση 

αυτή καταβάλλεται εφόσον βεβαιώνεται προσφορά πραγµατικής εργασίας. 

3. Επίσης, µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου και προεδρικού 

διατάγµατος ορίζεται ότι οι αποζηµιώσεις του άρθρου αυτού, πλην αυτών που 

καταβάλλονται σε ιδιώτες, θεωρούνται ως έξοδα κίνησης. 

4. Επιπλέον διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 του 

άρθρου 45 του ν.2238/1994 ισχύουν από 1.1.1997 µετά την αντικατάστασή τους από τις 

διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 12 του ν.2459/1997 και αυτές αναφέρονται στις 

δαπάνες που καταβάλλονται στα πρόσωπα που µετακινούνται µε εντολή του ∆ηµοσίου, 

των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ και Β΄ βαθµού και των λοιπών 

νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.∆.∆.) όπως ορίζονται µε τις διατάξεις του 

ν.2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α΄) και του Π.∆. 200/1993 (ΦΕΚ 75 Α΄) και όχι στις δαπάνες των 

υπαλλήλων των ΟΤΑ και των Ν.Π.∆.∆. που σχετίζονται µε την ειδική εκλογική 

αποζηµίωση. 

5. Από τα ανωτέρω  συνάγεται ότι το ποσό της ειδικής εκλογικής αποζηµίωσης που 

καταβάλλεται στους συµµετέχοντες στα ειδικά συνεργεία που συγκροτούνται από 

υπαλλήλους για την προσφορά πραγµατικής εργασίας και σε αντάλλαγµα αυτής, αποτελεί 

εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες και φορολογείται στο σύνολό του. Κατά την καταβολή 
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του στους δικαιούχους πρέπει να διενεργείται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 20% 

(περίπτωση γ΄ παράγραφος 1 άρθρου 57 ν.2238/94). 

 

 

Αθήνα, 19 Σεπτεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1083659/1638/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση αµοιβών Γενικών ∆ιευθυντών Ν.Π.∆.∆. 
και Ο.Τ.Α.. 

 

Απαντώντας στο µε αρ. πρωτ. 21596/30.08.07 έγγραφό σας, αναφορικά µε το 

παραπάνω θέµα, σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. 

(ν.2238/1994) εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδηµα που προκύπτει κάθε 

ένα οικονοµικό έτος από µισθούς, ηµεροµίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόµατα, συντάξεις και 

γενικά από κάθε παροχή που χορηγείται περιοδικά µε οποιαδήποτε µορφή είτε σε χρήµα 

είτε σε είδος ή άλλες αξίες για παρούσα ή προηγούµενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη 

αιτία, το οποίο αποκτάται από µισθωτούς γενικά και συνταξιούχους. 

2. Όπως πάγια έχει γίνει δεκτό, στην έννοια του όρου «αποδοχές» του µισθωτού, 

περιλαµβάνονται οι αµοιβές που καταβάλλονται σ’ αυτόν τακτικά ή έκτακτα, ανεξάρτητα 

από το αν µε βάση τη συνηθισµένη ή νοµική ορολογία οι αµοιβές αυτές χαρακτηρίζονται 

ως «πρόσθετη αµοιβή» ή ως αποζηµίωση ή επίδοµα. 

3. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.β΄ της παρ.4 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. δεν 

θεωρούνται εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκεινται σε φόρο οι δαπάνες 

που καταβάλλονται στα πρόσωπα που µετακινούνται µε εντολή του ∆ηµοσίου, των ΟΤΑ 

Α΄ και Β΄ βαθµού και των λοιπών Ν.Π.∆.∆., όπως ορίζονται µε τις διατάξεις του 

ν.2685/1999. 

4. Η απόφαση που επικαλείστε στο έγγραφό σας καθορίζει το είδος και το ύψος των 

αµοιβών που χορηγούνται στους Γενικούς ∆ιευθυντές Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α. και όχι τον 

τρόπο φορολόγησής τους. 

5. Από τον συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι τα έξοδα κίνησης 

που δεν καταβάλλονται µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ.3 του παρόντος, τα 

έξοδα παράστασης και η πάγια αποζηµίωση για απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας που 

χορηγούνται στους Γενικούς ∆ιευθυντές Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α. αποτελούν εισόδηµα από 

µισθωτές υπηρεσίες και φορολογούνται µε τις γενικές διατάξεις του ν.2238/1994 (σχετ. το 
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1015461/369/Α0012/17.5.04 έγγραφό µας). 

 

 

Αθήνα, 22 Αυγούστου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1025474/491/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση αποζηµίωσης που καταβάλλεται σε 
υπάλληλο που έχει µεταταχθεί στον ΕΦΕΤ για τις εκτός έδρας 
µετακινήσεις του. 

 

Απαντώντας σε έγγραφό σας, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παρ.4 του άρθρου 45 του 

Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994) δεν θεωρούνται εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες και δεν 

υπόκεινται σε φόρο, µεταξύ άλλων, οι δαπάνες που καταβάλλονται στα πρόσωπα που 

µετακινούνται µε εντολή του ∆ηµοσίου, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) 

Α΄ και Β΄ βαθµού και των λοιπών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.∆.∆.), όπως 

ορίζονται µε τις διατάξεις του ν.2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α΄) και του π.δ.200/1993 (ΦΕΚ 75 Α΄). 

2. Συνεπώς, εφόσον η αποζηµίωση που χορηγείται στην υπάλληλο που έχει 

µεταταχθεί στον ΕΦΕΤ για τις εκτός έδρας µετακινήσεις που πραγµατοποιεί µε εντολή του 

ΕΦΕΤ (Ν.Π.∆.∆.), καταβάλλεται µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 

του παρόντος, δηλαδή µε βάση τις διατάξεις του νόµου 2685/1999, τότε αυτή δεν 

θεωρείται εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκειται σε φόρο. 

 

 

Αθήνα, 21 Αυγούστου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1074250/1479/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση των αµοιβών που καταβάλλονται σε 
καθηγητές των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. από ειδικούς λογαριασµούς 
επιστηµονικής έρευνας. 

 

Σε απάντηση της από 20.7.07 αίτησής σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. 
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(ν.2238/1994) εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδηµα που προκύπτει κάθε 

ένα οικονοµικό έτος από µισθούς, ηµεροµίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόµατα, συντάξεις και 

γενικά από κάθε παροχή που χορηγείται περιοδικά µε οποιαδήποτε µορφή είτε σε χρήµα, 

είτε σε είδος ή άλλες αξίες για παρούσα ή προηγούµενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε 

άλλη αιτία το οποίο αποκτάται από µισθωτούς γενικά και συνταξιούχους. 

2. Εξάλλου µε την 354/2003 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους 

η οποία έγινε αποδεκτή από το Υπουργείο Οικονοµίας & Οικονοµικών, έγινε δεκτό ότι οι 

αµοιβές που καταβάλλονται στους καθηγητές των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. από τους Ειδικούς 

Λογαριασµούς Επιστηµονικής Έρευνας των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. για την εκτέλεση 

συγκεκριµένου έργου αποτελούν εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες. 

3. Κατόπιν των ανωτέρω, οι αµοιβές που σας καταβλήθηκαν από τον Ειδικό 

Λογαριασµό επιστηµονικής έρευνας του Τ.Ε.Ι. «…» µε βάση σύµβαση ανάθεσης έργου, 

αποτελούν εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες και φορολογούνται µε βάση την κλίµακα 

φορολογίας εισοδήµατος. 

 

 

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1031413/591/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση σύνταξης που εισπράττεται από 
κληρονόµο του δικαιούχου της σύνταξης. 

 

Σε απάντηση εγγράφου σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας γνωρίζουµε τα 

εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του ν.2238/1994, 

µεταξύ άλλων, ορίζεται ότι, εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδηµα που 

προκύπτει κάθε ένα οικονοµικό έτος από µισθούς, ηµεροµίσθια, επιχορηγήσεις, 

επιδόµατα, συντάξεις και γενικά από κάθε παροχή που χορηγείται περιοδικά µε 

οποιαδήποτε µορφή είτε σε χρήµα είτε σε είδος ή άλλες αξίες για παρούσα ή 

προηγούµενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, το οποίο αποκτάται από µισθωτούς 

γενικά και συνταξιούχους. 

2. Περαιτέρω, µε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του ίδιου νόµου, 

χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από µισθωτές υπηρεσίες θεωρείται ο χρόνος που ο 

δικαιούχος απέκτησε δικαίωµα είσπραξής του. 

3. Επίσης, µε την περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του ν.2238/1994 
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στο καθαρό ποσό των συντάξεων ή άλλων παροχών παρόµοιας φύσης, που 

καταβάλλονται από ταµεία επικουρικά, µετοχικά, αρωγής ή αλληλοβοήθειας και δεν 

εµπίπτουν στις διατάξεις της περιπτ.α΄, ο φόρος που παρακρατείται υπολογίζεται ως εξής: 

αα) Με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%), αν το καθαρό ποσό της παροχής δεν 

υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ ετησίως. 

ββ) Με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), αν το καθαρό ποσό της παροχής δεν 

υπερβαίνει ετησίως τα δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ και µέχρι τέσσερις χιλιάδες 

πεντακόσια (4.500) ευρώ. 

αα) Με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%), αν το καθαρό ποσό της παροχής 

υπερβαίνει τα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) ευρώ ετησίως. 

4. Με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 61 του προηγούµενου νόµου, 

υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης σε περίπτωση θανάτου του φορολογουµένου, είναι οι 

κληρονόµοι του για το σύνολο του εισοδήµατος που απέκτησε µέχρι τη χρονολογία του 

θανάτου του. 

5. Στο έγγραφό σας αναφέρετε ότι η κυρία «…» µε αίτησή της προς το Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α. 

µετά το θάνατο του πατέρα της που ήταν ασφαλισµένος του ΤΕΑΠΟΚΑ, ζήτησε να 

εισπράξει εκείνη τις ανείσπρακτες, ενόσω ζούσε, συντάξεις (βοηθήµατα) του θανόντα. 

Κατά την καταβολή των ποσών το Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α. προέβη σε παρακράτηση Φόρου 

Μισθωτών Υπηρεσιών. 

6. Με βάση τα παραπάνω ορθώς το ΤΕΑΠΟΚΑ προέβη σε παρακράτηση Φόρου 

Μισθωτών Υπηρεσιών (παράγραφος 3 του παρόντος) καθόσον τα ποσά αυτά αποτελούν 

εισόδηµα του θανόντος δικαιούχου των συντάξεων. Οι συντάξεις αυτές ανάγονται σε 

χρονικό διάστηµα που αυτός βρισκόταν εν ζωή και συνεπώς η κληρονόµος του 

υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήµατος για λογαριασµό του θανόντος. 

7. Η ∆ιεύθυνση Κεφαλαίου στην οποία κοινοποιείται το παρόν καλείται περαιτέρω για 

τις δικές της ενέργειες, γνωρίζοντας σχετικά και στη ∆/νσή µας. 

 

 

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1067635/1359/Α0012 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση των πρόσθετων αποδοχών που 
εισπράττουν µέλη ∆.Ε.Π. - Α.Ε.Ι. λόγω εκπαιδευτικής άδειας. 

 

Απαντώντας στο µε αρ. πρωτ. 16238/19.6.2007 έγγραφό σας, αναφορικά µε το 

παραπάνω θέµα, σας πληροφορούµε τα εξής: 
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1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 45 του 

Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδηµα που 

προκύπτει κάθε ένα οικονοµικό έτος από µισθούς, ηµεροµίσθια, επιχορηγήσεις, 

επιδόµατα, συντάξεις και γενικά από κάθε παροχή που χορηγείται περιοδικά µε 

οποιαδήποτε µορφή είτε σε χρήµα είτε σε είδος ή άλλες αξίες για παρούσα ή 

προηγούµενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, το οποίο αποκτάται από µισθωτούς 

γενικά και συνταξιούχους. 

2. Επίσης, σύµφωνα µε την 256/27.11.1990 γνωµοδότηση του Β΄ Τµήµατος του 

Ν.Σ.Κ. που έγινε δεκτή από το Υπουργείο Οικονοµικών και κοινοποιήθηκε µε την 

1017662/208/Α0012/ΠΟΛ. 1051/20.2.1992 διαταγή µας, οι διπλές αποδοχές που 

χορηγούνται λόγω εκπαιδευτικής άδειας στην αλλοδαπή σε δηµόσιο υπάλληλο ή 

υπάλληλο Ν.Π.∆.∆. και εν προκειµένω σε εκπαιδευτικό, αποτελούν εξ ολοκλήρου 

φορολογητέο εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες (άρθρο 45 ν.2238/1994) (σχετ. το 

1096386/2019/Α0012/24.10.03 έγγραφό µας). 

3. Συνεπώς, η χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας σε υπαλλήλους για τη µετεκπαίδευσή 

τους (είτε στην ηµεδαπή είτε στην αλλοδαπή) δεν αποτελεί ανάθεση σ’ αυτούς 

διαταγµένης υπηρεσίας κατά την έννοια τουλάχιστον της περ.β΄ της παρ.4 του άρθρου 45 

του Κ.Φ.Ε. και εποµένως αφού δεν συντρέχει η θεµελιώδης αυτή προϋπόθεση εφαρµογής 

της περίπτωσης αυτής, το ποσό που καταβάλλεται στους υπαλλήλους επιπλέον των 

αποδοχών τους αποτελεί προσαύξηση αυτών και υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος (σχετ. 

Τ. 3358πε/20.6.1989 έγγραφο). ∆ηλαδή, τα εν λόγω ποσά δεν φορολογούνται αυτοτελώς, 

συνυπολογίζονται στο σύνολο των ετήσιων αποδοχών των υπαλλήλων στους οποίους 

καταβάλλονται και στις βεβαιώσεις αποδοχών θα πρέπει τα εν λόγω ποσά να 

αναγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ II (ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ). 

 

 

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1071438/1354/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση επιδοµάτων µελών ∆ΕΠ. 
 

 

Απαντώντας στην από 2.7.07 επιστολή σας προς τον Υπουργό Οικονοµίας και 

Οικονοµικών που διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία µας µέσω του Γραφείου Υφυπουργού, 

αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας πληροφορούµε τα εξής: 
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1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994) 

εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδηµα που προκύπτει κάθε οικονοµικό έτος 

από µισθούς, ηµεροµίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόµατα, συντάξεις και γενικά από κάθε 

παροχή που χορηγείται περιοδικά µε οποιαδήποτε µορφή είτε σε χρήµα είτε σε είδος ή 

άλλες αξίες για παρούσα ή προηγούµενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, το 

οποίο αποκτάται από µισθωτούς γενικά και συνταξιούχους. 

2. Όπως πάγια έχει γίνει δεκτό, στην έννοια του όρου «αποδοχές» του µισθωτού, 

περιλαµβάνονται οι αµοιβές που καταβάλλονται σ’ αυτόν τακτικά ή έκτακτα, ανεξάρτητα 

από το αν µε βάση τη συνηθισµένη ή νοµική ορολογία οι αµοιβές αυτές χαρακτηρίζονται 

ως «πρόσθετη αµοιβή» ή ως αποζηµίωση ή επίδοµα. 

3. Περαιτέρω, τα εισοδήµατα που δεν θεωρούνται εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες 

και δεν υπόκεινται σε φόρο καθορίζονται επακριβώς από τις διατάξεις των περιπτώσεων 

της παρ.4 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε.. 

Επίσης, για να απαλλάσσεται από το φόρο το εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες, 

θα πρέπει είτε να εµπίπτει σε κάποια από τις περιπτώσεις της παρ.5 του άρθρου 6 του 

Κ.Φ.Ε., είτε η απαλλαγή από το φόρο να αναφέρεται ρητώς στη διάταξη του νόµου που 

την χορηγεί. 

Τέλος, οι περιπτώσεις της αυτοτελούς φορολόγησης εισοδήµατος από µισθωτές 

υπηρεσίες καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Κ.Φ.Ε.. 

4. Εξάλλου, µε τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 12 του ν.3052/2002 ορίζεται, ότι η 

πάγια µηνιαία αποζηµίωση, για δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης, καθώς και για 

συµµετοχή σε συνέδρια που καταβάλλεται σε λειτουργούς και υπαλλήλους του ∆ηµοσίου 

και των Ν.Π.∆.∆. κατ’ εφαρµογή των εκάστοτε ισχυουσών µισθολογικών διατάξεων, 

υπόκειται σε φορολογία εισοδήµατος. 

5. Κατόπιν των ανωτέρω, συνάγεται, ότι η πάγια µηνιαία αποζηµίωση για δηµιουργία 

και ενηµέρωση βιβλιοθήκης, καθώς και για τη συµµετοχή σε συνέδρια και το ειδικό 

ερευνητικό επίδοµα για την εκτέλεση µεταδιδακτορικής έρευνας και την ταχύτερη και 

αποτελεσµατικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραµµάτων, που χορηγούνται σε 

µέλη ∆ΕΠ αποτελούν εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες και φορολογούνται σύµφωνα µε 

τις γενικές διατάξεις του Κ.Φ.Ε.. Συνεπώς οι υπηρεσίες που καταβάλλουν τα εν λόγω 

ποσά, υποχρεούνται να διενεργούν παρακράτηση φόρου σε αυτά, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 57 του Κ.Φ.Ε., και να τα συµπεριλαµβάνουν στις βεβαιώσεις 

αποδοχών που χορηγούν στους δικαιούχους (σχετ. τα 1109099/2552/Α0012/4.1.06, 

1011494/254/Α0012/12.4.07 έγγραφά µας). 

6. Τέλος επισηµαίνεται ότι δικαστικές αποφάσεις επί του θέµατος, δεν δεσµεύουν τη 
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∆ιοίκηση και περιορίζονται µόνο στο άτοµο ή οµάδα ατόµων που έκανε τις ανάλογες 

προσφυγές. 

 

 

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1052860/1033/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Εκτός έδρας αποζηµίωση από Ν.Π.Ι.∆.. 

 

ΣΧΕΤ.: Το 816/250-95/21.5.2007 έγγραφό σας. 

 

Σε απάντηση του σχετικού εγγράφου σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του ν.2238/1994, δεν 

θεωρείται εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκειται σε φορολογία: α) Η 

αποζηµίωση που παρέχεται σε υπαλλήλους επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελµατιών 

για δαπάνες υπηρεσίας, που τους έχει ανατεθεί, εφόσον αποδεικνύεται η καταβολή τους 

από τα σχετικά παραστατικά στοιχεία, που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα 

Βιβλίων και Στοιχείων. β) Οι δαπάνες που καταβάλλονται στα πρόσωπα που 

µετακινούνται µε εντολή του ∆ηµοσίου, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) 

Α΄ και Β΄ βαθµού και των λοιπών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.∆.∆.), όπως 

ορίζονται µε τις διατάξεις του ν.2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α΄) και του π.δ.200/1993 (ΦΕΚ 75 Α΄), 

καθώς και τα έξοδα κίνησης που καταβάλλονται στους οικονοµικούς επιθεωρητές του 

άρθρου 2 του ν.2343/1995 (ΦΕΚ 211 Α΄), όπως ορίζονται µε τις διατάξεις της 

παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν.2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α΄). 

2. Με το έγγραφό σας µας κάνετε γνωστό ότι το Εθνικό Θέατρο καταβάλλει εκτός 

έδρας ηµερήσια αποζηµίωση προς κάλυψη των δαπανών των εργαζοµένων του που µε 

εντολή της υπηρεσίας µετακινούνται σε περιοδείες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. 

3. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, εφόσον δεν είσαστε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, 

εάν η κάλυψη των εν λόγω δαπανών συνοδεύεται από τα σχετικά παραστατικά του Κ.Β.Σ. 

που προσκοµίζονται από τους εργαζόµενους, τότε η σχετική αποζηµίωση δεν θεωρείται 

εισόδηµα και δεν υπόκειται σε φορολογία. Εάν δεν υπάρχουν παραστατικά, τα σχετικά 

ποσά είναι εισόδηµα και φορολογούνται. 

Τέλος, για τους ελεύθερους επαγγελµατίες τα ποσά ηµερήσιας εκτός έδρας 

αποζηµίωσης που τους καταβάλετε αποτελούν ακαθάριστα έσοδα τους από τα οποία 
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εκπίπτουν οι επαγγελµατικές τους δαπάνες εφόσον αποδεικνύεται η καταβολής τους µε 

νόµιµο φορολογικό στοιχείο και έχουν αναγραφεί στα βιβλία του υπόχρεου (άρθρο 49 του 

Κ.Φ.Ε.). 

 

 

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1055376/1089/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση επιστρεφόµενων εργοδοτικών 
εισφορών µε δικαστική απόφαση. 

 

Σε απάντηση του αριθ.716/1.6.2007 εγγράφου σας αναφορικά µε το παραπάνω 

θέµα, σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του ν.2238/1994 εισόδηµα από 

µισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδηµα που προκύπτει κάθε ένα οικονοµικό έτος από 

µισθούς, ηµεροµίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόµατα, συντάξεις και γενικά από κάθε παροχή 

που χορηγείται περιοδικά µε οποιαδήποτε µορφή είτε σε χρήµα είτε σε είδος ή άλλες αξίες 

για παρούσα ή προηγούµενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, το οποίο αποκτάται 

από µισθωτούς γενικά και συνταξιούχους. 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της περίπτ.δ΄ της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου και 

νόµου, εκπίπτεται ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) από τις κάθε είδους καθαρές 

αποδοχές, πρόσθετες αµοιβές, αποζηµιώσεις και συντάξεις που καταβάλλονται 

αναδροµικά, σε έτος µεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται, σε µισθωτούς ή 

συνταξιούχους µε βάση νόµο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύµβαση. 

3. Ακόµα µε την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του ν.2238/1994 

ορίζεται ότι στα εισοδήµατα που καταβάλλονται αναδροµικά, όπως αυτά αναφέρονται στο 

άρθρο 46, ο φόρος παρακρατείται µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο 

καταβαλλόµενο ποσό, ανεξάρτητα από το έτος στο οποίο ανάγονται για να φορολογηθούν 

τα εισοδήµατα αυτά. 

4. Με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του ίδιου πιο πάνω νόµου, 

ορίζεται ότι, ειδικά για αποδοχές και συντάξεις που καταβάλλονται σε έτος µεταγενέστερο 

από το έτος στο οποίο ανάγονται σε µισθωτούς ή συνταξιούχους, µε βάση νόµο, δικαστική 

απόφαση ή συλλογική σύµβαση, χρόνος απόκτησης τους θεωρείται ο χρόνος στον οποίο 

εισπράττονται από τους δικαιούχους. 

5. Στο έγγραφό σας αναφέρετε ότι το ταµείο σας σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης 
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(«…» Άρειος Πάγος) καλείται να επιστρέψει εντόκως σε συγκεκριµένους ασφαλισµένους 

τις εισφορές εργοδότη οι οποίες είχαν καταβληθεί από τον εργοδότη παλαιότερα για 

λογαριασµό των ασφαλισµένων αυτών. 

6. Η επιστροφή στους δικαιούχους των παραπάνω ασφαλιστικών εισφορών 

προσοµοιάζει µε την καταβολή αναδροµικών αποδοχών, άλλωστε οι εργοδοτικές 

εισφορές, δεν εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδηµα των δικαιούχων, συνεπώς θα 

εφαρµοστούν οι διατάξεις που ισχύουν σχετικά µε την καταβολή αναδροµικών αποδοχών. 

7. Με βάση τα παραπάνω στα ποσά που θα καταβάλλετε θα παρακρατήσετε φόρο µε 

συντελεστή 20%. Περαιτέρω, το 80% αυτών, το οποίο φορολογείται στο χρόνο που 

εισπράττεται από τους δικαιούχους θα αναγραφεί στον Πίνακα II της βεβαίωσης 

αποδοχών ή συντάξεων, ενώ το 20% αυτών θα αναγραφεί στον Πίνακα III της βεβαίωσης 

καθόσον δεν θεωρείται εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκειται σε φόρο. 

 

 

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1044352/10544/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: ∆ιατακτικές τροφής που χορηγούνται σε εργαζόµενους για την 
κάλυψη δαπανών ανατεθείσας υπηρεσίας. 

 

ΣΧΕΤ.: Η από 7/5/2007 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ.4 του άρθρου 45 του ν.2238/1994 

ορίζεται, ότι δεν θεωρείται εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκειται σε φόρο η 

αποζηµίωση που παρέχεται σε υπαλλήλους επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελµατιών 

για δαπάνες υπηρεσίας, που τους έχει ανατεθεί, εφόσον αποδεικνύεται η καταβολή τους 

από τα σχετικά παραστατικά στοιχεία, που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.. 

2. Όπως έχει διευκρινιστεί µε το αριθ. 1053798/1083/Α0012/12-7-2005 έγγραφο 

µας, η αποζηµίωση που καταβάλλει εταιρεία στους υπαλλήλους της µέσω διατακτικών 

τροφής, ως έξοδα κίνησης υπηρεσίας που τους έχουν ανατεθεί, εκπίπτουν από τα 

ακαθάριστα έσοδα αυτής ως γενικό έξοδο διαχείρισης εφόσον καλύπτονται από 

παραστατικά του Κ.Β.Σ.. 

Αντίθετα, το µέρος της αποζηµίωσης που δεν καλύπτεται από παραστατικά στοιχεία 
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του Κ.Β.Σ., θεωρείται ως εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες για τον εργαζόµενο και 

εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης ως δαπάνη µισθοδοσίας. 

3. Ο χαρακτηρισµός και µόνο από πλευράς της επιχείρησης, του ποσού της 

αποζηµίωσης που παρέχεται κάθε φορά σε υπαλλήλους, ως έξοδα κίνησης για δαπάνες 

υπηρεσίας που τους έχουν ανατεθεί, ώστε να εξαιρεθούν της φορολογίας εισοδήµατος δεν 

αρκεί από µόνος του. Απαιτείται να αποδεικνύεται κάθε φορά ότι η παροχή 

αντιπροσωπεύει πράγµατι δαπάνες για εκτέλεση υπηρεσίας που ανατέθηκε και να 

καλύπτονται αυτές από παραστατικά στοιχεία του Κ.Β.Σ., πράγµα που επιβεβαιώνει ότι η 

παροχή αυτή δεν αποτελεί συγκεκαλυµµένη µορφή µισθού. 

4. Από την αίτησή σας, καθώς και από συµπληρωµατικά στοιχεία που µας θέσατε 

υπόψη τηλεφωνικά προκύπτει, ότι η εταιρεία σας στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της για 

την κάλυψη των εξόδων κίνησης των ιατρικών επισκεπτών της, στα οποία 

συµπεριλαµβάνονται και η κάλυψη τροφής για υπηρεσίες που τους έχουν ανατεθεί, 

προτίθεται να συνεργαστεί µε την εταιρεία προκειµένου να παρέχει ένα ποσό (52 ευρώ 

ηµερησίως και 31 ευρώ όταν η επιστροφή από το ταξίδι πραγµατοποιείται µετά τις 18.00), 

µέσω διατακτικών τροφής που θα εκδίδει και θα διανέµει η τελευταία. 

Η έκδοση διατακτικών τροφής θα συνοδεύεται µε τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών 

προς την εταιρεία σας, από την «...», για τη δικαιούµενη προµήθεια χορήγησης και 

προσκόµισης των διατακτικών τροφής, καθώς και µε απόδειξη είσπραξης µε το αντίτιµο 

αυτών των διατακτικών τροφής. 

5. Από όσα προαναφέρθηκαν και κατ’ ανάλογη εφαρµογή των αναφεροµένων στην 

παράγραφο 2 του παρόντος, προκύπτει ότι η αποζηµίωση που θα καταβάλλετε στους 

ιατρικούς επισκέπτες σας, µέσω διατακτικών τροφής που θα εκδίδει άλλη εταιρία, θα 

αποτελεί λειτουργική δαπάνη της επιχείρησής σας και θα εκπίπτει από τα ακαθάριστα 

έσοδά σας, ως γενικό έξοδο διαχείρισης µόνο κατά το µέρος που καλύπτεται από τα 

σχετικά παραστατικά του Κ.Β.Σ.. 

Αντίθετα, το µέρος της αποζηµίωσης που δεν θα καλύπτεται από παραστατικά 

στοιχεία του Κ.Β.Σ. θα υπαχθεί ως εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες στο όνοµα αυτών 

και θα εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά σας, ως δαπάνη µισθοδοσίας. 
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Αθήνα, 7 Ιουνίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1052735/1028/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος στις αµοιβές που 
καταβάλλονται από τους Ειδικούς Λογαριασµούς Κονδυλίων Έρευνας 
και Ανάπτυξης. 

 

Σε απάντηση του 6371/17.5.2007 εγγράφου σας και σε ό,τι αφορά θέµατα της 

∆/νσής µας, σας γνωρίζουµε ότι οι καταβαλλόµενες στους γιατρούς αµοιβές από τον 

Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) για την εκτέλεση 

συγκεκριµένου έργου, αποτελούν εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες το οποίο αθροίζεται 

µε τις λοιπές τακτικές αποδοχές του γιατρού για να φορολογηθεί το σύνολο των αποδοχών 

αυτών µε τις γενικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν.2238/1994). 

Τέλος, κατά την καταβολή των αµοιβών αυτών, παρακρατείται φόρος εισοδήµατος µε 

συντελεστή 20%, σύµφωνα µε την περιπτ.γ΄ της παρ.1 του άρθρου 57 του προηγούµενου 

νόµου, καθόσον οι αµοιβές αυτές δεν συνεντέλλονται µε τις τακτικές αποδοχές.(σχετ. 

1057009/1351/Α0012.26.6.2006 έγγραφό µας.). 

Όσον αφορά στις ασφαλιστικές κρατήσεις των αποδοχών αυτών αρµόδια να σας 

απαντήσουν είναι τα επιµέρους ασφαλιστικά Ταµεία. 

 

 

Αθήνα 6 Ιουνίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1040688/788/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση επιδοµάτων διδακτικής προετοιµασίας, 
βιβλιοθήκης και ειδικού ερευνητικού επιδόµατος. 

 

ΣΧΕΤ.: Το ∆Υ5α/ΓΠ45429/19.04.2007 ερώτηµα. 

 

Σε απάντηση του σχετικού ερωτήµατός σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 45 του ν.2238/1994, εισόδηµα από 

µισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδηµα που προκύπτει κάθε ένα οικονοµικό έτος από 

µισθούς, ηµεροµίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόµατα, συντάξεις και γενικά από κάθε παροχή 

που χορηγείται περιοδικά µε οποιαδήποτε µορφή είτε σε χρήµα, είτε σε είδος ή άλλες αξίες 
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για παρούσα ή προηγούµενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, το οποίο αποκτάται 

από µισθωτούς γενικά και συνταξιούχους. 

2. Όπως πάγια έχει γίνει δεκτό στην έννοια του όρου αποδοχές του µισθωτού 

περιλαµβάνεται τόσο ο µηνιαίος µισθός όσο και οι λοιπές πρόσθετες αµοιβές που 

καταβάλλονται σε αυτόν τακτικά ή έκτακτα, ανεξάρτητα από το αν µε βάση τη συνηθισµένη 

ή νοµική ορολογία οι αµοιβές αυτές χαρακτηρίζονται ως πρόσθετη αµοιβή, ως 

αποζηµίωση ή επίδοµα. 

3. Εξάλλου µε τις διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 12 του ν.3052/2002 ορίζεται ότι η 

πάγια µηνιαία αποζηµίωση, για δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης και για συµµετοχή 

σε συνέδρια που καταβάλλεται σε λειτουργούς και υπαλλήλους του ∆ηµοσίου και των 

Ν.Π.∆.∆. κατ’ εφαρµογή των εκάστοτε ισχυουσών µισθολογικών διατάξεων υπόκειται σε 

φορολογία εισοδήµατος. 

4. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, προκύπτει ότι τα επιδόµατα διδακτικής προετοιµασίας και 

βιβλιοθήκης καθώς και το ειδικό ερευνητικό επίδοµα που καταβάλλονται στους καθηγητές, 

επιµελητές και επιστηµονικούς συνεργάτες της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας Υγείας του 

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Ανάπτυξης αποτελούν εισόδηµα από µισθωτές 

υπηρεσίες και φορολογούνται σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις του Κ.Φ.Ε..  

Συνεπώς η υπηρεσία σας υποχρεούται να διενεργεί παρακράτηση φόρου στις 

ανωτέρω αποδοχές σύµφωνα µε το άρθρο 57 του Κ.Φ.Ε. και να τις συµπεριλάβει στη 

βεβαίωση αποδοχών (σχετ. 1109099/2552/Α0012/9.1.2006 εγγ.). 

 

 

Αθήνα 21 Μαΐου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1033410/642/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση Συνεργαζοµένων Ερευνητών του 
Εθνικού Κέντρου ∆ηµόκριτος. 

 

ΣΧΕΤ.: Το 120/1.1/7.7-23/3/2007 έγγραφο 

Το 1107112/2494/Α0012/22.2.07 έγγραφο 

 

Σε συνέχεια του παραπάνω θέµατος, σας ενηµερώνουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του ν.2238/1994 

εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδηµα που προκύπτει κάθε ένα οικονοµικό 

έτος από µισθούς, ηµεροµίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόµατα, συντάξεις και γενικά από κάθε 
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παροχή που χορηγείται περιοδικά µε οποιαδήποτε µορφή είτε σε χρήµα είτε σε είδος ή 

άλλες αξίες για παρούσα ή προηγούµενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, το 

οποίο αποκτάται από µισθωτούς γενικά και συνταξιούχους. 

2. Όπως πάγια γίνεται δεκτό, στην έννοια του όρου «αποδοχές» του µισθωτού, 

περιλαµβάνονται τόσο ο µηνιαίος µισθός όσο και οι λοιπές πρόσθετες αµοιβές που 

καταβάλλονται σ’ αυτόν τακτικά ή έκτακτα, ανεξάρτητα από το αν µε βάση τη συνηθισµένη 

ή νοµική ορολογία οι αµοιβές αυτές χαρακτηρίζονται ως πρόσθετη αµοιβή ή ως 

αποζηµίωση ή επίδοµα. 

3. Περαιτέρω µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 

ορίζεται ότι ως εισόδηµα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελµάτων λογίζεται και κάθε 

εισόδηµα που δεν µπορεί να υπαχθεί σε κάποια από τις κατηγορίες Α΄ έως Ζ΄ της 

παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ίδιου ως άνω νόµου, ενώ µε τις διατάξεις της 

παραγράφου 1 του άρθρου 48 ορίζεται ότι στο εισόδηµα από υπηρεσίες ελευθέριου 

επαγγέλµατος περιλαµβάνεται, µεταξύ άλλων, και το εισόδηµα από υπηρεσίες του 

ελευθέριου επαγγέλµατος του ερευνητή. 

4. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η κατάταξη του εισοδήµατος των 

συνεργαζόµενων ερευνητών του Εθνικού Κέντρου «∆ηµόκριτος» συνεπώς και η 

φορολογική του µεταχείριση, σε εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες ή από ελευθέριο 

επάγγελµα εξαρτάται από το εργασιακό τους καθεστώς το οποίο εσείς ως εργοδότης των 

προσώπων αυτών γνωρίζετε. 

 

 

Αθήνα, 21 Μαΐου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1032593/619/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση εκτάκτων βοηθηµάτων αλληλεγγύης 
και αλληλοβοήθειας που χορηγεί το Ταµείο Αλληλοβοήθειας του Υπ. 
Εσωτερικών. 

 

ΣΧΕΤ.: Το 60/30.12.2005 έγγραφο 

 

Σε απάντηση του σχετικού εγγράφου σας αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα σας 

γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε την 131/07 Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του 

Κράτους (Τµήµα Β΄) η οποία έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό Οικονοµικών, τα έκτακτα 

βοηθήµατα που χορηγούνται στα µέλη του Ταµείου Αλληλοβοήθειας του Υπ. Εσωτερικών 
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- ∆ηµ. ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, κατά τα Χριστούγεννα και τις καλοκαιρινές διακοπές, 

αποτελούν εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 45, 

παρ.1 του Κ.Φ.Ε.. 

 

 

Αθήνα, 2 Μαΐου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1027838/535/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση παροχών σε είδος στο προσωπικό της 
∆ΕΥΑ Σερρών. 

 

ΣΧΕΤ.: Το 1170/14.3.2007 ερώτηµα. 

 

Σε απάντηση του σχετικού ερωτήµατός σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε ότι: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του ν.2238/1994 

εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδηµα που προκύπτει κάθε ένα οικονοµικό 

έτος από µισθούς, ηµεροµίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόµατα, συντάξεις και γενικά από κάθε 

παροχή που χορηγείται περιοδικά µε οποιαδήποτε µορφή είτε σε χρήµα είτε σε είδος ή 

άλλες αξίες για παρούσα ή προηγούµενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία το οποίο 

αποκτάται από µισθωτούς γενικά. 

2. Με το 1110822/2066/Α0012/1.12.2005 έγγραφο της υπηρεσίας µας, έχει γίνει 

δεκτό ότι τα είδη ένδυσης ατοµικής προστασίας που χορηγεί µια ∆ΕΥΑ στο προσωπικό 

της (ή η αντίστοιχη αξία τους σε χρήµα προκειµένου να τα προµηθευτούν οι ίδιοι) δεν 

αποτελεί για τους δικαιούχους εισόδηµα και συνεπώς δεν υπόκειται σε φορολόγηση. 

Στην υπό εξέταση περίπτωση αν καλύπτεται η ανωτέρω προϋπόθεση σχετικά µε 

την ατοµική προστασία των εργαζοµένων τότε οι εν λόγω παροχές δεν αποτελούν 

εισόδηµα και δεν φορολογούνται, σε αντίθετη περίπτωση, θεωρούνται εισόδηµα από 

µισθωτές υπηρεσίες και ως τέτοιο υπόκειται σε φορολογία σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Κ.Φ.Ε.. 
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Αθήνα, 12 Απριλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1011494/254/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση επιδόµατος βιβλιοθήκης και 
επιδόµατος µεταδιδακτορικής έρευνας. 

 

Σε συνέχεια του µε αρ.πρωτ.6786/ΙΒ/01.02.2007 εγγράφου σας, αναφορικά µε το 

παραπάνω θέµα, σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994) 

εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδηµα που προκύπτει κάθε ένα οικονοµικό 

έτος από µισθούς, ηµεροµίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόµατα, συντάξεις και γενικά από κάθε 

παροχή που χορηγείται περιοδικά µε οποιαδήποτε µορφή είτε σε χρήµα είτε σε είδος ή 

άλλες αξίες για παρούσα ή προηγούµενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, το 

οποίο αποκτάται από µισθωτούς γενικά και συνταξιούχους. 

2. Όπως πάγια έχει γίνει δεκτό, στην έννοια του όρου «αποδοχές» του µισθωτού, 

περιλαµβάνονται οι αµοιβές που καταβάλλονται σ’ αυτόν τακτικά ή έκτακτα, ανεξάρτητα 

από το αν µε βάση τη συνηθισµένη ή νοµική ορολογία οι αµοιβές αυτές χαρακτηρίζονται 

ως «πρόσθετη αµοιβή» ή ως αποζηµίωση ή επίδοµα. 

3. Περαιτέρω, τα εισοδήµατα που δεν θεωρούνται εισόδηµα από µισθωτές 

υπηρεσίες και δεν υπόκεινται σε φόρο καθορίζονται επακριβώς από τις διατάξεις των 

περιπτώσεων της παρ.4 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε.. 

Επίσης, για να απαλλάσσεται από το φόρο το εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες, 

θα πρέπει είτε να εµπίπτει σε κάποια από τις περιπτώσεις της παρ.5 του άρθρου 6 του 

Κ.Φ.Ε., είτε η απαλλαγή από το φόρο να αναφέρεται ρητώς στη διάταξη του νόµου που 

την χορηγεί. 

Τέλος, οι περιπτώσεις της αυτοτελούς φορολόγησης εισοδήµατος από µισθωτές 

υπηρεσίες καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Κ.Φ.Ε.. 

4. Εξάλλου, µε τις διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 12 του ν.3052/2002 ορίζεται, 

ότι η πάγια µηνιαία αποζηµίωση, για δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης, καθώς και 

για συµµετοχή σε συνέδρια που καταβάλλεται σε λειτουργούς και υπαλλήλους του 

∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆. κατ’ εφαρµογή των εκάστοτε ισχυουσών µισθολογικών 

διατάξεων, υπόκειται σε φορολογία εισοδήµατος. 

5. Κατόπιν των ανωτέρω, συνάγεται, ότι η πάγια µηνιαία αποζηµίωση για 

δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης, καθώς και για τη συµµετοχή σε συνέδρια και το 

ειδικό ερευνητικό επίδοµα για την εκτέλεση µεταδιδακτορικής έρευνας και την ταχύτερη και 
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αποτελεσµατικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραµµάτων, αποτελούν εισόδηµα 

από µισθωτές υπηρεσίες και φορολογούνται σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις του Κ.Φ.Ε.. 

Συνεπώς οι υπηρεσίες που καταβάλλουν τα εν λόγω ποσά, υποχρεούνται να διενεργούν 

παρακράτηση φόρου σε αυτά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 57 του Κ.Φ.Ε., και να 

τα συµπεριλαµβάνουν στις βεβαιώσεις αποδοχών που χορηγούν στους δικαιούχους (σχετ. 

το 1109099/2552/Α0012/4.1.06 έγγραφό µας). 

6. Τέλος επισηµαίνεται ότι δικαστικές αποφάσεις επί του θέµατος, όπως οι του 

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, η «...» του ∆ιοικητικού  Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης και οι 

«…» του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Κοµοτηνής, οι οποίες προφανώς δεν έχουν 

τελεσιδικήσει, δεν δεσµεύουν τη ∆ιοίκηση και περιορίζονται µόνο στο άτοµο ή οµάδα 

ατόµων που έκανε τις ανάλογες προσφυγές. 

 

 

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1024688/471/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιµετώπιση αποζηµίωσης συµµετοχής ∆ηµοσίων 
Υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συµβούλια. 

 

Απαντώντας στο υπ’ αριθµ. πρωτ. Φ.14.2/1260/7.3.2007 έγγραφό σας, αναφορικά µε 

το ανωτέρω θέµα, σας πληροφορούµε τα εξής:  

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του αρθρ. 45 του. ν.2238/94 εισόδηµα από 

µισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδηµα που προκύπτει κάθε ένα οικονοµικό έτος από 

µισθούς, ηµεροµίσθια, επιχορήγησες επιδόµατα, συντάξεις και γενικά από κάθε παροχή 

που χορηγείται περιοδικά µε οποιαδήποτε µορφή είτε σε χρήµα είτε σε είδος ή άλλες αξίες 

για παρούσα ή προηγούµενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, το οποίο αποκτάτε 

από µισθωτούς γενικά και συνταξιούχους. 

2. Όπως πάγια γίνεται δεκτό, στην έννοια του όρου «αποδοχές» του µισθωτού, 

περιλαµβάνονται τόσο ο µηνιαίος µισθός όσο και οι λοιπές πρόσθετες αµοιβές που 

καταβάλλονται σ’ αυτόν τακτικά ή έκτακτα, ανεξάρτητα από το αν µε βάση τη συνηθισµένη 

ή νοµική ορολογία οι αµοιβές αυτές χαρακτηρίζονται ως πρόσθετη αµοιβή ή ως 

αποζηµίωση ή επίδοµα. 

3. Με το έγγραφό σας µας πληροφορείτε ότι τα µέλη που συµµετέχουν στα υπηρεσιακά 

συµβούλια της Περιφερειακής ∆/νσης Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης ∆υτ. Ελλάδας είναι 

µισθωτοί (1. Αποσπασµένοι εκπαιδευτικοί και ∆ιοικητικοί υπάλληλοι. 2. Μόνιµοι ∆ιοικητικοί 
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Υπάλληλοι) που η εκκαθάριση της µισθοδοσίας τους δεν γίνεται από την Περιφ. ∆/νση 

Α/θµιας & Β/θµιας Εκπ/σης ∆υτ. Ελλάδας αλλά από την ∆/νση Εκπ/σης που οργανικά 

ανήκουν. 

4. Με βάση τα παραπάνω, οι αµοιβές που εισπράττουν δηµόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι 

κατ’ εντολής της Υπηρεσίας τους, συµµετέχουν σαν µέλη στα υπηρεσιακά συµβούλια της 

Περιφ. ∆/νσης Α/θµιας & Β/θµιας Εκπ/σης ∆υτικής Ελλάδας, αποτελούν εισόδηµα από 

µισθωτές υπηρεσίες και φορολογούνται συναθροιζόµενες µε τις λοιπές αποδοχές. 

Στις ανωτέρω αµοιβές σαν πρόσθετες αµοιβές που δεν συνεντέλλονται µε τις λοιπές 

αποδοχές (περ.γ΄ της παρ.1 του άρθρου 57 του ν.2238/1994) διενεργείται παρακράτηση 

20%. 

Ο φόρος που παρακρατείται µειώνεται κατά ποσοστό 1,5% κατά την παρακράτηση 

του (συµφ. µε το ίδιο άρθρο του ίδιου νόµου). 

5. Τέλος χορηγείται βεβαίωση αποδοχών της παρ.3 του άρθρου 83 του ν.2238/1994 

τόσο ο παρακρατηθείς φόρος όσο και ο αναλογών φόρος. 

 

 

Αθήνα 28 Μαρτίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1018300/354/Α0012 

 

ΘΕΜΑ:Φορολογική µεταχείριση ειδικής εκλογικής αποζηµίωσης. 

 

Απαντώντας στο µε αρ. πρωτ. 10/20.2.07 έγγραφό σας, σχετικά µε το παραπάνω 

θέµα, σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), µεταξύ άλλων 

ορίζουν ότι, εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδηµα που προκύπτει κάθε ένα 

οικονοµικό έτος από µισθούς, ηµεροµίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόµατα, συντάξεις και 

γενικά από κάθε παροχή που χορηγείται περιοδικά µε οποιαδήποτε µορφή είτε σε χρήµα 

είτε σε είδος ή άλλες αξίες για παρούσα ή προηγούµενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη 

αιτία, το οποίο αποκτάται από µισθωτούς γενικά και συνταξιούχους. 

2. Όπως πάγια γίνεται δεκτό, στην έννοια του όρου «αποδοχές» του µισθωτού, 

περιλαµβάνονται οι αµοιβές που καταβάλλονται σ’ αυτόν τακτικά ή έκτακτα, ανεξάρτητα 

από το αν µε βάση τη συνηθισµένη ή νοµική ορολογία οι αµοιβές αυτές χαρακτηρίζονται 

ως «πρόσθετη αµοιβή» ή ως αποζηµίωση ή επίδοµα. 

3. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. δεν 

θεωρούνται εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκεινται σε φόρο οι δαπάνες 
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που καταβάλλονται στα πρόσωπα που µετακινούνται µε εντολή του ∆ηµοσίου, των Ο.Τ.Α. 

Α΄ και Β΄ βαθµού και των λοιπών Ν.Π.∆.∆., όπως ορίζονται µε τις διατάξεις του 

ν.2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α΄) και του π.δ.200/1993 (ΦΕΚ 75 Α΄), καθώς και τα έξοδα κίνησης 

που καταβάλλονται στους οικονοµικούς επιθεωρητές του άρθρου 2 του ν.2343/1995 (ΦΕΚ 

211 Α΄), όπως ορίζονται µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του 

ν.2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α΄). 

4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 131 του π.δ.351/2003 (ΦΕΚ 316 

Α΄) ορίζεται ότι για την αντιµετώπιση των έκτακτων αναγκών, κατά την προπαρασκευή και 

διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών, τη συγκέντρωση, µετάδοση και έκδοση των 

αποτελεσµάτων, είναι δυνατόν µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης να συγκροτούνται ειδικά συνεργεία από υπαλλήλους της 

Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Αποκέντρωσης, του Εθνικού Τυπογραφείου και από υπαλλήλους αρµοδιότητας του 

πρώην Υπουργείου Εσωτερικών, που υπηρετούν στις περιφέρειες και τις Νοµαρχιακές 

Αυτοδιοικήσεις και από τον απολύτως αναγκαίο αριθµό υπαλλήλων άλλων υπηρεσιών ή 

των οικείων, κατά περίπτωση, δικαστηρίων και δήµων και κοινοτήτων, µε καταβολή ειδικής 

αποζηµίωσης που καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών. Η αποζηµίωση αυτή 

καταβάλλεται εφόσον βεβαιώνεται προσφορά πραγµατικής εργασίας. 

5. Επίσης, µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου και προεδρικού 

διατάγµατος ορίζεται ότι οι αποζηµιώσεις του άρθρου αυτού, πλην αυτών που 

καταβάλλονται σε ιδιώτες, θεωρούνται ως έξοδα κίνησης. 

6. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι το ποσό της ειδικής εκλογικής αποζηµίωσης που 

χορηγείται στους συµµετέχοντες στα ειδικά συνεργεία που συγκροτούνται από 

υπαλλήλους για την προσφορά πραγµατικής εργασίας και σε αντάλλαγµα αυτής, εφόσον 

δεν καταβάλλεται µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ.3 του παρόντος, δηλαδή 

µε βάση τις διατάξεις του ν.2685/1999 και του π.δ.200/1993, αποτελεί εισόδηµα από 

µισθωτές υπηρεσίες και φορολογείται στο σύνολο του. Κατά την καταβολή του στους 

δικαιούχους θα παρακρατείται φόρος µε συντελεστή 20% ο οποίος µειώνεται κατά 

ποσοστό 1,5% κατά την παρακράτηση του (παρ.1 άρθρου 57 ν.2238/1994). 

Η Υπηρεσία που καταβάλλει το εν λόγω ποσό της ειδικής εκλογικής αποζηµίωσης 

θα χορηγήσει στους δικαιούχους βεβαιώσεις αποδοχών στις οποίες το εν λόγω ποσό θα 

εµφανίζεται στον ΠΙΝΑΚΑ II (ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ) µε αναγραφή του 

παρακρατηθέντος και αναλογούντος φόρου, προκειµένου αυτό το ποσό να δηλωθεί στη 

φορολογική δήλωση των δικαιούχων µαζί µε τις τακτικές τους αποδοχές. 
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ΑΡΘΡΟ 46 
 

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1045601/891/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Χρόνος απόκτησης πρόσθετων αµοιβών που καταβάλλονται 
από τον ειδικό λογαριασµό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. λόγω πρόσθετης διδακτικής 
στήριξης καθώς και έκδοσης των αντίστοιχων βεβαιώσεων αποδοχών. 

 

Σε απάντηση του µε αρ. πρωτ. 12887/2007 εγγράφου σας, αναφορικά µε το θέµα, 

σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του ν.2238/1994, µεταξύ των άλλων 

ορίζεται ότι, εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδηµα που προκύπτει κάθε ένα 

οικονοµικό έτος από µισθούς, ηµεροµίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόµατα, συντάξεις και 

γενικά από κάθε παροχή που χορηγείται περιοδικά µε οποιοδήποτε µορφή είτε σε χρήµα 

είτε σε είδος ή άλλες αξίες για παρούσα ή προηγούµενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη 

αιτία, το οποίο αποκτάται από µισθωτούς γενικά και συνταξιούχους. 

2. Με την 1032648/940/Α0012/20.4.2004 διαταγή µας σε συνδυασµό και µε την 

1091142/1959/Α0012/21.11.2003 διαταγή µας, έγινε δεκτό ότι η αµοιβή που καταβάλλεται 

λόγω πρόσθετης διδακτικής στήριξης, από τον Ειδικό Λογαριασµό Προγραµµάτων Κ.Π.Σ. 

αποτελεί εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του 

Κ.Φ.Ε.. 

3. Επίσης, µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του ίδιου νόµου, µεταξύ των 

άλλων ορίζεται ότι, ειδικά για τις πρόσθετες αµοιβές και τις αποζηµιώσεις που 

καταβάλλονται από το ∆ηµόσιο και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, χρόνος 

απόκτησης τους είναι αυτός στον οποίο εισπράττονται από τους δικαιούχους. 

4. Περαιτέρω µε τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του 

πιο πάνω νόµου ορίζεται ότι, στις καθαρές αµοιβές για υπερωριακή εργασία, 

επιχορηγήσεις, επιδόµατα και σε κάθε είδους πρόσθετες αµοιβές ή παροχές, οι οποίες 

καταβάλλονται τακτικά ή έκτακτα και δεν συνεντέλλονται µε τις τακτικές αποδοχές, 

ενεργείται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή ο οποίος ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό 

(20%). Ο φόρος που παρακρατείται σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτής της παραγράφου 

µειώνεται κατά ποσοστό ενάµισι τοις εκατό (1,5%) κατά την παρακράτησή του. 

5. Ακόµη, µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 59 του αυτού νόµου 
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µεταξύ των άλλων ορίζεται ότι, όσοι παρακρατούν φόρο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 57 υποχρεούνται να αποδίδουν αυτόν µε εφάπαξ καταβολή στη δηµόσια 

οικονοµική υπηρεσία της έδρας τους, µέχρι την 20ή ηµέρα των µηνών Μαρτίου, Μαΐου, 

Ιουλίου, Σεπτεµβρίου, Νοεµβρίου και Ιανουαρίου κάθε έτους µε προσωρινή δήλωση, η 

οποία περιλαµβάνει τα ακαθάριστα ποσά που έχουν καταβληθεί στο προηγούµενο 

ηµερολογιακό δίµηνο και το φόρο που παρακρατήθηκε: Η υποβολή της δήλωσης 

πραγµατοποιείται ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του αριθµού φορολογικού µητρώου 

(Α.Φ.Μ.) του φορολογουµένου, µε αρχή για το ψηφίο 1 την εικοστή (20ή) ηµέρα των 

µηνών αυτών και ολοκληρώνεται µέσα σε έντεκα (11) εργάσιµες ηµέρες. Ειδικώς, εάν ο 

υπόχρεος παρακράτησης φόρου απασχολεί ή καταβάλλει συντάξεις σε περισσότερα από 

πεντακόσια (500) πρόσωπα, ανεξάρτητα από το διάστηµα που διαρκεί µέσα στο έτος η 

απασχόληση ή η συνταξιοδότησή τους, υποχρεούται να αποδίδει τα ποσά που 

παρακράτησε, κατά τη διάρκεια κάθε µήνα, µέχρι την εικοστή (20ή) ηµέρα του επόµενου 

από την παρακράτηση µήνα. 

6. Στη συνέχεια και µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του 

ν.2238/1994 ορίζεται ότι εκτός από τις προσωρινές δηλώσεις εκείνοι που έχουν 

υποχρέωση να παρακρατούν φόρο σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του 

άρθρου 57 οφείλουν να επιδίδουν µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες 

υπηρεσίες, ηµέρα του Μαρτίου κάθε έτους, στον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής 

υπηρεσίας της έδρας τους, οριστική δήλωση η οποία περιλαµβάνει το ονοµατεπώνυµο και 

τη διεύθυνση κατοικίας κάθε δικαιούχου, τον αριθµό φορολογικού µητρώου του, το ποσό 

των αµοιβών, το ποσό του φόρου που αναλογεί επί αυτών µε βάση την κλίµακα του 

άρθρου 9, το ποσό του φόρου που οφείλεται µετά την έκπτωση από το φόρο που αναλογεί 

του ποσοστού που ορίζεται µε τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του 

άρθρου 57, το φόρο που παρακρατήθηκε για κάθε µισθωτό ή ηµεροµίσθιο ή συνταξιούχο 

κατά περίπτωση, καθώς και το υπόλοιπο για καταβολή ποσό φόρου, το οποίο θα 

καταβάλλεται εφάπαξ µε την υποβολή της δήλωσης. 

7. Ακόµη, µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 83 του πιο πάνω νόµου ορίζεται 

ότι αν πρόκειται για εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες, ο υπόχρεος χορηγεί µία µόνο 

βεβαίωση σε κάθε δικαιούχο, στην οποία αναγράφει τις κάθε είδους αποδοχές, τόσο από 

τακτικές, όσο και από πρόσθετες αµοιβές, φορολογούµενες ή απαλλασσόµενες. Η 

βεβαίωση αυτή εκδίδεται σε δύο αντίτυπα. Το δεύτερο αντίτυπο υποβάλλεται στον 

προϊστάµενο της αρµόδιας. δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, µαζί µε την ετήσια οριστική 

δήλωση µισθωτών υπηρεσιών 

8. Επίσης, µε την 1019098/348/Α0012/ΠΟΛ. 1025/22-2-2007 Απόφαση του Υπουργού 
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Οικονοµίας & Οικονοµικών, ορίζεται ο τύπος και το περιεχόµενο της Οριστικής ∆ήλωσης 

Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών καθώς και η υποχρέωση υποβολής µε την 

χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας ή µε µαγνητικό µέσο, κατά περίπτωση. 

9. Εξάλλου, µε τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν.2413/1996 συστήθηκε Ειδικός 

Λογαριασµός στο ΥΠΕΠΘ για την αξιοποίηση κονδυλίων του ΚΠΣ, µέσω του οποίου 

χρηµατοδοτούνται προγράµµατα και έργα του επιχειρησιακού προγράµµατος 

«Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση» και λειτουργεί σύµφωνα µε όσα 

ορίζονται από τις εκδοθείσες σχετικές υπουργικές αποφάσεις, ο οποίος έχει ίδια 

διαχείριση, τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., εκδίδει τα προβλεπόµενα από τον Κ.Β.Σ. 

παραστατικά και συµφωνεί µε τις γενικές αρχές της Λογιστικής και Ελεγκτικής Επιστήµης. 

10. Με το προαναφερόµενο έγγραφό σας, µας γνωρίζετε ότι, η υπηρεσία σας, η Μονάδα 

∆΄ - Ειδικός Λογαριασµός της Ε.Υ.Ε. του ΥΠ.Ε.Π.Θ., που διαχειρίζεται τον πιο πάνω 

λογαριασµό, κατά την εκπόνηση του προγράµµατος της Πρόσθετης ∆ιδακτικής Στήριξης 

σχολικού έτους 2004/2005 που εφαρµόσθηκε στα Λύκεια και στα Τ.Ε.Ε. όλης της χώρας 

και στο οποίο απασχολήθηκαν µόνιµοι εκπαιδευτικοί, κατέβαλε σε αυτούς, ως 

προκαταβολή περίπου τα 2/3 των δικαιούµενων αποδοχών τους. Εντός του τρέχοντος 

έτους 2007, προβαίνει στον έλεγχο και στην εκκαθάριση των δαπανών του πιο πάνω 

προγράµµατος σχολικού έτους 2004/2005, οριστικοποιεί τα χρηµατικά ποσά που 

αντιστοιχούν στις αποδοχές ενός εκάστου εκπαιδευτικού και τους εξοφλεί καθώς και 

αποδίδει τους παρακρατηθέντες φόρους στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. Το ερώτηµα που τίθεται 

είναι αν θα εκδοθεί µία βεβαίωση αποδοχών που θα αναφέρει ως χρονική περίοδο 

κτήσεως αυτών των αποδοχών την 1/1/2007 έως 31/12/2007 ή περισσότερες για πλείονες 

της µιας χρονικές περιόδους. 

11. Κατόπιν των όσων εκτέθηκαν και λαµβανοµένου υπόψη ότι ο πιο πάνω λογαριασµός 

έχει ίδια διαχείριση προκύπτουν τα ακόλουθα: 

� Οι πιο πάνω αποδοχές της Πρόσθετης ∆ιδακτικής Στήριξης που 

καταβάλλονται στους µόνιµους εκπαιδευτικούς, αποτελούν για τους λαµβάνοντες αυτές 

εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του ν.2238/1994. 

� Επί των αποδοχών αυτών, ενεργείται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 

είκοσι τοις εκατό (20%, αναλογούν φόρος), ο οποίος µειώνεται κατά ποσοστό ενάµισι τοις 

εκατό (1,5%) κατά την παρακράτησή του(παρακρατηθείς φόρος) 

� Ο φόρος αυτός αποδίδεται στην ∆.Ο.Υ. µε προσωρινές δηλώσεις Φ.Μ.Υ. 

και υπάρχει υποχρέωση υποβολής οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ., στην οποία θα 

περιλαµβάνονται τα ποσά των αποδοχών αυτών, ο αναλογούν και ο παρακρατηθείς 

φόρος επί αυτών και όλα τα λοιπά στοιχεία της δήλωσης καθώς και το περιεχόµενο του β' 
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αντιτύπου της βεβαίωσης αυτών των αποδοχών, κατ' εφαρµογή των προαναφεροµένων 

διατάξεων. 

� Ως χρόνος κτήσης των αποδοχών αυτών θα θεωρηθεί το έτος 2007 και θα 

εκδοθεί µία βεβαίωση αποδοχών που θα αναφέρει ως χρονική περίοδο κτήσεως αυτών 

των αποδοχών την 1/1/2007 έως 31/12/2007, εφόσον η εκκαθάριση των αποδοχών αυτών 

έγινε µέσα στο έτος 2007 και ο παρακρατηθείς φόρος επί του συνόλου των αποδοχών 

ενός εκάστου καθηγητού αποδόθηκε µέσα στο 2007, και τούτο καθόσον η προκαταβολή 

ποσού έναντι αποκτηθησοµένου εισοδήµατος δεν θεωρείται εισόδηµα και συνεπώς 

ουδεµία παρακράτηση φόρου ενεργείται επί αυτής. Σε αντίθετη περίπτωση, θα εκδοθούν 

τόσες βεβαιώσεις αποδοχών όσα και τα έτη είσπραξής τους. 

 

 

Αθήνα, 5 Ιουλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1056076/1094/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση των επιπλέoν αποδοχών που 
δικαιούται εκπαιδευτικός λόγω εκπαιδευτικής άδειας. 

 

Σε απάντηση του 2665/7.6.2007 εγγράφου σας, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, 

σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε την 256/27.11.1990 γνωµοδότηση του Β΄ Τµήµατος του Ν.Σ.Κ., που έγινε 

δεκτή από το Υπουργείο Οικονοµικών και κοινοποιήθηκε µε την 1017662/208/Α0012/ΠΟΛ. 

1051/20.2.92 διαταγή µας, οι διπλές αποδοχές που χορηγούνται λόγω εκπαιδευτικής 

άδειας στην αλλοδαπή, σε δηµόσιο υπάλληλο ή υπάλληλο Ν.Π.∆.∆. και εν προκειµένω σε 

εκπαιδευτικό, αποτελούν εξ ολοκλήρου φορολογητέο εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες 

(άρθρο 45 ν.2238/1994). 

2. Επίσης µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι 

χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από µισθωτές υπηρεσίες θεωρείται ο χρόνος που ο 

δικαιούχος απέκτησε δικαίωµα είσπραξής του. 

3. Με το παραπάνω έγγραφό σας και σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαµε µε τον 

Προϊστάµενο του σχολείου που υπηρετεί η κυρία «...»  µας γνωρίσατε ότι στην εν λόγω 

καθηγήτρια που έλαβε εκπαιδευτική άδεια (στην αλλοδαπή) κατά το έτος 2006, οι 

επιπλέον αποδοχές που δικαιούται γι’ αυτή την άδεια, πιστώθηκαν µέσα στο έτος 2006 

αλλά δεν εισπράχθηκαν, λόγω µη έκδοσης του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος και 

ρωτάτε αν οι επιπλέον αυτές αποδοχές πρέπει να συµπεριληφθούν στη βεβαίωση 
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αποδοχών του έτους 2006 (που πιστώθηκαν) ή του έτους 2007 που πιθανολογείται ότι θα 

καταβληθούν στη δικαιούχο. 

4. Από τα προαναφερόµενα προκύπτει ότι χρόνος απόκτησης των επί πλέον αποδοχών 

που δικαιούται η εν λόγω εκπαιδευτικός, λόγω της εκπαιδευτικής άδειας, είναι ο χρόνος 

που αυτή απέκτησε δικαίωµα είσπραξής τους, δηλαδή το έτος 2006, ανεξάρτητα από το 

γεγονός της µη είσπραξής τους. 

Συνεπώς οι επί πλέον αυτές αποδοχές, περιλαµβάνονται στη βεβαίωση αποδοχών 

του έτους 2006, δηλώνονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του οικονοµικού έτους 

2007 και φορολογούνται σ’ αυτό το οικονοµικό έτος. 

 

 

Αθήνα, 22 Ιουνίου .2001  

Αριθ. πρωτ.: 1055029/1065/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: ∆εδουλευµένες αποδοχές που καταβάλλονται σε έτος 
µεταγενέστερο από το έτος που ανάγονται. 

 

ΣΧΕΤ.: Το από 2.6.2007 ερώτηµά σας. 

 

Σε απάντηση του σχετικού ερωτήµατός σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 46 του ν.2238/94 ορίζεται ότι ο χρόνος 

απόκτησης του εισοδήµατος από µισθωτές υπηρεσίες θεωρείται ο χρόνος που ο 

δικαιούχος απέκτησε δικαίωµα είσπραξης του. Ειδικά, προκειµένου για αποδοχές και 

συντάξεις που καταβάλλονται σε έτος µεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται σε 

µισθωτούς ή συνταξιούχους, µε βάση νόµο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύµβαση, 

χρόνος απόκτησής τους θεωρείται ο χρόνος στον οποίο εισπράττονται από τους 

δικαιούχους. 

2. Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.δ΄ της παρ.1 του άρθρου 57 του ιδίου νόµου, 

ορίζεται ότι στα εισοδήµατα που καταβάλλονται αναδροµικά, όπως αυτά αναφέρονται στο 

άρθρο 46, παρακρατείται φόρος µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο 

καταβαλλόµενο ποσό, ανεξάρτητα από το έτος στο οποίο ανάγονται για να φορολογηθούν 

τα εισοδήµατα αυτά. 

Επιπρόσθετα σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της ίδιας παραγράφου, άρθρου και 

νόµου, ορίζεται ότι ο φόρος που παρακρατείται σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτής της 
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παραγράφου. µειώνεται κατά ποσοστό ενάµισι τoις εκατό (1,5%) κατά την παρακράτησή 

του (το ποσοστό αυτό ήταν 2,5% έως και το 2004). 

3. Με τις διατάξεις της τρίτης παραγράφου του άρθρου 83 του ιδίου νόµου µεταξύ άλλων, 

ορίζεται ότι αν πρόκειται για εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες. ο υπόχρεος χορηγεί µία 

µόνο βεβαίωση σε κάθε δικαιούχο, στην οποία αναγράφει τις κάθε είδους, αποδοχές τόσο 

από τακτικές όσο και από πρόσθετες αµοιβές φορολογούµενες ή απαλλασσόµενες. Η 

βεβαίωση αυτή εκδίδεται σε δύο αντίτυπα. Το δεύτερο αντίτυπο ,υποβάλλεται στον-

προϊστάµενο της αρµόδιας, δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, µαζί µε την ετήσια οριστική 

δήλωση µισθωτών υπηρεσιών. 

4. Από όσα µας κάνετε γνωστά µε το ερώτηµά σας, η εταιρεία «...» απασχολεί προσωπικό 

µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου ενώ σύµφωνα µε τους όρους των 

συµβάσεων εργασίας προβλέπεται η καταβολή µηνιαίου µισθού, ποσοστών προµήθειας 

και πριµ παραγωγικότητας. Ύστερα από έλεγχο διαπιστώσατε ότι «υπήρξε σφάλµα στη 

φόρµουλα υπολογισµού των ποσοστών προµήθειας και του πριµ παραγωγικότητας». Η 

διοίκηση της εταιρείας µετά τη διαπίστωση του λάθους προτίθεται να προβεί µε ίδια 

πρωτοβουλία στην αναδροµική καταβολή στους παραπάνω εργαζοµένους της διαφοράς 

µεταξύ των καταβληθέντων και των οφειλοµένων ποσών που αντιστοιχούν σε 

δεδουλευµένες αποδοχές αναγόµενες στα έτη 2002,2003,2004,2005 και 2006. 

5. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω προκύπτει ότι η καταβολή των οφειλόµενων ποσών αφορά 

αναδροµικά εισοδήµατα από µισθωτές υπηρεσίες (παρακράτηση 20%) τα οποία 

φορολογούνται στα έτη χρήσης, που ανάγονται µε αντίστοιχες συµπληρωµατικές δηλώσεις 

από τους δικαιούχους για τα έτη αυτά, χωρίς να επιβληθούν από τη ∆.Ο.Υ. πρόστιµα ή 

προσαυξήσεις. Τέλος, τα ποσά αυτά πρέπει να αναγραφούν στον Πίνακα 11 των 

βεβαιώσεων αποδοχών, κατ’ έτος. 

 

 

Αθήνα 31 Μαΐου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1041020/792/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος επί επιδικασθέντων µισθών 
υπερηµερίας. 

 

ΣΧΕΤ.: Η από 27 Απριλίου 2007 αίτησή σας. 

 

Σε απάντηση της σχετικής αίτησής σας αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 
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γνωρίζουµε: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι χρόνος 

απόκτησης του εισοδήµατος από µισθωτές υπηρεσίες θεωρείται ο χρόνος που ο 

δικαιούχος απέκτησε δικαίωµα είσπραξής του. 

Ειδικά, προκειµένου για αποδοχές και συντάξεις, που καταβάλλονται σε έτος 

µεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται σε µισθωτούς ή συνταξιούχους, µε βάση 

νόµο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύµβαση, χρόνος απόκτησής τους θεωρείται ο 

χρόνος στον οποίο εισπράττονται από τους δικαιούχους. 

2. Επίσης, σύµφωνα µε την περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 57 του ιδίου νόµου, 

ορίζεται ότι στα εισοδήµατα που καταβάλλονται αναδροµικά, όπως αυτά αναφέρονται στο 

άρθρο 46, παρακρατείται φόρος µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο 

καταβαλλόµενο ποσό, ανεξάρτητα από το έτος στο οποίο ανάγονται για να φορολογηθούν 

τα εισοδήµατα αυτά. 

3. Περαιτέρω, µε την περ. δ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του ίδιου νόµου, µεταξύ 

άλλων ορίζεται ότι, δεν θεωρείται εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκειται σε 

φόρο ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) από τις κάθε είδους καθαρές αποδοχές, 

πρόσθετες αµοιβές, αποζηµιώσεις και συντάξεις που καταβάλλονται αναδροµικά, σε έτος 

µεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται, σε µισθωτούς ή συνταξιούχους µε βάση 

νόµο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύµβαση. 

4. Από την αίτησή σας και από το περιεχόµενο των δικαστικών αποφάσεων οι οποίες 

επιδικάζουν ποσά, όπως µας επιβεβαιώσατε τηλεφωνικά, προκύπτει ότι η επιχείρηση «...» 

ως εργοδότης κατέβαλλε αναδροµικές αποδοχές (µισθούς) σε πρώην εργαζοµένους της 

σε εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων. 

5. Με βάση τα παραπάνω πρέπει να γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 20% επί των 

επιδικασθέντων µισθών που καταβάλλονται αναδροµικά. Επίσης, ποσοστό 80% των 

αποδοχών αυτών θα περιληφθεί στο πίνακα 11 της βεβαίωσης αποδοχών (αµοιβές που 

φορολογούνται) ενώ το 20% των αποδοχών αυτών που δεν θεωρείται εισόδηµα από 

µισθωτές υπηρεσίες αναγράφεται στον Πίνακα 111 της βεβαίωσης αποδοχών. Τέλος, 

επισηµαίνεται ότι χρόνος φορολόγησης των αποδοχών αυτών είναι ο χρόνος είσπραξής 

τους, συνεπώς η βεβαίωση αποδοχών θα χορηγηθεί για το έτος που αυτές εισπράχθηκαν. 

 

 

 

 

 



 550 

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1016029/297/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολόγηση αναδροµικών αποδοχών. 
 

Απαντώντας στο µε αρ. πρωτ. 10187/2664/2.2.07 έγγραφό σας, αναφορικά µε τη 

φορολόγηση αναδροµικών αποδοχών της κυρίας «…» σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 46 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994) 

χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από µισθωτές υπηρεσίες θεωρείται ο χρόνος που ο 

δικαιούχος απέκτησε δικαίωµα είσπραξής του. 

Ειδικά, προκειµένου για αποδοχές και συντάξεις, που καταβάλλονται σε έτος 

µεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται σε µισθωτούς ή συνταξιούχους, µε βάση 

νόµο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύµβαση, χρόνος απόκτησής τους θεωρείται ο 

χρόνος στον οποίο εισπράττονται από τους δικαιούχους. 

2. Επίσης, όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση (1074983/1735/Α0012/21.8.06, 

1115038/2225/Α0012/15.1.01 και 1018172/394/Α0012/20.2.96 έγγραφά µας) όταν 

δικαστική απόφαση δικαιώνει γενικά µισθωτούς ή συνταξιούχους ακυρώνοντας µόνο 

διοικητικές πράξεις, χωρίς να επιδικάζει ποσά για καταβολή στους δικαιούχους, δεν έχει 

εφαρµογή το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 46 του Κ.Φ.Ε. και κατά συνέπεια η 

περίπτωση δ΄ της παρ.4 του άρθρου 45 του ίδιου Κώδικα, σύµφωνα µε την οποία το 20% 

των αναδροµικών αποδοχών που καταβάλλονται σε µισθωτούς συνταξιούχους µε βάση 

νόµο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύµβαση δεν θεωρείται εισόδηµα από µισθωτές 

υπηρεσίες και δεν υπόκεινται σε φόρο. 

3. Με βάση τα παραπάνω και από τα στοιχεία που µας στείλατε προκύπτει ότι οι 

αποδοχές των ετών 1995 - 2004 που καταβλήθηκαν στην κυρία «…» αναδροµικά µέσα 

στο έτος 2006, φορολογούνται στα έτη που ανάγονται, καθόσον δεν καταβάλλονται µε 

βάση νόµο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύµβαση όπως ορίζεται στις διατάξεις της 

παρ. 1 του άρθρου 46 του Κ.Φ.Ε.. 

Στις αποδοχές αυτές παρακρατείται φόρος µε συντελεστή 20% (περίπτωση δ΄ 

παραγρ.1 άρθρου 57 ν.2238/1994). 

4. Με βάση τη µία και µοναδική βεβαίωση αποδοχών (χρήση 1.1. - 31.12.2006) που 

εκδίδεται για τις ανωτέρω αναδροµικές αποδοχές των ετών 1995 - 2004 και στην οποία 

αναγράφονται τα ποσά αυτά σε διακεκριµένες σειρές κατά έτος, θα πρέπει η εν λόγω 

φορολογούµενη να υποβάλει συµπληρωµατικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος για τα 

έτη 1995 - 2004 στα οποία ανάγονται να φορολογηθούν οι αναδροµικές αυτές αποδοχές. 
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ΑΡΘΡΟ 47 
 

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1063756/1252/Γ0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση του επιµισθίου των αποσπασµένων 
εκπαιδευτικών ΕΕΑ στη Μ. Βρετανία. 

 

ΣΧΕΤ.: 1. Φ. 500/764/57505/1 Β/23.06.06 έγγραφο του «…» µε το οποίο 

διαβιβάστηκε στην υπηρεσία µας το Φ. 14/708/20.6.06 έγγραφο 

2. Φ. 14/1888/15.12.2006 

3. Φ. 14/306/20.2.2007 

4. Φ. 14/737/21.5.20071 

 

Αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 47 του ν.2238/1994 για τους 

υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών δηµόσιων πολιτικών υπηρεσιών 

που υπηρετούν στην αλλοδαπή ως καθαρό εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες λαµβάνεται 

ποσό ίσο µε το καθαρό ποσό αποδοχών, τις οποίες αυτοί θα· έπαιρναν αν υπηρετούσαν 

στο εσωτερικό. 

2. Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 14 του ίδιου ως άνω 

νόµου το καθαρό ποσό των αποδοχών που παίρνουν τα πρόσωπα που αναφέρονται στην 

προηγούµενη παράγραφο, κατά το τµήµα που αποµένει µετά την αφαίρεση από αυτό του 

καθαρού ποσού των αποδοχών τις οποίες αυτοί θα έπαιρναν αν υπηρετούσαν στο 

εσωτερικό, φορολογείται αυτοτελώς µε συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Ο φόρος 

που προκύπτει παρακρατείται κατά την πληρωµή µε εξάντληση της φορολογικής 

υποχρέωσης από τον δικαιούχο. 



 552 

ΑΡΘΡΟ 48 
 

Αθήνα, 21 ∆εκεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1122098/2224/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Αίτηµα διεύρυνσης Λίστας ελευθέριων επαγγελµάτων. 
 

Απαντώντας στο µε αριθ. πρωτ. 1917/13-11-07 έγγραφό σας, σχετικά µε το 

ανωτέρω θέµα, σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθ.48 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994) εισόδηµα από 

υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελµάτων είναι οι αµοιβές από την άσκηση κατονοµαζόµενων 

ελευθέριων επαγγελµάτων. 

Περαιτέρω, σύµφωνα µε την παρ.3 του παραπάνω άρθρου, ως εισόδηµα από 

υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελµάτων λογίζεται και κάθε εισόδηµα που δεν µπορεί να 

υπαχθεί σε κάποια από τις κατηγορίες Α΄ έως Ζ΄ της παρ.1 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε. 

(ν.2238/1994). 

2. Σαν εισόδηµα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελµάτων είναι η αµοιβή ειδικών 

επιστηµόνων και η αµοιβή καλλιτεχνικών επαγγελµάτων, ατόµων που ασκούν 

δραστηριότητα που σκοπεί στην προαγωγή της τέχνης και τα έργα τους αποτελούν 

καλλιτεχνήµατα µοναδικά και πρωτότυπα, που φέρουν τη σφραγίδα του δηµιουργού τους 

και επιζούν αυτού. Τα έργα αυτά αποτελούν µοναδικά καλλιτεχνήµατα προσωπικής 

δηµιουργίας. Επίσης, θεωρείται εισόδηµα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελµάτων η 

αµοιβή «πνευµατικών δηµιουργών», όπως οι κατονοµαζόµενοι συγγραφείς και 

µουσουργοί. 

3. Από τα παραπάνω προκύπτει πως το επάγγελµα της κοµµώτριας, που αναφέρετε, 

δεν µπορεί να περιληφθεί στα κατονοµαζόµενα ελευθέρια επαγγέλµατα του άρθρου 48 

του Κ.Φ.Ε., τη στιγµή που δεν διαθέτει τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά. 

 

 

Αθήνα, 18 ∆εκεµβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1117239/2276/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση συγγραφικών δικαιωµάτων που 
αποκτούνται από δηµόσιο υπάλληλο. 
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Σε απάντηση ερωτήµατός σας, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 στο 

εισόδηµα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελµάτων περιλαµβάνεται και κάθε αµοιβή που 

καταβάλλεται σε συγγραφείς και µουσουργούς από συγγραφικά δικαιώµατα γενικά. 

2. Σύµφωνα µε την Ε.2482/ΠΟΛ. 44/8.3.1979 διαταγή µας ως συγγραφέας 

θεωρείται κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ασχολείται συστηµατικά ή συµπτωµατικά µε τη 

συγγραφή επιστηµονικών συγγραµµάτων ή άλλου είδους βιβλίων, δηλαδή πονηµάτων 

γενικά τα οποία είναι προϊόντα της δικής τους πνευµατικής εργασίας και µελέτης. 

Εισόδηµα από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλµατος, του συγγραφέα είναι οι 

αµοιβές που εισπράττει: 

α) Όταν αναθέτει σε τυπογραφική επιχείρηση την εκτύπωση των συγγραµµάτων του για 

λογαριασµό του και η διάθεση γίνεται από τον ίδιο.  

β) Όταν εκχωρεί σε τρίτο (τον εκδότη) το δικαίωµα έκδοσης και εκµετάλλευσης του έργου 

του. 

γ) Όταν παραχωρεί την εκµετάλλευση σε εκδοτικό οίκο ορισµένου συγγράµµατός του το 

οποίο έχει εκτυπώσει ο ίδιος. 

δ) Από τη συγγραφή συγγράµµατος που κυκλοφορεί µε το όνοµά του και έχουν 

συµβάλλει µε την πνευµατική τους εργασία εκτός από αυτόν και άλλα πρόσωπα 

διαφόρων ειδικοτήτων (αρχαιολόγοι, ιατροί, δικηγόροι, µηχανικοί κ.λπ.), γιατί και σε αυτή 

την περίπτωση το στοιχείο που προέχει είναι η πνευµατική εργασία του συγγραφέα. 

ε) Από τη συγγραφή άρθρων σε εφηµερίδες, περιοδικά ή εκφωνούµενα κείµενα σε 

ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εκποµπές. 

3. Από τη δικαστική και διοικητική νοµολογία (ΣτΕ 4222/1986, Σ.2736/1950/ΠΟΛ. 

91/20.7.1983) έγινε δεκτό ότι οι δηµόσιοι υπάλληλοι για τις εισπράξεις από συγγραφικά 

δικαιώµατα ή από πωλήσεις των βιβλίων τους δεν υποχρεούνται στην τήρηση των 

βιβλίων και στην έκδοση των στοιχείων που ορίζονται από τον Κ.Β.Σ. (π.δ. 182/1992). 

4. Ακόµη σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ του τελευταίου εδαφίου της 

παρ.1 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (πδ 186/1992), όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε µε την 

παρ.2 του άρθρου 27 του ν.3522/2006 και το οποίο ισχύει σύµφωνα µε την περίπτωση θ΄ 

του άρθρου 39 αυτού του νόµου από 1.1.2007, ορίζεται µεταξύ άλλων ότι δεν θεωρείται 

επιτηδευµατίας ο συγγραφέας δηµόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος εφόσον δεν είναι 

επιτηδευµατίας από άλλη αιτία. 

5. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 50 του ν.2238/1994, αν ο υπόχρεος δεν 

τηρεί βιβλία και στοιχεία που ορίζονται από τον Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων, ή αυτά που 
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τηρεί είναι ανεπαρκή ή ανακριβή, το ακαθάριστο και καθαρό εισόδηµα προσδιορίζονται 

τεκµαρτώς. 

Με τις διατάξεις της παρ.4 του ίδιου άρθρου και νόµου, για κάθε κατηγορία 

επαγγέλµατος, προβλέπεται ένας µοναδικός συντελεστής καθαρών αµοιβών, ο οποίος 

εφαρµόζεται στις ακαθάριστες αµοιβές. Με την 16382/ΠΟΛ. 371/1987 απόφ. Υπ. 

Οικονοµικών, ο µοναδικός συντελεστής καθαρού εισοδήµατος του συγγραφέα 

καθορίστηκε σε 45%. 

Περαιτέρω, µε την 1004925/15062/Γ0012/ΠΟΛ. 1004/2006 Αποφ. Υπ. 

Οικονοµικών, για τον εκδότη βιβλίων - συγγραφέα δηµόσιο υπάλληλο και συνταξιούχο 

δηµόσιο υπάλληλο, ο µοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους ορίστηκε σε 22% 

(κ.α.3211β). 

6. Το Ν.Σ.Κ. µε τη γνωµοδότηση 464/2004, έκρινε ότι για τον προσδιορισµό του 

καθαρού εισοδήµατος των δηµοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων δηµοσίων υπαλλήλων 

συγγραφέων και εκδοτών ταυτόχρονα, εφαρµόζεται ο συντελεστής 22% (κ.α. 3211 β), ενώ 

για τους λοιπούς συγγραφείς δηµοσίους υπαλλήλους (µη εκδότες και συγγραφικά 

δικαιώµατα) εφαρµόζεται ο µοναδικός συντελεστής 45% που ορίζεται για τους συγγραφείς 

γενικά. 

7. Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι, εφόσον, σύµφωνα µε όσα διατυπώνετε 

στην αίτησή σας, δηµόσιος υπάλληλος καθηγητής Πανεπιστηµίου αποκτά εισόδηµα από 

συγγραφικά δικαιώµατα δεν υποχρεούται σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων και η 

φορολόγησή του δεν γίνεται µε λογιστικό προσδιορισµό (έσοδα - έξοδα) αλλά µε την 

εφαρµογή µοναδικού συντελεστή καθαρών κερδών ο οποίος εν προκειµένω είναι 45%. 

Τέλος, στην περίπτωση αυτή συµπληρώνεται το έντυπο Ε3 µε τα στοιχεία του 

φορολογούµενου (Πίνακας Α΄), τον εξωλογιστικό προσδιορισµό του αποτελέσµατος 

(Πίνακας ΣΤ΄, υποπίνακας στ΄) και στην τελευταία σελίδα του εντύπου, στο πεδίο 

σηµειώσεις φορολογουµένου, αναγράφονται η ιδιότητα του φορολογουµένου και το είδος 

του αποκτώµενου εισοδήµατος  

 

 

Αθήνα, 7 ∆εκεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1113469/2216/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση εισοδήµατος από υπηρεσίες 
διαχείρισης έργων ευρυζωνικών δικτύων και έργων ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων. 
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Σε απάντηση της από 27.11.2007 αίτησή σας αναφορικά µε το θέµα δικής µας 

αρµοδιότητας, σας πληροφορούµε τα ακόλουθα: 

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 κατονοµάζονται 

περιοριστικά τα ελευθέρια επαγγέλµατα στις αµοιβές των οποίων ενεργείται παρακράτηση 

φόρου µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) από τον καταβάλλοντα αυτές επιτηδευµατία, 

κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του ίδιου νόµου. 

2. Εξάλλου, µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του πιο πάνω νόµου, 

ορίζεται ότι εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος που αποκτάται από 

ατοµική ή εταιρική επιχείρηση, εµπορική, βιοµηχανική ή βιοτεχνική ή από την άσκηση 

οποιουδήποτε κερδοσκοπικού επαγγέλµατος, το οποίο δεν υπάγεται στα ελευθέρια 

επαγγέλµατα που περιοριστικά κατονοµάζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 του 

ίδιου νόµου. Επί των καταβαλλόµενων αµοιβών, αυτής της κατηγορίας εισοδήµατος, σε 

τρίτους, εκτός από τα πρόσωπα τα αναφερόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του 

π.δ.186/1992, ενεργείται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 20%, εφόσον σε αυτές τις 

περιπτώσεις δεν προβλέπεται από το π.δ.186/1992 η έκδοση θεωρηµένου αποδεικτικού 

στοιχείου από τον δικαιούχο των αµοιβών, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της περίπτωσης 

ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ν.2238/1994. 

3. Με την παραπάνω αίτησή σας µας γνωρίσατε ότι είστε κάτοχος πτυχίου του τµήµατος 

Αυτοµατισµού του Τ.Ε.Ι. Πειραιά µε τίτλο <Τεχνολόγος Μηχανικός Αυτοµατισµού >και 

µεταπτυχιακού µε τίτλο <MSc Πληροφορική Τεχνολογία> και στα πλαίσια συνεργασίας 

σας µε τεχνική -κατασκευαστική ανώνυµη εταιρία, θα ξεκινήσετε επάγγελµα µε αντικείµενο 

τη διαχείριση έργων ευρυζωνικών δικτύων και έργων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 

εγκαταστάσεων (κατασκευή δικτύων οπτικών ινών, δικτυακούς κόµβους που 

περιλαµβάνουν ηλεκτρονικά συστήµατα ελέγχου πρόσβασης, συναγερµούς κ.ά.). 

4. Κατόπιν των ανωτέρω και από όσα αναφέρετε στην επιστολή σας, συνάγεται ότι οι 

υπηρεσίες διαχείρισης έργων ευρυζωνικών δικτύων και έργων ηλεκτρικών και 

ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων, που παρέχετε, συνιστούν άσκηση κερδοσκοπικού 

επαγγέλµατος, σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες διατάξεις της παραγράφου 1 του 

άρθρου 28 του ν.2238/1994 και το εισόδηµα που αποκτάτε αποτελεί εισόδηµα ∆΄ 

κατηγορίας (από εµπορικές επιχειρήσεις) και κατά την καταβολή των αµοιβών σας δεν 

υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης φόρου µε συντελεστή 20%, εφόσον εκδίδετε το 

προβλεπόµενο από τον Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) στοιχείο. 

5. Οι ∆/νσεις Μητρώου και Κ.Β.Σ. παρακαλούνται για τις δικές τους ενέργειες σε 

θέµατα δικής τους αρµοδιότητας γνωρίζοντας σχετικά και στην ∆/νσή µας. 
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Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2007  

Αριθ. Πρωτ.:1100040/1948/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση µηνιαίας αποζηµίωσης που χορηγείται 
στα µέλη ∆.Σ. σωµατείου λόγω απασχόλησής τους στις υποθέσεις του 
σωµατείου. 

 

Απαντώντας στο από 18.10.2007 έγγραφό σας, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, 

σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.γ΄ της παρ.2 του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε. 

(ν.2238/1994) στο εισόδηµα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελµάτων περιλαµβάνεται και 

κάθε αµοιβή που καταβάλλεται σε αντιπροσώπους επαγγελµατικών οργανώσεων και 

ιδιώτες για τη συµµετοχή τους σε κάθε είδους επιτροπές ή συµβούλια, από το ∆ηµόσιο, 

νοµικά πρόσωπα δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, σωµατεία, ιδρύµατα, συνεταιρισµούς και 

οργανισµούς γενικά. 

2. Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Καταστατικού το οποίο µας διαβιβάσατε µε το ως άνω 

έγγραφό σας ορίζεται ότι ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «...» που εδρεύει στην 

Αθήνα. 

Περαιτέρω, µε το άρθρο 12 του ιδίου καταστατικού ορίζεται ότι το ∆ιοικ. Συµβούλιο 

αποφασίζει τη χορήγηση αποζηµίωσης στα µέλη του, για ηµεραργίες, λόγω απασχόλησής 

τους στις υποθέσεις του σωµατείου, το ποσό της οποίας προκαθορίζεται δια απόφασής 

του και για περίοδο εξαµήνου ή έτους. 

3. Συνεπώς, εφόσον είστε µέλος του ∆.Σ. του εν λόγω σωµατείου τότε η µηνιαία 

αποζηµίωση που λαµβάνετε λόγω απασχόλησής σας στις υποθέσεις του σωµατείου 

αποτελεί εισόδηµα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελµάτων της περ.γ΄ της παρ.2 του 

άρθρου 48 του ν.2238/1994 σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ.1 του παρόντος. Κατά 

την καταβολή της εν λόγω αποζηµίωσης πρέπει να διενεργείται παρακράτηση φόρου µε 

συντελεστή 20% στο ακαθάριστο ποσό αυτής (παρ.1 άρθρου 58 ν.2238/1994) (σχετ. τα 

1052582/966/Α0012/8.6.01, 1114954/1998/Α0012/11.11.97 έγγραφά µας). 

4. Τέλος, η ∆/νση Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων προς την οποία κοινοποιείται το 

παρόν µε συνηµµένα την αίτηση του κου «...» και το καταστατικό του εν λόγω σωµατείου, 

παρακαλείται τις δικές της ενέργειες. 
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Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1064207/1275/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση αποζηµίωσης που καταβάλλεται σε 
µηχανικό µε ιδιωτικό συµφωνητικό. 

 

Σε απάντηση σχετικού ερωτήµατός σας, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα εξής: 

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του ν.2238/1994, στο εισόδηµα 

από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελµάτων, συµπεριλαµβάνονται µεταξύ άλλων και οι 

αµοιβές από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλµατος του µηχανικού. 

2. Περαιτέρω, µε την 1002651/81/Α0012/ΠΟΛ. 1054/11.2.2000 διαταγή µας, 

κοινοποιήθηκε η 777/1999 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους η οποία 

έκανε δεκτό ότι τα χρηµατικά ποσά που επιδικάζονται µε δικαστική απόφαση σε ιδιώτες 

που ασκούν συγκεκριµένο επάγγελµα (επιτηδευµατίες ή ελεύθεροι επαγγελµατίες) ως 

αποζηµίωση για την απώλεια του εισοδήµατός τους (διαφυγόν κέρδος) λόγω της 

ανικανότητας προς εργασία που επήλθε από τραυµατισµό υπάγονται σε φόρο 

εισοδήµατος κατά την ίδια κατηγορία (∆΄ ή Ζ΄) σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.2238/1994, 

αφού αυτή η αποζηµίωση «αντικρίζει» το κέρδος που θα αποκόµιζαν οι συγκεκριµένοι 

επιτηδευµατίες ή ελεύθεροι επαγγελµατίες, σύµφωνα µε τη συνηθισµένη πορεία των 

πραγµάτων, αν δε µεσολαβούσε ο τραυµατισµός τους από την επαγγελµατική τους 

δραστηριότητα και συνεπώς δεν αλλοιώνεται ο χαρακτήρας αυτών των ποσών ως 

φορολογητέου εισοδήµατος από το λόγο ότι αυτά αναγνωρίστηκαν δικαστικώς. 

3. Ακόµα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 ως εισόδηµα από 

υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελµάτων λογίζεται και κάθε εισόδηµα που δεν µπορεί να 

υπαχθεί σε κάποια από τις κατηγορίες Α΄ έως Ζ΄ της παρ.2 του άρθρου 4 (του ίδιου 

νόµου). 

4. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση, τα χρηµατικά ποσά που είτε επιδικάζονται 

είτε συµφωνούνται µε εξωδικαστικό συµβιβασµό, ως χρηµατική ικανοποίηση για ηθική 

βλάβη, δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήµατος, καθόσον δεν συγκεντρώνουν τα 

εννοιολογικά γνωρίσµατα του εισοδήµατος. 

5. Με το έγγραφό σας, µας επισυνάψατε ιδιωτικό συµφωνητικό, µε το οποίο 

συµφωνήθηκε εξωδικαστικά, να καταβληθεί σε µηχανικό ελεύθερο επαγγελµατία και 

µέτοχο Α.Ε. αποζηµίωση από αλλοδαπή επιχείρηση. 

Η αποζηµίωση αυτή (50.000 ευρώ) δίδεται λόγω της απαξίωσης των µετοχών του 
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επειδή δεν βρίσκεται στην εταιρική σύνθεση των αδειοδοτηθέντων εταιρειών για τη 

δηµιουργία αιολικών πάρκων, λόγω απώλειας του εισοδήµατος του εξαιτίας της 

ενασχόλησης του µε την περιγραφόµενη στο ιδιωτικό συµφωνητικό αντιδικία και τέλος 

λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη εξαιτίας της ανωτέρω αντιδικίας. Ακόµα, δίδεται ένα 

ποσό (75.000 ευρώ) κατά την έναρξη θεµελίωσης της πρώτης ανεµογεννήτριας του 

αιολικού πάρκου. 

6. Με βάση τα παραπάνω εκτεθέντα το ποσό που δίδεται για την απαξίωση των 

µετοχών του µηχανικού και για την έναρξη της λειτουργίας του αιολικού πάρκου (75.000 

€), φορολογείται ως εισόδηµα της παρ.3 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 (παράγραφος 3 

του παρόντος). Το ποσό που δίδεται λόγω απώλειας του εισοδήµατός του, κατ’ αναλογία 

της 777/99 γνωµοδότησης του Ν.Σ.Κ., αποτελεί εισόδηµα από ελευθέρια επαγγέλµατα 

(παράγραφος 2 του παρόντος) και τέλος η αποζηµίωση για ηθική βλάβη δεν αποτελεί 

φορολογητέο εισόδηµα του µηχανικού. 

 

 

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1050172/978/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόµενο βεβαίωσης αποδοχών σε σχέση 
σύµβασης έργου. 

 

Σε απάντηση σχετικού σας εγγράφου, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.2238/94 όσοι παρακρατούν φόρο 

είναι υποχρεωµένοι να χορηγούν σε αυτούς από τους οποίους έγινε η παρακράτηση 

βεβαίωση, στην οποία αναγράφουν το φορολογούµενο εισόδηµα και το φόρο που 

παρακρατήθηκε. Ίδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φόρος 

για παρακράτηση. 

2. Ειδικά για το εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες, ο υπόχρεος χορηγεί µία µόνο 

βεβαίωση στην οποία πρέπει να αναγράφονται οι κάθε είδους αποδοχές, τόσο από 

τακτικές όσο και από πρόσθετες αµοιβές, φορολογούµενες ή απαλλασσόµενες, οι τυχόν 

κρατήσεις που βαρύνουν το δικαιούχο, τα ποσά του φόρου που αναλογούν, καθώς και τα 

ποσά που παρακρατήθηκαν (σχετ. και η 1099366/2480/Α0012, ΠΟΛ. 1131/9.12.2004 

διαταγή µας). 

Τονίζεται ότι ο πιο πάνω τύπος και περιεχόµενο της βεβαίωσης αποδοχών δεν 
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χρησιµοποιείται από τους εργοδότες που παρακρατούν φόρους από αµοιβές ελεύθερων 

επαγγελµάτων, για τους οποίους χορηγείται βεβαίωση µόνο για το φορολογητέο 

εισόδηµα και το φόρο που παρακρατήθηκε. 

3. Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο έγγραφό σας και τις επισυναπτόµενες σ’ αυτό: 

1) βεβαίωση αµοιβών από το Τ.Ε.Β.Ε. και 2) βεβαίωση απόδοσης των κρατήσεων 

(ασφαλιστικών εισφορών) που παρακρατήθηκαν από το ένα ασφαλιστικό φορέα (Τ.Ε.Β.Ε.) 

για λογαριασµό του ελεύθερου επαγγελµατία στον πραγµατικό δικαιούχο είσπραξης αυτών 

(Τ.Σ.ΑΥ.), προκύπτει ότι ο υπόψη ιατρός είναι συµβεβληµένος µε σχέση σύµβασης έργου 

µε τον ασφαλιστικό οργανισµό Τ.Ε.Β.Ε.. Για τις παρεχόµενες προς αυτό» υπηρεσίες 

εκδίδει αποδείξεις παροχής υπηρεσιών. Στο τέλος του έτους το πιο πάνω ταµείο έπρεπε 

να του χορηγήσει βεβαίωση µόνο για το φορολογητέο εισόδηµα (ισόποσο µε το σύνολο 

των ΑΠΥ που εξέδωσε και καταχώρησε στα βιβλία πρωτογενών εγγραφών που τηρεί 

σύµφωνα µε τον Κ.Β.Σ.) και το φόρο που του παρακρατήθηκε. 

4. Ωστόσο, κατά λανθασµένη εφαρµογή των ανωτέρω, ο τύπος και το περιεχόµενο 

της βεβαίωσης που εξέδωσε το Τ.Ε.Β.Ε. (εργοδότης) προς τον ελεύθερο επαγγελµατία, 

ήταν αυτό το οποίο προβλέπεται για τις βεβαιώσεις αποδοχών για εξαρτηµένη µισθωτή 

εργασία, µε συνέπεια µεταξύ των κρατήσεων που αναγράφονται αναλυτικά στις 

βεβαιώσεις αυτές να έχουν συµπεριληφθεί και αυτές των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ 

του Τ.Σ.ΑΥ. (σχετ. βεβαίωση αποδοχών Τ.Ε.Β.Ε.). 

5. Εποµένως µε βάση τις ήδη εκδοθείσες βεβαιώσεις αποδοχών, η έκπτωση των 

ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του Τ.Σ.ΑΥ., έστω και µε λανθασµένο τρόπο έχει 

διενεργηθεί και συνεπώς τέτοιο δικαίωµα έκπτωσης δεν υφίσταται (σχετ. βεβαίωση 

απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών από το ένα ταµείο (Τ.Ε.Β.Ε.) στο άλλο (Τ.Σ.ΑΥ.). 

Εκείνο που θα πρέπει να εξεταστεί από την υπηρεσία σας (∆.Ο.Υ.…) αρµόδια για 

τη φορολογία του ιατρού, είναι η κατηγορία εισοδήµατος (ΣΤ΄ ή Ζ΄) που δηλώθηκαν τα 

έσοδα αυτά στη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του οικείου οικονοµικού έτους καθώς 

και οι αντίστοιχες εγγραφές στα βιβλία του, σύµφωνα µε τις αντίστοιχα εκδοθείσες ΑΠΥ για 

την είσπραξη των αµοιβών από το Τ.Ε.Β.Ε., προκειµένου να αποκλειστεί το ενδεχόµενο οι 

ίδιες κρατήσεις να έχουν αναγραφεί και στις δαπάνες, έτσι ώστε να εκπέσουν και από τα 

ακαθάριστα έσοδα του ιατρού κατά το λογιστικό προσδιορισµό των καθαρών κερδών του 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθρ.31 του ν.2238/94 (εφόσον αυτές έχουν εκπέσει µε το 

αρθρ.8 του ιδίου νόµου). 

6. Τέλος, οι εµπλεκόµενοι ασφαλιστικοί οργανισµοί στους οποίους κοινοποιείται το 

παρόν παρακαλούνται για τις δικές τους σύννοµες µε τα παραπάνω ενέργειες. 
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Αθήνα 21 Σεπτεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1089849/1710/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση αµοιβής από διαιτησία σε δικαστική 
υπόθεση. 

 

Σε απάντηση του σχετικού ερωτήµατός σας αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα εξής: 

1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 48 του 

ν.2238/1994 ορίζεται ότι, στο εισόδηµα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελµάτων 

περιλαµβάνεται και κάθε αµοιβή που καταβάλλεται σε πραγµατογνώµονες, διαιτητές, 

εκκαθαριστές γενικά, ελεγκτές ανωνύµων εταιριών, εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές 

κληρονοµιών και κηδεµόνες σχολάζουσας κληρονοµιάς. 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 49 του ίδιου 

νόµου µεταξύ των άλλων ορίζεται ότι, από το ακαθάριστο εισόδηµα από υπηρεσίες 

ελευθέριων επαγγελµάτων λαµβάνεται το σύνολο των αµοιβών που εισπράττονται από 

την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλµατος, όπως αυτό προκύπτει από τα ακριβή βιβλία και 

στοιχεία που τηρεί ο φορολογούµενος και από το οποίο (ακαθάριστο εισόδηµα) εκπίπτουν 

οι επαγγελµατικές δαπάνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ίδιου 

νόµου. 

3. Επίσης, µε τις διατάξεις του άρθρου 58 του πιο πάνω νόµου, µεταξύ των άλλων 

ορίζεται ότι, στο εισόδηµα από αµοιβές ελευθέριου επαγγέλµατος ενεργείται παρακράτηση 

φόρου µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό των αµοιβών αυτών. 

4. Με το ερώτηµά σας, µας κάνετε γνωστό ότι είσθε µισθωτός της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ και εισπράξατε αµοιβές ως µέλος διαιτητικών δικαστηρίων που εξετάζει 

διαφορές µεταξύ της Ολυµπιακής Αεροπορίας Υπηρεσίες Α.Ε. και του Ελληνικού 

∆ηµοσίου. Παράλληλα, τα έξοδα της διαιτησίας ορίζονται (από τη σχετική απόφαση του 

∆ικαστηρίου) σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού  καθαρού ύψους της 

αµοιβής καθενός από τα µέλη του ∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου και της γραµµατέως. 

Επίσης η συγκρότηση του ∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου και η λειτουργία του διέπεται 

από το ν.3560/56 και ειδικότερα από το άρθρο 27 αυτού. 

5. Σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω προκύπτει ότι οι αµοιβές διαιτησίας που 

λαµβάνετε για τη συµµετοχή σας σε διοικητικά δικαστήρια αποτελούν εισόδηµα από 

ελευθέρια επαγγέλµατα της παρ.2α του άρθρου 48 του ν.2238/94 (κωδ. 501 και 517 της 

∆ήλωσης Φορ. Εισοδήµατος) ενώ κατά την καταβολή τους ενεργείται παρακράτηση 
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φόρου, από τον καταβάλλοντα αυτά, µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο 

ακαθάριστο ποσό των αµοιβών αυτών (κωδ. 605 της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος). 

Οι αµοιβές αυτές συναθροίζονται µε τα λοιπά εισοδήµατά σας (εισοδήµατα από 

µισθωτές υπηρεσίες κ.λπ.) και υπόκεινται σε φόρο µε τις γενικές διατάξεις. 

6. Επίσης, από τις ανωτέρω αµοιβές δεν µπορούν να εκπέσουν τα έξοδα διαιτησίας 

που επιδικάσθηκαν µε βάση τις ∆ιαιτητικές Αποφάσεις των ∆ιαιτητικών ∆ικαστηρίων, 

καθόσον απαραίτητες προϋποθέσεις αθροιστικά λαµβανόµενες για την έκπτωση αυτή είναι 

η τήρηση βιβλίων και η αναγραφή σε αυτά της σχετικής δαπάνης η οποία θα συνοδεύεται 

από το προβλεπόµενο από τον Κ.Β.Σ. στοιχείο καταβολής τους, γεγονός που δεν 

συντρέχει στην περίπτωση αυτή (σχετ. 1086822/2016/Α0012/5.12.2006 έγγραφό µας. 

 

 

Αθήνα 20 Σεπτεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1053364/1042/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση αµοιβών βοηθού προπονητή. 

 

Απαντώντας στην από 31.5.2007 αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 48 του ν.2238/1994, ως εισόδηµα 

από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελµάτων λογίζεται και κάθε εισόδηµα που δεν µπορεί να 

υπαχθεί σε κάποια από τις κατηγορίες Α΄ έως Ζ΄ της παρ.2 του άρθρου 4 του ίδιου νόµου. 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 14 του πιο πάνω νόµου ορίζεται 

ότι τα χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται στους ποδοσφαιριστές, καλαθοσφαιριστές, 

προπονητές, καθώς και τους άλλους αµειβόµενους αθλητές, κατά περίπτωση, από τις 

ποδοσφαιρικές ανώνυµες εταιρίες ή τα αναγνωρισµένα αθλητικά σωµατεία, κατά την 

υπογραφή του συµβολαίου µετεγγραφής ή την ανανέωση του συµβολαίου συνεργασίας 

φορολογούνται αυτοτελώς µε συντελεστή φόρου 20% (είκοσι τοις εκατό). Ο φόρος που 

προκύπτει παρακρατείται κατά την πληρωµή. Για την απόδοση του φόρου αυτής της 

παραγράφου εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 60. Με την 

παρακράτηση του φόρου που ενεργείται σύµφωνα µε τα πιο πάνω εξαντλείται η 

φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήµατος για τα ποσά αυτά. Οι δικαιούχοι 

µπορούν να περιλάβουν το σύνολο αυτών των ποσών στην ετήσια δήλωση φορολογίας 

εισοδήµατος του οικείου οικονοµικού έτους, για να φορολογηθούν µε βάση την κλίµακα 

του άρθρου 9. Στην περίπτωση αυτή, για το συµψηφισµό του φόρου που παρακρατήθηκε 
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εφαρµόζονται οι διατάξεις του ίδιου άρθρου 9. 

3. Από τα στοιχεία που µας θέσατε υπόψη µε τη σχετική αίτησή σας προκύπτει, ότι 

αποκτάτε εισοδήµατα από την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών βοηθού οµοσπονδιακού 

προπονητή στην Ελληνική Οµοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.) µε βάση σύµβαση 

έργου που έχετε συνάψει. 

4. Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι οι πιο πάνω αµοιβές σας αποτελούν εισοδήµατα 

από ελευθέρια επαγγέλµατα σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 48 του 

ν.2238/1994 (Ε.3952/286/ΠΟΛ. 81/2.3.1970 εγκύκλιος, 1048680/354/0015/25.4.1996 

έγγραφο), και φορολογούνται στο όνοµά σας µε τις γενικές διατάξεις συναθροιζόµενες µε 

τα λοιπά εισοδήµατα σας, καθόσον οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 14 του ίδιου νόµου 

δεν έχουν εφαρµογή στην περίπτωση καταβολής αµοιβών µε βάση συναφθείσα σύµβαση 

έργου, για παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών. 

 

 

Αθήνα, 14 Σεπτεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1078181/1532/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Τρόπος φορολόγησης προσωπικών εταιρειών Ελ. 
Επαγγελµατιών. 

 

Απαντώντας στην αίτησή σας σχετικά µε το πιο πάνω θέµα, σας πληροφορούµε τα 

εξής: 

1. Η υπηρεσία µας απαντά σε συγκεκριµένα αιτήµατα φορολογουµένων ή διαβιβάζει 

τις αιτήσεις τους στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητη η εξέταση 

πραγµατικών ζητηµάτων για να δοθεί απάντηση. 

2. Ανεξάρτητα µε τα παραπάνω σας γνωρίζουµε ότι η ΠΟΛ. 321/8.12.70 διαταγή µας 

µε την οποία γίνεται δεκτή από τον Υπουργό των Οικονοµικών η απόφαση µε αριθ. 

2662/70 του ΣτΕ ισχύει έως σήµερα. 

3. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρίας που ασκεί 

ελεύθερο επάγγελµα, µε µέλη αποκλειστικά ελεύθερους επαγγελµατίες που 

κατονοµάζονται ρητά στις διατάξεις του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε., αποκτάται από την εταιρία, 

εισόδηµα από ελευθέρια επαγγέλµατα (Ζ΄ κατηγορίας) εκτός αν η εταιρία, διαθέτει πέραν 

του προσωπικού της γραµµατειακής υποστήριξης και άλλο έµµισθο προσωπικό ή 

ανεξάρτητους συνεργάτες, ώστε να διαµορφώνεται εµφανώς η άσκηση εµπορικής 

επιχείρησης οπότε το εισόδηµα που αποκτάται είναι ∆΄ κατηγορίας (ΠΟΛ. 
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1121/11.4.2002). 

Τα θέµατα αυτά ως πραγµατικά ανάγονται στην ελεγκτική εξουσία του 

προϊσταµένου της αρµόδιας ∆.Ο.Υ., που αποφαίνεται σχετικά. 

 

 

Αθήνα 23 Αυγούστου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1079704/1563/Α0012  

 

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου στις αµοιβές µελών ∆.Σ. Αµιγούς 
Κοινοτικής Επιχείρησης. 

 

ΣΧΕΤ.: Το 138/16.8.07 έγγραφό σας. 

 

Αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας πληροφορούµε τα ακόλουθα: 

1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε. 

ορίζεται ότι στο εισόδηµα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελµάτων περιλαµβάνεται και 

κάθε αµοιβή που καταβάλλεται, µεταξύ άλλων, σε αντιπροσώπους επαγγελµατικών 

οργανώσεων και ιδιώτες για τη συµµετοχή τους σε κάθε είδους επιτροπές ή συµβούλια, 

από το ∆ηµόσιο, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σωµατεία, ιδρύµατα, 

συνεταιρισµούς και οργανισµούς γενικά. 

2. Συνεπώς το εισόδηµα που αποκτάται από τις αµοιβές που καταβάλλονται στα µέλη 

του ∆.Σ. της Αµιγούς Κοινοτικής Επιχείρησης µε την επωνυµία αποτελεί εισόδηµα από 

ελευθέριο επάγγελµα στο οποίο διενεργείται παρακράτηση φόρου 20%. στο ακαθάριστο 

ποσό των αµοιβών αυτών, χωρίς εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης (παράγραφος 

1, άρθρο 58, Κ.Φ.Ε.). Το εισόδηµα αυτό, αθροίζεται µε τα λοιπά εισοδήµατα και 

φορολογείται µε βάση την κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων µε 

συµψηφισµό του παρακρατηθέντος φόρου, (σχετ. 1114954/1998/Α0012/11.11.1997 

έγγραφο). 

Η ∆/νση Τελών και Ειδικών Φορολογιών προς την οποία κοινοποιείται το παρόν µε 

φωτοαντίγραφο του ερωτήµατος παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες σε θέµατα 

αρµοδιότητάς της. 
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Αθήνα 21 Αυγούστου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1069092/1404/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση των παροχών που καταβάλλονται σε 
πρόσωπα που εκλέγονται από τοπική αυτοδιοίκηση. 

 

ΣΧΕΤ.: Το από 11.7.2007 ερώτηµά σας. 

 

Απαντώντας στο σχετικό ερώτηµά σας αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 48 του 

ν.2238/1994, στο εισόδηµα από υπηρεσιών ελευθέριων επαγγελµάτων περιλαµβάνεται 

και κάθε αµοιβή που καταβάλλεται σε αντιπροσώπους επαγγελµατικών οργανώσεων και 

ιδιώτες για τη συµµετοχή τους σε κάθε είδους επιτροπές ή συµβούλια, από το ∆ηµόσιο, 

νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σωµατεία, ιδρύµατα, συνεταιρισµούς και 

οργανισµούς γενικά. 

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του ίδιου νόµου ορίζεται ότι στο 

εισόδηµα από αµοιβές ελευθέριου επαγγέλµατος ενεργείται παρακράτηση φόρου µε 

συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό των αµοιβών αυτών. 

3. Ακόµα, µε τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 13 του παραπάνω νόµου, 

οι πάσης φύσεως παροχές που χορηγούνται στα πρόσωπα που εκλέγονται για τον πρώτο 

και δεύτερο βαθµό της τοπικής αυτοδιοίκησης φορολογούνται αυτοτελώς µε συντελεστή 

φόρου είκοσι τοις εκατό (20%). 

4. Οι ∆ηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του άρθρου 206 και επόµενα του π.δ.323/1989 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός 

Κώδικας». Στις παραπάνω επιχειρήσεις που αποτελούν Ν.Π.Ι.∆. τουλάχιστον δύο από τα 

µέλη του ∆.Σ. αυτών είναι αιρετοί εκπρόσωποι του δήµου ή της κοινότητας και οι 

αποζηµιώσεις που καταβάλλονται σ’ αυτούς προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 

261 του ίδιου νοµοθετήµατος. 

5. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για τα πρόσωπα που εκλέγονται στον πρώτο και 

δεύτερο βαθµό της τοπικής αυτοδιοίκησης και είναι µέλη ∆.Σ. δηµοτικών ή κοινοτικών 

επιχειρήσεων, οι αµοιβές τους για τη δραστηριότητα τους αυτή, αποτελεί εισόδηµα από 

υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελµάτων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 

48 του ν.2238/1994 και κατά την καταβολή τους πρέπει  να διενεργείται παρακράτηση 

φόρου µε συντελεστή 20% στο ακαθάριστο ποσό αυτών µε βάση τις διατάξεις της 
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παραγράφου 1 του άρθρου 58 του ίδιου νόµου. Αντίθετα µόνο οι αµοιβές τις οποίες αυτοί 

εισπράττουν (µισθός, έξοδα παράστασης, αποζηµιώσεις για τις συνεδριάσεις των 

δηµοτικών ή κοινοτικών συµβουλίων κ.ά.) κατά την άσκηση των καθηκόντων για τα οποία 

και εκλέχτηκαν, φορολογούνται αυτοτελώς µε συντελεστή φόρου 20%, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 13 του ν.2238/1994. 

6. Περαιτέρω, για το µισθωτό υπάλληλο της αµιγούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης, οι 

αµοιβές που εισπράττει για τη συµµετοχή του στο ∆.Σ. της ∆ηµοτικής Επιχείρησης, αυτές 

θεωρούνται πρόσθετες αµοιβές οι οποίες φορολογούνται ως εισόδηµα από µισθωτές 

υπηρεσίες. Για τα λοιπά µέλη του ∆.Σ. της ∆ηµοτικής Επιχείρησης (∆ηµόσιος Υπάλληλος, 

Επαγγελµατίας κ.λπ.) οι αµοιβές από τη συµµετοχή τους σ’ αυτό θεωρούνται εισόδηµα της 

περ.γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 (από ελευθέρια επαγγέλµατα). 

7. Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 59 του ιδίου νόµου, 

ορίζεται ότι όσοι παρακρατούν φόρο σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 4,5,6 και 

7 του άρθρου 14, των περιπτώσεων α΄, ε΄ και η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 και 

των άρθρων 56, 57 και 58. υποχρεούνται να αποδίδουν αυτόν µε εφάπαξ καταβολή στη 

δηµόσια οικονοµική υπηρεσία της έδρας τους, µέχρι την 20η ηµέρα των µηνών Μαρτίου, 

Μαΐου, Ιουλίου, Σεπτεµβρίου, Νοεµβρίου και Ιανουαρίου κάθε έτους µε προσωρινή 

δήλωση, η οποία περιλαµβάνει τα ακαθάριστα ποσά που έχουν καταβληθεί στο 

προηγούµενο ηµερολογιακό δίµηνο και τον φόρο που παρακρατήθηκε. Η υποβολή της 

δήλωσης πραγµατοποιείται ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του αριθµού φορολογικού 

µητρώου (Α.Φ.Μ.) του φορολογουµένου, µε αρχή για το ψηφίο 1 την εικοστή (20η) ηµέρα 

των µηνών αυτών και ολοκληρώνεται µέσα σε έντεκα (11) εργάσιµες ηµέρες. Οι διατάξεις 

της παραγράφου αυτής αφορούν την απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου από 

ελευθέρια επαγγέλµατα. Περαιτέρω, για την απόδοση του φόρου που παρακρατείται 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 13 του ν.2238/1994 έχουν εφαρµογή οι 

διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 60 του ν.2238/1994 δηλαδή, ο φόρος αποδίδεται µε 

σχετική δήλωση, που πρέπει να υποβάλλεται µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του 

επόµενου από την παρακράτηση µήνα στη δηµόσια οικονοµική υπηρεσία στην περιφέρεια 

της οποίας έγινε η καταβολή των ποσών για τα οποία παρακρατήθηκε ο φόρος, ο οποίος 

αποδίδεται εφάπαξ µε την υποβολή της οικείας δήλωσης. 

8. Το ερώτηµά σας τέλος διαβιβάζεται από ∆/νση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων 

και παρακαλούµε για δικές της ενέργειες σε θέµατα αρµοδιότητάς της γνωρίζοντας σχετικά 

και στην ∆/νσή µας. 
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Αθήνα, 18 Ιουλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1066243/1322/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση επιστρεφόµενων ασφαλιστικών 
εισφορών. 

 

Σε απάντηση της από 4.7.2007 αίτησής σας, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, 

σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Από τη διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι οι ασφαλιστικές εισφορές που επιστρέφονται 

από τα ασφαλιστικά ταµεία στους ασφαλισµένους, λόγω διακοπής της ασφάλισής τους, για 

διάφορους λόγους, δεν αποτελούν εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες και συνεπώς δεν 

υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου (Σχετ. τα 1087192/1850/Α0012/1.10.2003 και 

1092966/2154/Α0012/16.11.2006 έγγραφά µας). 

2. Στην αίτησή σας αναφέρετε ότι σας επιστράφηκαν ασφαλιστικές εισφορές από το 

Ταµείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού «…» Τράπεζας Ελλάδος Α.Ε. και άλλων Τραπεζών, 

λόγω οικειοθελούς αποχώρησης σας από την Τράπεζα «…».Στις εισφορές αυτές που σας 

επιστράφηκαν το παραπάνω Ταµείο παρακράτησε φόρο εισοδήµατος 20%. Περαιτέρω, µε 

τη βεβαίωση που σας χορήγησε, τα ποσά αυτά δηλώθηκαν από εσάς στη δήλωση φόρου 

εισοδήµατος οικον. έτους 2007 (στον κωδ. 507) ως εισόδηµα από ελευθέρια επαγγέλµατα 

που δεν µπορεί να υπαχθεί σε κάποια από τις κατηγορίες εισοδήµατος Α΄ έως Ζ΄ της 

παρ.2 του άρθρου 4 του ν.2238/1994. 

3. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν έπρεπε να παρακρατηθεί φόρος 20% στις 

επιστρεφόµενες ασφαλιστικές εισφορές, συνεπώς το Ταµείο θα προβεί σε ανάλογη 

ανακλητική - τροποποιητική προσωρινή δήλωση και οριστική δήλωση (Ε7), αξιώνοντας 

την επιστροφή του αντίστοιχου φόρου. Περαιτέρω, θα εκδώσει νέα βεβαίωση στην οποία 

το ποσό αυτό θα εµφανίζεται ως αφορολόγητο και ο παρακρατηθείς φόρος θα µηδενίζεται, 

έτσι ώστε να προβείτε σε ανακλητική - τροποποιητική δήλωση φόρου εισοδήµατος οικον. 

έτους 2007 µε βάση τα νέα στοιχεία (κωδ. 507=0 και κωδ. 605=0). 

Τέλος, το ταµείο καλείται σε ανάλογες περιπτώσεις να µη χορηγεί βεβαίωση για τις 

εισφορές αυτές που επιστρέφονται για την αιτία αυτή, καθόσον δεν θεωρούνται εισόδηµα. 
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Αθήνα 18 Ιουλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1063347/1269/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση «υποτροφίας» συνεργαζοµένων 
ερευνητών του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόκριτος». 

 

ΣΧΕΤ.: Το 10334107642/Α0012/21.5.07 έγγραφο. 

Το 120/1.1/7.22/19.6.07 έγγραφο. 

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, 

σας ενηµερώνουµε τα ακόλουθα: 

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι ως 

εισόδηµα από υπηρεσίες ελευθερίου επαγγέλµατος λογίζεται και κάθε εισόδηµα που δεν 

µπορεί να υπαχθεί σε κάποια από τις κατηγορίες Α΄ έως Ζ΄ της παραγράφου 2 του 

άρθρου 4 του ίδιου ως άνω νόµου. 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του παραπάνω 

νόµου ορίζεται ότι στο εισόδηµα από αµοιβές ελευθέριου επαγγέλµατος ενεργείται 

παρακράτηση φόρου µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό των 

αµοιβών αυτών. 

Ο φόρος παρακρατείται µεταξύ άλλων, από τις δηµόσιες υπηρεσίες, οργανισµούς 

τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. 

3. Στο τελευταίο έγγραφό σας προς την υπηρεσία µας αναφέρετε ότι οι 

συνεργαζόµενοι ερευνητές του «…» αποτελούν ειδική κατηγορία ερευνητών των οποίων η 

απασχόληση στο «...» δεν µπορεί να χαρακτηρισθεί ως σχέση εξαρτηµένης εργασία ούτε 

ως υπηρεσίες από το ελευθέριο επάγγελµα του ερευνητή. 

4. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, οι αµοιβές (υπό µορφή υποτροφίας) των 

συνεργαζόµενων ερευνητών στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών 

«∆ηµόκριτος» δεδοµένου ότι δεν µπορούν να καταταχθούν σε καµία άλλη πηγή 

εισοδήµατος, λογίζονται ως εισόδηµα από υπηρεσίες ελευθερίου επαγγέλµατος της 

παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ν.2238/1994, στο οποίο διενεργείται παρακράτηση 

φόρου είκοσι τοις εκατό (20%). 
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Αθήνα, 3 Ιουνίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1025952/502/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισµός εισοδήµατος. 

 

Σε απάντηση σχετικού εγγράφου σας αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε ότι: 

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 

κατονοµάζονται ρητά και περιοριστικά τα ελευθέρια επαγγέλµατα (εισόδηµα Ζ΄ πηγής). 

Όσα επαγγέλµατα δεν συµπεριλαµβάνονται σ’ αυτά φορολογούνται σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 28 του ίδιου νόµου (εισόδηµα ∆΄ πηγής). 

2. Επειδή στο έγγραφό σας δεν συγκεκριµενοποιείτε τις υπηρεσίες που παρέχετε 

κατά την άσκηση της δεύτερης δραστηριότητάς σας, αυτή των «Μηχανογραφικών 

εφαρµογών» αλλά αναφέρεστε γενικά και όχι περιοριστικά σε ορισµένες από αυτές, 

ενδεικτικά σας αναφέρουµε ότι το επάγγελµα του υποστηρικτή λογισµικού θεωρείται 

ελευθέριο επάγγελµα καθόσον προσοµοιάζει στο επάγγελµα του αναλυτή και 

προγραµµατιστή (σχετ. το 1023423/453/Α0012/20.3.2000 έγγραφό µας), µε την έννοια ότι 

λειτουργεί παράλληλα µε τον αναλυτή και προγραµµατιστή και η εργασία του µπορεί να 

θεωρηθεί αναπόσπαστο στοιχείο για την ολοκλήρωση του έργου του αναλυτή και 

προγραµµατιστή, ενώ οι εργασίες «υπηρεσίες συντήρησης και επισκευή ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και λοιπές υπηρεσίες σχετικές µε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές» δεν 

εντάσσονται στις εργασίες ελευθέριου επαγγέλµατος (αναλυτή, προγραµµατιστή κ.λπ.) και 

εποµένως οι υπηρεσίες αυτές συνιστούν άσκηση κερδοσκοπικού επαγγέλµατος και το 

εισόδηµα που αποκτάται αποτελεί εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις (άρθ.28 

ν.2238/94). 

3. Σε κάθε περίπτωση όµως αρµόδια να κρίνει την κατηγορία του εισοδήµατος που 

αποκτάτε είναι η ∆.Ο.Υ. στην εξελεγκτική εξουσία της οποίας υπάγεστε. 

4. Τέλος, σας πληροφορούµε ότι για τις υπηρεσίες που αποτελούν ελευθέριο 

επάγγελµα, όπως του υποστηρικτή λογισµικού, διενεργείται παρακράτηση φόρου 

εισοδήµατος σύµφωνα µε το άρθρο 58 του ν.2238/94, δηλαδή διενεργείται παρακράτηση 

µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό των αµοιβών από ελευθέριο 

επάγγελµα. Σε ό,τι αφορά στις αµοιβές από τις υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπές υπηρεσίες σχετικές µε Η/Υ που αποτελούν αµοιβές 

από εµπορικές επιχειρήσεις, η παρακράτηση φόρου ενεργείται σύµφωνα µε το άρθρο 55 

του ν.2238/94. ∆ιευκρινίζεται ότι µε βάση τις διατάξεις του άρθρου αυτού δεν υπάρχει 
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υποχρέωση παρακράτησης φόρου µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) κατά την 

καταβολή της αµοιβής, εφόσον εκδίδεται το προβλεπόµενο από τον Κ.Β.Σ. στοιχείο. 

 

 

Αθήνα 1 Ιουνίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1037715/814/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Πληροφορίες για το φορολογικό καθεστώς των καλλιτεχνών 
στην Ελλάδα. 

 

ΣΧΕΤ.: Το 343/3.4.07. 

 

Αναφορικά µε το παραπάνω θέµα σας ενηµερώνουµε τα ακόλουθα: 

1. Το φορολογικό καθεστώς των καλλιτεχνών διέπεται από τις γενικές διατάξεις του 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος χωρίς να προβλέπεται ειδική φορολογική µεταχείριση 

για το εισόδηµα που αποκτάται από τις υπηρεσίες που προσφέρουν. 

2. Συγκεκριµένα το εισόδηµα αυτό κατατάσσεται και φορολογείται ως εξής: 

α. Εισόδηµα από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλµατος. Σύµφωνα µε το άρθρο 48 του 

Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994) στο εισόδηµα από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλµατος 

περιλαµβάνονται και οι αµοιβές από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλµατος του 

καλλιτέχνη, γλύπτη, ζωγράφου, ηθοποιού, µουσουργού κ.λπ.. Το εισόδηµα αυτό µετά την 

αφαίρεση των διαφόρων δαπανών ανάγεται στην εκάστοτε ισχύουσα κλίµακα φορολογίας 

εισοδήµατος των ελευθέρων επαγγελµατιών και ατοµικών επιχειρήσεων. 

β. Όταν το ελευθέριο επάγγελµα του καλλιτέχνη οργανώνεται επιχειρηµατικά για 

παράδειγµα, µε διάθεση κεφαλαίου προσωπικού κ.λπ. το εισόδηµα που αποκτάται 

αποτελεί εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις και φορολογείται το καθαρό ποσό του µετά 

την αφαίρεση των σχετικών δαπανών από αυτό είτε µε την κλίµακα φορολογίας 

εισοδήµατος, αν πρόκειται για ατοµική επιχείρηση, όπως και στην περίπτωση της παρ.α΄ 

του παρόντος, είτε µε τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος αν 

πρόκειται για νοµικό πρόσωπο (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. κ.λπ.). 

γ. Εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες, καλλιτέχνες που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 

µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας χαρακτηρίζονται µισθωτοί, το εισόδηµά τους ως 

εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες και φορολογείται σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα 

κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος για µισθωτούς και συνταξιούχους. 

 



 570 

Αθήνα, 16 Μαΐου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1042659/819/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση επιστροφής ασφαλιστικών εισφορών. 

 

Απαντώντας στο µε αρ. πρωτ.: 6654/23.4.07 έγγραφό σας, αναφορικά µε το 

παραπάνω θέµα, σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.β΄ της παρ.1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. 

(ν.2238/1994), από το συνολικό εισόδηµα του φορολογουµένου αφαιρείται το συνολικό 

ποσό των εισφορών που καταβάλλονται από το φορολογούµενο σε ταµεία ασφάλισής 

του, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόµο, καθώς και το ποσό των 

καταβαλλόµενων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισής του σε ταµεία που 

έχουν συσταθεί µε νόµο. 

2. Με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι ως εισόδηµα από 

υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελµάτων λογίζεται και κάθε εισόδηµα που δεν µπορεί να 

υπαχθεί σε κάποια από τις κατηγορίες Α΄ έως Ζ΄ της παρ.2 του άρθρου 4. 

3. Στο ανωτέρω έγγραφό σας µας αναφέρετε ότι ασφαλιστικές εισφορές Τ.Ε.Β.Ε. που 

αφορούσαν ποσοστό εισφορών των τελευταίων δέκα ετών, επιστράφηκαν εντός του έτους 

2006 σε φορολογούµενο εξαιτίας του ότι ο ίδιος είναι ασφαλισµένος ως πολιτικός 

µηχανικός και σε άλλο ασφαλιστικό φορέα. 

4. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, εφόσον οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές που 

επιστράφηκαν στο φορολογούµενο εντός του έτους 2006 είχαν εκπέσει αρχικώς από το 

συνολικό εισόδηµά του σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ.1 του παρόντος, τότε 

αυτές αποτελούν εισόδηµα της παρ.3 του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε. σύµφωνα µε τα 

αναφερόµενα στην παρ.2 του παρόντος. 

 

 

Αθήνα, 23 Απριλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1033578/644/Α0012 

 

ΘΕΜΑ:Φορολογική µεταχείριση περιβαλλοντολόγου. 

 

Απαντώντας στην από 2.4.2007 αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 
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1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του ν.2238/1994,στο 

εισόδηµα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελµάτων συµπεριλαµβάνονται, µεταξύ άλλων 

και οι αµοιβές από την άσκηση του επαγγέλµατος του δασολόγου. 

2. Επίσης, όπως έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση (1052697/963/Α0012/5/6.2001), στα 

περιοριστικώς κατονοµαζόµενα ελευθέρια επαγγέλµατα λόγω των χαρακτηριστικών του 

επαγγέλµατος αυτού (πνευµατικό στοιχείο, ειδική επιστηµονική γνώση) ανήκει και το 

επάγγελµα του περιβαλλοντολόγου. 

3. Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 - 4 του άρθρου 49 του ν.2238/1994, µεταξύ 

άλλων αναφέρεται ότι ως ακαθάριστο εισόδηµα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελµάτων 

λαµβάνεται το σύνολο των αµοιβών, που εισπράττονται από την άσκηση του ελευθέριου 

επαγγέλµατος, όπως αυτό προκύπτει από τα επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία που 

τηρεί ο φορολογούµενος. 

Από το ακαθάριστο εισόδηµα εκπίπτουν οι επαγγελµατικές δαπάνες (µόνο όσες 

αναφέρονται στο άρθρο 31 του ν.2238/1994), εφόσον αποδεικνύεται η καταβολή τους µε 

νόµιµο φορολογικό στοιχείο και έχουν αναγραφεί στα βιβλία του υπόχρεου και το ποσό 

που αποµένει αποτελεί το καθαρό εισόδηµα από υπηρεσίες ελευθέρων επαγγελµάτων. 

4. Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 49 του ίδιου 

νόµου, κατ’ εξαίρεση για αµοιβή αρχιτεκτόνων και µηχανικών για τη σύνταξη µελετών 

(όσες ρητά αναφέρονται σ’ αυτήν την διάταξη) και σχεδίων οικοδοµών και λοιπών 

τεχνικών έργων, το καθαρό εισόδηµα εξευρίσκεται µε τη χρήση κατάλληλου συντελεστή 

στις ακαθάριστες νόµιµες αµοιβές τους στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και οι πάσης 

φύσεως τόκοι υπερηµερίας λόγω καθυστέρησης στην καταβολή των πιο πάνω αµοιβών. 

5. Εξάλλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του ίδιου 

νόµου, στο εισόδηµα από αµοιβή ελευθέριου επαγγέλµατος ενεργείται παρακράτηση 

φόρου µε συντελεστή 20% στο ακαθάριστο ποσό των αµοιβών αυτών. 

6. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι: 

α) Στις αµοιβές για ∆ασικές και περιβαλλοντικές µελέτες πρέπει να διενεργείται 

παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 20% στο ακαθάριστο ποσό αυτών  

β) Το καθαρό εισόδηµα για το οποίο θα φορολογηθεί ο περιβαλλοντολόγος θα προκύψει 

µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 49 παράγραφος 1 έως 4 του ν.2238/1994, και όχι µε 

βάση τις ειδικές διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 49 του ίδιου νόµου. 
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Αθήνα, 18 Απριλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1029018/559/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου των µελών του Σ.Ε.Ε.Σ. και του 
Επιστηµονικού συνεργάτη του. 

 

ΣΧΕΤ.: Το ∆14/6109/19.03.2007 έγγραφο 

 

Σε απάντηση του σχετικού εγγράφου σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 48 του 

ν.2238/1994 στο εισόδηµα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελµάτων περιλαµβάνεται και 

κάθε αµοιβή που καταβάλλεται σε αντιπροσώπους επαγγελµατικών οργανώσεων και 

ιδιώτες για τη συµµετοχή τους σε κάθε είδους επιτροπές ή συµβούλια από το δηµόσιο, 

νοµικά πρόσωπα δηµοσίου, δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου σωµατεία, ιδρύµατα 

συνεταιρισµούς και οργανισµούς γενικά. 

2. Περαιτέρω, όπως πάγια γίνεται δεκτό, στην έννοια του όρου αποδοχές του 

µισθωτού, περιλαµβάνονται τόσο ο µηνιαίος µισθός όσο και οι λοιπές πρόσθετες αµοιβές 

που καταβάλλονται σ’ αυτό τακτικά ή έκτακτα, ανεξάρτητα από το αν µε βάση τη 

συνηθισµένη ή νοµική ορολογία ότι αµοιβές αυτές χαρακτηρίζονται ως πρόσθετη αµοιβή ή 

ως αποζηµίωση ή επίδοµα. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω οι αµοιβές που αποκτούν οι δηµόσιοι υπάλληλοι από τη 

συµµετοχή τους σε επιτροπές, συµβούλια κ.λπ. κατ’ εντολή και για λογαριασµό της 

υπηρεσίας τους αποτελούν εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες και φορολογούνται 

συναθροιζόµενα µε τις λοιπές αποδοχές. 

3. Από όσα µας κάνετε γνωστά µε το έγγραφό σας, στο Υπουργείο Ανάπτυξης 

συνεστήθη το Συµβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής (Σ.Ε.Ε.Σ.) µε µέλη 

συνταξιούχους (του Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε., της ∆.Ε.Η., καθηγητή Ε.Μ.Π. κ.ά.) και µισθωτούς (στη 

∆.Ε.Η., ∆ηµόσιος Υπάλληλος, κ.ά.). 

Στο άρθρο 3 του ν.3438/2006 (ΦΕΚ Α΄ 33) ορίζεται µεταξύ άλλων ότι 6 από τα 11 

µέλη του Σ.Ε.Ε.Σ. προέρχονται από διάφορες επιχειρήσεις όπως ∆.Ε.Η., ∆ΕΠΑ κ.λπ.. 

4. Από όσα αναφέρθησαν παραπάνω προκύπτει ότι οι αµοιβές που αποκτούν οι 

συνταξιούχοι που συµµετέχουν στο Σ.Ε.Ε.Σ. αποτελούν εισόδηµα από ελευθέριο 

επάγγελµα καθόσον συµµετέχουν ως ιδιώτες. Στις αµοιβές αυτές διενεργείται 
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παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 20% στο ακαθάριστο ποσό των αµοιβών σύµφωνα µε 

το άρθρο 58 του ν.2238/94. 

5. Όσον αφορά στις υπόλοιπες κατηγορίες συµµετεχόντων (µισθωτοί κάθε είδους) οι 

αµοιβές που λαµβάνουν από το Σ.Ε.Ε.Σ. αποτελούν πρόσθετες αµοιβές και 

φορολογούνται µε τις γενικές διατάξεις του Κ.Φ.Ε. ως εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες. 

Η παρακράτηση φόρου σε αυτές τις αµοιβές διενεργείται µε βάση την εκάστοτε ισχύουσα 

φορολογική κλίµακα εφόσον συνεντέλλονται σε µια µισθοδοτική κατάσταση µε τις λοιπές 

αποδοχές ή µε συντελεστή 20% ως πρόσθετες αµοιβές αν δεν συνεντέλλονται µε τις 

λοιπές αποδοχές (άρθρο 57 του ν.2238/94). 

 

 

Αθήνα, 3 Απριλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1051795/10755πε/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: ∆ιανοµή κερδών από αλλοδαπή τράπεζα στο εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό του γραφείου αντιπροσωπείας της στην Ελλάδα. 

 

ΣΧΕΤ.: Η από 1.6.2006 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 2 του ν.2238/1994, σε φόρο 

υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο αποκτά εισόδηµα που προκύπτει στην Ελλάδα 

ανεξάρτητα από την ιθαγένεια και τον τόπο κατοικίας ή διαµονής του. Επίσης, ανεξάρτητα 

από την ιθαγένειά του, σε φόρο υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο για τα εισοδήµατά του 

που προκύπτουν στην αλλοδαπή, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα. 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της περ. ε΄ της παρ.1 του άρθρου 24 του 

ν.2238/1994 ορίζεται, ότι τα κέρδη ανωνύµων εταιριών που διανέµονται µε τη µορφή 

µετρητών στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό τους αποτελούν για τους δικαιούχους αυτών 

εισόδηµα από κινητές αξίες. 

3. Επιπλέον, µε τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ.8 του άρθρου 9 

του ίδιου νόµου ορίζεται, ότι για την εξεύρεση του οφειλόµενου φόρου από το ποσό του 

φόρου που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδηµα του φυσικού προσώπου εκπίπτει ο 

φόρος που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 52 

και 54 έως 58 στο εισόδηµα που υπόκειται σε φόρο µέσα στο ίδιο οικονοµικό έτος, καθώς 
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και ο φόρος που αποδεδειγµένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδηµα που 

προέκυψε σε αυτή, µέχρις όµως του ποσού του φόρου που αναλογεί γι’ αυτό το εισόδηµα 

στην Ελλάδα. 

4. Επίσης, µε τις διατάξεις της περ.α΄ της παρ.1 του άρθρου 24 του ν.2238/94 

ορίζεται, ότι ως εισόδηµα από κινητές αξίες είναι αυτό που αποκτάται κάθε οικονοµικό έτος 

από κάθε δικαιούχο κινητών αξιών, το οποίο προκύπτει, µεταξύ άλλων, από µερίσµατα και 

τόκους ιδρυτικών τίτλων και µετοχών των ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών, καθώς και από 

αµοιβές και ποσοστά των διοικητικών συµβούλων και εκτός µισθού αµοιβές και ποσοστά 

των διευθυντών και διαχειριστών των ανωνύµων εταιρειών, ενώ µε τις διατάξεις της περ.β΄ 

της ίδιας παραγράφου ορίζεται, ότι εισόδηµα από κινητές αξίες είναι και αυτό που 

προκύπτει από µερίσµατα και τόκους των τίτλων αλλοδαπής προέλευσης που 

αναφέρονται στην περ.α΄. 

5. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 48 του ν.2238/94 ορίζεται, ότι 

κάθε εισόδηµα που δεν µπορεί να ενταχθεί σε καµία από τις κατηγορίες εισοδήµατος, 

θεωρείται εισόδηµα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελµάτων. 

6. Εξάλλου, µε το αριθµ. πρωτ. 1002524/10040/Β0012/18-3-2005 έγγραφό µας, 

έγινε δεκτό ότι οι αµοιβές µέλους διοικητικού συµβουλίου αλλοδαπής Α.Ε. που 

προκύπτουν από µισθούς βάσει ειδικής σύµβασης µίσθωσης εργασίας ή εντολής ή 

προέρχονται από τα κέρδη της αλλοδαπής αυτής εταιρίας, αποτελούν για τον Έλληνα 

δικαιούχο εισόδηµα από ελευθέρια επαγγέλµατα, ως εισοδήµατα που δε µπορούν να 

ενταχθούν σε κάποια από τις πηγές εισοδήµατος και φορολογούνται µε τις γενικές 

διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, µε την κλίµακα µη µισθωτών - επαγγελµατιών. 

7. Από τα στοιχεία που µας θέσατε υπόψη µε τη σχετική αίτησή σας προκύπτει, ότι 

αλλοδαπή ανώνυµη τραπεζική εταιρία, µε έδρα σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, η οποία διατηρεί γραφείο αντιπροσωπείας στη χώρα µας µετά από σχετική άδεια 

της Τράπεζας της Ελλάδος (µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα), προτίθεται να διανείµει 

κέρδη στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της στην Ελλάδα. Η διανοµή αυτή γίνεται στα 

πλαίσια στρατηγικού σχεδιασµού της αλλοδαπής τράπεζας για παροχή κινήτρων προς 

τους εργαζόµενους της διεθνώς, χωρίς να απορρέει από συµβατική ή νόµιµη υποχρέωσή 

της. 

Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, συνάγεται ότι τα κέρδη που διανέµει, 

σύµφωνα µε τα πιο πάνω, η αλλοδαπή τράπεζα στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της 

στην Ελλάδα, αποτελούν εισόδηµα από ελευθέρια επαγγέλµατα (ως µη δυνάµενα να 

ενταχθούν σε καµία κατηγορία εισοδήµατος) και υπόκεινται σε φορολογία µε τις γενικές 

διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος στο όνοµα των δικαιούχων εργαζοµένων, µη δυνάµενα 
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να απαλλαγούν της φορολογίας ελλείψει τυπικής διάταξης νόµου. 

8. Τέλος, όσον αφορά στην υπόθεση «…» που επικαλείσθε στην σχετική αίτησή 

σας και τον κίνδυνο παραβίασης του κοινοτικού δικαίου, σε περίπτωση φορολογίας των 

πιο πάνω εισοδηµάτων, σας γνωρίζουµε ότι το συγκεκριµένο θέµα αφορά στη φορολογία 

των µερισµάτων που διανέµονται από αλλοδαπές εταιρίες σε φυσικά πρόσωπα κατοίκους 

Ελλάδος και επιπλέον, δεν έχει εκδοθεί ακόµη οριστική απόφαση. 

 

 

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1019329/363/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση αµοιβής που χορηγείται από την 
Κτηµατολόγιο Α.Ε. σε ενεργεία δικαστικό. 

 

Απαντώντας στο 3145/9.2.07 έγγραφό σας, σχετικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε την 306/2001 Απόφαση του ΣτΕ στους εν ενεργεία και συνταξιούχους 

δικαστικούς λειτουργούς καθώς και στα µέλη του Ν.Σ.Κ, οι αµοιβές που εισπράττουν λόγω 

της ιδιότητάς τους αυτής φορολογούνται αυτοτελώς, εξαντλουµένης της φορολογικής 

υποχρέωσης για το εισόδηµα αυτό, δηλαδή δεν συναθροίζονται µε τα λοιπά εισοδήµατά 

τους που δεν προέρχονται από την ιδιότητά τους αυτή και τα οποία φορολογούνται 

χωριστά. 

2. Εξάλλου, µε την 260/2004 γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ. η οποία έγινε αποδεκτή από 

τον Υφυπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, υπόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση µόνον 

οι τακτικές αποδοχές των εν ενεργεία και συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών και µελών 

του κυρίου προσωπικού του Ν.Σ.Κ. (άρθρο 100Α του Συντάγµατος) και εποµένως, τα 

λοιπά εισοδήµατα που αποκτούν οι πιο πάνω φορολογούµενοι από οποιαδήποτε άλλη 

αιτία (ασφαλιστικές παροχές από διάφορα ασφαλιστικά ταµεία, όπως το Ταµείο Νοµικών 

κ.ά., εισοδήµατα από ακίνητα, κινητές αξίες, αποζηµιώσεις από συµµετοχή τους σε 

Συµβούλια, Επιτροπές κ.λπ.) δεν αθροίζονται µε τις φορολογούµενες αυτοτελώς τακτικές 

αποδοχές τους, αλλά φορολογούνται αθροιζόµενα µεταξύ τους µε βάση τις γενικές 

διατάξεις του Κ.Φ.Ε.. 

3. Επίσης, όπως µας γνώρισε η Κτηµατολόγιο Α.Ε. µε το 629891/15.1.2007 έγγραφό 

της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 2308/1995, για τη σύνταξη του Εθνικού 

Κτηµατολογίου προβλέπεται κατά προτεραιότητα η συµµετοχή δικαστών ως Προέδρων 
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στις επιτροπές που συγκροτούνται από τον Οργανισµό Κτηµατολογίου και 

Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.) για την εξέταση των ενστάσεων και προσφυγών, 

που υποβάλλονται κατά των προσωρινών κτηµατολογικών στοιχείων. Ειδικότερα την 

ιδιότητα του Προέδρου µπορεί να προσλάβει µε την σειρά που αναγράφεται στο νόµο 

∆ικαστής, οριζόµενος κατά την κείµενη νοµοθεσία για τους ∆ικαστικούς Λειτουργούς, ή 

∆ικηγόρος υποδεικνυόµενος από τον οικείο ∆ικηγορικό Σύλλογο, ή Υποθηκοφύλακας 

υποδεικνυόµενος από τον οικείο Σύλλογο, ή Συµβολαιογράφος υποδεικνυόµενος από τον 

οικείο Συµβολαιογραφικό Σύλλογο υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που 

ορίζονται στις εν λόγω διατάξεις. Στις περιπτώσεις αυτές ο Ο.Κ.Χ.Ε. απευθύνει έγγραφη 

πρόσκληση στους Προϊσταµένους των οικείων Πρωτοδικείων, προκειµένου αυτοί να 

προτείνουν τους δικαστές που θα συµµετέχουν ως Πρόεδροι τις εν λόγω Επιτροπές. Μετά 

την υποβολή έγγραφης πρότασης από τους Προϊσταµένους των οικείων Πρωτοδικείων, ο 

Ο.Κ.Χ.Ε. προχωρεί στη συγκρότηση των Επιτροπών και στο διορισµό των µελών τους. 

4. Με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ παραγράφου 2 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 

ορίζεται ότι στο εισόδηµα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελµάτων περιλαµβάνεται και 

κάθε αµοιβή που καταβάλλεται σε πραγµατογνώµονες, διαιτητές, εκκαθαριστές γενικά, 

ελεγκτές ανωνύµων εταιριών, εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές κληρονοµιών και 

κηδεµόνες σχολάζουσας κληρονοµιάς. 

5. Επίσης, µε τις διατάξεις του άρθρου 58 του πιο πάνω νόµου, µεταξύ των άλλων 

ορίζεται ότι στο εισόδηµα από αµοιβές ελευθέριου επαγγέλµατος ενεργείται παρακράτηση 

φόρου µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό των αµοιβών αυτών. 

6. Κατόπιν των όσων εκτέθηκαν προκύπτει ότι ο αµοιβές για τη συµµετοχή σε 

επιτροπή του Κτηµατολογίου Α.Ε. της εν ενεργεία δικαστικό αποτελούν εισόδηµα από 

ελευθέρια επαγγέλµατα της παραγράφου 2 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 και κατά την 

καταβολή τους ενεργείται παρακράτηση φόρου, από τον καταβάλλοντα αυτές, µε 

συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό των αµοιβών αυτών. 

Οι αµοιβές αυτές συναθροίζονται µε τα λοιπά εισοδήµατά του (που δεν 

φορολογούνται µε ειδικό τρόπο) και υπόκεινται σε φόρο µε τις γενικές διατάξεις. 
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ΑΡΘΡΟ 49 
 

Αθήνα, 28 ∆εκεµβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1117605/2302/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή συντελεστή καθαρού κέρδους σε ακαθάριστες 
αµοιβές αρχιτεκτόνων - µηχανικών που παρέχουν υπηρεσίες σε 
Τεχνική Εταιρεία. 

 

Σε συνέχεια του µε αρ. πρωτ. 15767/27.11.07 εγγράφου σας, αναφορικά µε το 

παραπάνω θέµα, σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 1-4 του άρθρου 49 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994) 

καθαρό εισόδηµα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελµάτων αποτελεί το ποσό που 

αποµένει µετά την έκπτωση από το ακαθάριστο εισόδηµα των δαπανών που αναφέρονται 

στις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του ίδιου άρθρου και νόµου. 

2. Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 49 του Κ.Φ.Ε. 

(ν.2238/1994), κατ’ εξαίρεση, για αµοιβές αρχιτεκτόνων και µηχανικών για τη σύνταξη 

µελετών και σχεδίων οικοδοµικών και λοιπών τεχνικών έργων, την επίβλεψη της εκτέλεσής 

τους, τη διεύθυνση εκτέλεσης (διοίκηση του έργου) και την ενέργεια 

πραγµατογνωµοσυνών και διαιτησιών σχετικών µε αυτά τα έργα, το καθαρό εισόδηµα 

εξευρίσκεται µε τη χρήση συντελεστή στις ακαθάριστες νόµιµες αµοιβές τους, στις οποίες 

συµπεριλαµβάνονται και οι πάσης φύσεως τόκοι υπερηµερίας λόγω καθυστέρησης στην 

καταβολή των πιο πάνω αµοιβών. 

3. Περαιτέρω, στην περίπτωση β΄ της παρ. 5 του ιδίου ως άνω άρθρου και νόµου 

προβλέπεται επακριβώς ο συντελεστής είκοσι δύο τοις εκατό (22%) για µελέτη - 

επίβλεψη χωροταξικών, πολεοδοµικών, συγκοινωνιακών, υδραυλικών έργων και για 

ακαθάριστες αµοιβές από διεύθυνση εκτέλεσης έργου. Ειδικότερα, ο συντελεστής αυτός 

εφαρµόζεται στις κατηγορίες µελετών που περιγράφονται στις υποπεριπτώσεις αα΄, ββ΄, 

γγ΄, δδ΄, εε΄, στστ΄, ζζ΄, ηη΄, της περίπτωσης β΄ της παρ. 5 του άρθρου 49 του ν.2238/94. 

Επίσης, µε την περ. ε΄ της παρ. 5 του ιδίου άρθρου και νόµου προβλέπεται ο 

συντελεστής εξήντα τοις εκατό (60%) για ακαθάριστες αµοιβές αρχιτεκτόνων και 

µηχανικών από την προσφορά ανεξάρτητων υπηρεσιών σε οργανωµένα γραφεία µε τη 

χρησιµοποίηση της υποδοµής και της οργάνωσης των γραφείων του εργοδότη και για 

την ενέργεια πραγµατογνωµοσυνών και διαιτησιών σχετικών µε αυτά τα έργα. 
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4. Ακόµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του ίδιου άρθρου και νόµου, αν 

από τα βιβλία και στοιχεία του υποχρέου προκύπτει ότι οι δαπάνες της χρήσης βρίσκονται 

σε προφανή δυσαναλογία µε το υπόλοιπο των ακαθάριστων αµοιβών (τεκµαρτές 

δαπάνες), που προκύπτουν από την εφαρµογή του συντελεστή, ο προϊστάµενος της 

δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας προσαυξάνει το συντελεστή αυτόν κατά ποσοστό 20%. 

∆εν θεωρείται ότι υπάρχει προφανής δυσαναλογία, όταν η διαφορά µεταξύ δαπανών που 

προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία και τεκµαρτών δαπανών, κατά τα ανωτέρω, είναι 

µέχρι ποσοστό 20% των τεκµαρτών δαπανών. 

5. Περαιτέρω, όπως έγινε δεκτό µε την 1065854/1069/Α0012/ΠΟΛ. 1163/2.6.1998 

διαταγή µας, ο συντελεστής 60% εφαρµόζεται σε περίπτωση που οποιασδήποτε µορφής 

µελετητική επιχείρηση (µεµονωµένος αρχιτέκτονας ή µηχανικός ή οργανωµένο γραφείο), 

που αναλαµβάνει πρωτογενώς τη µελέτη τεχνικών έργων, αναθέτει σε µεµονωµένους 

αρχιτέκτονες ή µηχανικούς την εκτέλεση όλου ή µέρους των πιο πάνω µελετών. 

Η ανάθεση της εκτέλεσης των µελετών γίνεται µε σύµβαση έργου. 

Συνεπώς, στην έννοια του όρου «προσφορά ανεξάρτητων υπηρεσιών» νοείται ότι 

η περαιτέρω ανάθεση της εκτέλεσης των µελετών γίνεται µε σύµβαση µίσθωσης έργου 

(ΑΚ 681) και όχι µε σύµβαση µίσθωσης εργασίας (ΑΚ 648). 

Σε περίπτωση που µηχανικοί ή αρχιτέκτονες απασχολούνται σε οργανωµένα 

γραφεία µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας (µίσθωσης εργασίας), δεν µπορεί να εφαρµοστεί 

στις ακαθάριστες αµοιβές τους ο πιο πάνω συντελεστής 60%, γιατί αυτοί είναι µισθωτοί κι 

αποκτούν εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες. 

Επίσης, εκτός από τα παραπάνω, απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρµογή του 

συντελεστή 60% είναι η χρησιµοποίηση από το µηχανικό ή αρχιτέκτονα που προσφέρει τις 

ανεξάρτητες υπηρεσίες της υποδοµής και της οργάνωσης των γραφείων του εργοδότη 

του. 

Στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης αναλαµβάνει τα λειτουργικά έξοδα που 

απορρέουν από την αποδοχή αυτής της ανάθεσης. 

Προκειµένου, όµως για αµοιβές αρχιτεκτόνων και µηχανικών που είναι απευθείας 

ανάδοχοι των τεχνικών έργων και εκπονούν τις µελέτες ως µεµονωµένα άτοµα ή ως 

οργανωµένα γραφεία, που χρησιµοποιούν την υποδοµή και την οργάνωση των δικών τους 

γραφείων, επωµιζόµενοι οι ίδιοι και τα λειτουργικά έξοδα της ανάθεσης του έργου, 

εφαρµόζονται κατά περίπτωση οι συντελεστές των περιπτώσεων α΄- δ΄ της παρ. 5 του 

άρθρου 49 του Κ.Φ.Ε.. 

6. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, εφόσον ο µηχανικός δεν προσφέρει υπηρεσίες 

σε οργανωµένο γραφείο µελετών, αλλά αναλαµβάνει ο ίδιος (µόνος του ή 
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υποβοηθούµενος από δικό του προσωπικό) την επίβλεψη συγκοινωνιακού έργου, χωρίς 

να συµµετέχει στην Τεχνική Εταιρεία, επιβαρυνόµενος και µε όλες τις συνεπαγόµενες µε το 

σκοπό αυτόν δαπάνες, τότε για τον προσδιορισµό των καθαρών κερδών του θα 

εφαρµοστεί στην ακαθάριστη νόµιµη αµοιβή του συντελεστής 22%, ο οποίος 

προσαυξάνεται κατά ποσοστό 20% εφόσον βέβαια ισχύουν τα αναφερόµενα στην παρ.4 

του παρόντος (σχετ. τα 1072783/1330/Α0012/22.6.1994, 1064599/1536/Α0012/29.9.06 

έγγραφά µας). 

7. Περαιτέρω, ύστερα και από σχετικό ερώτηµα που υποβλήθηκε στο ΤΕΕ, έγινε 

δεκτό από τη ∆ιοίκηση ότι ο όρος «διεύθυνση έργου» ή «διοίκηση έργου» ή «διαχείριση 

έργου» συνδέεται µε τον εργοδότη (ιδιοκτήτη ή κύριο του έργου) και διενεργείται για 

λογαριασµό του προκειµένου αυτός να εκτιµήσει τις υπάρχουσες ανάγκες και να 

αποφασίσει τις ενέργειες που απαιτούνται για την παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης 

του τεχνικού έργου και όχι µε τον εργολάβο που ανέλαβε την εκτέλεση του έργου. Η 

παρακολούθηση αυτή του έργου διενεργείται από τον ίδιο τον εργοδότη ή ανατίθεται σε 

µηχανικό (αυτοπροσώπως ή υποβοηθούµενο από δικό του προσωπικό) µε σύµβαση 

έργου (Σχετ. τα 1043516/1000/Α0012/2.5.1996 και 1112242/2113/Α0012/8.11.1996 

έγγραφά µας). 

8. Με το 1081622/2113/Α0012/5.1.05 έγγραφό µας έγινε δεκτό ότι ο συντελεστής 

22% µπορεί να εφαρµοσθεί και για τη διεύθυνση εκτέλεσης (διοίκηση) έργων των 

κατηγοριών που περιγράφονται στις υποπεριπτώσεις αα΄, γγ΄, δδ΄ της περ. β΄ της παρ. 5 

του άρθρου 49 του Κ.Φ.Ε. υπό την προϋπόθεση ότι η ανάθεση της διεύθυνσης εκτέλεσης 

των ως άνω έργων δεν γίνεται από τον τυχόν εργολάβο που ανέλαβε την εκτέλεση του 

έργου αλλά από τον εργοδότη του έργου. 

9. Συνεπώς και κατ’ ανάλογη εφαρµογή µε τα αναφερόµενα στην παρ. 8 του 

παρόντος, γίνεται δεκτό ότι ο συντελεστής 22% µπορεί να εφαρµοσθεί και για την 

επίβλεψη συγκοινωνιακών έργων (υποπερίπτωση γγ΄ της περ. β΄ της παρ. 5 του άρθρου 

49 του Κ.Φ.Ε.) υπό την προϋπόθεση ότι η ανάθεση της επίβλεψης του ως άνω έργου 

γίνεται από τον ιδιοκτήτη ή κύριο του έργου και όχι από εργολάβο ή εργολάβους στους 

οποίους έχει ανατεθεί η εκτέλεση τµήµατος ή και όλου του έργου από τον ιδιοκτήτη ή κύριο 

του έργου. 

Περαιτέρω, σε τυχόν αντίθετη περίπτωση της προαναφερόµενης (δηλ. όταν η 

ανάθεση της επίβλεψης του συγκοινωνιακού έργου γίνεται σε µηχανικούς από τους πιο 

πάνω εργολάβους και όχι από τον ιδιοκτήτη ή κύριο του έργου) τότε το καθαρό εισόδηµα 

των µηχανικών αυτών, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των ανωτέρω, προσδιορίζεται σύµφωνα µε 

τα αναφερόµενα στην παρ. 1 του παρόντος. 
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10. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, το θέµα της επιλογής του συντελεστή που θα 

πρέπει να εφαρµοστεί για τον προσδιορισµό των καθαρών κερδών αρχιτεκτόνων - 

µηχανικών σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση, είναι θέµα πραγµατικό που ανάγεται στην 

εξελεγκτική εξουσία του προϊσταµένου της αρµόδιας ∆.Ο.Υ.. 

 

 

Αθήνα, 21 ∆εκεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1122339/2392/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση συγγραφέα συνταξιούχου δηµοσίου 
υπαλλήλου. 

 

Σε συνέχεια του 11151407/92/0015/13.12.2007 εγγράφου της ∆ιεύθυνσης Κ.Β.Σ. 

του Υπουργείου µας, σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 οι αµοιβές 

του συγγραφέα είναι εισόδηµα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελµάτων και φορολογείται 

στη Ζ΄ κατηγορία. Επίσης και οι αµοιβές που καταβάλλονται στους συγγραφείς από 

συγγραφικά δικαιώµατα είναι εισόδηµα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελµάτων. 

2. Από τη δικαστική και διοικητική νοµολογία (ΣτΕ 4222/1986, Σ.2736/1950/ΠΟΛ. 

91/20.7.1983) έγινε δεκτό ότι οι δηµόσιοι υπάλληλοι για τις εισπράξεις από πωλήσεις των 

βιβλίων τους ή από συγγραφικά δικαιώµατα δεν υποχρεούνται στην τήρηση των βιβλίων 

και στην έκδοση των στοιχείων που ορίζονται από τον Κ.Β.Σ. (π.δ.182/1992). 

Ακόµη σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ του τελευταίου εδαφίου της 

παρ.1 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε µε την 

παρ.2 του άρθρου 27 του ν.3522/2006 και το οποίο ισχύει σύµφωνα µε την περίπτωση θ΄ 

του άρθρου 39 αυτού του νόµου από 1.1.2007, ορίζεται µεταξύ άλλων ότι δεν θεωρείται 

επιτηδευµατίας ο συγγραφέας δηµόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος εφόσον δεν είναι 

επιτηδευµατίας από άλλη αιτία. 

3. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 50 του ν.2238/1994, αν ο υπόχρεος δεν τηρεί 

βιβλία και στοιχεία που ορίζονται από τον Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων, ή αυτά που τηρεί 

είναι ανεπαρκή ή ανακριβή, το ακαθάριστο και καθαρό εισόδηµα προσδιορίζονται 

τεκµαρτώς. 

Με τις διατάξεις της παρ.4 του ίδιου άρθρου και νόµου, για κάθε κατηγορία 

επαγγέλµατος, προβλέπεται ένας µοναδικός συντελεστής καθαρών αµοιβών, ο οποίος 

εφαρµόζεται στις ακαθάριστες αµοιβές. Με την 16382/ΠΟΛ. 371/1987 απόφ. Υπ. 
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Οικονοµικών, ο µοναδικός συντελεστής καθαρού εισοδήµατος του συγγραφέα 

καθορίστηκε σε 45%. 

Περαιτέρω, µε την 1004925/15062/Γ0012/ΠΟΛ. 1004/2006 Αποφ. Υπ. 

Οικονοµικών, για τον εκδότη βιβλίων - συγγραφέα δηµόσιο υπάλληλο και συνταξιούχο 

δηµόσιο υπάλληλο, ο µοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους ορίστηκε σε 22% (κ.α. 

3211 β). 

4. Το Ν.Σ.Κ. µε τη γνωµοδότηση 464/2004, έκρινε ότι για τον προσδιορισµό του καθαρού 

εισοδήµατος των δηµοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων δηµοσίων υπαλλήλων 

συγγραφέων που είναι εκδότες ταυτόχρονα και διαθέτουν οι ίδιοι τα βιβλία τους, 

εφαρµόζεται ο συντελεστής 22% (κ.α. 3211 β), ενώ για τους λοιπούς συγγραφείς 

δηµοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους δηµοσίους υπαλλήλους (συγγραφικά 

δικαιώµατα) ή που εκχωρούν σε τρίτους το δικαίωµα έκδοσης και εκµετάλλευσης 

εφαρµόζεται ο µοναδικός συντελεστής 45% που ορίζεται για τους συγγραφείς γενικά. 

5. Συνεπώς, εφόσον ως συνταξιούχος δηµόσιος υπάλληλος καθηγητής Πανεπιστηµίου, 

αποκτάτε εισόδηµα από τη διάθεση σε φοιτητές βιβλίων που είχατε συγγράψει πριν 

συνταξιοδοτηθείτε, οι αµοιβές που λαµβάνετε θεωρούνται και φορολογούνται ως εισόδηµα 

Ζ΄ κατηγορίας (από ελευθέρια επαγγέλµατα). 

Ο προσδιορισµός του καθαρού σας εισοδήµατος, εφόσον δεν τηρείτε βιβλία και 

στοιχεία του Κ.Β.Σ. προσδιορίζεται είτε µε την εφαρµογή του µοναδικού συντελεστή 22% 

επί των ακαθάριστων αµοιβών, εάν εσείς εκδίδετε τα βιβλία και τα διαθέτετε ο ίδιος είτε µε 

την εφαρµογή του µοναδικού συντελεστή 45% εάν εκχωρήσατε σε τρίτους το δικαίωµα 

έκδοσης και εκµετάλλευσης των βιβλίων σας. 

 

 

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1092000/1792/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: «Εφαρµογή συντελεστών προσδιορισµού καθαρού εισοδήµατος 
της παρ.5 του άρθρου 49 του Ν.2238/1994». 

 

Απαντώντας σε έγγραφό σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας πληροφορούµε 

τα εξής: 

1. Με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 49 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994) ορίζεται ότι κατ’ 

εξαίρεση, για αµοιβές αρχιτεκτόνων και µηχανικών για τη σύνταξη µελετών και σχεδίων 

οικοδοµικών και λοιπών τεχνικών έργων, την επίβλεψη της εκτέλεσής τους, τη διεύθυνση 
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εκτέλεσης (διοίκηση του έργου) και την ενέργεια πραγµατογνωµοσυνών και διαιτησιών 

σχετικών µε αυτά τα έργα, το καθαρό εισόδηµα εξευρίσκεται µε τη χρήση συντελεστή στις 

ακαθάριστες νόµιµες αµοιβές τους, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και οι πάσης φύσεως 

τόκοι υπερηµερίας λόγω καθυστέρησης στην καταβολή των πιο πάνω αµοιβών. 

Ο συντελεστής αυτός είναι ανάλογος µε την κατηγορία του έργου και ορίζεται από 

τις διατάξεις αυτής της παραγράφου. 

2. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση (1109836/2063/Α0012/29.10.96 έγγραφό 

µας) οι οριζόµενοι από την παρ.5 του άρθρου 49 του Κ.Φ.Ε. συντελεστές, εφαρµόζονται 

για τον προσδιορισµό του καθαρού εισοδήµατος από τις συγκεκριµένες εργασίες που 

αναφέρονται στην προηγούµενη διάταξη και στην περίπτωση που οι εργασίες αυτές 

εκτελούνται από εταιρίες, µε εξαίρεση τις εταιρίες περιορισµένης ευθύνης και τις Α.Ε. 

ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων που τηρούνται και από το αν οι υπηρεσίες 

παρέχονται αποκλειστικά από τα µέλη τους ή απασχολείται και έµµισθο ειδικευµένο 

προσωπικό. 

3. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, για να εφαρµόζονται οι συντελεστές του άρθρου 

49 σε προσωπική εταιρεία απαιτείται οι εργασίες της εταιρείας να αναφέρονται στην ίδια 

διάταξη, τα δε µέλη της να είναι αποκλειστικά µηχανικοί οι οποίοι ή να εργάζονται µόνοι 

τους για τους σκοπούς της εταιρείας ή να απασχολούν παράλληλα και έµµισθο 

ειδικευµένο προσωπικό (σχετ. το 1094444/1926/Α0012/3.2.2003 έγγραφό µας). 

4. Με την από 28.9.07 αίτησή σας µας γνωρίσατε ότι κάτοχος πτυχίων της κατηγορίας 

24, 25 και 27 του π.δ.541/1978 µε αντίστοιχες τάξεις ∆΄ Γ ΄και Α΄ εκπονεί µελέτες δηµοσίου 

και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα των παραπάνω κατηγοριών. 

Εφόσον, όπως µας γνωστοποιήσατε τηλεφωνικώς, τα µέλη της µελετητικής 

οµόρρυθµης εταιρείας που έχετε συστήσει δεν είναι µηχανικοί αλλά δασολόγοι τότε οι 

διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 49 του Κ.Φ.Ε. δεν έχουν εφαρµογή για τον προσδιορισµό 

του καθαρού εισοδήµατος της συγκεκριµένης οµόρρυθµης εταιρείας για τις δασικές 

µελέτες και τις µελέτες φυτοτεχνικής διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων 

πρασίνου. Συνεπώς στη συγκεκριµένη περίπτωση το καθαρό εισόδηµα της οµόρρυθµης 

εταιρείας θα προσδιορισθεί λογιστικώς. 
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Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1089170/1742/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Προσδιορισµός καθαρού Εισοδήµατος συνταξιούχου Μηχανικού 
ο οποίος εισπράττει αµοιβή για τη σύνταξη µελέτης οικοδοµικού έργου 
κατόπιν δικαστικής απόφασης. 

 

Απαντώντας στο από 18.09.2007 έγγραφό σας, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, 

σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 49 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994) ορίζεται ότι, κατ’ 

εξαίρεση για αµοιβές αρχιτεκτόνων και µηχανικών για τη σύνταξη µελετών και σχεδίων 

οικοδοµικών και λοιπών τεχνικών έργων, την επίβλεψη της εκτέλεσής τους, την διεύθυνση 

εκτέλεσης (διοίκηση του έργου) και την ενέργεια πραγµατογνωµοσυνών και διαιτησιών 

σχετικών µε αυτά τα έργα, το καθαρό εισόδηµα εξευρίσκεται µε την χρήση συντελεστή, 

στις ακαθάριστες νόµιµες αµοιβές τους, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και οι πάσης 

φύσεως τόκοι υπερηµερίας λόγω καθυστέρησης στην καταβολή των πιο πάνω αµοιβών. 

Ο συντελεστής αυτός είναι ανάλογος µε την κατηγορία του έργου και ορίζεται από τις 

διατάξεις αυτής της παραγράφου. 

2. Στο ανωτέρω έγγραφό σας µας αναφέρετε ότι το έτος 1997 η εταιρία «...» σας ανέθεσε 

τη µελέτη για τη δηµιουργία υπογείου, πρώτου και δεύτερου ορόφου προκειµένου για τον 

εκσυγχρονισµό εργοστασίου. Στις 15.12.1999 υποβάλατε τη στατική µελέτη στη ∆/νση 

Πολεοδοµίας Αθηνών, η οποία την ενέκρινε στις 2.5.2000. Στις 11.10.2000 

προσκοµίσθηκε ο πίνακας αµοιβών της οριστικής µελέτης στην εταιρεία η οποία αρνήθηκε 

οποιαδήποτε υποχρέωση αναγκάζοντάς σας να προσφύγετε δικαστικώς. Στις αρχές του 

2001, για λόγους υγείας υποβάλατε δήλωση διακοπής εργασιών στην εφορία και γίνατε 

συνταξιούχος. Τελικά, το 2005 το Εφετείο Αθηνών προσδιόρισε οριστικά το ύψος της 

αµοιβής για την στατική µελέτη που είχατε εκπονήσει στο ποσό των 60.650,00 ευρώ 

πλέον των νοµίµων τόκων. 

3. Η αµοιβή για τη στατική µελέτη που είχατε εκπονήσει πλέον των νοµίµων τόκων που 

σας επιδίκασε το Εφετείο Αθηνών, ενώ ήσασταν ήδη συνταξιούχος, ανάγεται στο χρόνο 

άσκησης του επαγγέλµατός σας ως µηχανικός και κατά συνέπεια αποτελεί εισόδηµα από 

το επάγγελµά σας ως µηχανικού (Ζ΄ κατηγορίας) (σχετ. τα 1037823/706/Α0012/10.05.01, 

1022703/579/Α0012115.12.04 έγγραφά µας). 

4. Συνεπώς, το καθαρό σας εισόδηµα από την αµοιβή µελέτης οικοδοµικού έργου που 

είχατε εκπονήσει και την οποία σας επιδίκασε το Εφετείο Αθηνών, ενώ ήσασταν ήδη 
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συνταξιούχος, θα εξευρεθεί µε την χρήση κατάλληλου συντελεστή, όπως αυτός ορίζεται 

από τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 49 του Κ.Φ.Ε., στις ακαθάριστες αµοιβές σας 

(επιδικασθέν ποσό πλέον των νοµίµων τόκων), σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ.1 

του παρόντος. 

 

 

Αθήνα, 19 Σεπτεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1086059/1662/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: «Το καθαρό εισόδηµα των µηχανικών από αµοιβές για την 
εκπόνηση µελετών στα πλαίσια µη τεχνικών έργων προσδιορίζεται 
λογιστικά, µε βάση τις διατάξεις των παρ.1, 2 και 4 του άρθρου 49 του 
ν.2238/1994». 

 

Απαντώντας στο µε αρ.πρωτ.11161/31.8.07 έγγραφό σας, αναφορικά µε το 

παραπάνω θέµα, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), ορίζεται 

ότι, εισόδηµα από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλµατος αποτελούν µεταξύ των άλλων και 

οι αµοιβές από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλµατος του µηχανικού. 

2. Εξάλλου, µε τις διατάξεις των παρ.1, 2 και 4 του άρθρου 49 του Κ.Φ.Ε., µεταξύ των 

άλλων ορίζεται ότι, ως ακαθάριστο εισόδηµα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελµάτων 

λαµβάνεται το σύνολο των αµοιβών, που εισπράττονται από την άσκηση του ελευθέριου 

επαγγέλµατος, όπως αυτό προκύπτει από επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία που τηρεί 

ο φορολογούµενος, από το οποίο εκπίπτουν οι επαγγελµατικές δαπάνες που αναφέρονται 

στην παρ.1 του άρθρου 31 του ίδιου νόµου, µόνο εφόσον αποδεικνύεται η καταβολή τους 

µε νόµιµο φορολογικό στοιχείο και έχουν αναγραφεί στα βιβλία του υποχρέου και το 

εναποµένον ποσό αποτελεί το καθαρό εισόδηµα από υπηρεσίες ελευθερίων 

επαγγελµάτων υποκείµενο σε φόρο. 

3. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παρ.5 του πιο πάνω άρθρου και νόµου ορίζεται ότι, κατ’ 

εξαίρεση, για αµοιβές αρχιτεκτόνων και µηχανικών για την σύνταξη µελετών και σχεδίων 

οικοδοµικών και λοιπών τεχνικών έργων, την επίβλεψη της εκτέλεσής τους, την διεύθυνση 

εκτέλεσης (διοίκηση του έργου) και την ενέργεια πραγµατογνωµοσυνών και διαιτησιών 

σχετικών µε αυτά τα έργα, το καθαρό εισόδηµα εξευρίσκεται µε την χρήση συντελεστή, 

στις ακαθάριστες νόµιµες αµοιβές τους, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και οι πάσης 

φύσεως τόκοι υπερηµερίας λόγω καθυστέρησης στην καταβολή των πιο πάνω αµοιβών. 
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Ο συντελεστής αυτός είναι ανάλογος µε την κατηγορία του έργου και ορίζεται από τις 

διατάξεις αυτής της παραγράφου. 

Έτσι, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.β΄ της παρ.5 του άρθρου 49 του Κ.Φ.Ε., 

εφαρµόζεται συντελεστής 22% για µελέτη - επίβλεψη χωροταξικών, πολεοδοµικών, 

συγκοινωνιακών, υδραυλικών έργων και για ακαθάριστες αµοιβές από διεύθυνση 

εκτέλεσης έργου. Ειδικότερα, ο συντελεστής αυτός εφαρµόζεται, µεταξύ άλλων, σε µελέτες 

οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας (υποπερίπτωση εε΄). 

4. Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.5 του ίδιου άρθρου και νόµου, αν από τα 

βιβλία και στοιχεία του υποχρέου προκύπτει ότι οι δαπάνες της χρήσης βρίσκονται σε 

προφανή δυσαναλογία µε το υπόλοιπο των ακαθάριστων αµοιβών (τεκµαρτές δαπάνες), 

που προκύπτουν από την εφαρµογή του συντελεστή, ο προϊστάµενος της δηµόσιας 

οικονοµικής υπηρεσίας προσαυξάνει το συντελεστή αυτόν κατά ποσοστό 20%. ∆εν 

θεωρείται ότι υπάρχει προφανής δυσαναλογία, όταν η διαφορά µεταξύ δαπανών που 

προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία και τεκµαρτών δαπανών, κατά τα ανωτέρω, είναι 

µέχρι ποσοστό 20% των τεκµαρτών δαπανών. 

5. Επίσης, ως τεχνικό έργο, µε βάσει διατάξεις ειδικών νόµων (ν.1418/1984 όπως ισχύει 

µετά τις τροποποιήσεις και συµπληρώσεις µε τις διατάξεις του ν.2229/1994, το Ελληνικό 

Λογιστικό Σχέδιο - π.δ.1123/1980), την διοικητική και δικαστηριακή νοµολογία, νοείται κάθε 

νέα κατασκευή ή επέκταση ή ανακαίνιση ή επισκευή ή συντήρηση και η οικονοµικά ή 

τεχνικά αυτοτελής λειτουργία, καθώς και κάθε σχετική ερευνητική εργασία, που απαιτεί 

τεχνική γνώση και επέµβαση και που συνδέεται µε οποιοδήποτε τρόπο µε το έδαφος, το 

υπέδαφος ή τον υποθαλάσσιο χώρο, όπως και τα πλωτά τµήµατα των τεχνικών έργων. 

Τεχνικό έργο είναι µόνιµες κατά κανόνα, τεχνικές κατασκευές µε τις οποίες τροποποιείται 

το φυσικό περιβάλλον, µε σκοπό την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων της οικονοµικής 

µονάδος (δρόµοι, πλατείες, λιµάνια, φράγµατα, λίµνες, διώρυγες, περιφράξεις, σήραγγες, 

γέφυρες, αεροδρόµια, στάδια κ.λπ.). 

6. Στο έγγραφό σας µας αναφέρετε ότι ο τοπογράφος µηχανικός «...» σας υπέβαλε 

δήλωση φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων οικ. έτους 2007, όπου και 

περιέλαβε αµοιβές αξίας 45.000,00 ευρώ, από την εκπόνηση µελέτης «οργάνωσης 

επιχειρησιακής έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων». Όπως µας αναφέρετε, τα σηµεία 

στα οποία επικεντρώνεται η εν λόγω µελέτη, είναι: 

� Υπάρχουσες πρώτες ύλες. 

� Ευκολίες στην παραγωγική διαδικασία. 

� Τρόπος προώθησης στο δίκτυο των πελατών (έµποροι ή τεχνικές εταιρείες). 

Οργάνωση εργοταξίου παραγωγικής διαδικασίας µε βελτιστοποίηση κόστους 
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παραγωγής, ανθρώπινου δυναµικού και µηχανολογικού εξοπλισµού. 

� Προτάσεις για συνεργασία µε µηχανουργείο εξωτερικού συνεργάτη όπου και 

γίνονται µικροµετατροπές στον µηχανολογικό εξοπλισµό. 

7. Κατόπιν των όσων εκτέθηκαν, διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 49 

του Κ. Φ. Ε., αναφορικά µε την χρήση κατάλληλου συντελεστή στις ακαθάριστες νόµιµες 

αµοιβές αρχιτεκτόνων και µηχανικών προκειµένου να εξευρεθεί το καθαρό τους εισόδηµα, 

έχουν εφαρµογή µόνο για µελέτες κατασκευής τεχνικών έργων, όπως αυτά αναφέρονται 

στην παρ.5 της παρούσας, για τα οποία απαιτείται θεώρηση των σχεδίων ή µελετών ή 

χορήγηση της σχετικής άδειας από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, η επίβλεψή 

τους κ.λπ.. Έτσι, το καθαρό εισόδηµα µηχανικού που εκπονεί στα πλαίσια µη τεχνικού 

έργου κάποια από τις µελέτες της παρ.5 του άρθρου 49 του Κ.Φ.Ε, θα προκύψει µε βάση 

τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ.1 έως 4 του Κ.Φ.Ε (λογιστικός προσδιορισµός) και όχι µε 

βάση τις ειδικές διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 49 του ίδιου νόµου. Συγκεκριµένα ο 

ανωτέρω συντελεστής 22% έχει εφαρµογή σε µελέτες κατασκευής µόνο χωροταξικών, 

πολεοδοµικών, συγκοινωνιακών και υδραυλικών τεχνικών έργων (σχετ. το 

1063748/1157/Α0012/28.6.07 έγγραφό µας). 

8. Τέλος, το θέµα της επιλογής ή µη του συντελεστή που θα πρέπει να εφαρµοστεί για τον 

προσδιορισµό των καθαρών κερδών αρχιτεκτόνων-µηχανικών σε κάθε συγκεκριµένη 

περίπτωση, είναι θέµα πραγµατικό που ανάγεται στην εξελεγκτική εξουσία του αρµόδιου 

προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ.. 

 

 

Αθήνα 5 Ιουλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 105944011181/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Έκδοση µισθωµάτων κατά τη χρονοµίσθωση ε.ι.χ. από ελεύθερο 
επαγγελµατία. 

 

Σε απάντηση της από 25.5.2007 αίτησής σας, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, 

σας γνωρίζουµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του Κ.Φ.Ε., από το 

ακαθάριστο εισόδηµα των ελεύθερων επαγγελµατιών εκπίπτουν οι δαπάνες που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε., µόνο εφόσον αποδεικνύεται η 

καταβολή τους µε νόµιµο φορολογικό στοιχείο και έχουν αναγραφεί στα βιβλία του 

υποχρέου. Ειδικά οι δαπάνες συντήρησης, λειτουργίας, επισκευής, κυκλοφορίας, 
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αποσβέσεων και µισθωµάτων που καταβάλλονται σε εταιρίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, που χρησιµοποιούνται για τις ανάγκες του 

ελευθέριου επαγγέλµατος, εκπίπτουν κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του 

συνολικού ύψους αυτών, µε δυνάµενο να υπερβεί ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) του 

δηλωθέντος ακαθάριστου εισοδήµατος από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελµάτων. 

2. Περαιτέρω, όπως έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση, σε περίπτωση που τα στοιχεία της 

σύµβασης µίσθωσης του αυτοκινήτου συνάδουν στην έννοια και το περιεχόµενο της 

σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1 του ν.1665/1986 

(παραχώρηση χρήσης πράγµατος έναντι µισθώµατος, διάρκεια µίσθωσης, δικαίωµα 

αγοράς του αυτοκινήτου από τον αντισυµβαλλόµενο κατά τη λήξη της µίσθωσης έναντι 

τιµήµατος) και παρά το γεγονός ότι η εκµισθώτρια επιχείρηση δεν είναι εταιρία 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης (Ieasing) του ν.1665/1986, δύναται η σύµβαση µίσθωσης να 

εξοµοιωθεί µε τη σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης, µε συνέπεια τον περιορισµό των 

προς έκπτωση µισθωµάτων κατά 25% του συνολικού ύψους αυτών, µη δυνάµενο να 

υπερβεί 3% του δηλωθέντος ακαθάριστου εισοδήµατος από υπηρεσίες ελευθέριων 

επαγγελµάτων (σχετ. 1099553/2108/Α0012/2.12.2003 έγγραφο). 

3. Τέλος σας πληροφορούµε ότι, τα µισθώµατα που θα καταβάλλετε για τη χρονοµίσθωση 

E.I.X. αυτοκινήτου είναι δυνατό να αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα έσοδά σας εφόσον 

όµως αποδεικνύεται ότι το αυτοκίνητο χρησιµοποιείται αποκλειστικά για τις επαγγελµατικές 

σας ανάγκες. 

Η διαπίστωση αν το Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο χρησιµοποιείται για το σκοπό αυτό και σε 

ποια έκταση είναι θέµα πραγµατικό και σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση θα εξετάζεται µε 

την επιβαλλόµενη αντικειµενικότητα. Επίσης θα εξετάζεται αν και κατά πόσο η σύµβαση 

της χρονοµίσθωσης συνάδει στην έννοια και το περιεχόµενο της σύµβασης 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης προκειµένόυ να εξετασθεί αν θα περιοριστεί ή όχι η έκπτωση 

των δαπανών σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος. 

 

 

Αθήνα 28 Ιουνίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1063748/1157/Α0012 

 

ΘΕΜΑ:Φορολογική µεταχείριση γεωπόνων µελετητών. 

 

Σε απάντηση υποµνήµατός σας που διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία µας από το 

Γραφείο Γενικού Γραµµατέα, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας γνωρίζουµε τα 
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ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), ορίζεται 

ότι, εισόδηµα από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλµατος αποτελούν, µεταξύ των άλλων και 

οι αµοιβές από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλµατος του γεωπόνου. 

2. Εξάλλου, µε τις διατάξεις των παρ. 1,2 και 4 του άρθρου 49 του Κ.Φ.Ε., µεταξύ των 

άλλων ορίζεται ότι, ως ακαθάριστο εισόδηµα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελµάτων 

λαµβάνεται το σύνολο των αµοιβών, που εισπράττονται από την άσκηση του ελευθέριου 

επαγγέλµατος, όπως αυτό προκύπτει από επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία που τηρεί 

ο φορολογούµενος, από το οποίο εκπίπτουν οι επαγγελµατικές δαπάνες που αναφέρονται 

στην παρ. 1 του άρθρου 31 του ίδιου νόµου, µόνο εφόσον αποδεικνύεται η καταβολή τους 

µε νόµιµο φορολογικό στοιχείο και έχουν αναγραφεί στα βιβλία του υπόχρεου και το 

εναποµένων ποσό αποτελεί το καθαρό εισόδηµα από υπηρεσίες ελευθέριων 

επαγγελµάτων υποκείµενο σε φόρο. 

3. Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 49 του ίδιου νόµου, κατ’ 

εξαίρεση για αµοιβή αρχιτεκτόνων και µηχανικών για τη σύνταξη µελετών (όσες ρητά 

αναφέρονται σ’ αυτήν την διάταξη) και σχεδίων οικοδοµικών και λοιπών τεχνικών έργων, 

το καθαρό εισόδηµα εξευρίσκεται µε τη χρήση κατάλληλου συντελεστή στις ακαθάριστες 

νόµιµες αµοιβές τους στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και οι πάσης φύσεως τόκοι 

υπερηµερίας λόγω καθυστέρησης στην καταβολή των πιο πάνω αµοιβών. 

Ο συντελεστής αυτός είναι ανάλογος µε την κατηγορία του έργου και ορίζεται από 

τις διατάξεις αυτής της παραγράφου. 

Έτσι, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 5 του άρθρου 49 του Κ.Φ.Ε., 

εφαρµόζεται συντελεστής 22% για µελέτη - επίβλεψη χωροταξικών, πολεοδοµικών, 

συγκοινωνιακών, υδραυλικών έργων και για ακαθάριστες αµοιβές από διεύθυνση 

εκτέλεσης έργου. Ειδικότερα, ο συντελεστής αυτός εφαρµόζεται, µεταξύ άλλων, σε µελέτες 

γεωργικές (γεωργοοικονοµικές - γεωργοτεχνικές εγγείων βελτιώσεων, 

γεωργοκτηνοτροφικού προγραµµατισµού, γεωργοκτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων) 

[υποπερίπτωση ζζ]. 

4. Επίσης, ως τεχνικό έργο, µε βάσει διατάξεις ειδικών νόµων (ν.1418/1984 όπως ισχύει 

µετά τις τροποποιήσεις και συµπληρώσεις µε τις διατάξεις του ν.2229/1994, το Ελληνικό 

Λογιστικό Σχέδιο - Π.δ.1123/1980), την διοικητική και δικαστηριακή νοµολογία, νοείται κάθε 

νέα κατασκευή ή επέκταση ή ανακαίνιση ή επισκευή ή συντήρηση και η οικονοµικά ή 

τεχνικά αυτοτελής λειτουργία, καθώς και κάθε σχετική ερµηνευτική εργασία, που απαιτεί 

τεχνική γνώση και επέµβαση και που συνδέεται µε οποιονδήποτε τρόπο µε το έδαφος, το 

υπέδαφος ή τον υποθαλάσσιο χώρο, όπως και τα πλωτά τµήµατα των τεχνικών έργων. 
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Τεχνικό έργο είναι µόνιµες κατά κανόνα, τεχνικές κατασκευές µε τις οποίες τροποποιείται 

το φυσικό περιβάλλον, µε σκοπό την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων της οικονοµικής 

µονάδος (δρόµοι, πλατείες, λιµάνια, φράγµατα, λίµνες, διώρυγες, περιφράξεις, σήραγγες, 

γέφυρες, αεροδρόµια, στάδια, κ.λπ.). 

5. ∆ιευκρινίζεται ότι οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 49 του Κ.Φ.Ε., αναφορικά µε την 

χρήση κατάλληλου συντελεστή στις ακαθάριστες νόµιµες αµοιβές αρχιτεκτόνων και 

µηχανικών προκειµένου να εξευρεθεί το καθαρό τους εισόδηµα, έχουν εφαρµογή µόνο για 

µελέτες κατασκευής τεχνικών έργων, όπως αυτά αναφέρονται στην παρ. 4 της παρούσας, 

για τα οποία απαιτείται θεώρηση των σχεδίων ή µελετών ή χορήγηση της σχετικής άδειας 

από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, η επίβλεψή τους, κ.λπ. (σχετ. το 

1007629/58/Α0012/24.1.07 έγγραφό µας). Έτσι, το καθαρό εισόδηµα µηχανικού που 

εκπονεί στα πλαίσια µη τεχνικού έργου κάποια από τις µελέτες της παρ.5 του άρθρου 49 

του Κ.Φ.Ε., θα προκύψει µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ.1 έως 4 του Κ.Φ.Ε. ( 

λογιστικός προσδιορισµός) και όχι µε βάση τις ειδικές διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 49 

του ίδιου νόµου. Συγκεκριµένα ο ανωτέρω συντελεστής 22% έχει εφαρµογή σε µελέτες 

κατασκευής µόνο χωροταξικών, πολεοδοµικών, συγκοινωνιακών και υδραυλικών τεχνικών 

έργων. 

6. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε., στο εισόδηµα από 

αµοιβή ελευθέριου επαγγέλµατος ενεργείται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 20% στο 

ακαθάριστο ποσό των αµοιβών αυτών. 

7. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι: 

α) Στις αµοιβές γεωπόνων µελετητών πρέπει να διενεργείται παρακράτηση φόρου µε 

συντελεστή 20% στο ακαθάριστο ποσό αυτών. 

β) Το καθαρό εισόδηµα για το οποίο θα φορολογηθεί ο γεωπόνος µελετητής θα προκύψει 

µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 49 παρ. 1 έως 4 του ν.2238/1994, και όχι µε βάση τις 

ειδικές διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 49 του ίδιου νόµου. 

Τέλος, το αίτηµα που αναφέρεται στο έγγραφό σας, περί της θέσπισης Μ.Σ.Κ.Κ. για 

τον γεωπόνο µελετητή, δεν αντιµετωπίζεται από την Υπηρεσία µας. 

 

 

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1042733/816/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Έκπτωση δαπάνης κυκλοφορίας E.l.X. αυτοκινήτου στην 
περίπτωση άσκησης ελευθέριου επαγγέλµατος κι εµπορικής 
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δραστηριότητας. 

 

Απαντώντας στην από 2.5.2007 αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.β΄ της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, οι 

δαπάνες συντήρησης, λειτουργίας, επισκευής, κυκλοφορίας, αποσβέσεων και 

µισθωµάτων που καταβάλλονται σε εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης για επιβατικά 

αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης µε κυλινδρισµό κινητήρα µέχρι χίλια εξακόσια (1600) κυβικά 

εκατοστά, που έχουν στην κυριότητά τους οι επιχειρήσεις ή που έχουν µισθωµένα από 

τρίτους, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους µέχρι εξήντα τοις εκατό (60%) του 

συνολικού ύψους αυτών εφόσον αυτά χρησιµοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης. 

Για αυτοκίνητα µεγαλύτερου κυβισµού εκπίπτει, µε τις ίδιες προϋποθέσεις, 

ποσοστό, µέχρι είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των πιο πάνω δαπανών. 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 49 τον πιο πάνω; νόµου ορίζεται 

ότι οι δαπάνες συντήρησης, λειτουργίας, επισκευής, κυκλοφορίας, αποσβέσεων και 

µισθωµάτων που καταβάλλονται ,σε εταιρίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης νια επιβατικά 

αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που χρησιµοποιούνται για τις ανάγκες ελευθέριου 

επαγγέλµατος εφόσον αποδεικνύεται η καταβολή τους µε νόµιµα φορολογικά στοιχεία κατ 

έχουν αναγραφεί στα βιβλία του υπόχρεου, εκπίπτουν κατά ποσοστά είκοσι πέντε τοις 

εκατό (25%) του συνολικού ύψους αυτών, µη δυνάµενο να υπερβεί ποσοστό τρία τοις 

εκατό (3%) του δηλωθέντος ακαθάριστου εισοδήµατος από υπηρεσίες ελευθερίων 

επαγγελµάτων. 

3. Εξάλλου, µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 48 του ίδιου νόµου ορίζεται, ότι 

εισόδηµα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελµάτων είναι οι αµοιβές από την άσκηση του 

ελευθέριου επαγγέλµατος του ηθοποιού. 

4. Επίσης, όπως έχει γίνει δεκτό µε το 1140413/2234/Α0012/30.12.1998 έγγραφό µας 

οι αµοιβές που αποκτώνται από την οργάνωση και διαχείριση πολιτιστικών εκδηλώσεων 

στις οποίες αναλαµβάνεται µόνο η καλλιτεχνική υποστήριξη και δεν υπάρχει συµµετοχή 

στη χρηµατοοικονοµική διαχείριση τους αποτελούν εισόδηµα από ελευθέρια επαγγέλµατα, 

καθόσον η δραστηριότητα αυτή προσιδιάζει µε εκείνη του εµπειρογνώµονα, καθόσον 

προέχει το πνευµατικό στοιχείο και η ειδική επιστηµονική γνώµη που είναι απαραίτητη για 

την άσκησή της. Αντίθετα στη περίπτωση που αναλαµβάνεται και η χρηµατοοικονοµική 

διαχείριση αυτών των εκδηλώσεων αποκτάται εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις. 

5. Από τα στοιχεία που µας θέσατε υπόψη µε τη σχετική αίτησή σας και όπως µας 

γνωρίσατε τηλεφωνικά προκύπτει, ότι αποκτάτε εισοδήµατα από την άσκηση του 
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επαγγέλµατος του ηθοποιού καθώς και από την οργάνωση και διαχείριση πολιτιστικών και 

ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (θεατρικά δρώµενα) στις οποίες συµµετέχουν αµειβόµενοι από 

εσάς ηθοποιοί. 

6. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι αποκτάτε εισόδηµα από την άσκηση του ελευθέριου 

επαγγέλµατος του ηθοποιού καθώς και από εµπορικές επιχειρήσεις (διοργάνωση 

πολιτιστικών εκδηλώσεων). Κατά συνέπεια, οι δαπάνες επισκευής και κυκλοφορίας που 

καταβάλλετε για µισθωµένο·επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης εκπίπτουν από το 

ακαθάριστο εισόδηµα σας κατά το ποσοστό που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.2 

του άρθρου 49 του ν.2238/1994, εφόσον βέβαια το αυτοκίνητο χρησιµοποιείται για τις 

ανάγκες του ελευθέριου, επαγγέλµατος του ηθοποιού. Αντίθετα, εάν το εν λόγω 

αυτοκίνητο χρησιµοποιείται για την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων οι πιο πάνω 

δαπάνες εκπίπτουν κατά το ποσοστά που προβλέπεται, από την περ.β΄ της παρ.1 του 

άρθρου 31 του ίδιου νόµου. Στην περίπτωση που το αυτοκίνητα χρησιµοποιείται 

ταυτόχρονα και για τις δυο δραστηριότητες οι πιο πάνω δαπάνες θα επιµερισθούν 

ανάλογα µε το ύψος των εσόδων, από ελευθέρια επαγγέλµατα και από εµπορικές 

επιχειρήσεις και στη συνέχεια θα εφαρµοσθούν τα προβλεπόµενα ποσοστά, στα 

αντίστοιχα τµήµατα της δαπάνης. 

Επίσης, η δαπάνη µίσθωσης του αυτοκινήτου - εκπίπτει στο σύνολό της, εφόσον 

βέβαια το αυτοκίνητο χρησιµοποιείται για την άσκηση των πιο πάνω δραστηριοτήτων και 

όχι για την κάλυψη προσωπικών σας αναγκών. 

Επισηµαίνεται, ότι σύµφωνα µε την αριθ. 1003821/10037/Β0012/ΠΟΛ. 

1005/14.1.2005 Α.Υ.Ο.Ο τα µισθώµατα που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις σε επιχειρήσεις 

ενοικίασης αυτοκινήτων, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα τους, κατά τα πιο πάνω 

ποσοστά στις περιπτώσεις που από τη σύµβαση µίσθωσης µε τις πιο πάνω επιχειρήσεις 

προβλέπεται η αγορά του αυτοκινήτου από τη µισθώτρια επιχείρηση σε 

προσυµφωνηµένη τιµή (σύµβαση leasing εν τοις πράγµασι). 

Τέλος, αναφορικά µε τους λογαριασµούς Ο.Τ.Ε., ∆.Ε.Η., κ.λπ. της οικίας σας η 

οποία χρησιµοποιείται ως έδρα της επιχείρησής σας οι εν λόγω δαπάνες εκπίπτουν από 

τα ακαθάριστα εισοδήµατά σας κατά το µέρος αυτών που αφορούν την άσκηση της 

επιχειρηµατικής σας δραστηριότητας και συµβάλλουν στην ανάπτυξη των εργασιών σας 

και στη δηµιουργία εισοδήµατος. 

Η διαπίστωση της ύπαρξης των προϋποθέσεων αυτών για την αναγνώριση της 

έκπτωσης µίας δαπάνης από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης είναι θέµα 

πραγµατικό και ως εκ τούτου εναπόκειται στην εξελεγκτική εξουσία του προϊσταµένου της 

∆.Ο.Υ., ο οποίος σε κάθε περίπτωση ερευνά το ύψος και τη φύση της κάθε συγκεκριµένης 
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δαπάνης και σε περίπτωση αµφιβολίας κρίνουν τα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια και εποµένως, η 

υπηρεσία µας δεν µπορεί να αποφανθεί; εκ των προτέρων αν µία συγκεκριµένη δαπάνη 

εκπίπτει ή όχι από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης (1072298 / 1560 / Α0012 / 

21.10.2003 έγγραφο). 

 

 

Αθήνα 19 Ιουνίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1024777/475/Α0012 

 

ΘΕΜΑ:Φορολογική µεταχείριση περιβαλλοντολόγου. 

 

Απαντώντας στο µε αρ. πρωτ. 191/5.3.2007 έγγραφό σας, αναφορικά µε το 

παραπάνω θέµα, σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), στο 

εισόδηµα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελµάτων συµπεριλαµβάνονται, µεταξύ άλλων 

και οι αµοιβές από την άσκηση του επαγγέλµατος του δασολόγου. 

2. Επίσης, όπως έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση (1052697/963/Α0012/5.6.2001), στα 

περιοριστικώς κατονοµαζόµενα ελευθέρια επαγγέλµατα λόγω των χαρακτηριστικών του 

επαγγέλµατος αυτού (πνευµατικό στοιχείο, ειδική επιστηµονική γνώση) ανήκει και το 

επάγγελµα του περιβαλλοντολόγου. 

3. Με τις διατάξεις των παρ. 1-4 του άρθρου 49 του ν.2238/1994, µεταξύ άλλων 

αναφέρεται ότι ως ακαθάριστο εισόδηµα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελµάτων 

λαµβάνεται το σύνολο των αµοιβών, που εισπράττονται από την άσκηση του ελευθέριου 

επαγγέλµατος, όπως αυτό προκύπτει από τα επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία που 

τηρεί ο φορολογούµενος. 

Από το ακαθάριστο εισόδηµα εκπίπτουν οι επαγγελµατικές δαπάνες (µόνο όσες 

αναφέρονται στο άρθρο 31 του ν.2238/1994), εφόσον αποδεικνύεται η καταβολή τους µε 

νόµιµο φορολογικό στοιχείο και έχουν αναγραφεί στα βιβλία του υπόχρεου και το ποσό 

που αποµένει αποτελεί το καθαρό εισόδηµα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελµάτων. 

4. Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 43 του ίδιου νόµου, κατ’ 

εξαίρεση για αµοιβή αρχιτεκτόνων και µηχανικών για τη σύνταξη µελετών (όσες ρητά 

αναφέρονται σ’ αυτήν τη διάταξη) και σχεδίων οικοδοµικών και λοιπών τεχνικών έργων, το 

καθαρό εισόδηµα εξευρίσκεται µε τη χρήση κατάλληλου συντελεστή στις ακαθάριστες 

νόµιµες αµοιβές τους στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και οι πάσης φύσεως τόκοι 

υπερηµερίας λόγω καθυστέρησης στην καταβολή των πιο πάνω αµοιβών. 
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5. Εξάλλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ίδιου νόµου, στο 

εισόδηµα από αµοιβή ελευθέριου επαγγέλµατος ενεργείται παρακράτηση φόρου µε 

συντελεστή 20% στο ακαθάριστα ποσό των αµοιβών αυτών. 

6. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι: 

α) Στις αµοιβές για δασικές και περιβαλλοντικές µελέτες πρέπει να διενεργείται 

παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 20% στο ακαθάριστα ποσό αυτών,  

β) το καθαρό εισόδηµα για το οποίο θα φορολογηθεί ο περιβαλλοντολόγος, όπως και ο 

δασολόγος, θα προκύψει µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 49 παρ. 1 έως 4 του 

ν.2238/1994, και όχι µε βάση τις ειδικές διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 49 του ίδιου 

νόµου (σχετ. το 1033578/644/Α0012/23.4.07 έγγραφό µας). 

7. Τέλος, τα αιτήµατα που αναφέρονται στο ανωτέρω έγγραφό σας, περί της θέσπισης 

Μ.Σ.Κ.Κ. για τον περιβαλλοντολόγο Μελετητή και της επιβολής προκαταβλητέου φόρου 

επί της νόµιµης αµοιβής της µελέτης που εκπονεί περιβαλλοντολόγος µελετητής, δεν 

αντιµετωπίζονται από την Υπηρεσία µας. 

 

 

Αθήνα, 21 Μαΐου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1038612/732/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Το καθαρό εισόδηµα των µηχανικών από αµοιβές για την 
εκπόνηση µελετών στα πλαίσια µη τεχνικών έργων προσδιορίζεται 
λογιστικά, µε βάση τις διατάξεις των παρ.1, 2 και 4 του άρθρου 49 του 
ν.2238/1994. 

 

Σε απάντηση εγγράφου σας, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας γνωρίζουµε τα 

ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), 

ορίζεται ότι, εισόδηµα από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλµατος αποτελούν, µεταξύ των 

άλλων και οι αµοιβές από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλµατος του µηχανικού. 

2. Εξάλλου, µε τις διατάξεις των παρ.1, 2 και 4 του άρθρου 49 του Κ.Φ.Ε., µεταξύ των 

άλλων ορίζεται ότι, ως ακαθάριστο εισόδηµα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελµάτων 

λαµβάνεται το σύνολο των αµοιβών, που εισπράττονται από την άσκηση του ελευθέριου 

επαγγέλµατος, όπως αυτό προκύπτει από επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία που τηρεί 

ο φορολογούµενος, από το οποίο εκπίπτουν οι επαγγελµατικές δαπάνες που αναφέρονται 

στην παρ.1 του άρθρου 31 του ίδιου νόµου, µόνο εφόσον αποδεικνύεται η καταβολή τους 
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µε νόµιµο φορολογικό στοιχείο και έχουν αναγραφεί στα βιβλία του υπόχρεου και το 

εναποµένον ποσό αποτελεί το καθαρό εισόδηµα από υπηρεσίες ελευθερίων 

επαγγελµάτων υποκείµενο σε φόρο. 

3. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παρ.5 του πιο πάνω άρθρου και νόµου ορίζεται ότι, 

κατ’ εξαίρεση, για αµοιβές αρχιτεκτόνων και µηχανικών για την σύνταξη µελετών και 

σχεδίων οικοδοµικών και λοιπών τεχνικών έργων, την επίβλεψη της εκτέλεσής τους, την 

διεύθυνση εκτέλεσης (διοίκηση του έργου) και την ενέργεια πραγµατογνωµοσυνών και 

διαιτησιών σχετικών µε αυτά τα έργα, το καθαρό εισόδηµα εξευρίσκεται µε την χρήση 

συντελεστή, τις ακαθάριστες νόµιµες αµοιβές τους, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και οι 

πάσης φύσεως τόκοι υπερηµερίας λόγω καθυστέρησης στην καταβολή των πιο πάνω 

αµοιβών. 

Ο συντελεστής αυτός είναι ανάλογος µε την κατηγορία του έργου και ορίζεται από 

τις διατάξεις αυτής της παραγράφου. 

4. Επίσης, ως τεχνικό έργο, µε βάσει διατάξεις ειδικών νόµων (ν.1418/1984 όπως 

ισχύει µετά τις τροποποιήσεις και συµπληρώσεις µε τις διατάξεις του ν.2229/1994, το 

Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο - π.δ.1123/1980), την διοικητική και δικαστηριακή νοµολογία, 

νοείται κάθε νέα κατασκευή ή επέκταση ή ανακαίνιση ή επισκευή ή συντήρηση και η 

οικονοµικά ή τεχνικά αυτοτελής λειτουργία, καθώς και κάθε σχετική ερευνητική εργασία, 

που απαιτεί τεχνική γνώση και επέµβαση και που συνδέεται µε οποιοδήποτε τρόπο µε το 

έδαφος, το υπέδαφος ή τον υποθαλάσσιο χώρο, όπως και τα πλωτά τµήµατα των 

τεχνικών έργων. Τεχνικό έργο είναι µόνιµες κατά κανόνα, τεχνικές κατασκευές µε τις 

οποίες τροποποιείται το φυσικό περιβάλλον, µε σκοπό την εξυπηρέτηση των 

δραστηριοτήτων της οικονοµικής µονάδος (δρόµοι, πλατείες, λιµάνια, φράγµατα, λίµνες, 

διώρυγες, περιφράξεις, σήραγγες, γέφυρες, αεροδρόµια, στάδια, κ.λπ.). 

5. Στο έγγραφό σας µας αναφέρετε ότι ασκείτε τη δραστηριότητα του Μηχανολόγου 

Μηχανικού και κατά την υποβολή της φορολογικής σας δήλωσης οικ. έτους 2006 (χρήση 

2005) συµπεριλάβατε εισοδήµατα από υπηρεσίες που παρείχατε µε σύµβαση έργου στο 

Εθνικό Αστεροσκοπείο (Ν.Π.∆.∆.) στα πλαίσια της εκπόνησης µελέτης του έργου «…» 

καθώς και ότι οι υπηρεσίες σας αυτές αφορούσαν στην εκπόνηση µηχανολογικών µελετών 

για το ανωτέρω έργο και κυρίως στο µέρος του έργου που αφορά στην ανάλυση και 

κατηγοριοποίηση των διαθέσιµων βέλτιστων τεχνικών που είναι εφαρµόσιµες σε σχετικούς 

κλάδους των ρυπαινουσών βιοµηχανιών της Αττικής των οποίων η δυνατότητα αύξησης 

της εγκατεστηµένης ενεργειακής ισχύος περιορίζεται βάσει του ν.2956/2001.  

6. Κατόπιν των όσων εκτέθηκαν, προκύπτει ότι το καθαρό σας εισόδηµα από τις 

υπηρεσίες που παρείχατε µε σύµβαση έργου στο Εθνικό Αστεροσκοπείο οι οποίες 
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αφορούσαν στην εκπόνηση µηχανολογικών µελετών στα πλαίσια της εκπόνησης µελέτης 

του ανωτέρω έργου (µη τεχνικού έργου), προσδιορίζεται λογιστικά. ανεξαρτήτως της 

ιδιότητάς σας, µηχανικού ή όχι. Και τούτο καθόσον οι διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 49 

του Κ.Φ.Ε. έχουν εφαρµογή µόνο για µελέτες κατασκευής τεχνικών έργων, όπως αυτά 

αναφέρονται στην παρ.4 της παρούσας, για τα οποία απαιτείται θεώρηση των σχεδίων ή 

µελετών ή χορήγηση της σχετικής άδειας από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, 

υπολογισµός και απόδοση προκαταβλητέου φόρου επί της νόµιµης ή συµβατικής αµοιβής, 

καταθέσεις σχετικών εγγράφων στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος όπως αυτές 

προβλέπονται από σχετικά νοµοθετικά διατάγµατα, η επίβλεψή τους, κ.λπ. (σχετ. το 

1007629/58/Α0012/24.1.07 έγγραφό µας). 

 

 

Αθήνα, 25 Απριλίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1041239/760/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Προσδιορισµός καθαρού εισοδήµατος συγγραφέα δηµοσίου 
υπαλλήλου. 

 

Απαντώντας στην από 10.4.2007 αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, 

σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, ύστερα από ερώτηµά µας για το 

προαναφερόµενο θέµα, γνωµοδότησε µε την 464/2004 Γνωµοδότηση, η οποία έγινε 

αποδεκτή από τον κ. Υφυπουργό Οικονοµίας & Οικονοµικών, ότι, για τον προσδιορισµό 

του καθαρού εισοδήµατος συγγραφέα δηµοσίου υπαλλήλου (στην έννοια του οποίου 

περιλαµβάνεται αναµφίβολα και ο ∆ηµόσιος Λειτουργός -καθηγητής) για τον µεν 

συγγραφέα και ταυτοχρόνως εκδότη του ιδίου του συγγράµµατος εφαρµόζεται ο 

µοναδικός συντελεστής 19% κωδ. αρ. 3211β΄ της ΥΑ 110210/15080/Γ0012/ΠΟΛ. 

1276/24.8.1993 ο οποίος από τη χρήση 2006 αυξήθηκε σε 22% µε την Υ.Α. 

1004925/15062/Γ0012/ΠΟΛ. 1004/19.1.2006, ενώ για τον συγγραφέα (µη εκδότη) όπως 

και για τις αµοιβές εκ συγγραφικών δικαιωµάτων εν γένει εφαρµόζεται ο µοναδικός 

συντελεστής 45% της Ε. 16382/29.12.1987/ΠΟΛ. 371 Απόφασης του Υπ. Οικονοµικών. 

2. Με βάση τα προαναφερόµενα, εάν, ως συγγραφέας δηµόσιος υπάλληλος, 

εκδίδετε ο ίδιος και εµπορεύεστε τα συγγράµµατά σας, το καθαρό εισόδηµα 

προσδιορίζεται µε την εφαρµογή µοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους 22%, ενώ σε 

διαφορετική περίπτωση (εκχώρηση σε τρίτο του δικαιώµατος έκδοσης και εκµετάλλευσης 
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του έργου) εφαρµόζεται ο συντελεστής 45%. 

3. Η αρµόδια ∆.Ο.Υ. Αθηνών, στην οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται, 

λόγω αρµοδιότητας, για τις δικές της ενέργειες. 

 

 

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1023043/449/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Τα ποσά που παρακρατούνται από τις αµοιβές των γιατρών 
υπέρ του Τ.Σ.ΑΥ. και του Μ.Τ.Π.Υ εκπίπτουν από το ακαθάριστο 
εισόδηµα. 

 

Σε απάντηση ερωτήµατός σας αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του 

ν.2238/1994, από το ακαθάριστο εισόδηµα του ελεύθερου επαγγελµατία εκπίπτουν οι 

επαγγελµατικές δαπάνες που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 31, µόνο εφόσον 

αποδεικνύεται η καταβολή τους µε νόµιµο φορολογικό στοιχείο και έχουν αναγραφεί στα 

βιβλία του υπόχρεου. 

2. Στην αίτησή σας µας ρωτάτε για τη φορολογική µεταχείριση των ποσών που 

παρακρατούνται από την αµοιβή ιατρού που συµβάλλεται µε ασφαλιστικά ταµεία υπέρ του 

Τ.Σ.Α.Υ. και του Μ.Τ.Π.Υ. 

3. Από την παραπάνω διάταξη και σύµφωνα και µε το 

1025498/555/Α0012/19.4.2006 έγγραφό µας, οι κρατήσεις αυτές που παρακρατούνται 

κατά την καταβολή των αµοιβών των γιατρών – ελεύθερων επαγγελµατιών εκπίπτουν από 

τα ακαθάριστα έσοδά τους, εφόσον καταχωρούνται στα προβλεπόµενα από τον Κ.Β.Σ 

βιβλία, καθόσον αποτελούν επαγγελµατική δαπάνη που βαρύνει το εισόδηµα που 

πραγµατοποιείται από την άσκηση του επαγγέλµατός τους. Οι κρατήσεις αυτές δεν 

αφαιρούνται από το φορολογητέο εισόδηµά τους κατά το άρθρο 8 του ν.2238/1994 

(Κώδικα Φορολογίας  Εισοδήµατος).                                                                        .
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Αθήνα, 28 Μαρτίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1066609/1565πε/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή συντελεστή καθαρού κέρδους σε ακαθάριστες 
αµοιβές αρχιτεκτόνων - µηχανικών που παρέχουν υπηρεσίες σε 
Τεχνική Εταιρεία. 

 

Απαντώντας σε έγγραφό σας, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 49 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), 

κατ’ εξαίρεση, για αµοιβές αρχιτεκτόνων και µηχανικών για τη σύνταξη µελετών και 

σχεδίων οικοδοµικών και λοιπών τεχνικών έργων, την επίβλεψη της εκτέλεσης τους, τη 

διεύθυνση εκτέλεσης (διοίκηση του έργου) και την ενέργεια πραγµατογνωµοσυνών και 

διαιτησιών σχετικών µε αυτά τα έργα, το καθαρό εισόδηµα εξευρίσκεται µε τη χρήση 

συντελεστή στις ακαθάριστες νόµιµες αµοιβές τους, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και οι 

πάσης φύσεως τόκοι υπερηµερίας λόγω καθυστέρησης στην καταβολή των πιο πάνω 

αµοιβών, ως εξής: 

α) ..................................................................................................  

β) Είκοσι δύο τοις εκατό (22%) για µελέτη - επίβλεψη χωροταξικών, πολεοδοµικών, 

συγκοινωνιακών, υδραυλικών έργων και για ακαθάριστες αµοιβές από διεύθυνση 

εκτέλεσης έργου. 

γ)……………………………………………………….. 

ε) Εξήντα τοις εκατό (60%) για ακαθάριστες αµοιβές αρχιτεκτόνων και µηχανικών 

από την προσφορά ανεξάρτητων υπηρεσιών σε οργανωµένα γραφεία µε τη 

χρησιµοποίηση της υποδοµής και της οργάνωσης των γραφείων του εργοδότη και για την 

ενέργεια πραγµατογνωµοσυνών και διαιτησιών σχετικών µε αυτά τα έργα. 

2. Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του ίδιου άρθρου και νόµου, αν 

από τα βιβλία και στοιχεία του υπόχρεου προκύπτει ότι οι δαπάνες της χρήσης βρίσκονται 

σε προφανή δυσαναλογία µε το υπόλοιπο των ακαθάριστων αµοιβών (τεκµαρτές 

δαπάνες), που προκύπτουν από την εφαρµογή του συντελεστή, ο προϊστάµενος της 

δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας προσαυξάνει το συντελεστή αυτόν κατά ποσοστό 20%. 

∆εν θεωρείται ότι υπάρχει προφανής δυσαναλογία, όταν η διαφορά µεταξύ δαπανών που 

προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία και τεκµαρτών δαπανών, κατά τα ανωτέρω, είναι 

µέχρι ποσοστό 20% των τεκµαρτών δαπανών. 

3. Περαιτέρω, όπως έγινε δεκτό µε την 1065854/1069/Α0012/ΠΟΛ. 
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1163/2.6.1998 διαταγή µας, ο ανωτέρω συντελεστής 60% εφαρµόζεται σε περίπτωση που 

οποιασδήποτε µορφής µελετητική επιχείρηση (µεµονωµένος αρχιτέκτονας ή µηχανικός ή 

οργανωµένο γραφείο), που αναλαµβάνει πρωτογενώς τη µελέτη τεχνικών έργων, αναθέτει 

σε µεµονωµένους αρχιτέκτονες ή µηχανικούς την εκτέλεση όλου ή µέρους των πιο πάνω 

µελετών. 

Η ανάθεση της εκτέλεσης των µελετών γίνεται µε σύµβαση έργου. 

Συνεπώς, στην έννοια του όρου «προσφορά ανεξάρτητων υπηρεσιών» νοείται ότι 

η περαιτέρω ανάθεση της εκτέλεσης των µελετών γίνεται µε σύµβαση µίσθωσης έργου 

(ΑΚ 681) και όχι µε σύµβαση µίσθωσης εργασίας (ΑΚ 648). 

Σε περίπτωση που µηχανικοί ή αρχιτέκτονες απασχολούνται σε οργανωµένα 

γραφεία µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας (µίσθωσης εργασίας), δεν µπορεί να εφαρµοστεί 

στις ακαθάριστες αµοιβές τους ο πιο πάνω συντελεστής 60%, γιατί αυτοί είναι µισθωτοί κι 

αποκτούν εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες. 

Επίσης, εκτός .από τα παραπάνω, απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρµογή του 

συντελεστή 60% είναι η χρησιµοποίηση από το µηχανικό ή αρχιτέκτονα που προσφέρει τις 

ανεξάρτητες υπηρεσίες της υποδοµής και της οργάνωσης των γραφείων του εργοδότη 

του. 

Στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης αναλαµβάνει τα λειτουργικά έξοδα που 

απορρέουν από την αποδοχή αυτής της ανάθεσης. 

Προκειµένου, όµως για αµοιβές αρχιτεκτόνων και µηχανικών που είναι απευθείας 

ανάδοχοι των τεχνικών έργων και εκπονούν τις µελέτες ως µεµονωµένα άτοµα ή ως 

οργανωµένα γραφεία, που χρησιµοποιούν την υποδοµή και την οργάνωση των δικών 

τους γραφείων, επωµιζόµενοι οι ίδιοι και τα λειτουργικά έξοδα της ανάθεσης του έργου, 

εφαρµόζονται κατά περίπτωση οι συντελεστές των περιπτώσεων α΄- δ΄ της παρ. 5 του 

άρθρου 49 του Κ.Φ.Ε.. 

4. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, εφόσον ο µηχανικός δεν προσφέρει υπηρεσίες 

σε οργανωµένο γραφείο µελετών, αλλά αναλαµβάνει ο ίδιος (µόνος του ή 

υποβοηθούµενος από δικό του προσωπικό) την επίβλεψη συγκοινωνιακού έργου, χωρίς 

να συµµετέχει στην Τεχνική Εταιρεία, επιβαρυνόµενος και µε όλες τις συνεπαγόµενες µε το 

σκοπό αυτόν δαπάνες, τότε για τον προσδιορισµό των καθαρών κερδών του θα 

εφαρµοστεί στην ακαθάριστη νόµιµη αµοιβή του, συντελεστής 22%, ο οποίος 

προσαυξάνεται κατά ποσοστό 20% εφόσον βέβαια ισχύουν τα αναφερόµενα στην παρ.2 

του παρόντος (σχετ. τα 1072783/1330/Α0012/22.6.1994, 1064599/1536/Α0012/29.9.06 

έγγραφά µας). 

5. ∆ιευκρινίζεται ακόµα ότι, προκειµένου για αµοιβές αρχιτεκτόνων και µηχανικών 
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που δεν περιλαµβάνονται µεταξύ αυτών που περιοριστικά απαριθµούνται στις ειδικές 

διατάξεις των περ. α΄ - ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 49 του Κ.Φ.Ε., για τον προσδιορισµό του 

καθαρού τους εισοδήµατος έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των παρ. 1 - 4 του άρθρου 49 του 

ίδιου νόµου (λογιστικός προσδιορισµός του καθαρού εισοδήµατος). 

6. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, το θέµα της επιλογής του συντελεστή που θα 

πρέπει να εφαρµοστεί για τον προσδιορισµό των καθαρών κερδών αρχιτεκτόνων - 

µηχανικών σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση, είναι θέµα πραγµατικό που ανάγεται στην 

εξελεγκτική εξουσία του αρµόδιου προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ.. 
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ΑΡΘΡΟ 50 

 

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1102157/1998/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολόγηση εκδότη - συγγραφέα. 

 

ΣΧΕΤ.: Η από 22.6.2007 αίτηση - υπόµνηµα. 

 

Απαντώντας στη πιο πάνω σχετική αίτησή σας, από πλευράς φορολογίας 

εισοδήµατος, αναφορικά µε τη φορολόγηση του εκδότη - συγγραφέα συνταξιούχου, 

ιδιωτικού υπαλλήλου, σας πληροφορούµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε την Ε.2482/ΠΟΛ. 44/8.3.1979 διαταγή µας ως συγγραφέας 

θεωρείται κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ασχολείται συστηµατικά ή συµπτωµατικά µε τη 

συγγραφή επιστηµονικών συγγραµµάτων ή άλλου είδους βιβλίων, δηλαδή πονηµάτων 

γενικά τα οποία είναι προϊόντα της δικής του πνευµατικής εργασίας και µελέτης. 

Εισόδηµα από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλµατος, του συγγραφέα είναι οι 

αµοιβές που εισπράττει: 

α) Όταν αναθέτει σε τυπογραφική επιχείρηση την εκτύπωση των συγγραµµάτων του για 

λογαριασµό του και η διάθεση γίνεται από τον ίδιο. 

β) Όταν εκχωρεί σε τρίτο (τον εκδότη) το δικαίωµα έκδοσης και εκµετάλλευσης του έργου 

του. 

γ) Όταν παραχωρεί την εκµετάλλευση σε εκδοτικό οίκο ορισµένου συγγράµµατός του το 

οποίο έχει εκτυπώσει ο ίδιος. 

δ) Από τη συγγραφή συγγράµµατος που κυκλοφορεί µε το όνοµά του και έχουν συµβάλλει 

µε την πνευµατική τους εργασία εκτός από αυτόν και άλλα πρόσωπα διαφόρων 

ειδικοτήτων (αρχαιολόγοι, ιατροί, δικηγόροι, µηχανικοί κ.λπ.), γιατί και σ’ αυτή την 

περίπτωση το στοιχείο που προέχει είναι η πνευµατική εργασία του συγγραφέα. 

ε) Από τη συγγραφή άρθρων σε εφηµερίδες, περιοδικά ή εκφωνούµενα κείµενα σε 

ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εκποµπές. 

2. Από τη δικαστική και διοικητική νοµολογία (ΣτΕ 4222/1986, Σ.2736/1950/ΠΟΛ. 

91/20.7.1983) έγινε δεκτό ότι οι δηµόσιοι υπάλληλοι για τις εισπράξεις από συγγραφικά 

δικαιώµατα ή από πωλήσεις των βιβλίων τους δεν υποχρεούνται στην τήρηση των βιβλίων 

και στην έκδοση των στοιχείων που ορίζονται από τον Κ.Β.Σ. (π.δ.182/1992). 
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3. Ακόµη σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ του τελευταίου εδαφίου της 

παρ.1 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε µε την 

παρ.2 του άρθρου 27 του ν.3522/2006 και το οποίο ισχύει σύµφωνα µε την περίπτωση θ΄ 

του άρθρου 39 αυτού του νόµου από 1.1.2007, ορίζεται µεταξύ άλλων ότι δεν θεωρείται 

επιτηδευµατίας ο συγγραφέας δηµόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος εφόσον δεν είναι 

επιτηδευµατίας από άλλη αιτία. 

4. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 50 του ν.2238/1994, αν ο υπόχρεος δεν 

τηρεί βιβλία και στοιχεία που ορίζονται από τον Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων, ή αυτά που 

τηρεί είναι ανεπαρκή ή ανακριβή, το ακαθάριστο και καθαρό εισόδηµα προσδιορίζονται 

τεκµαρτώς. 

Με τις διατάξεις της παρ.4 του ίδιου άρθρου και νόµου, για κάθε κατηγορία 

επαγγέλµατος, προβλέπεται ένας µοναδικός συντελεστής καθαρών αµοιβών, ο οποίος 

εφαρµόζεται στις ακαθάριστες αµοιβές. Με την 16382/ΠΟΛ. 371/1987 απόφ. Υπ. 

Οικονοµικών, ο µοναδικός συντελεστής καθαρού εισοδήµατος του συγγραφέα 

καθορίστηκε σε 45%. 

Περαιτέρω, µε την 1004925/15062/Γ0012/ΠΟΛ. 1004/20006 Αποφ. Υπ. 

Οικονοµικών, για τον εκδότη βιβλίων - συγγραφέα δηµόσιο υπάλληλο και συνταξιούχο 

δηµόσιο υπάλληλο, ο µοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους ορίστηκε σε 22% (κ.α. 

3211 β). 

5. Το Ν.Σ.Κ., µε τη γνωµοδότηση 464/2004, έκρινε ότι για τον προσδιορισµό του 

καθαρού εισοδήµατος των δηµοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων δηµοσίων υπαλλήλων 

συγγραφέων και εκδοτών ταυτόχρονα, εφαρµόζεται ο συντελεστής 22% (κ.α. 3211 β), ενώ 

για τους λοιπούς συγγραφείς δηµοσίους υπαλλήλους (µη εκδότες και συγγραφικά 

δικαιώµατα) εφαρµόζεται ο µοναδικός συντελεστής 45% που ορίζεται για τους συγγραφείς 

γενικά. 

6. Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι, εφόσον, σύµφωνα µε όσα διατυπώνετε στην 

αίτησή σας από 1.3.2007, ασκείτε τη δραστηριότητα του συγγραφέα – εκδότη και 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, ο συγγραφέας δηµόσιος ή 

ιδιωτικός υπάλληλος δεν υποχρεούται σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, η 

φορολόγησή σας δεν γίνεται µε λογιστικό προσδιορισµό (έσοδα - έξοδα), αλλά µε την 

εφαρµογή µοναδικού συντελεστή καθαρών κερδών, ο οποίος για την περίπτωσή σας, ως 

συγγραφέα - εκδότη συνταξιούχο ιδιωτικό υπάλληλο ορίζεται σε 45% (16382/ΠΟΛ. 

371/1987 Αποφ. Υπ. Οικον.) δεδοµένου ότι ο συντελεστής 22% του κ.α. 3211 β 

προβλέπεται και αφορά τους εκδότες - συγγραφείς δηµοσίους υπαλλήλους και 

συνταξιούχους εκδότες δηµοσίους υπαλλήλους (σύµφωνη και η γνώµη των νοµικών 
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συµβούλων κ….. και κ. …). 

7. Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, το θέµα της εφαρµογής µειωµένου µοναδικού 

συντελεστή καθαρού κέρδους και για τους εκδότες – συγγραφείς ιδιωτικούς υπαλλήλους 

θα τεθεί υπόψη της επιτροπής, που ήδη συστήνεται στο Υπουργείο Οικονοµίας και 

Οικονοµικών για την αναµόρφωση των φορολογικών συντελεστών. 

 

 

Αθήνα 18 Ιουλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1072343/1414/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Εισφορά Ο.Γ.Α. επί του ποσού φόρου εισοδήµατος που 
επιβάλλεται, επί τους αµοιβής αρχιτέκτονα ή πολιτικού µηχανικού, που 
συντάσσει µελέτη ή αναλαµβάνει επίβλεψη οικοδοµής που αναγείρεται 
από επιχείρηση στην οποία συµµετέχει. 

 

Απαντώντας στην από 12.6.07 αίτησή σας που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία µας 

µέσω της ∆/νσης Τελών και Ειδ. Φορολογιών, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), αν 

ο αρχιτέκτονας ή πολιτικός µηχανικός, ο οποίος αναλαµβάνει τη σύνταξη της µελέτης ή την 

επίβλεψη ανέγερσης οικοδοµής, συµµετέχει στην επιχείρηση που αναλαµβάνει την 

ανέγερση και πώληση της οικοδοµής, την οποία αφορά η µελέτη ή η επίβλεψη, 

επιβάλλεται σε βάρος της επιχείρησης φόρος εισοδήµατος, ο οποίος υπολογίζεται µε 

συντελεστή δέκα πέντε τοις εκατό (15%) στο ακαθάριστο ποσό της νόµιµης αµοιβής, 

ανεξάρτητα από κάθε άλλη επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της επιχείρησης από φόρο 

εισοδήµατος, πλέον εισφοράς Ο.Γ.Α. δέκα πέντε τοις εκατό (15%) στο ποσό του φόρου. 

Σε περίπτωση εφαρµογής της διάταξης αυτής της παραγράφου, ο δικαιούχος της αµοιβής 

αρχιτέκτονας ή πολιτικός µηχανικός ή µηχανολόγος ή ηλεκτρολόγος µηχανικός, καθώς και 

τα λοιπά πρόσωπα που συµµετέχουν στην επιχείρηση, απαλλάσσονται από κάθε άλλη 

επιβάρυνση από φόρο εισοδήµατος από την αιτία αυτή. Οι διατάξεις αυτής της 

παραγράφου εφαρµόζονται µόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες πριν από τη 

χρονολογία έκδοσης της πολεοδοµικής άδειας, κατατεθεί για το σκοπό αυτό στη δηµόσια 

οικονοµική υπηρεσία (∆.Ο.Υ.) της έδρας της επιχείρησης, κοινή δήλωση αυτού που 

συνέταξε τη µελέτη ή θα επιβλέψει την εκτέλεση του έργου µηχανικού και της επιχείρησης 

και συγχρόνως καταβληθεί ο φόρος που αναλογεί σύµφωνα µε τα παραπάνω. Σε 
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περίπτωση που δεν υποβληθεί δήλωση και δεν καταβληθεί ο φόρος, εφαρµόζονται οι 

διατάξεις των άρθρων 50 και 52 παράγραφος 4. 

2. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι κατά την εφαρµογή των αναφεροµένων στην 

προηγούµενη παράγραφο δεν έχει καταργηθεί και εξακολουθεί να ισχύει η εισφορά Ο.Γ.Α. 

(15%) στο ποσό του φόρου που επιβάλλεται σε βάρος της επιχείρησης. 
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ΑΡΘΡΟ 52 
 

Αθήνα, 26 Νοεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1113044/2196/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Βεβαίωση προκαταβολής φόρου. 

 

Απαντώντας στην από 1.11.2007 αίτησή σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ.1 του άρθρου 52 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), 

µε βάση τη δήλωση του άρθρου 61 και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης του άρθρου 74 

βεβαιώνεται ποσό ίσο µε το 55% του φόρου που προκύπτει από τους βεβαιωτικούς 

αυτούς τίτλους, για το φόρο που αναλογεί στο εισόδηµα του διανυόµενου οικον. έτους. 

2. Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτ. β΄ της παραγρ. 2 του ίδιου άρθρου, 

οι πιο πάνω διατάξεις δεν εφαρµόζονται, όταν στους βεβαιωτικούς τίτλους 

περιλαµβάνονται µόνο εισοδήµατα από µισθωτές υπηρεσίες γενικά και από ιδιοκατοίκηση. 

3. Όπως προκύπτει από το φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σηµειώµατος που 

επισυνάψατε στην αίτησή σας, στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος που υποβάλατε 

κατά τα οικον. έτη 2006 και 2007 περιλαµβάνονται εισοδήµατα από µισθωτές υπηρεσίες 

και εισόδηµα από γεωργικές επιχειρήσεις. 

4.  Συνεπώς, απ’ όσα αναφέρονται πιο πάνω προκύπτει ότι στην προκειµένη 

περίπτωση ορθά υπολογίστηκε προκαταβολή φόρου εισοδήµατος και δεν συντρέχει λόγος 

διαγραφής της. 

 

 

Αθήνα, 15 Νοεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1111181/2166/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή µηχανικού από τον προκαταβλητέο φόρο 
εισοδήµατος. 

 

Σε συνέχεια του µε αρ. πρωτ.: 15164/25.10.07 εγγράφου σας, αναφορικά µε το 

παραπάνω θέµα, σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), η 
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νόµιµη αµοιβή όσων ασχολούνται ατοµικώς µε την ανέγερση οικοδοµών προς πώληση, 

εφόσον αυτοί µε την ιδιότητα τους ως αρχιτέκτονες ή πολιτικοί µηχανικοί εκπόνησαν 

µερικώς ή ολικώς τη µελέτη ή επέβλεψαν την εκτέλεση των εργασιών του οικοδοµικού 

έργου, θεωρείται ότι αποκτάται στο ηµερολογιακό έτος που πραγµατοποιείται η πρώτη 

πώληση από το ακίνητο και φορολογείται αυτοτελώς µε συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό 

(15%), πλέον εισφοράς Ο.Γ.Α. δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στο ποσό του φόρου. Ο φόρος 

αυτός υπολογίζεται στη νόµιµη αµοιβή µειωµένη κατά δέκα τοις εκατό (10%) και 

καταβάλλεται µε δήλωση που υποβάλλεται µέσα στο µήνα Ιανουάριο κάθε χρόνου. 

2. Επιπλέον, από τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 52 του Κ.Φ.Ε. προβλέπεται, 

προκαταβλητέος φόρος εισοδήµατος στις αµοιβές αρχιτεκτόνων και µηχανικών για 

µελέτες, σχέδια και επίβλεψη εκτέλεσης τεχνικών έργων, ο οποίος αποδίδεται στη δηµόσια 

οικονοµική υπηρεσία της περιφέρειας, όπου βρίσκεται η επαγγελµατική έδρα του 

δικαιούχου των αµοιβών αρχιτέκτονα ή µηχανικού µε την υποβολή δήλωσης πριν από τη 

θεώρηση των σχεδίων ή µελετών ή από τη χορήγηση της σχετικής άδειας από τις 

αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ηµοσίου. 

3. Με την Ε.7427/ΠΟΛ. 171/16.6.72 διαταγή µας έγινε δεκτό ότι ο αρχιτέκτονας 

µηχανικός για την εκπόνηση από αυτόν µελέτης και επίβλεψης ανέγερσης οικοδοµής σε 

ιδιόκτητο οικόπεδο δεν υποχρεώνεται σε καταβολή φόρου εισοδήµατος, όταν συντρέχουν 

οι εξής προϋποθέσεις: 

α) Η οικοδοµή που θα ανεγερθεί προορίζεται να χρησιµεύσει ως κατοικία του µηχανικού. 

β) Η οικοδοµή θα ανεγερθεί σε οικόπεδο που ανήκει κατά πλήρη κυριότητα την ηµέρα της 

έκδοσης της οικοδοµικής άδειας στο µηχανικό που κάνει την αίτηση και 

γ) Ο αιτών µηχανικός δεν έτυχε µέχρι τότε άλλης απαλλαγής όµοιας φύσης. 

Για την ταυτότητα του λόγου η πιο πάνω εγκύκλιος ισχύει ανάλογα και για τους 

µηχανολόγους - ηλεκτρολόγους και πολιτικούς µηχανικούς (σχετ. Β.1263/6.11.1986 

διαταγή µας). 

4. Στο ανωτέρω έγγραφό σας µας αναφέρετε ότι στην υπηρεσία σας προσκοµίστηκε 

το υπ’ αριθµ.22812/2.2.07 προσύµφωνο µεταβίβασης ποσοστών εξ αδιαιρέτου οικοπέδου 

και εργολαβικό, µε το οποίο οι οικοπεδούχοι αναθέτουν στον εργολάβο και µηχανικό την 

επί αντιπαροχή ανέγερση οικοδοµής η οποία θα αποτελείται από δέκα «µεζονέτες». Το εν 

λόγω προσύµφωνο προσκοµίστηκε ως συνηµµένο µε την υπ’ αριθµ. 14793/18.10.07 

αίτηση του ανωτέρω µηχανικού µε την οποία ζητά απαλλαγή από τον προκαταβλητέο 

φόρο της νόµιµης αµοιβής για την εκτέλεση της µελέτης, την οποία δεν θα λάβει διότι θα 

εκτελέσει ο ίδιος την ανέγερση της οικοδοµής ως εργολάβος και στη συνέχεια θα πωλήσει. 

Συγκεκριµένα, τις έξι «µεζονέτες» και το 35,12% της έβδοµης «µεζονέτας» τις 
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παίρνει ο εν λόγω εργολάβος και µηχανικός για να προβεί έπειτα σε πώληση αυτών. 

5. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν είναι δυνατό να υπάρξει απαλλαγή από τον 

προκαταβλητέο φόρο εισοδήµατος στο ποσό της νόµιµης αµοιβής του µηχανικού για τη 

σύνταξη µελέτης ανέγερσης της ανωτέρω οικοδοµής, διότι δεν συντρέχουν (σωρευτικά) οι 

προϋποθέσεις της παρ.3 του παρόντος. 

Η αµοιβή του ανωτέρω µηχανικού, εφόσον ασχολείται ατοµικώς µε την ανέγερση 

οικοδοµών, φορολογείται αυτοτελώς κατά το χρόνο της πρώτης πώλησης δεν έχει 

δικαίωµα επιλογής για να φορολογηθεί αν θέλει µε τις γενικές διατάξεις και υποχρεώνεται 

σε καταβολή προκαταβολής (σχετ. το 1016012/270/Α0012/18.12.1995 έγγραφό µας). 

 

 

Αθήνα, 2 Νοεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1105320/2022/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων. 

 

Απαντώντας στο 3106/26.10.07 έγγραφό σας µε το οποίο µας διαβιβάσατε 

ανώνυµη επιστολή, σχετικά µε το πιο πάνω θέµα, σας αναφέρουµε τα εξής: 

1. Με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 52 του ν.2238/1994 ορίζεται, εκτός 

άλλων, ότι µε βάση τη δήλωση του άρθρου 61 και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης του 

άρθρου 74 βεβαιώνεται ποσό ίσο µε το πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) του φόρου που 

προκύπτει από τους βεβαιωτικούς αυτούς τίτλους, για το φόρο που αναλογεί στο εισόδηµα 

του διανυόµενου οικονοµικού έτους. 

2. Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου και νόµου 

δεν υπολογίζεται προκαταβολή για το επόµενο έτος όταν: α) Το ποσό που πρέπει να 

βεβαιωθεί δεν υπερβαίνει τα 30 Ευρώ και β) Στους βεβαιωτικούς τίτλους περιλαµβάνονται 

µόνο εισοδήµατα από µισθωτές υπηρεσίες γενικά και από ιδιοκατοίκηση. 

3. Η προκαταβολή φόρου που προβλέπεται από τις ανωτέρω διατάξεις καθιερώθηκε 

για λόγους ίσης µεταχείρισης των υπόχρεων προς τους φορολογούµενους που έχουν 

εισοδήµατα για τα οποία παρακρατείται ο αναλογών φόρος στην πηγή (π.χ. µισθωτές 

υπηρεσίες). Ο θεσµός αυτός ισχύει σ’ όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες. 
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Αθήνα, 25 Σεπτεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1074953/1472/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Προκαταβολή φόρου. 

 

Απαντώντας στην από 25.5.2007 επιστολή σας η οποία διαβιβάστηκε στη 

∆ιεύθυνση µας µε το 87454/07/12.7.2007 έγγραφο «...» αναφορικά µε το παραπάνω θέµα 

σας πληροφορούµε τα εξής: 

1.- Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Κ.Φ.Ε. 

(ν.2238/1994) µε βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος και τους λοιπούς τίτλους 

βεβαίωσης βεβαιώνεται ποσό ίσο µε το πενήντα πέντε τοις εκατό (55%του φόρου που 

προκύπτει από τους βεβαιωτικούς αυτούς τίτλους, για το φόρο που αναλογεί στο εισόδηµα 

του διανυόµενου οικονοµικού έτους. 

Αν στους βεβαιωτικούς αυτούς τίτλους περιλαµβάνονται και εισοδήµατα για τα 

οποία ο φόρος παρακρατείται στην πηγή, ο φόρος αυτός εκπίπτει από το φόρο που 

πρέπει να βεβαιωθεί κατά το προηγούµενο εδάφιο. 

Αν το εισόδηµα µε βάση το οποίο ενεργείται η βεβαίωση του φόρου προσδιορίζεται 

κατά τρόπο τεκµαρτό, ο φόρος που αναλογεί στο τεκµαρτό αυτό εισόδηµα λαµβάνεται 

υπόψη για τον προσδιορισµό του ποσού που πρέπει να βεβαιωθεί κατά το άρθρο αυτό. 

Όταν υποβάλλεται δήλωση για πρώτη φορά το προς βεβαίωση ποσό της παραγράφου 

αυτής περιορίζεται στο µισό. 

2.- Επίσης, µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου και νόµου 

δεν βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου όταν: 

α) Το ποσό που πρέπει να βεβαιωθεί δεν υπερβαίνει τα τριάντα (30) ευρώ. 

β) Στους βεβαιωτικούς τίτλους περιλαµβάνονται µόνο εισοδήµατα από µισθωτές 

υπηρεσίες γενικά και από ιδιοκατοίκηση. 

3.- Εποµένως, εφόσον έχετε δηλώσει εισόδηµα από δύο κατηγορίες εισοδήµατος 

δηλαδή εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες και εισόδηµα από εκµίσθωση γαιών, 

ανεξάρτητα από το ύψος αυτών, επιβάλλεται προκαταβολή φόρου µε βάση το συνολικό 

εισόδηµά σας. (σχετ. το 1109554/1986/Α0012/7.12.1996 έγγραφό µας). 
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Αθήνα 20 Σεπτεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1066729/1334/Α0012 

 

ΘΕΜΑ:Βεβαίωση προκαταβολής φόρου. 

 

Απαντώντας στην από 2.7.2007 αναφορά σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ.1 του άρθρου 52 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), 

µε βάση τη δήλωση του άρθρου 61 και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης του άρθρου 74 

βεβαιώνεται ποσό ίσο µε το 55% του φόρου που προκύπτει από τους βεβαιωτικούς 

αυτούς τίτλους, για το φόρο που αναλογεί στο εισόδηµα του διανυόµενου οικον. έτους. 

2. Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτ. β΄ της παραγρ. 2 του ίδιου άρθρου, οι 

πιο πάνω διατάξεις δεν εφαρµόζονται, όταν στους βεβαιωτικούς τίτλους περιλαµβάνονται 

µόνο εισοδήµατα από µισθωτές υπηρεσίες γενικά και από ιδιοκατοίκηση. 

3. Ερµηνεύοντας τις πιο πάνω διατάξεις, µε το 1073324/1440/Α0012/12.9.2005 

έγγραφό µας έγινε δεκτό ότι δεν µπορεί να διαγραφεί η προκαταβολή φόρου εισοδήµατος 

που βεβαιώθηκε µε βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος, στην οποία 

περιλαµβάνονται εισοδήµατα από µισθωτές υπηρεσίες και µισθώµατα ακινήτου, το οποίο 

πουλήθηκε κατά τη διάρκεια του οικείου οικον. έτους. 

Στην περίπτωση αυτή, κατά τον υπολογισµό της προκαταβολής, λαµβάνεται υπόψη 

το συνολικό εισόδηµα µειωµένο κατά το ποσό που αναγράφεται από το φορολογούµενο 

στον κ.α. 655 της ένδειξης 1 του πίνακα 6 του εντύπου Ε1. 

4. Εξάλλου, σύµφωνα µε τα ανωτέρω είναι και το πρόγραµµα TAXIS που εφαρµόζεται 

κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος. 

Ειδικότερα, η ∆/νση Εφαρµογών Η/Υ µε το 4010220/2594/0030/25.10.2005 

έγγραφό της µας έχει γνωρίσει ότι κατά τον υπολογισµό της προκαταβολής φόρου 

εξετάζεται κατ’ αρχήν αν το ποσό που έχει αναγραφεί στους κ.α. 655-656 µειώνει το 

εισόδηµα του φορολογούµενου κατά ποσοστό 25% και πάνω ή όχι. 

Αν µεν το εισόδηµα µειώνεται κατά το ποσοστό αυτό, τότε βρίσκεται ο φόρος που 

αντιστοιχεί στο ποσό των κ.α.655-656 και αφαιρείται από το φόρο που αναλογεί στο 

συνολικό εισόδηµα. Αν όµως το ποσοστό µείωσης του εισοδήµατος είναι µικρότερο από 

25%, δεν λαµβάνεται υπόψη το ποσό των κ.α. 655-656. 

5. Όπως προκύπτει από το φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σηµειώµατος που 

επισυνάψατε στην αναφορά σας, στη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος που υποβάλατε 

κατά το οικον. έτος 2007 περιλαµβάνονται εισοδήµατα από µισθωτές υπηρεσίες και 
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εκµίσθωση ακινήτου. 

∆εδοµένου ότι το ακίνητο αυτό που απέφερε το εισόδηµα πουλήθηκε τον Απρίλιο 

του 2006, συµπληρώσατε στον κ.α. 655 του πίνακα 6 της δήλωσής σας το συνολικό 

καθαρό εισόδηµα του πωληθέντος ακινήτου που δεν θα υπάρχει την 1.1.2007. 

6. Συνεπώς, απ’ όσα αναφέρονται πιο πάνω προκύπτει ότι στην προκειµένη 

περίπτωση ορθά υπολογίστηκε προκαταβολή φόρου εισοδήµατος και δεν συντρέχει λόγος 

διαγραφής της. 

 

 

Αθήνα, 23 Μαΐου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1050963/969/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Έλεγχος των οικονοµικών στοιχείων του φακέλου που 
υποβάλλεται στις Πολεοδοµικές Υπηρεσίες για την έκδοση της 
οικοδοµικής άδειας. 

 

Σε απάντηση του 10186/27.3.2007 εγγράφου σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, 

σας πληροφορούµε τα εξής: 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 52 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994) 

ορίζεται ότι για τους αρχιτέκτονες και τους µηχανικούς ο προκαταβλητέος φόρος 

υπολογίζεται σε 4% ή 10% της νόµιµης αµοιβής για εκπόνηση και επίβλεψη µελετών και 

σχεδίων οικοδοµικών και λοιπών έργων. 

Εξαιρετικά, για αµοιβές αρχιτεκτόνων και µηχανικών για την επίβλεψη της 

εκτέλεσης κάθε είδους τεχνικών έργων που ορίζονται στις προηγούµενες περιπτώσεις, ο 

προκαταβλητέος φόρος επιβάλλεται πριν από τη θεώρηση των οικείων εργασιών από την 

αρµόδια αρχή στο ποσό της αµοιβής επίβλεψης του δικαιούχου, όπως αυτή κατατίθεται 

στο Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του 

π.δ.242/1984 (ΦΕΚ 96 Α΄) και προκειµένου για εκπόνηση µελετών ή σχεδίων και 

επίβλεψη έργων του ∆ηµοσίου, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και των 

κοινωφελών ή θρησκευτικών ιδρυµάτων, ο προκαταβλητέος φόρος κατά τα ποσοστά της 

παραγράφου αυτής, υπολογίζεται στο ποσό της συµβατικής αµοιβής. Το ποσό του φόρου, 

που προκύπτει κατά τα οριζόµενα στην παρούσα, αποδίδεται στη δηµόσια οικονοµική 

υπηρεσία της περιφέρειας, όπου βρίσκεται ή επαγγελµατική έδρα του δικαιούχου των 

αµοιβών αρχιτέκτονα ή µηχανικού µε την υποβολή δήλωσης πριν από τη θεώρηση των 

σχεδίων ή µελετών ή από τη χορήγηση της σχετικής άδειας από τις αρµόδιες υπηρεσίες 
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του ∆ηµοσίου. 

Εξάλλου κατά την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 35 και 36 του ν.2238/1994 

και της 1137140/2439/Α0012/ΠΟΛ. 1277/5.12.1994 κοινής απόφασης των Υπουργών 

Οικονοµίας και Οικονοµικών και ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε προβλέπεται εκτός άλλων και ο 

προσδιορισµός του ελάχιστου κόστους κατασκευής οικοδοµής για άδειες που εκδίδονται 

µετά την 31.12.1994 και πραγµατοποιείται κατά την έκδοση της άδειας οικοδοµής µε την 

υποβολή των στοιχείων αυτών στις αρµόδιες πολεοδοµικές υπηρεσίες. Η υποβολή των 

στοιχείων αυτών αποτελεί προϋπόθεση για την πληρότητα του φακέλου και τη χορήγηση 

της άδειας οικοδοµής από τις Πολεοδοµικές Υπηρεσίες. 

Επιπλέον όπως αναφέρεται στην 1084047/10307/Α0012/ΠΟΛ. 1170/5.7.1989 

διαταγή, ο προκαταβλητέος φόρος που επιβάλλεται στις αµοιβές των αρχιτεκτόνων και 

των µηχανικών, αποδίδεται στη ∆.Ο.Υ. της Περιφέρειας στην οποία έχει την 

επαγγελµατική έδρα του ο δικαιούχος αρχιτέκτονας ή µηχανικός µε την υποβολή δήλωσης 

µε τα απαραίτητα στοιχεία, πριν από τη θεώρηση των σχεδίων κ.λπ. ή από τη χορήγηση 

της σχετικής άδειας από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ηµοσίου. 

Η αρµόδια υπηρεσία του ∆ηµοσίου για τη θεώρηση ή χορήγηση αδείας των 

εργασιών των αρχιτεκτόνων ή µηχανικών απαγορεύεται να θεωρήσει ή να χορηγήσει 

άδεια αν δεν της προσκοµισθεί το τριπλότυπο καταβολής του οφειλόµενου 

προκαταβλητέου φόρου. 

Από τα παραπάνω προκύπτει σαφώς ότι για τον έλεγχο των πιο πάνω 

υποβαλλοµένων στοιχείων είναι οι κατά αρµοδιότητα πολεοδοµικές υπηρεσίες όπως 

ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 
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ΑΡΘΡΟ 54 

 

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1064544/10745/Β0012 

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου στο εισόδηµα από µερίσµατα αλλοδαπής 
προέλευσης. 

 

ΣΧΕΤ.: Η από 29/06/2007 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Με τις διατάξεις της περ.δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 54 του ν.2238/1994 ορίζεται, 

ότι η παρακράτηση φόρου (20%) ενεργείται για τα εισοδήµατα από οµολογίες και 

χρεόγραφα των ηµεδαπών νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και 

από κινητές αξίες γενικά αλλοδαπής προέλευσης, κατά την εξαργύρωση των 

τοκοµεριδίων ή της εισπράξεως των µερισµάτων από το δικαιούχο και περαιτέρω, µε τις 

διατάξεις της περ.β΄ της παρ.6 του ίδιου πιο πάνω άρθρου και νόµου ορίζεται, ότι 

υπόχρεος σε παρακράτηση φόρου για τα εισοδήµατα της περίπτωσης αυτής είναι αυτός 

που ενεργεί στην Ελλάδα την εξαργύρωση ή την καταβολή τους. 

2. Κατόπιν των ανωτέρω προκύπτει ότι η «…» Τράπεζα ορθώς σας 

παρακράτησε το 20% κατά την καταβολή του µερίσµατος των µετοχών κυπριακής 

εταιρείας. Το θέµα της άνισης µεταχείρισης που αναφέρετε εξετάζεται ήδη από την 

Ε.Ε., αλλά όποια ρύθµιση γίνει θα αφορά το µέλλον. 
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ΑΡΘΡΟ 55 
 

Αθήνα, 6 ∆εκεµβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ. 1107433/2119/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου στις αµοιβές που καταβάλλονται σε αστική 
εταιρία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από ∆ήµους. 

 

ΣΧΕΤ.: Το από 9.11.2007 ερώτηµά σας. 

 

Σε απάντηση του σχετικού ερωτήµατός σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα εξής: 

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1στ του άρθρου 55 του ν.2238/94 ορίζεται ότι, στο 

εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις, η παρακράτηση του φόρου ενεργείται, από τις 

δηµόσιες υπηρεσίες, τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τα κοινωφελή ιδρύµατα και 

τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου γενικά κατά την προµήθεια κάθε είδους αγαθών ή 

παροχής υπηρεσιών από επιχειρήσεις. Συγκεκριµένα, υποχρεούνται όπως, κατά την 

καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωµής της αξίας αυτών, των αγαθών ή 

υπηρεσιών, παρακρατούν φόρο εισοδήµατος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό 

της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών µε συντελεστή ως ακολούθως: 

α) ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για τα υγρά καύσιµα και τα προϊόντα καπνοβιοµηχανίας 

(τσιγάρα), 

β) ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα λοιπά αγαθά και 

γ) ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) για την παροχή υπηρεσιών. 

2. Σύµφωνα µε όσα µας κάνετε γνωστά µε το έγγραφο σας, η εταιρία θεάτρου «…..» 

είναι αστική µη κερδοσκοπική η οποία απασχολεί θίασο που αποτελείται από 15 

ηθοποιούς και 8 µουσικούς, ασφαλισµένοι όλοι στο Ι.Κ.Α. από την εταιρία. Συγκεκριµένα, η 

εταιρία χρησιµοποιεί για τις παραστάσεις της το καλλιτεχνικό και τεχνικό προσωπικό της 

βαρυνόµενη µε τις αντίστοιχες αµοιβές καθώς και µε τα έξοδα µεταφοράς, διαµονής και 

διατροφής αυτού. Επίσης, η εταιρία θα χρησιµοποιεί και θα έχει την ευθύνη σε δικό της 

τεχνικό εξοπλισµό. Ο θίασος κάνει περιοδεία σε δήµους όλης της χώρας και 

πραγµατοποιεί θεατρικές παραστάσεις µετά συµφωνίας και υπογραφής ιδιωτικών 

συµφωνητικών, στα οποία αναγράφεται το συµφωνηθέν ποσό αµοιβής. Κατόπιν µε την 

έκδοση τιµολογίου παροχής υπηρεσιών από την εταιρία πληρώνεστε από τον εκάστοτε 

δήµο. 
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3. Σύµφωνα µε όσα αναφέρθησαν, η εταιρία σας µε την απασχόληση καλλιτεχνικού 

και τεχνικού προσωπικού έχει την µορφή της οργανωµένης επιχείρησης και το εισόδηµα 

αυτό που λαµβάνει από τους δήµους φορολογείται ως εισόδηµα από εµπορικές 

επιχειρήσεις (∆΄ κατηγορίας). 

4. Συµπερασµατικά προκύπτει ότι, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, ο 

εκάστοτε δήµος πρέπει να κάνει παρακράτηση 8% σε κάθε πληρωµή που κάνει στην 

υπηρεσία σας για την παρουσίαση θεατρικών παραστάσεων. 

 

 

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1093488/1830/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου στις προµήθειες του δηµοσίου. 

 

Σε απάντηση αίτησής σας αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας πληροφορούµε 

τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν.2238/1994, 

όπως ισχύουν µετά την τροποποίηση τους µε την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.2992/2002, 

οι δηµόσιες υπηρεσίες, οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωφελή ιδρύµατα και νοµικά 

πρόσωπα δηµοσίου δικαίου γενικά, κατά την προµήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής 

υπηρεσιών από επιχειρήσεις, υποχρεούνται όπως, κατά την καταβολή ή την έκδοση της 

σχετικής εντολής πληρωµής της αξίας αυτών, παρακρατούν φόρο εισοδήµατος, ο οποίος 

υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών µε συντελεστή ως 

ακολούθως: 

αα) ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για τα υγρά καύσιµα και τα προϊόντα καπνοβιοµηχανίας 

(τσιγάρα), 

ββ) ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα λοιπά αγαθά και  

γγ) ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) για την παροχή υπηρεσιών.  

Εξαιρούνται από την παρακράτηση φόρου οι υπόχρεοι του πρώτου εδαφίου µεταξύ άλλων 

και όταν λαµβάνουν υπηρεσίες ή προµηθεύονται ηλεκτρονικό ρεύµα, τηλεφωνικές 

συνδιαλέξεις, τηλεγραφήµατα, γραµµατόσηµα, φωταέριο, νερό και εισιτήρια γενικά. 

2. Περαιτέρω, µε την 1060204/982/Α0012/ΠΟΛ. 1131/25.5.1994 εγκύκλιό µας έγινε 

δεκτό, ότι δεν υφίσταται υποχρέωση παρακράτησης φόρου από τους υπόχρεους 

σύµφωνα µε τις παραπάνω διατάξεις, όταν αυτοί λαµβάνουν υπηρεσίες ή προµηθεύονται 

ηλεκτρικό ρεύµα, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις (τηλεφωνήµατα), τηλεγραφήµατα, 
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γραµµατόσηµα, φωταέριο, νερό και εισιτήρια µεταφορικών µέσων γενικά. 

3. Με βάση τα παραπάνω, εφόσον ο Οργανισµός Εργατικής Εστίας προµηθεύεται 

ακτοπλοϊκά εισιτήρια από την επιχείρησή σας, δεν υφίσταται υποχρέωση κατά την 

πληρωµή σας να παρακρατεί φόρο κατά τις διατάξεις της περ.στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 

55 του ν.2238/1994. 

 

 

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1086533/1682/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου στο εισόδηµα κοµµώτριας που παρέχει τις 
υπηρεσίες της στην Ε.Ρ.Τ.. 

 

Απαντώντας σε αίτησή σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας πληροφορούµε τα 

εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν.2238/1994 εισόδηµα 

από εµπορικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος που αποκτάται από ατοµική ή εταιρική 

επιχείρηση, βιοµηχανική ή βιοτεχνική ή από την άσκηση οποιουδήποτε κερδοσκοπικού 

επαγγέλµατος, το οποίο δεν υπάγεται στα ελευθέρια επαγγέλµατα που αναφέρονται στο 

άρθρο 48. 

2. Επίσης, σύµφωνα µε την περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν.2238/1994 

δηµόσιες υπηρεσίες, οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά νοµικά πρόσωπα 

δηµοσίου δικαίου, κοινωφελή ιδρύµατα, οργανισµοί και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, 

δηµόσιες επιχειρήσεις, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύµατα ή πιστωτικοί οργανισµοί, 

συνεταιρισµοί και ενώσεις τους, σύλλογοι γενικά και ενώσεις προσώπων ανεξάρτητα από 

το σκοπό τους, καθώς και επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελµατίες, που τηρούν βιβλία 

δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όταν για την 

επαγγελµατική τους εξυπηρέτηση ή για την εκτέλεση του σκοπού τους καταβάλλουν σε 

τρίτους, εκτός από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 2 του 

π.δ.186/1992, προµήθειες, µεσιτείες, αµοιβές ή άλλες κάθε είδους παροχές µη έµµισθης 

υπηρεσίας, ενοίκια αυτοκινήτων, µηχανηµάτων ή άλλων κινητών πραγµάτων, εφόσον σε 

αυτές τις περιπτώσεις δεν ορίζεται από το π.δ.186/1992 η έκδοση θεωρηµένου 

αποδεικτικού στοιχείου από το δικαιούχο των αµοιβών αυτών, οφείλουν να παρακρατούν 

κατά την καταβολή της αµοιβής φόρο, ο οποίος υπολογίζεται µε συντελεστή είκοσι τοις 

εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό αυτής. 
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3. Όπως αναφέρετε στην αίτησή σας η Ε.Ρ.Τ. κατά την έκδοση του τιµολογίου 

παροχής για τις υπηρεσίες που προσφέρετε ως κοµµώτρια σε παραγωγές της σας 

παρακρατά φόρο 20% και ρωτάτε αν η παρακράτηση αυτή είναι σύµφωνη µε τις 

φορολογικές διατάξεις. 

4. Κατόπιν των ανωτέρω προκύπτει ότι στην περίπτωση που εκδίδετε το 

απαιτούµενο θεωρηµένο αποδεικτικό στοιχείο, όπως προβλέπεται από το π.δ.186/1992, 

δεν γίνεται η προαναφερθείσα στην παρ. 2 του παρόντος παρακράτηση φόρου µε 

συντελεστή 20% επί του ακαθάριστου εισοδήµατος που αποκτάτε από τη δραστηριότητά 

σας ως κοµµώτρια και το οποίο χαρακτηρίζεται εισόδηµα εµπορικής επιχείρησης αφού 

πρόκειται για επάγγελµα που δεν υπάγεται στα ελευθέρια επαγγέλµατα του άρθρου 48 

του Κ.Φ.Ε.. 

5. Το παρόν κοινοποιείται στη ∆/νση Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για τις δικές 

της ενέργειες. 

 

 

Αθήνα, 26 Σεπτεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1089642/1739/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος για υπηρεσίες µεταφοράς 
νερού µε υδροφόρο πλοίο. 

 

ΣΧΕΤ.: Το 4724/18.9.2007 ερώτηµά σας. 

 

Σε απάντηση του σχετικού ερωτήµατός σας αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.στ΄ της παρ.1 του άρθρου 55 του ν.2238/1994, 

όπως ισχύουν µετά την τροποποίησή τους µε την παρ.1 του άρθρου 15 του ν.2992/2002, 

οι δηµόσιες υπηρεσίες, οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωφελή ιδρύµατα και νοµικά 

πρόσωπα δηµοσίου δικαίου γενικά, κατά την προµήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής 

υπηρεσιών από επιχειρήσεις, υποχρεούνται όπως, κατά την καταβολή ή την έκδοση της 

σχετικής εντολής πληρωµής της αξίας αυτών, παρακρατούν φόρο εισοδήµατος, ο οποίος 

υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών µε συντελεστή ως 

ακολούθως:  

αα) ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για τα υγρά καύσιµα, και τα προϊόντα καπνοβιοµηχανίας 

(τσιγάρα),  
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ββ) ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα λοιπά αγαθά και 

γγ) ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) για την παροχή υπηρεσιών. 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της πιο πάνω περίπτωσης 

ορίζεται µεταξύ άλλων, ότι εξαιρούνται από την παρακράτηση φόρου οι υπόχρεοι του 

πρώτου εδαφίου, δηλαδή αυτοί που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος, όταν 

προµηθεύονται ηλεκτρικό ρεύµα, φωταέριο, νερό και εισιτήρια γενικά κ.λπ. ή λαµβάνουν 

υπηρεσίες (τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, τηλεγραφήµατα κ.λπ.). 

Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι τα ποσά που καταβάλλουν οι δηµόσιες υπηρεσίες, 

οι ΟΤΑ και τα λοιπά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της περ.στ΄ της παρ.1 του άρθρου 55 

του ν.2238/1994 για τη λήψη υπηρεσιών ή αγορά αγαθών κοινής ωφέλειας δεν υπόκεινται 

σε παρακράτηση φόρου 8% ή 4% (σχετ. 1048197/10428/ Β0012/14.6.2002 έγγραφο). 

3. Από το ερώτηµά σας προκύπτει ότι ο ∆ήµος «..» προµηθεύτηκε πόσιµο νερό για τη 

µεταφορά του οποίου ανατέθηκε (ξεχωριστά) σε πλοιοκτήτη υδροφόρου πλοίου η 

µεταφορά του νερού από την υδρογεώτρηση (στο Νοµό «..») στο νησί των Σπετσών. 

4. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, και όπως έχει γίνει δεκτό από την διοίκηση σε 

προηγούµενη παρόµοια περίπτωση (σχετ. 1035179/788/Α0012/23.4.1996 

1049398/955/Α0012/12.6.2007 έγγραφα), προκύπτει ότι κατά την καταβολή αµοιβής από 

Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δήµους - κοινότητες) σε εργολάβο για µεταφορά 

νερού εφόσον πρόκειται µόνο για µεταφορά του νερού (παροχή υπηρεσίας), πρέπει να 

διενεργείται, σύµφωνα µε όσα προαναφέραµε, παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 8%. Σε 

περίπτωση που στο τιµολόγιο περιλαµβάνεται και προµήθεια αγαθών, ο 

παρακρατούµενος φόρος θα υπολογίζεται µε το συντελεστή κάθε κατηγορίας, κατά 

περίπτωση, και αν ο διαχωρισµός αγαθών και υπηρεσιών δεν είναι δυνατός, τότε ο 

παρακρατούµενος φόρος θα υπολογίζεται µε το συντελεστή της κατηγορίας εκείνης που 

καλύπτει το µεγαλύτερο µέρος της δαπάνης. 

 

 

Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2007 

Αριθ. πρωτ.: 1033188/10430/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισµός εκτελούµενων εργασιών ως τεχνικού έργου.  

 

ΣΧΕΤ.: Η από 29.03.2007 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 
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γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Με τις διατάξεις της περ.β΄ της παρ.1 του άρθρου 55 του ν.2238/94 ορίζεται, ότι στα 

εισοδήµατα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών 

δηµόσιων, δηµοτικών, κοινοτικών ή λιµενικών προσόδων παρακρατείται φόρος µε 

συντελεστή τρία τοις εκατό (3%) που υπολογίζεται στην αξία του κατασκευαζόµενου έργου 

ή του µισθώµατος. Υπόχρεος σε παρακράτηση ορίζεται το ∆ηµόσιο γενικά και κάθε φυσικό 

ή νοµικό πρόσωπο που ενεργεί εκκαθάριση ή καταβολή για τις περιπτώσεις αυτές. 

2. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοικητική και τη δικαστηριακή νοµολογία, εργολάβος 

ή εργολήπτης τεχνικών έργων είναι κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο του οποίου κύρια 

επαγγελµατική απασχόληση είναι η εργολαβική εκτέλεση τεχνικών έργων, δηλαδή 

οικοδοµικών, λιµενικών, υδραυλικών, οδοποιίας, γεφυροποιίας, σιδηροδρόµων και έργων 

υπαίθρου γενικά, άσχετα αν διατηρεί ή όχι επαγγελµατική στέγη. 

Ως τεχνικό έργο θεωρείται και η εργασία προσθήκης κάποιου στοιχείου ή ιδιότητας 

επί υπάρχοντος ήδη πράγµατος, ανεξάρτητα αν τα συνδεόµενα θα αποτελέσουν ενιαίο ή 

όχι πράγµα (π.χ. εγκατάσταση µηχανηµάτων). 

Στην πιο πάνω έννοια του έργου δεν περιλαµβάνονται κατ’ αρχήν οι ασκούντες 

εµπορική ή βιοτεχνική επιχείρηση προµηθευτές οικοδοµικών προϊόντων κι αν ακόµη, 

σύµφωνα µε τις συναλλακτικές συνήθειες, εκτός από την πώληση των προϊόντων της 

επιχείρησης τους, εκτελούν και την παρεπόµενη εργασία της τοποθέτησης αυτών µέσα 

στα πλαίσια του όλου εκτελούµενου έργου. Τούτο, γιατί στις περιπτώσεις αυτές το κύριο 

στοιχείο είναι η πώληση του είδους και όχι η ανάληψη κατασκευής του έργου, γι’ αυτό και 

εφαρµόζονται οι διατάξεις περί πωλήσεως, σύµφωνα µε τις οποίες αυτοί δικαιούνται να 

εισπράξουν τίµηµα (άρθρο 513 του Α.Κ.) και όχι αµοιβή. Είναι όµως δυνατόν και στις 

περιπτώσεις αυτές (π.χ. προµήθεια και εγκατάσταση µηχανηµάτων), η εργασία της 

τοποθέτησης ή εγκατάστασης, δηλαδή το στοιχείο της εκτέλεσης του έργου, να εµφανίζεται 

µέσω της συµβάσεως ως κύριον (προέχον, έναντι αυτού της πωλήσεως), οπότε έχουν 

εφαρµογή οι διατάξεις περί µισθώσεως έργου και όχι αυτές περί πωλήσεως, καθόσον κατά 

το άρθρο 683 του ΑΚ, µόνο σε περίπτωση αµφιβολίας, δηλαδή όταν από τη σύµβαση δεν 

προκύπτει η κύρια παροχή, εφαρµόζονται οι διατάξεις περί πωλήσεως. 

Συνεπώς, ο νοµικός χαρακτηρισµός κάποιας σύµβασης στην οποία οι παροχές των 

συµβαλλοµένων ανήκουν σε πλείονας τύπους συµβάσεως, είναι θέµα πραγµατικό και 

συνεπώς, σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξευρίσκεται, από το περιεχόµενο της σύµβασης 

και των συγκεκριµένων πραγµατικών περιστατικών, ποια παροχή είναι κυρία, προκειµένου 

βάσει αυτής να χαρακτηρισθεί η συναφθείσα σύµβαση, ως πώληση ή µίσθωση έργου 

(Α.6991/ΠΟΛ. 214/1971 διαταγή µας). 
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3. Από τα στοιχεία που µας θέσατε υπόψη µε τη σχετική αίτησή σας προκύπτει, ότι 

η εταιρεία σας «...» έχει συνάψει σύµβαση συνεργασίας µε άλλη εταιρεία η οποία 

περιλαµβάνει την αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση γεννητριών αιολικής ενέργειας. 

4. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω προκύπτει, ότι η εξαγωγή ασφαλούς 

συµπεράσµατος, για το εάν έχουν εφαρµογή στην εν λόγω περίπτωση οι διατάξεις της 

περ.β΄ της παρ.1 του άρθρου 55 του ν.2238/94, προϋποθέτει τη µελέτη της συναπτόµενης 

σύµβασης και ως θέµα πραγµατικό έγκειται στην εξελεγκτική αρµοδιότητα της 

Φορολογούσας Αρχής που θα ερευνήσει τα πραγµατικά περιστατικά και θα αποφανθεί 

ανάλογα. 

 

 

Αθήνα, 5 Σεπτεµβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1076479/1499/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Ανάθεση εκτέλεσης δηµόσιου τεχνικού έργου από τον αρχικό 
ανάδοχο σε υπεργολάβο. 

 

Απαντώντας στην από 2.8.2007 αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

2. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν.3522/2006 µε τις οποίες 

αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν.2238/1994, δεν καταργήθηκε η 

δυνατότητα των επιχειρήσεων να αναθέτουν την εκτέλεση του υπ’ αυτών αναληφθέντος 

έργου, ή µέρους αυτού, σε άλλη επιχείρηση, τον υπεργολάβο. 

Κατά συνέπεια, πολιτικός µηχανικός (φορέας ατοµικής επιχείρησης) ο οποίος έχει 

αναλάβει την κατασκευή δηµόσιου τεχνικού έργου, δύναται να εισφέρει ολόκληρο το έργο 

για κατασκευή, σε εταιρεία περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) στην οποία συµµετέχει. Στην 

περίπτωση αυτή, η προβλεπόµενη από τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 

του ν.2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) παρακράτηση φόρου 3% ενεργείται µόνο από τον εργοδότη 

(∆ηµόσιο, ∆ήµο, ν.π.δ.δ. κ.λπ.) κατά την καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγµατος στον 

πολιτικό µηχανικό, και ο φόρος αυτός συµψηφίζεται από την κατασκευάστρια Ε.Π.Ε. στην 

οποία έχει εισφερθεί το έργο, βάσει σχετικής βεβαιώσεως που χορηγεί ο πολιτικός 

µηχανικός (1013098/10120/Β0012/ΠΟΛ. 1080/30.3.2001, 1027178/10254/ΠΟΛ. 

1052/15.3.2007 εγκύκλιοι). 

2. Επίσης, ο πολιτικός µηχανικός έχει υποχρέωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 19 του ν.820/1978 όπως ισχύουν µετά την τροποποίηση τους µε το άρθρο 2 
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του ν.2954/2001, να γνωστοποιήσει πριν από την έναρξη των εργασιών εκτέλεσης του 

έργου στον αρµόδιο για τη φορολογία του Προϊστάµενο ∆.Ο.Υ., τα στοιχεία του 

υπεργολάβου που ανέλαβε την εκτέλεση του έργου ή να καταθέσει σ’ αυτόν αντίγραφο του 

συµφωνητικού που καταρτίσθηκε για την ανάληψη της εκτέλεσης του έργου από τον 

υπεργολάβο, εφόσον η αξία του έργου υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ. 

 

 

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2007 

Αριθ. Πρωτ. 1076452/10860/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου στην αποζηµίωση και στους τόκους που 
επιδικάζονται µε δικαστική απόφαση σε βάρος του Ελληνικού 
∆ηµοσίου. 

 

ΣΧΕΤ.: Η από 02.08.2007 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης γ΄ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν.2238/1994 οι τόκοι που επιδικάζονται µε δικαστική 

απόφαση, αποτελούν εισόδηµα από κινητές αξίες, ενώ κατά τις διατάξεις της παρ.4 του 

άρθρου 25, οι τόκοι συναλλαγµατικών και γραµµατίων από εµπορικές συναλλαγές, οι 

τόκοι από τις αποδεδειγµένες πωλήσεις εµπορευµάτων µε πίστωση µεταξύ εµπόρων και 

οι προκύπτοντες τόκοι υπερηµερίας, λόγω καθυστέρησης στην καταβολή του 

πιστωθέντος τιµήµατος, λογίζονται ως εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις µε την 

προϋπόθεση ότι αυτός που αποκτά το εισόδηµα αυτό ασκεί εµπορική επιχείρηση. Ως 

εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις λογίζονται και οι τόκοι της παραγράφου αυτής που 

επιδικάζονται µε δικαστική απόφαση. 

2. Επίσης, µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 54 του ν.2238/1994 

ορίζεται, ότι στα εισοδήµατα από κινητές αξίες ενεργείται παρακράτηση, έναντι του φόρου 

που αναλογεί µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%). Οι διατάξεις αυτές, όπως ορίζεται µε 

την παρ.2 του άρθρου 114 του ίδιου νόµου, εφαρµόζονται ανάλογα και όταν ο δικαιούχος 

του εισοδήµατος είναι νοµικό πρόσωπο. 

3. Επιπλέον, µε τις διατάξεις της περ.ε΄ της παρ.1 του άρθρου 55 του ν.2238/1994 

ορίζεται, ότι ∆ηµόσιες υπηρεσίες, οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά νοµικά 
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πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, κοινωφελή ιδρύµατα, οργανισµοί και επιχειρήσεις κοινής 

ωφελείας, δηµόσιες επιχειρήσεις, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύµατα ή πιστωτικοί 

οργανισµοί, συνεταιρισµοί και ενώσεις τους, σύλλογοι γενικά και ενώσεις προσώπων 

ανεξάρτητα από το σκοπό τους, καθώς και επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελµατίες, που 

τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όταν για 

την επαγγελµατική τους εξυπηρέτηση ή για την εκτέλεση του σκοπού τους καταβάλλουν σε 

τρίτους, εκτός από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ.3 του άρθρου 2 του 

Π.∆.186/1992, προµήθειες, µεσιτείες, αµοιβές ή άλλες κάθε είδους παροχές µη έµµισθης 

υπηρεσίας, ενοίκια αυτοκινήτων, µηχανηµάτων ή άλλων κινητών πραγµάτων, εφόσον σε 

αυτές τις περιπτώσεις δεν ορίζεται από το π.δ.186/1992 η έκδοση θεωρηµένου 

αποδεικτικού στοιχείου από το δικαιούχο των αµοιβών αυτών, οφείλουν να παρακρατούν 

κατά την καταβολή της αµοιβής φόρο, ο οποίος υπολογίζεται µε συντελεστή είκοσι τοις 

εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό αυτής. 

4. Εξάλλου, µε τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 12 του π.δ.186/1992 περί 

Κ.Β.Σ. ορίζεται, ότι ο επιτηδευµατίας εκδίδει τιµολόγιο όταν εισπράττει επιδοτήσεις, 

οικονοµικές ενισχύσεις, αποζηµιώσεις, επιστροφές εµµέσων φόρων, δασµών, τελών, 

τόκων, εισφορές και άλλα ανόργανα έσοδα. Το τιµολόγιο αυτό είναι αθεώρητο 

(1118148/936/0015/ΠΟΛ. 3/24.11.1992 εγκύκλιο µε την οποία δόθηκαν οδηγίες για την 

εφαρµογή του π.δ.186/1992). 

5. Επίσης, µε τα αρ. πρωτ. 1103223/11442ΠΕ/Β0012/07.05.2007, 

1034385/10521/Β0012/20.02.2007 και 1077202/11108ΠΕ/Β0012/17.01.2005 έγγραφά 

µας, έχει γίνει δεκτό ότι η αποζηµίωση που καταβάλλεται σε ανώνυµη εταιρεία µετά από 

δικαστική απόφαση αποτελεί γι’ αυτήν εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις. 

6. Τέλος, µε το αρ.πρωτ.1026390/10255/Β0012/22.04.1999 έγγραφό µας έχει 

γίνει δεκτό ότι κατά την καταβολή αποζηµίωσης από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, µετά από 

δικαστική απόφαση, σε εταιρεία περιορισµένης ευθύνης θα γίνει παρακράτηση φόρου µε 

ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), εφόσον η δικαιούχος εταιρεία υττοχρεούτο στην έκδοση 

αθεώρητου τιµολογίου κατά την είσπραξη της υπόψη αποζηµίωσης. 

7. Από τη σχετική αίτησή σας προκύπτει ότι κατόπιν της υπ’ αριθµ. «…» απόφασης 

του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία κατέστη αµετάκλητη (µε την αριθµ. «…» 

απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε την οποία απορρίφθηκε η αίτηση αναίρεσης 

που είχε υποβάλλει το Υπουργείο «…» το Υπουργείο «…»·υποχρεώθηκε να καταβάλει 

στην Εταιρεία «…» , το ποσό των 265.342,00 ευρώ εντόκως από της επιδόσεως της 

αγωγής, καθώς η Νοµάρχης ∆υτικής Αττικής ανέθεσε στην εν λόγω εταιρεία την 

υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων, στα πλαίσια των κοινοτικών πρωτοβουλιών 
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HORIZON και NOW και λίγες µέρες πριν από την παράδοση του έργου ανακάλεσε τις 

υπογραφείσες συµβάσεις. Ειδικότερα το συνολικό πληρωτέο ποσό ανέρχεται σε 

265.342,00 ευρώ αποζηµίωση, 151.244,90 ευρώ αναλογούντες τόκοι και 460,00 ευρώ 

δικαστικά έξοδα και ερωτάται τι ποσοστά θα πρέπει να παρακρατηθούν από τις εν λόγω 

αµοιβές. 

8. Έπειτα από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι η αποζηµίωση που 

θα δοθεί στην ανώνυµη εταιρεία από το Ελληνικό ∆ηµόσιο θα αποτελέσει γι’ αυτήν 

εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις και θα παρακρατηθεί το είκοσι τοις εκατό (20%) του 

εν λόγω ποσού, µε την προϋπόθεση ότι η ανώνυµη εταιρεία θα εκδώσει αθεώρητο 

τιµολόγιο κατά την είσπραξή της (σε αντίθετη περίπτωση δεν θα γίνει παρακράτηση 

φόρου). Επίσης, οι τόκοι υπερηµερίας που επιδικάσθηκαν σε βάρος του Ελληνικού 

∆ηµοσίου συνιστούν εισόδηµα από κινητές αξίες για τη εν λόγω ανώνυµη εταιρεία και θα 

υπαχθούν σε παρακράτηση φόρου είκοσι τοις εκατό (20%). Τέλος, στο ποσό των 

δικαστικών εξόδων δεν θα γίνει καµία παρακράτηση. 

 

 

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1051333/1003/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος κατά την προµήθεια 
υπηρεσιών ∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ∆.Α.Π. και Φ.ΑΕΡΙΟ από την 
Ελλ.Αστυνοµία. 

 

ΣΧΕΤ.: Το από 22.5.2007 ερώτηµά σας. 

 

Σε απάντηση του σχετικού ερωτήµατός σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.στ΄ της παρ.1 του άρθρου 55 του Κ.Φ.Ε. 

ορίζεται ότι οι δηµόσιες υπηρεσίες, οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωφελή 

ιδρύµατα και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου γενικά, κατά την προµήθεια κάθε είδους 

αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από επιχειρήσεις, υποχρεούνται όπως, κατά την καταβολή 

ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωµής της αξίας αυτών, παρακρατούν φόρου 

εισοδήµατος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών 

µε συντελεστή ως ακολούθως: 

αα) ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για τα υγρά καύσιµα και τα προϊόντα 
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καπνοβιοµηχανίας (τσιγάρα), 

ββ) ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα λοιπά αγαθά και 

γγ) ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) για την παροχή υπηρεσιών. 

Εξαιρούνται από την παρακράτηση φόρου οι υπόχρεοι του πρώτου εδαφίου: 

αα) όταν προµηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες και δεν απαιτείται 

σύµβαση, εφόσον η καθαρή αξία αυτών, κατά συναλλαγή, δεν υπερβαίνει το ποσό των 

εκατόν πενήντα (150) ευρώ [50.000 δρχ.], 

ββ) όταν λαµβάνουν υπηρεσίες ή προµηθεύονται ηλεκτρικό ρεύµα, τηλεφωνικές 

συνδιαλέξεις, τηλεγραφήµατα, γραµµατόσηµα, φωταέριο, νερό και εισιτήρια γενικά, 

γγ) όπου προβλέπεται παρακράτηση ή προκαταβολή φόρου από άλλη διάταξη για 

το ίδιο έσοδο και 

δδ) όταν προµηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες από τις πολεµικές 

βιοµηχανίες ΕΑΒ, ΕΒΟ, ΠΥΡΚΑΛ και ΕΛΒΟ, καθώς και από το Κέντρο Επιχειρηµατικής 

Πολιτιστικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) και την Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας (ΑΝ.Ε.Μ.). 

Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 

εφαρµόζονται αναλόγως. 

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα 

της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο τρόπος παρακράτησης του φόρου και γενικά κάθε 

αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων της περίπτωσης αυτής. 

2. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση αρχικά µε το 

1035730/712/Α0012/27.5.2005 έγγραφό της και εν συνεχεία µε άλλα έγγραφά της 

(1033653/724/Α0012/13.4.06 κ.λπ.), εφόσον το φυσικό αέριο ως πηγή ενέργειας έχει 

φυσικά χαρακτηριστικά και χηµική σύσταση παραπλήσια του φωταερίου ενώ η χρήση του 

είναι ανάλογη µε αυτή του ηλεκτρικού ρεύµατος, κατά αντιστοιχία µε τις περιπτώσεις 

προµήθειας ηλεκτρικού ρεύµατος και φωταερίου, τότε εξαιρούνται οι υπόχρεοι της 

παραγρ.στ΄ της περιπτ.1 του άρθρου 55 από την υποχρέωση παρακράτησης φόρου 

εισοδήµατος και στην περίπτωση προµήθειας φυσικού αερίου. 

3. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, προκύπτει ότι κατά την προµήθεια υπηρεσιών και 

αγαθών από τη ∆.Ε.Η., τον Ο.Τ.Ε., την Ε.Υ∆.Α.Π. και το ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ από το Αρχηγείο 

της Ελληνικής Αστυνοµίας, τα καταβαλλόµενα ποσά δεν υπόκεινται σε παρακράτηση 

φόρου εισοδήµατος. 
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Αθήνα, 12 Ιουνίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1049398/955/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος για υπηρεσίες µεταφοράς 
νερό µε υδροφόρο πλοίο. 

 

ΣΧΕΤ.: Το 1768/10.5.2007 ερώτηµά σας. 

 

Σε απάντηση του σχετικού ερωτήµατός σας αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.στ΄ της παρ.1 του άρθρου 55 του ν.2238/1994, 

όπως ισχύουν µετά την τροποποίηση τους µε την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.2992/2002, 

οι δηµόσιες υπηρεσίες, οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωφελή ιδρύµατα και νοµικά 

πρόσωπα δηµοσίου δικαίου γενικά, κατά την προµήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής 

υπηρεσιών από επιχειρήσεις, υποχρεούνται όπως, κατά την καταβολή ή την έκδοση της 

σχετικής εντολής πληρωµής της αξίας αυτών, παρακρατούν φόρο εισοδήµατος, ο οποίος 

υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών µε συντελεστή ως 

ακολούθως: 

αα) ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για τα υγρά καύσιµα, και τα προϊόντα καπνοβιοµηχανίας 

(τσιγάρα), 

ββ) ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα λοιπά αγαθά και 

γγ) ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) για την παροχή υπηρεσιών. 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της πιο πάνω περίπτωσης 

ορίζεται µεταξύ άλλων, ότι εξαιρούνται από την παρακράτηση φόρου οι υπόχρεοι του 

πρώτου εδαφίου, δηλαδή αυτοί που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος, όταν 

προµηθεύονται ηλεκτρικό ρεύµα, φωταέριο, νερό και εισιτήρια γενικά κ.λπ. ή λαµβάνουν 

υπηρεσίες (τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, τηλεγραφήµατα κ.λπ.). 

Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι τα ποσά που καταβάλλουν οι δηµόσιες υπηρεσίες, 

οι ΟΤΑ και τα λοιπά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της περ.στ΄ της παρ.1 του άρθρου 55 

του ν.2238/1994 για τη λήψη υπηρεσιών ή αγορά αγαθών κοινής ωφέλειας δεν υπόκεινται 

σε παρακράτηση φόρου 8% ή 4% (σχετ. 1048197/10428/ Β0012/14.6.2002 έγγραφο). 

3. Από το ερώτηµά σας προκύπτει ότι ο ∆ήµος «…» προµηθεύτηκε πόσιµο νερό για 

τη µεταφορά του οποίου ανατέθηκε (ξεχωριστά) σε πλοιοκτήτη υδροφόρου πλοίου η 

µεταφορά του νερού από την υδρογεώτρηση στο τοπικό διαµέρισµα Κυπαρισσιού. 

4. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, και όπως έχει γίνει δεκτό από την διοίκηση σε 
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προηγούµενη παρόµοια περίπτωση (σχετ. 1035179/788/Α0012/23.4.1996 έγγραφο) 

προκύπτει ότι κατά την καταβολή αµοιβής από Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(δήµους - κοινότητες) σε εργολάβο για µεταφορά νερού, εφόσον πρόκειται µόνο για 

µεταφορά του νερού (παροχή υπηρεσίας), πρέπει να διενεργείται, σύµφωνα µε όσα 

προαναφέραµε, παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 8%. Σε περίπτωση που στο τιµολόγιο 

περιλαµβάνεται και προµήθεια αγαθών, ο παρακρατούµενος φόρος θα υπολογίζεται µε το 

συντελεστή κάθε κατηγορίας, κατά περίπτωση, και αν ο διαχωρισµός αγαθών και 

υπηρεσιών δεν είναι δυνατός, τότε ο παρακρατούµενος φόρος θα υπολογίζεται µε το 

συντελεστή της κατηγορίας εκείνης που καλύπτει το µεγαλύτερο µέρος της δαπάνης. 

 

 

Αθήνα, 2 Μαΐου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1042994/796/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος κατά την εκτέλεση ∆ηµόσιας 
Σύµβασης Υπηρεσιών. 

 

ΣΧΕΤ.: Η 47291/16.4.2007 αίτησής σας. 

 

Σε απάντηση της σχετικής αίτησής σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 του 

ν.2238/1994, όπως ισχύουν µετά την τροποποίηση τους µε την παρ. 1 του άρθρου 15 του 

ν.2992/2002, οι δηµόσιες υπηρεσίες, οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωφελή 

ιδρύµατα και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου γενικά, κατά την προµήθεια κάθε είδους 

αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από επιχειρήσεις, υποχρεούνται όπως, κατά την καταβολή 

ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωµής της αξίας αυτών, παρακρατούν φόρο 

εισοδήµατος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών 

µε συντελεστή ως ακολούθως: 

αα) ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για τα υγρά καύσιµα, και τα προϊόντα 

καπνοβιοµηχανίας (τσιγάρα), 

ββ) ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα λοιπά αγαθά και  

γγ) ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) για την παροχή υπηρεσιών. 

2. Επίσης, µε την αριθ. πρωτ. 1060204/982/ΠΟΛ. 1131/25.5.1994 εγκύκλιό µας, έχει 

διευκρινιστεί, ότι όταν στα τιµολόγια περιλαµβάνεται προµήθεια αγαθών και παροχή 
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υπηρεσιών τότε, εφόσον είναι δυνατόν να διαχωριστεί η προµήθεια αγαθών από την 

παροχή υπηρεσιών, ο παρακρατούµενος φόρος θα υπολογίζεται µε τον αντίστοιχο 

συντελεστή κάθε κατηγορίας. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατόν ο διαχωρισµός 

αγαθών και υπηρεσιών, ο παρακρατούµενος φόρος θα υπολογίζεται µε το συντελεστή της 

κατηγορίας εκείνης που καλύπτει το µεγαλύτερο µέρος της δαπάνης. 

Οι υπόχρεοι παρακράτησης (∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. κ.τ.λ.) θα διενεργούν παρακράτηση 

µε συντελεστή 4% στο σύνολο της καθαρής αξίας του τιµολογίου στις περιπτώσεις 

εξόφλησης δαπανών για νοσοκοµειακή περίθαλψη σε ιδιωτικές κλινικές που παρέχεται 

στους ασφαλισµένους του ∆ηµοσίου, Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταµείων. 

3. Η ∆/νση Βιβλίων και Στοιχείων µε το αριθ.πρωτ.1084326/719/0015ΠΕ/19.1.2005 

έγγραφό της, έχει διευκρινίσει, ότι ως παροχή υπηρεσίας θεωρείται, σύµφωνα µε την 

περίπτ. ιδ΄ του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ., και η περίπτωση κατά την οποία χρησιµοποιούνται 

υλικά των οποίων το κόστος δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής αµοιβής, µε 

την προϋπόθεση ότι από την χρησιµοποίηση των υλικών αυτών δεν παράγεται νέο είδος 

αγαθού. Στην περίπτωση που τα υλικά ξεπερνούν το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής 

αµοιβής, λαµβάνουν χώρα δύο πράξεις - µια της παροχής υπηρεσιών και µια της 

πώλησης αγαθών και στην τελευταία περίπτωση, εφόσον η προέχουσα πράξη είναι αυτή 

της παροχής υπηρεσιών, µπορεί να αναγραφεί στο στοιχείο παροχής υπηρεσιών 

ξεχωριστά το είδος και η αµοιβή για τις προσφερθείσες υπηρεσίες, καθώς και το είδος των 

χρησιµοποιηθέντων υλικών, αντί της έκδοσης δύο φορολογικών στοιχείων. 

4. Από την αίτησή σας προκύπτει ότι το Υ.Υ. και Κ.Α. σύναψε σύµβαση έργου µε 

εταιρεία πληροφορικής που εξέδωσε τιµολόγια παροχής υπηρεσιών καθώς και τιµολόγια 

πώλησης αγαθών, ενώ εφαρµόστηκε από εσάς παρακράτηση φόρου εισοδήµατος µε 

συντελεστή 80% για το σύνολο των τιµολογίων. 

5. Από όσα αναφέρθησαν παραπάνω, προκύπτει ότι µόνο στην περίπτωση που το 

κόστος των υλικών που χρησιµοποιούνται για το έργο είναι µικρότερο από το ένα τρίτο 

(1/3) της συνολικής αµοιβής, για το έργο (σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην τρίτη 

παράγραφο του παρόντος) υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης 8% στα εκδιδόµενα 

τιµολόγια. Σε αντίθετη περίπτωση (όταν το κόστος των υλικών είναι µεγαλύτερο υπό το 1/3 

της συνολικής αµοιβής) πρέπει να γίνεται ξεχωριστά η παρακράτηση για παροχή 

υπηρεσιών (µε συντελεστή 8%) και για προµήθεια υλικών (µε συντελεστή 4%) (σχετ. 

1092677/11324πε/Β0012/11.3.2005) έγγραφο της ∆/νσης Φορολ. Εισοδήµατος). 
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Αθήνα, 3 Απριλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ. 1022292/10311/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος από την Ειδική Υπηρεσία 
∆ιαχείρισης του ΕΠ Υγεία-Πρόνοια κατά την προµήθεια αγαθών και 
υπηρεσιών από επιχειρήσεις. 

 

ΣΧΕΤ.: Το αρ.πρωτ. 1105/1.3.2007 έγγραφό σας. 

 

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά µε το ανωτέρω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτ. στ΄ της παραγρ.1 του άρθρου 55 του 

ν.2238/1994, οι δηµόσιες υπηρεσίες, οργανισµοί τοπικής  αυτοδιοίκησης, κοινωφελή 

ιδρύµατα και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου γενικά, κατά την προµήθεια κάθε είδους 

αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από επιχειρήσεις υποχρεούνται όπως, κατά την καταβολή 

ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωµής της αξίας αυτών, παρακρατούν φόρο 

εισοδήµατος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών 

µε συντελεστή 1%, 4% ή 8% κατά περίπτωση. 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του ν.641/1977 

ορίζεται, ότι τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα ως και τα ∆ηµόσια Νοσηλευτικά Ιδρύµατα 

στα οποία εγκαθίστανται και λειτουργούν Εκπαιδευτικά Παραρτήµατα, για την εκπλήρωση 

των σκοπών αυτών, απαλλάσσονται παντός δασµού, φόρου, τέλους ως και του τέλους 

χαρτοσήµου, δικαιώµατος ή εισφοράς υπέρ του ∆ηµοσίου, Οργανισµών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης ή παντός τρίτου, δικαστικών τελών και πάσης υπέρ τρίτων κρατήσεων, ενώ 

απολαµβάνει και τις απαλλαγές της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας περί δηµοσίων 

επενδύσεων. 

3. Επίσης, όπως έχει γίνει δεκτό, µε την αριθµ. 1011359/10172/Β0012/27.7.2005 

διαταγή µας, το Τ.Ε.Ι. είναι νοµικό πρόσωπο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκει 

µάλιστα κοινωφελή σκοπό. 

4. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. Υγεία Πρόνοια 

2000-2006, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως δηµόσια υπηρεσία, 

δεν πρέπει να προβαίνει σε παρακράτηση φόρου κατά την προµήθεια αγαθών και λήψη 

υπηρεσιών από Ν.Π.∆.∆., Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.. Όσον αφορά την προµήθεια αγαθών και 

υπηρεσιών από επιχειρήσεις, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της περ. στ' της παρ.1 του 

άρθρου 55 του ν.2238/1994. Τέλος, η υπηρεσία σας δεν πρέπει να προβαίνει σε 
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παρακράτηση φόρου κατά τα ανωτέρω, εφόσον τα Ν.Π.Ι.∆. που επιδιώκουν σκοπό 

κοινωφελή προσκοµίζουν σχετική βεβαίωση από την αρµόδια για τη φορολογία τους 

∆.Ο.Υ.. 

 

 

Αθήνα, 2 Απριλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1001543/10059/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Οι διατάξεις της περ.στ΄ της παρ.1 του άρθρου 55 του 
ν.2238/1994 δεν εφαρµόζονται για τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού 
δικαίου. 

 

ΣΧΕΤ.: Η από 5/1/2006 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περιπτ.στ΄ της παρ.1 του άρθρου 55 του 

ν.2238/1994, όπως ισχύουν µετά την αντικατάσταση τους µε την παρ.1 του άρθρου 15 του 

ν.2992/2002, οι δηµόσιες υπηρεσίες, οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωφελή 

ιδρύµατα και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου γενικά, κατά την προµήθεια κάθε είδους 

αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από επιχειρήσεις, υποχρεούνται όπως, κατά την καταβολή 

ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωµής της αξίας αυτών, παρακρατούν φόρο 

εισοδήµατος, ο οποίος υπολογίζεται µε τους οριζόµενους από τις ίδιες διατάξεις 

συντελεστές κατά περίπτωση. 

Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι οι παραπάνω διατάξεις δεν καταλαµβάνουν τα 

Ν.Π.Ι.∆. (Αρ. πρωτ. 1045187/10676/Β0012/30.5.2006 έγγραφό µας). 

2. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 8 του ν.2919/2001 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 

128/26.06.2001) συστήθηκε νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε έδρα την Αθήνα και 

επωνυµία «...» που εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Εν συνεχεία, µε τις 

διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 9 του ν.3438/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 33/14.02.2006) το πιο πάνω 

νοµικό πρόσωπο µετονοµάσθηκε σε «…» µε διακριτικό τίτλο «…». 

3. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι οι διατάξεις της περ.στ΄ της παρ.1 του άρθρου 

55 του ν.2238/1994 δεν έχουν εφαρµογή για τις αγορές που πραγµατοποιείτε και τις 

υπηρεσίες που σας παρέχουν διάφοροι επιτηδευµατίες, καθόσον αποτελείτε νοµικό 

πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που απλώς εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης. 



 628 

 

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1024529/473/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Συµψηφισµός του παρακρατούµενου φόρου 3%. 

 

Σε απάντηση ερωτήµατός σας, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του 

ν.2238/1994, στα εισοδήµατα εργοληπτών (εργολάβων-υπεργολάβων) κατασκευής κάθε 

είδους τεχνικών έργων ενεργείται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή τρία τοις εκατό (3%) 

που υπολογίζεται στην αξία του κατασκευαζόµενου έργου. 

Υπόχρεος σε παρακράτηση ορίζεται το ∆ηµόσιο γενικά και κάθε φυσικό ή νόµιµο 

πρόσωπο που ενεργεί την καταβολή. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν παρακρατήθηκε ο φόρος τότε αυτός αποδίδεται µε 

δήλωση του δικαιούχου της αµοιβής κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 60 του ίδιου νόµου. 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 34 

του Κ.Φ.Ε., όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους µε την παράγραφο 1 του άρθρου 12 

του ν.3522/2006 (ΦΕΚ Α΄ 276), µεταξύ άλλων, ορίζετο ότι στην περίπτωση που τµήµα του 

έργου ή εργασίας από αυτά που αναφέρονται στις ίδιες διατάξεις, εκτελείται, από εταιρία 

µέλος της αρχικής αναδόχου κοινοπραξίας, τα ακαθάριστα έσοδα θεωρούνται κτώµενα 

από την τελευταία. 

3. Σύµφωνα µε την 1027178/10254/Β0012/ΠΟΛ. 1052/15.3.2007 ερµηνευτική 

εγκύκλιο του ν.3522/2006, στην παράγραφο 4 του νέου άρθρου 34 του Κ.Φ.Ε., µετά την 

ψήφιση του προηγούµενου νόµου, ορίζεται η έννοια των ακαθάριστων εσόδων των 

επιχειρήσεων που ασχολούνται µε την εκτέλεση δηµόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων 

όπως προβλεπόταν και µε τις προϊσχύσασες διατάξεις, µε µόνη διαφορά ότι 

απαλείφθηκαν τα σχετικά εδάφια µε τα οποία ορίζονταν ποιες περιπτώσεις εισφοράς 

δηµόσιου τεχνικού έργου από τον αρχικό ανάδοχο σε άλλη εταιρεία ή κοινοπραξία δεν 

θεωρούνται υπεργολαβία, καθόσον µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 του νέου άρθρου 

34 καθιερώνεται ο λογιστικός τρόπος προσδιορισµού του καθαρού εισοδήµατος σε όλες 

τις επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την εκτέλεση δηµόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων 

ανεξάρτητα από τη νοµική µορφή µε την οποία λειτουργούν (ατοµική επιχείρηση Ο.Ε., 

Ε.Ε. κ.λπ.) µε αποτέλεσµα η  κάθε µία επιχείρηση που συµµετέχει στην κατασκευή του 

έργου να φορολογείται τελικά για τα κέρδη που αποκτά από το µέρος του έργου που 
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εκτελεί η ίδια (π.χ. υδραυλικά, ηλεκτρολογικά κ.λπ.). 

Ανεξάρτητα όµως από τα παραπάνω, µε την προηγούµενη εγκύκλιο γίνεται δεκτό, 

ότι εξακολουθούν να ισχύουν όσα αναφέρονται στην 1013098/10120/Β0012/ΠΟΛ. 

1080/30.3.2001 διαταγή µας. ∆ηλαδή, όταν εισφέρεται δηµόσιο τεχνικό έργο σε 

κοινοπραξία ή σε εταιρεία, η προβλεπόµενη από τις διατάξεις της περ.β' της παρ.1 του 

άρθρου 55 του Κ.Φ.Ε. παρακράτηση φόρου 3% εξακολουθεί να ενεργείται µόνο από τον 

εργοδότη (∆ηµόσιο, ∆ήµο, ν.π.δ.δ. κ.λπ.) κατά την καταβολή του εργολαβικού 

ανταλλάγµατος στον αρχικό ανάδοχο και ο φόρος αυτός θα συµψηφίζεται από την 

κατασκευάστρια εταιρεία ή κοινοπραξία στην οποία έχει εισφερθεί το έργο, βάσει 

βεβαιώσεως που χορηγεί ο ανάδοχος και στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του 

εισφερθέντος έργου της κατασκευάστριας εταιρείας ή κοινοπραξίας και το ποσό του 

φόρου 3%. 

4. Στην αίτησή σας αναφέρεστε σε κοινοπραξία που αποτελείται από δύο µέλη, η 

οποία αναθέτει από 50% του έργου σε κάθε µέλος της αρχικής αναδόχου κοινοπραξίας 

ξεχωριστά. 

5. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι στην περίπτωση εκτέλεση δηµόσιου τεχνικού έργου 

από εταιρία µέλος της αρχικής αναδόχου κοινοπραξίας, εξακολουθούν να έχουν εφαρµογή 

όσα έχουν γίνει δεκτά µε την 1013098/10120/Β0012/ΠΟΛ. 10807 30.3.2001 διαταγή µας 

σχετικά µε την παρακράτηση φόρου 3%. 
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ΑΡΘΡΟ 57 

 

Αθήνα, 7 ∆εκεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1071372/1428/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος σε αχρεωστήτως 
καταβληθείσες αποδοχές. 

 

ΣΧΕΤ.: Το από 4.7.07 έγγραφό σας (Φ.841.61/4/497468 Σ.4364). 

 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, σε περίπτωση επιστροφής 

αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών, ο δικαιούχος επιστρέφει ότι εισέπραξε 

πραγµατικά έτσι ώστε δεν προκύπτει επιστροφή µεγαλύτερου ποσού από αυτό που 

εισέπραξε αρχικά όπως αναφέρετε στο έγγραφό σας. Συνεπώς, δεν υφίσταται θέµα 

τακτοποίησης του φόρου από το φορέα της µισθοδοσίας κατά τη διαδικασία της 

επιστροφής αποδοχών στην υπόψη περίπτωση. 

 

 

Αθήνα 14 Σεπτεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1072197/1427/Α0012 

 

ΘΕΜΑ:Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος από συντάξεις.  
 

ΣΧΕΤ.: Το ΦΕΤΑΤ/4108 έγγραφό σας. 

 

Σε απάντηση του σχετικού εγγράφου σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 57 του ν.2238/94, 

ορίζεται ότι στο εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες ο φόρος παρακρατείται από εκείνον 

που απασχολεί κατά σύστηµα έµµισθο ή ηµεροµίσθιο προσωπικό είτε καταβάλλει 

συντάξεις, επιχορηγήσεις και κάθε άλλη παροχή. 

Η παρακράτηση ενεργείται κατά την καταβολή και ο φόρος υπολογίζεται στο 

καθαρό ποσό των συντάξεων ή άλλων παροχών παρόµοιας φύσης, που καταβάλλονται 

από ταµεία επικουρικά, µετοχικά, αρωγής ή αλληλοβοήθειας, και δεν εµπίπτουν στις 

διατάξεις της περίπτωσης ια΄ του ιδίου άρθρου και νόµου. Ο φόρος υπολογίζεται ως εξής: 
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αα) Με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%), αν το καθαρό ποσό της παροχής δεν 

υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ ετησίως. 

ββ) Με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), αν το καθαρό ποσό της παροχής 

υπερβαίνει ετησίως τα δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ και µέχρι τέσσερις χιλιάδες 

πεντακόσια (4.500) ευρώ. 

γγ) Με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%), αν το καθαρό ποσό της παροχής 

υπερβαίνει τα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) ευρώ ετησίως. 

Οι ανωτέρω διατάξεις καλύπτουν κάθε µορφή επικουρικής σύνταξης, χωρίς να 

γίνεται διακριτική αντιµετώπιση σε πρωτεύουσες και δευτερεύουσες επικουρικές συντάξεις. 

 

 

Αθήνα, 27 Ιουνίου, 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1055113/1082/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος επί επιδικασθέντων µισθών.  
 

ΣΧΕΤ.: Η από 22.5.2007 αίτησή σας. 

 

Σε απάντηση της σχετικής αίτησής σας αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 46 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι χρόνος 

απόκτησης του εισοδήµατος από µισθωτές υπηρεσίες θεωρείται ο χρόνος που ο 

δικαιούχος απέκτησε δικαίωµα είσπραξης του. 

Ειδικά, προκειµένου για αποδοχές και συντάξεις, που καταβάλλονται σε έτος 

µεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται σε µισθωτούς ή συνταξιούχους, µε βάση 

νόµο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύµβαση, χρόνος απόκτησής τους θεωρείται ο 

χρόνος στον οποίο εισπράττονται από τους δικαιούχους. 

2. Επίσης, σύµφωνα µε την περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 57 του ιδίου νόµου, 

ορίζεται ότι στα εισοδήµατα που καταβάλλονται αναδροµικά, όπως αυτά αναφέρονται στο 

άρθρο 46, παρακρατείται φόρος µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο 

καταβαλλόµενο ποσό, ανεξάρτητα από το έτος στο οποίο ανάγονται για να φορολογηθούν 

τα εισοδήµατα αυτά: 

3. Περαιτέρω, µε την περ. δ΄ της παραγράφου 4 του όρθρου 45 του ίδιου νόµου·, 

µεταξύ άλλων ορίζεται ότι δεν θεωρείται εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες και δεν 

υπόκειται σε φόρο ποσοστό είκοσι τοις εκατό,(20%) από τις κάθε είδους καθαρές 
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αποδοχές, πρόσθετες αµοιβές, αποζηµιώσεις και συντάξεις που καταβάλλονται 

αναδροµικά, σε έτος µεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται, σε µισθωτούς ή 

συνταξιούχους µε βάση νόµο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύµβαση. 

4. Από την αίτησή σας και από το περιεχόµενο των δικαστικών αποφάσεων προκύπτει 

ότι η Οικονοµική ∆/νση του Υπουργείου «…» κατέβαλε αναδροµικές αποδοχές, (µισθούς) 

σε πρώην εργαζοµένους της σε εκτέλεση της δικαστικής απόφασης (αριθ. «…» Πρωτ. 

Αθηνών). 

5. Με βάση τα παραπάνω πρέπει να γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 20% επί 

των επιδικασθέντων µισθών που καταβάλλονται, αναδροµικά. Επίσης, ποσοστό 80% των 

αποδοχών αυτών θα περιληφθεί στο πίνακα II της βεβαίωσης αποδοχών (αµοιβές που 

φορολογούνται) ενώ το 20% των αποδοχών αυτών που δεν θεωρείται εισόδηµα από 

µισθωτές υπηρεσίες αναγράφεται στον Πίνακα III της βεβαίωσης αποδοχών (αµοιβές που 

απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται αυτοτελώς), όπως στη βεβαίωση που 

χορήγησε στο δικαιούχο των αναδροµικών αποδοχών το Υπ. «….» φωτοαντίγραφο της 

οποίας µας επισυνάψατε µε την αίτησή σας. 

 

 

Αθήνα 15 Ιουνίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1055477/1085/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση εφηµερίων ιατρών. 
 

Απαντώντας σε ερώτηµά σας, που διαβιβάσθηκε στην Υπηρεσία µας µε το αρ. 

πρωτ. 7257/ΚΥ/1.6.07 έγγραφο «…» αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 57 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), στο 

µηνιαίο εισόδηµα από αµοιβές για υπηρεσία ενεργού εφηµερίας, µεικτής εφηµερίας και 

εφηµερίας ετοιµότητας, που αποκτούν οι ιατροί που είναι ενταγµένοι στο Ε.Σ.Υ., οι 

πανεπιστηµιακοί ιατροί που δεν ασκούν ελευθέριο επάγγελµα, οι ειδικευόµενοι ιατροί που 

διέπονται από τις διατάξεις του ν.1397/1983 (ΦΕΚ 143 Α΄) και οι ιατροί πλήρους και 

αποκλειστικής απασχόλησης, του Ι.Κ.Α., που διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 16 

του ν.1666/1986 (ΦΕΚ 200 Α΄), για ποσό που αντιστοιχεί αθροιστικά σε 2 ηµέρες ενεργού 

εφηµερίας, 2 ηµέρες µεικτής εφηµερίας και 2 ηµέρες εφηµερίας ετοιµότητας κατά µήνα, ο 

φόρος υπολογίζεται και παρακρατείται µε βάση την κλίµακα του άρθρου 9, όταν οι αµοιβές 

αυτές συνεντέλλονται σε µισθοδοτική κατάσταση µαζί µε τις άλλες αποδοχές του 
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δικαιούχου ή µε βάση το συντελεστή της περίπτωσης γ΄ όταν αυτές εντέλλονται µε 

χωριστή κατάσταση. 

Για το ποσό που αντιστοιχεί στις υπόλοιπες ηµέρες ενεργού, µεικτής και 

ετοιµότητας εφηµερίων, παρακρατείται φόρος µε συντελεστή 20% και µε την 

παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για το ποσό των αµοιβών 

αυτών. Ο φορολογούµενος όµως µπορεί το ποσό των ετήσιων αµοιβών του 

προηγούµενου εδαφίου, για τις οποίες παρακρατήθηκε φόρο) µε συντελεστή 20%, να το 

περιλάβει στη δήλωση του, του οικείου οικονοµικού έτους και να υπαχθεί σε φόρο µε βάση 

την κλίµακα του άρθρου 9. 

2. Συνεπώς, όταν γιατρός που συµπεριλαµβάνεται µεταξύ εκείνων που αναφέρονται στην 

παρ. 3 του άρθρου 57 του Κ.Φ.Ε., κάνει 12 εφηµερίες σε ένα µήνα από τις οποίες οι 3 

αντιστοιχούν σε υπηρεσία ενεργού εφηµερίας, οι 4 αντιστοιχούν σε υπηρεσία µεικτής 

εφηµερίας και οι 5 αντιστοιχούν σε υπηρεσία εφηµερίας ετοιµότητας, τότε το ποσό που 

αντιστοιχεί αθροιστικά σε 2 ηµέρες ενεργού εφηµερίας + 2 ηµέρες µεικτής εφηµερίας + 2 

ηµέρες εφηµερίας ετοιµότητας (σύνολο 6) θα φορολογηθεί µε τις γενικές διατάξεις του 

Κ.Φ.Ε. (κλίµακα του άρθρου 9). 

Για το ποσό που αντιστοιχεί στις περάν των 2 ενεργών εφηµερίων, τις πέραν των 2 

µικτών εφηµερίων και τις πέραν των 2 εφηµερίων ετοιµότητας του µήνα, δηλαδή για το 

ποσό που αντιστοιχεί σε 1 ηµέρα ενεργού εφηµερίας + 2 ηµέρες µεικτής εφηµερίας + 

3ηµέρες εφηµερίας ετοιµότητας (σύνολο 6) ο ανωτέρω γιατρός που συµπεριλαµβάνεται 

µεταξύ εκείνων που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 57 του Κ.Φ.Ε., έχει δικαίωµα να 

επιλέξει να φορολογηθεί είτε µε την αυτοτελή φορολόγηση µε 20% και εξάντληση της 

φορολογικής του υποχρέωσης είτε µε βάση την κλίµακα του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. (σχετ. η 

1052025/928/Α0012/ΠΟΛ. 1143/ 29.5.2001 διαταγή µας). 

 

 

Αθήνα, 23 Μαΐου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1049248/941/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση των εφηµερίων που καταβάλλονται 
αναδροµικά σε γιατρούς του ΕΣΥ µε βάση δικαστικές αποφάσεις. 
 

ΣΧΕΤ.: Το 5608/16.5.2007 έγγραφό σας. 

 

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας 
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πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 57 του ν.2238/1994 στο µηνιαίο 

εισόδηµα από αµοιβές για υπηρεσία ενεργού εφηµερίας, µεικτής εφηµερίας και εφηµερίας 

ετοιµότητας, που αποκτούν οι ιατροί που είναι ενταγµένοι στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας 

(ΕΣΥ), οι πανεπιστηµιακοί ιατροί που δεν ασκούν ελευθέριο επάγγελµα, οι ειδικευόµενοι 

ιατροί που διέπονται από τις διατάξεις του ν.1397/1983 (ΦΕΚ 143 Α΄) και οι ιατροί 

πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

(Ι.Κ.Α.), που διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.1666/1986 (ΦΕΚ 200 Α΄), 

για ποσό που αντιστοιχεί αθροιστικά σε δύο (2) ηµέρες ενεργού εφηµερίας, δύο (2) ηµέρες 

µεικτής εφηµερίας και δύο (2) ηµέρες εφηµερίας (ετοιµότητας κατά µήνα, ο φόρος 

υπολογίζεται και παρακρατείται µε βάση την κλίµακα του άρθρου 9, όταν οι αµοιβές αυτές 

συνεντέλλονται σε µισθοδοτική κατάσταση µαζί µε τις άλλες αποδοχές του δικαιούχου ή µε 

βάση το συντελεστή της περίπτωσης γ΄ όταν αυτές εντέλλονται µε χωριστή κατάσταση. Για 

το ποσό που αντιστοιχεί στις υπόλοιπες ηµέρες ενεργού, µεικτής και ετοιµότητας 

εφηµερίων, παρακρατείται φόρος µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) και µε την 

παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για το ποσό των αµοιβών 

αυτών. Ο φορολογούµενος όµως µπορεί το ποσό των ετήσιων αµοιβών του 

προηγούµενου εδαφίου, για τις οποίες παρακρατήθηκε φόρος µε συντελεστή είκοσι τοις 

εκατό (20%), να το περιλάβει στη δήλωση του οικείου οικονοµικού έτους και να υπαχθεί 

σε φόρο µε βάση την κλίµακα του άρθρου 9. 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 46 του ίδιου νόµου οι 

πρόσθετες αµοιβές και αποζηµιώσεις που καταβάλλονται από το ∆ηµόσιο και τα νοµικά 

πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, χρόνος απόκτησής τους είναι αυτός στον οποίο 

εισπράττονται από τους δικαιούχους. Επίσης, όταν οι πρόσθετες αµοιβές ή οι 

αποζηµιώσεις καταβάλλονται στους δικαιούχους σε έτος µεταγενέστερο από το έτος στο 

οποίο ανάγονται, µε βάση νόµο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύµβαση, χρόνος 

απόκτησής τους είναι ο χρόνος στον οποίο εισπράττονται. 

3. Από τη διοίκηση έχει γίνει πάγια δεκτό ότι δεν αλλάζει η φορολογική µεταχείριση 

του εισοδήµατος όταν καταβάλλεται µεταγενέστερα κατόπιν διεκδίκησής του µε δικαστική 

απόφαση, δηλαδή εξακολουθεί να ισχύει ο ίδιος τρόπος φορολόγησης που χαρακτηρίζει το 

εισόδηµα. 

4. Στο έγγραφό σας αναφέρετε ότι γιατροί του νοσοκοµείου σας, ενταγµένοι στο 

Ε.Σ.Υ., προσέφυγαν στα δικαστήρια για να διεκδικήσουν αµοιβές εφηµερίων των ετών 

1994, 1995 και 1996 τα οποία τους καταβλήθηκαν σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 

εντός του 2006. 
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5. Συνεπώς για τις εν λόγω αµοιβές, εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του 

άρθρου 57 του ν.2238/1994 (παρ. 1 του παρόντος), καθόσον το γεγονός ότι αυτές 

καταβάλλονται µε δικαστική απόφαση δεν αλλοιώνει τον τρόπο φορολόγησής τους. 

∆ηλαδή οι αµοιβές αυτές των εφηµερίων που καταβάλλονται αναδροµικά θα 

φορολογηθούν στο χρόνο είσπραξής τους και συγκεκριµένα: 

α) Τα αναδροµικά (διαφορές αποδοχών) που αντιστοιχούν στις µέχρι δύο (2) εφηµερίες 

(ενεργείς, µεικτές και ετοιµότητας) κατά µήνα, θα φορολογηθούν µε τις γενικές διατάξεις 

του Κ.Φ.Ε.. Συνεπώς το 80% αυτών θα αναγραφεί στον Πίνακα II της βεβαίωσης 

αποδοχών και το υπόλοιπο 20% στον Πίνακα III αυτής (περ. δ΄ παρ. 4 άρθρου 45 του 

ν.2238/94). 

β) Τα αναδροµικά (διαφορές αποδοχών) που αντιστοιχούν στις πέραν των δύο (2) 

εφηµερίες (ενεργείς, µεικτές και ετοιµότητας) κατά µήνα, κατ' επιλογή του 

φορολογούµενου, φορολογούνται όχι µε τις γενικές διατάξεις του Κ.Φ.Ε. αλλά µε 

συντελεστή 20% εξαντλούµενης της φορολογικής υποχρέωσης των δικαιούχων για τις 

αµοιβές αυτές. Συνεπώς, οι αµοιβές αυτές θα αναγραφούν στον Πίνακα III της βεβαίωσης 

αποδοχών. 

 

 

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1092870/2153π.ε./Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση Φ.Μ.Υ. σε αµοιβές που καταβάλλονται σε 
υπαλλήλους ελληνικής εταιρίας οι οποίοι διατίθενται µε σύµβαση 
δανεισµού σε άλλες θυγατρικές της που έχουν έδρα σε διάφορες χώρες 
της αλλοδαπής. 

 

Σε απάντηση σχετικής αίτησής σας, αναφορικά µε το θέµα, σας γνωρίζουµε ότι τα 

αναφερόµενα στην 1057467/1208/Α0012/27-1-2004 διαταγή µας, την οποία και 

επικαλείσθε στο έγγραφό σας, έχουν ανάλογη εφαρµογή στην περίπτωσή σας, µε την 

επισήµανση ότι οι διατάξεις των συµβάσεων περί αποφυγής της διπλής φορολογίας, µε 

όσες από τις χώρες που αναφέρετε έχουν συναφθεί, κατισχύουν της εσωτερικής 

νοµοθεσίας. Επίσης, στην περίπτωση που εκ παραδροµής παρακρατήθηκε φόρος 

µισθωτών υπηρεσιών, ο φόρος αυτός επιστρέφεται, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης 

συνοδευόµενης από τροποποιητική προσωρινή δήλωση της χρονικής περιόδου που 

αποδόθηκε, µε την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων περί παραγραφής. 



 636 

ΑΡΘΡΟ 58 

 

Αθήνα, 3 ∆εκεµβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1113001/2208/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου στο εισόδηµα από ελευθέρια επαγγέλµατα. 

 

Σε απάντηση του από 21.11.2007 ερωτήµατός σας το οποίο στάλθηκε µέσω e-mail, 

αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), στο 

εισόδηµα από αµοιβές ελευθέριου επαγγέλµατος ενεργείται παρακράτηση φόρου µε 

συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό των αµοιβών αυτών. Ο φόρος 

παρακρατείται από τις δηµόσιες υπηρεσίες, οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά 

νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, κοινωφελή ιδρύµατα, οργανισµούς και επιχειρήσεις 

κοινής ωφελείας, δηµόσιες επιχειρήσεις, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύµατα ή πιστωτικούς 

οργανισµούς, συνεταιρισµούς και ενώσεις τους, συλλόγους γενικά και ενώσεις προσώπων 

ανεξάρτητα από το σκοπό τους, καθώς και από επιχειρήσεις και ελεύθερους 

επαγγελµατίες που τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων & 

Στοιχείων κατά την καταβολή των αµοιβών. 

2. Από το παραπάνω νοµοθετικό πλαίσιο, προκύπτει ότι η παρακράτηση και 

απόδοση του φόρου στο εισόδηµα από ελευθέρια επαγγέλµατα, γίνεται από τον 

καταβάλλοντα τις αµοιβές και όχι από το δικαιούχο αυτών, καθόσον το τελευταίο δεν 

προβλέπεται από τις διατάξεις. 

Περαιτέρω, ο φόρος παρακρατείται επί των ακαθαρίστων αµοιβών από τις οποίες 

και αφαιρείται και αποδίδεται το υπόλοιπο. Τέλος, επισηµαίνεται ότι ο παρακρατηθείς 

φόρος υπολογίζεται πριν την αφαίρεση της κράτησης για χαρτόσηµο και ΟΓΑ 

χαρτοσήµου. 

 

 

Αθήνα, 6 Νοεµβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1105786/2065/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση γλύπτη που εκθέτει τα έργα του στο 
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διαδίκτυο. 

 

Σε συνέχεια του 1079561/1560/Α0012/14.9.07 εγγράφου µας και του 

1102449/673/0015/29.10.07 εγγράφου της ∆/νσης του Κ.Β.Σ., σας αναφέρουµε 

συµπληρωµατικά ότι η παρακράτηση φόρου στα ελευθέρια επαγγέλµατα ορίζεται από τις 

διατάξεις του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε.. Σύµφωνα µε αυτές, διενεργείται παρακράτηση φόρου 

µε συντελεστή 20% στο ακαθάριστο ποσό των αµοιβών των ελεύθερων επαγγελµατιών, 

ανεξάρτητα από την έκδοση ή µη θεωρηµένου στοιχείου, εφόσον οι αµοιβές 

καταβάλλονται από δηµόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ και λοιπά νπδδ κοινωφελή ιδρύµατα, 

οργανισµούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, δηµόσιες επιχειρήσεις, τράπεζες και 

πιστωτικά ιδρύµατα ή πιστωτικούς οργανισµούς, συνεταιρισµούς και ενώσεις τους, 

συλλόγους γενικά και ενώσεις προσώπων ανεξάρτητα από το σκοπό τους, καθώς και από 

επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελµατίες που τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης 

κατηγορίας του Κ.Β.Σ.. 

Επισηµαίνεται ότι όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση (σχετ. το 

1023557/39/Α0012/18.2.98 έγγραφό µας) και προκύπτει από την παρ. 1 του άρθρου 58 

του Κ.Φ.Ε., οι λήπτες των υπηρεσιών που ορίζονται ως υπόχρεοι σε παρακράτηση 

φόρου, κατά την καταβολή των σχετικών αµοιβών πρέπει να έχουν την επαγγελµατική 

τους εγκατάσταση στην Ελλάδα. 

Τέλος, σας γνωρίζουµε ότι η υποχρέωση ή µη παρακράτησης φόρου εξαρτάται 

καταρχήν από το είδος του εισοδήµατος που αποκτάτε, γεγονός πραγµατικό (όπως σας 

αναφέρουµε και στο 1079561/15607/Α0012/14.9.07 έγγραφό µας) που ανάγεται στην 

εξελεγκτική αρµοδιότητα της ∆.Ο.Υ.. 

 

 

Αθήνα, 5 Ιουλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1025954/494/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος γραφίστα. 

 

Σε απάντηση της από 13.3.07 αίτησή σας, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 

του Κ.Φ.Ε., δηµόσιες υπηρεσίες, οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά νοµικά 

πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, κοινωφελή ιδρύµατα, οργανισµοί και επιχειρήσεις κοινής 
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ωφελείας, δηµόσιες επιχειρήσεις, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύµατα ή πιστωτικοί 

οργανισµοί, συνεταιρισµοί και ενώσεις τους, σύλλογοι γενικά και ενώσεις προσώπων 

ανεξάρτητα από το σκοπό τους, καθώς και επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελµατίες, που 

τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όταν για 

την επαγγελµατική τους εξυπηρέτηση ή για την εκτέλεση του σκοπού τους καταβάλλουν σε 

τρίτους, εκτός από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ.3 του άρθρου 2 του 

π.δ.186/1992, προµήθειες, µεσιτείες, αµοιβές εφόσον σε αυτές τις περιπτώσεις δεν 

ορίζεται από το π.δ.186/1992 η έκδοση θεωρηµένου αποδεικτικού στοιχείου από το 

δικαιούχο των αµοιβών αυτών, οφείλουν να παρακρατούν κατά την καταβολή της αµοιβής 

φόρο, ο οποίος υπολογίζεται µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό 

αυτής. 

2. Επίσης, µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε., ορίζεται 

ότι στο εισόδηµα από αµοιβές ελευθέριου επαγγέλµατος ενεργείται παρακράτηση φόρου 

µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό των αµοιβών αυτών. 

3. Από τη διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι αν το αντικείµενο των εργασιών περιορίζεται 

στο σχεδιασµό κατόπιν παραγγελίας, εντύπων (βιβλίων, περιοδικών κ.λπ.), την 

οπτικοποίηση εµπορικών µηνυµάτων (σχεδιασµό αφισών, διαφηµιστικών φυλλαδίων 

κ.λπ.), καθώς και τη φιλοτέχνηση σηµάτων λογοτύπων και άλλων σχεδίων στα οποία 

προέχουν τα στοιχεία της καλλιτεχνικής έµπνευσης και των εικαστικών δυνατοτήτων του 

δηµιουργού σε συνάρτηση µε τις απαραίτητες συναφείς επιστηµονικές και τεχνικές 

γνώσεις αυτού, οι αµοιβές που αποκτώνται στα πλαίσια των ως άνω δραστηριοτήτων 

αποτελούν και φορολογούνται ως εισόδηµα από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλµατος της 

παρ.1 του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε. µε την προϋπόθεση ότι οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται 

αποκλειστικά και µόνο από τον ίδιο το δηµιουργό, δηλαδή χωρίς την απασχόληση 

προσωπικού της ειδικότητας του γραφίστα. Η ένταξη των αµοιβών στην ως άνω κατηγορία 

είναι ανεξάρτητη από τα µέσα και τις τεχνικές που χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία των 

έργων (χαρτί, πλαστικό, είδος γραφίδας, οθόνη Η/Υ, χρήση προγραµµάτων σελιδοποίησης 

επεξεργασίας κειµένου - µακέτας - εικόνας κ.λπ.) και τη µορφή στην οποία παραδίδονται 

τα πρωτότυπα σχέδια (µακέτες) στους πελάτες (χαρτί, ψηφιακή µορφή κ.λπ.). Αν όµως 

εκτός από τη δηµιουργία των πρωτότυπων σχεδίων (µακετών) ασχολείται περαιτέρω και 

µε την αναπαραγωγή αυτών σε αντίτυπα και των πώληση τους στη συνέχεια σε τρίτους, 

τότε η δραστηριότητα αυτή αποτελεί άσκηση κερδοσκοπικού επαγγέλµατος και το 

εισόδηµα που προκύπτει από αυτό είναι εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις σύµφωνα 

µε την παρ.1 του άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε., καθόσον πρόκειται για την εκµετάλλευση των 

έργων αυτών. Η ένταξη των αµοιβών από την άσκηση του επαγγέλµατος του γραφίστα 
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στο εισόδηµα από εµπορική επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελµα είναι θέµα 

πραγµατικό και ανάγεται στην εξελεγκτική εξουσία του προϊσταµένου της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. 

και σε περίπτωση αµφισβήτησης, των διοικητικών δικαστηρίων 

(σχετ.1082545/1354/Α0012/24.8.1998 και 1041397/749/Α0012/30.4.1999 έγγραφα). 

Η µεταπώληση των υπηρεσιών αυτών και άλλων συναφών, όπως µεταπώληση 

υπηρεσιών καλλιτεχνικής επιµέλειας, προγραµµατισµού ιστοσελίδων, καταχώρησης 

ονοµάτων internet, φιλοξενίας ιστοσελίδων κ.ά. αποτελεί σε κάθε περίπτωση εισόδηµα 

από εµπορικές επιχειρήσεις. 

4. Ύστερα από τα παραπάνω, για το εισόδηµά σας που προκύπτει από εµπορικές 

επιχειρήσεις, εφόσον εκδίδετε το προβλεπόµενο από τον Κ.Β.Σ. στοιχείο, δεν υπάρχει 

υποχρέωση παρακράτησης φόρου. Στην περίπτωση που αποκτάτε και εισόδηµα από 

ελευθέρια επαγγέλµατα (θέµα πραγµατικό) η παρακράτηση φόρου εισοδήµατος γίνεται 

σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος. 

 

 

Αθήνα, 31 Μαΐου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1043698/844/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Κρατήσεις στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών από µηχανικούς. 

 

Απαντώντας στο µε αρ. πρωτ.8669/27.4.07 έγγραφό σας, αναφορικά µε το 

παραπάνω θέµα, σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), 

ορίζεται ότι, εισόδηµα από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλµατος αποτελούν, µεταξύ των 

άλλων και οι αµοιβές από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλµατος του µηχανικού. 

2. Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε., στο 

εισόδηµα από αµοιβές ελευθέριου επαγγέλµατος ενεργείται παρακράτηση φόρου µε 

συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό των αµοιβών αυτών. Ο φόρος 

παρακρατείται από τις δηµόσιες υπηρεσίες, οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά 

νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, κοινωφελή ιδρύµατα, οργανισµούς και επιχειρήσεις 

κοινής ωφελείας, δηµόσιες επιχειρήσεις, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύµατα ή πιστωτικούς 

οργανισµούς, συνεταιρισµούς και ενώσεις τους, συλλόγους γενικά και ενώσεις προσώπων 

ανεξάρτητα από το σκοπό τους, καθώς και από επιχειρήσεις και ελεύθερους 

επαγγελµατίες που τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και 

Στοιχείων, κατά την καταβολή των αµοιβών. 
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3. Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι σε καµία περίπτωση στις αµοιβές των αρχιτεκτόνων ή 

µηχανικών δεν µπορεί να επιβληθεί και ο προβλεπόµενος προκαταβλητέος φόρος 4% ή 

10% της παρ.4 του άρθρου 52 του Κ.Φ.Ε. και ο παρακρατούµενος φόρος 20% της παρ.1 

του άρθρου 58 του ίδιου Κώδικα, αλλά η επιβολή του προσήκοντος συντελεστή φόρου θα 

είναι πάντα συνάρτηση της θεώρησης ή χορήγησης άδειας ή όχι των εργασιών του 

αρχιτέκτονα ή µηχανικού, όπως έχει γίνει δεκτό και µε τη Λ.9914/ΠΟΛ. 182/16.6.1971 

διαταγή. ∆ηλαδή όταν οι εργασίες των αρχιτεκτόνων ή µηχανικών υπόκεινται σε θεώρηση 

ή χορήγηση άδειας από κάποια υπηρεσία του ∆ηµοσίου, τότε θα υπολογίζεται 

προκαταβλητέος φόρος 4% ή 10% στην αµοιβή τους, ενώ όταν οι εργασίες των 

αρχιτεκτόνων ή µηχανικών προσφέρονται απευθείας χωρίς θεώρηση ή χορήγηση άδειας 

στα πρόσωπα που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε., 

τότε τα πρόσωπα αυτά πρέπει να διενεργούν παρακράτηση φόρου µε ποσοστό 20% στην 

αµοιβή του αρχιτέκτονα ή µηχανικού (σχετ.1084047/1030/ΠΟΛ. 1170/5.7.1989 διαταγή και 

1069230/1134/Α0012/6.8.1998 έγγραφο). 

4. Συνεπώς, όταν οι προσφερόµενες από τους µηχανικούς προς εσάς υπηρεσίες δεν 

υπόκεινται σε θεώρηση ή χορήγηση άδειας από κάποια υπηρεσία του ∆ηµοσίου τότε θα 

πρέπει να διενεργήσετε παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 20% στο ακαθάριστο ποσό 

των αµοιβών των µηχανικών, ενώ όταν οι προσφερόµενες από τους µηχανικούς προς 

εσάς υπηρεσίες υπόκεινται σε θεώρηση ή χορήγηση άδειας από κάποια υπηρεσία του 

∆ηµοσίου τότε δεν θα πρέπει να διενεργήσετε την ως άνω παρακράτηση φόρου (20%) 

καθόσον σε αυτή την περίπτωση υπολογίζεται προκαταβλητέος φόρος 4% ή 10% στην 

αµοιβή των µηχανικών ο οποίος αποδίδεται από τους ίδιους τους µηχανικούς και όχι από 

εσάς, στη δηµόσια οικονοµική υπηρεσία της περιφέρειας όπου βρίσκεται η επαγγελµατική 

έδρα του δικαιούχου των αµοιβών µηχανικού µε την υποβολή δήλωσης τους πριν από τη 

θεώρηση των σχεδίων ή µελετών ή από τη χορήγηση της σχετικής άδειας από τις 

αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ηµοσίου. 

∆ιευκρινίζεται ότι µε τον όρο ακαθάριστο ποσό εννοούµε την αµοιβή του µηχανικού 

πριν την αφαίρεση υποχρεωτικών κρατήσεων υπέρ διαφόρων τρίτων που ορίζονται µε 

σχετικές διατάξεις νόµων. Επισηµαίνεται επίσης ότι ο Φ.Π.Α. δεν αποτελεί ακαθάριστο 

έσοδο για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελµατίες. 

5. Τέλος, όσον αφορά κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταµείων, αρµόδια για να σας 

απαντήσουν είναι τα αντίστοιχα ταµεία. 
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ΑΡΘΡΟ 59 
 

Αθήνα, 28 ∆εκεµβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1120935/2368/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Απόδοση παρακρατούµενου φόρου µισθωτών υπηρεσιών. 

 

ΣΧΕΤ.: Το ∆10 17748/17.12.2007 έγγραφό σας. 

 

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 59 του ν.2238/1994, ορίζεται, µεταξύ 

άλλων, ότι όσοι παρακρατούν φόρο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57 

(παρακράτηση φόρου στο εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες) υποχρεούνται να 

αποδίδουν αυτόν µε εφάπαξ καταβολή στη δηµόσια οικονοµική υπηρεσία της έδρας τους, 

µέχρι την 20η ηµέρα των µηνών Μαρτίου, Μαΐου, Ιουλίου, Σεπτεµβρίου, Νοεµβρίου και 

Ιανουαρίου κάθε έτους µε προσωρινή δήλωση η οποία περιλαµβάνει τα ακαθάριστα ποσά 

που έχουν καταβληθεί στο προηγούµενο ηµερολογιακό δίµηνο και το φόρο που 

παρακρατήθηκε. 

2. Περαιτέρω, µε την αρ. 129/Π. 17200/19.8.1955 διαταγή µας έγινε δεκτό ότι για τις 

περιπτώσεις µισθοδοσίας υπηρεσιών όταν την ταµιακή υπηρεσία ασκεί το δηµόσιο, οι 

προϊστάµενοι των ∆.Ο.Υ. προβαίνουν σε απευθείας βεβαίωση του παρακρατούµενου 

ποσού φόρου ως δηµοσίου εσόδου. 

3. Με βάση το έγγραφό σας οι δικαιούχοι του ειδικού επιδόµατος από τη 

διαχειριστική αρχή είναι µισθωτοί (αποσπασµένοι δηµόσιοι υπάλληλοι ή αποσπασµένοι 

υπάλληλοι από τη ΜΟ∆ µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου) το δε επίδοµα βαρύνει 

τον Κρατικό Προϋπολογισµό. Συνεπώς, εφόσον η ταµειακή υπηρεσία ασκείται από το 

∆ηµόσιο ο φόρος µισθωτών υπηρεσιών δεν αποδίδεται µε προσωρινές δηλώσεις, δηλαδή 

βεβαιώνεται απευθείας ως δηµόσιο έσοδο. 
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Αθήνα,4 ∆εκεµβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1103890/2044/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Υποβολή οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ. οικ. έτους 2008. 
 

Σε απάντηση του µε αρ. πρωτ. ∆Ι.ΟΙΚ./ Φ 271/5 23-10-2007 εγγράφου σας, 

αναφορικά µε το θέµα, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Με τις διατάξεις των 1020822/338/Α0012/ΠΟΛ. 1034/24.2.2006, 

1019098/348/Α0012/ΠΟΛ. 1025/22-02-2007 και της ανάλογα προβλεπόµενης να εκδοθεί 

για το οικονοµικό έτος 2008 Α.Υ.Ο.Ο., κατ’ εξουσιοδοτικής νοµοθετικής διάταξης, ορίζεται 

ο τύπος και το περιεχόµενο της Οριστικής ∆ήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών 

Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015) µε το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται 

να περιλαµβάνονται στις εκδιδόµενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, καθώς και η 

υποχρέωση υποβολής της µε την χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας (όταν δεν 

προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση) ή µε µαγνητικό µέσο στην ∆.Ο.Υ. (όταν προκύπτει 

ποσό φόρου για απόδοση), κατά περίπτωση. 

2. Με το ανωτέρω έγγραφό σας, ζητάτε η οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ. που θα υποβάλετε 

για το οικονοµικό έτος 2008, στην Α΄ ∆.Ο.Υ. Αθηνών, ανεξάρτητα αν προκύπτει ποσό 

φόρου για απόδοση ή όχι, να συνοδεύεται από τα κάτωθι αρχεία βεβαιώσεων αποδοχών ή 

συντάξεων, τα οποία θα προσκοµίζονται σε χωριστά µαγνητικά µέσα, καθόσον η υπηρεσία 

σας, αδυνατεί προς το παρόν να ενοποιήσει τα αρχεία αυτά, λόγω των συγχωνεύσεων, 

από 1-1-2007 µε βάση το π.δ.154/2006, διαφόρων ασφαλιστικών ταµείων µε τον 

οργανισµό σας τον ΟΑΕΕ, ως εξής: 

α. αρχείο που περιέχει τις βεβαιώσεις αποδοχών του τακτικού προσωπικού του 

Οργανισµού σας, δηλαδή του ΟΑΕΕ (ΑΡΧΕΙΟ Νο 1)  

β. αρχείο που περιέχει τις βεβαιώσεις των συντάξεων του ταµείου ΤΕΒΕ 

(ΑΡΧΕΙΟ Νο2)  

γ. αρχείο που περιέχει τις βεβαιώσεις των συντάξεων του ταµείου ΤΑΕ 

(ΑΡΧΕΙΟ Νο3)  

δ. αρχείο που περιέχει τις βεβαιώσεις των συντάξεων του ταµείου ΤΣΑ 

(ΑΡΧΕΙΟ Νο4) 

3. Ενόψει των ανωτέρω, µε την παρούσα γίνεται δεκτό ότι θα υποβάλλετε την οριστική 

δήλωση Φ.Μ.Υ. οικονοµικού έτους 2008, στην Α΄ ∆.Ο.Υ. Αθηνών η οποία θα συνοδεύεται 

από τα ανωτέρω ξεχωριστά αρχεία σε µαγνητικά µέσα (δισκέτες ή CD ή DVD) και µετά την 

καταχώρηση της δήλωσης και την καταβολή του φόρου, εάν προκύπτει, τα αρχεία αυτά 
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λόγω του µεγάλου όγκου τους µαζί µε το αντίγραφο της υποβληθείσας οριστικής δήλωσης 

Φ.Μ.Υ., θα αποσταλούν στην Γ.Γ.Π.Σ., κατ’ εφαρµογή των σχετικών διατάξεων των 

προαναφεροµένων Α.Υ.Ο.Ο. 

 

 

 

Αθήνα, 14 Νοεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1104722/2080/Α0012 

 

ΘΕΜΑ:∆ιαδικασία επιστροφής φόρου, από µισθωτές υπηρεσίες, που 
καταβλήθηκε αχρεώστητα καθώς και έκδοσης νέας βεβαίωσης 
αποδοχών, σε περιπτώσεις γένεσης επιστροφής τµήµατος ή του 
συνόλου τους, από τους δικαιούχους τους. 

 

ΣΧΕΤ.: Τα µε αριθµό πρωτ. 8407/2006 και 9388/2007 έγγραφά σας. 

 

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών εγγράφων σας, αναφορικά µε το θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Με βάση τις διατάξεις των άρθρων 45, 57, 59 και 83 του ν.2238/1994,ορίζεται το είδος 

των αποδοχών που αποτελούν εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες, ο φόρος και οι 

συντελεστές παρακράτησης που επιβάλλονται, ο τρόπος και ο χρόνος απόδοσής του, η 

υποβολή οριστικής δήλωσης απόδοσης φόρου µισθωτών υπηρεσιών καθώς και η έκδοση 

βεβαίωσης αποδοχών. 

2. Σε περιπτώσεις που αποδόθηκε φόρος µεγαλύτερος από τον προβλεπόµενο, λόγω 

αριθµητικού λάθους ή καταβολής µεγαλύτερων αµοιβών ή µη δικαιούµενων αµοιβών (π.χ. 

λόγω θανάτου, αρνήσεως είσπραξης, κ.λπ.), υποβάλλεται, στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., σχετική 

αίτηση µε την οποία ζητείται η επιστροφή του επιπλέον φόρου συνοδευόµενη από 

τροποποιητική δήλωση του αντίστοιχου µήνα ή διµήνου ή εξαµήνου, κατά περίπτωση και 

στην οποία αναγράφονται οι νέες ακαθάριστες αποδοχές, οι κρατήσεις και ο νέος φόρος 

που οφείλεται. Επίσης, υποβάλλεται τροποποιητική εκκαθαριστική δήλωση φόρου 

µισθωτών υπηρεσιών, µε τις αντίστοιχες τροποποιήσεις, συνοδευόµενη µε µαγνητικό µέσο 

που περιέχει το β΄ αντίτυπο της βεβαίωσης αποδοχών µε τις αντίστοιχες τροποποιήσεις 

αποδοχών, και χορηγείται νέα βεβαίωση αποδοχών, σε εκείνους τους δικαιούχους των 

οποίων µεταβλήθηκαν οι αποδοχές. 

3. Τα ανωτέρω έχουν ανάλογη εφαρµογή και στην περίπτωσή σας, κατά την οποία ο 
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δικαιούχος αποδοχών ύψους 182 € αρνήθηκε να τα εισπράξει και τα επιστρέφει στο 

ταµείο σας, το ΤΑ.Χ.∆Ι.Κ., το οποίο είναι Ν.Π.∆.∆.. 

 

 

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1085082/1645/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Απόδοση προκαταβλητέου φόρου αρχιτεκτόνων και µηχανικών. 

 

1. Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 52 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), µεταξύ των 

άλλων ορίζεται ότι, ο προκαταβλητέος φόρος αποδίδεται στη δηµόσια οικονοµική 

υπηρεσία της περιφέρειας, όπου βρίσκεται η επαγγελµατική έδρα του δικαιούχου των 

αµοιβών αρχιτέκτονα ή µηχανικού µε την υποβολή δήλωσης πριν από τη θεώρηση των 

σχεδίων ή µελετών από τη χορήγηση της σχετικής άδειας από τις αρµόδιες υπηρεσίες του 

∆ηµοσίου. 

2. Ενόψει των ανωτέρω, σας διαβιβάζουµε συνηµµένα σε φωτοτυπία το µε αρ. 

πρωτ. 236/5.9.07 έγγραφο του κ. «…» και παρακαλούµε, αφού λάβετε υπόψη σας και το 

µε αρ. πρωτ. 1077455/1496/Α0012/6.8.07 έγγραφό µας προς τη ∆/νσή σας 

(επισυνάπτεται), να απαντήσετε στον εν λόγω φορολογούµενο αναφορικά µε την έκδοση 

γραµµατίου συµψηφισµού προκειµένου για την απόδοση του προκαταβλητέου φόρου στη 

∆.Ο.Υ. της περιφέρειας όπου βρίσκεται η επαγγελµατική έδρα του δικαιούχου των 

αµοιβών αρχιτέκτονα ή µηχανικού, ενηµερώνοντας σχετικά και τη ∆/νσή µας. 

 

 

Αθήνα, 6 Αυγούστου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1077455/1496/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Απόδοση παρακρατούµενων φόρων εισοδήµατος.  

 

ΣΧΕΤ.: 1. Το αριθ. πρωτ. 1061393/5321-24/0016/16.7.2007 

2. Το αριθµ. πρωτ. 1057905/4924-26/0016/19.7.2007 έγγραφά σας. 

 

1. Με τις διατάξεις των άρθρων 59 και 60 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος 

(ν.2238/1994) καθορίζεται η διαδικασία απόδοσης των παρακρατηθέντων φόρων 
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εισοδήµατος. 

Ειδικότερα, στις διατάξεις αυτές οι παρακρατηθέντες φόροι εισοδήµατος, κατά 

περίπτωση, αποδίδονται ή στη ∆.Ο.Υ. της έδρα του υπόχρεου σε παρακράτηση φόρου ή 

στη ∆.Ο.Υ. στην Περιφέρεια της οποίας έγινε η καταβολή των ποσών για τα οποία 

παρακρατήθηκε ο φόρος. 

Οι προηγούµενες διατάξεις, ισχύουν, όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 5 του 

ν.2753/1999 για εισοδήµατα που αποκτώνται από 1.1.2000 και µετά. 

2. Με το 1053115/1014/Α0012/24.5.2007 έγγραφό µας προς όλες τις ∆.Ο.Υ. δόθηκαν 

οδηγίες για την απόδοση παρακρατούµενων φόρων από προµήθειες του ∆ηµοσίου. µε 

βάση τις ισχύουσες διατάξεις και τη µηχανογραφική εφαρµογή του συστήµατος TAXIS. Στο 

έγγραφο αυτό αναφέρονταν τα όσα ορίζονται σχετικά µε τον τόπο απόδοσης 

παρακρατούµενων φόρων στις κείµενες διατάξεις της φορολογίας εισοδήµατος που ήδη 

ίσχυαν και πρέπει να εφαρµόζονται τόσο από τους φορολογούµενους όσο και από τις 

∆.Ο.Υ. και συνεπώς µε το υπόψη έγγραφο δεν άλλαξε η πρακτική για την απόδοση των 

φόρων. 

3. Περαιτέρω, σας γνωρίζουµε ότι µέχρι τώρα, όλες οι ∆.Ο.Υ. για τις περιπτώσεις που ο 

νόµος ορίζει απόδοση του φόρου στην έδρα του υπόχρεου σε παρακράτηση φόρου, όταν 

για το φορολογούµενο καθίσταται αδύνατο να αποδώσει το φόρο στην έδρα του, εκδίδεται 

γραµµάτιο συµψηφισµού για τη ∆.Ο.Υ. της έδρας. Οι περιπτώσεις αυτές, κρίνονται κατά 

περίπτωση, από τον Προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. στα πλαίσια του νόµου και της 

εξυπηρέτησης των φορολογουµένων. Άλλωστε ο όρος απόδοση του φόρου, περιλαµβάνει 

και την απόδοση µε διπλότυπο είσπραξης από τη ∆.Ο.Υ. της έδρας και την απόδοση µε 

γραµµάτιο συµψηφισµού για τη ∆.Ο.Υ. της έδρας. 

 

 

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1062117/1117/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Υποβολή του β΄ αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών από µη 
υπόχρεους σε υποβολή Οριστικής ∆ήλωσης Φόρου Απόδοσης 
Μισθωτών Υπηρεσιών. 

 

ΣΧΕΤ.: Το µε αρ. 1093090/2155/Α0012/12-12-2006 απαντητικό έγγραφό µας. 

 

Σε απάντηση του Φ.848.2/ΕΠ.544/Σ.544/8-6-2007 εγγράφου σας, αναφορικά µε το 
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θέµα, σε συνδυασµό µε το ανωτέρω σχετικό απαντητικό έγγραφο µας το οποίο και 

επικαλείσθε, σας επαναλαµβάνουµε ότι το περιεχόµενο του β΄ αντιτύπου της βεβαίωσης 

αποδοχών από τους µη υπόχρεους σε υποβολή οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ. υποβάλλεται 

υποχρεωτικά, µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω διαδικτύου. στο 

δικτυακό τόπο της Γενικής Γραµµατείας Πληροφορικών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) 

www.gsis.gr. 

Σας αποστέλλουµε τα, κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων, διαβιβασθέντα στην 

υπηρεσία µας β΄ αντίτυπα της βεβαίωσης αποδοχών σε µαγνητικά µέσα (1 CD και τρεις 

δισκέτες) και παρακαλούµε για την ορθή υποβολή τους σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 

1019094/347/Α0012/ΠΟΛ. 1026/22.2.2007 Α.Υ.Ο.Ο., επισηµαίνοντας για µία ακόµη φορά, 

ότι έχετε υποχρέωση να υποβάλλετε ηλεκτρονικά το αρχείο της µηχανογραφικά 

τηρούµενης µισθοδοσίας σας, σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά των χρησιµοποιούµενων 

αποδεκτών µέσων που περιγράφονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» της ανωτέρω απόφασης. 

Για πληρέστερη ενηµέρωσή σας, επισυνάπτουµε τις 1019094/347/Α0012/ΠΟΛ. 

1026/22.2.2007, 1034151/623/Α0012/ΠΟΛ. 1062/30-3-2007 και 1020820/389/Α0012/ΠΟΛ. 

1033/24-2-2006 Α.Υ.Ο.Ο.. 

 

 

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1059570/1171/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Απόδοση παρακρατούµενου φόρου στις προµήθειες του 
∆ηµοσίου. 

 

Σε απάντηση ερωτήµατός σας, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 60 του ν.2238/1994, ορίζεται µεταξύ 

άλλων ότι, όσοι παρακρατούν φόρο σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ίδιου πιο πάνω νόµου, υποχρεούνται να αποδίδουν 

αυτόν µε σχετική δήλωση, που πρέπει να υποβάλουν µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο 

του επόµενου από την παρακράτηση µήνα στη δηµόσια οικονοµική υπηρεσία στην 

περιφέρεια της οποίας έγινε η καταβολή των ποσών για τα οποία παρακρατήθηκε ο 

φόρος, ο οποίος αποδίδεται εφάπαξ µε την υποβολή της οικείας δήλωσης. 

2. Με την 1060204/982/Α0012/ΠΟΛ. 1131/25.5.1994 διαταγή µας έγινε δεκτό ότι η 

παρακράτηση του πιο πάνω φόρου θα διενεργείται από την υπηρεσία ή τον υπόλογο κατά 



 647 

το χρόνο της καταβολής ή έκδοσης σχετικής εντολής πληρωµής της αξίας κάθε είδους 

αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που προµηθεύονται ή δέχονται από επιχειρήσεις. 

3. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, η υποχρέωση για την απόδοση του φόρου, που 

παρακρατήθηκε κατά την προµήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55, 

υφίσταται από την ηµεροµηνία καταβολής ή έκδοσης σχετικής εντολής πληρωµής των 

αγαθών ή των υπηρεσιών και όχι µεταγενέστερα από το πρώτο δεκαπενθήµερο του 

επόµενου από την παρακράτηση µήνα (σχετ. 1024255/464/Α0012/16.4.1997 έγγραφό 

µας). 

 

 

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1053024/1044/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Ακαθάριστα έσοδα µισθωτών υπηρεσιών που περιλαµβάνονται 
στις προσωρινές και στις οριστικές δηλώσεις Φ.Μ.Υ.. 

 

Σε απάντηση του 4300/23.5.2007 εγγράφου σας, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, 

σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Με βάση τις σχετικές διατάξεις του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), περί υποβολής 

προσωρινών δηλώσεων φόρου µισθωτών υπηρεσιών, οριστικών δηλώσεων Φ.Μ.Υ. (Ε7) 

και έκδοσης βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, στις προσωρινές καθώς και στις 

οριστικές δηλώσεις Φ.Μ.Υ. δεν περιλαµβάνονται τα ακαθάριστα έσοδα της παραγράφου 4 

του άρθρου 45 του ν.2238/1994, τα οποία δεν θεωρούνται εισόδηµα και δεν υπόκεινται σε 

φόρο, µε βάση τις διατάξεις αυτές. 

2. Περαιτέρω, µε τις οριστικές δηλώσεις Φ.Μ.Υ. µε τις οποίες συνυποβάλλεται και το 

β΄ αντίτυπο της βεβαίωσης αποδοχών και στον πίνακα III αυτής καθώς και στον κωδικό 16 

του υποβαλλόµενου ηλεκτρονικά αρχείου θα αναγράφεται το ποσό των κατ’ αποκοπή 

εξόδων κίνησης που καταβάλλονται στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθµού µε το άρθρο 

30 του ν.3274/2004, το οποίο απαλλάσσεται του φόρου εισοδήµατος. 
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Αθήνα, 2 Μαΐου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1043017/799/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Υποβολή του β΄ αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών µε βάση 
την 1019094/347/Α0012/ΠΟΛ. 1026/22-2-2007 Α.Υ.Ο.Ο.. 

 

Σε συνέχεια του, άνευ πρωτοκόλλου, φακέλου που αποστείλατε στην υπηρεσία µας, 

αναφορικά µε το θέµα, σας πληροφορούµε τα ακόλουθα: 

1. Κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 83 

του ν.2238/1994 εκδόθηκε η 1019094/347/Α0012/ΠΟΛ. 1026/22-2-2007 Απόφαση του 

Υπουργού Οικονοµίας & Οικονοµικών, σχετικά µε τον τύπο και το περιεχόµενο της 

βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του δευτέρου αντιτύπου αυτής και του 

τρόπου υποβολής του. 

2. Ειδικότερα, µε τις διατάξεις της πιο πάνω Α.Υ.Ο.Ο., µεταξύ των άλλων ορίζεται ότι, οι 

∆ηµόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.∆.∆. την υπηρεσία των οποίων ασκεί το δηµόσιο και γενικά 

όποιος παρακρατεί φόρο µισθωτών υπηρεσιών και δεν έχει υποχρέωση υποβολής 

οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ., υποβάλλουν υποχρεωτικά, µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου 

επικοινωνίας µέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραµµατείας Πληροφορικών 

Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να 

περιλαµβάνεται στις εκδιδόµενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων και λοιπών 

παροχών που καταβλήθηκαν καθώς και τον φόρο που παρακρατήθηκε επί αυτών. Στην 

περίπτωση αυτή δεν αποστέλλεται στη Γ.Γ.Π.Σ. το δεύτερο αντίτυπο της βεβαίωσης 

αποδοχών ή συντάξεων. 

3. Επίσης, µε την ίδια απόφαση ορίζεται ότι, τα χαρακτηριστικά των χρησιµοποιούµενων 

αποδεκτών µέσων για την υποβολή, σε ηλεκτρονική ή µαγνητική µορφή, του εντύπου 

αυτού έχουν όπως περιγράφονται στο συνηµµένο στην ίδια απόφαση« ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ». 

4. Με το ταχυδροµείο αποστείλατε στην υπηρεσία µας φάκελο ο οποίος περιέχει το β΄ 

αντίτυπο των βεβαιώσεων αποδοχών διαφόρων δικαιούχων, σε δισκέτα, µε φορέα 

απασχόλησης, το Γυµνάσιό σας, το 1ο Γυµνάσιο Ναυπάκτου, κατά παράβαση των 

προαναφεροµένων διατάξεων και Α.Υ.Ο.Ο. και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης από 

την οποία δεν προβλέπεται η υποβολή δηλώσεων ή στοιχείων στην ∆ιεύθυνση 

Φορολογίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.Π.Ο.Ο.. 

5. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι εκκαθαριστές αποδοχών του ∆ηµοσίου, κ.λπ., που 

δεν έχουν υποχρέωση υποβολής οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ., στους οποίους 

συµπεριλαµβάνονται και οι εκκαθαριστές αποδοχών των καθηγητών των Γυµνασίων και 
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Λυκείων της χώρας, υποχρεούνται να εκδίδουν και να χορηγούν στους δικαιούχους 

αποδοχών, βεβαιώσεις αποδοχών για το σύνολο των αποδοχών που καταβάλλουν και 

υπογράφουν ως εκκαθαριστές, είτε αυτές είναι κύριες και πρόσθετες, είτε µόνο κύριες είτε 

µόνο πρόσθετες και ανεξάρτητα αν οι δικαιούχοι αυτών είναι καθηγητές που υπηρετούν 

στο ίδιο γυµνάσιο ή λύκειο µε εκείνο του εκκαθαριστή των αποδοχών. Το β΄ αντίτυπο των 

πιο πάνω βεβαιώσεων αποδοχών το οποίο περιέχει το σύνολο των στοιχείων που 

προβλέπεται να περιλαµβάνεται στις εκδιδόµενες βεβαιώσεις αποδοχών και λοιπών 

παροχών που καταβλήθηκαν καθώς και τον φόρο που αναλογεί και παρακρατήθηκε επί 

αυτών, υποχρεούται κάθε εκκαθαριστής, από το οικονοµικό έτος 2006, να το υποβάλει 

υποχρεωτικά µε την χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω διαδικτύου, στο 

δικτυακό τόπο της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) 

www.gsis.gr , σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην πιο πάνω Α.Υ.Ο.Ο.. 

6. Επίσης, οι καθηγητές που συµµετέχουν σε διάφορες επιτροπές όπως Λυκειακή 

επιτροπή, Βαθµολογικό, σε ενισχυτικές διδασκαλίες, ως επιτηρητές στις Πανελλαδικές, 

κ.λπ., από τις οποίες λαµβάνουν πρόσθετες αµοιβές η σχετική βεβαίωση αποδοχών για τις 

αµοιβές αυτές θα χορηγείται από τον εκάστοτε εκκαθαριστή των αποδοχών αυτών. 

 

 

Αθήνα, 2 Μαΐου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1039165/759 /Α0012  

 

ΘΕΜΑ: Υποβολή του β΄ αντίτυπου της βεβαίωσης αποδοχών µε βάση 
την 1019094/347/Α0012/ΠΟΛ. 1026/22-2-2007 Α.Υ.Ο.Ο.. 

 

Σε συνέχεια του µε αρ. πρωτ. 89/30-3-2007 εγγράφου σας, αναφορικά µε το θέµα, µε 

το οποίο µας αποστείλατε φάκελο ο οποίος περιέχει το β΄ αντίτυπο των βεβαιώσεων 

αποδοχών των µονίµων καθηγητών του Λυκείου σας, σε δισκέτα, σας πληροφορούµε τα 

ακόλουθα: 

1. Κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 83 

του ν.2238/1994 εκδόθηκε η 1019094/347/Α0012/ΠΟΛ. 1026/22-2-2007 Απόφαση του 

Υπουργού Οικονοµίας & Οικονοµικών, σχετικά µε τον τύπο και το περιεχόµενο της 

βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του δευτέρου αντιτύπου αυτής και του 

τρόπου υποβολής του. 

2. Ειδικότερα, µε τις διατάξεις της πιο πάνω Α.Υ.Ο.Ο., µεταξύ των άλλων ορίζεται ότι, οι 

∆ηµόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.∆.∆. την υπηρεσία των οποίων ασκεί το δηµόσιο και γενικά 
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όποιος παρακρατεί φόρο µισθωτών υπηρεσιών και δεν έχει υποχρέωση υποβολής 

οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ., υποβάλλουν υποχρεωτικά, µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου 

επικοινωνία µέσω διαδικτύου. στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραµµατείας Πληροφορικών 

Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να 

περιλαµβάνεται στις εκδιδόµενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων και λοιπών 

παροχών που καταβλήθηκαν καθώς και τον φόρο που παρακρατήθηκε επί αυτών. Στην 

περίπτωση αυτή δεν αποστέλλεται στη Γ.Γ.Π.Σ. το δεύτερο αντίτυπο της βεβαίωσης 

αποδοχών ή συντάξεων. 

3. Επίσης, µε την ίδια απόφαση ορίζεται ότι, τα χαρακτηριστικά των χρησιµοποιούµενων 

αποδεκτών µέσων για την υποβολή, σε ηλεκτρονική ή µαγνητική µορφή, του εντύπου 

αυτού έχουν όπως περιγράφονται στο συνηµµένο στην ίδια απόφαση«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ». 

4. Με το ταχυδροµείο αποστείλατε στην υπηρεσία µας φάκελο ο οποίος περιέχει το β΄ 

αντίτυπο των βεβαιώσεων αποδοχών των µονίµων καθηγητών του Λυκείου σας, σε 

δισκέτα, κατά παράβαση των προαναφεροµένων διατάξεων και Α.Υ.Ο.Ο. και κάθε άλλης 

γενικής ή ειδικής διάταξης από την οποία δεν προβλέπεται η υποβολή δηλώσεων ή 

στοιχείων στην ∆ιεύθυνση Φορολογίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠ.Ο.Ο.. 

5. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι εκκαθαριστές αποδοχών του ∆ηµοσίου, κ.λπ., που 

δεν έχουν υποχρέωση υποβολής οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ., στους οποίους 

συµπεριλαµβάνονται και οι εκκαθαριστές αποδοχών των καθηγητών των Γυµνασίων και 

Λυκείων της χώρας, υποχρεούνται να εκδίδουν και να χορηγούν στους δικαιούχους 

αποδοχών, βεβαιώσεις αποδοχών για το σύνολο των αποδοχών που καταβάλλουν και 

υπογράφουν ως εκκαθαριστές, είτε αυτές είναι κύριες και πρόσθετες, είτε µόνο κύριες είτε 

µόνο πρόσθετες και ανεξάρτητα αν οι δικαιούχοι αυτών είναι καθηγητές που υπηρετούν 

στο ίδιο γυµνάσιο ή λύκειο µε εκείνο του εκκαθαριστή των αποδοχών. Το β΄ αντίτυπο των 

πιο πάνω βεβαιώσεων αποδοχών το οποίο περιέχει το σύνολο των στοιχείων που 

προβλέπεται να περιλαµβάνεται στις εκδιδόµενες βεβαιώσεις αποδοχών και λοιπών 

παροχών που καταβλήθηκαν καθώς και τον φόρο που αναλογεί και παρακρατήθηκε επί 

αυτών, υποχρεούται κάθε εκκαθαριστής, από το οικονοµικό έτος 2006, να το υποβάλει 

υποχρεωτικά µε την χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω διαδικτύου, στο 

δικτυακό τόπο της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) 

www.gsis.gr, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην πιο πάνω Α.Υ.Ο.Ο.. 

6. Επίσης, οι καθηγητές που συµµετέχουν σε διάφορες επιτροπές όπως Λυκειακή 

επιτροπή, Βαθµολογικό, σε ενισχυτικές διδασκαλίες, ως επιτηρητές στις Πανελλαδικές, 

κ.λπ., από τις οποίες λαµβάνουν πρόσθετες αµοιβές η σχετική βεβαίωση αποδοχών για τις 

αµοιβές αυτές θα χορηγείται από τον εκάστοτε εκκαθαριστή των αποδοχών αυτών. 
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Αθήνα, 20 Απριλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1039321/742/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Υποβολή οριστικής δήλωσης Φ.ΜΥ και του β΄ αντιτύπου της 
βεβαίωσης αποδοχών µε βάση τις 1019098/348/Α0012/ΠΟΛ. 1025/22-2-
2007 και 1019094/347/Α0012/ΠΟΛ. 1026/22-2-2007 Α.Υ.Ο.Ο.. 

 

Σε συνέχεια των, άνευ πρωτοκόλλου, δύο φακέλων που αποστείλατε στην υπηρεσία 

µας, αναφορικά µε το θέµα, σας πληροφορούµε τα ακόλουθα: 

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι εκτός 

από τις προσωρινές δηλώσεις εκείνοι που έχουν υποχρέωση να παρακρατούν φόρο 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 57, οφείλουν να επιδίδουν µέχρι 

την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του Μαρτίου κάθε έτους, στον 

προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας της έδρας τους, οριστική δήλωση η 

οποία περιλαµβάνει το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση κατοικίας κάθε δικαιούχου, τον 

αριθµό φορολογικού µητρώου του, το ποσό των αµοιβών, το ποσό του φόρου που 

αναλογεί επ’ αυτών µε βάση την κλίµακα του άρθρου 9, το ποσό του φόρου που οφείλεται 

µετά την έκπτωση από το φόρο που αναλογεί του ποσοστού που ορίζεται µε τις διατάξεις 

του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 57, το φόρο που παρακρατήθηκε 

για κάθε µισθωτό ή ηµεροµίσθιο ή συνταξιούχο κατά περίπτωση, καθώς και το υπόλοιπο 

για καταβολή ποσό φόρου, το οποίο θα καταβάλλεται εφάπαξ µε την υποβολή της 

δήλωσης. 

2. Περαιτέρω, µε την 1019098/348/Α0012/ΠΟΛ. 1025/22-2-2007 Απόφαση του Υπουργού 

Οικονοµίας & Οικονοµικών, ορίζεται ο τύπος και το περιεχόµενο της Οριστικής ∆ήλωσης 

Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών καθώς και η υποχρέωση υποβολής µε την 

χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας ή µε µαγνητικό µέσο, κατά περίπτωση. 

3. Εξάλλου, µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 83 του πιο πάνω νόµου 

ορίζεται ότι αν πρόκειται για εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες, ο υπόχρεος χορηγεί µία 

µόνο βεβαίωση σε κάθε δικαιούχο, στην οποία αναγράφει τις κάθε είδους αποδοχές, τόσο 

από τακτικές, όσο και από πρόσθετες αµοιβές, φορολογούµενες ή απαλλασσόµενες. Η 

βεβαίωση αυτή εκδίδεται σε δύο αντίτυπα. Το δεύτερο αντίτυπο υποβάλλεται στον 

προϊστάµενο της αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, µαζί µε την ετήσια οριστική 

δήλωση µισθωτών υπηρεσιών. 

4. Κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 83 
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του ν.2238/1994 εκδόθηκε η 1019094/347/Α0012/ΠΟΛ. 1026/22-2- 2007 Απόφαση του 

Υπουργού Οικονοµίας & Οικονοµικών, σχετικά µε τον τύπο και το περιεχόµενο της 

βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του δευτέρου αντιτύπου αυτής και του 

τρόπου υποβολής του. 

5. Ειδικότερα, µε τις διατάξεις της πιο πάνω Α.Υ.Ο.Ο., µεταξύ των άλλων ορίζεται ότι, οι 

∆ηµόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.∆.∆. την υπηρεσία των οποίων ασκεί το δηµόσιο και γενικά 

όποιος παρακρατεί φόρο µισθωτών υπηρεσιών και δεν έχει υποχρέωση υποβολής 

οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ., υποβάλλουν υποχρεωτικά, µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου 

επικοινωνίας µέσω διαδικτύου. στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραµµατείας Πληροφορικών 

Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να 

περιλαµβάνεται στις εκδιδόµενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων και λοιπών 

παροχών που καταβλήθηκαν καθώς και τον φόρο που παρακρατήθηκε επί αυτών. Στην 

περίπτωση αυτή δεν αποστέλλεται στη Γ.Γ.Π.Σ. το δεύτερο αντίτυπο της βεβαίωσης 

αποδοχών ή συντάξεων. 

6. Επίσης, µε την ίδια απόφαση ορίζεται ότι, τα χαρακτηριστικά των χρησιµοποιούµενων 

αποδεκτών µέσων για την υποβολή, σε ηλεκτρονική ή µαγνητική µορφή, του εντύπου 

αυτού έχουν όπως περιγράφονται στο συνηµµένο στην ίδια απόφαση«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ». 

7. Με το ταχυδροµείο αποστείλατε στην υπηρεσία µας δύο φακέλους, µε αποστολείς 

αντίστοιχα το Τ.Ε.Ι. «…» και τον Ειδικό Λογαριασµό του Τ.Ε.Ι. έκαστος των οποίων 

περιέχει το β΄ αντίτυπο των βεβαιώσεων αποδοχών διαφόρων δικαιούχων, σε υλική 

µορφή και σε δισκέτα, µε φορείς απασχόλησης τους, τους ανωτέρω δύο αποστολείς, κατά 

παράβαση των προαναφεροµένων διατάξεων και Α.Υ.Ο.Ο. και κάθε άλλης γενικής ή 

ειδικής διάταξης από την οποία δεν προβλέπεται η υποβολή δηλώσεων ή στοιχείων στην 

∆ιεύθυνση Φορολογίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.Π.Ο.Ο.. 

8. Από τα ανωτέρω προκύπτουν τα ακόλουθα: 

α) εάν οι αναγραφόµενες αποδοχές των δικαιούχων του Τ.Ε.Ι. «...» βαρύνουν τον 

προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας και όλες οι κρατήσεις και οι φόροι αποδίδονται 

απ' ευθείας µέσω της ∆/νσης ∆24 του Γ.Λ. Κράτους, δηλαδή, για τις ανωτέρω αποδοχές 

δεν παρακρατείται και δεν αποδίδεται φόρος στην ∆.Ο.Υ. µε προσωρινές δηλώσεις 

Φ.Μ.Υ., τότε στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής οριστικής Φ.Μ.Υ. 

αλλά µόνο του β΄ αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών, µε βάση τα οριζόµενα στην 

προαναφεροµένη 1019094/347/Α0012/ΠΟΛ. 1026/22-2-2007 Α.Υ.Ο.Ο. δηλαδή 

υποχρεωτικά µε την χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας. 

β) εάν αναγραφόµενες αποδοχές των δικαιούχων του Ειδικού Λογαριασµού του Τ.Ε.Ι. 

«…» βαρύνουν τον προϋπολογισµό αυτού του λογαριασµού, δηλαδή βαρύνουν την ίδια 
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την διαχείρισή του, τότε υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης φόρου και απόδοσής του 

στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., µε προσωρινές δηλώσεις καθώς και υποβολής οριστικής δήλωσης 

Φ.Μ.Υ., η οποία θα συνοδεύεται από το σύνολο των στοιχείων του β΄ αντίτυπου της 

βεβαίωσης αυτών των συγκεκριµένων αποδοχών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 

1019098/348/Α0012/ΠΟΛ. 1025/22-2-2007 Α.Υ.Ο.Ο.. 

 

 

Αθήνα, 18 Απριλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1036127/663/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονική υποβολή β΄ αντιτύπου βεβαίωσης αποδοχών. 

 

Απαντώντας στο έγγραφο της υπολόγου κ. «…..» το οποίο µας διαβιβάστηκε, 

επισηµαίνουµε ότι η εφαρµογή της 1019094/347/Α0012/ΠΟΛ. 1033/24.2.2006 είναι 

υποχρεωτική και τα δεύτερα αντίτυπα της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων που 

υποβάλλονται κατά διάφορο τρόπο από τον οριζόµενο στην παραπάνω απόφαση δεν 

παράγουν κανένα έννοµο αποτέλεσµα. 

Κατόπιν αυτών και σε συνέχεια τηλεφωνικής επικοινωνίας µας, όπου σας δόθηκαν 

προφορικές οδηγίες, παρακαλούµε να έρθετε σε επικοινωνία µε τη Γενική Γραµµατεία 

Πληροφοριακών Συστηµάτων στα τηλέφωνα 210 4803127 και 210 4803231, προκειµένου 

να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης και να προχωρήσετε στην υποβολή ηλεκτρονικά του 

β΄ αντιτύπου βεβαίωσης αποδοχών σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην απόφαση αυτή. 

 

 

Αθήνα, 17 Απριλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1034018/646/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Υποβολή του β΄ αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών από µη 
υπόχρεους σε υποβολή Οριστικής ∆ήλωσης Φόρου Απόδοσης 
Μισθωτών Υπηρεσιών. 

 

Σε απάντηση του 340/29.3.2007 εγγράφου σας, µε το οποίο µας στείλατε από 

λάθος τα αντίγραφα βεβαιώσεων αποδοχών, σας γνωρίζουµε τα εξής:  

1. Κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 
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83 του ν.2238/1994 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 5 του 

ν.2753/1999 εκδόθηκαν η 1020820/389/Α0012/ΠΟΛ. 1033/24.2.2006 Απόφαση του 

Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, για το οικον. έτος 2006 και η 

1019094/347/Α0012/ΠΟΛ. 1026/22.2.2007 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και 

Οικονοµικών για το οικον. έτος 2007, σχετικά µε τον τύπο και περιεχόµενο της βεβαίωσης 

αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του δευτέρου αντιτύπου αυτής και του τρόπου 

υποβολής του µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας ή µε µαγνητικό µέσο, κατά 

περίπτωση. 

2. Ειδικότερα, στις διατάξεις των πιο πάνω αποφάσεων ορίζεται ότι, τα χαρακτηριστικά 

των χρησιµοποιούµενων αποδεκτών µέσων για την υποβολή του β΄ αντιτύπου της 

βεβαίωσης αποδοχών, σε ηλεκτρονική ή µαγνητική µορφή, έχουν όπως περιγράφονται 

στο συνηµµένο στην ίδια απόφαση «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ». 

3. Επίσης, στις διατάξεις αυτές ορίζεται ότι οι ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.∆.∆. την 

υπηρεσία των οποίων ασκεί το δηµόσιο και γενικά όποιος παρακρατεί φόρο µισθωτών 

υπηρεσιών και δεν έχει υποχρέωση υποβολής οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ., υποβάλλουν 

υποχρεωτικά µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω διαδικτύου, στο 

δικτυακό τόπο της Γενικής Γραµµατείας Πληροφορικών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) 

www.gsis.gr το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαµβάνεται στις 

εκδιδόµενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων και λοιπών παροχών που καταβλήθηκαν 

καθώς και το φόρο που παρακρατήθηκε επί αυτών. Στην περίπτωση αυτή δεν 

αποστέλλεται στη Γ.Γ.Π.Σ. το δεύτερο αντίτυπο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων. 

4. Περαιτέρω, ορίζεται ότι, τα δεύτερα αντίτυπα της βεβαίωσης αποδοχών ή 

συντάξεων που υποβάλλονται κατά διάφορο τρόπο από τον οριζόµενο στην παρούσα 

απόφαση, δεν παράγουν κανένα έννοµο αποτέλεσµα. 

5. Κατόπιν των ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι το περιεχόµενο του β΄ αντιτύπου της 

βεβαίωσης αποδοχών από τους µη υπόχρεους σε υποβολή οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ. 

υποβάλλεται υποχρεωτικά, µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω 

διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραµµατείας Πληροφορικών Συστηµάτων 

(Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr. Συνεπώς, η αποστολή στην υπηρεσία µας του β΄ αντιτύπου των 

βεβαιώσεων αποδοχών σε υλική µορφή, δεν προβλέπεται από το νοµοθετικό πλαίσιο της 

φορολογίας εισοδήµατος. Τέλος, καλείστε να εφαρµόσετε όσα ορίζονται στην 

1019094/347/Α0012/ΠΟΛ. 1026/22.2.2007 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και 

Οικονοµικών, φωτοαντίγραφο της οποίας αποστέλλουµε για ενηµέρωσή σας. 
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Αθήνα, 30 Μαρτίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1023716/456/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση υποβολής οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ. και 
χορήγησης της βεβαίωσης αποδοχών 

 

Σε απάντηση σχετικής αίτησής σας, αναφορικά µε το θέµα, σας γνωρίζουµε τα 

ακόλουθα: 

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του ν.2238/1994 σε συνδυασµό µε 

τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 59 και της παραγράφου 3 του άρθρου 

83 του ίδιου νόµου, µεταξύ των άλλων ορίζεται ότι, στο εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες 

και ειδικά στους αµειβόµενους µε ηµεροµίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισµένου 

χρόνου αλλά διάρκειας µικρότερης από ένα έτος, ο φόρος παρακρατείται από εκείνον που 

απασχολεί κατά σύστηµα ηµεροµίσθιο προσωπικό, η παρακράτηση ενεργείται κατά την 

καταβολή και ο φόρος υπολογίζεται µε συντελεστή στο ακαθάριστο ποσό του 

ηµεροµισθίου, ο οποίος ορίζεται σε τρία τοις εκατό (3%) για ηµεροµίσθιο πάνω από είκοσι 

τέσσερα (24) ευρώ. Ο φόρος αυτός αποδίδεται µε εφάπαξ καταβολή, στην ∆.Ο.Υ. της 

έδρας τους, µέχρι την 20η ηµέρα των µηνών Μαρτίου, Μαΐου, Ιουλίου, Σεπτεµβρίου, 

Νοεµβρίου και Ιανουαρίου κάθε έτους, µε προσωρινή δήλωση. Επίσης, οι πιο πάνω, σε 

παρακράτηση, υπόχρεοι οφείλουν να επιδίδουν µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις 

δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του Μαρτίου κάθε έτους, στον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. της 

έδρας τους οριστική δήλωση η οποία περιλαµβάνει το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση 

κατοικίας κάθε δικαιούχου, τον αριθµό φορολογικού µητρώου του, το ποσό των αµοιβών, 

το ποσό του φόρου που αναλογεί επ’ αυτών µε βάση την κλίµακα του άρθρου 9, το ποσό 

του φόρου που οφείλεται µετά την έκπτωση από το φόρο που αναλογεί του ποσοστού που 

ορίζεται µε τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 57, το 

φόρο που παρακρατήθηκε για κάθε µισθωτό ή ηµεροµίσθιο ή συνταξιούχο κατά 

περίπτωση, καθώς και το υπόλοιπο για καταβολή ποσό φόρου, το οποίο θα καταβάλλεται 

εφάπαξ µε την υποβολή της δήλωσης. Ακόµη οι ανωτέρω υπόχρεοι χορηγούν µία µόνο 

βεβαίωση σε κάθε δικαιούχο, στην οποία αναγράφει τις κάθε είδους αποδοχές, η οποία 

εκδίδεται σε δύο αντίτυπα. Το δεύτερο αντίτυπο υποβάλλεται στον προϊστάµενο της 

αρµόδιας ∆.Ο.Υ., µαζί µε την οριστική δήλωση µισθωτών υπηρεσιών. 

2. Τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 της παρούσας έχουν εφαρµογή και στην 

περίπτωσή σας, εφόσον για διάφορες εργασίες που εκτελέστηκαν για την ανέγερση 

οικοδοµής σας, µε την µέθοδο της αυτεπιστασίας, απασχολήσατε κατά σύστηµα 
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ηµεροµίσθιο προσωπικό και για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Το θέµα όµως αυτό, ως 

πραγµατικό ανάγεται στην εξελεγκτική εξουσία του προϊσταµένου της αρµόδιας ∆.Ο.Υ., ο 

οποίος και κρίνει τελικά. 
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ΑΡΘΡΟ 61 

 

Αθήνα, 7 ∆εκεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1101509/2000/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Ανάκληση δήλωσης φορολ. εισοδήµατος. 

 

ΣΧΕΤ.: Το από 25.10.2007 ερώτηµά σας. 

 

Σε απάντηση του σχετικού ερωτήµατος σας, σας γνωρίζουµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν.2238/94 ορίζεται ότι στο 

εισόδηµα από αµοιβές ελευθέριου επαγγέλµατος ενεργείται παρακράτηση φόρου µε 

συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό των αµοιβών αυτών. 

2. Παράλληλα, µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 61 του ν.2238/1994 ορίζεται 

σαφώς, ότι η δήλωση αποτελεί δεσµευτικό τίτλο για τον φορολογούµενο. Μπορεί όµως, 

για λόγους συγγνωστής πλάνης, να την ανακαλέσει εν όλω ή εν µέρει φέροντας και το 

βάρος της απόδειξης των πραγµατικών περιστατικών που τη συνιστούν. Η ανάκληση 

γίνεται µε την υποβολή δήλωσης µέσα στο οικείο οικονοµικό έτος στον προϊστάµενο της 

δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, µε την οποία ανακαλείται φορολογητέα ύλη ή τεκµαρτή 

και πραγµατική δαπάνη ή οποιοδήποτε προσδιοριστικό της δαπάνης στοιχείο, 

προκειµένου να προσδιοριστεί το εισόδηµα µε βάση τα τεκµήρια. Στην περίπτωση 

απόρριψης της ανάκλησης επιδίδεται, από τον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής 

υπηρεσίας, µε απόδειξη, γνωστοποίηση αυτής στο φορολογούµενο, ο οποίος µπορεί να 

την προσβάλλει προσφεύγοντας, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στο άρθρο 66 του 

ν.2717/1999 (ΦΕΚ 97 Α΄) ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου. Αν η ανακλητική 

δήλωση υποβληθεί σε χρόνο µεταγενέστερο του οικείου οικονοµικού έτους, ο 

προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο 

φορολογούµενο, επί αποδείξει, ότι η ανάκληση δεν γίνεται δεκτή λόγω παρόδου του 

οικείου οικονοµικού έτους και ο φορολογούµενος µπορεί να προσφύγει µέσα στην 

προθεσµία που ορίζεται στο άρθρο 66 του ν.2717/1999 κατά της γνωστοποίησης αυτής 

ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου, το οποίο αποφαίνεται στην ουσία. Η συζήτηση της 

προσφυγής προσδιορίζεται κατά προτίµηση µέσα σε τρεις (3) µήνες το αργότερο από την 

κατάθεση της προσφυγής. Αν ο φορολογούµενος λάβει το εκκαθαριστικό σηµείωµα µετά 

την 31η ∆εκεµβρίου του οικείου οικονοµικού έτους, η ανάκληση γίνεται µέσα στην 
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προθεσµία που ορίζεται στο άρθρο 66 του ν.2717/1999. Ανάκληση δήλωσης µε σκοπό 

την ανατροπή οριστικής και αµετάκλητης φορολογικής εγγραφής είναι ανεπίτρεπτη. 

3. Απ’ όσα µας κάνετε γνωστά µε το ερώτηµά σας, επιτηδευµατίας εξέδωσε το 2005 

∆ελτίο Παροχής Υπηρεσιών προς επιτηδευµατία δηλώνοντας το αντίστοιχο εισόδηµα στην 

ετήσια δήλωσή του χωρίς παράλληλα να καταβληθεί προς την αρµόδια ∆.Ο.Υ. το 20% του 

ποσού επί της ακαθάριστης αµοιβής ως παρακρατηθεί φόρος, ενώ το λάθος αυτό 

διαπιστώθηκε το έτος 2007. 

4. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω προκύπτει ότι δεν αποδόθηκε ο παρακρατηθεί φόρος ως 

οφειλόταν στο αντίστοιχο έτος και συνεπώς πέρα από την επιβολή των σχετικών 

προστίµων (σύµφωνα µε τον ν. 2523/97) η ανακλητική δήλωση δεν µπορεί να γίνει δεκτή 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην πρώτη παράγραφο του παρόντος. 

 

 

Αθήνα, 5 ∆εκεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1101782/1995/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Ανάκληση δήλωσης φορ. εισοδήµατος σχετικά µε µερίσµατα 
από το εξωτερικό. 

 

ΣΧΕΤ.: Το από 25.10.07 ερώτηµά σας. 

 

Σε απάντηση του σχετικού ερωτήµατός σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε ότι ισχύει η 2744/1.3.2007 απάντηση της ∆.Ο.Υ. όσον αφορά στην αίτηση που 

έκανε ο κ. «…» για ανάκτηση της δήλωσης φορ. εισοδήµατος για το οικ. έτος 2006. 

Συγκεκριµένα η αίτησή σας για νέα εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας 

εισοδήµατος του πελάτη σας για το οικ. έτος 2006 δεν µπορεί να γίνει δεκτή εφόσον το 

εισόδηµα που απέκτησε από µερίσµατα τίτλων αλλοδαπής προέλευσης φορολογείται στον 

τόπο κατοικίας του αποδέκτη, εφόσον δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό από την τυχόν 

οικεία Σύµβαση Αποφυγής της ∆ιπλής Φορολογίας, ενώ, επιπρόσθετα, η αίτηση για 

ανάκτηση υποβλήθηκε την 13.2.2007, δηλαδή µετά την παρέλευση της προθεσµίας που 

ορίζει ο νόµος. 
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Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1093221/1820/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: ∆ιαβίβαση εγγράφου. 

 

ΣΧΕΤ.: Το ∆Υ/2.10.2007 ερώτηµά σας. 

 

Σε απάντηση του σχετικού ερωτήµατός σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε., 

µετά την παρέλευση της προθεσµίας που ορίζεται στην παράγραφο αυτή, του άρθρου 62 

του ν.2238/94 και σε κάθε περίπτωση πριν από την καταχώρηση στο οικείο βιβλίο του 

φύλλου ελέγχου, που εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 68, επιτρέπεται η 

επίδοση αρχικής ή συµπληρωµατικής δήλωσης, για την οποία επιβάλλεται και ο 

οριζόµενος από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2523/1997 πρόσθετος φόρος. Αρχική ή 

συµπληρωµατική δήλωση για τα εισοδήµατα τα οποία έχουν περιληφθεί στο φύλλο 

ελέγχου, η οποία επιδίδεται µετά την καταχώριση του, στα τηρούµενα από τον 

προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας βιβλία, είναι απαράδεκτη και δεν 

παράγει έννοµο αποτέλεσµα. 

2. Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε., το ποσό της δαπάνης για 

ενοίκιο κύριας κατοικίας µειώνει το φόρο µόνο εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική 

δήλωση. 

3. Ωστόσο, όπως έχει γίνει δεκτό από την διοίκηση (σχετ.1022338/392/Α0012/3.3.2005 

έγγραφο) σε περιπτώσεις µη εµπρόθεσµης δήλωσης ενοικίων για µίσθωση ακινήτου 

επιβάλλεται πρόστιµο του άρθρου 87 του Κ.Φ.Ε. και µετά την κατάργηση αυτού µε το 

ν.2523/1997, πρόστιµο του άρθρου 4 αυτού του νόµου. 

4. Στο έγγραφό σας µας γνωρίζετε ότι στη ∆.Ο.Υ. έχουν υποβληθεί συµπληρωµατικές 

δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων µε τις οποίες δηλώνεται ενοίκιο 

κύριας κατοικίας, το οποίο δεν είχε δηλωθεί µε την αρχική δήλωση. Στις σχετικές τους 

αιτήσεις οι φορολογούµενοι αναφέρουν ότι προκειµένου να λάβουν επίδοµα ενοικίου από 

τον ΟΕΚ χρειάζεται να προσκοµίσουν αντίγραφο Ε1 µε τα στοιχεία του εκµισθωτή, το 

Α.Φ.Μ. του και το ποσό του ενοικίου που κατέβαλαν. 

5. Σύµφωνα µε όσα αναφέρθησαν ανωτέρω προκύπτει ότι ενώ πρέπει να παραληφθεί η 

ανακλητική δήλωση την οποία θα αντιµετωπίσετε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην πρώτη 

παράγραφο του παρόντος, ενώ δεν µπορεί να γίνει χρήση του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. 
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(έκπτωση ενοικίου). Τέλος θα πρέπει να επιβληθεί πρόστιµο λόγω µη δήλωσης ενοικίων 

για µίσθωση ακινήτου και τούτο ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που θα επιβληθούν στον 

εκµισθωτή του ακινήτου αν δεν έχουν δηλωθεί τα εισοδήµατα αυτά. 

 

 

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1101022/1978/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Η δήλωση εισοδήµατος Φ.Π. η οποία ανακαλεί µέρος 
εισοδήµατος λόγω νοµικής πλάνης γίνεται δεκτή και µετά το τέλος του 
οικείου οικονοµικού έτους. 

 

ΣΧΕΤ.: Η από 12.10.2007 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στην σχετική αίτησή σας, σχετικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ.4 του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε., η δήλωση 

αποτελεί δεσµευτικό τίτλο για το φορολογούµενο. Μπορεί όµως για λόγους συγγνωστής 

πλάνης, να ανακαλέσει εν όλω ή εν µέρει φέροντας και το βάρος της απόδειξης των 

πραγµατικών περιστατικών που τη συνιστούν. Η ανάκληση γίνεται µε την υποβολή 

δήλωσης µέσα στο οικείο οικονοµικό έτος στον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής 

υπηρεσίας, µε την οποία ανακαλείται φορολογητέα ύλη ή τεκµαρτή και πραγµατική 

δαπάνη η οποιοδήποτε προσδιοριστικό της δαπάνης στοιχείο προκειµένου να 

προσδιοριστεί το εισόδηµα µε βάση τα τεκµήρια. 

2. Στην περίπτωση απόρριψης της ανάκλησης επιδίδεται, από τον προϊστάµενο 

της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, µε απόδειξη γνωστοποίηση αυτής στο 

φορολογούµενο ο οποίος µπορεί να την προσβάλει προσφεύγοντας µέσα σε προθεσµία 

60 ηµερών από την επίδοση, ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου. Αν η ανακλητική 

δήλωση υποβληθεί σε χρόνο µεταγενέστερο του οικείου οικονοµικού έτους ο 

προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο 

φορολογούµενο, επί αποδείξει ότι η ανάκληση δε γίνεται δεκτή λόγω παρόδου του οικείου 

οικονοµικού έτους και ο φορολογούµενος µπορεί να προσφύγει µέσα σε προθεσµία 60 

ηµερών από την επίδοση κατά της γνωστοποίησης αυτής ενώπιον του διοικητικού 

πρωτοδικείου το οποίο αποφαίνεται στην ουσία. Η συζήτηση της προσφυγής 

προσδιορίζεται κατά προτίµηση µέσα σε τρεις (3) µήνες το αργότερο από την κατάθεση 



 661 

της προσφυγής. Ανάκληση δήλωσης µε σκοπό την ανατροπή οριστικής και αµετάκλητης 

φορολογικής εγγραφής είναι ανεπίτρεπτη. 

3. Το ΣτΕ (Ολοµέλεια) µε την 2941/2000 απόφαση του ερµηνεύοντας τις πιο πάνω 

διατάξεις έκρινε ότι αυτές ρυθµίζουν, µόνο, την περίπτωση ανάκλησης της δήλωσης, λόγω 

πραγµατικής πλάνης και όχι λόγω νοµικής πλάνης. 

4. Ύστερα από τα προαναφερόµενα, κατ’ ορθή εφαρµογή των πιο πάνω 

διατάξεων, είναι φανερό ότι η ανάκληση της δήλωσης λόγω νοµικής πλάνης µπορεί να 

ασκηθεί, είτε ενώπιον της φορολογικής αρχής, είτε ευθέως µε προσφυγή ενώπιον του 

διοικητικού δικαστηρίου ακολουθούµενης της διαδικασίας ανάκλησης της δήλωσης, όπως 

αυτή είχε διαµορφωθεί µε την παλαιότερη νοµολογία του ΣτΕ (αποφ.2136/1967 κ.ά.), 

δηλαδή και µετά τη λήξη του έτους υποβολής της εµπρόθεσµης ετήσιας δήλωσης του 

υπόχρεου. (σχετ.242/Γ∆/5-3-2004). 

5. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι 

εισόδηµα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελµάτων είναι µεταξύ άλλων και οι αµοιβές 

από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλµατος του καθηγητή ή δασκάλου. 

6. Με την Ε.7426/ΠΟΛ. 172/16.6.1972 διαταγή Υπ. Οικονοµικών έγινε δεκτό ότι οι 

αµοιβές που προέρχονται από την παράδοση µαθηµάτων σε σεµινάρια που 

οργανώνονται από το ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆., Οργανισµούς κ.τ.λ. θεωρούνται ως εισόδηµα 

από ελευθέρια επαγγέλµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του ν.2238/1994, εκτός 

εάν αυτός που διδάσκει είναι υπάλληλος της υπηρεσίας που οργανώνει το σεµινάριο και 

του ανατίθεται ρητά από την υπηρεσία του και αυτή η εργασία. 

7. Στην περίπτωση αυτή και σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 45 

του ν.2238/1994 το εισόδηµα αυτό θεωρείται εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες, γιατί, 

όπως πάγια έχει γίνει δεκτό, στην έννοια του όρου «αποδοχές του µισθωτού» 

περιλαµβάνονται τόσο ο µηνιαίος µισθός όσο και οι λοιπές πρόσθετες αµοιβές που 

καταβάλλονται σ’ αυτόν τακτικά ή έκτακτα και δεν συνεντέλλονται µε τις τακτικές 

αποδοχές. 

8. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του ν.2238/1994 όπως 

ισχύουν µετά την αντικατάσταση τους από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 7 

του ν.2753/1999 προβλέπεται ότι, το καθαρό εισόδηµα των ελεύθερων επαγγελµατιών, 

που τηρούν βιβλία δεύτερης ή προαιρετικά τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., που εξευρίσκεται 

λογιστικώς σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 49 του 

ν.2238/1994 δεν µπορεί να είναι µικρότερο από αυτό που προκύπτει από την εφαρµογή 

επί των ακαθάριστων αµοιβών τους, των µοναδικών συντελεστών καθαρών αµοιβών, 

όπως οι συντελεστές αυτοί έχουν προσδιοριστεί µε την Ε.16382/ΠΟΛ. 371/29.12.1987 
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απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδόθηκε κατ’ εφαρµογή της εξουσιοδοτικής 

διάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου 50 του ίδιου νόµου. 

Σε όσα ελευθέρια επαγγέλµατα δεν προβλέπεται µοναδικός συντελεστής καθαρών 

αµοιβών, ως τέτοιος θα λαµβάνεται ο µέσος όρος των µοναδικών συντελεστών που 

ορίζονται στην πιο πάνω απόφαση και ο οποίος ανέρχεται σε σαράντα επτά και 

εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (47,75). 

9. Με την αριθ.1010043/211/Α0012/ΠΟΛ. 1030/31.1.2000 διαταγή µας (σελίδα 63) 

διευκρινίστηκε ότι οι πιο πάνω διατάξεις δεν εφαρµόζονται µεταξύ άλλων για το εισόδηµα 

που αποκτούν τα πρόσωπα που ασκούν οποιοδήποτε ελευθέριο επάγγελµα από τα 

κατονοµαζόµενα περιοριστικά στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 του ν.2238/1994, τα 

οποία απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων και στοιχείων ή δεν τηρούν βιβλία αν και 

είναι υπόχρεοι. 

10. Περαιτέρω, µε την Ε.2615/ΠΟΛ. 71/19.2.1988 διαταγή µας, έχει διευκρινισθεί 

ότι, για την εξεύρεση του καθαρού εισοδήµατος από την άσκηση ελευθέριου 

επαγγέλµατος, όταν δεν τηρούνται από τον υπόχρεο τα κατά τον Κ.Β.Σ. βιβλία και στοιχεία 

το καθαρό εισόδηµα προσδιορίζεται µε βάση συντελεστές καθαρών αµοιβών. 

Σηµειώνεται ότι για τις αµοιβές από την άσκηση του επαγγέλµατος του καθηγητή ο 

συντελεστής ανέρχεται σε 55%. 

11. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι εφόσον δεν σας έχει ανατεθεί ρητά από τον 

εργοδότη σας η παράδοση µαθηµάτων σε σεµινάρια ή δεν ασκείτε το επάγγελµα του 

καθηγητή κατά σύνηθες επάγγελµα και δεν έχετε την ιδιότητα του επιτηδευµατία από άλλη 

αιτία και εφόσον δεν υποχρεούστε στην τήρηση βιβλίων, το εισόδηµα από τη 

συγκεκριµένη δραστηριότητα θα υπολογιστεί µε τη χρήση του συντελεστή 55% επί των 

αµοιβών σας (σχετ. 1110583/2136/Α0012/5.2.2001 έγγραφο). 

12. Ενόψει και κατ’ εφαρµογή όσων προαναφέρθηκαν και όπως έχει γίνει δεκτό 

από τη ∆ιοίκηση σε ανάλογη περίπτωση (σχετ.1063886/1274/Α0012/8.10.2007 έγγραφό 

µας) ο Προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. «..» αφού εξετάσει τα πραγµατικά περιστατικά σε σχέση 

µε τα αναφερόµενα στις παραγράφους 6 έως 10 της παρούσης πρέπει να δεχθεί την 

αίτησή σας για ανάκληση της λανθασµένης αρχικής εµπρόθεσµης δήλωση σας, κατά το 

ποσό που δηλώθηκε σε αυτή λανθασµένα λόγω νοµικής πλάνης σύµφωνα µε τη 

νοµολογία του ΣτΕ (αποφ.2136/1967 κ.ά) δηλαδή και µετά τη λήξη του έτους υποβολής 

της εµπρόθεσµης ετήσιας δήλωσής σας. 
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Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1088691/1723/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: ∆ιαβίβαση αιτήσεων. / Μεταφορά φορολογητέας ύλης στο όνοµα 
άλλου φορολογούµενου. 

 

ΣΧΕΤ.: Οι από 13.09.07 αιτήσεις των κυρίων «...» και «...». 

 

Σας διαβιβάζουµε τις σχετικές αιτήσεις των κυρίων «…» και κ. «…» και παρακαλούµε 

για τις δικές σας ενέργειες λαµβάνοντας υπόψη τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 61 του ν.2238/94, ορίζεται ότι η 

δήλωση φορολογίας εισοδήµατος αποτελεί δεσµευτικό τίτλο για το φορολογούµενο. 

Μπορεί όµως για λόγους συγγνωστής πλάνης, να την ανακαλέσει εν όλω ή εν µέρει 

φέροντας και το βάρος της απόδειξης των πραγµατικών περιστατικών που τη συνιστούν. 

Η ανάκληση γίνεται µε την υποβολή δήλωσης µέσα στο οικείο οικονοµικό έτος στον 

προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, µε την οποία ανακαλείται 

φορολογητέα ύλη ή τεκµαρτή και πραγµατική δαπάνη ή οποιοδήποτε προσδιοριστικό της 

δαπάνης στοιχείο, προκειµένου να προσδιοριστεί το εισόδηµα µε βάση τα τεκµήρια. Στην 

περίπτωση απόρριψης της ανάκλησης επιδίδεται, από τον προϊστάµενο της δηµόσιας 

οικονοµικής υπηρεσίας, µε απόδειξη, γνωστοποίηση αυτής στο φορολογούµενο, ο οποίος 

µπορεί να την προσβάλλει προσφεύγοντας, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στο 

άρθρο 66 του ν.2717/1999 (ΦΕΚ 97 Α΄), ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου. Αν η 

ανακλητική δήλωση υποβληθεί σε χρόνο µεταγενέστερο του οικείου οικονοµικού έτους, ο 

προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο 

φορολογούµενο, επί αποδείξει, ότι η ανάκληση δεν γίνεται δεκτή λόγω παρόδου του 

οικείου οικονοµικού έτους και ο φορολογούµενος µπορεί να προσφύγει µέσα στην 

προθεσµία που ορίζεται στο άρθρο 66 του ν.2717/1999 κατά της γνωστοποίησης αυτής 

ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου, το οποίο αποφαίνεται στην ουσία. Η συζήτηση της 

προσφυγής προσδιορίζεται κατά προτίµηση µέσα σε τρεις (3) µήνες το αργότερο από την 

κατάθεση της προσφυγής. Ανάκληση δήλωσης µε σκοπό την ανατροπή οριστικής και 

αµετάκλητης φορολογικής εγγραφής είναι ανεπίτρεπτη. Αν ο φορολογούµενος λάβει το 

εκκαθαριστικό σηµείωµα µετά την 31η ∆εκεµβρίου του οικείου οικονοµικού έτους, η 

ανάκληση γίνεται µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στο άρθρο 66 του ν.2717/1999. 

2. Από όσα µας γίνονται γνωστά µε σχετικές αιτήσεις προκύπτει ότι κατά την υποβολή 

της δήλωσης Φορ. Εισοδήµατος οικ. έτους 2006 (χρήση 2005) από λάθος οι δύο 
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φορολογούµενοι (αδέλφια) δήλωσαν ολόκληρο το ποσό εισοδήµατος από εκµίσθωση 

ακινήτου για ακίνητο στο οποίο είναι κατά 50% έκαστος συνιδιοκτήτης. 

3. Ωστόσο, σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 72 του Κ.Φ.Ε. προβλέπεται ότι δεν 

επιβάλλεται πρόσθετος φόρος, προσαύξηση ή πρόστιµο στο φόρο που αναλογεί, στις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες, η φορολογητέα ύλη φορολογήθηκε στο όνοµα προσώπου το 

οποίο σύµφωνα µε το νόµο δεν έχει φορολογική υποχρέωση για αυτή τη φορολογητέα 

ύλη. Σε αυτή την περίπτωση ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. όταν διαπιστώσει την πλάνη, 

προβαίνει σε νέα εγγραφή στο όνοµα του πραγµατικού υπόχρεου  εφόσον βέβαια η εν 

λόγω φορολογητέα ύλη έχει δηλωθεί από τον πραγµατικό υπόχρεο. 

Η τελεσιδικία της νέας εγγραφής στο όνοµα του πραγµατικού υπόχρεου αποτελεί λόγο 

τροποποίησης ή ακύρωσης ή κατά περίπτωση αναθεώρησης της παλαιάς εγγραφής, 

καθόσον αφορά τη φορολογητέα ύλη η οποία περιλήφθηκε στην νέα εγγραφή. 

4. Τέλος, όπως έχει γίνει δεκτό από την διοίκηση και σε άλλη παρόµοια περίπτωση 

(σχετ.1113243/2128/Α0012/5.12.2005 έγγραφό µας) όταν από παραδροµή έχει δηλωθεί 

και φορολογηθεί το ίδιο ποσό από δύο εµπλεκόµενους (υπόχρεους) ενώ η υποχρέωση 

αφορά στον ένα εκ των δύο ή καταµερίζεται µεταξύ αυτών, τότε µπορεί να γίνει εφαρµογή 

της παρ.2 του άρθρου 72 του Κ.Φ.Ε.. 

 

 

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1054111/1055/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολόγηση ανείσπρακτων µισθωµάτων. 

 

ΣΧΕΤ.: α) Το 9030/22.5.2007 έγγραφό σας και β) Το 15827/11.9.2007 έγγραφό σας. 

 

1.- Απαντώντας στα από πιο πάνω σχετικά, αναφορικά µε το υπόψη θέµα, σας 

πληροφορούµε ότι ορθά φορολογήθηκε ο κύριος «...» για τα µισθώµατα που δηλώθηκαν 

στην αρχική του δήλωση φορολογίας εισοδήµατος οικον. έτους 2006, εφόσον απέκτησε 

δικαίωµα είσπραξής τους, ανεξάρτητα αν τα εισέπραξε ή όχι (παρ.1 άρθρ.20 ν.2238/1994 

και σχετ. το 1033316/583/Α0012/ 28.3.1997 έγγραφό µας). 

2.- Η δήλωση αυτή αποτελεί δεσµευτικό τίτλο για τον φορολογούµενο, ο οποίος µπορεί να 

την ανακαλέσει εν όλω ή εν µέρει µόνο νια λόγους συγγνωστής πλάνης. φέροντας και το 

βάρος της απόδειξης των πραγµατικών περιστατικών που τη συνιστούν (παραγρ.4 

άρθρ.61 ν.2238/1994). 
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3.- Συνεπώς ανάκληση της πιο πάνω αρχικής του δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος 

οικον. έτους 2006, µε την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης στις 19.12.2006 δεν είναι 

δυνατή, διότι από την περιγραφή του συγκεκριµένου πραγµατικού (µη καταβολή των 

αρχικά συµφωνηθέντων µισθωµάτων, άσκηση αγωγής έξωσης του µισθωτή, έκδοση 

δικαστικών αποφάσεων απόδοσης µισθίου και καταβολής µισθωµάτων και συµβιβαστική 

επίλυση της διαφοράς µε τη σύνταξη τροποποιητικού µισθωτηρίου στις 13.11.2006 και την 

συµφωνία αναδροµικής µείωσης του µισθώµατος) δεν στοιχειοθετείται συγγνωστή πλάνη 

του φορολογούµενου για το δηλωθέν µίσθωµα, (η οποία αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για την αποδοχή της ανακλητικής του δήλωσης), αλλά µεθοδευµένες 

ενέργειες για την άσκηση του εισπρακτικού δικαιώµατος αυτού. 

4.- Εξάλλου, όπως προκύπτει από το τροποποιητικό µισθωτήριο που συντάχθηκε στις 

13.11.2006, µέρος των οφειλόµενων µισθωµάτων της χρονικής περιόδου από 1.3. µέχρι 

31.12.2005 (που εκχωρούνται) καταβλήθηκαν από τον µισθωτή δυνάµει της από 

7.11.2006 αποδείξεως καταβολής, η οποία δεν προσκοµίστηκε κατά την υποβολή της 

δήλωσης εκχώρησης στις 19.12.2006, και συνεπώς µερική εκχώρηση µισθωµάτων δεν 

γίνεται δεκτή (σχετ. το 1073116/1148/Α0012/18.6.1998 έγγραφό µας). 

5.- Ανεξάρτητα όµως από τα παραπάνω, η έρευνα των πραγµατικών περιστατικών στη 

συγκεκριµένη περίπτωση και η εκτίµησή τους για τη διαπίστωση της συνδροµής των 

ανωτέρω προϋποθέσεων και την ορθή εφαρµογή των διατάξεων του Κ.Φ.Ε. ανάγεται στην 

άσκηση της δικής σας εξελεγκτικής εξουσίας. 

 

 

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1063886/1274/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Η δήλωση εισοδήµατος Φ.Π. η οποία ανακαλεί µέρος 
εισοδήµατος λόγω νοµικής πλάνης γίνεται δεκτή και µετά το τέλος του 
οικείου οικονοµικού έτους. 

 

Απαντώντας στην αίτησή σας, σχετικά µε το πιο πάνω θέµα, σας πληροφορούµε τα 

εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ.4 του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε., η δήλωση αποτελεί 

δεσµευτικό τίτλο για το φορολογούµενο. Μπορεί όµως για λόγους συγγνωστής πλάνης, να 

ανακαλέσει εν όλω ή εν µέρει φέροντας και το βάρος της απόδειξης των πραγµατικών 

περιστατικών που τη συνιστούν. Η ανάκληση γίνεται µε την υποβολή δήλωσης µέσα στο 
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οικείο οικονοµικό έτος στον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, µε την 

οποία ανακαλείται φορολογητέα ύλη ή τεκµαρτή και πραγµατική δαπάνη ή οποιοδήποτε 

προσδιοριστικό της δαπάνης στοιχείο προκειµένου να προσδιοριστεί το εισόδηµα µε βάση 

τα τεκµήρια. 

2. Στην περίπτωση απόρριψης της ανάκλησης επιδίδεται, από τον προϊστάµενο της 

δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, µε απόδειξη γνωστοποίηση αυτής στο φορολογούµενο 

ο οποίος µπορεί να την προσβάλει προσφεύγοντας µέσα σε προθεσµία 60 ηµερών από 

την επίδοση, ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου. Αν η ανακλητική δήλωση υποβληθεί 

σε χρόνο µεταγενέστερο του οικείου οικονοµικού έτους ο προϊστάµενος της δηµόσιας 

οικονοµικής υπηρεσίας υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο φορολογούµενο, επί 

αποδείξει ότι η ανάκληση δε γίνεται δεκτή λόγω παρόδου του οικείου οικονοµικού έτους 

και ο φορολογούµενος µπορεί να προσφύγει µέσα σε προθεσµία 60 ηµερών από την 

επίδοση κατά της γνωστοποίησης αυτής ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου το οποίο 

αποφαίνεται στην ουσία. Η συζήτηση της προσφυγής προσδιορίζεται κατά προτίµηση 

µέσα σε τρεις (3) µήνες το αργότερο από την κατάθεση της προσφυγής. Ανάκληση 

δήλωσης µε σκοπό την ανατροπή οριστικής και αµετάκλητης φορολογικής εγγραφής είναι 

ανεπίτρεπτη. 

3. Το ΣτΕ (Ολοµέλεια) µε την 2941/2000 απόφαση του ερµηνεύοντας τις πιο πάνω 

διατάξεις έκρινε ότι αυτές ρυθµίζουν, µόνο, την περίπτωση ανάκλησης της δήλωσης, λόγω 

πραγµατικής πλάνης και όχι λόγω νοµικής πλάνης. 

4. Ύστερα από τα προαναφερόµενα, κατ’ ορθή εφαρµογή των πιο πάνω διατάξεων, είναι 

φανερό ότι η ανάκληση της δήλωσης λόγω νοµικής πλάνης µπορεί να ασκηθεί, είτε 

ενώπιον της φορολογικής αρχής, είτε ευθέως µε προσφυγή ενώπιον του διοικητικού 

δικαστηρίου ακολουθούµενης της διαδικασίας ανάκλησης της δήλωσης, όπως αυτή είχε 

διαµορφωθεί µε την παλαιότερη νοµολογία του ΣτΕ (αποφ.2136/1967 κ.ά.), δηλαδή και 

µετά τη λήξη του έτους υποβολής της εµπρόθεσµης ετήσιας δήλωσης του υπόχρεου. 

(σχετ.242/Γ∆/5-3-2004). 

5. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι 

εισόδηµα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελµάτων είναι µεταξύ άλλων και οι αµοιβές 

από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλµατος του καθηγητή ή δασκάλου. 

6. Με την Ε.7426/ΠΟΛ. 172/16.6.1972 διαταγή Υπ. Οικονοµικών έγινε δεκτό ότι οι αµοιβές 

που προέρχονται από την παράδοση µαθηµάτων σε σεµινάρια που οργανώνονται από το 

∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆., Οργανισµούς κ.τ.λ. θεωρούνται ως εισόδηµα από ελευθέρια 

επαγγέλµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του ν.2238/1994, εκτός εάν αυτός που 

διδάσκει είναι υπάλληλος της υπηρεσίας που οργανώνει το σεµινάριο και του ανατίθεται 
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ρητά από την υπηρεσία του και αυτή η εργασία. 

7. Στην περίπτωση αυτή και σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 45 του 

ν.2238/1994 το εισόδηµα αυτό θεωρείται εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες, γιατί, όπως 

πάγια έχει γίνει δεκτό, στην έννοια του όρου «αποδοχές του µισθωτού» περιλαµβάνονται 

τόσο ο µηνιαίος µισθός όσο και οι λοιπές πρόσθετες αµοιβές που καταβάλλονται σ’ αυτόν 

τακτικά ή έκτακτα και δεν συνεντέλλονται µε τις τακτικές αποδοχές. 

8. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του ν.2238/1994 όπως ισχύουν µετά 

την αντικατάστασή τους από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του 

ν.2753/1999 προβλέπεται ότι, το καθαρό εισόδηµα των ελεύθερων επαγγελµατιών, που 

τηρούν βιβλία δεύτερης ή προαιρετικά τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., που εξευρίσκεται 

λογιστικώς σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 49 του 

ν.2238/1994 δεν µπορεί να είναι µικρότερο από αυτό που προκύπτει από την εφαρµογή 

επί των ακαθάριστων αµοιβών τους, των µοναδικών συντελεστών καθαρών αµοιβών, 

όπως οι συντελεστές αυτοί έχουν προσδιοριστεί µε την Ε.16382/ΠΟΛ. 371/29.12.1987 

απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδόθηκε κατ’ εφαρµογή της εξουσιοδοτικής 

διάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου 50 του ίδιου νόµου. 

Σε όσα ελευθέρια επαγγέλµατα δεν προβλέπεται µοναδικός συντελεστής καθαρών 

αµοιβών, ως τέτοιος θα λαµβάνεται ο µέσος όρος των µοναδικών συντελεστών που 

ορίζονται στην πιο πάνω απόφαση και ο οποίος ανέρχεται σε σαράντα επτά και 

εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (47,75). 

9. Με την αριθ.1010043/211/Α0012/ΠΟΛ. 1030/31.1.2000 διαταγή µας (σελίδα 63) 

διευκρινίστηκε ότι οι πιο πάνω διατάξεις δεν εφαρµόζονται µεταξύ άλλων για το εισόδηµα 

που αποκτούν τα πρόσωπα που ασκούν οποιοδήποτε ελευθέριο επάγγελµα από τα 

κατονοµαζόµενα περιοριστικά στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 του ν.2238/1994, τα 

οποία απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων και στοιχείων ή δεν τηρούν βιβλία αν και 

είναι υπόχρεοι. 

10. Περαιτέρω, µε την Ε.2615/ΠΟΛ. 71/19.2.1988 διαταγή µας, έχει διευκρινισθεί ότι, για 

την εξεύρεση του καθαρού εισοδήµατος από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλµατος, όταν 

δεν τηρούνται από τον υπόχρεο τα κατά τον Κ.Β.Σ. βιβλία και στοιχεία το καθαρό εισόδηµα 

προσδιορίζεται µε βάση συντελεστές καθαρών αµοιβών. 

Σηµειώνεται ότι για τις αµοιβές από την άσκηση του επαγγέλµατος του καθηγητή ο 

συντελεστής ανέρχεται σε 55%. 

11. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι εφόσον δεν σας έχει ανατεθεί ρητά από τον εργοδότη 

σας η παράδοση µαθηµάτων σε σεµινάρια ή δεν ασκείτε το επάγγελµα του καθηγητή κατά 

σύνηθες επάγγελµα και δεν έχετε την ιδιότητα του επιτηδευµατία από άλλη αιτία και 
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εφόσον δεν υποχρεούστε στην τήρηση βιβλίων, το εισόδηµα από τη συγκεκριµένη 

δραστηριότητα θα υπολογιστεί µε τη χρήση του συντελεστή 55% επί των αµοιβών σας 

(σχετ. 1110583/2136/Α0012/5.2.2001). 

12. Ενόψει και κατ’ εφαρµογή όσων προαναφέρθηκαν ο Προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. «..» 

αφού εξετάσει τα πραγµατικά περιστατικά σε σχέση µε τα αναφερόµενα στις παραγράφους 

6 έως 10 της παρούσης πρέπει να δεχθεί την αίτησή σας για ανάκληση της λανθασµένης 

αρχικής εµπρόθεσµης δήλωσή σας, κατά το ποσό που δηλώθηκε σε αυτή λανθασµένα 

λόγω νοµικής πλάνης σύµφωνα µε τη νοµολογία του ΣτΕ (αποφ.21 36/1 967 κ.ά.) δηλαδή 

και µετά τη λήξη του έτους υποβολής της εµπρόθεσµης ετήσιας δήλωσής σας. 

 

 

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1086858/1665/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολόγηση εφηµερίων ιατρών του Ε.Σ.Υ.. 

 

ΣΧΕΤ.: Το από 4.9.2007 ερώτηµά σας. 

 

Σε απάντηση του σχετικού ερωτήµατός σας αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε ότι όπως έχει γίνει δεκτό από την διοίκηση µε την 1100873/1458/Α0012/ΠΟΛ. 

1261/23.7.1993 διαταγή, η επιλογή που έγινε από τους γιατρούς του Ε.Σ.Υ. µε την αρχική 

δήλωση να φορολογηθούν µε τις γενικές διατάξεις οι πάνω από 2 εφηµερίες το µήνα δεν 

µπορεί να αλλάξει. 

Συγκεκριµένα, στην περίπτωση που γιατροί του Ε.Σ.Υ. δηλώνουν τις αµοιβές για 

τις πιο πάνω από 2 εφηµερίες το µήνα, για να φορολογηθούν µε βάση την κλίµακα του 

άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. και στη συνέχει µεταβάλλουν την αρχική τους δήλωση, εφόσον µε 

την ανακλητική δήλωση τους δεν επικαλούνται ότι περιέλαβαν στη δήλωσή τους από 

πλάνη ή άλλη εύλογη αιτία φορολογητέα ύλη ανύπαρκτη ή φορολογητέα ύλη που 

υπερβαίνει την πραγµατική ή που δεν υπόκειται σε φόρο, αλλά η ανάκληση αφορά απλώς 

στον τρόπο φορολόγησης ορισµένης φορολογητέας ύλης η δήλωση αυτή δεν µπορεί να 

γίνει δεκτή. 
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Αθήνα, 19 Σεπτεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1081691/1591/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: ∆ιαβίβαση αίτησης φορολογουµένου για ανάκληση δήλωσης 
φορολογίας εισοδήµατος λόγω νοµικής πλάνης. 

 

Σας διαβιβάζουµε την αίτηση της κυρίας «…» και παρακαλούµε για δικές σας 

ενέργειες λόγω αρµοδιότητας γνωρίζοντας σχετικά και στην ∆/νσή µας. Επίσης, σας 

επισηµαίνουµε ότι όπως έχει γίνει δεκτό από την διοίκηση και σε προηγούµενες 

περιπτώσεις (σχετ.1076793/2024/Α0012/27.10.2004 και 1112763/ 2636/Α0012 π.ε. 

έγγραφά µας) όταν κάποιος φορολογούµενος προφανώς από νοµική πλάνη στη δήλωσή 

του προσδιόρισε τα καθαρά κέρδη του µε συντελεστή ανώτερο του σωστού, µπορεί να 

ανακαλέσει τη δήλωση αυτή ακόµα και αν υποβάλλει την ανακλητική δήλωση και µετά του 

έτους υποβολής της εµπρόθεσµης ετήσιας δήλωσής του. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω και λαµβάνοντας υπόψη την αίτησης της 

φορολογούµενης, προκύπτει ότι προφανώς από νοµική πλάνη στην αρχική δήλωση της 

προσδιόρισε τα καθαρά κέρδη της πτηνοτροφικής επιχείρησής της δίχως να λάβει υπόψη 

της τη µείωση των σχετικών συντελεστών φορολόγησης που έλαβε χώρα µε την 

1083559/15521/Γ0012/ΠΟΛ. 1114/22.9.06 απόφασή µας. 

Συνεπώς η υποβληθείσα δήλωση µε την οποία διορθώνεται η λανθασµένη αρχική 

δήλωση φόρου εισοδήµατος και ανακαλείται το ποσό του καθαρού γεωργικού εισοδήµατος 

το οποίο από νοµική πλάνη είχε υπολογιστεί µε λανθασµένο συντελεστή καθαρού 

κέρδους, πρέπει να γίνει αποδεκτή από τη ∆.Ο.Υ., να διενεργηθεί νέα εκκαθάριση και να 

διαγραφεί ο επιπλέον βεβαιωθείς φόρος. 

 

 

Αθήνα 18 Ιουλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1060805/1210/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Ανακλητική δήλωση για φορολογητέα ύλη που ήδη δηλώθηκε 
σε προηγούµενη ανακλητική δήλωση του φορολογουµένου και 
απορρίφθηκε από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. δεν παράγει έννοµα 
αποτελέσµατα. 
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Σε απάντηση του 2570/18.6.2007 εγγράφου σας αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, 

σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994) η δήλωση 

αποτελεί δεσµευτικό τίτλο, µπορεί όµως ο φορολογούµενος να την ανακαλέσει µε δήλωση 

που υποβάλλει στον αρµόδιο Προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ., µέσα στο οικείο οικον. έτος. Σε 

περίπτωση απόρριψής της, ο φορολογούµενος µπορεί να προσφύγει ενώπιον του 

διοικητικού πρωτοδικείου µέσα στην προθεσµία που ορίζεται µε το άρθρο 66 του 

ν.2717/1999. 

Αν η ανακλητική δήλωση υποβληθεί σε χρόνο µεταγενέστερο του οικείου 

οικονοµικού έτους (δηλαδή του έτους φορολογίας του εισοδήµατος το οποίο ανακαλείται) 

ο αρµόδιος Προϊστάµενος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο φορολογούµενο «µε 

απόδειξη» την απόρριψή της και ο φορολογούµενος µπορεί να προσφύγει ενώπιον του 

διοικητικού πρωτοδικείου µέσα στην προαναφερόµενη προθεσµία. 

2. Στο έγγραφό σας µας αναφέρετε ότι φορολογούµενός σας στις 4.8.2005 υπέβαλε 

ανακλητική δήλωση για το οικονοµικό έτος 2005 µε την οποία ανακαλούσε φορολογητέα 

ύλη του έτους αυτού (επίδοµα βιβλιοθήκης). Η ανακλητική αυτή δήλωση απορρίφθηκε από 

τη ∆.Ο.Υ., κοινοποιήσατε τη σχετική απορριπτική απάντησή σας στον φορολογούµενο, 

γνωρίζοντάς του το δικαίωµά του για προσφυγή ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου 

µέσα στην προθεσµία που ορίζει το άρθρο 66 του ν.2717/1999. 

Στις 18.6.2007, ο εν λόγω φορολογούµενος υποβάλλει νέα ανακλητική δήλωση του 

ίδιου οικονοµικού έτους, 2005, και ανακαλεί την ίδια ακριβώς φορολογητέα ύλη (το 

επίδοµα βιβλιοθήκης) και ρωτάτε αν υποχρεούστε ν’ απαντήσετε δεύτερη φορά για το ίδιο 

θέµα. 

3. ∆εδοµένου ότι το αίτηµα του φορολογουµένου σας µετά την υποβολή της από 

4.8.2005 ανακλητικής δήλωσής του, εξετάστηκε και απορρίφθηκε από την υπηρεσία σας, 

µε τη δυνατότητα προσφυγής του ενώπιον του διοικητικών δικαστηρίων, η από 18.6.2007 

νέα ανακλητική δήλωση του φορολογουµένου για το ίδιο θέµα δεν παράγει έννοµα 

αποτελέσµατα, συνεπώς δεν υπάρχει υποχρέωση της ∆.Ο.Υ. για νέα απάντηση. 
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Αθήνα, 10 Ιουλίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1067799/1343/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολόγηση αµοιβών Αιγυπτίων αλλιεργατών που 
απασχολούνται νοµίµως σε αλιευτικά σκάφη στην επικράτεια της 
χώρας. 

 

ΣΧΕΤ.: Το 31250/5.7.2007 ερώτηµά σας. 

 

Σε απάντηση του σχετικού ερωτήµατός σας αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994), σε φόρο 

υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο αποκτά εισόδηµα που προκύπτει στην Ελλάδα 

ανεξάρτητα από την ιθαγένεια και τον τόπο κατοικίας ή διαµονής του. Επίσης, ανεξάρτητα 

από την ιθαγένεια του, σε φόρο υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο για τα εισοδήµατά του 

που προκύπτουν στην αλλοδαπή, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα. 

2. Η κατοικία του φυσικού προσώπου κρίνεται µε βάση τα άρθρα 51 και επόµενα του ΑΚ. 

Ειδικότερα, το άρθρο 51 του ΑΚ ορίζει ότι «το πρόσωπο έχει κατοικία τον τόπο της κύριας 

και µόνιµης εγκατάστασής του. Κανένας δεν µπορεί να έχει συγχρόνως περισσότερες από 

µια κατοικίες. Συνεπώς, για την απόκτηση κατοικίας απαιτούνται δύο προϋποθέσεις: 

α) Πραγµατική εγκατάσταση σε ορισµένο τόπο, και β) βούληση του ατόµου να καταστήσει 

τον τόπο αυτό κέντρο της ύπαρξής του, των βιοτικών του σχέσεων, των υλικών του 

συµφερόντων, του οικιακού βίου του και της επαγγελµατικής του εγκατάστασης, η 

βούληση, δε, αυτή πρέπει να προκύπτει από τις περιστάσεις και δεν αρκεί η σχετική 

δήλωση του ατόµου. 

Σηµειώνεται ότι η επαγγελµατική εγκατάσταση χωρίς τον οικιακό βίο και την 

κατοικία της οικογένειας του ατόµου δεν έχει κρίσιµη σηµασία ως προς την κατοικία (σχετ. 

Ν.5772/ΠΟΛ. 175/24.8.1982 διαταγή). 

3. Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται, 

µεταξύ άλλων, ότι κάθε φυσικό πρόσωπο, για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 

άρθρου 2 (του ιδίου νόµου), έχει υποχρέωση να υποβάλει δήλωση, εφόσον το ετήσιο 

φορολογούµενο εισόδηµά του υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. 

Ειδικά, προκειµένου για τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία αποκτούν αποκλειστικά εισόδηµα 

από µισθωτές υπηρεσίες, αυτά υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση, αν το ετήσιο 
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φορολογούµενο εισόδηµά τους υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ. 

4. Ωστόσο, όπως γίνεται πάγια δεκτό από την ∆ιοίκηση, το εισόδηµα από µισθωτές 

υπηρεσίες, ανεξάρτητα αν καταβάλλεται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, προκύπτει στην 

Ελλάδα, όταν οι εργασίες προσφέρονται ή παρέχονται στην Ελλάδα, προκύπτει δε στην 

αλλοδαπή, όταν οι εργασίες προσφέρονται ή παρέχονται στην αλλοδαπή. Τούτο 

ενδιαφέρει, γιατί αν το εισόδηµα από µισθωτές –υπηρεσίες προκύπτει στην Ελλάδα, 

φορολογείται σε κάθε περίπτωση, ενώ αν προκύπτει στην αλλοδαπή, φορολογείται 

εφόσον αυτός που το αποκτά κατοικεί στην Ελλάδα. Αυτά βέβαια µε την επιφύλαξη όσων 

ορίζονται από τις συµβάσεις περί αποφυγής της διπλής φορολογίας εισοδήµατος που έχει 

συνάψει η Ελλάδα µε άλλα κράτη. 

5. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι Αιγύπτιοι αλλιεργάτες που απασχολούνται 

στη χώρα µας, αµειβόµενοι µε τις µηνιαίες αποδοχές ανειδίκευτου εργάτη υποχρεούνται σε 

υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην τρίτη 

παράγραφο του παρόντος, εφόσον η ετήσια αµοιβή τους υπερβαίνει τα 6.000 ευρώ και δεν 

έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης από άλλη αιτία. 

Η ∆/νση ∆ιεθνών Οικον. Σχέσεων, προς την οποία κοινοποιείται το παρόν µε 

συνηµµένη την αίτηση του φορολογούµενου, παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες 

γνωρίζοντας σχετικά και στη ∆/νσή µας. 

 

 

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1044402/840/Α0012 

 

ΘΕΜΑ:Υποβολή ανακλητικής δήλωσης. 

 

ΣΧΕΤ.: Το από 3.5.3007 ερώτηµά σας. 

 

Σε απάντηση του σχετικού ερωτήµατός σας αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα σας 

γνωρίζουµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 61 του ν.2238/94, ορίζεται ότι η 

δήλωση φορολογίας εισοδήµατος αποτελεί δεσµευτικό τίτλο για το φορολογούµενο. 

Μπορεί όµως, για λόγους συγγνωστής πλάνης, να την ανακαλέσει εν όλω ή εν µέρει 

φέροντας και το βάρος της απόδειξης των πραγµατικών περιστατικών που τη συνιστούν. 

Η ανάκληση γίνεται µε την υποβολή δήλωσης µέσα στο οικείο οικονοµικό έτος στον 
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προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, µε την οποία ανακαλείται φορολογητέα 

ύλη ή τεκµαρτή και πραγµατική δαπάνη ή οποιοδήποτε προσδιοριστικό της δαπάνης 

στοιχείο, προκειµένου να προσδιοριστεί το εισόδηµα µε βάση τα τεκµήρια. Στην 

περίπτωση απόρριψης της ανάκλησης επιδίδεται, από τον προϊστάµενο της δηµόσιας 

οικονοµικής υπηρεσίας, µε απόδειξη, γνωστοποίηση αυτής στο φορολογούµενο, ο οποίος 

µπορεί να την προσβάλει προσφεύγοντας, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στο άρθρο 

66 του ν.2717/1999 (ΦΕΚ 97 Α΄), ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου. Αν η ανακλητική 

δήλωση υποβληθεί σε χρόνο µεταγενέστερο του οικείου οικονοµικού έτους, ο 

προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο 

φορολογούµενο, επί αποδείξει, ότι η ανάκληση δεν γίνεται δεκτή λόγω παρόδου του 

οικείου οικονοµικού έτους και ο φορολογούµενος µπορεί να προσφύγει µέσα στην 

προθεσµία που ορίζεται στο άρθρο 66 του ν.2717/1999 κατά της γνωστοποίησης αυτής 

ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου, το οποίο αποφαίνεται στην ουσία. Η συζήτηση της 

προσφυγής προσδιορίζεται κατά προτίµηση µέσα σε τρεις (3) µήνες το αργότερο από την 

κατάθεση της προσφυγής. Ανάκληση δήλωσης µε σκοπό την ανατροπή οριστικής και 

αµετάκλητης φορολογικής εγγραφής είναι ανεπίτρεπτη. Αν ο φορολογούµενος λάβει το 

εκκαθαριστικό σηµείωµα µετά την 31η ∆εκεµβρίου του οικείου οικονοµικού έτους, η 

ανάκληση γίνεται µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στο άρθρο 66 του ν. 2717/1999. 

2. Ωστόσο, στο ΣτΕ ερµηνεύοντας την παρ. 4 του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε. µε την 

2941/2000 απόφασή του έκρινε ότι αυτή ρυθµίζει µόνο την περίπτωση ανάκλησης της 

δήλωσης λόγω πραγµατικής πλάνης και όχι λόγω νοµικής πλάνης. Έκτοτε έχει γίνει δεκτό 

από την ∆ιοίκηση σε διάφορες περιπτώσεις ότι. όταν κάποιος φορολογούµενος προφανώς 

από νοµική πλάνη προσδιόρισε λάθος τρόπο φορολόγησής του, τότε µπορεί να 

ανακαλέσει τη δήλωση αυτή ακόµα και αν υποβάλλει την ανακλητική δήλωση και µετά τη 

λήξη του έτους υποβολής της εµπρόθεσµης ετήσιας δήλωσής του (σχετ. 

1076793/2024/Α0012/27.10.04, 1112763/2636/Α0012 Α.Ε./1.2.2007 έγγραφα). 

Η ∆.Ο.Υ. «…» στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο παρακαλείται για δικές 

της ενέργειες εξετάζοντας τα πραγµατικά περιστατικά και γνωρίζοντας σχετικά και στην 

∆/νσή µας. 
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Αθήνα, 11 Ιουνίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1055017/1074/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Ανακλητική δήλωση. 

 

Απαντώντας στην αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του Κ.Φ.Ε., ειδικά, προκειµένου 

για τις οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρίες και κοινωνίες κληρονοµικού δικαίου, στις 

οποίες µεταξύ των κοινωνών περιλαµβάνονται και ανήλικοι, από τα κέρδη που αποµένουν 

ύστερα από την εφαρµογή των διατάξεων του προηγούµενου εδαφίου αφαιρείται 

επιχειρηµατική αµοιβή για µέχρι τρεις (3) οµόρρυθµους εταίρους φυσικά πρόσωπα ή µέχρι 

τρεις (3) κοινωνούς φυσικά πρόσωπα, µε τα µεγαλύτερα ποσοστά συµµετοχής. 

Επίσης, µε τις ίδιες διατάξεις, µε την υποβολή του φόρου επί των κερδών των 

υπόχρεων της παρ. 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των 

προσώπων που συµµετέχουν. 

2. Επίσης, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 61 του ν.2238/1994 η δήλωση αποτελεί 

δεσµευτικό τίτλο για τον φορολογούµενο. Μπορεί όµως, για λόγους συγγνωστής πλάνης, 

να την ανακαλέσει εν όλω ή εν µέρει φέροντας και το βάρος της απόδειξης των 

πραγµατικών περιστατικών που τη συνιστούν. Η ανάκληση γίνεται µε την υποβολή της 

δήλωσης µέσα στο οικείο οικονοµικό έτος, στον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής 

υπηρεσίας µε τη οποία ανακαλείται φορολογητέα ύλη ή τεκµαρτή δαπάνη και πραγµατική 

δαπάνη ή οποιοδήποτε προσδιοριστικό της δαπάνης στοιχείο προκειµένου να 

προσδιοριστεί το εισόδηµα µε βάση τα τεκµήρια. Στην περίπτωση απόρριψης της 

ανάκλησης επιδίδεται, από τον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, µε 

απόδειξη γνωστοποίηση αυτής στο φορολογούµενο ο οποίος µπορεί να την προσβάλει 

προσφεύγοντας µέσα σε προθεσµία 60 ηµερών από την επίδοση, ενώπιον του διοικητικού 

πρωτοδικείου. Αν η ανακλητική δήλωση υποβληθεί σε χρόνο µεταγενέστερο του οικείου 

οικονοµικού έτους ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας υποχρεούται να 

γνωστοποιήσει στο φορολογούµενο, επί αποδείξει ότι η ανάκληση δε γίνεται δεκτή λόγω 

παρόδου του οικείου οικονοµικού έτους και ο φορολογούµενος µπορεί να προσφύγει µέσα 

σε προθεσµία 60 ηµερών από την επίδοση κατά της γνωστοποίησης αυτής ενώπιον του 

διοικητικού πρωτοδικείου το οποίο αποφαίνεται στην ουσία. Η συζήτηση προσδιορίζεται 

κατά προτίµηση µέσα σε τρεις (3) µήνες το αργότερο από την κατάθεση της προσφυγής. 

Ανάκληση δήλωσης µε σκοπό την ανατροπή οριστικής και αµετάκλητης φορολογικής 
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εγγραφής είναι ανεπίτρεπτη. 

3. Το ΣτΕ (ολοµέλεια) µε την 2941/2000 απόφασή του ερµηνεύοντας τις πιο πάνω 

διατάξεις έκρινε ότι αυτές ρυθµίζουν, µόνο, την περίπτωση ανάκλησης της δήλωσης, λόγω 

πραγµατικής πλάνης και όχι λόγω νοµικής πλάνης. 

4. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση (ΑΠ 242/Γ∆/5.5.2004 έγγραφό µας) κατ’ ορθή 

εφαρµογή των πιο πάνω διατάξεων, είναι φανερό ότι η ανάκληση της δήλωσης λόγω 

νοµικής πλάνης µπορεί να ασκηθεί, είτε ενώπιον της φορολογικής αρχής, είτε ευθέως µε 

προσφυγή ενώπιον του διοικητικού δικαστηρίου ακολουθούµενης της διαδικασίας 

ανάκλησης της δήλωσης, όπως αυτή είχε διαµορφωθεί µε την παλαιότερη νοµολογία του 

ΣτΕ (αποφ. 2136/1967 κ.α.), δηλαδή και µετά τη λήξη του έτους υποβολής της 

εµπρόθεσµης ετήσιας δήλωσης του υπόχρεου. 

5. Στην περίπτωσή σας, αναφέρετε ότι δηλώθηκαν και φορολογήθηκαν στη δήλωση 

φορολογίας εισοδήµατος (έντυπο Ε1 κωδ. 405) οικονοµικού έτους 2006, τα καθαρά κέρδη 

που σας αναλογούν από τη συµµετοχή σας ως µέλους κοινοπραξιών, τα οποία όµως 

φορολογούνται στο σύνολό τους στο όνοµα της κοινοπραξίας, χωρίς να λαµβάνεται 

επιχειρηµατική αµοιβή και εξαντλείται, περαιτέρω, η φορολογική υποχρέωση των µελών 

που συµµετέχουν επί των κερδών αυτών. 

Στο έτος 2007 που ενηµερωθήκατε για τη φορολογική µεταχείριση των κερδών που 

σας αναλογούν από τη συµµετοχή σας στις κοινοπραξίες, υποβάλατε τροποποιητική 

δήλωση µε σκοπό να µεταφέρετε τα κέρδη αυτά ως µη φορολογούµενα στον σχετικό 

κωδικό αριθµό. 

6. Ύστερα από τα πιο πάνω, προκύπτει ότι προφανώς από νοµική πλάνη δηλώσατε και 

φορολογήθηκαν τα καθαρά κέρδη που σας αναλογούν από τη συµµετοχή σας σε 

κοινοπραξίες και κατ’ εφαρµογή των προαναφερόµενων, οι ανακλητικές δηλώσεις 

δύνανται να γίνουν δεκτές. 

 

 

Αθήνα, 11 Μαΐου 2007 

Αριθµ. Πρωτ.:1038323/730/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση υποβολής κοινής δήλωσης φορολογίας 
εισοδήµατος των συζύγων. 

 

ΣΧΕΤ.: Τα 1965/4.3.07 και 1965/16.2.07 έγγραφά σας. 
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Σε απάντηση των σχετικών εγγράφων σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ.1 του άρθρου 5 του Κ.Φ.Ε., κατά τη διάρκεια 

του γάµου οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση να υποβάλουν κοινή δήλωση των εισοδηµάτων 

τους, στα οποία ο φόρος, τα τέλη και οι εισφορές που αναλογούν υπολογίζονται χωριστά 

στο εισόδηµα κάθε ενός συζύγου. Σε αυτή την περίπτωση, το τυχόν αρνητικό αποτέλεσµα 

του εισοδήµατος του ενός συζύγου δε συµψηφίζεται µε τα εισοδήµατα του άλλου συζύγου. 

2. Ακόµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ.2 του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε., για τους 

εγγάµους, για τους οποίους συντρέχουν οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της 

παραγράφου 1 του άρθρου 5, υπόχρεος σε επίδοση δήλωσης είναι ο σύζυγος και για τα 

εισοδήµατα του συζύγου του. Ειδικά, υποχρεούνται να επιδώσουν φορολογική δήλωση, ο 

καθένας χωριστά για το συνολικό εισόδηµά του, οι σύζυγοι, όταν έχει διακοπεί η έγγαµη 

συµβίωση κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Το βάρος της απόδειξης για τη διακοπή 

της συµβίωσης φέρει ο φορολογούµενος. 

3. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, προκύπτει ότι υπάρχει υποχρέωση κοινής φορολογικής 

δήλωσης µε τον σύζυγό σας και τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του Κ.Φ.Ε. δεν 

προβλέπεται. 

Σας επισηµαίνουµε επίσης ότι η υποχρέωση κοινής δήλωσης των συζύγων δεν 

υποδηλώνει άνιση αντιµετώπιση των πολιτών από το Νόµο, όπως αναφέρετε στο έγγραφό 

σας, αλλά διευκολύνει σε διάφορα πρακτικά θέµατα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

αποτρέποντας τον διπλό χρόνο απασχόλησης των υπαλλήλων ή την καθυστέρηση στην 

έκδοση των εκκαθαριστικών. 

 

 

Αθήνα, 8 Μαΐου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1022016/430/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση δήλωσης των µισθωµάτων ακινήτων ιδιοκτησίας 
Ο.Ε. που λύεται λόγω θανάτου των µελών της, από τον µοναδικό 
κληρονόµο τους. 

 

Απαντώντας στην από 2.3.2007 αίτησή σας για λογαριασµό του κ. «….» αναφορικά 

µε το υπόψη θέµα, σας πληροφορούµε τα ακόλουθα: 

1. Από την περιγραφή του συγκεκριµένου πραγµατικού προκύπτει ότι στις 23.3.1963 

συστάθηκε οµόρρυθµη οικοδοµική επιχείρηση µε έδρα τη Θεσ/νίκη και µέλη της τους κ.κ. 
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«…» και «…», η οποία είχε στην κυριότητά της διαµερίσµατα. 

Στις 14.6.1974 απεβίωσε ο οµόρρυθµος εταίρος και διαχειριστής της πιο πάνω 

εταιρίας και το µερίδιό του κληρονοµήθηκε από τη σύζυγό του «…..» και το γιο του «….». 

Η εταιρία αυτή εξακολουθούσε να λειτουργεί µε τους νόµιµους κληρονόµους. Στις 

28.9.1974 υποβλήθηκε στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης συµφωνητικό λύσης της εταιρίας, 

η οποία έκτοτε τελούσε υπό εκκαθάριση. Στις 13.5.1986, απεβίωσε και η «…», οπότε 

έληξε και η εκκαθάριση της Ο.Ε. υποχρεωτικά, λόγω της συγκέντρωσης όλων των 

εταιρικών µεριδίων στο πρόσωπο του µοναδικού κληρονόµου, του «….» (σχετ. το 

1011351/207/Α0012/4.2.2002 έγγραφό µας). 

2. Συνεπώς από 13.5.1986 και µετά, το εισόδηµα των πιο πάνω διαµερισµάτων 

δηλώνεται και φορολογείται στο όνοµα του φυσικού προσώπου «…» κληρονόµου πλέον 

των ακινήτων της εταιρίας, ο οποίος, εφόσον δήλωνε εµπρόθεσµα το εισόδηµα των 

διαµερισµάτων που πρόκειται να µεταβιβαστούν, θα πρέπει να υποβάλει στη 

συµβολαιογράφο την υπεύθυνη δήλωση των εµπρόθεσµα δηλωθέντων µισθωµάτων 

(Παράρτηµα ∆΄ της 1009662/168/Α0012/ΠΟΛ. 1012/3.2.2004 απόφασης του Υφυπουργού 

Οικονοµίας & Οικονοµικών). 

3. Οι ∆/νσεις Μητρώου, Ελέγχου και Φορολογίας Κεφαλαίου, στις οποίες κοινοποιείται 

το παρόν µε φωτοαντίγραφο της αίτησης του κ. «…» παρακαλούνται για την παροχή 

σχετικών οδηγιών σε τυχόν θέµατα δικής τους αρµοδιότητας. 

 

 

Αθήνα, 7 Μαΐου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1033858/645/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Υποβολή ανακλητικής δήλωσης. 

 

Απαντώντας στην από 2.4.07 αναφορά σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα ακόλουθα: 

1. Με τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 61 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι η 

δήλωση φορολογίας εισοδήµατος αποτελεί δεσµευτικό τίτλο για το φορολογούµενο. 

Μπορεί όµως, για λόγους συγγνωστής πλάνης, να την ανακαλέσει εν όλω ή εν µέρει 

φέροντας και το βάρος της απόδειξης των πραγµατικών περιστατικών που τη συνιστούν. 

Η ανάκληση γίνεται µε την υποβολή δήλωσης µέσα στο οικείο οικονοµικό έτος στον 

προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, µε την οποία ανακαλείται φορολογητέα 

ύλη ή τεκµαρτή και πραγµατική δαπάνη ή οποιοδήποτε προσδιοριστικό της δαπάνης 
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στοιχείο, προκειµένου να προσδιοριστεί το εισόδηµα µε βάση τα τεκµήρια. Στην 

περίπτωση απόρριψης της ανάκλησης επιδίδεται, από τον προϊστάµενο της δηµόσιας 

οικονοµικής υπηρεσίας, µε απόδειξη, γνωστοποίηση αυτής στο φορολογούµενο, ο οποίος 

µπορεί να την προσβάλλει προσφεύγοντας, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στο άρθρο 

66 του ν.2717/1999 (ΦΕΚ 97 Α΄), ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου. Αν η ανακλητική 

δήλωση υποβληθεί σε χρόνο µεταγενέστερο του οικείου οικονοµικού έτους, ο 

προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο 

φορολογούµενο, επί αποδείξει ότι η ανάκληση δεν γίνεται δεκτή λόγω παρόδου του 

οικείου οικονοµικού έτους και ο φορολογούµενος µπορεί να προσφύγει µέσα στην 

προθεσµία που ορίζεται στο άρθρο 66 του ν.2717/1999 κατά της γνωστοποίησης αυτής 

ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου, το οποίο αποφαίνεται στην ουσία. 

Η συζήτηση της προσφυγής προσδιορίζεται κατά προτίµηση µέσα σε τρεις (3) 

µήνες το αργότερο από την κατάθεση της προσφυγής. 

2. Ερµηνεύοντας τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου, έγινε δεκτό ότι ως 

«οικείο οικονοµικό έτος» νοείται το έτος φορολογίας του εισοδήµατος το οποίο 

ανακαλείται. 

Επίσης, έγινε δεκτό σε περίπτωση που υποβληθεί εκπρόθεσµη αρχική δήλωση σε 

επόµενο οικον. έτος του έτους φορολογίας και µέσα στο ίδιο έτος υποβολής της αρχικής 

αυτής δήλωσης υποβληθεί ανακλητική δήλωση που ανακαλεί φορολογητέα ύλη της 

αρχικής, δεν γίνεται δεκτή, διότι η ανάκληση αυτή συντελείται εκπρόθεσµα, σε επόµενο 

οικον. έτος του έτους φορολογίας (σχετ. τα 1052320/884/Α0012/30.6.1999 και 

1037862/676/Α0012/9.4.2001 έγγραφά µας). 

3. Από την αναφορά σας προκύπτει ότι στις 16.3.2006 υποβάλατε εκπρόθεσµη αρχική 

δήλωση φορολογίας εισοδήµατος οικον. έτους 2005 και στις 30.11.2006 υποβάλατε 

τροποποιητική δήλωση οικον. έτους 2005 για την ανάκληση της τεκµαρτής δαπάνης 

διαβίωσης που δηλώθηκε στην αρχική εκπρόθεσµη δήλωσή σας. 

4. Συνεπώς, απ’ όσα αναφέρονται πιο πάνω προκύπτει ότι, όπως ορθά σας 

ενηµέρωσε η ∆.Ο.Υ. «..», η ανακλητική δήλωση οικον. έτους 2005 που υποβάλατε το 2006 

δεν γίνεται δεκτή, ανεξάρτητα από το αν αυτή υποβλήθηκε µέσα στο ίδιο έτος (2006) που 

υποβάλατε την εκπρόθεσµη αρχική σας δήλωση. 

Για να γίνει δεκτή ανακλητική δήλωση οικον. έτους 2005, έπρεπε να είχε υποβληθεί 

µέχρι 31.12.2005. 
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Αθήνα, 17 Απριλίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1022613/437/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Συµπληρωµατική δήλωση µε την οποία ανακαλείται 
φορολογητέα ύλη λόγω νοµικής πλάνης και υποβάλλεται µετά τη λήξη 
του οικείου οικονοµικού έτους γίνεται δεκτή. 

 

Σε απάντηση του 3685/26.2.07 εγγράφου σας, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, 

σας πληροφορούµε τα ακόλουθα: 

1. Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν.2238/1994 

ορίζεται η προθεσµία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος φυσικών 

προσώπων. 

Με τα τελευταία δύο εδάφια του ιδίου ως άνω άρθρου και νόµου ορίζεται ότι µετά 

την παρέλευση της προθεσµίας που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής 

και σε κάθε περίπτωση πριν από την καταχώρηση στο οικείο βιβλίο του φύλλου ελέγχου, 

που εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 68 επιτρέπεται η έκδοση αρχικής ή 

συµπληρωµατικής για την οποία επιβάλλεται και ο οριζόµενος από τις διατάξεις του 

άρθρου 1 του ν.2523/1997 πρόσθετος φόρος. 

2. Από τα προαναφερόµενα προκύπτει ότι εκπρόθεσµες αρχικές ή συµπληρωµατικές 

δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων γίνονται δεκτές, εφόσον 

αναφέρονται σε οικονοµικό έτος για το οποίο, εφόσον δεν έχει παραγραφεί το δικαίωµα 

του δηµοσίου για επιβολή φόρου (παρ. 1, άρθρο 84, ν.2238/1994) δεν έχει καταχωρηθεί 

στο οικείο βιβλίο, το προβλεπόµενο από τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν.2238/1994 

φύλλο ελέγχου, δηλαδή δεν αναφέρεται σε οικονοµικό έτος που έχει περαιωθεί. 

3. Περαιτέρω µε την 2941/2000 απόφαση του ΣΤΕ έχει γίνει δεκτό ότι η ανάκληση της 

φορολογικής δήλωσης λόγω νοµικής πλάνης µπορεί να ασκηθεί ενώπιον της φορολογικής 

αρχής και µετά την πάροδο του οικείου οικονοµικού έτους (σχετ.1074144/Γ∆/14.8.2003 

έγγραφο). 

4. Επίσης σε ανάλογο θέµα µε αυτό του ερωτήµατός σας που απασχόλησε την υπηρεσία 

µας στο παρελθόν, σχετικά µε φορολογούµενο ο οποίος από νοµική πλάνη καταχώρησε 

στη φορολογική του δήλωση ποσά τεκµαρτής δαπάνης διαβίωσης επιβατικών 

αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης για τα οποία απαλλασσόταν βάσει των περιπτώσεων α΄ και 

β΄ του άρθρου 18 του Κ.Φ.Ε., έγινε δεκτή η δυνατότητα υποβολής ανακλητικής δήλωσης 

λόγω νοµικής µετά πέρας του οικείου οικονοµικού έτους (σχετ. το 

1068343/1345/Α0012/11.7.2005). 
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5. Κατόπιν των ανωτέρω και σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της περ. θ΄ του άρθρου 18 του 

Κ.Φ.Ε. σύµφωνα µε τις οποίες η συγκεκριµένη φορολογούµενη απαλλάσσεται από το 

τεκµήριο προσδιορισµού της ετήσιας δαπάνης µε βάση ΕΙΧ αυτοκίνητο, η φορολογούµενη 

µπορεί να υποβάλλει ανακλητική δήλωση φορολογίας εισοδήµατος οικονοµικού έτους 

2006, λόγω νοµικής πλάνης, µε την οποία θα προσκοµίζει τιµολόγιο αγοράς αυτοκινήτου 

προκειµένου να µειωθεί η αξία του κάτω των 50.000 ευρώ, λόγω παλαιότητας και να 

απαλλαγεί από το τεκµήριο διαβίωσης αυτοκινήτου. 

 

 

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1017339/318/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση υποβολής κοινής φορολογικής δήλωσης από τους 
συζύγους. 

 

ΣΧΕΤ.: Η από 15.2.2007 αίτησή σας. 

 

Σε απάντηση της σχετικής αίτησής σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 ν.2238/94 ορίζεται ότι σε 

φόρο υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο αποκτά εισόδηµα που προκύπτει στην 

Ελλάδα, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια και τον τόπο κατοικίας ή διαµονής του. ∆ηλαδή ο 

κάτοικος αλλοδαπής φορολογείται στην Ελλάδα, µόνο για τα εισοδήµατα που αποκτά στην 

πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα, ενώ για τα λοιπά εισοδήµατά του φορολογείται µε βάση 

τα όσα ισχύουν διεθνώς, στη χώρα όπου είναι κάτοικος. 

2. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του Κ.Φ.Ε., κατά τη διάρκεια 

του γάµου οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση να υποβάλουν κοινή δήλωση των εισοδηµάτων 

τους, στα οποία ο φόρος, τα τέλη και οι εισφορές που αναλογούν υπολογίζονται χωριστά 

στο εισόδηµα κάθε ενός συζύγου. Σε αυτή την περίπτωση, το τυχόν αρνητικό αποτέλεσµα 

του εισοδήµατος του ενός συζύγου δεν συµψηφίζεται µε τα εισοδήµατα του άλλου 

συζύγου. 

3. Ακόµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε., για τους 

εγγάµους, για τους οποίους συντρέχουν οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 

του άρθρου 5, υπόχρεος σε επίδοση δήλωσης είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήµατα της 

συζύγου του. Ειδικά, υποχρεούνται να επιδώσουν φορολογική δήλωση, ο καθένας 
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χωριστά για το συνολικό εισόδηµά του, οι σύζυγοι, όταν έχει διακοπεί η έγγαµη συµβίωση 

κατά το χρόνο υποβολή της δήλωσης. Το βάρος της απόδειξης για τη διακοπή της 

συµβίωσης φέρει ο φορολογούµενος. 

4. Σύµφωνα µε την 1019636/233/Α0006/24.2.2000 Α.Υ.Ο., για τους κατοίκους 

εξωτερικού που υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση στην Ελλάδα, αρµόδια ∆.Ο.Υ. για 

την υποβολή της δήλωσης είναι: 

α) Η ∆.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, εφόσον οι αντιπρόσωποι της υπάγονται ως προς 

τη φορολογία εισοδήµατος σε οποιαδήποτε ∆.Ο.Υ. της περιοχής του Νοµού Αττικής, 

β) η ∆.Ο.Υ. της έδρας της πρωτεύουσας του νοµού των λοιπών περιοχών της χώρας 

εφόσον οι αντιπρόσωποί τους υπάγονται σε οποιαδήποτε ∆.Ο.Υ. του νοµού αυτού και 

γ) η ∆.Ο.Υ. της έδρας της επιχείρησης ή του επαγγέλµατος κατά περίπτωση, εφόσον 

ασκούν στην Ελλάδα ατοµικά εµπορικής επιχείρησης γενικά ή ελευθέριο επάγγελµα. 

5. Ωστόσο, όπως έχει γίνει δεκτό από την διοίκηση σε ορισµένες περιπτώσεις 

(σχετ. 1109101/2549/Α0012/6.1.2007, 1016924/322/Α0012/30.3.2005, 29/Γ∆/3.2.2004 

έγγραφα) εφόσον η σύζυγος είναι έµµισθη δηµόσιος υπάλληλος και ο σύζυγος είναι ξένος 

υπήκοος ο οποίος διαµένει µόνιµα στο εξωτερικό, δεν αποκτά εισοδήµατα στην ηµεδαπή, 

αλλά στην ηµεδαπή, τα εισοδήµατά του αυτά δεν θα δηλωθούν σε κοινή µε την σύζυγό του 

στην Ελλάδα κατ’ εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων, γιατί σε αυτή την περίπτωση (και 

µόνο) δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής κοινής δήλωσης. 

6. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω προκύπτει ότι υπάρχει υποχρέωση κοινής δήλωσης 

των συζύγων. Μη υποχρέωση υποβολής κοινής φορολογικής δήλωσης από τους 

συζύγους υπάρχει αυστηρά και µόνο εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 5 του 

παρόντος. 

Τροποποίηση των εν λόγω διατάξεων δεν προβλέπεται επί του παρόντος. 
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ΑΡΘΡΟ 62 

 

Αθήνα, 30 Νοεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1112997/2209/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Πότε υποβάλλει φορολογική δήλωση ο ασφαλιστής. 

 

Απαντώντας στο από 21.11.07 τηλετύπηµά σας αναφορικά µε το θέµα σας 

πληροφορούµε ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 62 του ν.2238/1994 µέχρι τις 2 Μαΐου 

υποβάλλουν τη δήλωσή τους, µεταξύ άλλων, οι αντιπρόσωποι, οι πράκτορες 

ασφαλιστικών εταιριών και οι ασφαλειοµεσίτες εφόσον ο προσδιορισµός του εισοδήµατος 

αυτών των δικαιούχων εξαρτάται από επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας του 

Κ.Β.Σ. των οποίων η διαχειριστική περίοδος έληξε µέσα στους µήνες Νοέµβριο ή 

∆εκέµβριο του 2006. Συνεπώς εφόσον ανήκετε σ' αυτή την περίπτωση θα υποβάλλετε τη 

δήλωσή σας τον Μάιο. 

Το παρόν και φωτοαντίγραφο της αίτησης κοινοποιούνται στη ∆/νση Μητρώου και 

παρακαλούµε για τις δικές της ενέργειες. 

 

 

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1099662/1944/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Καταχώρηση ταχυδροµικής θυρίδας στο σύστηµα του ΤAXIS. 

 

Απαντώντας στην από 8.10.2007 καταγγελία σας σχετικά µε το παραπάνω θέµα, 

σας γνωρίζουµε ότι όπως έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση 

(σχετ.1149879/1998/Α0012/ΠΟΛ. 1055/1994 διαταγή) την οποία σας επισυνάπτουµε, η 

αλλαγή διεύθυνσης αλληλογραφίας φορολογουµένου σε ταχυδροµική θυρίδα δεν είναι 

επιτρεπτή, αλλά η αρµόδια φορολογική αρχή καθορίζεται από τη δηλούµενη δ/νση 

κατοικίας ή επαγγελµατικής στέγης.  
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Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1088567/1727/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Υποβολή εκπρόθεσµων συµπληρωµατικών δηλώσεων φορ. 
εισοδήµατος. 

 

ΣΧΕΤ.: Το 1342/13.9.2007 ερώτηµά σας. 

 

Σε απάντηση του σχετικού ερωτήµατός σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα εξής: 

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 62 του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήµατος (ν.2238/1994) ορίζεται ότι, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και 

Οικονοµικών καθορίζεται κάθε φορά ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης φορολογίας 

εισοδήµατος, τα δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται µε τη δήλωση. 

2. Επίσης µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι, ο 

υπόχρεος για την επίδοση της δήλωσης βεβαιώνει υπεύθυνα, έχοντας γνώση των 

συνεπειών των άρθρων 86,87,88 και 90 (βλέπε αντίστοιχα άρθρα του ν.2523/1997) την 

ειλικρίνεια και το περιεχόµενο της δήλωσης και των λοιπών συνυποβαλλόµενων µε αυτήν 

εντύπων. 

3. Ακόµα µε το άρθρο 66 του ίδιου Κώδικα προβλέπεται ότι ο Προϊστάµενος της 

∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας, στα πλαίσια του φορολογικού ελέγχου δύναται να 

ζητήσει από τον υπόχρεο τις αναγκαίες διευκρινίσεις προσκοµίζοντας κάθε λογαριασµό 

και κάθε στοιχείο που είναι χρήσιµο για τον καθορισµό του εισοδήµατος. 

4. Από τα προαναφερόµενα προκύπτει ότι οι υπόχρεοι, που υποβάλλουν 

εκπρόθεσµες συµπληρωµατικές δηλώσεις µε τις οποίες δηλώνουν γεωργικό εισόδηµα 

των συζύγων τους, εκτός από τα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να προσκοµίσουν 

από τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, ο αρµόδιος 

Προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ., στα πλαίσια του φορολογικού ελέγχου (άρθρο 66 του Κ.Φ.Ε.), 

µπορεί να τους ζητήσει τα απαραίτητα στοιχεία προκειµένου να διαπιστωθεί το αληθές 

των επιδιδόµενων δηλώσεων. 

Εποµένως, και όπως έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση µε το 

1007825/129/Α0012/24.1.2007 έγγραφό της σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις ότι µε 

τις δηλώσεις αυτές καταστρατηγούνται φορολογικές διατάξεις πρέπει ο αρµόδιος 

προϊστάµενος να προβαίνει σε έλεγχο επιβάλλοντας τις νόµιµες κυρώσεις 

ενηµερώνοντας, όπου απαιτείται, τους αρµόδιους φορείς. 
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Αθήνα, 20 Σεπτεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 108704011688/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Συνέχεια του 1079489/1559/Α0012/20.8.2007 εγγράφου. 

 

Σε συνέχεια του 1079489/1559/Α0012/20.8.2007 εγγράφου µας το οποίο σας 

κοινοποιήσαµε, σχετικό µε την έκπτωση δαπανών για ασφάλιστρα ζωής, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε το 4010342/3265/0030/4.9.2007 έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας 

Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου µας, η εφαρµογή ηλεκτρονικής υποβολής 

δηλώσεων φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων οικον. έτους 2007, δεν παρουσίασε 

προβλήµατα λειτουργίας που θα µπορούσαν να δικαιολογήσουν τον ισχυρισµό σας, ότι 

δηλαδή δεν ελήφθη υπόψη κατά την εκκαθάριση το ποσό των ασφαλίστρων, ενώ είχε 

συµπληρωθεί στο σχετικό κωδικό. 

2. Επίσης, σύµφωνα µε το ίδιο έγγραφό µας έκαναν γνωστό ότι, κατά την διαδικασία της 

ηλεκτρονικής υποβολής, η εφαρµογή καθοδηγούσε τους χρήστες προκειµένου να 

συµπληρώσουν ορθά τη δήλωσή τους µε την εµφάνιση κατά περίπτωση µηνυµάτων και 

την υπόδειξη στο τέλος της διαδικασίας να επανεξετάσουν τη δήλωσή τους προς αποφυγή 

παραλείψεων ή λαθών. 

3. Εξάλλου, οι διατάξεις της υποπερίπτωσης α' της περίπτωσης 1 του άρθρου 8 του 

ν.2238/1994, ορίζουν ότι το ποσό της δαπάνης για ασφάλιστρα ζωής εκπίπτει εφόσον έχει 

περιληφθεί στην αρχική δήλωση. 

4. Συνεπώς, από τα πιο πάνω προκύπτει ότι δεν µπορείτε να τύχετε της έκπτωσης αυτής 

διότι δεν την είχατε συµπεριλάβει στην αρχική σας δήλωση. 

 

 

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1064250/1286/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Εργαζόµενοι σε διάφορους ιδιώτες «εργοδότες», οι οποίοι δεν 
έχουν υποχρέωση να χορηγούν βεβαίωση αποδοχών. 

 

ΣΧΕΤ.: Το 12121/21.6.07 ερώτηµά σας. 
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Σε απάντηση του σχετικού ερωτήµατός σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε την 1054645/1158/ΠΟΛ. 1192/16.6.00 διαταγή στην 

περίπτωση που ο φορολογούµενος εργάζεται κατά τη διάρκεια του έτους ευκαιριακά σε 

έναν ή πολλούς «εργοδότες» οι οποίοι δεν απασχολούν κατά σύστηµα έµµισθο ή 

ηµεροµίσθιο προσωπικό και εποµένως δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης και χορήγησης 

βεβαίωσης αποδοχών, κατά συνέπεια και παρακράτησης φόρου (σύµφωνα µε την 

παράγραφο 1 του άρθρου 57 του ν.2238/1994). Εφόσον οι εργοδότες αυτοί δεν ενεργούν 

µε την ιδιότητα του επιχειρηµατία (π.χ. ιδιώτης που απασχολεί ευκαιριακά ελεύθερο 

εργάτη για την εκτέλεση εργασίας στην οικοδοµή ή σε κτήµα του κ.τ.λ.), τότε η σχέση 

(εργασίας ή έργου) που συνδέει τον εργαζόµενο µε τον εργοδότη, καθώς και το ύψος των 

αµοιβών που έλαβε είναι θέµα πραγµατικό και σαν τέτοιο ανάγεται στην ελεγκτική εξουσία 

του προϊσταµένου της αρµόδιας ∆.Ο.Υ.. 

Ο φορολογούµενος για να αποδείξει τη σχέση εργασίας που τον συνδέει µε τον 

εργοδότη, πρέπει να προσκοµίσει το βιβλιάριο ενσήµων, εάν αυτό υπάρχει. 

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ανωτέρω διαταγή δεν έχει προσδιορισθεί κάποιο 

συγκεκριµένο εισοδηµατικό όριο που να επιτρέπει τον ανωτέρω χειρισµό µε την χρήση 

των υπευθύνων δηλώσεων. Το θέµα, όπως αναφέρεται και στην σχετική ΠΟΛ., παραµένει 

πραγµατικό και ανάγεται στην ελεγκτική εξουσία του προϊσταµένου της αρµόδιας ∆.Ο.Υ.. 

 

 

Αθήνα 17 Ιουλίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1066642/1316/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Μείωση προκαταβολής λόγω ηλεκτρον. υποβολής της δήλωσης. 

 

Απαντώντας στο από 10.6.2007 ηλεκτρονικό σας µήνυµα, σχετικά µε το παραπάνω 

θέµα, σας γνωρίζουµε τα εξής: 

Η έκπτωση 2,5%, στις περιπτώσεις που προκύπτει χρεωστικό ποσό ως 

αποτέλεσµα της εκκαθάρισης για τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν µέσω INTERNET 

αντιµετωπίζεται ως µείωση φόρου και το προς βεβαίωση ποσό είναι αυτό που προκύπτει 

µετά την αφαίρεση της πιο πάνω µείωσης . 

Στην περίπτωσή σας, η προκαταβολή διαµορφώνεται ύστερα από τον επιµερισµό 

της µείωσης, ώστε το ποσό που συµψηφίζεται, (επιστρέφεται) να ανταποκρίνεται στο 

πραγµατικό καταβαλλόµενο ποσό για να µην επιστραφούν χρήµατα που δεν έχετε 

καταβάλει. 
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Αθήνα, 9 Ιουλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1061636/1229/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Αίτηµα της κυρίας «.....». 

 

Σχετικά µε το αίτηµα της φορολογούµενης κυρίας «...» για εξαίρεσή της από το 

σύστηµα TAXIS και µη υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος µε τα νόµιµα 

έντυπα, το οποίο µας υποβάλατε µε το 15620/5.6.07 έγγραφό σας, σας πληροφορούµε τα 

εξής: 

1. Το Υπουργείο Οικονοµικών έχει εξετάσει όµοια αιτήµατα πολιτών και έχει εκδώσει 

την αριθ. 1031800/564/Α0012/ΠΟΛ. 1097/19.4.1999 εγκύκλιο, µε την οποία δίδει οδηγίες 

στις υπηρεσίες του για τις ενέργειές τους στις περιπτώσεις αυτές. 

2. Εφόσον ενεργήσετε σύµφωνα µε την παραπάνω εγκύκλιο, στην περίπτωση που οι 

φορολογούµενοι δε συµµορφωθούν και δεν υποβάλλουν τελικά τη δήλωση φορολογίας 

εισοδήµατος οικ. έτους 2007 µε έντυπο που προβλέπεται µε την 

1022251/421/Α0012/ΠΟΛ. 1044/2.3.2007, πρέπει να εκδώσετε απόφαση επιβολής 

προστίµων, µε βάση τα άρθρα 4 και 9 του ν.2523/1997 για παράβαση φορολογικών 

διατάξεων κατά της οποίας µπορούν οι φορολογούµενοι να προσφύγουν στα ∆ιοικητικά 

∆ικαστήρια (σχετ. 1051146/1074/Α0012/11.6.2003). 

3. Με το παρόν έγγραφο σας διαβιβάζουµε την ανωτέρω εγκύκλιο. 

 

 

Αθήνα 5 Ιουλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1066592/1147/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολόγηση κατοίκων εξωτερικού που αποκτούν εισόδηµα 
στην Ελλάδα. 

 

ΣΧΕΤ.:Το Κ.2988/15.5.2007 έγγραφό του. 

 

Απαντώντας στην από 14.5.2007 αναφορά σας, που διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία µας 

µε το πιο πάνω σχετικό, αναφορικά µε το υπόψη θέµα, σας πληροφορούµε τα ακόλουθα: 

1.- Σε φόρο υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο αποκτά εισόδηµα που προκύπτει 
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στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια και τον τόπο κατοικίας ή διαµονής του. 

2.- Στους κατοίκους εξωτερικού που αποκτούν εισοδήµατα στην Ελλάδα και έχουν 

υποχρέωση υποβολής δήλωσης, ο φόρος επιβάλλεται µόνο στο συνολικό καθαρό 

εισόδηµά τους (πραγµατικό ή τεκµαρτό) που προκύπτει στην Ελλάδα και όχι στο εισόδηµα 

που αυτοί αποκτούν στο εξωτερικό. Ειδικά, µε την Ολλανδία βρίσκεται σε ισχύ σύµβαση 

αποφυγής διπλής φορολογίας. 

3.- Κατά τον υπολογισµό του φόρου των κατοίκων εξωτερικού δεν διενεργούνται 

εκπτώσεις από το συνολικό τους εισόδηµα ή µειώσεις από το φόρο τους, λόγω αναπηρίας 

των προστατευοµένων µελών τους, γιατί αυτές διενεργούνται από τη φορολογική αρχή της 

µόνιµης κατοικίας τους. 

4.- Επίσης, σας γνωρίζουµε ότι στη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος που υποβάλλουν 

στην Ελλάδα οι κάτοικοι εξωτερικού (χειρόγραφη ή ηλεκτρονική), πρέπει να ορίζουν τον 

αντιπρόσωπό τους στην Ελλάδα, γιατί µε βάση τη ∆.Ο.Υ. αυτού καθορίζεται η ∆.Ο.Υ. που 

θα υποβάλλουν τη δήλωσή τους και οι κάτοικοι εξωτερικού. 

Ο αντιπρόσωπός τους µπορεί να είναι συγγενικό ή φιλικό τους πρόσωπο που κατοικεί 

στην Ελλάδα και όχι υποχρεωτικά λογιστής. 

5.- Τέλος, οι ∆ιευθύνσεις ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Κανονισµού Στρατιωτικών 

Συντάξεων (∆44), καθώς και το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

στα οποία κοινοποιείται το παρόν µε φωτοαντίγραφο της αναφοράς του κυρίου «....» 

παρακαλούνται για τις δικές τους ενέργειες σε θέµατα δικής τους αρµοδιότητας. 

 

 

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1049615/1063/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Υπόχρεοι σε σύνταξη και υποβολή δηλώσεων φορολογίας 
εισοδήµατος- Έργο δικηγόρου σύµφωνα µε το ν.δ. 3056/1954 του 
Κώδικος Περί ∆ικηγόρων. 

 

ΣΧΕΤ.: Η από 3-5-2007 επιστολή σας προς Νοµική Υπηρεσία Υπ. Οικονοµικών, µε 

διεύθυνση Νίκης 5-7 Σύνταγµα, Αθήνα. 

 

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής επιστολής σας, η οποία διαβιβάσθηκε στην 

υπηρεσία µας, αναφορικά µε το θέµα και όσον αφορά στα ζητήµατα της αρµοδιότητάς µας, 

σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 
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1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ν.2238/1994, µεταξύ των άλλων, 

ορίζεται ότι η δήλωση υποβάλλεται, είτε σε δύο (2) αντίτυπα, αυτοπροσώπως από τον 

υπόχρεο ή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί από αυτόν ή ταχυδροµείται επί 

αποδείξει, είτε υποβάλλεται ηλεκτρονικά µέσω διαδικτύου στον προϊστάµενο της δηµόσιας 

οικονοµικής υπηρεσίας, που είναι αρµόδιος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 63 

αυτού του νόµου. 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου και νόµου, µεταξύ των 

άλλων, ορίζεται ότι η δήλωση συντάσσεται σε δύο αντίτυπα, σε έντυπα που παρέχονται 

δωρεάν από το ∆ηµόσιο, υπογράφονται και τα δύο αντίτυπα από τον υπόχρεο και 

εφόσον δηλώνονται και εισοδήµατα της συζύγου, υπογράφονται και από αυτή ή από τον 

πληρεξούσιό τους που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί γι’ αυτό. 

3. Επίσης, µε τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 38 του ν.2873/2000 

ορίζεται ότι οι επιτηδευµατίες, καθώς και οι κοινοπραξίες ή κοινωνίες επιτηδευµατιών, 

κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του π.δ. 186/1992, οι οποίοι: α) 

τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή β) τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του 

Κ.Β.Σ. και κατά την προηγούµενη διαχειριστική περίοδο έχουν πραγµατοποιήσει 

ακαθάριστα έσοδα: αα) πάνω από εκατό εκατοµµύρια (100.000.000) δραχµές, αν 

πρόκειται για εµπορική ή µικτή επιχείρηση, ββ) πάνω από πενήντα εκατοµµύρια 

(50.000.000) δραχµές, αν πρόκειται για επιτηδευµατία που ασκεί εµπορική επιχείρηση 

παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελµα, υποβάλλουν τις κάθε είδους δηλώσεις 

φορολογίας εισοδήµατος και φόρου προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.), αρχικές, 

συµπληρωµατικές, τροποποιητικές, περιοδικές και εκκαθαριστικές, αφού προηγουµένως 

έχουν υπογραφεί και από λογιστή φοροτεχνικό, κάτοχο της σχετικής άδειας ασκήσεως 

επαγγέλµατος. Ο λογιστής φοροτεχνικός είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των δηλώσεων 

ως προς τη συµφωνία αυτών µε τα φορολογικά και οικονοµικά δεδοµένα που 

προκύπτουν από τα τηρούµενα βιβλία και στοιχεία. 

4. Κατόπιν των όσων εκτέθηκαν και από ερωτήµατα που θέτετε µε την επιστολή σας, 

προκύπτει ότι η δήλωση συντάσσεται και υπογράφεται από τον υπόχρεο και την σύζυγό 

του στην περίπτωση που η τελευταία δηλώνει εισοδήµατα ή από τον πληρεξούσιό τους 

που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί γι αυτό και ανεξάρτητα από την ιδιότητά του, µε την 

απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι οι δηλώσεις αυτές δεν αφορούν τους υπόχρεους της 

παραγράφου 3 του παρόντος, στις οποίες απαιτείται υπογραφή από λογιστή φοροτεχνικό, 

κάτοχο της σχετικής άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος. Τα λοιπά θέµατα που θίγετε σχετικά 

µε την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 39 του ν.δ.3056/1954 του Κώδικος Περί 

∆ικηγόρων, δεν είναι της αρµοδιότητός µας. 
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Αθήνα, 25 Απριλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1019911/374/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Ποσό διατροφής για τέκνα. 

 

ΣΧΕΤ.: Το από 22.2.2007 ερώτηµά σας 

 

Σε απάντηση του σχετικού ερωτήµατός σας, σας γνωρίζουµε τα εξής: 

1. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 48 του ν.2238/94 ορίζεται ότι η διατροφή που 

καταβάλλεται στον σύζυγο ή στη σύζυγο, η οποία επιδικάστηκε σε αυτούς ή συµφωνήθηκε 

µε συµβολαιογραφική πράξη φορολογείται ως εισόδηµα από υπηρεσίες ελευθερίων 

επαγγελµάτων. Αντίθετα, το ποσό που καταβάλλεται σε τέκνα από οποιαδήποτε αιτία, δεν 

θεωρείται εισόδηµά τους και δεν υπάρχει υποχρέωση δήλωσής του. 

2. Η διατροφή που καταβάλλεται στο ανήλικο άγαµο τέκνο µε δικαστική απόφαση κ.λπ. δε 

λαµβάνεται υπόψη για τον προσδιορισµό του εισοδήµατος το οποίο δεν πρέπει να 

υπερβαίνει το τέκνο προκειµένου να θεωρείται προστατευόµενο µέλος του γονέα µε τον 

οποίο συνοικεί και τον βαρύνει (άρθρο 7 ν.2238/1994). 

3. Επίσης από τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις δεν προβλέπεται έκπτωση, από το 

εισόδηµα του γονέα, του ποσού της διατροφής που καταβάλλει στο ανήλικο τέκνο του. 

Το ποσό αυτό προέρχεται από εισόδηµα ή από οποιοδήποτε άλλο έσοδο του γονέα 

που το καταβάλλει το δηλώνει αυτός στη δήλωση του και φορολογείται κατά περίπτωση 

και εποµένως, δεν µπορεί να γίνει χρήση για φορολογικούς σκοπούς του ποσού της 

διατροφής από άλλο φορολογούµενο (τέκνο ή πρώην σύζυγο). 

Ύστερα από τα παραπάνω, η διατροφή που καταβάλλει ο γονέας στο ανήλικο τέκνο δεν 

αναγράφεται στη δήλωση του γονέα µε τον οποίο συνοικεί και τον βαρύνει. 
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Αθήνα 18 Απριλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1023496/455/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήµατος από εργαζόµενο 
ευκαιριακά σε διάφορους ιδιώτες (εργοδότες). 

 

ΣΧΕΤ.: Το 2081/23.2.2007 ερώτηµά σας. 

 

Σε απάντηση του σχετικού ερωτήµατός σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε τους διατάξεις της 1054645/1159/Α0012/ΠΟΛ. 

1192/16.6.2000 απόφασης που καθορίζει τον τρόπο υποβολής δήλωσης φόρου 

εισοδήµατος από εργαζόµενο σε διαφόρους ιδιώτες εργοδότες (χωρίς υποχρέωση 

χορήγηση βεβαίωσης αποδοχών) δεν γίνεται προσδιορισµός του ύψους του ποσού που 

µπορεί κάποιος φορολογούµενος να δηλώσει µε υπεύθυνη δήλωση. 

Επίσης, σύµφωνα µε την ίδια απόφαση, δεν υπάρχει περιορισµός στον αριθµό των 

εργοδοτών που εµφανίζεται κάποιος εργαζόµενος. 

Τα θέµατα αυτά καθώς και η ορθότητα των δηλούµενων στοιχείων, ανήκουν στην 

ελεγκτική αρµοδιότητά του Προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ.. 

 

 

 

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1023232/446/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: ∆ιαδικασία παραλαβής φορολογικών δηλώσεων φυσικών 
προσώπων από λογιστικά γραφεία. 

 

Απαντώντας στο 79/6.3.07 έγγραφό σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε ότι η διαδικασία παραλαβής των φορολογικών δηλώσεων από λογιστικά 

γραφεία όπως περιγράφεται στην 1011563/264/Α0012/5.2.2003 διαταγή εξακολουθεί να 

ισχύει και για τις φορολογικές δηλώσεις του οικον. έτους 2007, σύµφωνα µε την 

1021183Ι378/Α0012/ΠΟΛ. 1039/28.2.2007 διαταγή. 

Με αφορµή την επικοινωνία µας αυτή και ύστερα από τηλεφωνήµατα που 

δεχτήκαµε από συναδέλφους σας, σχετικά µε την 1020469/372/Α0012/27.2.2007 
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απόφαση για παράταση της προθεσµίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων του 

οικον. έτους 2007, σας διευκρινίζουµε ύστερα από την ορθή επανάληψη, σχετικά µε την 

παράγραφο 2 της απόφασης για την παράταση των φορολογικών δηλώσεων που 

υποβάλλονται µέσω διαδικτύου, ότι οι προθεσµίες όλων των κατηγοριών των υπόχρεων 

που προβλέπονται από τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου και των περιπτώσεων α΄ έως ε΄ 

της παρ.1 του άρθρου 62 του ν.2238/1994 παρατείνονται κατά δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες 

από τη λήψη της προθεσµίας τους. 

Αναλυτικά για τις ηµεροµηνίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων θα 

πληροφορηθείτε στην www.qsis.qr ιστοσελίδα. 
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ΑΡΘΡΟ 63 
 

Αθήνα, 28 Νοεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1114036/2185/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Υποβολή φορολογικής δήλωσης κατοίκων Εξωτερικού. 

 

Απαντώντας στην από 2.11.07 επιστολή σας, που µας εστάλη από το Πολιτικό 

Γραφείο Πρωθυπουργού µε το έγγραφο και για θέµατα της δικής µας αρµοδιότητας, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 62 η δήλωση φορολογίας 

υποβάλλεται µεταξύ άλλων και ηλεκτρονικά µέσω διαδικτύου και παράγει τα ίδια έννοµα 

αποτελέσµατα µε τη δήλωση που υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή ταχυδροµικά. 

Το ίδιο ισχύει και για τους κατοίκους εξωτερικού που είναι υπόχρεοι σε δήλωση 

φορολογίας εισοδήµατος και οι οποίοι θα πρέπει να ορίσουν αντιπρόσωπο στην Ελλάδα 

µε την αναγραφή των στοιχείων αυτού στην ένδειξη του «ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ» του πίνακα 1 

της φορολογικής δήλωσης. 

Επίσης, σύµφωνα µε την παραγρ.3 του άρθρου 63 του ίδιου νόµου, οι δηλώσεις 

των κατοίκων εξωτερικού που δεν ασκούν ατοµικώς εµπορική επιχείρηση γενικά ή 

ελευθέριο επάγγελµα, µπορεί να επιδίδονται και στην προξενική αρχή του τόπου που 

διαµένει ο υπόχρεος, η οποία οφείλει να τις διαβιβάζει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στον 

προϊστάµενο της αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας. 

Τέλος, σας πληροφορούµε ότι τόσο τα ανωτέρω όσο και άλλες διευκρινήσεις 

σχετικά µε τις υποχρεώσεις των κατοίκων εξωτερικού που έχουν υποχρέωση να 

υποβάλουν δήλωση στην Ελλάδα, παρέχονται στις ετήσιες οδηγίες για τη συµπλήρωση 

της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων και στο φορολογικό οδηγό 

κατοίκων εξωτερικού. 
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Αθήναι 29 Μαΐου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1052530/997/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Αρµόδια ∆.Ο.Υ. για την υποβολή φορολογικής δήλωσης. 

 

ΣΧΕΤ.: 1. Το από 25.2.07 ερώτηµά σας προς τη ∆/νση ∆ιεθνών Οικονοµικών 

Σχέσεων. 

 2. Το 624107/∆ΟΣ διαβιβαστικό στην υπηρεσία µας. 

 

Αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας πληροφορούµε τα ακόλουθα: 

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήµατος (ν.2238/1994) ορίζεται ότι σε φόρο υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, το 

οποίο αποκτά εισόδηµα που προκύπτει στην Ελλάδα ανεξάρτητα από την ιθαγένεια και 

τον τόπο κατοικίας ή διαµονής του. Επίσης ανεξάρτητα από την ιθαγένειά του σε φόρο 

υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο για τα εισοδήµατά του που προκύπτουν στην αλλοδαπή, 

εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα. 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του Κ.Φ.Ε ορίζεται ότι 

αρµόδιος για την παραλαβή των δηλώσεων και τον έλεγχό τους, την εξακρίβωση αυτών 

που δεν έχουν επιδώσει δηλώσεις και γενικά για την επιβολή του φόρου είναι ο 

Προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας της κατοικίας του φορολογουµένου. 

Για τα πρόσωπα που είναι κάτοικοι αλλοδαπής και έχουν υποχρέωση να υποβάλουν 

δήλωση στην Ελλάδα αρµόδιος είναι ο Προϊστάµενος της ∆ηµόσιας Οικονοµικής 

Υπηρεσίας κατοίκων εξωτερικού, εφόσον δεν ασκούν ατοµική εµπορική επιχείρηση ή 

ελευθέριο επάγγελµα οπότε αρµόδιος είναι ο Προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. της έδρας της 

κύριας επιχείρησης ή του κύριου επαγγέλµατός του. 

3. Επίσης από τη διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι το εισόδηµα από υπηρεσίες ελευθέριου 

επαγγέλµατος προκύπτει στην Ελλάδα όταν το επάγγελµα ασκείται στην Ελλάδα. 

4. Κατόπιν των ανωτέρω και σύµφωνα µε όσα αναφέρετε στην αίτησή σας, 

α. Υποχρεούστε σε υποβολή κοινής φορολογικής δήλωσης µε τη σύζυγό σας για το 

εισόδηµα που προέκυψε στην Ελλάδα το οικονοµικό έτος 2007 (χρήση 2006). 

Η σύζυγος δεν υποχρεούται να δηλώσει το εισόδηµα που προκύπτει στο Βέλγιο. 

β. Η φορολογική δήλωση θα υποβληθεί στη ∆.Ο.Υ. της έδρας του επαγγέλµατός 

σας, εφόσον αποκτήσατε εισόδηµα από ελευθέριο επάγγελµα στην Ελλάδα. (Σχετ. η 

1107/21.3.2007 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικον.). 

γ. Η συµπληρωµατική δήλωση υπoβάλλεται ηλεκτρονικά αλλά µόνο στην αρµόδια 
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∆.Ο.Υ. και εντός του οικείου οικονοµικού έτους. 

δ. Για τα ερωτήµατά σας, σχετικά µε τη συµπλήρωση των οικείων κωδικών της 

δήλωσης, αναλυτικές πληροφορίες δίνονται στο φυλλάδιο µε τις οδηγίες για τη 

συµπλήρωση της φορολογικής δήλωσης. 

ε. Τέλος, για τα ερωτήµατά σας σχετικά µε τη συµπλήρωση του εντύπου Ε9 

αρµόδια για την απάντηση τους είναι η ∆/νση Φορολογίας Κεφαλαίου, στην οποία 

κοινοποιείται το παρόν µε φωτοαντίγραφο της αίτησής σας. 

 

 

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1034145/617/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Η ταχυδροµική θυρίδα δεν µπορεί να γίνει δεκτή ως 
ταχυδροµική διεύθυνση. 

 

ΣΧΕΤ.: Η από 23.2.2007 επιστολή σας. 

 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

κάνουµε γνωστό ότι όπως έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση (σχετ. 

1149879/1998/Α0012/ΠΟΛ. 1055/1994 διαταγή) η αλλαγή διεύθυνσης αλληλογραφίας 

φορολογούµενου σε ταχυδροµική θυρίδα δεν είναι επιτρεπτή σύµφωνα µε την παρ. 1 του 

άρθρου 63 του άρθρου 63 του Κ.Φ.Ε.. Συγκεκριµένα, αρµόδιος για την παραλαβή των 

δηλώσεων και τον έλεγχό τους, την εξακρίβωση αυτών που δεν έχουν επιδώσει δηλώσεις 

και γενικά για την επιβολή του φόρου είναι ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής 

υπηρεσίας της κατοικίας του φορολογούµενου. 

Η σωστή εφαρµογή του νόµου δεν µπορεί να γίνει όταν αντί για διεύθυνση 

κατοικίας γίνεται χρήση της ταχυδροµικής θυρίδας. Ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. στα 

πλαίσια των αρµοδιοτήτων του οφείλει να γνωρίζει την φυσική διεύθυνση των 

φορολογούµενων προκειµένου να είναι σε θέση να ασκήσει έλεγχο για την ορθότητα των 

δεδηλωµένων στοιχείων. Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι για τη σωστή εφαρµογή 

του Νόµου, δεν δύναται να γίνει δεκτή η ταχυδροµική θυρίδα ως ταχυδροµική διεύθυνση 

(σχετ. 1063260/1768/Α0012/30.7.04). Κατ’ εφαρµογή των ανωτέρω δεν είναι επιτρεπτή 

διαφορετική από αυτή της επαγγελµατικής έδρας διεύθυνση. 
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ΑΡΘΡΟ 64  

 

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1064377/1285/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος. 

 

Απαντώντας στο 11201/19.6.2007 έγγραφό σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, 

σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Όπως µας γνώρισε η ∆/νση Βιβλίων και Στοιχείων του Υπουργείου µας µε το 

206/13.8.2007 έγγραφό της, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 17 

του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι οι πράξεις του ισολογισµού, καθώς και το κλείσιµο αυτού 

περατώνονται εντός τριών (3) µηνών από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου για τις 

ατοµικές επιχειρήσεις, προσωπικές εταιρείες, εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, 

κοινοπραξίες, κοινωνίες του Αστικού Κώδικα και αστικές εταιρείες. Οι παραπάνω 

προθεσµίες δεν µπορούν να υπερβούν την προθεσµία υποβολής της δήλωσης 

φορολογίας εισοδήµατος. 

Το ΣτΕ ερµηνεύοντας τις προαναφερόµενες διατάξεις, µε την 2205/1991 απόφασή 

του έκρινε ότι από αυτές τις διατάξεις και ειδικότερα εκείνες που αναφέρονται παραπάνω, 

συνάγεται ότι δεν µπορεί για οποιοδήποτε λόγο να γίνουν εγγραφές τροποποιητικές του 

ισολογισµού της επιχείρησης µετά την πάροδο των προθεσµιών που θεσπίζονται µε 

αυτές. 

Εποµένως εάν Ε. Ε. τροποποιήσει τον ισολογισµό µιας διαχειριστικής χρήσης της 

µετά την προθεσµία κλεισίµατος αυτού, ο τροποποιηµένος ισολογισµός δεν αναγνωρίζεται 

από πλευράς εφαρµογής των διατάξεων του Κ.Β.Σ. 

2. Ύστερα από τα παραπάνω, εφόσον από πλευράς εφαρµογής των διατάξεων του Κ.Β.Σ. 

δεν αναγνωρίζονται οι τροποποιηµένοι µετά την προθεσµία κλεισίµατος των ισολογισµοί, 

οι τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος των οικονοµικών ετών 2004, 2005 

και 2006 της ετερ. εταιρίας, που αναφέρεσθε, δεν γίνονται δεκτές. 

3. Τέλος, όσον αφορά το θέµα µεταφοράς ζηµίας επιχειρήσεων, µε την 

10271781/10254/Β0012/ΠΟΛ. 1052/15.3.2007 ερµηνευτική διαταγή µας, διευκρινίζεται ότι 

µε την τροποποίηση του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε. µε την 

παρ.1 του άρθρου 9 του ν.3522/2006, που ισχύει για τους υπόχρεους της παραγράφου 4 

του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. (Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ.), οι επιχειρήσεις διατηρούν το δικαίωµα 
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µεταφοράς της ζηµίας που προέκυψε από επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία του 

Κ.Β.Σ. στα επόµενα έτη, εφόσον η ζηµία έχει δηλωθεί µέχρι το τέλος του οικονοµικού έτους 

που προέκυψε, χωρίς να απαιτείται η δήλωση της ζηµίας αυτής και µε τις δηλώσεις των 

εποµένων οικονοµικών ετών, όταν τα αποτελέσµατα είναι ζηµιογόνα. 

Εποµένως, διατηρείται το δικαίωµα µεταφοράς της ζηµίας που προέκυψε από 

επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ. στα επόµενα έτη, εφόσον, ως ζηµία, που 

εκκρεµεί στην Υπηρεσία σας, έχει δηλωθεί µέχρι το τέλος του οικονοµικού έτους στο οποίο 

αυτή προέκυψε, έστω και αν δεν δηλώθηκε στις δηλώσεις των επόµενων οικονοµικών 

ετών της εταιρίας, που τα αποτελέσµατα ήταν ζηµιογόνα. 

 

 

Αθήνα, 19 Σεπτεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1077422/1509/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος σε περίπτωση λύσης 
οµόρρυθµης εταιρίας. 

 

Απαντώντας στην από 6.8.2007 αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής 

1. Σύµφωνα µε την 1028894/310/A0012/24.2.1993 διαταγή µας, η οποία 

εξακολουθεί να ισχύει, δεν βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου εισοδήµατος στο όνοµα των 

υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε., εφόσον δεν πρόκειται για εικονική 

λύση, δηλαδή δεν συνεχίζεται η αυτή δραστηριότητα στην ίδια επαγγελµατική 

εγκατάσταση είτε µε την µορφή ατοµικής επιχείρησης, είτε νέας οποιασδήποτε άλλης 

µορφής εταιρίας από τους ίδιους τους εταίρους. 

Αντίθετα, δεν τίθεται θέµα µη βεβαίωσης προκαταβολής φόρου εισοδήµατος σε 

περίπτωση µετατροπής ή συγχώνευσης των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 

του Κ. Φ. Ε σε οποιασδήποτε µορφής εταιρίας. 

Μείωση της βεβαιωθείσας προκαταβολής µπορεί να γίνει µόνο εφόσον 

ακολουθηθεί η διαδικασία που αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 53 του Κ.Φ.Ε. και 

µόνο για τις µη ληξιπρόθεσµες δόσεις. 

2. Τα παραπάνω, ως θέµα πραγµατικό, ανάγονται στην εξελεγκτική εξουσία του 

Προϊσταµένου της αρµόδιας ∆.Ο.Υ., ο οποίος αφού ελέγξει τις κρινόµενες υποθέσεις, που 

αναφέρονται στην αίτηση, να απαντήσει στο φορολογούµενο γνωρίζοντας και σε µας. 
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Αθήνα, 2 Μαΐου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 10384191733/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Λύση ετερόρρυθµης εταιρίας µε καταγγελία. 

 

Απαντώντας στο 3815/12.4.2007 έγγραφό σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, 

σας πληροφορούµε τα ακόλουθα: 

1. Με το άρθρο 766 του Α.Κ., η εταιρία που έχει συσταθεί για ορισµένο χρόνο 

λύνεται µε καταγγελία πριν περάσει ο χρόνος αυτός, αν υπάρχει σπουδαίος λόγος. 

Αντίθετη συµφωνία, που περιορίζει µε προθεσµία ή µε άλλον τρόπο το δικαίωµα 

αυτό της καταγγελίας, είναι άκυρη. 

2. Για τη λύση της εταιρίας δια καταγγελίας, επί προσωπικών εταιριών, απαιτείται 

αυτή να γίνει εγγράφως και να δηµοσιευθεί στα πρωτοδικεία της έδρας της εταιρίας 

(εµπορ. νόµος, άρθρο 46). 

3. Επίσης, µε το άρθρο 778 του Α.Κ αφού λυθεί η εταιρία, η εκκαθάριση, αν δεν 

συµφωνήθηκε κάτι άλλο, ενεργείται από όλους τους εταίρους µαζί ή από εκκαθαριστή που 

έχει διοριστεί µε οµόφωνη απόφαση όλων. Σε περίπτωση διαφωνίας ο εκκαθαριστής 

διορίζεται ή αντικαθίσταται από το δικαστήριο µε αίτηση ενός από τους εταίρους και η 

αντικατάσταση γίνεται µόνο για σπουδαίους λόγους. 

4. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν.2238/1994, 

οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήµατος 

στον Προϊστάµενο της αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, ως εξής:  

α)................ 

β) .............. . 

γ)............... .. 

δ) Μέσα σε τρεισήµισι (3,5) µήνες από την ηµεροµηνία λήξης της διαχειριστικής περιόδου, 

αν η εταιρία ή η κοινοπραξία τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και 

Στοιχείων. 

ε) Μέσα σε τρεις (3) µήνες από την ηµεροµηνία λύσης, µετατροπής ή συγχώνευσης της 

εταιρίας ή κοινοπραξίας, κατά περίπτωση, και εφόσον η εταιρία ή η κοινοπραξία τηρεί 

βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και η 

διαχειριστική περίοδός της λήγει µέχρι τις 30 Νοεµβρίου του οικείου οικονοµικού έτους. 

στ) Για τους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση 

εφαρµόζεται ανάλογα η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 107.  

Η δήλωση επιδίδεται από το νόµιµο εκπρόσωπο ή το πρόσωπο που έχει ορισθεί γι’ 
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αυτό, στον προϊστάµενο της αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας. 

5. Με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 107 του 

ν.2238/1994, η δήλωση των νοµικών προσώπων του άρθρου 101 που έχουν τεθεί υπό 

εκκαθάριση, υποβάλλουν δηλώσεις φόρου εισοδήµατος µέσα σε ένα µήνα από τη λήξη της 

εκκαθάρισης για τα εισοδήµατα που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο αυτή. Σε περίπτωση 

παράτασης της εκκαθάρισης πέραν του έτους υποβάλλεται προσωρινή δήλωση για τα 

εισοδήµατα κάθε έτους µέσα σε ένα µήνα από τη λήξη του, επιφυλασσοµένης της 

υποβολής οριστικής δήλωσης συγχρόνως µε τη λήξη της εκκαθάρισης. 

6. Με βάση τα προαναφερόµενα, εάν η λύση της ετερόρρυθµης εταιρίας, που 

αναφέρεσθε, δηµοσιεύθηκε στο αρµόδιο πρωτοδικείο, αυτή θεωρείται ότι λύθηκε από την 

ηµεροµηνία της δηµοσίευσης της πράξης στο πρωτοδικείο και τέθηκε εφεξής σε 

εκκαθάριση. 

Από την ηµεροµηνία που η εταιρία βρίσκεται σε εκκαθάριση, η οποία παρατάθηκε 

πέραν του έτους, θα υποβάλλονται, προσωρινές δηλώσεις φόρου εισοδήµατός της, ως 

εταιρίας σε εκκαθάριση, µέχρι τη λήξη της εκκαθάρισης που θα υποβληθεί η οριστική 

δήλωση φόρου εισοδήµατος της εκκαθάρισης. 

Σε περίπτωση χορήγησης πιστοποιητικού στην εταιρία, πρέπει να αναφέρεται ότι 

αυτή βρίσκεται σε εκκαθάριση και υποβάλλονται προσωρινές δηλώσεις φόρου 

εισοδήµατος εκκαθάρισης της Ε.Ε.. 
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ΑΡΘΡΟ 68 
 
Αθήνα, 30 Μαρτίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1033603/611/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Έκδοση και κοινοποίηση φύλλων ελέγχου φόρου εισοδήµατος 
θανόντα φορολογουµένου σε περίπτωση αποποίησης της κληρονοµίας. 

 

Σε απάντηση του 15618/28.12.2006 εγγράφου σας, το οποίο µας διαβίβασε η 

∆ιεύθυνση Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (∆16), σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 68 του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήµατος (ν.2238/1994) ορίζεται ότι, το φύλλο ελέγχου προσδιορισµού του φόρου 

εισοδήµατος που εκδίδει ο Προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας µε βάση τα 

αποτελέσµατα του ελέγχου, αν πρόκειται για θανόντα φορολογούµενο, το φύλλο αυτό 

εκδίδεται στο όνοµά του, για τα εισοδήµατα που απέκτησε µέχρι την ηµεροµηνία του 

θανάτου του. 

2. Επίσης µε τις διατάξεις του άρθρου 69 του ίδιου Κώδικα ορίζεται ότι, σε περίπτωση 

θανάτου του φορολογουµένου, η κοινοποίηση του φύλλου ελέγχου γίνεται στους 

κληρονόµους του. 

3. Περαιτέρω, για την περίπτωση αποποιήσεων της κληρονοµίας από τους κληρονόµους 

του επιχειρηµατία, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1813 - 1824 του Αστικού 

Κώδικα, σύµφωνα µε τις οποίες ως κληρονόµοι καλούνται οι κατιόντες του 

κληρονοµουµένου και αν, τέλος, κατά την επαγωγή της κληρονοµίας δεν υπάρχει 

κληρονόµος κατά το νόµο, ως εξ αδιαθέτου κληρονόµος καλείται το δηµόσιο (σχετ. 

1088465/1782/Α0012/4.11.2002 έγγραφό µας). 
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ΑΡΘΡΟ 70 
 

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1049491/957/ Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Υπόχρεος υποβολής αίτησης για διοικητική επίλυση της 
διαφοράς και υπογραφής του πρακτικού συµβιβασµού, µε βάση τις 
διατάξεις του άρθρου 70 του ν.2238/1994, σε περίπτωση παύσης των 
εργασιών της πτώχευσης και κήρυξης του πτωχού συγγνωστού ή µη. 

 

Σε απάντηση του µε αριθµό πρωτοκόλλου 5453/15-5-2007 εγγράφου σας, αναφορικά 

µε το θέµα, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 70 του ν.2238/1994, µεταξύ των άλλων 

ορίζεται ότι, η πρόταση για διοικητική επίλυση της διαφοράς υποβάλλεται, προκειµένου για 

πτωχεύσαντα από το σύνδικο, ο οποίος προτείνει τη διοικητική επίλυση της διαφοράς και 

υπογράφει και την πράξη που ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου αυτού. 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του πιο πάνω άρθρου και νόµου, 

ορίζεται ότι, η πρόταση υποβάλλεται στον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής 

υπηρεσίας που έχει εκδώσει το φύλλο ελέγχου, µε το δικόγραφο της προσφυγής ή µε 

ιδιαίτερη αίτηση που κατατίθεται µέσα στη νόµιµη προθεσµία για την άσκηση της 

προσφυγής. 

3. Εξάλλου, µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου και νόµου, ορίζεται ότι, 

αν υποβληθεί αίτηµα για διοικητική επίλυση της διαφοράς µε ιδιαίτερη αίτηση, η προθεσµία 

για την άσκηση της προσφυγής αναστέλλεται µε την υποβολή της αίτησης, µη 

υπολογιζοµένης της ηµέρας υποβολής αυτής και συνεχίζει από την επόµενη εργάσιµη για 

τις δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα της ηµέρας υπογραφής της πράξης µαταίωσης ή µερικής 

επίλυσης της διαφοράς. 

4. Ακόµη, µε τις διατάξεις της παραγράφου 7 του αυτού άρθρου και νόµου, ορίζεται ότι η 

συζήτηση της αίτησης για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς και η υπογραφή της σχετικής 

πράξης µπορεί να γίνει και από ειδικό πληρεξούσιο του υπόχρεου, εφόσον κατατεθεί στον 

αρµόδιο προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας ή του ελεγκτικού κέντρου 

πληρεξούσιο έγγραφο δηµόσιο ή ιδιωτικό µε θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από 

την κατά νόµο αρµόδια αρχή. 

5. Με τις διατάξεις του άρθρου 637 του Εµπορικού Νόµου ορίζεται ότι, «εάν αι εργασίαι της 

πτωχεύσεως δεν δύνανται να εξακολουθήσωσι δι’ έλλειψιν περιουσίας, το δικαστήριον 
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δύναται, επί τη εκθέσει του εισηγητού και ακουσθέντων των συνδίκων, να κηρύξει και εξ 

επαγγέλµατος την παύσιν των εργασιών της πτωχεύσεως. Εν τοιαύτη περιπτώσει οι 

πιστωταί αναλαµβάνουσι την ενάσκησιν των ατοµικών αυτών δικαιωµάτων. Αλλά δια της 

αυτής αποφάσεως το δικαστήριον, ένεκεν ιδιαίτερων λόγων και ακουσθέντων των 

συνδίκων, δύναται ν’ αποφανθή ότι ο πτωχεύσας είναι συγγνωστός. Η εκτέλεσις της περί 

αποπερατώσεως της πτωχεύσεως αποφάσεως αναστέλλεται επί ένα µήνα από της 

χρονολογίας αυτής». 

6. Η δικαστηριακή νοµολογία έχει κατά καιρούς αποφανθεί ότι, από την κήρυξη της 

παύσης των εργασιών της πτώχευσης εξακολουθεί να υπάρχει η πτώχευση αλλά τελεί σε 

αδράνεια. Κατά την διάρκεια αυτής της αδρανείας της παύει το λειτούργηµα του συνδίκου 

καθώς και η παραπέρα διαχείριση της πτωχευτικής περιουσίας εκ µέρους του, την οποία, 

έκτοτε, αναλαµβάνει ο πτωχός, που δικαιούται συγχρόνως ν’ ασκήσει τα δικαιώµατά του 

ενεργητικά και παθητικά, να συνεχίσει τις δίκες και να παρίσταται στο δικαστήριο χωρίς 

σύµπραξη του συνδίκου, τα καθήκοντα του οποίου αναβιώνουν µόνο µετά την ανάκληση ή 

εξαφάνιση της απόφασης που κηρύσσει την παύση των εργασιών της πτώχευσης. Ο 

πτωχός νοµιµοποιείται να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης που κηρύσσει την παύση 

των εργασιών της πτώχευσης η οποία έχει ως αποτέλεσµα οι πτωχευτικοί πιστωτές να 

αναλαµβάνουν την άσκηση των ατοµικών διώξεών τους και µόνο στην περίπτωση που το 

δικαστήριο κηρύξει τον πτωχό συγγνωστό, δεν προσωποκρατείται για απαιτήσεις των 

πτωχευτικών πιστωτών, οι οποίοι µπορούν να επιληφθούν µόνο της περιουσίας του. 

7. Επίσης, µε την 10973631/1321/∆Ε - Α/ΠΟΛ.1244/17.10.2001 διαταγή µας, µε την οποία 

κοινοποιήθηκε η 307/2001 Γνωµοδότηση του Γ΄ Τµήµατος του Νοµικού Συµβουλίου του 

Κράτους και η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονοµικών, µεταξύ των 

άλλων, ρητά διατυπώθηκε ότι στην περίπτωση που οι εργασίες της πτώχευσης έχουν 

παύσει, λόγω ελλείψεως ενεργητικού, τότε εξαιτίας της συνακόλουθης παύσης του 

λειτουργήµατος του συνδίκου, µόνος νοµιµοποιούµενος προς διεξαγωγή των δικών σε 

κάθε περίπτωση τυγχάνει ο πτωχός. 

8. Με το ανωτέρω έγγραφό σας, µας πληροφορείτε ότι διενεργήσατε τακτικό έλεγχο σε 

ατοµική επιχείρηση που είχε κηρυχθεί σε πτώχευση και επιδώσατε τις εκθέσεις και τα 

σχετικά φύλλα ελέγχου στον πτωχό και στον σύνδικο της πτώχευσης. Την 60η ηµέρα από 

της επιδόσεώς τους, υποβλήθηκε αίτηση διοικητικής επίλυσης των διαφορών επ’ ονόµατι 

του πτωχού. Το αρµόδιο Πρωτοδικείο κήρυξε την παύση των εργασιών της πτώχευσης 

λόγω έλλειψης ενεργητικού και τον πτωχό µη συγγνωστό, σε χρόνο προγενέστερο των 

ανωτέρω επιδόσεων. Κατά της πιο πάνω απόφασης του Πρωτοδικείου ασκήθηκε έφεση 

προκειµένου να κηρυχθεί ο πτωχός συγγνωστός. Το ερώτηµα που τίθεται είναι αν ο 
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ανωτέρω πτωχός νοµιµοποιείται στην ιδίω ονόµατι υποβολή αίτησης για διοικητική 

επίλυση της διαφοράς προκειµένου να έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου 6 

του άρθρου 70 του ν.2238/1994, περί της προβλεπόµενης αναστολής της προθεσµίας για 

την άσκηση της προσφυγής. 

9. Κατόπιν των όσων εκτέθηκαν, σας γνωρίζουµε ότι ο πτωχός του οποίου κηρύχθηκε η 

παύση των εργασιών της πτώχευσης λόγω έλλειψης ενεργητικού από το αρµόδιο 

πρωτοδικείο και ανεξάρτητα αν ο ίδιος κηρύχθηκε συγγνωστός ή µη, είναι ο µόνος 

νοµιµοποιούµενος σε υποβολή αίτησης για διοικητική επίλυση των διαφορών φορολογικού 

ελέγχου καθώς και σε υπογραφή της σχετικής πράξης συµβιβασµού σε περίπτωση 

επέλευσης συµφωνίας και συνεπώς οι διατάξεις της παραγράφου. 6 του άρθρου 70 του 

ν.2238/1994, περί της προβλεπόµενης αναστολής της προθεσµίας για την άσκηση της 

προσφυγής εφαρµόζονται και στην περίπτωση αυτή και τούτο καθόσον η κήρυξη της 

παύσης των εργασιών της πτώχευσης λόγω έλλειψης ενεργητικού από το αρµόδιο 

πρωτοδικείο επάγεται την παύση του λειτουργήµατος του συνδίκου. Το γεγονός ότι 

ασκήθηκε έφεση από τον ανωτέρω µη συγγνωστό πτωχό κατά της απόφασης του 

Πρωτοδικείου προκειµένου να κηρυχθεί συγγνωστός, δεν επηρεάζει την ανωτέρω 

διαδικασία. 
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ΑΡΘΡΟ 72 

 

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2007 

Αριθµ. Πρωτ.: 1093285/1808/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Επιστροφή φόρου εισοδήµατος που καταβλήθηκε αχρεώστητα. 

 

ΣΧΕΤ.: Το από 13.9.2007 ερώτηµά σας. 

 

Σε απάντηση του σχετικού ερωτήµατός σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 72 του ν.2238/1994 

υπάρχει η δυνατότητα µεταφοράς της φορολογητέας ύλης στις περιπτώσεις κατά τις 

οποίες η φορολογητέα ύλη φορολογήθηκε στο όνοµα προσώπου το οποίο σύµφωνα µε το 

νόµο δεν έχει φορολογική υποχρέωση γι’ αυτή τη φορολογητέα ύλη. Σε αυτή την 

περίπτωση ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, όταν διαπιστώσει την 

πλάνη, προβαίνει σε νέα εγγραφή στο όνοµα του πραγµατικού υπόχρεου. Η τελεσιδικία 

της νέας εγγραφής, στο όνοµα του πραγµατικού υπόχρεου, αποτελεί λόγω τροποποίησης 

ή ακύρωσης ή κατά περίπτωση, αναθεώρησης, της παλαιάς εγγραφής, καθόσον αφορά τη 

φορολογητέα ύλη η οποία περιλήφθηκε στη νέα εγγραφή. 

Κατά την εφαρµογή των παραπάνω διατάξεων δεν ισχύουν: α) οι διατάξεις περί 

παραγραφής του δικαιώµατος του ∆ηµοσίου για την ενέργεια των οικείων φορολογικών 

εγγράφων και β) η προθεσµία που ορίζεται από τις διατάξεις του νόµου. 

2. Από το έγγραφό σας προκύπτει ότι ως Πρόεδρος του ∆.Σ. έχετε λάβει εµβάσµατα 

µε προσωπικές επιταγές από προµηθευτή της εταιρείας από Σουηδικό οίκο ως προµήθεια 

για παραγγελίες που πραγµατοποίησε η εταιρία κατά τα έτη 1998 έως και 2003 ενώ, 

κατόπιν ελέγχου της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων, υποβάλατε συµπληρωµατικές 

δηλώσεις για τα έτη 2000 - 2003 δηλώνοντας τα αντίστοιχα ποσά καταβάλλοντας τους 

αντίστοιχους φόρους και τα πρόσθετα τέλη στην ∆.Ο.Υ. Θεσ/κης. Ωστόσο, ύστερα από 

σχετικούς ελέγχους που έγιναν στην εταιρεία, από το ΠΕΚ Θεσ/κης προέκυψε ότι υπόχρεη 

στην καταβολή του φόρου ήταν η εταιρεία και όχι εσείς, ως φυσικό πρόσωπο. Κατόπιν 

αυτών, η εταιρεία προχώρησε σε διοικητικό συµβιβασµό και πληρώνει αυτή πλέον τους 

φόρους και τα πρόσθετα τέλη για το συγκεκριµένο εισόδηµα, ενώ κρίθηκε ότι από νοµική 

πλάνη είχατε θεωρήσει ότι είστε εσείς υπόχρεη στην καταβολή του φόρου. 
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3. Από όσα αναφέρονται παραπάνω, και όπως έχει γίνει ήδη δεκτό από την υπηρεσία 

µας σε άλλη παρόµοια περίπτωση (σχετ.1032649/939/Α0012/20.4.2004 έγγραφό µας) 

προκύπτει ότι ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. Θεσ/κης πρέπει να προβεί αυτεπάγγελτα στη 

µεταφορά της φορολογητέας ύλης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.2 του άρθρου 72 

του ν.2238/94, εφόσον διαπιστωθεί ότι από νοµική πλάνη φορολογηθήκατε για 

φορολογητέα ύλη για την οποία δεν είχατε υποχρέωση. Τονίζουµε ότι διαπίστωση της 

πλάνης είναι, σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση, θέµα πραγµατικό και ανάγεται στην 

ελεγκτική εξουσία του αρµόδιου εκάστοτε προϊσταµένου ∆.Ο.Υ.. 

 

 

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1057514/1104/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση δήλωσης των µισθωµάτων ακινήτων ιδιοκτησίας 
Ο.Ε. που λύεται λόγω θανάτου των µελών της, από τον µοναδικό 
κληρονόµο τους. 

 

ΣΧΕΤ.: α) Το 1022016/430/Α0012/8.5.2007 έγγραφό µας. 

β) Το «….» έγγραφο της ∆/νσης Ελέγχου. 

 

Σε συνέχεια του πιο πάνω (α) σχετικού απαντητικού µας εγγράφου, αναφορικά µε 

το υπόψη θέµα και ενόψει της υποβολής νεώτερου ερωτήµατος της ∆/νσης Ελέγχου, 

αναφορικά µε τη δυνατότητα εφαρµογής του άρθρου 72 του ν.2238/1994 στην παρούσα 

υπόθεση, µε το πιο πάνω (β) σχετικό, σας πληροφορούµε συµπληρωµατικά τα ακόλουθα: 

1. Με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 72 του ν.2238/1994 ορίζεται 

η δυνατότητα µεταφοράς της φορολογητέας ύλης στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η 

φορολογητέα ύλη φορολογήθηκε στο όνοµα προσώπου το οποίο σύµφωνα µε το νόµο δεν 

έχει φορολογική υποχρέωση γι’ αυτή τη φορολογητέα ύλη. Σε αυτή την περίπτωση ο 

προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, όταν διαπιστώσει την πλάνη, 

προβαίνει σε νέα εγγραφή στο όνοµα του πραγµατικού υπόχρεου. Η τελεσιδικία της νέας 

εγγραφής, στο όνοµα του πραγµατικού υπόχρεου, αποτελεί λόγω τροποποίησης ή 

ακύρωσης ή κατά περίπτωση, αναθεώρησης, της παλαιάς εγγραφής, καθόσον αφορά τη 

φορολογητέα ύλη η οποία περιλήφθηκε στη νέα εγγραφή. 

Κατά την εφαρµογή των παραπάνω διατάξεων δεν ισχύουν: α) οι διατάξεις περί 

παραγραφής του δικαιώµατος του ∆ηµοσίου για την ενέργεια των οικείων φορολογικών 
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εγγραφών και β) η προθεσµία που ορίζεται από τις διατάξεις του νόµου περί είσπραξης 

δηµόσιων εσόδων για την επιστροφή ή το συµψηφισµό φόρων, γενικά, που καταβλήθηκαν 

αχρεωστήτως. 

2. Ερµηνεύοντας τις πιο πάνω διατάξεις έγινε δεκτό από τη ∆ιοίκηση ότι υπάρχει 

δυνατότητα µεταφοράς φορολογητέας ύλης σε περίπτωση που τα εισοδήµατα από 

εκµίσθωση ακινήτων ιδιοκτησίας Ο.Ε. δηλώθηκαν από τους εταίρους της και 

φορολογήθηκαν µε τις ατοµικές τους δηλώσεις, αντί να δηλωθούν και να φορολογηθούν 

στο όνοµα της εταιρίας. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η υποβολή τροποποιητικών 

δηλώσεων, αλλά η µεταφορά της, φορολογητέας ύλης διενεργείται οίκοθεν από τον 

αρµόδιο Προϊστάµενο ∆.Ο.Υ., εφόσον διαπιστώσει ότι από πλάνη ο φορολογούµενος 

φορολογήθηκε για φορολογητέα ύλη που δεν είχε φορολογική υποχρέωση, προβαίνοντας 

σε νέα εγγραφή στο όνοµα του πραγµατικού υπόχρεου, χωρίς την επιβολή κυρώσεων. Η 

τελεσιδικία της νέας εγγραφής στο όνοµα του πραγµατικού υπόχρεου αποτελεί 

προϋπόθεση τροποποίησης ή ακύρωσης ή κατά περίπτωση αναθεώρησης της παλιάς 

εγγραφής. Η διαπίστωση της πλάνης σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση είναι θέµα 

πραγµατικό και ανάγεται στην ελεγκτική εξουσία του αρµόδιου Προϊσταµένου ∆.Ο.Υ. (σχετ. 

τα 1062435/1024/Α0012/10.12.1999, 1014518/1658/Α0012/11.2.2000 και 

1008694/230/Α0012/18.2.2003 έγγραφά µας). 

3. Συνεπώς, η δυνατότητα µεταφοράς της φορολογητέας ύλης στο όνοµα της Ο.Ε. για 

το χρονικό διάστηµα από 28.9.1974 µέχρι 13.5.1986 που αυτή τελούσε υπό εκκαθάριση, 

για τα εισοδήµατα ακινήτων ιδιοκτησίας της, που δηλώθηκαν από τα µέλη της «…» και 

«…» αποτελεί θέµα πραγµατικό κι αρµόδιος να αποφανθεί είναι ο Προϊστάµενος ∆.Ο.Υ.. 

 

 

Αθήνα, 15 Μαΐου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1103684/2417/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή του άρθρου 72 του ν.2238/1994. 

 

ΣΧΕΤ.: Το 17855/16.11.2006 έγγραφό σας. 

 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Με βάση τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της υποπ.αα΄ της περίπτ.α΄ της 

παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 όπως αυτό ισχύει για τις χρήσεις που λήγουν µέχρι 

31.12.2002 πριν την τροποποίηση του µε την παραγρ.2 του άρθρου 5 του 
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ν.3091/24.12.2002 (ΦΕΚ 330 Α΄), από τα ακαθάριστα έσοδα των εταιρειών περιορισµένης 

ευθύνης, δεν εκπίπτουν οι µισθοί και οι κάθε είδους απολαβές των εταίρων ή µελών τους 

προκειµένου να προσδιορισθεί το καθαρό τους εισόδηµα. 

2. Όπως αναφέρετε στο έγγραφό σας, ο φορολογούµενός σας ελάµβανε αµοιβές 

από την υπόψη Ε.Π.Ε. που ήταν µέλος, οι οποίες αφαιρούνταν από τα ακαθάριστα έσοδα 

της Ε.Π.Ε. και δηλώνονταν από τον ίδιο ως εισόδηµα µε τις ατοµικές του δηλώσεις οικον. 

ετών 1994, 1995, 1996 και 1997. Κατόπιν ελέγχου της Ε.Π.Ε από το πρώην 16ο ΤΕΚ 

Αθηνών ορθώς οι αµοιβές αυτές προστέθηκαν στο δηλούµενο εισόδηµα της Ε.Π.Ε ως 

λογιστικές διαφορές για να φορολογηθούν στο επίπεδο του νοµικού προσώπου. 

3. Σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 72 του ν.2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) η 

µεταφορά φορολογητέας ύλης έχει εφαρµογή και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η 

φορολογητέα ύλη φορολογήθηκε στο όνοµα προσώπου, το οποίο σύµφωνα µε το νόµο 

δεν έχει φορολογική υποχρέωση γι’ αυτή τη φορολογητέα ύλη. Σε αυτή την περίπτωση ο 

προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, όταν διαπιστώσει την πλάνη, 

προβαίνει σε νέα εγγραφή στο όνοµα του πραγµατικού υπόχρεου. Η τελεσιδικία της νέας 

εγγραφής, στο όνοµα του πραγµατικού υπόχρεου, αποτελεί λόγο τροποποίησης ή 

ακύρωσης ή, κατά περίπτωση, αναθεώρησης της παλιάς εγγραφής, καθόσον αφορά τη 

φορολογητέα ύλη η οποία περιλήφθηκε στη νέα εγγραφή. 

Επισηµαίνεται ακόµα, ότι κατά την εφαρµογή των διατάξεων περί µεταφοράς 

φορολογητέας ύλης (παρ. 1,2 του άρθρου 72 του ν.2238/1994) δεν ισχύουν: α) οι 

διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώµατος του ∆ηµοσίου για την ενέργεια των οικείων 

φορολογικών εγγραφών και β) η προθεσµία που ορίζεται από τις διατάξεις του νόµου περί 

εισπράξεως δηµοσίων εσόδων για την επιστροφή ή το συµψηφισµό φόρων, γενικά, που 

καταβλήθηκαν αχρεωστήτως (παρ.3 άρθρου 72 ν.2238/1994). 

4. Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης των 

αµοιβών αυτών, εφόσον αυτές είχαν ήδη δηλωθεί από το φορολογούµενο, εταίρο της 

Ε.Π.Ε., ο οποίος σύµφωνα µε το νόµο δεν είχε φορολογική υποχρέωση γι’ αυτή τη 

φορολογητέα ύλη, ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. που είναι αρµόδιος για τη φορολόγηση των 

εισοδηµάτων του εταίρου της Ε.Π.Ε. (∆.Ο.Υ. Αθηνών) δύναται να εφαρµόσει τις διατάξεις 

του άρθρου 72 του ν.2238/1994. 

Το προηγούµενο άρθρο έχει εφαρµογή ανεξάρτητα από την οριστική περαίωση της 

δήλωσης του εταίρου της ΕΠΕ, (ΠΟΛ. 1177/2002, Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1155/2002), καθόσον 

για την µεταφορά της φορολογητέας ύλης, πέραν των πραγµατικών περιστατικών, δεν 

απαιτούνται από τη διάταξη περαιτέρω προϋποθέσεις. 
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Αθήνα, 29 Μαρτίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1026039/508/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Υποβολή ανακλητικών δηλώσεων - µεταφορά φορολογητέας 
ύλης όταν εισοδήµατα ανήλικων τέκνων φορολογήθηκαν στην µητέρα 
τους. 

 

Απαντώντας στην από 13.3.07 αίτηση της κυρίας «…» την οποία σας 

επισυνάπτουµε, σχετικά µε το πιο πάνω θέµα, σας πληροφορούµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ.4 του άρθρου 5 του Κ.Φ.Ε., οι συντάξεις 

που απονεµήθηκαν στο ανήλικο τέκνο λόγω θανάτου του πατέρα του ή της µητέρας του 

δεν προστίθεται στα εισοδήµατα του γονέα που έχει το µεγαλύτερο συνολικό εισόδηµα 

αλλά για τα εισοδήµατα αυτά το ανήλικο τέκνο έχει δική του φορολογική υποχρέωση. 

2. Εξάλλου σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ.2 του άρθρου 72 του 

ν.2238/1994, δεν επιβάλλεται πρόσθετος φόρος, προσαύξηση ή πρόστιµο στο φόρο ο 

οποίος αναλογεί στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η φορολογητέα ύλη φορολογήθηκε στο 

όνοµα προσώπου το οποίο σύµφωνα µε το νόµο δεν έχει φορολογική υποχρέωση γι’ αυτή 

τη φορολογητέα ύλη. 

Σε αυτή την περίπτωση ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. όταν διαπιστώσει την πλάνη, 

προβαίνει σε νέα εγγραφή στο όνοµα του πραγµατικού υπόχρεου. 

Η τελεσιδικία της νέας εγγραφής στο όνοµα του πραγµατικού υπόχρεου, αποτελεί 

λόγο τροποποίησης ή ακύρωσης ή κατά περίπτωση, αναθεώρησης της παλαιάς 

εγγραφής, καθόσον αφορά τη φορολογητέα ύλη η οποία περιλήφθηκε στη νέα εγγραφή. 

3. Απ’ όσα αναφέρονται πιο πάνω προκύπτει ότι ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. 

προβαίνει αυτεπάγγελτα στη µεταφορά της φορολογητέας ύλης, εφαρµόζοντας τις 

διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 72 του ν.2238/1994, εφόσον διαπιστώσει ότι από 

πλάνη ο φορολογούµενος φορολογήθηκε για φορολογητέα ύλη για την οποία δεν είχε 

φορολογική υποχρέωση. 

Εξάλλου, η διαπίστωση της πλάνης είναι, σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση, θέµα 

πραγµατικό κι ανάγεται στην ελεγκτική εξουσία του αρµόδιου προϊσταµένου ∆.Ο.Υ.. 

4. Ενόψει των ανωτέρω προκύπτει ότι αν, στο πλαίσιο της εξελεγκτικής σας 

εξουσίας, διαπιστώσετε ότι η φορολογούµενη, που αναφέρετε στο υπόψη έγγραφό της, 

από πλάνη φορολογήθηκε για εισοδήµατα που ανήκουν στα τέκνα της, µπορείτε να 

προβείτε στη µεταφορά της σχετικής φορολογητέας ύλης στο όνοµα των τέκνων της και 

στη διενέργεια νέας εκκαθάρισης των οικείων δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος χωρίς 
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την επιβολή των σχετικών φορολογικών κυρώσεων. 

Τέλος, διευκρινίζεται ότι κατά την εφαρµογή των υπόψη διατάξεων δεν ανακαλείται 

η δηλωθείσα φορολογητέα ύλη, αλλά µεταφέρεται για να φορολογηθεί στο όνοµα του 

πραγµατικού δικαιούχου. 

 

 

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1011756/244/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Κατά την µεταφορά φορολογητέας ύλης η τελεσιδικία της 
εγγραφής στο όνοµα του πραγµατικού υπόχρεου, αποτελεί προϋπόθεση 
για τη διαγραφή του φόρου από το πρόσωπο που δεν έχει φορολογική 
υποχρέωση. 

 

ΣΧΕΤ.: Το 1869/30.1.07 έγγραφό σας. 

 

Απαντώντας στο πιο πάνω σχετικό, αναφορικά µε το υπόψη θέµα, σας 

πληροφορούµε τα ακόλουθα: 

1. Με τις διατάξεις της παραγρ.2 του άρθρου 72 του ν.2238/1994 ορίζεται η 

δυνατότητα µεταφοράς φορολογητέας ύλης και στη περίπτωση που η φορολογητέα ύλη 

φορολογήθηκε στο όνοµα προσώπου το οποίο σύµφωνα µε το νόµο δεν έχει φορολογική 

υποχρέωση γι’ αυτή τη φορολογητέα ύλη. Στην περίπτωση αυτή, όταν ο προϊστάµενος 

∆.Ο.Υ. διαπιστώσει την πλάνη, προβαίνει σε νέα εγγραφή στο όνοµα του πραγµατικού 

υπόχρεου. 

Η τελεσιδικία της νέας εγγραφής στο όνοµα του πραγµατικού υπόχρεου, αποτελεί 

λόγο τροποποίησης ή ακύρωσης ή κατά περίπτωση, αναθεώρησης της παλιάς εγγραφής, 

καθόσον αφορά τη φορολογητέα ύλη η οποία περιλήφθηκε στη νέα εγγραφή. 

2. Συνεπώς, στην παρούσα υπόθεση, εφόσον από την Υπηρεσία σας διαπιστωθεί 

πλάνη, θα πρέπει οίκοθεν, µε βάση την αίτηση του κυρίου «…» (χωρίς την υποβολή 

ανακλητικής δήλωσης από αυτόν), να προβείτε σε διαγραφή του φόρου που αναλογεί στο 

ποσό της προσόδου των 14.949,38 ευρώ που δηλώθηκε στη δήλωση του οικον. έτους 

2003 µόνο µετά την, µε οποιοδήποτε τρόπο, τελεσιδικία της αντίστοιχης εγγραφής του 

υπόψη εισοδήµατος για το ίδιο οικον. έτος του «...» στην ∆.Ο.Υ. Πατρών. Για τη διενέργεια 

της διαγραφής αυτής θα λάβετε υπόψη σας και τις διατάξεις της παραγρ.3 του ίδιου 

άρθρου. 
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ΑΡΘΡΟ 74 
 

Αθήνα, 2 Νοεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1105321/2051/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Έντοκη επιστροφή καταβληθέντων φόρων µε βάση δικαστική 
απόφαση. 

 

Σε απάντηση του 14875/09.08.2007 εγγράφου σας, το οποίο διαβίβασε στην 

Υπηρεσία µας η ∆/νση Εισπρ. ∆ηµόσιων Εσόδων, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 74 του ν.2238/1994, φόρος που έχει 

ήδη βεβαιωθεί κατά το ποσό που δεν οφείλεται µε βάση οριστική απόφαση του διοικητικού 

πρωτοδικείου, εκπίπτει ή επιστρέφεται κατά περίπτωση. 

Τυχόν άσκηση έφεσης από το ∆ηµόσιο κατά οριστικών αποφάσεων διοικητικών 

πρωτοδικείων δεν αναστέλλει σε καµιά περίπτωση τη διαδικασία της έκπτωσης των 

ποσών που βεβαιώθηκαν ή της επιστροφής των ποσών που καταβλήθηκαν αλλά δεν 

οφείλονται µε βάση τις αποφάσεις αυτές. 

2. Με τις διατάξεις του άρθρου 1, του ν.820/1978 καθιερώθηκε η υποχρέωση εκτέλεσης 

των οριστικών αποφάσεων των ∆ιοικητικών Πρωτοδικείων, όσον αφορά στην έκπτωση 

οποιονδήποτε φόρων, τελών κ.λπ. που βεβαιώθηκαν υπέρ του ∆ηµοσίου ή τρίτων κατά τα 

ποσά τα οποία µε βάση αυτές τις αποφάσεις δεν οφείλονται. 

3. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο Προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ., µε βάση την απόφαση 

του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας, υποχρεούται να επιστρέψει στον προσφεύγοντα 

το συγκεκριµένο φόρο εντόκως από την ηµεροµηνία άσκησης της προσφυγής (ήτοι 

3.3.2003), καθόσον αυτό ορίζεται ρητά στην απόφαση. 

 

 

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1104184/2037/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Έντοκη επιστροφή φόρου. 

 

Απαντώντας στην από 3.10.2007 αίτησή σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας 
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πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 74 του ν.2238/1994, φόρος 

που έχει ήδη βεβαιωθεί κατά το ποσό που δεν οφείλεται µε βάση οριστική απόφαση του 

διοικητικού πρωτοδικείου, εκπίπτει ή επιστρέφεται κατά περίπτωση. Τυχόν άσκηση έφεσης 

από το ∆ηµόσιο κατά οριστικών αποφάσεων διοικητικών πρωτοδικείων δεν αναστέλλει σε 

καµία περίπτωση τη διαδικασία της έκπτωσης των ποσών που βεβαιώθηκαν ή της 

επιστροφής των ποσών που καταβλήθηκαν αλλά δεν οφείλονται µε βάση τις αποφάσεις 

αυτές. 

2. Επίσης, σύµφωνα µε την 1125155/9608-1910016/ΠΟΛ. 1249/8.11.1994 διαταγή 

του Υπουργού Οικονοµίας & Οικονοµικών, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό των 

άµεσων φόρων επιστρέφεται έντοκα µόνο όταν το αχρεώστητο της καταβολής προκύπτει 

µε βάση οριστική απόφαση διοικητικού δικαστηρίου οιουδήποτε βαθµού. Στην περίπτωση 

δε αυτή το έντοκο της επιστροφής αρχίζει µετά την πάροδο εξαµήνου από την πρώτη του 

µήνα του εποµένου της κοινοποίησης στη φορολογική αρχή της απόφασης του αρµόδιου 

δικαστηρίου. 

3. Όπως µας αναφέρετε στην αίτησή σας η ∆.Ο.Υ. Κοµοτηνής εκτελώντας τις 

αποφάσεις του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Κοµοτηνής, διενήργησε νέες εκκαθαρίσεις φόρου 

εισοδήµατος των οικονοµικών ετών 2002 και 2003 και σας επέστρεψε τον αχρεωστήτως 

παρακρατηθέντα φόρο εισοδήµατος και ρωτάτε εάν η επιστροφή του φόρου έπρεπε να 

είναι έντοκη. 

4. Κατόπιν των ανωτέρω εφόσον οι δικαστικές αποφάσεις που διατάσουν τη 

διενέργεια νέας εκκαθάρισης φόρου εισοδήµατος των οικον. ετών 2002 - 2003 και την 

επιστροφή στον προσφεύγοντα του αχρεωστήτως παρακρατηθέντος φόρου δεν 

αναφέρουν ότι η επιστροφή αυτή θα είναι έντοκη και αφού η αρµόδια ∆.Ο.Υ. εκκαθάρισε 

τις τροποποιητικές σας δηλώσεις εντός του εξαµήνου από την πρώτη του µήνα του 

εποµένου της κοινοποίησης των εν λόγω αποφάσεων, ορθά το ποσό του φόρου που σας 

επιστράφηκε δεν ήταν έντοκο. 
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Αθήνα, 25 Ιουνίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1060802/1201/Α0012 

 

ΘΕΜΑ:Βεβαίωση σε αποβιώσαντα µε βάση τα εκδοθέντα φύλλα 
ελέγχου. 

 

Απαντώντας στο 10424/19.6.2007 έγγραφό σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, 

σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 1 περίπτωση δ' και 74 παρ. 1 

περίπτωση β' το φύλλο ελέγχου εκδίδεται αν πρόκειται για θανόντα φορολογούµενο, στο 

όνοµά του για τα εισοδήµατα που απέκτησε µέχρι την ηµεροµηνία του θανάτου του και ο 

προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. βεβαιώνει το φόρο βάσει αυτού του φύλλου ελέγχου. 

2. Σύµφωνα µε την 770/1988 γνωµοδότηση της Νοµικής ∆ιεύθυνσης, φύλλο ελέγχου 

φόρου εισοδήµατος επ’ ονόµατι αποβιώσαντος χωρίς σε αυτό το φύλλο να γίνεται ρητή 

αναφορά ότι εκδίδεται για λογαριασµό των κληρονόµων προς τους οποίους έπρεπε και να 

κοινοποιηθεί είναι κατ' αρχήν άκυρο ως εκδοθέν κατ’ ανυπάρκτου προσώπου. Περαιτέρω, 

µε το άρθρο 1885 του Α.Κ., ορίζεται, ότι οι απαιτήσεις και τα χρέη της κληρονοµιάς 

διαιρούνται αυτοδίκαια µεταξύ των συγκληρονόµων ανάλογα µε τη µερίδα του καθενός. 

Επίσης, µε την ΠΟΛ. 1103/12.12.2004 διαταγή οι υπηρεσίες που συντάσσουν 

χρηµατικούς καταλόγους, υποχρεούνται να αναγράφουν τα συνυπόχρεα µε τον 

πρωτοφειλέτη πρόσωπα, µε τα πλήρη στοιχεία τους στο χρηµατικό κατάλογο, καθώς και 

το ποσοστό ευθύνης τους (µερικώς ή αλληλεγγύως και σε ολόκληρο µε τον 

πρωτοφειλέτη). Εφόσον έχουν εκδοθεί άκυρα φύλλα ελέγχου, η ∆.Ο.Υ. θα πρέπει να 

εκδώσει νέα φύλλα ελέγχου στο όνοµα του αποθανόντος στα οποία θα γίνεται ρητή 

αναφορά, ότι εκδίδονται για λογαριασµό των κληρονόµων στους οποίους και θα 

κοινοποιηθούν. Για αυτά τα φύλλα δεν τίθεται, σύµφωνα µε την περίπτ. α΄ της παρ. 3 του 

άρθρου 84 του Κ.Φ.Ε., θέµα παραγραφής του δικαιώµατος κοινοποίησής τους. 

3. Με το αριθµ. 10424/19.6.07 έγγραφό σας, µας γνώρισε ότι στις 11.12.06 εκδόθηκαν 

φύλλα ελέγχου οικον. ετών 2001 - 2002   -   2003 - 2004 για φορολογούµενο ο οποίος είχε 

αποβιώσει στις 2.12.05. ∆ηµιουργήσατε χειρόγραφο χρηµατικό κατάλογο στο όνοµα του 

αποβιώσαντος και εστάλη στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. του και στα στοιχεία του χρηµατικού 

καταλόγου αναφέρθηκαν οι κληρονόµοι όπως αυτοί ορίζονται στην έκθεση ελέγχου. 

4. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι εάν τα φύλλα ελέγχου έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε 

τα αναγραφόµενα στην δεύτερη παράγραφο του παρόντος έχουν εκδοθεί σωστά. 
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Αθήνα, 16 Απριλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1038080/699/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Υποκείµενο βεβαίωσης φόρου εισοδήµατος µε βάση οριστικό 
φύλλο ελέγχου για τα προ του θανάτου του φορολογούµενου οικον. έτη 
µε κληρονόµο το Ελληνικό ∆ηµόσιο. 

 

ΣΧΕΤ.: Το 15184/15.9.2004 έγγραφό σας. 

 

Απαντώντας στο πιο πάνω σχετικό, αναφορικά µε το υπόψη θέµα, σας πληροφορούµε 

ότι, κατόπιν υποβολής ερωτήµατος, το Ν.Σ.Κ. µε την 549/2006 γνωµοδότηση, που έγινε 

αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, αποφάνθηκε ότι σε 

περίπτωση που οι κληρονόµοι θανόντος φορολογούµενου αποποιηθούν την κληρονοµιά 

του και µε δικαστική απόφαση ορίζεται µόνος εξ αδιαθέτου κληρονόµος το Ελληνικό 

∆ηµόσιο, ενώ από τη ∆/νση Εθν. Κληροδοτηµάτων έχει οριστεί εκκαθαριστής της 

κληρονοµιάς, ο φόρος εισοδήµατος, που προκύπτει από οριστικό φύλλο ελέγχου φόρου 

εισοδήµατος για τα προ του θανάτου του φορολογούµενου αποκτηθέντα εισοδήµατα, θα 

βεβαιωθεί στο όνοµα του Ελληνικού ∆ηµοσίου, ως κληρονόµου, µε τη σηµείωση: 

Κληρονοµιά του .... ...... (όνοµα θανόντος) ...... υπό εκκαθάριση. 
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ΑΡΘΡΟ 75 
 
Αθήνα, 7 Μαΐου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1045035/2388/Α0012πε 

 

ΘΕΜΑ: Ακύρωση ή τροποποίηση φύλλου ελέγχου που 
οριστικοποιήθηκε µε διοικητική επίλυση της διαφοράς. 

 

Σε απάντηση της από 15.9.2006 καταγγελίας του φορολογούµενου κυρίου «…» η 

οποία διαβιβάστηκε στη ∆/νσή µας από την Επιτροπή Αξιολόγησης Καταγγελιών µε το 

αριθµ. εµπ. πρωτ. «…» έγγραφο, σχετικά µε το ανωτέρω θέµα, σας πληροφορούµε τα 

εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 75 του ν.2238/94 (Κ.Φ.Ε.), το 

φύλλο ελέγχου που οριστικοποιήθηκε επειδή δεν ασκήθηκε ένδικο µέσο, καθώς και αυτό 

που αφορά δήλωση η οποία κρίθηκε ειλικρινής, δύναται να ακυρωθεί ή να τροποποιηθεί, 

κατά περίπτωση, για έναν από τους λόγους που αναφέρονται πιο κάτω, περιοριστικά: 

α) Για ολική ή µερική έλλειψη φορολογικής υποχρέωσης. 

β) Αν ο φορολογούµενος δεν έλαβε γνώση αποδεδειγµένα το φύλλο ελέγχου. 

γ) Αν ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας που έχει εκδώσει το φύλλο 

ελέγχου δεν είχε αρµοδιότητα να επιληφθεί στη φορολογία. 

δ) Για λογιστικό λάθος. 

ε) Για εσφαλµένο προσδιορισµό του φορολογητέου εισοδήµατος και του φόρου που 

αναλογεί σε αυτό. 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 70 του ιδίου νόµου, ορίζεται 

ότι, αν συµπέσουν οι απόψεις του υπόχρεου και του προϊσταµένου της αρµόδιας 

ελεγκτικής υπηρεσίας στις περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού ή της Επιτροπής, 

όταν πρόκειται για υποθέσεις για τις οποίες αρµόδιες είναι οι Επιτροπές της παρ. 5 του 

άρθρου αυτού, συντάσσεται και υπογράφεται, από όλα τα µέρη που µετέχουν στη 

διαδικασία, πράξη επίλυσης της διαφοράς. Με την πράξη αυτή που είναι αµετάκλητη 

θεωρείται ότι η διαφορά επιλύθηκε ολικά ή µερικά. 

Στην περίπτωση αυτή, η προσφυγή που τυχόν ασκήθηκε δεν παράγει κανένα 

αποτέλεσµα ή ισχύει µόνο για το µέρος που δεν επιλύθηκε η διαφορά. 

Αν υποβληθεί αίτηµα για διοικητική επίλυση της διαφοράς µε ιδιαίτερη αίτηση, η 

προθεσµία για την άσκηση της προσφυγής αναστέλλεται µε την υποβολή της αίτησης, µη 
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υπολογιζόµενης της ηµέρας υποβολής αυτής και συνεχίζει από την επόµενη εργάσιµη για 

τις δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα της ηµέρας υπογραφής της πράξης µαταίωσης ή µερικής 

επίλυσης της διαφοράς. 

3. Από τα παραπάνω και σύµφωνα µε την πάγια θέση της διοίκησης 

προκύπτει ότι η διοικητική επίλυση της διαφοράς, αποκλείει κάθε περαιτέρω αµφισβήτηση 

ή ανατροπή της στις αρµόδιες φορολογικές αρχές, ώστε να καθίσταται αδύνατη ακόµα και 

η εφαρµογή του άρθρου 75 του Κ.Φ.Ε., έστω και αν είναι πρόδηλη η τυχόν έλλειψη 

φορολογικής υποχρέωσης του συµβιβασθέντος φορολογούµενου. 

 

 

Αθήνα 29 Μαρτίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1095785/2233/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Υπόθεση επιχείρησης. 

 

Μετά από το µε αριθµ. πρωτ. «…» έγγραφο µε το οποίο µας εστάλη η πορισµατική 

έκθεση της υπόθεσης του κυρίου «…» και το µε αριθ. 

1095784/9575/1758/Α0014/π.ε./15.1.2007 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης 14ης Φ.Π.Α., σας 

πληροφορούµε τα παρακάτω: 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι «το 

φύλλο ελέγχου που οριστικοποιήθηκε επειδή δεν ασκήθηκε ένδικο µέσο, καθώς και αυτό 

που αφορά δήλωση η οποία κρίθηκε ειλικρινής, δύναται να ακυρωθεί ή να τροποποιηθεί, 

κατά περίπτωση, για έναν από τους λόγους που αναφέρονται πιο κάτω περιοριστικά: 

α) Για ολική ή µερική έλλειψη φορολογικής υποχρέωσης, 

β) Αν ο φορολογούµενος δεν έλαβε γνώση αποδεδειγµένα του φύλλου ελέγχου. 

γ) Αν ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας που έχει εκδώσει το φύλλο 

ελέγχου δεν είχε αρµοδιότητα να επιληφθεί στη φορολογία. 

δ) Για λογιστικό λάθος. 

ε) Για εσφαλµένο προσδιορισµό του φορολογητέου εισοδήµατος και του φόρου που 

αναλογεί σε αυτό». 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου και νόµου ορίζεται ότι για την 

ακύρωση ή τροποποίηση του φύλλου ελέγχου, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, 

αποφασίζει ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας µε τη σύµφωνη γνώµη 

του αρµόδιου επιθεωρητή δηµόσιων οικονοµικών υπηρεσιών, ύστερα από αίτηση του 

φορολογουµένου ή προκειµένου για τις περιπτώσεις γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1, ο 
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αρµόδιος επιθεωρητής δηµόσιων οικονοµικών υπηρεσιών, ύστερα από αίτηµα του 

προϊσταµένου της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας. 

Από τα πιο πάνω σχετικά έγγραφα προκύπτει, εκτός άλλων, ότι από την αρµόδια 

∆.Ο.Υ. εκδόθηκε συµπληρωµατική πράξη επιβολής πρόσθετου φόρου σε βάρος του εν 

λόγω φορολογούµενου, κατά της οποίας ασκήθηκε προσφυγή. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι 

στην πράξη αυτή, υπάρχει λογιστικό λάθος και για το λόγο αυτό προτείνεται η πράξη να 

ακυρωθεί. Λαµβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, σας γνωρίζουµε ότι οι διατάξεις της 

παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Κ.Φ.Ε., «περί ακύρωσης ή τροποποίησης οριστικής 

εγγραφής» δεν έχουν εφαρµογή στη συγκεκριµένη περίπτωση, καθόσον για την εν λόγω 

συµπληρωµατική πράξη έχει ασκηθεί προσφυγή εκ µέρους του φορολογούµενου, οπότε 

δεν έχει καταστεί οριστική, γεγονός που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ακύρωσή 

της. 
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ΑΡΘΡΟ 77 
 

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2007 

Αριθµ. Πρωτ.:1073246/1449/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Θεώρηση συµφωνητικού εργολαβίας. 

 

ΣΧΕΤ.: Το από 23.07.2007 ερώτηµά σας. 

 

Σε απάντηση του σχετικού ερωτήµατός σας αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε την άποψη Νοµικού Συµβούλου της Υπηρεσίας µας, για την 

εφαρµογή του άρθρου 18 του ν.820/1978 (σχετικά µε την υποβολή αντιγράφου αδείας 

ανεγέρσεως πολυώροφου οικοδοµής) δεν απαιτείται να ορίζεται η έναρξη της προθεσµίας 

από την επόµενη της ηµέρας όπου έγινε κάποιο γεγονός (σύµφωνα µε το άρθρο 141 του 

Αστικού Κώδικα). 

Αυτό σηµαίνει ότι, εάν κάποιος φορολογούµενος µπορεί να πιστοποιήσει ότι ένα 

γεγονός (η υποβολή του συµφωνητικού) προηγείται χρονικά ενός άλλου (της έναρξης των 

εργασιών) τότε η υποβολή του σχετικού συµφωνητικού είναι εµπρόθεσµη. 

 

 

Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1088066/1707/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Θεώρηση µισθωτηρίου συµβολαίου. 

 

Απαντώντας στο 20569/24.8.07 έγγραφό σας, σχετικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν.2238/1994 θα πρέπει να 

θεωρείτε ένα µισθωτήριο είτε εµπρόθεσµο είτε εκπρόθεσµο επιβάλλοντας το πρόστιµο 

που ορίζεται στο άρθρο 4 του ν.2523/1997, ανεξάρτητα µε το περιεχόµενο που 

αναγράφεται σ’ αυτό. Οι προβληµατισµοί που δηµιουργούνται µπορούν να εξετασθούν 

µέσα στα πλαίσια του φορολογικού ελέγχου. 
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Αθήνα, 2 Αυγούστου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1061911/1247/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Θεώρηση µισθωτηρίου επαγγελµατικής µίσθωσης διάρκειας 
µεγαλύτερης των εννέα (9) ετών. 

 

Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

1.- Απαντώντας στην από 20.6.2007 αναφορά σας, σχετικά µε το υπόψη θέµα, σας 

πληροφορούµε ότι τα ιδιωτικά έγγραφα µίσθωσης αστικών ακινήτων υπάρχει 

υποχρέωση θεώρησης τους από τον προϊστάµενο οποιασδήποτε ∆.Ο.Υ. µέσα σε 30 

ηµέρες από τη σύνταξή τους (παρ.1 άρθ.77 ν.2238/1994), ανεξάρτητα από το χρονικό 

διάστηµα διάρκειας της µίσθωσης. 

2.- Η υποχρέωση αυτή θεώρησης αφορά µόνο τα ιδιωτικά έγγραφα µίσθωσης ακινήτων 

και όχι εκείνα που συντάσσονται ενώπιον συµβολαιογράφων και τα οποία 

γνωστοποιούνται µε τα αντίγραφα που στέλνουν οι συµβολαιογράφοι στις φορολογικές 

αρχές (Εγκ.53/1960). 

3.- Εξάλλου, µε τις διατάξεις των άρθρων 618 και 1208 Α.Κ. ορίζεται ότι οι µισθώσεις 

ακινήτων για διάστηµα µεγαλύτερο των εννέα ετών µεταγράφονται στο γραφείο 

µεταγραφών της περιφέρειας του ακινήτου. Οι µισθώσεις αυτές ισχύουν απέναντι στον νέο 

κτήτορα µόνο αν καταρτιστούν µε συµβολαιογραφικό έγγραφο µεταγραµµένο στο 

Υποθηκοφυλακείο. 

4.- Από τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου προκύπτει ότι η υποχρέωση 

σύνταξης συµβολαιογραφικού µισθωτηρίου, το οποίο µεταγράφεται στη συνέχεια στο 

Υποθηκοφυλακείο, δεν έχει γενικό χαρακτήρα ώστε να εφαρµόζεται σε όλες τις µισθώσεις 

που έχουν διάρκεια µεγαλύτερη των εννέα (9) ετών, αλλά εφαρµόζεται µόνο σ’ εκείνες τις 

πολυετείς µισθώσεις που θα πρέπει, για κατοχύρωση του µισθωτή, να είναι έγκυρες 

απέναντι στο νέο κτήτορα του ακινήτου. 

5.- Ενόψει των ανωτέρω, έγινε δεκτό ότι σε περίπτωση που κατά τη σύναψη εµπορικής 

µίσθωσης 12ετούς διάρκειας συντάχθηκε ιδιωτικό συµφωνητικό µίσθωσης και 

προσκοµίστηκε στην ∆.Ο.Υ. για θεώρηση, υπάρχει υποχρέωση θεώρησης του και δεν 

απαιτείται η προσκόµιση συµβολαιογραφικού εγγράφου (σχετ. το 

1008442/155/Α0012/30.3.2007 έγγραφό µας). 

6.- Στην περίπτωση που µας αναφέρετε συντάχθηκε µισθωτήριο εµπορικής µίσθωσης 

διάρκειας 25 ετών µε ιδιωτικό συµφωνητικό, σύµφωνα µε το οποίο φυσικά πρόσωπα, 

ιδιοκτήτες ακινήτου, το µίσθωσαν στην ιδιωτική κλινική «…» προκειµένου, µε δικές της 
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δαπάνες να επεκτείνει τις κτηριακές της εγκαταστάσεις, οι οποίες µετά την πάροδο του 

συµβατικού χρόνου θα παραµείνουν στην κυριότητα των εκµισθωτών. 

7.- Συνεπώς, στην παρούσα περίπτωση εφόσον συντάχθηκε ιδιωτικό συµφωνητικό 

µίσθωσης, υπάρχει υποχρέωση θεώρησης του από τη ∆.Ο.Υ., χωρίς να απαιτείται η 

προσκόµιση συµβολαιογραφικού εγγράφου. 

 

II. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της τταρ.2 του άρθρου 13 του Κώδικα Τελών 

Χαρτοσήµου, επιβάλλεται τέλος χαρτοσήµου οριζόµενο σε ποσοστό 3% (πλέον εισφοράς 

20% υπέρ Ο.Γ.Α. επί του χαρτοσήµου), επί του συνολικού ποσού των κτώµενων 

µισθωµάτων από εκµίσθωση οικοδοµών, χωρίς καµία έκπτωση, το οποίο συµβεβαιώνεται 

και συνεισπράττεται µετά του αναλογούντος φόρου εισοδήµατος από οικοδοµές του 

εκµισθωτή, κατά την εκκαθάριση της ετήσιας φορολογικής δήλωσης. 

Το ως άνω τέλος χαρτοσήµου επιβάλλεται επί του προσώπου που καρπούται το 

µίσθωµα, ανεξάρτητα από την ιδιότητα του (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή επιχείρηση) 

χωρίς να γίνεται διάκριση στις προαναφερόµενες διατάξεις του Κώδικα Τελών 

Χαρτοσήµου για τον τύπο της καταρτιζόµενης σύµβασης µίσθωσης, δηλαδή είτε µε 

ιδιωτικό είτε µε συµβολαιογραφικό έγγραφο. 

2. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 15 του Κώδικα Τελών 

Χαρτοσήµου, οι µεταγραφές, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις του ν.1587/1950 «περί φόρου 

µεταβίβασης ακινήτων», υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήµου 1% (πλέον εισφοράς 20% υπέρ 

Ο.ΓΑ. επί του χαρτοσήµου). Η πράξη µεταγραφής µισθωτηρίων συµβολαίων ακινήτων για 

περίοδο άνω των εννέα ετών (άρθρα 618 και 1208 Α.Κ.) υπόκειται στο ως άνω τέλος 

χαρτοσήµου, κατά το χρόνο της µεταγραφής, δηλαδή κατά το χρόνο που λαµβάνει χώρα η 

καταχώριση της µεταγραπτέας πράξης στα βιβλία µεταγραφών της περιφέρειας του 

ακινήτου, καθόσον από το νόµο δεν ορίζεται προθεσµία για τη µεταγραφή. 

Όπως είναι αυτονόητο, εφόσον δεν λαµβάνει χώρα µεταγραφή της σύµβασης 

µίσθωσης, η οποία, άλλωστε, όπως αναφέρετε στο έγγραφό σας δεν έχει τον τύπο 

συµβολαιογραφικού εγγράφου για να είναι δυνατή η µεταγραφή της, δεν οφείλεται τέλος 

χαρτοσήµου µεταγραφής, κατά τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 15 του Κώδικα Τελών 

Χαρτοσήµου. 
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Αθήνα, 11 Ιουλίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1061473/1222/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Θεώρηση συµφωνητικού εργολαβίας. 

 

ΣΧΕΤ.: Το από 19.5.2007 ερώτηµά σας. 

 

Σε απάντηση του σχετικού ερωτήµατός σας αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ν.8208/1978 καθιερώνεται υποχρέωση γι’ αυτόν 

που αναθέτει σε εργολάβο ή υπεργολάβο την εκτέλεση τεχνικού έργου του οποίου το 

κόστος υπερβαίνει από την 1.1.2002 τα 6.000 ευρώ να γνωστοποιεί µε δήλωση του πριν 

από την έναρξη των εργασιών εκτέλεσης του έργου στον αρµόδιο για τη φορολογία του 

προϊστάµενο ∆.Ο.Υ. (του αναθέτοντος) τα στοιχεία του εργολάβου ή του υπεργολάβου 

που ανέλαβε την εκτέλεση του έργου ή να κατατεθεί στον ίδιο προϊστάµενο ∆.Ο.Υ. 

αντίγραφο του συµφωνητικού που καταρτίστηκε για την ανάληψη της εκτέλεσης του ως 

άνω έργου από τον εργολάβο ή τον υπεργολάβο. 

2. Από όσα µας κάνετε γνωστά µε το ερώτηµά σας, η υπογραφή της σύµβασης και 

η κατάθεσή της στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. έγινε πριν την έναρξη των εργασιών και συνεπώς 

θεωρείται εµπρόθεσµη. Η διαπίστωση των παραπάνω όµως ως θέµα πραγµατικό ανήκει 

στην εξελεγκτική εξουσία του αρµόδιου Προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ.. 

 

 

Αθήνα, 2 Μαΐου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1028998/555/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Θεώρηση συµφωνητικού εργολαβίας. 

 

ΣΧΕΤ.: Το 1643-12/16.3.2007 ερώτηµά σας. 

 

Σε απάντηση του σχετικού ερωτήµατός σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε το άρθρο 18 του ν.820/1978 καθιερώνεται υποχρέωση γι’ 

αυτόν που αναθέτει σε εργολάβο ή υπεργολάβο την εκτέλεση τεχνικού έργου του οποίου 

το κόστος υπερβαίνει από την 1.1.2002 το 6.000 Ε να γνωστοποιεί µε δήλωση του πριν 
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από την έναρξη των εργασιών εκτέλεσης του έργου στον αρµόδιο για τη φορολογία του 

προϊστάµενο ∆.Ο.Υ. (του αναθέτοντος) τα στοιχεία του εργολάβου ή του υπεργολάβου 

που ανέλαβε την εκτέλεση του έργου ή να κατατεθεί στον ίδιο προϊστάµενο ∆.Ο.Υ. 

αντίγραφο του συµφωνητικού που καταρτίστηκε για την ανάληψη της εκτέλεσης του ως 

άνω έργου από τον εργολάβο ή τον υπεργολάβο. 

Το παρόν έγγραφο µε συνηµµένο το ερώτηµά σας κοινοποιείται στην ∆/νση 

Ελέγχου για τυχόν δικές της ενέργειες. 

 

 

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1008442/155/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Θεώρηση ιδιωτικού συµφωνητικού µίσθωσης ακινήτου 
διάρκειας µεγαλύτερης των εννέα (9) ετών. 

 

ΣΧΕΤ.: Το 932/19.1.2007 έγγραφό σας. 

 

1.- Απαντώντας στο πιο πάνω σχετικό, αναφορικά µε το υπόψη θέµα, σας πληροφορούµε 

ότι τα ιδιωτικά έγγραφα µίσθωσης αστικών ακινήτων υπάρχει υποχρέωση θεώρησης τους 

από τον προϊστάµενο οποιασδήποτε ∆.Ο.Υ. µέσα σε 30 ηµέρες από τη σύνταξή τους 

(παρ.1 αρθ.77 ν.2238/1994), ανεξάρτητα από το χρονικό διάστηµα διάρκειας της 

µίσθωσης. 

2.- Η υποχρέωση αυτή θεώρησης αφορά µόνο τα ιδιωτικά έγγραφα µίσθωσης ακινήτων 

και όχι εκείνα που συντάσσονται ενώπιον συµβολαιογράφων και τα οποία 

γνωστοποιούνται µε τα αντίγραφα που στέλνουν οι συµβολαιογράφοι στις φορολογικές 

αρχές (Εγκ.53/1960). 

3.- Εξάλλου, µε τις διατάξεις των άρθρων 618 και 1208 Α.Κ. ορίζεται ότι οι µισθώσεις 

ακινήτων για διάστηµα µεγαλύτερο των εννέα ετών µεταγράφονται στο γραφείο 

µεταγραφών της περιφέρειας του ακινήτου. Οι µισθώσεις αυτές ισχύουν απέναντι στον νέο 

κτήτορα µόνο αν καταρτιστούν µε συµβολαιογραφικό έγγραφο µεταγραµµένο στο 

Υποθηκοφυλακείο. 

4.- Από τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου προκύπτει ότι η υποχρέωση 

σύνταξης συµβολαιογραφικού µισθωτηρίου, το οποίο µεταγράφεται στη συνέχεια στο 

Υποθηκοφυλακείο, δεν έχει γενικό χαρακτήρα ώστε να εφαρµόζεται σε όλες τις µισθώσεις 

που έχουν διάρκεια µεγαλύτερη των εννέα (9) ετών, αλλά εφαρµόζεται µόνο σ’ εκείνες τις 
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πολυετείς µισθώσεις που θα πρέπει, για κατοχύρωση του µισθωτή, να είναι έγκυρες 

απέναντι στο νέο κτήτορα του ακινήτου. 

5.- Συνεπώς, στην προκειµένη περίπτωση, που για τη σύναψη εµπορικής µίσθωσης 

12ετούς διάρκειας συντάχθηκε ιδιωτικό συµφωνητικό µίσθωσης και προσκοµίστηκε στην 

Υπηρεσία σας για θεώρηση, υπάρχει υποχρέωση θεώρησης του και δεν απαιτείται η 

προσκόµιση συµβολαιογραφικού εγγράφου. 

 

 

Αθήνα 29 Μαρτίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1017349/319/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Θεώρηση µισθωτηρίων συµβολαίων και προσδιορισµός 
µισθώµατος σύµφωνα µε τη µισθωτική αξία της οικοδοµής. 

 

ΣΧΕΤ.:Το 2632/6.2.07 έγγραφό σας. 

 

1.- Απαντώντας στο πιο πάνω σχετικό, αναφορικά µε το πρώτο ερώτηµά σας, σας 

πληροφορούµε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν.2238/1994 υπάρχει 

υποχρέωση θεώρησης των ιδιωτικών συµφωνητικών εκµίσθωσης και υπεκµίσθωσης του 

ακινήτου, που προσκοµίστηκαν για τον λόγο αυτό 'στην Υπηρεσία σας (Εγκ. 53/1960). 

Αντίθετα, το ιδιωτικό συµφωνητικό λύσης της µίσθωσης δεν υπάρχει υποχρέωση 

θεώρησής του από την Υπηρεσία (σχ. η 1069297/981/ΠΟΛ. 1205/Α0012/28.5.1993 

διαταγή µας). 

2.- Εξάλλου, αναφορικά µε το δεύτερο ερώτηµά σας, σας γνωρίζουµε ότι η θεώρηση των 

ιδιωτικών συµφωνητικών εκµίσθωσης και υπεκµίσθωσης του ακινήτου στην παρούσα 

περίπτωση όχι µόνο δεν αποκλείει, αλλ’ αντιθέτως επιβάλλει τον έλεγχο του 

συµφωνηθέντος µισθώµατος και ενδεχόµενη αναπροσαρµογή του σε πραγµατικά 

επίπεδα. 

3.- Κατόπιν τούτου, ανάγεται στη δική σας εξελεγκτική εξουσία η διενέργεια ελέγχου για 

τον καθορισµό τόσο του µισθώµατος, όσο και του υποµισθώµατος του υπόψη ακινήτου, 

κατ’ εφαρµογή της παραγρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2238/1994. 

Συνεπώς, αν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία σας ότι στις δηλώσεις φορολογίας 

εισοδήµατος οικον. έτους 2008, που θα υποβληθούν από τον εκµισθωτή ή τον µισθωτή ή 

και από τους δύο, έχουν περιληφθεί αντίστοιχα µίσθωµα ή υποµίσθωµα ή αµφότερα 

δυσαναλόγως κατώτερα της µισθωτικής αξίας της υπόψη οικοδοµής, µετά την διενέργεια 
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ελέγχου για την αναπροσαρµογή τους, θα τους κοινοποιηθεί φύλλο ελέγχου για τον 

καταλογισµό του φόρου. 
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ΑΡΘΡΟ 81 
 
Αθήνα, 16 Απριλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1028121/537/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση πιστοποιητικού παρ. 3 αρθ. 81 του ν.2238/1994. 

 

ΣΧΕΤ.: Το 4997/13.3.2007 έγγραφό σας. 

 

Σε συνέχεια του πιο πάνω σχετικού, αναφορικά µε το υπόψη θέµα, σας 

πληροφορούµε τα ακόλουθα: 

1. Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 81 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι τα δικαστήρια 

απέχουν να δικάσουν αγωγή για έξωση µισθωτή ακινήτου, αν δεν προσκοµιστεί 

πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι δηλώθηκαν τα µισθώµατα του ακινήτου 

κατά την τελευταία διετία πριν από την εκδίκαση της υπόθεσης. 

2.- Με τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 523/1997 ορίζεται ότι όσοι 

αποκτούν εισόδηµα από ακίνητα και είναι υπόχρεοι να υποβάλουν δήλωση, σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του ν.2238/1994, αν δεν δηλώσουν το εισόδηµα αυτό στερούνται το δικαίωµα 

να εγείρουν αγωγή έξωσης για µια πενταετία από τη λήξη της προθεσµίας για την 

υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, στα ακίνητα για τα οποία δεν έχουν 

δηλωθεί τα µισθώµατα. 

3.- Εξάλλου, µε τις διατάξεις της περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν.2238/1994 

ορίζεται ότι ως εισόδηµα από οικοδοµές λογίζεται και αυτό που αποκτιέται από το 

µισθωτή, σε περίπτωση υπεκµίσθωσης. 

4.- Από τον συνδυασµό όσων αναφέρονται πιο πάνω προκύπτει ότι η υποχρέωση 

προσκόµισης του πιστοποιητικού που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 3 του αρθρ. 

81 του ν.2238/1994 στο δικαστήριο, προκειµένου να εκδικαστεί αγωγή έξωσης µισθωτή 

ακινήτου, ισχύει ανάλογα και στην περίπτωση υπεκµίσθωσης ακινήτου, όταν εκδικάζεται 

αγωγή έξωσης του υποµισθωτή. 
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ΑΡΘΡΟ 83 
 

Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1083594/1639/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσθετες αµοιβές από Ειδικό Λογαριασµό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
προγράµµατος ∆ιδακτικής Στήριξης. 

 

Σχετικά µε το ανωτέρω θέµα, σας γνωρίζουµε ότι, όπως έχει γίνει δεκτό από την 

υπηρεσία µας, η αµοιβές που καταβάλλονται λόγω πρόσθετης ∆ιδακτικής Στήριξης 

οφείλουν να φορολογηθούν ως εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες (σχετ. 

1032648/340/Α0012/20.4.2004 έγγραφό µας). Συνεπώς, εφιστούµε την προσοχή σας για 

την έκδοση της σωστής βεβαίωσης (από µισθωτές υπηρεσίες) στις σχετικές περιπτώσεις. 

Επισυνάπτουµε σχετικά την λανθασµένη βεβαίωση που έχει εκδοθεί στο όνοµα του κ. «..» 

(ως βεβαίωση από ελευθέρια επαγγέλµατα). 

 

 

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1063515/10744/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση βεβαιώσεων µερισµάτων από ανώνυµες εταιρείες µε 
µετοχές εισηγµένες στο Χ.Α. 

 

ΣΧΕΤ.: Το αρ. πρωτ. 26576/Β.1159/18.6.2007 έγγραφό σας. 

 

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Με την αρ. πρωτ. 1024401/527/Α0012/7.3.2002 διαταγή µας έχει γίνει δεκτό, ότι 

προκειµένου οι φορολογούµενοι φυσικά πρόσωπα να περιλάβουν στις οικείες δηλώσεις 

τους φορολογίας εισοδήµατος µερίσµατα από ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες, απαιτείται, 

όπως και τα νοµικά πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε. (Α.Ε., Ε.Π.Ε. κ.λπ.), 

να χορηγούν σχετικές βεβαιώσεις των εταιρειών αυτών, τις οποίες θα πρέπει να 

συνυποβάλουν µε τις δηλώσεις τους φορολογίας εισοδήµατος. Οι βεβαιώσεις αυτές δεν 

µπορούν να αναπληρωθούν από βεβαιώσεις που εκδίδονται από Ε.Π.Ε.Υ. (Εταιρείες 
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Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών) οι οποίες εισπράττουν τα µερίσµατα για λογαριασµό 

των πελατών τους, καθόσον οι εταιρείες αυτές δεν έχουν τη δικαιοδοσία για κάτι τέτοιο. 

2. Με την αρ. πρωτ. 1010984/10169/Β0012/ΠΟΛ. 1073/3.5.2007 εγκύκλιό µας και 

µετά από σχετικό ερώτηµα που µας υπέβαλε η Τράπεζα της Ελλάδος έγινε δεκτό, ότι οι 

Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) δύνανται να χορηγούν τις 

βεβαιώσεις µερισµάτων όταν οι µετοχές της εταιρείας είναι ανώνυµες εισηγµένες στο Χ.Α., 

σε εφαρµογή των διατάξεων της περ.α΄ της παρ.2 του άρθρου 39 της αριθ. πρωτ. 

3/304/10.6.2004 απόφασης του διοικητικού συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

(Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Αυλών Τίτλων) µε τις οποίες ορίζεται, ότι 

εφόσον πρόκειται για ανώνυµες αξίες, την επόµενη εργάσιµη ηµέρα µετά την ολοκλήρωση 

της εκκαθάρισης των χρηµατιστηριακών συναλλαγών, που καταρτίστηκαν την ηµέρα που 

η Εκδότρια είχε καθορίσει ως ηµέρα προσδιορισµού των µετόχων που δικαιούνται 

µερίσµατος, το Κ.Α.Α. (Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) εκδίδει στους δικαιούχους µερίσµατος 

τις σχετικές βεβαιώσεις. 

Αντίθετα, όταν οι µετοχές είναι ονοµαστικές εισηγµένες στο Χ.Α., οι σχετικές 

βεβαιώσεις πρέπει να χορηγούνται αποκλειστικά από τις εταιρείες, λαµβανοµένων (πέραν 

των φορολογικών διατάξεων) υπόψη και τις διατάξεις της περ.α΄ της παρ.1 του άρθρου 39 

της αριθ. πρωτ. 3/304/10.6.2004 απόφασης του διοικητικού συµβουλίου της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς (Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Αυλών Τίτλων) µε τις οποίες 

ορίζεται, ότι σε περίπτωση διανοµής µερίσµατος, εφόσον πρόκειται για ονοµαστικές 

µετοχές, την επόµενη εργάσιµη ηµέρα µετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των 

χρηµατιστηριακών συναλλαγών, που καταρτίστηκαν την ηµέρα που η Εκδότρια είχε 

καθορίσει ως ηµέρα προσδιορισµού των µετόχων που δικαιούνται µερίσµατος, το Κ.Α.Α. 

(Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) θέτει στη διάθεση της Εκδότριας, Αρχείο Προσδιορισµού 

∆ικαιούχων Μερίσµατος. 

3. Επισηµαίνεται, ότι µε τα αρ. πρωτ. 1019440/10256/Β0012/23.2.2007 και 

1029294/10367/Β0012/20.3.2007 έγγραφα µας ζητήσαµε τις απόψεις της νοµικής 

υπηρεσίας της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναφορικά µε 

το πιο πάνω θέµα και η απάντηση της Τράπεζας της Ελλάδος ήταν ότι οι βεβαιώσεις 

µερισµάτων θα πρέπει κατά τη γνώµη της να χορηγούνται από τις εταιρείες, ενώ η 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν ανταποκρίθηκε στο αίτηµά µας. 

4. Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι µε την αριθ. πρωτ. 1010984/10169/Β0012/ΠΟΛ. 

1073/3.5.2007 εγκύκλιο δεν ανατρέψαµε τη θέση που είχαµε διατυπώσει µε την αρ. πρωτ. 

1024401/527/Α0012/7.3.2002 διαταγή µας και η οποία ίσχυε πάγια, αλλά απλώς 

επεκτείναµε τη δυνατότητα χορήγησης των βεβαιώσεων µερισµάτων και στις Εταιρείες 
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Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.), όταν τα µερίσµατα προέρχονται από 

µετοχές ανώνυµες εισηγµένες στο Χ.Α.. 

Επίσης, συνάγεται, ότι η ρύθµιση αυτή δεν είναι αυθαίρετη, όπως αφήνει να εννοηθεί η 

"Ένωση Εισηγµένων Εταιριών", αλλά αντιθέτως είναι σύµφωνη µε τις ισχύουσες διατάξεις 

και περαιτέρω, για τη λήψη της ζητήσαµε και τη γνώµη των νοµικών διευθύνσεων 

εµπλεκοµένων φορέων. 

 

 

Αθήνα, 9 Μαΐου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1036121/665/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Έκδοση και χορήγηση βεβαιώσεων αποδοχών.  

 

ΣΧΕΤ.: Τα από 1.3.07 και 3.4.07 ερωτήµατά σας. 

 

Σε απάντηση των σχετικών ερωτηµάτων σας αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του ν.2238/1994, στο 

εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες ο φόρος παρακρατείται από εκείνον που απασχολεί 

κατά σύστηµα έµµισθο ή ηµεροµίσθιο προσωπικό, είτε καταβάλλει συντάξεις, 

επιχορηγήσεις και κάθε άλλη παροχή. Η παρακράτηση ενεργείται κατά την καταβολή και ο 

φόρος υπολογίζεται κατά τα οριζόµενα στις επόµενες περιπτώσεις της ίδιας παραγράφου 

και άρθρου. 

2. Με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 83 του ίδιου νόµου ορίζεται 

ότι, όσοι παρακρατούν φόρο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του προαναφερθέντος νόµου, 

έχουν υποχρέωση να χορηγούν σ’ αυτούς από τους οποίους έγινε η παρακράτηση, 

βεβαίωση στην οποία αναγράφουν το φορολογούµενο εισόδηµα και το φόρο που 

παρακρατήθηκε. Ίδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φόρος 

για παρακράτηση. 

Η βεβαίωση αυτή χορηγείται στους δικαιούχους µέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του 

οικείου οικονοµικού έτους. 

Αν πρόκειται για εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες, ο υπόχρεος χορηγεί µία µόνο 

βεβαίωση σε κάθε δικαιούχο, στην οποία αναγράφει τις κάθε είδους αποδοχές, τόσο από 

τακτικές, όσο και από πρόσθετες αµοιβές, φορολογούµενες ή απαλλασσόµενες. Η 

βεβαίωση αυτή εκδίδεται σε δύο αντίτυπα. Το δεύτερο αντίτυπο υποβάλλεται στον 
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αρµόδιο προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας µαζί µε την ετήσια οριστική 

δήλωση µισθωτών υπηρεσιών. 

3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του ίδιου νόµου ορίζεται ότι, 

χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από µισθωτές υπηρεσίες θεωρείται ο χρόνος που ο 

δικαιούχος απέκτησε δικαίωµα είσπραξής του. Επίσης, µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 

του ίδιου άρθρου και νόµου ορίζεται ότι, αν ο δικαιούχος εισπράττει καθυστερηµένα 

δεδουλευµένες αποδοχές, σε έτος µεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται, λόγω 

έκδηλης οικονοµικής αδυναµίας του εργοδότη του και εφόσον έγινε επίσχεση της εργασίας 

από τους µισθωτούς ή αν ο εργοδότης κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης, χρόνος 

απόκτησης αυτών των αποδοχών είναι ο χρόνος στον οποίο εισπράττονται. 

4. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, εφόσον δεν υπάρχει κήρυξη σε πτώχευση της εταιρίας 

που δουλεύατε και δεν έχετε προβεί σε επίσχεση εργασίας, η βεβαίωση αποδοχών που 

οφείλει να εκδώσει η εταιρία στο όνοµα σας για το έτος 2007 (χρήση 2006) πρέπει να 

συµπεριλαµβάνει το εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες για το οποίο αποκτήσατε δικαίωµα 

είσπραξης ακόµα και αν δεν το έχετε εισπράξει. 

Πάντως, υποβολή δήλωσης µε την οποία να δηλώνονται εισοδήµατα και φόρος µε 

βάση τα µηνιαία αποδεικτικά και υπεύθυνη δήλωση δεν προβλέπεται. 

 

 

Αθήνα 16 Απριλίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1036119/662/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Έκδοση και χορήγηση βεβαιώσεων αποδοχών.  

 

ΣΧΕΤ.: Το 2229/4.4.2007 έγγραφό σας. 

 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου του άρθρου 83 

του ν.2238/1994 (Κ.Φ.Ε.), όσοι παρακρατούν φόρο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

παρόντος (κώδικα), έχουν υποχρέωση να χορηγούν σε αυτούς από τους οποίους έγινε η 

παρακράτηση, βεβαίωση, στην οποία αναγράφουν το φορολογούµενο εισόδηµα και το 

φόρο που παρακρατήθηκε. Ίδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις που δεν 

προκύπτει φόρος για παρακράτηση. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται στους δικαιούχους µέχρι 

τις 15 Φεβρουαρίου του οικείου οικονοµικού έτους. 

Αν πρόκειται για εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες, ο υπόχρεος χορηγεί µία µόνο 

βεβαίωση σε κάθε δικαιούχο, στην οποία αναγράφει τις κάθε είδους αποδοχές, τόσο από 
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τακτικές, όσο και από πρόσθετες αµοιβές, φορολογούµενες ή απαλλασσόµενες. 

Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται σε δυο αντίτυπα. Το δεύτερο αντίτυπο υποβάλλεται στον 

προϊστάµενος της αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσία, µαζί µε την οριστική δήλωση 

µισθωτών υπηρεσιών. 

2. Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι υποχρεούστε στην έκδοση και 

χορήγηση βεβαιώσεων των καταβληθέντων αποδοχών σε κάθε δικαιούχο αυτών, 

ανεξάρτητα από την κατηγορία εισοδήµατος (από µισθωτές υπηρεσίες, ελευθέρια 

επαγγέλµατα, εµπορικές επιχειρήσεις) στις οποίες θα αναγράφονται πέραν από το ποσό, 

την κατηγορία και το είδος των αποδοχών και ο παρακρατηθείς φόρος καθώς και ο 

αναλογούν στην περίπτωση των µισθωτών υπηρεσιών, που πράγµατι υπολογίσθηκε επί 

των αµοιβών αυτών και ανεξάρτητα αν ο φόρος αυτός έχει αποδοθεί στη ∆.Ο.Υ. ή όχι. 

 

 

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1025470/490/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση για έκδοση βεβαιώσεων (άρθρου 83 ν.2238/1994). 

 

Σε απάντηση του 714/12.3.2007 εγγράφου σας, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, 

σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Με τις διατάξεις της παραγρ.2 του άρθρου 83 του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήµατος (ν.2238/1994) ορίζεται ότι όσοι παρακρατούν φόρο, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του παρόντος, έχουν υποχρέωση να χορηγούν σε αυτούς από τους οποίους 

έγινε η παρακράτηση, βεβαίωση, στην οποία αναγράφουν το φορολογούµενο εισόδηµα 

και το φόρο που παρακρατήθηκε. Ίδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις που δεν 

προκύπτει φόρος για παρακράτηση. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται στους δικαιούχους µέχρι 

τις 15 Φεβρουαρίου του οικείου οικονοµικού έτους. 

2. Επίσης µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται 

ότι ως εισόδηµα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελµάτων λογίζεται και κάθε εισόδηµα 

που δεν µπορεί να υπαχθεί σε κάποια από τις κατηγορίες Α΄ και Ζ΄ του παραγράφου 2 του 

άρθρου 4 του ίδιου Κώδικα. 

3. Ακόµα, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου, χρόνος κτήσης του 

εισοδήµατος από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλµατος θεωρείται ο χρόνος κατά τον οποίο 

ο δικαιούχος εισέπραξε τούτο. 

Ως είσπραξη, για την επιβολή και την παρακράτηση του φόρου, θεωρείται και η 
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πίστωση του δικαιούχου στα βιβλία του υπόχρεου για την καταβολή της αµοιβής, ύστερα 

από προηγούµενη, επί αποδείξει, αναγγελία στο δικαιούχο. 

4. Με το 1015197/211/Α0012/6.2.1995 έγγραφό µας, έγινε δεκτό από τη ∆ιοίκηση 

ότι, η µηνιαία αποζηµίωση που χορηγείται στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. που 

πραγµατοποιούν πρακτική εξάσκηση στο επάγγελµα αντιµετωπίζεται φορολογικώς ως 

εισόδηµα από ελευθέρια επαγγέλµατα (παραγ.3 άρθ.48 ν.2238/1994). 

5. Ακόµα, σύµφωνα µε την απαλλακτική διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 11 

του ν.2327/1995, δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, η αποζηµίωση των σπουδαστών 

Τ.Ε.Ι.. 

6. Με το παραπάνω έγγραφό σας, µας αναφέρετε, ότι κατά το έτος 2005 

απασχολήσατε για ένα εξάµηνο ασκούµενο σπουδαστή Τ.Ε.Ι., χωρίς να του καταβάλετε 

αµοιβή. Όµως στις µισθοδοτικές καταστάσεις αποδοχών, στις αντίστοιχες στήλες 

αναφέρετε αποδοχές και εργοδοτική εισφορά.  Επίσης, έχετε εκδώσει βεβαίωση 

αποδοχών (παραγρ.3 του άρθρου 83 του Κ.Φ.Ε) και έχετε υποβάλλει στη ∆.Ο.Υ. 

αντίγραφο της βεβαίωσης αυτής µε την ετήσια οριστική δήλωση (παραγρ.3 άρθ.59 του 

ίδιου νόµου), Τέλος µας ρωτάτε αν είχατε υποχρέωση για την έκδοση βεβαίωσης 

αποδοχών και συνυποβολή της µε την ετήσια οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ. 

7. Από τον συνδυασµό των προαναφεροµένων διατάξεων προκύπτει ότι για τον εν 

λόγω σπουδαστή, είχατε υποχρέωση έκδοσης βεβαίωσης αµοιβών (παραγ.2 άρθ.83 του 

Κ.Φ.Ε) δεδοµένου ότι, όπως και τηλεφωνικά µας γνωρίσατε, έχει γίνει πίστωση της 

αµοιβής του στα βιβλία σας µε προηγούµενη επί αποδείξει, αναγγελία στον δικαιούχο 

(παραγ.3 της παρούσης). 
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ΑΡΘΡΟ 84 

 

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1100226/1945/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Χρόνος έναρξης της κατά του ∆ηµοσίου αξίωσης επιστροφής 
φόρου λόγω καθυστερηµένης είσπραξης αναδροµικών αποδοχών. 

 

Απαντώντας στο 14955/2.10.2007 έγγραφό σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, 

σας πληροφορούµε µε τα εξής: 

1. Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 90 και των άρθρων 91 και 93 του 

ν.2362/1995, ορίζεται µεταξύ άλλων ότι, η κατά του ∆ηµοσίου απαίτηση προς επιστροφή 

αχρεωστήτως ή παρά νόµο καταβληθέντος σ’ αυτό χρηµατικού ποσού παραγράφεται µετά 

τρία έτη από την καταβολή και επιφυλασσοµένης άλλης ειδικής διάταξης η παραγραφή 

αρχίζει από το τέλος του οικονοµικού έτους µέσα στο γεννήθηκε και ήταν δυνατή η 

δικαστική επιδίωξη αυτής. 

2. Εξάλλου όπως έχει νοµολογηθεί επί προκαταβληθέντος φόρου, η αξίωση προς 

επιστροφή ως αχρεωστήτου γεννάται κατά το χρόνο της υποβολής της σχετικής δήλωσης 

από µέρους του φορολογούµενου από την οποία προκύπτει η έλλειψη φορολογικής του 

υποχρέωσης και όχι από το χρόνο της καταβολής (Σ.τ.Ε 3664/1981, 1363/1982 και 

1218/1994 και Γνωµ. Ν.Σ.Κ 837/1991). 

Εποµένως, η αξίωση των φυσικών ή νοµικών προσώπων για επιστροφή 

προκαταβληθέντων και παρακρατηθέντων φόρων παραγράφεται µετά τρία έτη από τότε 

που έπρεπε να υποβληθεί η αντίστοιχη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος, η δε τριετία της 

παραγραφής αρχίζει από την 1η του επόµενου (έτους), από το οικείο οικονοµικό έτος. 

Επίσης, µε την 656/2002 γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ. που κοινοποιήθηκε µε την 

1096766/4861-21/0016/ΠΟΛ. 1005/10.1.2003 διαταγή, έγινε δεκτό ότι η παραγραφή 

απαίτησης κατά του ∆ηµοσίου αρχίζει από το χρονικό σηµείο επελεύσεως του γενόµενου 

λόγου (έκδοση δικαστικής απόφασης, ψήφιση νέου νόµου κ.λπ.) καθόσον προ του χρόνου 

αυτού δεν υπήρξε καν γεγενηµένη αξίωση επιστροφής του χρηµατικού ποσού από το 

∆ηµόσιο. 

3. Όπως αναφέρετε στο έγγραφό σας φορολογούµενος υπέβαλε στις 3.5.2007 

συµπληρωµατικές δηλώσεις οικ. ετών 2002-2006 λόγω αναδροµικών αποδοχών που του 

καταβλήθηκαν το 2006. σύµφωνα και µε τη βεβαίωση που του χορήγησε η υπηρεσία του 
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στις 9.3.2007, και αφορούσαν τα έτη 2001 έως και 2006. 

4. Ύστερα από τα παραπάνω οι αναδροµικές αποδοχές που εγκρίθηκαν και 

καταβλήθηκαν το 2006 είναι εισοδήµατα που εισπράχθηκαν τη χρήση 2006 και ο 

φορολογούµενος σωστά δήλωσε τις αποδοχές αυτές σε συµπληρωµατικές δηλώσεις των 

ετών όπου ανάγονται εφόσον δεν προέκυψαν από έκδοση δικαστικής απόφασης ή µε 

βάση νόµο. 

Περαιτέρω, καθόσον η παραγραφή αρχίζει από το χρόνο της σχετικής έγκρισης 

καταβολής των αναδροµικών αποδοχών ο φορολογούµενος δικαιούται την είσπραξη 

επιστροφής του παρακρατηθέντα φόρου των αναδροµικών αυτών αποδοχών διότι από το 

οικονοµικό έτος που καταβλήθηκαν και είχε υποχρέωση να τις δηλώσει δεν έχει παρέλθει 

τριετία (σχετ.1035642/669/Α0012/24.4.2007 έγγραφο). 

 

 

Αθήνα, 20 Σεπτεµβρίου 2007 

Αριθµ. Πρωτ.:1071665/1407/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Παραγραφή αξίωσης κατά του ∆ηµοσίου. 

 

Σε απάντηση του 18654/13.7.2007 εγγράφου σας, σχετικά µε το θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα παρακάτω: 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του ν.2362/1995 

ορίζεται µεταξύ άλλων ότι, η κατά του ∆ηµοσίου απαίτηση προς επιστροφή αχρεωστήτως 

ή παρά το νόµο καταβληθέντος σ’ αυτό χρηµατικού ποσού παραγράφεται µετά τρία έτη 

από την καταβολή. 

Επίσης µε το άρθρο 91 του ίδιου νόµου ορίζεται ότι επιφυλασσοµένης κάθε άλλης 

ειδικής διάταξης του παρόντος η παραγραφή οποιαδήποτε απαίτησης κατά του ∆ηµοσίου 

αρχίζει από το τέλος του οικονοµικού έτους µέσα στο οποίο γεννήθηκε και ήταν δυνατή η 

δικαστική επιδίωξη αυτής. 

Εξάλλου όπως έχει νοµολογηθεί επί προκαταβληθέντος και κατ’ αναλογία επί 

παρακρατηθέντος φόρου, η αξίωση προς επιστροφή ως αχρεωστήτου γεννάται κατά το 

χρόνο της υποβολής της σχετικής δήλωσης από µέρους του φορολογούµενου από την 

οποία προκύπτει η έλλειψη φορολογικής του υποχρέωσης και όχι από το χρόνο της 

καταβολής ΣτΕ 3664/1981, 1363/1982 και 1218/1994 Γνωµ. Ν.Σ.Κ. 837/1991). 

Επιπλέον σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 74 του Κ.Φ.Ε., 

φόρος που έχει ήδη βεβαιωθεί κατά το ποσό που δεν οφείλεται µε βάση οριστική απόφαση 
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του διοικητικού πρωτοδικείου, εκπίπτει ή επιστρέφεται κατά περίπτωση. 

Όπως αναφέρεται στο έγγραφό σας, µετά από έλεγχο οµόρρυθµης εταιρίας 

προέκυψε φόρος ο οποίος βεβαιώθηκε κατά 100% λόγω εκπροθέσµου υποβολής 

προσφυγών. Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου έκριναν τις προσφυγές 

εµπρόθεσµες και στη συνέχεια µε ∆ιοικητική Επίλυση της διαφοράς προσδιορίστηκαν 

λιγότερα καθαρά κέρδη από αυτά που είχε δηλώσει η Ο.Ε., οπότε και προέκυψε θέµα 

επιστροφής φόρου που είχε καταβληθεί µε βάση τις δηλώσεις.  

Ύστερα από τα παραπάνω ο φόρος που βεβαιώθηκε κατά 100% σε βάρος της 

Ο.Ε. λόγω εκπροθέσµου υποβολής των προσφυγών επιστρέφεται, µετά την έκδοση των 

σχετικών αποφάσεων του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου, ενώ ο φόρος που είχε καταβληθεί µε 

βάση τις δηλώσεις της Ο.Ε. δεν επιστρέφεται. 

 

 

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1064448/1283/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Παραγραφή αξίωσης κατά του ∆ηµοσίου. 

 

Σε απάντηση της από 28.6.2007 τηλεοµοιοτυπίας σχετικά µε το θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα παρακάτω: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του ν.2362/1995 

ορίζεται µεταξύ άλλων ότι η κατά του ∆ηµοσίου απαίτηση προς επιστροφή αχρεωστήτως ή 

παρά το νόµο καταβληθέντος σ’ αυτό χρηµατικού ποσού παραγράφεται µετά τρία έτη από 

την καταβολή. 

2. Επίσης µε το άρθρο 91 του ίδιου νόµου ορίζεται ότι επιφυλασσοµένης κάθε άλλης 

ειδικής διάταξης του παρόντος, η παραγραφή οποιασδήποτε απαίτησης κατά του 

∆ηµοσίου αρχίζει από το τέλος του οικονοµικού έτους µέσα στο οποίο γεννήθηκε και ήταν 

δυνατή η δικαστική επιδίωξη αυτής. 

Εξάλλου όπως έχει νοµολογηθεί επί προκαταβληθέντος και κατ' αναλογία επί 

παρακρατηθέντος φόρου (σχετ. έγγραφο 1053259/1098/Α0012/6.6.2003), η αξίωση προς 

επιστροφή ως αχρεωστήτου γεννάται κατά το χρόνο της υποβολής της σχετικής δήλωσης 

από µέρους του φορολογούµενου από την οποία προκύπτει η έλλειψη φορολογικής του 

υποχρέωσης και όχι από το χρόνο της καταβολής (ΣτΕ 3664/1981, 1363/1982 και 

1218/1994 Γνωµ. Ν.Σ.Κ. 837/1991). 

Ύστερα από τα παραπάνω, η αξίωση των φυσικών ή νοµικών προσώπων για 
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επιστροφή προκαταβληθέντων και παρακρατηθέντων φόρων παραγράφεται µετά τρία έτη 

από τότε που έπρεπε να υποβληθεί η αντίστοιχη δήλωση Φορολογίας εισοδήµατος, η δε 

τριετία της παραγραφής αρχίζει από την 1η του επόµενου (έτους), από το οικείο 

οικονοµικό έτος. 

 

 

Αθήνα, 16 Μαΐου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1031686/597/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Αξίωση επιστροφής φόρου εισοδήµατος λόγω δήλωσης 
ιατρικών εξόδων µε συµπληρωµατική εκπρόθεσµη δήλωση οικονοµικού 
έτους 2002 που υποβάλλεται µετά τρία έτη από το έτος καταβολής. 

 

Απαντώντας στις από 26 και 27 Μαρτίου 2007 αιτήσεις σας αναφορικά µε το πιο πάνω 

θέµα, σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Από τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. 

(ν.2238/1994), όπως ίσχυαν το οικον. έτος 2002, προβλέπονταν τα εξής: «Από το 

συνολικό εισόδηµα του φορολογουµένου αφαιρείται το συνολικό ετήσιο ποσό των εξόδων 

ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης του ίδιου και των λοιπών προσώπων που 

συνοικούν µε αυτόν και τον βαρύνουν, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 7, εφόσον το 

συνολικό οικογενειακό φορολογούµενο εισόδηµα είναι µέχρι 29.350 ευρώ……...Το ποσό 

των εξόδων ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης κάθε συζύγου αφαιρείται από το 

εισόδηµά του και εφόσον αυτό δεν επαρκεί και το συνολικό ποσό των εξόδων είναι 

µεγαλύτερο από το συνολικό οικογενειακό εισόδηµα και πάνω από 29.350 ευρώ, το ποσό 

που αφαιρείται µερίζεται µεταξύ των συζύγων ανάλογα µε το ύψος του φορολογούµενου 

µε τις γενικές διατάξεις εισοδήµατος του καθενός, όπως αυτό δηλώθηκε µε την αρχική 

εµπρόθεσµη δήλωση». 

2. Από τις ανωτέρω διατάξεις δεν προκύπτει απαγόρευση για τη δήλωση δαπάνης 

ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης µε εκπρόθεσµη συµπληρωµατική δήλωση. 

3. Επίσης, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 62 του ίδιου νόµου, µετά την παρέλευση 

της προθεσµίας που ορίζεται στην παράγραφο αυτήν και σε κάθε περίπτωση πριν από την 

καταχώρηση στο οικείο βιβλίο του φύλλου ελέγχου, που εκδίδεται σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 68, επιτρέπεται η επίδοση αρχικής ή συµπληρωµατικής δήλωσης, 

για την οποία επιβάλλεται και ο οριζόµενος από τις διατάξεις του άρθρου 1 του 

ν.2523/1997 πρόσθετος φόρος. 
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4. Με την 1121987/2039/Α0012/ΠΟΛ. 1279/31.12.1999 διαταγή µας διευκρινίζεται ότι, αν 

ο φορολογούµενος υποβάλει εκπρόθεσµη συµπληρωµατική δήλωση για να δηλώσει έξοδα 

ιατρικής περίθαλψης, δεν επιβάλλεται πρόστιµο. 

5. Εξάλλου, µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 90 και των άρθρων 91 και 93 του 

ν.2362/1995, ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι η κατά του ∆ηµοσίου απαίτηση προς επιστροφή 

αχρεωστήτως παρά το νόµο καταβληθέντος σ’ αυτό χρηµατικού ποσού παραγράφεται 

µετά τρία έτη από -την καταβολή και επιφυλασσοµένης άλλης ειδικής διάταξης, η 

παραγραφή αρχίζει από το τέλος του οικονοµικού έτους µέσα στο οποίο γεννήθηκε και 

ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξη αυτής. 

6. Ακόµη, όπως έχει νοµολογηθεί επί προκαταβληθέντος φόρου, η αξίωση προς 

επιστροφή ως αχρεωστήτου  γεννιέται  κατά το χρόνο της υποβολής της σχετικής 

δήλωσης από µέρους του φορολογούµενου από την οποία προκύπτει η έλλειψη 

φορολογικής του υποχρέωσης και όχι από το χρόνο της καταβολής (ΣτΕ 3664/1981, 

1363/1982 και 1218/1994 και Γνωµ. Ν.Σ.Κ. 837/1991). 

7. Επιπλέον, µε την 656/2002 γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ., που κοινοποιήθηκε µε την 

1096766/4861 -21/0016/ΠΟΛ. 1005/10.1.2003 διαταγή, έγινε δεκτό ότι η παραγραφή 

απαίτησης κατά του ∆ηµοσίου αρχίζει από το χρονικό σηµείο επελεύσεως του 

επιγενόµενου λόγου (έκδοση δικαστικής απόφασης, ψήφιση νέου νόµου κ.λπ.), καθόσον 

προ του χρόνου αυτού δεν υπήρξε καν γεγενηµένη αξίωση επιστροφής του χρηµατικού 

ποσού από το ∆ηµόσιο. 

8. Όπως αναφέρετε στις αιτήσεις σας, το έτος 2001 υποβληθήκατε σε δαπάνη 

νοσοκοµειακής και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης ποσού 9.237,25 ευρώ, την οποία δεν 

δηλώσατε στη δήλωσή σας οικον. έτους 2002, διότι τα πρωτότυπα δικαιολογητικά τα 

καταθέσατε στο Ι.Κ.Α. για την εκδίκαση ενστάσεώς σας. Βέβαια στη δήλωσή σας γράψατε 

σχετική σηµείωση επιφύλαξης υποβολής συµπληρωµατικής δήλωσης µετά την εκδίκαση 

της ενστάσεώς σας προς το Ι.Κ.Α. για νοσηλεία δρχ. 3.500.000. Μετά την έκδοση της 

απόφασης του ∆. Εφετείου Αθηνών, µε την οποία απορρίφθηκε το αίτηµά σας για 

καταβολή των πιο πάνω εξόδων από το Ι.Κ.Α., υποβάλατε την από 17.10.2006 

συµπληρωµατική δήλωση οικον. έτους 2002, την οποία η Γ΄ ∆.Ο.Υ. Αθηνών δεν έκανε 

δεκτή. 

9. Με βάση τα ανωτέρω, στην περίπτωσή σας, η παραγραφή της απαίτησής σας κατά του 

∆ηµοσίου αρχίζει από το χρονικό σηµείο επελεύσεως του επιγενόµενου λόγου, δηλαδή της 

έκδοσης της απόφασης του ∆. Εφετείου Αθηνών. Από το σηµείο αυτό είναι βέβαιο ότι 

εσείς επιβαρύνεστε µε τη δαπάνη νοσηλειών και όχι το Ι.Κ.Α., οπότε µπορείτε να τη 

συµπεριλάβετε στη δήλωσή σας εισοδήµατος, υποβάλλοντας συµπληρωµατική δήλωση 
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µε συνηµµένα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά. 

10. Συνεπώς, η συµπληρωµατική δήλωσή σας οικον. έτους 2002, την οποία υποβάλατε 

στη ∆.Ο.Υ. το έτος 2006 και µε την οποία δηλώσατε δαπάνη νοσηλειών έτους. 2001 

συνυποβάλλοντας τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, πρέπει να γίνει δεκτή και να σας 

επιστραφεί το ποσό του φόρου που θα προκύψει από την εκκαθάριση αυτής ως 

αχρεωστήτου. 

11. Η ∆.Ο.Υ. Γ΄ Αθηνών, προς την οποία κοινοποιείται το έγγραφο αυτό, παρακαλείται να 

προβεί στις απαραίτητες ενέργειες σύµφωνα µε το παραπάνω. 

 

 

 

Αθήνα, 26 Απριλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1041652/782/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Παραγραφή αξίωσης κατά του ∆ηµοσίου. 
 

Σε απάντηση του 430/1.2.2007 εγγράφου σας, σχετικά µε το θέµα, σας γνωρίζουµε 

τα παρακάτω: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του ν.2362/1995 

ορίζεται µεταξύ άλλων ότι η κατά του ∆ηµοσίου απαίτηση προς επιστροφή αχρεωστήτως ή 

παρά το νόµο καταβληθέντος σ’ αυτό χρηµατικού ποσού παραγράφεται µετά τρία έτη από 

την καταβολή. 

2. Επίσης µε το άρθρο 91 του ίδιου νόµου ορίζεται ότι επιφυλασσοµένης κάθε άλλης 

ειδικής διάταξης του παρόντος, η παραγραφή οποιασδήποτε απαίτησης κατά του 

∆ηµοσίου αρχίζει από το τέλος του οικονοµικού έτους µέσα στο οποίο γεννήθηκε και ήταν 

δυνατή η δικαστική επιδίωξη αυτής. 

Εξάλλου όπως έχει νοµολογηθεί επί προκαταβληθέντος και κατ’ αναλογία επί 

παρακρατηθέντος φόρος (σχετ. έγγραφο 1053259/1098/Α0012/6.6.2003), η αξίωση προς 

επιστροφή ως αχρεωστήτου γεννάται κατά το χρόνο της υποβολής της σχετικής δήλωσης 

από µέρους του φορολογούµενου από την οποία προκύπτει η έλλειψη φορολογικής του 

υποχρέωσης και όχι από το χρόνο της καταβολής (ΣτΕ 3664/ 1981.1363/1982 και 

1218/1994. Γνωµ. Ν.Σ.Κ. 837/1991). 

Ύστερα από τα παραπάνω, η αξίωση των φυσικών ή νοµικών προσώπων για 

επιστροφή προκαταβληθέντων και παρακρατηθέντων φόρων παραγράφεται µετά τρία έτη 

από τότε που έπρεπε να υποβληθεί η αντίστοιχη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος, η δε 
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τριετία της παραγραφής αρχίζει από την 1η του επόµενου (έτους), από το οικείο 

οικονοµικό έτος. 

 

 

Αθήνα, 25 Απριλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1033248/630/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Παραγραφή αξίωσης κατά του ∆ηµοσίου.  

 

ΣΧΕΤ.: Το 2748/27.3.2007 έγγραφό σας. 

 

Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας ρωτάτε για τον χρόνο παραγραφής της 

αξίωσης κατά του ∆ηµοσίου σε περίπτωση επιστροφής, συµψηφισµού ή διαγραφής 

φόρου, που προκύπτουν µε βάση αρχικές ή συµπληρωµατικές δηλώσεις φορολογίας 

εισοδήµατος φυσικών προσώπων. 

∆εδοµένου ότι µε το έγγραφό σας δεν διευκρινίζετε αν πρόκειται για δηλώσεις, οι 

οποίες υπεβλήθησαν µετά τριετία από το οικον. έτος που έπρεπε να υποβληθούν και µε 

την εκκαθάρισή τους θα προκύψει επιστροφή ή για δηλώσεις µε βάση το άρθρο 18 του 

ν.3259/2004 κ.λπ., µε την παρούσα απάντησή µας, σας γνωρίζουµε γενικά τα εξής: 

1. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 74 του ν.2238/1994 ορίζεται, µεταξύ άλλων, 

µέσα σε πόσο χρόνο από την απόκτηση του τίτλου βεβαίωσης είναι υποχρεωµένος ο 

προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής εφορίας να συντάξει χρηµατικό κατάλογο. 

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 90 και των άρθρων 91 και 93 του 

ν.2362/1995, ορίζεται µεταξύ άλλων, ότι, η κατά του ∆ηµοσίου απαίτηση προς επιστροφή 

αχρεωστήτως ή παρά το νόµο καταβληθέντος σ’ αυτό χρηµατικού ποσού παραγράφεται 

µετά τρία έτη, από την καταβολή και επιφυλασσοµένης άλλης ειδικής διάταξης, η 

παραγραφή αρχίζει από το τέλος του οικονοµικού έτους µέσα στο οποίο γεννήθηκε και 

ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξη αυτής. 

3. Ακόµα όπως έχει νοµολογηθεί επί προκαταβληθέντος φόρου, η αξίωση προς 

επιστροφή ως αχρεωστήτου γεννάται κατά το χρόνο της υποβολής της σχετικής δήλωσης 

από µέρους του φορολογούµενου από την οποία προκύπτει η έλλειψη φορολογικής του 

υποχρέωσης και όχι από το χρόνο της καταβολής (Σ.τ.Ε. 3664/1981, 1363/1982 και 

1218/1994 και Γνωµ.Ν.Σ.Κ. 837/1991). 

Ύστερα από τα παραπάνω και όπως έχει γίνει δεκτό µε το 

1053259/1098/Α0012/6.6.2003 έγγραφό µας, η τριετία της παραγραφής αρχίζει να µετρά 
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από την αρχή του επόµενου έτους από εκείνο εντός του οποίου έπρεπε να έχουν 

υποβληθεί οι φορολογικές δηλώσεις. 

 

 

Αθήνα, 24 Απριλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1035642/669/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Χρόνος έναρξης της κατά του ∆ηµοσίου αξίωσης επιστροφής 
φόρου λόγω καθυστερηµένης είσπραξης αναδροµικών αποδοχών. 

 

Απαντώντας στο 8629/29.3.2007 έγγραφό σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 90 και των άρθρων 91 και 93 του 

ν.2362/1995, ορίζεται µεταξύ άλλων ότι, η κατά του ∆ηµοσίου απαίτηση προς επιστροφή 

αχρεωστήτως ή παρά νόµο καταβληθέντος σ’ αυτό χρηµατικού ποσού παραγράφεται µετά 

τρία έτη από την καταβολή και επιφυλασσοµένης άλλης ειδικής διάταξης η παραγραφή 

αρχίζει από το τέλος του οικονοµικού έτους µέσα στο οποίο γεννήθηκε και ήταν δυνατή η 

δικαστική επιδίωξη αυτής. 

Εξάλλου όπως έχει νοµολογηθεί επί προκαταβληθέντος φόρου, η αξίωση προς 

επιστροφή της αχρεωστήτου γεννάται κατά το χρόνο της υποβολής της σχετικής δήλωσης 

από µέρους του φορολογούµενου από την οποία προκύπτει η έλλειψη φορολογικής του 

υποχρέωσης και όχι από το χρόνο της καταβολής (Σ.τ.Ε 3664/1981, 1363/1982 και 

1218/1994 και Γνωµ.Ν.Σ.Κ. 837/1991). 

Επίσης, µε την 656/2002 γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ., που κοινοποιήθηκε µε την 

1096766/4861 -21/0016/ΠΟΛ. 1005/10.1.2003 διαταγή, έγινε δεκτό ότι η παραγραφή 

απαίτησης κατά του ∆ηµοσίου αρχίζει από το χρονικό σηµείο επελεύσεως του γενόµενου 

λόγου (έκδοση δικαστικής απόφασης, ψήφιση νέου νόµου κ.λπ.) καθόσον προ του χρόνου 

αυτού δεν υπήρξε καν γεγενηµένη αξίωση επιστροφής του χρηµατικού ποσού από το 

∆ηµόσιο. 

2. Όπως αναφέρετε στο έγγραφό σας και έπειτα από τηλεφωνική µας επικοινωνία 

φορολογούµενος υπέβαλλε στις 26.5.2006 τροποποιητική δήλωση λόγω αναδροµικών 

αποδοχών που του καταβλήθηκαν το 2005, σύµφωνα και µε τη βεβαίωση που του 

χορήγησε η υπηρεσία του, και αφορούσαν τα οικ. έτη 1998, 2000, 2001 και 2002 για τα 

οποία είχε υποβάλλει εµπρόθεσµα τις αρχικές φορολογικές του δηλώσεις. Μετά την 

εκκαθάριση των νέων δηλώσεών του για τα ανωτέρω οικονοµικά έτη προέκυψε επιστροφή 
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φόρου (ΑΦΕΚ επιστροφής στις 26.3.07). 

3. Ύστερα από τα παραπάνω, καθόσον η παραγραφή αρχίζει από το χρόνο της 

σχετικής έγκρισης καταβολής και καταλογισµού των αναδροµικών αποδοχών, ο εν λόγω 

φορολογούµενος δικαιούται την είσπραξη επιστροφής του παρακρατηθέντα φόρου από 

αναδροµικές αποδοχές για τα ανωτέρω οικονοµικά έτη εφόσον από το οικονοµικό έτος 

που καταβλήθηκαν και καταλογίστηκαν οι αναδροµικές αποδοχές δεν έχει παρέλθει 

τριετία. 

 

 

Αθήνα, 23 Απριλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1014015/10222/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Σε περίπτωση ανακλητικής δήλωσης θα έχουν εφαρµογή οι 
διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε.. 

 

ΣΧΕΤ.: Η από 5/02/2007 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 61 του ν.2238/1994 η δήλωση 

αποτελεί δεσµευτικό τίτλο για το φορολογούµενο. Μπορεί όµως, για λόγους συγγνωστής 

πλάνης, να την ανακαλέσει εν όλω ή εν µέρει φέροντας και το βάρος της απόδειξης των 

πραγµατικών περιστατικών που τη συνιστούν. Η ανάκληση γίνεται µε την υποβολή 

δήλωσης µέσα στο οικείο οικονοµικό έτος στον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής 

υπηρεσίας, µε την οποία ανακαλείται φορολογητέα ύλη ή τεκµαρτή και πραγµατική 

δαπάνη ή οποιοδήποτε προσδιοριστικό της δαπάνης στοιχείο, προκειµένου να 

προσδιοριστεί το εισόδηµα µε βάση τα τεκµήρια. 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.3427/2005, ορίζεται ότι τα άρθρα 2 

και 3 του ν.3220/2004 που προβλέπουν το σχηµατισµό ειδικού αφορολόγητου 

αποθεµατικού επενδύσεων, καταργούνται για εισοδήµατα που προκύπτουν από την 1η 

Ιανουαρίου 2005 και µετά, καθώς και για κέρδη που προκύπτουν από ισολογισµούς που 

κλείνουν από την ίδια ηµεροµηνία και µετά. 

3. Επίσης, µε την αρ. 1022452/10255/πολ.1036/Β0012/02.03.2006, ερµηνευτική 

εγκύκλιο του ν.3427/2005, διευκρινίσθηκε, ότι στις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις 

έκλεισαν ισολογισµό µετά την 31/12/2004 (π.χ. 31/3/2005, 30/6/2005), που αφορούσαν 
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οικονοµικό έτος 2005 και προέβησαν σε σχηµατισµό αφορολόγητου αποθεµατικού, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.3220/2004, από τα κέρδη της χρήσης αυτής, 

υποχρεούνταν να υποβάλουν συµπληρωµατική δήλωση φορολογίας εισοδήµατος µέχρι το 

τέλος Μαρτίου 2006 για τη φορολόγηση του σχηµατισθέντος αποθεµατικού. 

4. Από την αίτησή σας προκύπτει ότι η εταιρεία σας από τα κέρδη του οικονοµικού 

έτους 2005 (διάρκεια διαχειριστικής περιόδου από 1.07.2004 έως 30.06.2005), σχηµάτισε 

αφορολόγητο αποθεµατικό του ν.2601/1998 ύψους 601.412,39 ευρώ, το οποίο 

συµπεριέλαβε στην δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του οικείου οικονοµικού έτους. 

Η εταιρεία σας, µετά από εσφαλµένη ερµηνεία των διατάξεων του άρθρου 39 του 

ν.3427/2005 και των οδηγιών που είχαν παρασχεθεί µε την πιο πάνω ερµηνευτική 

εγκύκλιο του ιδίου νόµου, υπέβαλε συµπληρωµατική δήλωση φορολογίας εισοδήµατος 

του οικονοµικού έτους 2005(30.03.2006), καταβάλλοντος ποσό φόρου 207.336,92 ευρώ 

το οποίο όµως αφορούσε την φορολόγηση του σχηµατισθέντος αποθεµατικού του 

ν.2601/1998. 

Ενόψει των ανωτέρω, η εταιρεία σας διαπιστώνοντας την λανθασµένη φορολογική 

αντιµετώπιση στην οποία είχε προβεί, υπέβαλε ανακλητική δήλωση στις 20.12.2006. 

4. Από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδοµένου ότι µε βάση τις διατάξεις του 

άρθρου 61 του ν.2238/1994, ως οικείο οικονοµικό έτος νοείται το έτος υπαγωγής σε 

φορολογία του εισοδήµατος το οποίο ανακαλείται, δηλαδή στην προκειµένη περίπτωση το 

οικονοµικό έτος 2005, προκύπτει, ότι η ανακλητική δήλωση που υποβλήθηκε από την εν 

λόγω εταιρεία σε ηµεροµηνία µετά τη λήξη του οικείου οικονοµικού έτους 2005 δεν µπορεί 

να γίνει δεκτή από την αρµόδια φορολογούσα αρχή (∆.Ο.Υ.), σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

παρ. 4 του άρθρου 61 του ν.2238/1994 (1056721/1162/Α0012/16-6-2005, 

1082401/11163/Β0012/11-12-2006 έγγραφά µας), όπως σας γνώρισε και η ∆.Ο.Υ. µε το 

αρ. 19006/1-03-2007 έγγραφό της. 

 

 

Αθήνα 18 Απριλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1038846/726/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Παραγραφή αξίωσης κατά του ∆ηµοσίου που προκύπτει από την 
υποβολή εκπρόθεσµης συµπληρωµατικής δήλωσης µε τεκµήριο αγοράς 
ακινήτου του και εν συνεχεία συµπληρωµατικής δήλωσης µε κεφάλαιο 
προηγουµένων ετών για τη µείωση του τεκµηρίου αυτού. 
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Απαντώντας στο από 5.10.2006 έγγραφό σας σχετικά µε το θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του ν. 2362/1995 

ορίζεται µεταξύ άλλων ότι η κατά του ∆ηµοσίου απαίτηση προς επιστροφή αχρεωστήτως ή 

παρά το νόµο καταβληθέντος σ’ αυτό χρηµατικού ποσού παραγράφεται µετά τρία έτη από 

την καταβολή. 

2. Επίσης µε το άρθρο 91 του ίδιου νόµου ορίζεται ότι επιφυλασσοµένης κάθε άλλης 

ειδικής διάταξης του παρόντος, η παραγραφή οποιοσδήποτε απαίτησης κατά του 

∆ηµοσίου αρχίζει από το τέλος του οικονοµικού έτους µέσα στο οποίο γεννήθηκε και ήταν 

δυνατή η δικαστική επιδίωξη αυτής. 

Εξάλλου όπως έχει νοµολογηθεί επί προκαταβληθέντος και κατ’ αναλογία επί 

παρακρατηθέντος φόρος (σχετ.  έγγραφο 1053259/1098/Α0012/6.6.2003), η αξίωση προς 

επιστροφή ως αχρεωστήτου γεννάται κατά το χρόνο της υποβολής της σχετικής δήλωσης 

από µέρους του φορολογούµενου από την οποία προκύπτει η έλλειψη φορολογικής του 

υποχρέωσης και όχι από το χρόνο της καταβολής (ΣτΕ 3664/1981.1363/1982 και 

1218/1994. Γνωµ. Ν.Σ.Κ. 837/1991). 

Από το έγγραφό σας προκύπτει ότι φορολογούµενος υπέβαλε στις 30.7.2006 

συµπληρωµατική δήλωση φορολογίας εισοδήµατος οικον. έτους 2002 µε την οποία 

δήλωσε αγορά ακινήτου βάσει της οποίας εκδόθηκε εκκαθαριστικό σηµείωµα µε ποσό 

βεβαίωσης 3.000 €. Στη συνέχεια υπέβαλε δεύτερη συµπληρωµατική δήλωση στις 

30.8.2006 και δηλώνει κεφάλαιο προηγούµενων ετών το οποίο προκύπτει πράγµατι από 

τις προηγούµενες δηλώσεις του. Με βάση τη δεύτερη συµπληρωµατική δήλωση εκδόθηκε 

εκκαθαριστικό σηµείωµα µε το οποίο διαγράφεται το ποσό των 3.000 € και τίθεται το 

ερώτηµα της παραγραφής της απαίτησης κατά του ∆ηµοσίου. 

Ύστερα από τα παραπάνω θεωρούµε ότι, εφόσον ο πιο πάνω φόρος κριθεί ως 

αχρεωστήτως ή παρά το νόµο καταβληθείς, πράγµα το οποίο είναι πραγµατικό και 

ελέγχεται από τον Προϊστάµενο της αρµόδιας ∆.Ο.Υ., παραγράφεται µετά τρία έτη από την 

καταβολή. 
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ΑΡΘΡΟ 85 
 

Αθήνα, 23 Νοεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ: 1112861 /2194/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Άρση φορολογικού απορρήτου 

 

Σας διαβιβάζουµε, λόγω αρµοδιότητας, την 16.11.2007 αίτηση της φορολογούµενης 

κυρίας «…», η οποία διαβιβάστηκε στην υπηρεσία µας από τη ∆/νση Προσωπικού του 

Υπουργείου Οικονοµικών, και σας πληροφορούµε τα εξής όσον αφορά τα θέµατα που 

άπτονται της δικής µας αρµοδιότητας: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 85 του ν.2238/1994, οι 

φορολογικές δηλώσεις, τα φορολογικά στοιχεία, οι εκθέσεις, οι πράξεις προσδιορισµού 

αποτελεσµάτων, τα φύλλα ελέγχου, οι αποφάσεις του προϊσταµένου της δηµόσιας 

οικονοµικής υπηρεσίας και κάθε στοιχείο του φακέλου που έχει σχέση µε τη φορολογία ή 

άπτεται αυτής είναι απόρρητα και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίησή τους σε οποιονδήποτε 

άλλον εκτός από το φορολογούµενο, στον οποίο αφορούν αυτά. 

2. Επίσης, από τις διατάξεις των παρ.3 και 4 του ίδιου άρθρου και νόµου 

προκύπτει ότι, κατά παρέκκλιση των παραπάνω, τα στοιχεία για τα οποία η δηµοσίευσή 

τους είναι επιτρεπτή στους καταλόγους των φορολογουµένων δεν αποτελούν απόρρητο 

και ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. υποχρεούται να χορηγεί, ύστερα από αίτηση, βεβαίωση γι’ 

αυτά σε οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος έχει έννοµο συµφέρον και το αποδεικνύει. 

3. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παρ. 5 του ίδιου πιο πάνω άρθρου και νόµου, 

ορίζονται ρητά οι περιπτώσεις χορήγησης εγγράφων κατ’ εξαίρεση του φορολογικού 

απορρήτου, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται και η χορήγηση στοιχείων στις 

περιπτώσεις που ορίζονται από τη διάταξη του άρθρου 1445 του Αστικού Κώδικα, υπέρ 

των οποίων κάµπτεται το φορολογικό απόρρητο. 

4. Ειδικότερα, µε τη διάταξη του άρθρου 1445 του Αστικού Κώδικα, όπως τούτο 

θεσπίστηκε µε το άρθρο 16 του πρώτου άρθρου του ν.1329/1983 «Εφαρµογή της 

Συνταγµατικής Αρχής της ισότητας ανδρών και γυναικών στον Αστικό Κώδικα», ορίζεται 

ότι καθένας από τους πρώην συζύγους είναι υποχρεωµένος να δίνει στον άλλο ακριβείς 

πληροφορίες για την περιουσία και τα εισοδήµατά του, εφόσον είναι χρήσιµες νια να 

καθορισθεί το ύψος της διατροφής και ότι µε αίτηση ενός από τους πρώην συζύγους, που 

διαβιβάζεται µέσω του αρµόδιου εισαγγελέα, εκτός των άλλων, ο αρµόδιος οικον. έφορος 
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είναι υποχρεωµένος να δίνει κάθε χρήσιµη πληροφορία για την περιουσιακή κατάσταση 

του άλλου συζύγου και προπάντων νια τα εισοδήµατά του. 

∆ηλαδή, για να χορηγήσει ο Προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. µε βάση το άρθρο 1445 ΑΚ 

πληροφορίες σχετικά µε την περιουσιακή κατάσταση και προπάντων για τα εισοδήµατα 

του ενός από τους πρώην συζύγους στον άλλο (πρώην) σύζυγο, θα πρέπει να έχει 

εκδοθεί διαζύγιο, ώστε να είναι «πρώην σύζυγοι» και η αιτούµενη διατροφή να αφορά τον 

έναν από αυτούς και όχι άλλα πρόσωπα π.χ. κοινό τέκνο τους ή γονείς τους κ.λπ.. 

5. Επίσης, µε την Ε 9646/ΠΟΛ. 237/17-7-1986 διαταγή µας έγινε δεκτό ότι για την 

κατοχύρωση του απόρρητου άλλων στοιχείων του φορολογουµένου- πέρα από τις πιο 

πάνω πληροφορίες για την περιουσιακή του κατάσταση και για τα εισοδήµατά του τα 

στοιχεία για τα οποία υπάρχει υποχρέωση χορήγησης, πρέπει να «περιβληθούν» τον τύπο 

εγγράφου και σε καµία περίπτωση τον τύπο φωτοαντίγραφου ή άλλης µορφής αντίγραφου 

της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος ή του εκκαθαριστικού σηµειώµατος υπολογισµού 

του φόρου εισοδήµατος. 

6. Επιπρόσθετα διευκρινίζεται µε την 1099921/2034/Α0012/ΠΟΛ. 1273/12.12.2002 

διαταγή του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, αναφορικά µε τη χορήγηση 

αντιγράφων της κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος στη σύζυγο, ότι ο σύζυγος λόγω 

της υποβολής της δήλωσης στο όνοµα του δικαιούται να παίρνει αντίγραφα των στοιχείων 

του φακέλου π.χ. αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος (Ε1) και εκκαθαριστικού 

σηµειώµατος, τα οποία περιλαµβάνουν και εισοδήµατα της συζύγου. Επειδή όµως η 

δήλωση φορολογία εισοδήµατος είναι κοινή και συνυπογράφεται από τη σύζυγο είναι και 

δική της δήλωση (σχετ. άρθρα 61 παρ.2 και 62 παρ.4 ν.2238/1994). Εποµένως, µόνο κατά 

τη διάρκεια της έγγαµης συµβίωσης µπορεί να χορηγούνται και στους δύο συζύγους, 

αντίγραφα της κοινής δήλωσης, του εκκαθαριστικού σηµειώµατος φόρου εισοδήµατος και 

των λοιπών συνυποβαλλόµενων φορολογικών εντύπων που αφορούν τους δύο συζύγους. 

Αντίθετα, πάγια θέση της ∆ιοίκησης στην περίπτωση που έχει κλονιστεί ή έγγαµη 

συµβίωση και πολύ περισσότερο αν έχει εκδοθεί διαζύγιο είναι ούτε η σύζυγος ούτε ο 

σύζυγος δικαιούται να λάβει αντίγραφο της κοινής δήλωσης, που υποβλήθηκε στο όνοµα 

του συζύγου, ανεξάρτητα από το αν δηλώνεται ή όχι εισόδηµα δικό της ή δικό του,. Το 

µόνο που µπορεί να χορηγήσει η αρµόδια ∆.Ο.Υ. στην περίπτωση αυτή είναι βεβαίωση 

για τα εισοδήµατα που δηµοσιεύονται στους φορολογικούς καταλόγους, σύµφωνα µε τις 

προαναφερθείσες διατάξεις των παρ.3 και 4 του άρθρου 85 του ν.2238/1994 (σχετική και 

η Ε17057/ΠΟΛ1280/16.8.1969 διαταγή του Υπουργείου Οικονοµικών). 

7. Εξάλλου, µε βάση τις διαταγές που έχει εκδώσει η Υπηρεσία µας µέχρι σήµερα 

(1009934/138/Α0012/ΠΟΛ. 1019/23-1-1995 διαταγή µε την οποία κοινοποιήθηκε η 
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710/1993 γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ. και 1098850/1889/ΠΟΛ. 1260/Α0012/31-12-2000 

διαταγή), το φορολογικό απόρρητο υποχωρεί ουσιαστικά µόνο σε δικαστική απόφαση ή 

διαταγή ανακριτή που ενεργεί ανάκριση σε εκκρεµή ποινική δίωξη, ο οποίος σύµφωνα µε 

το άρθρο 261 του Κ.Π.∆. δικαιούται να λαµβάνει γνώση και αντίγραφο των οποιωνδήποτε 

στοιχείων του φορολογικού φακέλου ενώ η επιταγή του εισαγγελέα στα πλαίσια της 

παραγράφου 4 του άρθρου 25 του ν. 1756/1988 (Οργανισµός ∆ικαστηρίων) δε δεσµεύει τη 

∆ιοίκηση, η οποία δεν υποχρεούται στη χορήγηση των στοιχείων αυτών. Η παραβίαση του 

φορολογικού απορρήτου σε κάθε άλλη περίπτωση συνιστά πειθαρχικό και ποινικό 

αδίκηµα που τιµωρείται κατά τις οικείες διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 85 του 

ν.2238/1994. 

8. Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και τα πραγµατικά στοιχεία και 

περιστατικά, παρακαλούµε όπως απαντήσετε απευθείας στη φορολογούµενη, 

ενηµερώνοντας σχετικά και τη ∆ιεύθυνσή µας. 

 

 

Αθήνα 14 Νοεµβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1105687/2089/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση στοιχείων στα Τελωνεία. 

 

Απαντώντας στο 17926/24.10.07 έγγραφό σας αναφορικά µε το θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 85 του ν.2238/1994, οι φορολογικές 

δηλώσεις, τα φορολογικά στοιχεία, οι εκθέσεις και τα φύλλα ελέγχου, είναι απόρρητα και 

δεν επιτρέπεται η κοινοποίησή τους σε κανένα, εκτός από τον ίδιο το φορολογούµενο. 

2. Οι µόνες επιτρεπόµενες παραβιάσεις του φορολογικού απορρήτου αναφέρονται 

σαφώς και περιοριστικώς στην παράγραφο 5 του άρθρου 85 του ν.2238/1994, µεταξύ των 

οποίων προβλέπεται η χορήγηση στοιχείων στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών, 

για την άσκηση των καθηκόντων τους, υπέρ των οποίων κάµπτεται το φορολογικό 

απόρρητο. 

3. Κατόπιν των ανωτέρω και δεδοµένου ότι τα Τελωνεία είναι Υπηρεσίες του 

Υπουργείου Οικονοµικών, υπέρ της οποία κάµπτεται το φορολογικό απόρρητο, 

επιτρέπεται η χορήγηση στην υπηρεσία αυτή, οποιουδήποτε στοιχείου και πληροφορίας, 

όχι όµως επικυρωµένα φωτοαντίγραφα της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος και των 

στοιχείων που συνοδεύουν αυτή. 
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Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1061385/226/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογικό απόρρητο στην περίπτωση πατέρα που διεκδικεί το 
ποσοστό της νόµιµης µοίρας της κληρονοµιάς του αποβιώσαντος 
τέκνου του, το οποίο άφησε µε διαθήκη τη µητέρα του αποκλειστική 
κληρονόµο. 

 

Απαντώντας στο 2909/23.2.07 έγγραφό σας αναφορικά µε το ανωτέρω θέµα, σας 

πληροφορούµε ότι για το θέµα αυτό υποβάλαµε στο Ν.Σ.Κ. το ερώτηµα, εάν πατέρας 

αποβιώσαντος τέκνου, το οποίο µε δηµοσιευθείσα ιδιόγραφη διαθήκη του, όρισε ως 

αποκλειστική κληρονόµο τη µητέρα του, θεωρείται κληρονόµος κατά το ποσοστό της 

νόµιµης µοίρας της κληρονοµιάς, προκειµένου να του χορηγήσει η ∆.Ο.Υ. αντίγραφα 

δηλώσεων του αποβιώσαντος, ή όχι, διότι, µε βάση την ιδιόγραφη διαθήκη, ήταν 

ανύπαρκτος στη ζωή του γιου του και δεν συµµετείχε στη διατροφή του, το οποίο µπορεί 

να ερµηνευθεί ως βούληση του διαθέτη για αποκλήρωση. 

Το Νοµικό Συµβούλιο εξέδωσε την αριθ. 235/2007 γνωµοδότηση, που έγινε δεκτή 

από τον Υφυπουργό Οικονοµίας & Οικονοµικών, σύµφωνα µε την οποία έγιναν δεκτά τα 

εξής: 

α) Ο αιτών πατέρας του αποβιώσαντος είναι νόµιµος µεριδούχος του 

κληρονοµουµένου και κατά το ποσοστό της νοµίµου µοίρας του µετέχει ως κληρονόµος 

(ΑΚ 1825), υπό την επιφύλαξη ότι δεν συντρέχουν κατιόντες (οπότε και θα αποκλειόταν 

από την εξ αδιαθέτου διαδοχή) ή δεν υπάρχει αποποίηση ή αποκλήρωση. Υπό 

οποιαδήποτε δε εκδοχή, από το περιεχόµενο της ιδιόγραφης διαθήκης προκύπτει ότι δεν 

διατυπώνεται ρητά η βούληση του διαθέτη να αποκλείσει τον εξ αδιαθέτου κληρονόµο του 

(πατέρα του) από την κληρονοµική διαδοχή. Και ναι µεν µπορεί να προκύπτει και 

ερµηνευτικά από το περιεχόµενο της διαθήκης η βούληση του διαθέτη να αποκληρώσει το 

νόµιµο µεριδούχο του, δεν ανήκει όµως στην αρµοδιότητα της φορολογικής αρχής η 

ερµηνεία της διαθήκης ούτε η διαπίστωση της συνδροµής νόµιµου λόγου αποκληρώσεως, 

από τους περιοριστικά αναφερόµενους στο νόµο (άρθρα 1840 - 1842 ΑΚ). 

β) Συνεπώς, ο αιτών πατέρας ως κληρονόµος, δεν είναι τρίτος ως προς το 

φορολογικό φάκελο του αποβιώσαντος κληρονοµουµένου τέκνου του και δικαιούται να 

λάβει τα αιτούµενα στοιχεία, για τα οποία, ως προς αυτόν, δεν συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις του φορολογικού απορρήτου του άρθρου 85 του κ.ν.2238/94. 
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Κατόπιν των ανωτέρω, µπορείτε να χορηγήσετε στον αιτούντα τα στοιχεία που ζητά 

από το φάκελο φορολογίας εισοδήµατος του αποβιώσαντος κληρονοµουµένου τέκνου του. 

 

 

Αθήνα, 2 Νοεµβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1097968/1911/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση αντιγράφων της κοινής δήλωσης φορολογίας 
εισοδήµατος και του εκκαθαριστικού αυτής στον ένα από τους 
συζύγους. 

 

Σε απάντηση του αρ. πρωτ. 16677/8.10.2007 εγγράφου σας, αναφορικά µε το πιο 

πάνω θέµα, σας γνωρίζουµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), 

κατά τη διάρκεια του γάµου οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση να υποβάλουν κοινή δήλωση 

των εισοδηµάτων τους, στα οποία ο φόρος, τα τέλη και οι εισφορές που αναλογούν 

υπολογίζονται χωριστά στο εισόδηµα καθενός συζύγου. Σ’ αυτήν την περίπτωση, το τυχόν 

αρνητικό αποτέλεσµα του εισοδήµατος του ενός συζύγου δεν συµψηφίζεται µε τα 

εισοδήµατα του άλλου συζύγου. 

2. Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 61 του 

ίδιου νόµου, για τους εγγάµους, για τους οποίους συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 

πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 5, υπόχρεος σε επίδοση δήλωσης είναι ο σύζυγος 

και για τα εισοδήµατα της συζύγου του. Ειδικά υποχρεούνται να επιδώσουν φορολογική 

δήλωση ο καθένας χωριστά για το συνολικό εισόδηµά του όταν έχει διακοπεί η έγγαµη 

συµβίωση κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Το βάρος της απόδειξης για τη διακοπή 

φέρει ο φορολογούµενος. 

3. Ακόµη, όπως προκύπτει από την παρ. 4 του άρθρου 62 του ίδιου νόµου, η 

δήλωση υπογράφεται από τον υπόχρεο και, εφόσον δηλώνονται και εισοδήµατα της 

συζύγου, υπογράφεται και από αυτή. 

4. Εξάλλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 85 του ίδιου νόµου, οι 

φορολογικές δηλώσεις, τα φορολογικά στοιχεία, οι εκθέσεις, οι πράξεις προσδιορισµού 

αποτελεσµάτων, τα φύλλα ελέγχου, οι αποφάσεις του προϊσταµένου της δηµόσιας 

οικονοµικής υπηρεσίας και κάθε στοιχείο του φακέλου που έχει σχέση µε τη φορολογία ή 

άπτεται αυτής είναι απόρρητα και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίησή τους σε οποιοδήποτε 

άλλον εκτός από το φορολογούµενο στον οποίο αφορούν αυτά. 



 746 

5. Για την εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων στην περίπτωση χορήγησης 

αντιγράφων της κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος στη σύζυγο, εκδόθηκε η 

1099921/2034/Α0012/ΠΟΛ. 1273/12.12.2002 διαταγή µας µε την οποία διευκρινίστηκε ότι 

κατά τη διάρκεια της έγγαµης συµβίωσης των συζύγων µπορεί να χορηγούνται και στους 

δύο συζύγους, εφόσον η δήλωση υπογράφεται και από τη σύζυγο, αντίγραφα της κοινής 

δήλωσης, του εκκαθαριστικού σηµειώµατος φόρου εισοδήµατος και των λοιπών 

συνυποβαλλόµενων φορολογικών εντύπων που αφορούν τους δύο συζύγους. 

6. Αντίθετα, εάν έχει κλονιστεί η έγγαµη συµβίωση και πολύ περισσότερο αν έχει 

εκδοθεί διαζύγιο (σχετ. 1005868/166/Α0012/31.1.2000 δ/γή), πάγια θέση της ∆ιοίκησης 

είναι ότι ούτε η σύζυγος ούτε ο σύζυγος δικαιούται να λάβει αντίγραφο της κοινής δήλωσης 

που υποβλήθηκε στο όνοµα του συζύγου, ανεξάρτητα από το αν δηλώνεται ή όχι 

εισόδηµα δικό της ή δικό του. 

7. Επίσης, όπως έγινε δεκτό µε την αριθ. 910/1994 απόφαση του ΣτΕ, σύµφωνα 

µε τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1, σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 1 και 

2 παρ. 1, του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (π.δ.129/89), οι σύζυγοι υποχρεούνται µεν 

κατά τη διάρκεια του γάµου να υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήµατά τους, 

καθένας όµως από αυτούς αποτελεί αυτοτελές και ανεξάρτητο φορολογικό υποκείµενο, µε 

συνέπεια ο φόρος να υπολογίζεται χωριστά στο εισόδηµα του κάθε συζύγου, το δε τυχόν 

αρνητικό αποτέλεσµα του εισοδήµατος του ενός να µη συµψηφίζεται µε τα εισοδήµατα του 

άλλου. 

8. Στο έγγραφό σας ρωτάτε αν µπορείτε να χορηγήσετε αντίγραφα των εντύπων 

Ε1 και Ε9 των κοινών δηλώσεων στην κατά δήλωση της εν διαστάσει συζύγου, µετά από 

υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του συζύγου ότι αποδέχεται να τα χορηγήσετε. 

9. Ύστερα από τα πιο πάνω γίνεται δεκτό, εφόσον υπάρχει η ρητή εντολή του 

συζύγου µε την υπεύθυνη δήλωση θεωρηµένη από το ΚΕΠ Ν∆ Ροδόπης, µπορείτε να 

χορηγήσετε τα αντίγραφα των κοινών δηλώσεων Ε1 και Ε9 στη σύζυγο. 

 

 

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ: 1101524/1983/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση φορολογικών στοιχείων για καθορισµό διατροφής 
στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης φορολογίας 
εισοδήµατος. 
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Απαντώντας στο 26271/23.10.2007 έγγραφό σας, σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Με την παρ.4 του άρθρου 62 του ν.2238/1994 ορίζεται µεταξύ άλλων ότι η δήλωση 

φορολογίας εισοδήµατος που υποβάλλεται ηλεκτρονικά µέσω του διαδικτύου παράγει τα 

ίδια έννοµα αποτελέσµατα µε τη δήλωση που υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή 

ταχυδροµικά. Ειδικά για τις δηλώσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω διαδικτύου δεν 

υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις οικίες διατάξεις. Με αποφάσεις 

του Υπουργού Οικονοµικών, οι οποίες δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, 

καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος ελέγχου αυτών των δικαιολογητικών, καθώς και κάθε 

άλλη σχετική λεπτοµέρεια που είναι αναγκαία. 

2. Με το έγγραφό σας µας ρωτάτε αν µπορείτε να χορηγήσετε βεβαίωση για τα 

εισοδήµατα ενός φορολογουµένου που έχει υποβάλει τις φορολογικές του δηλώσεις 

ηλεκτρονικά, για τον καθορισµό ύψους της διατροφής τέκνου, καθόσον δεν έχετε τα 

πρωτότυπα παραστατικά (βεβαιώσεις αποδοχών, έντυπα Ε2 και Ε3 κ.λπ.). 

3. Με βάση τα ανωτέρω εφόσον η ηλεκτρονική δήλωση παράγει τα ίδια έννοµα 

αποτελέσµατα µε τη δήλωση που υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή ταχυδροµικά, µπορείτε 

να χορηγήσετε τα επιτρεπόµενα από τις διατάξεις του άρθρου 85 του Κ.Φ.Ε. στοιχεία 

αναφέροντας όµως στη βεβαίωση που θα χορηγήσετε ότι οι φορολογικές δηλώσεις έχουν 

υποβληθεί ηλεκτρονικά και δεν έχει γίνει ο απαραίτητος έλεγχος των δικαιολογητικών. 

 

 

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1082264/1607/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Μη χορήγηση στοιχείων µισθώσεων ακινήτων από την 
αναλυτική κατάσταση µισθωµάτων (Ε2) φορολογουµένου - συνιδιοκτήτη 
σε άλλον συνιδιοκτήτη των ακινήτων. 

 

Απαντώντας στο 14653/30.8.07 έγγραφό σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, 

σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 - 4 του άρθρου 85 του ν.2238/1994 

ορίζεται ότι οι δηλώσεις φόρου του παρόντος χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για 

φορολογικούς σκοπούς και δεν επιτρέπεται η χρησιµοποίηση τους για δίωξη εκείνου που 

υπέβαλε τη δήλωση ή του προσώπου από το οποίο αυτός απέκτησε το εισόδηµα, για 

παράβαση των κειµένων διατάξεων. 

Οι φορολογικές δηλώσεις, τα φορολογικά στοιχεία, οι εκθέσεις, οι πράξεις 

προσδιορισµού αποτελεσµάτων, τα φύλλα ελέγχου, οι αποφάσεις του προϊσταµένου της 
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δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας και κάθε στοιχείο του φακέλου που έχει σχέση µε τη 

φορολογία ή άπτεται αυτής είναι απόρρητα και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίηση τους σε 

οποιονδήποτε άλλον εκτός από το φορολογούµενο στον οποίο αφορούν αυτά. 

Ο Προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. συντάσσει κάθε έτος, µε βάση τις δηλώσεις που του 

επιδίδονται, κατάλογο φορολογουµένων, ο οποίος περιέχει το ονοµατεπώνυµο ή την 

επωνυµία, τον τίτλο και τα λοιπά στοιχεία τους, το καθαρό εισόδηµα από τις κατηγορίες ∆΄ 

και Ζ΄, το συνολικό καθαρό εισόδηµα το οποίο υπόκειται σε φορολογία, καθώς και το 

φόρο που αναλογεί σε αυτό. 

Τα στοιχεία που αναφέρονται στους καταλόγους των φορολογουµένων δεν 

αποτελούν απόρρητο και ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας 

υποχρεούται να χορηγεί, ύστερα από αίτηση, βεβαίωση για τα στοιχεία αυτά σε 

οποιονδήποτε τρίτο ο οποίος έχει έννοµο συµφέρον και το αποδεικνύει. 

2. Κατ’ εξαίρεση, µε τις διατάξεις της περ.δ΄ της παρ.5 του ίδιου άρθρου, 

επιτρέπεται αποκλειστικά και µόνο σε δίκες για διαφορές από εµπορικές µισθώσεις 

ακινήτων η χορήγηση στους ενδιαφεροµένους για χρήση στο δικαστήριο αντιγράφων των 

µισθωτηρίων συµβολαίων, καθώς και βεβαιώσεων για το καταβαλλόµενο µίσθωµα 

οποιουδήποτε ακινήτου. Ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας δικαιούται 

να ζητήσει υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία ο αιτών θα δηλώνει ότι τα 

χορηγούµενα στοιχεία θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά και µόνο για δίκες του 

προηγούµενου εδαφίου. 

3. Περαιτέρω, µε το 1076985/1810/Α0012/7.9.2006 έγγραφό µας έγινε δεκτό, 

ύστερα από το 1124/22.8.2006 απαντητικό έγγραφο του Ειδικού Νοµικού Γραφείου 

Φορολογίας σε σχετικό ερώτηµά µας, ότι είναι επιτρεπτή η χορήγηση από τη ∆.Ο.Υ. του 

αντιγράφου του µισθωτηρίου συµβολαίου επαγγελµατικής µίσθωσης που φυλάγεται στο 

φάκελο του συνιδιοκτήτη, ο οποίος εκµεταλλεύεται το κοινό ακίνητο, στους άλλους δύο 

συνιδιοκτήτες, καθόσον δεν τίθεται θέµα φορολογικού απορρήτου. 

4. Με το ανωτέρω έγγραφό σας ρωτάτε, αν µπορείτε να χορηγήσετε σε νέο 

συνιδιοκτήτη ακινήτων όχι αντίγραφα µισθωτηρίων συµβολαίων, διότι αυτά δεν φαίνεται να 

έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία σας, αλλά από την αναλυτική κατάσταση µισθωµάτων 

ακινήτων (έντυπο Ε2) που συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος άλλου 

συνιδιοκτήτη τα στοιχεία των ενοικιαστών, το ύψος µισθώµατος και τη διάρκεια µίσθωσης 

των υπόψη ακινήτων, για δικαστική χρήση. 

5. Κατόπιν των ανωτέρω, δεν είναι δυνατή µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 85 του 

ν.2238/1994 η χορήγηση των αιτούµενων στοιχείων από το έντυπο Ε2 της δήλωσης του 

συνιδιοκτήτη. 
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Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1091104/1763/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση στη σύζυγο αντιγράφων των κοινών δηλώσεων της 
φορολογίας εισοδήµατος µε το σύζυγο, στην περίπτωση που κατά το 
χρόνο αίτησης αυτών οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση. 

 

Απαντώντας στο από 21.9.07 τηλετύπηµά σας, σχετικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Όπως προκύπτει από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 85 του 

Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), οι δηλώσεις της φορολογίας εισοδήµατος και κάθε στοιχείο του 

φακέλου που έχει σχέση µε τη φορολογία ή άπτεται αυτής, είναι απόρρητα και δεν 

επιτρέπεται η γνωστοποίηση τους σε οποιονδήποτε άλλον εκτός από το φορολογούµενο 

στον οποίο αφορούν αυτά. Επίσης, απαγορεύεται η χρησιµοποίησή τους για δίωξη εκείνου 

που υπέβαλε τη δήλωση. 

2. Ερµηνεύοντας τις πιο πάνω διατάξεις, µε την 1099921/2034/Α0012/12.12.2002 

διαταγή µας έγινε δεκτό ότι, κατά τη διάρκεια της έγγαµης συµβίωσης, µπορεί να 

χορηγούνται και στους δύο συζύγους αντίγραφα της κοινής δήλωσης, του εκκαθαριστικού 

σηµειώµατος φόρου εισοδήµατος και των λοιπών συνυποβαλλόµενων φορολογικών 

εντύπων που αφορούν τους δύο συζύγους. 

3. Επίσης, µε την 1005868/166/Α0012/31.1.2000 διαταγή µας διευκρινίστηκε ότι δεν 

δικαιούται να πάρει αντίγραφο της κοινής δήλωσης που υποβλήθηκε στο όνοµα του 

συζύγου, ούτε ο σύζυγος ούτε η σύζυγος, ανεξάρτητα από το αν δηλώνεται ή όχι εισόδηµα 

δικό του ή δικό της, αν έχει κλονιστεί η έγγαµη συµβίωση και πολύ περισσότερο αν έχει 

εκδοθεί διαζύγιο. 

4. Με βάση τα ανωτέρω, λόγω του ότι έχει κλονιστεί η έγγαµη συµβίωση κατά το 

χρόνο που ζητάτε τα στοιχεία, µπορείτε να πάρετε βεβαίωση για τα εισοδήµατά σας, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 85 του Κ.Φ.Ε. 

5. Η ∆.Ο.Υ Κέρκυρας προς την οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για τις 

δικές της ενέργειες. 
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Αθήνα, 18 Ιουλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1056372/1112/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση στοιχείων µίσθωσης αγροτεµαχίων από το φάκελο 
του συνιδιοκτήτη που το εκµίσθωσε µόνος του, στον άλλο συνιδιοκτήτη, 
στην περίπτωση που το µισθωτήριο δε θεωρήθηκε, διότι το µηνιαίο 
µίσθωµα ήταν κάτω των 100 ευρώ. 

 

Απαντώντας στο 1556/17.5.2007 έγγραφό σας, σχετικά µε το πιο πάνω θέµα που 

αφορά την υπόθεση του κυρίου «…» σας πληροφορούµε ότι είναι επιτρεπτή η χορήγηση 

στοιχείων µίσθωσης ή αντιγράφων των µισθωτηρίων συµβολαίων των υπόψη ακινήτων 

στον άλλο συνιδιοκτήτη τους, ο οποίος δεν έχει υπογράψει τα εν λόγω µισθωτήρια και δεν 

τίθεται στην περίπτωση αυτή θέµα φορολογικού απορρήτου, εφόσον ο καταγγέλλων είναι 

πράγµατι συνιδιοκτήτης. Τα πιο πάνω έγιναν δεκτά µε το 1076985/1810/Α0012/7.9.2006 

έγγραφό µας, ύστερα από το 1124/22.8.2006 απαντητικό έγγραφο του Ειδικού Νοµικού 

Γραφείου Φορολογίας σε σχετικό ερώτηµά µας για παρόµοια υπόθεση. Αντίγραφα αυτών 

σας στέλνουµε συνηµµένα για ενηµέρωση. 

 

 

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1070384/1389/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση στοιχείων σε ασφαλιστική εταιρεία από το 
φορολογικό φάκελο φορολογούµενου. 

 

Απαντώντας σε έγγραφό σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας πληροφορούµε 

τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 85 του ν.2238/1994, οι 

φορολογικές δηλώσεις, τα φορολογικά στοιχεία, οι εκθέσεις, οι πράξεις προσδιορισµού 

αποτελεσµάτων, τα φύλλα ελέγχου, οι αποφάσεις του προϊσταµένου της δηµόσιας 

οικονοµικής υπηρεσίας και κάθε στοιχείο του φακέλου που έχει σχέση µε τη φορολογία ή 

άπτεται αυτής είναι απόρρητα και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίησή τους σε οποιονδήποτε 

άλλον εκτός από το φορολογούµενο, στον οποίο αφορούν αυτά. 

2. Εξάλλου, από τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του ίδιου άρθρου του ίδιου 

νοµοθετήµατος προκύπτει ότι, κατά παρέκκλιση των παραπάνω, τα στοιχεία για τα οποία 
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η δηµοσίευσή τους είναι επιτρεπτή στους καταλόγους των φορολογουµένων δεν 

αποτελούν απόρρητο και ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. υποχρεούται να χορηγεί, ύστερα 

από αίτηση, βεβαίωση γι’ αυτά σε οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος έχει έννοµο συµφέρον και 

το αποδεικνύει. 

3. Από το έγγραφό σας προκύπτει ότι Ασφαλιστική εταιρεία του εξωτερικού, διαµέσου 

του εκπροσώπου της, ζητά τα δηλωθέντα εισοδήµατα από το φάκελο φορολογούµενης 

δικής σας αρµοδιότητας για να τα χρησιµοποιήσει στο δικαστήριο, σε αγωγές που 

εκκρεµούν µεταξύ τους. 

4. Ύστερα από τα παραπάνω, εφόσον από τα στοιχεία που σας προσκοµίζει ο αιτών 

εκπρόσωπος της Ασφαλιστικής Εταιρείας προκύπτει και αποδεικνύεται το έννοµο 

συµφέρον, µπορείτε να χορηγήσετε βεβαίωση µόνο µε στοιχεία από τις φορολογικές 

δηλώσεις της φορολογούµενης, που δηµοσιεύονται στους καταλόγους, δηλαδή το καθαρό 

εισόδηµα από τις κατηγορίες ∆΄ και Ζ΄, το συνολικό καθαρό εισόδηµα που υπόκειται σε 

φορολογία, καθώς και το φόρο που αναλογεί σε αυτό. 

 

 

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1054183/1039/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση αντιγράφων κοινών φορολογικών δηλώσεων (και 
των λοιπών συνυποβαλλόµενων εγγράφων) και εκκαθαριστικών 
σηµειωµάτων στη σύζυγο. 

 

Απαντώντας στην από 4.5.2007 αίτησή σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 85 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), οι 

φορολογικές δηλώσεις, τα φορολογικά στοιχεία, οι εκθέσεις, οι πράξεις προσδιορισµού 

αποτελεσµάτων, τα φύλλα ελέγχου, οι αποφάσεις του προϊσταµένου της δηµόσιας 

οικονοµικής υπηρεσίας και κάθε στοιχείο του φακέλου που έχει σχέση µε τη φορολογία ή 

άπτεται αυτής είναι απόρρητα και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίησή τους σε οποιονδήποτε 

άλλον εκτός από το φορολογούµενο, στον οποίο αφορούν αυτόν. 

2. Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ.3 και 4 του ίδιου παραπάνω άρθρου 

και νόµου, ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας συντάσσει κάθε έτος, µε 

βάση τις δηλώσεις που του επιδίδονται, κατάλογο φορολογουµένων, ο οποίος περιέχει το 

ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία, τον τίτλο και τα λοιπά στοιχεία τους, το καθαρό εισόδηµα 
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από τις κατηγορίες ∆΄ και Ζ΄, το συνολικό καθαρό εισόδηµα το οποίο υπόκειται σε 

φορολογία, καθώς και το φόρο που αναλογεί σ’ αυτό. 

Τα στοιχεία που αναφέρονται στους καταλόγους των φορολογουµένων δεν 

αποτελούν απόρρητο και ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας 

υποχρεούται να χορηγεί, ύστερα από αίτηση, βεβαίωση για τα στοιχεία αυτά σε 

οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος έχει έννοµο συµφέρον και το αποδεικνύει. 

3. Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε την 1099921/2034/Α0012/ΠΟΛ. 1273/12.12.2002 

διαταγή του Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών, αναφορικά µε τη χορήγηση 

αντιγράφων της κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος στη σύζυγο, ορίζεται ότι ο 

σύζυγος λόγω της υποβολής της δήλωσης στο όνοµα του δικαιούται να παίρνει αντίγραφα 

των στοιχείων του φακέλου π.χ. αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος (Ε1) και 

εκκαθαριστικού σηµειώµατος, τα οποία περιλαµβάνουν και εισοδήµατα της συζύγου. 

Επειδή όµως η δήλωση φορολογίας εισοδήµατος είναι κοινή και συνυπογράφεται από τη 

σύζυγο είναι και δική της δήλωση (σχετ. άρθρα 61 παρ. 2 και 62 παρ. 4 ν.2238/1994). 

Εποµένως, µπορεί να χορηγούνται και στους δύο συζύγους, κατά τη διάρκεια της έγγαµης 

συµβίωσης αντίγραφα της κοινής δήλωσης, του εκκαθαριστικού σηµειώµατος Φόρου 

εισοδήµατος και των λοιπών συνυποβαλλόµενων φορολογικών εντύπων που αφορούν 

τους δύο συζύγους εφόσον υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει διακοπεί η έγγαµη 

συµβίωση (σχετ. 1130724/1767/Α0012/18.10.1993 δ/γή). 

4. Αντίθετα, πάγια θέση της ∆ιοίκησης είναι ότι ούτε η σύζυγος ούτε ο σύζυγος 

δικαιούται να λάβει αντίγραφο της κοινής δήλωσης που υποβλήθηκε στο όνοµα του 

συζύγου, ανεξάρτητα από το αν δηλώνεται ή όχι εισόδηµα δικό της ή δικό του, στην 

περίπτωση που έχει κλονιστεί η έγγαµη συµβίωση και πολύ περισσότερο αν έχει εκδοθεί 

διαζύγιο. Το µόνο που µπορεί να χορηγήσει η αρµόδια ∆.Ο.Υ. στην περίπτωση αυτή είναι 

βεβαίωση για τα εισοδήµατα που δηµοσιεύονται στους φορολογικούς καταλόγους, 

σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 85 του 

ν.2238/1994. 

Επίσης, διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση που δηλώνεται εισόδηµα της συζύγου, 

µπορεί να πάρει η ίδια προσωπικά µόνο βεβαίωση για τα δικά της εισοδήµατα και τις 

εκπιπτόµενες δαπάνες της ή τα περιουσιακά στοιχεία που έχει περιλάβει στις δηλώσεις 

που υπέβαλε από κοινού µε τον πρώην ή τον «εν διαστάσει» σύζυγό της, διότι κατά την 

έννοια του φορολογικού νόµου, δεν θεωρείται τρίτο πρόσωπο σε σχέση πάντα µε τα 

φορολογικά στοιχεία που αφορούν το εισόδηµά της, άλλα άµεσα ενδιαφερόµενο 

πρόσωπο (σχετική και η Ε.17057/ΠΟΛ. 1280/1680/16.8.1969 διαταγή του Υπουργείου 

Οικονοµικών). 
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5. Περαιτέρω, όπως έχει γίνει δεκτό µε την Ε.17057/ΠΟΛ. 1280/16.8.1969 

διαταγή µας, επιτρέπεται η χορήγηση στοιχείων από το φάκελο του αποβιώσαντος στο 

νοµιµοποιούµενο κληρονόµο αυτού, καθόσον αυτός υπεισερχόµενος, µε βάση τις σχετικές 

διατάξεις του ΑΚ στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της κληρονοµιάς και δοθέντος ότι, 

κατά τη διάταξη της περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν.δ.3323/55 (σήµερα περ. γ΄ 

παρ. 3 άρθρου 61 του ν.2238/1994), υποχρεούται σε δήλωση φορολογίας εισοδήµατος 

για το σύνολο των εισοδηµάτων του κληρονοµουµένου, δεν είναι τρίτος απέναντι σ’ αυτήν, 

ώστε να έχουν εφαρµογή οι απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 69 του ν.δ.3323/55 

(σήµερα άρθρο 85 του ν.2238/1994). 

Συνεπώς, ο νοµιµοποιούµενος κληρονόµος έχει το δικαίωµα να ζητήσει και να 

λάβει οποιοδήποτε φορολογικό στοιχείο επιθυµεί από το φάκελο του αποθανόντος, χωρίς 

περιορισµό. Περιορισµοί αντίθετα ισχύουν στην περίπτωση που ο κληρονόµος ζητά 

αντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων του αποθανόντος. Όταν όµως πρόκειται για τη 

σύζυγο του αποβιώσαντος η οποία ως εκ αδιαθέτου κληρονόµος ζητά αντίγραφα 

φορολογικών δηλώσεων από το φάκελο του αποβιώσαντος συζύγου της στις οποίες 

περιέχονται εκτός από τα δικά του εισοδήµατα και τα εισοδήµατα της, διευκρινίζεται ότι δεν 

είναι τρίτος και συνεπώς δικαιούται να πάρει αντίγραφο οποιουδήποτε στοιχείου από το 

φάκελο του αποβιώσαντος που υπάρχει στη ∆.Ο.Υ. όπου φορολογείτο αυτός (σχετ. 

Π.814/4.2.1988 έγγραφο). 

 

 

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1033608/612/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση στοιχείων από το φορολογικό φάκελο Ο.Ε. και Ε.Π.Ε. 
σε εξ αδιαθέτου και µη µοναδικό κληρονόµο. 

 

Απαντώντας στο 3830/20.2.2007 έγγραφό σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, 

σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 85 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), οι 

φορολογικές δηλώσεις, τα φορολογικά στοιχεία, οι εκθέσεις, οι πράξεις προσδιορισµού 

αποτελεσµάτων, τα φύλλα ελέγχου, οι αποφάσεις του προϊσταµένου της δηµόσιας 

οικονοµικής υπηρεσίας και κάθε στοιχείο του φακέλου που έχει σχέση µε τη φορολογία ή 

άπτεται αυτής είναι απόρρητα και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίησή τους σε οποιονδήποτε 

άλλον εκτός από το φορολογούµενο, στον οποίο αφορούν αυτά. 
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2. Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του ίδιου παραπάνω άρθρου 

και νόµου, ο προϊστάµενος του δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας συντάσσει κάθε έτος, µε 

βάση τις δηλώσεις που του επιδίδονται, κατάλογο φορολογουµένων, ο οποίος περιέχει το 

ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία, τον τίτλο και τα λοιπά στοιχεία τους, το καθαρό 

εισόδηµα από τις κατηγορίες ∆΄ και Ζ΄, το συνολικό καθαρό εισόδηµα το οποίο υπόκειται 

σε φορολογία, καθώς και το φόρο που αναλογεί σ’ αυτό. 

Τα στοιχεία που αναφέρονται στους καταλόγους των φορολογουµένων δεν 

αποτελούν απόρρητο και ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. υποχρεούται να χορηγεί, ύστερα 

από αίτηση, βεβαίωση για τα στοιχεία αυτά σε οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος έχει έννοµο 

συµφέρον και το αποδεικνύει. 

∆ιευκρινίζεται ότι οι φορολογικοί κατάλογοι αφορούν και τα νοµικά πρόσωπα της 

παρ. 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. (Ο.Ε., Ε.Ε. κλπ.), εφόσον δεν γίνεται διάκριση στο νόµο 

(σχετ. 1102861 /1890/Α0012/31.10.2005 έγγραφο). 

2. Όπως έχει γίνει δεκτό µε την Α.24556/ΠΟΛ. 356/31.12.1971 διαταγή µας, τα 

φορολογικά στοιχεία προσωπικών εταιριών και Ε.Π.Ε. δεν είναι απόρρητα για τα µέλη 

τους και δεν είναι δυνατό να θεωρηθούν ως τρίτοι τα µέλη των οµόρρυθµων, 

ετερόρρυθµων και περιορισµένης ευθύνης εταιριών και συνεπώς τα µέλη έχουν 

δικαιώµατα επί των φορολογικών στοιχείων της εταιρίας, στα οποία στηρίζεται και από τα 

οποία πηγάζει η αξίωση του ∆ηµοσίου για φόρο γιατί τα στοιχεία αυτά συνθέτουν και το 

φάκελο των φορολογικών τους υποχρεώσεων (σχετ.1114187/1766/Α0012/9.10.1998 

έγγραφο). 

3. Περαιτέρω, όπως έχει γίνει δεκτό µε την Ε.17057/ΠΟΛ. 280/16.8.1969 διαταγή 

µας, επιτρέπεται η χορήγηση στοιχείων από το φάκελο του αποβιώσαντος στο 

νοµιµοποιούµενο κληρονόµο αυτού, καθόσον αυτός υπεισερχόµενος, µε βάση τις σχετικές 

διατάξεις του ΑΚ στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της κληρονοµιάς και δοθέντος ότι, 

κατά τη διάταξη της περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν.δ.3323/55 (σήµερα περ. γ΄ 

παρ. 3 άρθρου 61 του ν.2238/1994), υποχρεούται σε δήλωση φορολογίας εισοδήµατος 

για το σύνολο των εισοδηµάτων του κληρονοµουµένου, δεν είναι τρίτος απέναντι σ’ αυτήν, 

ώστε να έχουν εφαρµογή οι απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 69 του ν.δ.3323/55 

(σήµερα άρθρο 85 του ν.2238/1994). 

4. Όπως αναφέρετε στο έγγραφό σας, φορολογούµενος, εξ αδιαθέτου και µη 

µοναδικός κληρονόµος της περιουσίας του πατέρα του, ζητά στοιχεία και αντίγραφα 

φορολογικών δηλώσεων από τους φορολογικούς φακέλους της «…» και της «…», στις 

οποίες ο πατέρας του ήταν µέλος. 

5. Από το συνδυασµό των ανωτέρω προκύπτει ότι, εφόσον ο εν λόγω 
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φορολογούµενος είναι εξ αδιαθέτου κληρονόµος της περιουσίας του πατέρα του, 

υπεισέρχεται ως νοµιµοποιούµενος κληρονόµος στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της 

κληρονοµιάς και κατά συνέπεια δεν είναι τρίτος απέναντι σ’ αυτή. Συνεπώς, µπορεί να 

λάβει στοιχεία καθώς και αντίγραφα φορολ. δηλώσεων από τους φορολογικούς φακέλους 

των εν λόγω εταιριών. 

 

 

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1029147/551/Α0012 

 

ΘΕΜΑ:Χορήγηση αντιγράφου µισθωτηρίου συµβολαίου. 

 

Απαντώντας στο 5598/15.3.07 έγγραφό σας, σχετικά µε το πιο πάνω θέµα που 

αφορά την υπόθεση του κ.«….», σας πληροφορούµε ότι δεν τίθεται θέµα φορολογικού 

απορρήτου και είναι επιτρεπτή η χορήγηση αντιγράφου του µισθωτηρίου συµβολαίου του 

υπόψη ακινήτου στους άλλους δύο συνιδιοκτήτες του. Τα πιο πάνω έγιναν δεκτά µε το 

1076985/1810/Α0012/7.9.2006 έγγραφο ύστερα από το 1124/22.8.2006 απαντητικό 

έγγραφο του Ειδικού Νοµικού Γραφείου Φορολογίας. 
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ΑΡΘΡΟ 86 
 

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1033074/605/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Επιβολή πρόσθετου φόρου σε διαφορά φόρου που προέκυψε 
επί εκκαθάρισης µετά από δικαστική απόφαση. 

 

Αναφορικά µε το παραπάνω θέµα σας γνωρίζουµε ότι, σύµφωνα µε το 

1023134/1135/∆Ε-Α/6.3.07 έγγραφο της ∆/νσης Ελέγχου του Υπουργείου Οικονοµίας & 

Οικονοµικών, θα πρέπει κατά τη νέα εκκαθάριση στο πλαίσιο της εκτέλεσης της 

αναφερόµενης στο 899/30.1.07 έγγραφό σας Εφετειακής απόφασης να υπολογιστεί 

πρόσθετος φόρος λόγω ανακρίβειας της δήλωσης επί της διαφοράς του κύριου φόρου 

που προκύπτει µε βάση την εκκαθάριση αυτή και την προηγούµενη εκκαθάριση σε 

εκτέλεση της προηγηθείσας πρωτόδικης απόφασης κατ’ ανάλογη εφαρµογή των 

οριζόµενων στις διατάξεις του άρθρου 86 παρ. 2 του ν.2238/1994. 
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ΑΡΘΡΟ 87 
 

Αθήνα, 18 ∆εκεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1114931/2245/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή διατάξεων άρθρου 4 ν.2523/1997 επί του β΄ αντιτύπου 
της βεβαίωσης αποδοχών. 

 

Σε απάντηση σχετικής αίτησής σας, αναφορικά µε το θέµα, σας γνωρίζουµε τα 

ακόλουθα: 

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι εκτός 

από τις προσωρινές δηλώσεις εκείνοι που έχουν υποχρέωση να παρακρατούν φόρο 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 57, οφείλουν να επιδίδουν µέχρι 

την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του Μαρτίου κάθε έτους, στον 

προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας της έδρας τους, οριστική δήλωση η 

οποία περιλαµβάνει το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση κατοικίας κάθε δικαιούχου, τον 

αριθµό φορολογικού µητρώου του, το ποσό των αµοιβών, το ποσό του φόρου που 

αναλογεί επ’ αυτών µε βάση την κλίµακα του άρθρου 9, το ποσό του φόρου που οφείλεται 

µετά την έκπτωση από το φόρο που αναλογεί του ποσοστού που ορίζεται µε τις διατάξεις 

του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 57, το φόρο που παρακρατήθηκε 

για κάθε µισθωτό ή ηµεροµίσθιο ή συνταξιούχο κατά περίπτωση, καθώς και το υπόλοιπο 

για καταβολή ποσό φόρου, το οποίο θα καταβάλλεται εφάπαξ µε την υποβολή της 

δήλωσης. 

2. Περαιτέρω, µε την 1019098/348/Α0012/ΠΟΛ. 1025/22-2-2007 Απόφαση του Υπουργού 

Οικονοµίας & Οικονοµικών, ορίζεται ο τύπος και το περιεχόµενο της Οριστικής ∆ήλωσης 

Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών καθώς και η υποχρέωση υποβολής µε την 

χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας ή µε µαγνητικό µέσο, κατά περίπτωση. 

3. Εξάλλου, µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 83 του πιο πάνω νόµου 

ορίζεται ότι αν πρόκειται για εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες, ο υπόχρεος χορηγεί µία 

µόνο βεβαίωση σε κάθε δικαιούχο, στην οποία αναγράφει τις κάθε είδους αποδοχές, τόσο 

από τακτικές, όσο και από πρόσθετες αµοιβές, φορολογούµενες ή απαλλασσόµενες. Η 

βεβαίωση αυτή εκδίδεται σε δύο αντίτυπα. Το δεύτερο αντίτυπο υποβάλλεται στον 

προϊστάµενο της αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, µαζί µε την ετήσια οριστική 

δήλωση µισθωτών υπηρεσιών. 
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4. Κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 83 

του ν.2238/1994 εκδόθηκε η 1019094/347/Α0012/ΠΟΛ. 1026/22-2-2007 Απόφαση του 

Υπουργού Οικονοµίας & Οικονοµικών, σχετικά µε τον τύπο και το περιεχόµενο της 

βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του δευτέρου αντιτύπου αυτής και του 

τρόπου υποβολής του. 

5. Επίσης, µε την ίδια απόφαση ορίζεται ότι, τα χαρακτηριστικά των χρησιµοποιούµενων 

αποδεκτών µέσων για την υποβολή, σε ηλεκτρονική ή µαγνητική µορφή, του εντύπου 

αυτού έχουν όπως περιγράφονται στο συνηµµένο στην ίδια απόφαση «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ». 

6. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 61 του ν.2238/1994, µεταξύ 

των άλλων ορίζεται ότι, προκειµένου για φυσικά πρόσωπα, τα οποία αποκτούν 

αποκλειστικά εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες, αυτά υποχρεούνται να υποβάλουν 

δήλωση, αν το ετήσιο φορολογούµενο και απαλλασσόµενο εισόδηµα τους υπερβαίνει το 

ποσό των έξι χιλιάδων(6.000) ευρώ, εφόσον έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα και δεν 

συντρέχει µία από τις περιπτώσεις α΄, ε΄, στ΄, η΄ ή ι΄ αυτής της παραγράφου. 

7. Ακόµη µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.2523/1997 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις 

της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του ίδιου νόµου, µεταξύ των άλλων ορίζεται, ότι τα 

πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την κείµενη 

φορολογική νοµοθεσία υπόκεινται για κάθε παράβαση σε πρόστιµο που ορίζεται από 

εκατόν δέκα επτά (117) ευρώ µέχρι χίλια εκατόν εβδοµήντα (1170) ευρώ. Το πρόστιµο 

αυτό επιβάλλεται στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται η επιβολή πρόσθετου φόρου ή 

δεν προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή. Ειδικά όποιος κατέχει και χρησιµοποιεί 

αριθµούς φορολογικού µητρώου (Α.Φ..Μ.) περισσότερους από έναν ή αναγράφει στα 

φορολογικά του στοιχεία καθώς και στις φορολογικές του δηλώσεις αριθµό φορολογικού 

µητρώου (Α.Φ.Μ.) που ανήκει σε άλλο πρόσωπο ή που δεν έχει χορηγηθεί σε αυτόν 

υπόκειται σε πρόστιµο που ορίζεται σε 4.400 ευρώ. Σε διοικητική επίλυση της διαφοράς ή 

δικαστικό συµβιβασµό τα πρόστιµα των άρθρων 4,5 και 6 περιορίζονται στο ένα τρίτο (1/3) 

αυτών, στρογγυλοποιούµενα στην πλησιέστερη προς τα κάτω µονάδα ευρώ.  

8. Κατόπιν των όσων εκτέθηκαν καθίσταται σαφές ότι: 

α. Κατά την υποβολή της οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ. γίνεται εκκαθάριση των 

αποδοχών εκάστου δικαιούχου µε βάση την αντίστοιχη κλίµακα µισθωτών του άρθρου 

9 του ν.2238/1994 και εφόσον προκύπτει υπόλοιπο ποσό φόρου για καταβολή µετά 

την προηγηθείσα εκκαθάριση, αυτό καταβάλλεται εφάπαξ µε την υποβολή της 

δήλωσης, εφόσον η τελευταία υποβάλλεται εµπρόθεσµα. 

β. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής της πιο πάνω δήλωσης επιβάλλονται οι 

πρόσθετοι φόροι περί εκπροθέσµου ή ανακριβούς ή µη υποβολής της δήλωσης, επί 
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του οφειλόµενου φόρου, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 

1 του ν.2523/1997. 

γ. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση, κατά την εκπρόθεσµη 

υποβολή της ανωτέρω δήλωσης επιβάλλεται το πρόστιµο του πρώτου εδαφίου της 

παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.2523/1997. 

δ. Το β΄ αντίτυπο της βεβαίωσης αποδοχών (καθόσον η µοναδική βεβαίωση 

αποδοχών χορηγείται στον δικαιούχο των αµοιβών) υποβάλλεται στον προϊστάµενο 

της αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, µαζί µε την ετήσια οριστική δήλωση 

µισθωτών υπηρεσιών είτε σε έντυπη είτε σε µαγνητική µορφή. Υποβάλλονται δηλαδή 

τόσα β΄ αντίτυπα βεβαίωσης αποδοχών όσα και οι δικαιούχοι των αµοιβών), έκαστο 

των οποίων πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που ορίζονται από τις 

προαναφερόµενες διατάξεις, όπως ονοµατεπώνυµο, Α.Φ.Μ., κ.λπ.. 

Συνεπώς, σε κάθε αντίτυπο βεβαίωσης αποδοχών, το οποίο δεν περιέχει τα 

στοιχεία του δικαιούχου που ορίζονται από τις προαναφερόµενες διατάξεις ή περιέχει 

λανθασµένα στοιχεία όπως Α.Φ.Μ, ονοµατεπώνυµο, ποσά αποδοχών, παρακρατηθέντες 

φόρους, επιβάλλεται το πρόστιµο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.2523/1997, 

καθόσον συνιστά ιδιαίτερη παράβαση η οποία κρίνεται ξεχωριστά διότι εµποδίζονται οι 

ελεγκτικές επαληθεύσεις τόσο σε επίπεδο επιχείρησης όσο και σε επίπεδο εκάστου 

δικαιούχου των αµοιβών. Το πρόστιµο αυτό είναι ανεξάρτητο της εµπρόθεσµης ή 

εκπρόθεσµης υποβολής της οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ. και των πρόσθετων φόρων ή 

προστίµων που τυχόν επισύρουν. 

 

 

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1093687/1849/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Επιβολή προστίµου του άρθρου 4 του Ν.2523/1997. 

 

ΣΧΕΤ.: Το 7261/3.10.2007 ερώτηµά σας. 

 

Σε απάντηση του σχετικού ερωτήµατός σας, µε το οποίο µας ρωτάτε αν 

επιβάλλεται πρόστιµο εάν υποβληθεί δήλωση µε αποκλειστικά εισόδηµα από µισθωτές 

υπηρεσίες που προκύπτει φόρος αλλά στην εκκαθάριση συµψηφίζεται µε 

παρακρατηθέντα φόρο και προκύπτει µηδενική ή επιστροφή φόρου, σας γνωρίζουµε τα 

ακόλουθα: 
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1. Σύµφωνα µε την 1096288/1522/Α0012/20.8.1998/ΠΟΛ. 1223, δεν επιβάλλεται το 

πρόστιµο του άρθρου 4 του ν.2423/97 κατά την υποβολή εκπρόθεσµης αρχικής δήλωσης 

φορολογίας εισοδήµατος µισθωτών ή συνταξιούχων που αποκτούν εισόδηµα αποκλειστικά 

από µισθωτές υπηρεσίες, µέχρι το ποσό για το οποίο δεν προκύπτει φόρος µε βάση τις 

διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.2238/94, καθώς και τεκµαρτό εισόδηµα 

από ιδιοκατοίκηση κύριας κατοικίας για το οποίο δεν προκύπτει φόρος. 

2. Ο φόρος που έχει παρακρατηθεί συµψηφίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

παρ. 8 του ιδίου άρθρου και νόµου και συνεπώς η ανωτέρω εξαίρεση από την επιβολή 

προστίµου δεν έχει εφαρµογή στην περίπτωση που το προκύπτον αποτέλεσµα 

(µηδενισµός ή επιστροφή φόρου) προκύπτει κατ’ εφαρµογή της παρ. 8 του άρθρου 9 του 

Κ.Φ.Ε.. Άρα στην προκειµένη περίπτωση επιβάλλεται πρόστιµο καθόσον αρχικά από το 

δηλωθέν εισόδηµα προκύπτει φόρος. 
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ΑΡΘΡΟ 88 
 

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1094993/1865/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Ανάκληση αίτησης για το πιστοποιητικό του άρθρου 81 
ν.2238/1994. 

 

ΣΧΕΤ.: Το 13681/3.10.2007 έγγραφό σας. 

 

Απαντώντας στο πιο πάνω σχετικό, αναφορικά µε το υπόψη θέµα, σας 

πληροφορούµε τα ακόλουθα: 

1. Η αυτοτελής φορολόγηση των εκπρόθεσµα δηλωθέντων µισθωµάτων του 

άρθρου 10 του ν.2523/1997 (και προηγούµενα άρθρου 88 του ν.2238/1994) επιβάλλεται, 

εφόσον µέσα σε τρεις (3) µήνες από την υποβολή της εκπρόθεσµης δήλωσης ζητηθεί το 

πιστοποιητικό της παραγράφου 1 του άρθρου 81 του ν.2238/1994, ανεξάρτητα από τη 

χρησιµοποίηση του ή όχι. 

2. Περαιτέρω, όπως έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση (σχετ. 

1040915/890/Α0012/28.6.2000 έγγραφο) δεν επιστρέφεται ο φόρος της προηγούµενης 

παραγράφου που βεβαιώθηκε, επειδή µαταιώθηκε η προβλεπόµενη µεταβίβαση του 

ακινήτου. 

3. Εξάλλου, µε το 1055390/1203/Α0012/26.6.2003 έγγραφό µας έγινε δεκτό ότι, 

κατ’ εξαίρεση, ανακαλείται η αίτηση για τη χορήγηση του πιστοποιητικού του άρθρου 81, 

εφόσον δεν έχει εκδοθεί ακόµα από τη ∆.Ο.Υ. το πιστοποιητικό και δεν έχει βεβαιωθεί ο 

αυτοτελής φόρος των εκπρόθεσµα δηλωθέντων µισθωµάτων του άρθρου 10 του 

ν.2523/1997. 

4. Συνεπώς, στη συγκεκριµένη περίπτωση, κατ’ ανάλογη εφαρµογή της 

προηγούµενης παραγράφου, µπορεί να ανακληθεί η υποβληθείσα αίτηση για τη χορήγηση 

πιστοποιητικού του άρθρου 81 του ν.2238/1994 για την άσκηση αγωγής έξωσης µισθωτή, 

µε την προϋπόθεση ότι δεν έχει ήδη εκδοθεί από την Υπηρεσία σας το οικείο 

πιστοποιητικό και δεν έχει βεβαιωθεί ο αυτοτελής φόρος των εκπρόθεσµα δηλωθέντων 

µισθωµάτων, η επιβολή του οποίου προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγρ.2 του 

άρθρου 10 του ν.2523/1997. 
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ΑΡΘΡΟ 99 
 

Αθήνα, 15 Μαΐου 2007 

Αριθ. πρωτ. 1047708/11300π.ε./Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Τα εισοδήµατα που αποκτά αλλοδαπό κράτος από την 
εκµίσθωση ακινήτου στην Ελλάδα υπόκειται σε φορολογία. 

 

ΣΧΕΤ.: Το από 26.06.2006 έγγραφό σας. 

 

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, που µας 

διαβίβασε η ∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 99 

του ν.2238/1994 αντικείµενο φόρου των αλλοδαπών νοµικών προσώπων δηµόσιου ή 

ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αποτελεί το καθαρό εισόδηµα από κάθε 

πηγή, που προκύπτει στην ηµεδαπή, ενώ δεν αποτελούν αντικείµενο φορολογίας τα κάθε 

είδους άλλα έσοδα αυτών των νοµικών προσώπων που πραγµατοποιούνται κατά την 

επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους. 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν.2238/1994 

ορίζεται, ότι εισόδηµα από ακίνητα είναι αυτό που προκύπτει κάθε οικονοµικό έτος, είτε 

από εκµίσθωση ή επίταξη ή έµµεσα από ιδιοκατοίκηση ή ιδιοχρησιµοποίηση ή από 

παραχώρηση της χρήσης σε τρίτο χωρίς αντάλλαγµα, µίας ή περισσοτέρων οικοδοµών 

είτε από εκµίσθωση γαιών. 

3. Επίσης, µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του ν.2238/1994 

ορίζεται, ότι απαλλάσσονται από το φόρο µεταξύ άλλων, τα τεκµαρτά εισοδήµατα από 

ακίνητα τα οποία ανήκουν σε ξένα κράτη, εφόσον χρησιµοποιούνται για την εγκατάσταση 

των πρεσβειών και προξενείων τους, µε τον όρο της αµοιβαιότητας. 

4. Από τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου προκύπτει ότι το αλλοδαπό 

δηµόσιο απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήµατος στην Ελλάδα για το τεκµαρτό 

εισόδηµα που προκύπτει από τη χρησιµοποίηση ακινήτων του στην Ελλάδα ως πρεσβεία 

και προξενείο, εφόσον και το αλλοδαπό δηµόσιο απαλλάσσει µε βάση την εσωτερική της 

νοµοθεσία (όρος αµοιβαιότητας) τα αντίστοιχα εισοδήµατα του Ελληνικού ∆ηµοσίου στην 

αλλοδαπή. Αν όµως αποκτά εισοδήµατα από την εκµίσθωση ακινήτου του στη χώρα µας, 

αυτά θα υπόκεινται σε φορολογία µε βάση τις γενικές διατάξεις 
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(εµπ.10017/11051/Β0012/21.12.2000 έγγραφό µας). 

5. Από τα στοιχεία που µας θέσατε υπόψη µε το σχετικό έγγραφό σας προκύπτει, ότι 

το Φιλανδικό Ινστιτούτο της Αθήνας αποτελεί ιδιωτικό ίδρυµα µη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα µε σκοπό την εκπροσώπηση και την προώθηση του φιλανδικού πολιτισµού. 

Το Φιλανδικό Ινστιτούτο χρησιµοποιεί για την εγκατάσταση του ακίνητη περιουσία η οποία 

ανήκει στο Φιλανδικό κράτος. Αρχικά την ακίνητη αυτή περιουσία διαχειριζόταν το 

Φιλανδικό Υπουργείο Παιδείας, αλλά από το 2005 και µετά τη διαχείριση αυτή ανέλαβε το 

Φιλανδικό Υπουργείο Οικονοµικών. Πρόκειται δε να µεταβιβαστεί η κατοχή της ακίνητης 

περιουσίας αυτής, και όχι η κυριότητα, σε νοµικό πρόσωπο («…») το οποίο ανήκει εξ 

ολοκλήρου στο κράτος µε σκοπό την εκµετάλλευση της Κρατικής ακίνητης περιουσίας. Η 

«…» έχει ορίσει στα συµβόλαια που έχει υπογράψει µε το εν λόγω Ινστιτούτο ότι, 

αναδροµικά, από την 1η Ιανουαρίου 2005, θα οφείλεται ενοίκιο και θα εισπράττει τα ενοίκια 

αυτά για λογαριασµό του Φιλανδικού Υπουργείου Οικονοµικών. 

6. Από τα πιο πάνω προκύπτει, ότι το Φιλανδικό Ινστιτούτο θα καταβάλλει ενοίκια στο 

Φιλανδικό Υπουργείο Οικονοµικών για ακίνητα στην Ελλάδα που έχει στην κατοχή του. 

Κατά συνέπεια το Φιλανδικό ∆ηµόσιο αποκτά εισοδήµατα από την εκµίσθωση ακινήτων 

στην Ελλάδα για τα οποία θα φορολογηθεί µε τις γενικές διατάξεις φορολογίας 

εισοδήµατος, δηλαδή µε 29% για τα εισοδήµατα του οικονοµικού έτους 2007 και µε 25% 

για τα εισοδήµατα του οικονοµικού έτους 2008 και µετά (για τα εισοδήµατα οικ. έτους 2006 

χρήση 2005 - ο συντελεστής φορολογίας ήταν 32%). 

 

 

Αθήνα, 17 Απριλίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1087433/11218ΠΕ/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιµετώπιση των εσόδων Ιεράς Μονής του Αγίου 
Όρους από εµπορική δραστηριότητα. 

 

ΣΧΕΤ.: Η από 5.10.2006 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 101 του ν.2238/1994, τα 

ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, 

περιλαµβανοµένων και των κάθε είδους ιδρυµάτων, υπόκεινται σε φόρο εισοδήµατος και 
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περαιτέρω, µε τις διατάξεις της περίπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 99 του ιδίου νόµου 

ορίζεται, ότι αντικείµενο φόρου για τα νοµικά αυτά πρόσωπα είναι το προκύπτον στην 

ηµεδαπή ή αλλοδαπή καθαρό εισόδηµα µόνο από την εκµίσθωση ακινήτων καθώς και 

από κινητές αξίες. ∆εν αποτελούν αντικείµενο φορολογίας τα λοιπά εισοδήµατα αυτών των 

νοµικών προσώπων, καθώς και τα κάθε είδους αλλά έσοδά τους που πραγµατοποιούνται 

κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους. 

2. Εξάλλου, µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περ.β΄ της παρ.1 του άρθρου 

103 του ν.2238/1994, όπως ισχύει µετά την αντικατάσταση της από την παρ.1 του άρθρου 

6 του ν.3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α΄) ορίζεται, ότι τα εισοδήµατα από οικοδοµές γενικά και από 

εκµίσθωση γαιών που ανήκουν µεταξύ άλλων στους Ιερούς Ναούς, στις Ιερές 

Μητροπόλεις, στις Ιερές Μονές, στις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, απαλλάσσονται από το 

φόρο εισοδήµατος. 

Τα ανωτέρω έχουν εφαρµογή, σύµφωνα µε την παρ.3 του ίδιου άρθρου και νόµου 

για τα εισοδήµατα οικον. έτους 2008 (χρήση 2007) και µετά. 

3. Με το αριθµ. πρωτ. 1012726/10092/Β0012/7.2.2006 έγγραφό µας, έχει γίνει 

δεκτό ότι τα εισοδήµατα που αποκτούν οι Ιερές Μονές και που προέρχονται από την 

άσκηση εµπορικής δραστηριότητας (εκµετάλλευση ξενώνων, ραδιοφωνικός σταθµός) 

υπόκεινται σε φορολογία, καθόσον το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους µε την 

αριθµ.383/1973 γνωµοδότηση του έχει γνωµοδοτήσει ότι, τα εισοδήµατα των νοµικών 

προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δεν πραγµατοποιούνται κατά την επιδίωξη 

του µη κερδοσκοπικού σκοπού τους, δεν απαλλάσσονται του φόρου εισοδήµατος, έστω 

και αν διατίθενται προς εκπλήρωση του µη αποβλέποντος σε κέρδη σκοπού τους. 

4. Επίσης, µε την αριθ.389/2000 γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ., η οποία έγινε δεκτή από 

τον Υφυπουργό Οικονοµικών και κοινοποιήθηκε µε την αριθ. 1059673/10782/Β0012/ΠΟΛ. 

1028/2.2.2001 διαταγή µας, κρίθηκε, ότι οι εκδοτικές δραστηριότητες µε οποιαδήποτε 

κλασική ή σύγχρονη µορφή (έντυπα βιβλία, οπτικές ταινίες κ.τ.λ.) της Ιεράς Κοινότητας και 

των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους, µε τις οποίες παρουσιάζεται η Αθωνική µοναστική 

παράδοση κ.τ.λ.. Εµπίπτουν στην έννοια της επιδίωξης της εκπλήρωσης του µη 

κερδοσκοπικού σκοπού τους. Εποµένως, τα εισοδήµατα από αυτές τις δραστηριότητες 

απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήµατος. 

5. Από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει, ότι αν κάποια Ιερά Μονή του 

Αγίου Όρους αποκτά εισοδήµατα από εµπορικές επιχειρήσεις, αυτά υπόκεινται σε 

φορολογία, έστω και αν τα κέρδη από τις δραστηριότητες αυτές διατίθενται για την 

εκπλήρωση του µη κερδοσκοπικού σκοπού της, µε εξαίρεση τα εισοδήµατα από την 

έκδοση βιβλίων και οπτικών ταινιών, που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο του 
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παρόντος. Επίσης, συνάγεται, ότι τα έσοδα από την εκµίσθωση ακινήτων που αποκτώνται 

από 1/1/2007 και µετά απαλλάσσονται της φορολογίας κατά ρητή διατύπωση του νόµου, 

καθώς και τα έσοδα από το «παγκάρι», καθόσον αυτά πραγµατοποιούνται κατά την 

εκπλήρωση του κοινωφελούς χαρακτήρα. 

Τέλος, για τα έσοδα από την πώληση ακινήτων, η υπηρεσία µας επιφυλάσσεται να 

λάβει θέση καθόσον, αν γίνονται κατά σύστηµα, το εισόδηµα χαρακτηρίζεται, σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του άρθρου 28, ως εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις. 
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ΑΡΘΡΟ 103 
 

Αθήνα, 3 ∆εκεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ. 1104809/11164/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Τα εισοδήµατα υποκαταστήµατος στην Ελλάδα Ολλανδικού 
αγροτικού συνεταιρισµού από την πώληση γαλακτοµικών προϊόντων, 
δεν απαλλάσσονται του φόρου εισοδήµατος. 

 

Σχετ.: Η από 1/11/2007 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.θ΄ της παρ.1 του άρθρου 103 του ν.2238/1994, 

από το φόρο εισοδήµατος απαλλάσσονται τα εισοδήµατα που αποκτούν οι συνεταιρισµοί 

πρώτου, δεύτερου και τρίτου βαθµού που χαρακτηρίζονται από το νόµο ως αγροτικοί από 

δραστηριότητες που εµπίπτουν στους σκοπούς που καθορίζονται από τις διατάξεις του 

καταστατικού τους. Στην απαλλαγή αυτή δεν περιλαµβάνονται:  

αα) Τα εισοδήµατα από εκµίσθωση ακινήτων και από κινητές αξίες, εκτός των τόκων από 

συναλλαγµατικές και γραµµάτια, εφόσον πηγάζουν από εµπορικές συναλλαγές, καθώς και 

των τόκων από δάνεια ή πιστώσεις στα µέλη του συνεταιρισµού. 

ββ) Τα κέρδη από πώληση προϊόντων µετά από προηγούµενη επεξεργασία τους ή 

διασκευή η οποία µπορεί να προσδώσει σε αυτά χαρακτήρα βιοµηχανικών προϊόντων. 

∆εν θεωρείται ως βιοµηχανική επεξεργασία η διαλογή, εξευγενισµός, καθαρισµός, 

έκθλιψη, εκκόκκιση, εκχύµωση, αποφλοίωση, παστερίωση, η παραγωγή γαλακτοκοµικών 

προϊόντων, καθώς και η απλή συσκευασία για τη συντήρηση και µεταφορά των 

γεωργικών προϊόντων στον τόπο της κατανάλωσης, ανεξάρτητα από τα µέσα που 

χρησιµοποιούνται για το σκοπό αυτό. 

γγ) Τα κέρδη από τη λιανική πώληση σε τρίτους γεωργικών προϊόντων γενικά παραγωγής 

του συνεταιρισµού ή των µελών αυτού από ίδια πρατήρια ή µε τη µεσολάβηση τρίτων που 

ενεργούν λιανική πώληση κατ’ εντολή και για λογαριασµό τους. 

δδ) Τα κέρδη από την πώληση σε τρίτους που δεν είναι µέλη του συνεταιρισµού, αγαθών 

γενικά που δεν παράγονται από το συνεταιρισµό ή από τα µέλη του, καθώς και τα κέρδη 

από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους που δεν είναι µέλη του συνεταιρισµού. Στα 
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εισοδήµατα αυτά συµψηφίζονται οι τυχόν ζηµιές, που προκύπτουν από κλάδους του 

συνεταιρισµού, που απαλλάσσονται από το φόρο. 

2. Στην εισηγητική έκθεση του ν.δ.3843/1958 αναφέρεται ότι η καθιερωµένη µε τις πιο 

πάνω διατάξεις ευνοϊκή φορολογική µεταχείριση των χαρακτηριζόµενων ως γεωργικών 

συνεταιρισµών και των ενώσεων αυτών, συνίσταται εις την απαλλαγή από του φόρου 

εισοδήµατος του προκύπτοντος εκ της δραστηριότητας αυτών η οποία εµπίπτει εις τον 

υπό του οικείου καταστατικού καθοριζόµενον σκοπόν, εκτός εάν πραγµατοποιείται 

εµπορικόν κέρδος (περίπτωσης λιανικής πωλήσεως ή περαιτέρω βιοµηχανοποιήσεως του 

γεωργικού προϊόντος) , οπότε η φορολογία θα αφορά εις το κέρδος τούτο και µόνο. 

3. Περαιτέρω, µε την ερµηνευτική εγκύκλιο του ν.3843/1058 ως γεωργικοί 

συνεταιρισµοί νοούνται οι συνιστώµενοι και λειτουργούντες κατά τας διατάξεις του νόµου 

περί συνεταιρισµών ή άλλων ειδικών νόµων, τα µέλη των οποίων είναι κατά κύριον 

επάγγελµα γεωργοί, εν τη ευρεία της λέξεως έννοια (γεωργοί, κτηνοτρόφοι, σηροτρόφοι, 

µελισσοκόµοι, αλιείς κ.λπ.). 

4. Τέλος, µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 26 της Σύµβασης Αποφυγής 

∆ιπλής Φορολογίας (ΣΑ∆Φ) µεταξύ Ελλάδας και Κάτω Χωρών (Ν.1455/1984 ΦΕΚ 89) 

«περί µη διακριτικής µεταχείρισης» ορίζεται ότι η φορολογία µονίµου τινός εγκαταστάσεως 

την οποία επιχείρησις ενός εκ των Κρατών διατηρεί εν ετέρω Κρατεί δέον να µη τυγχάνει 

ολιγώτερον ευνοϊκή εν τω ετέρω τούτω Κρατεί της φορολογίας της επιβαλλόµενης επί 

επιχειρήσεων του ετέρου τούτου Κράτους ασχολουµένων µε την αυτήν δραστηριότητα. 

5. Από τα στοιχεία της αίτησή σας προκύπτει, ότι ο αγροτικός συνεταιρισµός µε την 

επωνυµία «…», ο οποίος εδρεύει και λειτουργεί σύµφωνα µε τους νόµους της Ολλανδίας, 

προτίθεται να ιδρύσει υποκατάστηµα στην Ελλάδα. Κύρια δραστηριότητα του εν λόγω 

Ολλανδικού αγροτικού συνεταιρισµού, σύµφωνα µε το καταστατικό του, αποτελεί η 

παραγωγή και η πώληση πάσης φύσεως γαλακτοκοµικών προϊόντων 

συµπεριλαµβανοµένου και του τυριού. 

6. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω συνάγεται, ότι στην περίπτωση που 

εγκατασταθεί αλλοδαπός αγροτικός συνεταιρισµός στην Ελλάδα µε τη µορφή 

υποκαταστήµατος τα κέρδη του από την λιανική πώληση γαλακτοκοµικών προϊόντων 

προς τρίτους υπόκεινται σε φορολογία, όπως άλλωστε ισχύει σύµφωνα µε τις διατάξεις 

υποπερίπτωσης γγ΄, περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του ν.2238/1994 

και για τα κέρδη των ηµεδαπών αγροτικών συνεταιρισµών από τις πιο πάνω πράξεις. 

Τέλος, σας πληροφορούµε ότι για τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις 

εγκατάστασης στη χώρα µας υποκαταστήµατος από Ολλανδικό αγροτικό συνεταιρισµό 

αρµόδια να σας απαντήσει είναι η ∆/νση Αγροτικών Συνεταιρισµών του Υπουργείου 
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Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων . 

 

 

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.1068996/10779/Β0012 

 

ΘΕΜΑ:Το κέρδος που αποκτά ηµεδαπή ανώνυµη εταιρεία από την 
πώληση µετοχών εισηγµένων στο ΧΑ ηµεδαπής ανώνυµης ναυτιλιακής 
εταιρείας, απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήµατος. 

 

ΣΧΕΤ.:Η από 9.07.2007 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.ζ΄ της παρ.1 του άρθρου 103 του ν.2238/1994, 

απαλλάσσονται από το φόρο τα κέρδη από την εκµετάλλευση πλοίων υπό ελληνική 

σηµαία, που αποκτώνται από ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες, συνεταιρισµούς ή ενώσεις 

συνεταιρισµών, τα οποία υπόκεινται στον ειδικό φόρο για τα πλοία, όπως αυτός ισχύει 

κάθε φορά. 

Αν ο δικαιούχος των ως άνω κερδών είναι ηµεδαπή ανώνυµη εταιρεία ή εταιρεία 

περιορισµένης ευθύνης ή συνεταιρισµός, σε περίπτωση διανοµής τους µε οποιαδήποτε 

µορφή, τα κέρδη αυτά δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήµατος, µη εφαρµοζόµενων των 

διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 106 του ίδιου ως άνω νόµου. 

2. Με την αριθ.797/1991 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας του Νοµικού Συµβουλίου του 

Κράτους, κατά την γνώµη της πλειοψηφίας που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό 

Οικονοµίας και Οικονοµικών και η οποία κοινοποιήθηκε µε την αριθ. πρωτ. 

1004575/10028/Β0012/ΠΟΛ. 1073/1.04.1992 εγκύκλιο, έχει γίνει δεκτό, ότι κατά την 

εφαρµογή των διατάξεων του ν.27/1975, παρέχεται απαλλαγή από το φόρο εισοδήµατος, 

των µερισµάτων που αποκτώνται από ανώνυµη εταιρεία, από τη συµµετοχή της σε άλλες 

ανώνυµες εταιρείες που απασχολούνται µε την εκµετάλλευση πλοίων, κατά την περαιτέρω 

διανοµή αυτών στους µετόχους αυτής. 

3. Επίσης, η Ολοµέλεια του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους µε την αριθ. 39/1998 

γνωµοδότησή του, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονοµίας και 

Οικονοµικών και κοινοποιήθηκε µε την αριθ. πρωτ. 1012084/10088/Β0012/ΠΟΛ. 

1085/19.03.1998 εγκύκλιο, γνωµοδότησε οµόφωνα, ότι η υπεραξία που προκύπτει από 
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την πώληση µετοχών ναυτικής εταιρείας του ν.959/1979 θεωρείται εισόδηµα που 

αποκτάται από το µέτοχο στα πλαίσια εκµετάλλευσης του πλοίου και απαλλάσσεται από 

το φόρο εισοδήµατος, βάσει των διατάξεων του ν.27/1975. 

4. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι το κέρδος που αποκτά η εταιρεία σας «…» 

από την πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ηµεδαπής ανώνυµης 

ναυτιλιακής εταιρείας κατά την διαχειριστική χρήση 2007, καθώς και σε περίπτωση 

περαιτέρω διανοµής του στους µετόχους σας, απαλλάσσεται της φορολογίας 

εισοδήµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.ζ΄ της παρ.1 του άρθρου 103 του Κ.Φ.Ε.. 

 



 770 

ΑΡΘΡΟ 105 
 

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1071399/10821/Β0012 

 

ΘΕΜΑ:Το ποσό ζηµίας ανώνυµης εταιρείας που δεν αναγνωρίσθηκε από 
τον έλεγχο µπορεί να καλυφθεί µε µείωση του µετοχικού της κεφαλαίου, 
χωρίς να επηρεάζεται η µεταφορά των λοιπών φορολογικώς 
αναγνωρίσιµων ζηµιών της εταιρείας. 

 

ΣΧΕΤ. :Η από 17.07.2007 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ.3 του άρθρου 4 του 

ν.2238/1994, οι οποίες εφαρµόζονται ανάλογα και στις ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες µε 

βάση την παρ. 11 του άρθρου 105, το αρνητικό στοιχείο (ζηµία) του εισοδήµατος από 

εµπορικές και γεωργικές επιχειρήσεις, που προκύπτει από βιβλία τρίτης κατηγορίας του 

Κ.Β.Σ. που τηρούνται επαρκώς και ακριβώς, αν δεν καλύπτεται µε συµψηφισµό θετικού 

στοιχείου εισοδήµατος άλλης πηγής, είτε γιατί δεν υπάρχει τέτοιο στοιχείο εισοδήµατος είτε 

γιατί αυτό που υπάρχει είναι ανεπαρκές, µεταφέρεται για να συµψηφισθεί ολόκληρο στην 

πρώτη περίπτωση ή κατά το υπόλοιπο αυτού στη δεύτερη, διαδοχικώς στα πέντε (5) 

επόµενα οικονοµικά έτη κατά το υπόλοιπο που αποµένει κάθε φορά, µε την προϋπόθεση 

ότι κατά τα έτη αυτά τα βιβλία του υπόχρεου τηρούνται επαρκώς και ακριβώς. 

2. Το Β΄ τµήµα του Σ.τ.Ε. µε την αριθ. 3371/1998 απόφαση του έκρινε, ότι η 

µεταφορά ζηµίας προς συµψηφισµό στα επόµενα οικονοµικά έτη ενεργείται µε 

βάση τον κατά το χρόνο της µεταφοράς υπάρχοντα νόµιµο τίτλο περί της ζηµίας 

αυτής, δηλαδή αυτού που αφορά το έτος κατά το οποίο προέκυψε η ζηµία. Τέτοιοι µπορεί 

να είναι, ανάλογα µε το στάδιο, στο οποίο βρίσκεται η φορολογική υπόθεση, είτε η 

υποβληθείσα και µη ελεγχθείσα ακόµη φορολογική δήλωση, είτε το φύλλο ελέγχου, είτε 

δικαστική απόφαση. 

3. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 11 του άρθρου 105 του 

ν.2238/1994, το οποίο προστέθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 9 του ν.3522/2006, ορίζεται, 

ότι ειδικά για το ποσό της ζηµίας νοµικού προσώπου της παρ.1 του άρθρου 101, που 
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αποσβέσθηκε µε ειδική προς τούτο µείωση του µετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου αυτού, 

δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 4 του ίδιου νόµου. 

4. Με τα αριθ. πρωτ. 1040902/10614/Β0012/22.04.2005 και 

1023063/10298/Β0012/13.12.2004 έγγραφά µας έχει γίνει δεκτό, ότι η ζηµία που 

προκύπτει σε βάρος ανώνυµης εταιρείας από την αποτίµηση χρεογράφων ή την πώληση 

µετοχών µη εισηγµένων στο Χ.Α., αντίστοιχα (µη αναγνωριζόµενη φορολογικά), µπορεί να 

αποσβεσθεί µε µείωση του µετοχικού της κεφαλαίου, χωρίς να επηρεάζεται η µεταφορά 

των λοιπών φορολογικώς αναγνωρίσιµων ζηµιών της εταιρείας. 

5. Από τα στοιχεία της σχετικής αίτησής σας προκύπτει, ότι η εταιρεία σας, το µετοχικό 

κεφάλαιο της οποίας ανέρχεται σε 4.707.741 ευρώ, εµφάνισε στον ισολογισµό της 

31.12.2006 ζηµίες εις νέον 4.866.533,01 ευρώ και στην δήλωση φορολογίας εισοδήµατος 

της χρήσης αυτής (οικον. έτος 2007) ζηµίες 3.293.565,51 ευρώ. Στη συνέχεια, ο 

φορολογικός έλεγχος µείωσε τις µεταφερόµενες φορολογικά ζηµίες στο ποσό των 

1.567.769,14 ευρώ. 

6. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η µεταφορά της ζηµίας ύψους 1.567.769,14 ευρώ, 

την οποία αναγνώρισε ο φορολογικός έλεγχος για συµψηφισµό µε τα κέρδη επόµενων 

χρήσεων, ενεργείται, σύµφωνα µε την αριθ. 3371/1998 απόφαση του Σ.τ.Ε. (Β΄ τµήµα), µε 

το φύλλο ελέγχου που εκδόθηκε από την ∆.Ο.Υ. και κατά συνέπεια, το ποσό αυτό δεν 

µπορεί να αµφισβητηθεί µελλοντικά, καθώς επίσης και το ποσό των ζηµιών που δεν 

µεταφέρεται στα επόµενα έτη 3.298.763,87 ευρώ (4.866.533,01 - 1.567.769,14), εφόσον 

βέβαια έχει επέλθει εξώδικη λύση της διαφοράς µε τα συγκεκριµένα δεδοµένα. 

Εποµένως, η εταιρεία σας δύναται να µειώσει το µετοχικό της κεφάλαιο µε το ποσό 

ζηµίας των 3.139.971,86 ευρώ, χωρίς να επηρεάζεται η δυνατότητα µεταφοράς του ποσού 

ζηµίας των 1.567.769,14 ευρώ που αναγνωρίσθηκε από τη Φορολογούσα Αρχή, µε την 

προϋπόθεση ότι τα πιο πάνω ποσά έχουν προκύψει µετά από εξώδικη λύση της διαφοράς. 

 

 

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2007 

Αριθ. πρωτ.: 1046074/10568/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Προσδιορισµός της υπεραξίας που προκύπτει από την πώληση 
ακινήτου εγκατεστηµένου στη χώρα µας υποκαταστήµατος αλλοδαπής 
αεροπορικής εταιρείας. 

 

ΣΧΕΤ.: Η από 10.05.2007 αίτησή σας. 
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Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας γνωρίζουµε 

τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.δ΄ της παρ.1 του άρθρου 99 του ν.2238/94 

αντικείµενο του φόρου σε αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν µε οποιονδήποτε τύπο 

εταιρίας, καθώς και στους κάθε είδους αλλοδαπούς οργανισµούς οι οποίοι αποβλέπουν 

στην απόκτηση οικονοµικών ωφεληµάτων, είναι το καθαρό εισόδηµα ή κέρδος το οποίο 

προκύπτει από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα, καθώς και το καθαρό κέρδος το οποίο 

προκύπτει από τη µόνιµη εγκατάσταση της επιχείρησης στην Ελλάδα κατά την έννοια του 

άρθρου 100. 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της περ.ζ΄ της παρ.3 του άρθρου 28 του ν.2238/94 και σε 

συνδυασµό µε αυτές της περ.β΄ της παρ.1 του άρθρου 105 του ίδιου νόµου ορίζεται ότι, 

για τα νοµικά πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 101 του ν.2238/94 θεωρείται ως εισόδηµα 

από εµπορικές επιχειρήσεις και η πραγµατοποιηθείσα αυτόµατη υπερτίµηση του πάγιου 

κεφαλαίου που χρησιµοποιείται στην επιχείρηση, καθώς και η υπερτίµηση που δεν 

πραγµατοποιήθηκε, εφόσον αυτή έχει περιληφθεί στην απογραφή. 

3. Εξάλλου, µε τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 105 του ως άνω νόµου ορίζεται, ότι ως 

καθαρό εισόδηµα των αλλοδαπών επιχειρήσεων που εκµεταλλεύονται αεροσκάφη 

λαµβάνεται ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) στα ακαθάριστα έσοδα που 

πραγµατοποιούνται από τη µεταφορά επιβατών, εµπορευµάτων και πραγµάτων γενικά, 

από ελληνικούς αερολιµένες και µέχρι τον λιµένα προορισµού ή µέχρι τον αλλοδαπό 

αερολιµένα επιβίβασης των επιβατών ή µεταφόρτωσης των εµπορευµάτων και λοιπών 

πραγµάτων σε αεροσκάφος άλλης αλλοδαπής επιχείρησης. 

4. Από τα στοιχεία της αιτήσεώς σας και όσα µας γνωρίσατε τηλεφωνικά προκύπτει, ότι η 

επιχείρησή σας λειτουργεί ως υποκατάστηµα αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα και 

συνεπώς έχει µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Η µόνιµη αυτή εγκατάσταση προέβη σε 

πώληση ακινήτου το οποίο χρησιµοποιούσε για τις ανάγκες της και την αξία του οποίου 

έχει αναπροσαρµόσει βάσει των διατάξεων του ν.2065/1992. 

5. Από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω συνάγεται ότι, η ωφέλεια ή το κέρδος που 

προέκυψε από την πώληση του ακινήτου  της εταιρείας σας υπόκειται  σε φορολογία µε τις 

γενικές διατάξεις ως εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις. Για τον προσδιορισµό του εν 

λόγω κέρδους η αναπόσβεστη αξία που εµφανίζεται στα τηρούµενα Βιβλία σας αφαιρείται 

από την τιµή πωλήσεως µε την προϋπόθεση ότι η τελευταία είναι µεγαλύτερη από την αξία 

που λαµβάνεται υπόψη για την εφαρµογή του Φ.Μ.Α., διαφορετικά λαµβάνεται η τελευταία. 

Τέλος, σας γνωρίζουµε ότι ο ειδικός τρόπος προσδιορισµού των καθαρών κερδών 
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σας από τη µεταφορά προσώπων και πραγµάτων από την Ελλάδα στην αλλοδαπή που 

προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 105 του ν.2238/94 δεν επηρεάζει τον 

τρόπο προσδιορισµού του κέρδους από την πώληση του ακινήτου, ελλείψει σχετικής 

διάταξης. 

 

 

Αθήνα, 23 Μαΐου 2007  

Αριθ. Πρωτ.: 1051356/10329/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Για τη ζηµία απορροφώσας εταιρείας που υφίσταται κατά το 
χρόνο απορρόφησης άλλων εταιρειών µε τις διατάξεις του ν.2166/1993 
δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 4 του 
ν.2238/1994.  

 

ΣΧΕΤ.: Η από 07.-03.2007 αίτησή σας. 

 

Με αφορµή ερώτηµα το οποίο τέθηκε στην υπηρεσία µας αναφορικά µε το πιο 

πάνω θέµα, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 2 του ν.2166/1993, όπως ισχύουν µετά την 

τροποποίησή τους µε την παρ.9 του άρθρου 7 του ν.2386/1996 ορίζεται, ότι εφόσον 

µεταξύ των στοιχείων του παθητικού των µετασχηµατιζοµένων επιχειρήσεων, υφίσταται 

υπόλοιπο ζηµιών τρέχουσας ή προηγουµένων χρήσεων, τούτο εµφανίζεται σε ιδιαίτερο 

λογαριασµό στον ισολογισµό τους και στον Ισολογισµό της νέας εταιρείας. Για το ποσό 

αυτό των ζηµιών δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 4 του 

ν.2238/1994. 

2. Όπως έχει γίνει δεκτό µε την αριθµ. 1085968/1714/Α0012/ΠΟΛ. 1216/26.07.1996, η 

ζηµία µετασχηµατιζόµενης µε τις διατάξεις του ν.2166/1993 επιχείρησης θα εµφανισθεί 

αυτούσια όχι µόνο στον ισολογισµό µετασχηµατισµού, αλλά και στον ισολογισµό της 

εταιρείας µετά την ολοκλήρωση του µετασχηµατισµού, χωρίς το δικαίωµα συµψηφισµού 

της ζηµιάς αυτής µε κέρδη της ίδιας εταιρείας που θα προκύψουν σε επόµενες του χρόνου 

µετασχηµατισµού χρήσεις. Η παραπάνω αντιµετώπιση της ζηµιάς που υφίσταται κατά το 

χρόνο της συγχώνευσης έχει εφαρµογή και στην περίπτωση που η απορροφώσα εταιρεία 

ως µετασχηµατιζόµενη και αυτή επιχείρηση έχει ζηµιά φορολογικώς αναγνωριζόµενη µε 

συνέπεια η ζηµία αυτή να µη δύναται να συµψηφιστεί µε κέρδη επόµενων χρήσεων (αριθµ. 

πρωτ. 1108613/108857Β0012/20.11.1998). 
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3. Εξάλλου, µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του ν.2992/2002 

ορίζεται, ότι κατά το µετασχηµατισµό επιχειρήσεων µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 1 

έως και 5 του ν.2166/1993, η µεταφερόµενη στον ισολογισµό της νέας εταιρείας ζηµία και 

κατά το ποσό που δεν συµψηφίζεται µε κέρδη υφιστάµενα κατά το µετασχηµατισµό, 

συµψηφίζεται µε τα προκύπτοντα κέρδη της νέας εταιρείας των επόµενων δύο χρήσεων, 

κατά το µέρος που αναγνωρίζεται φορολογικά. Οι παραπάνω διατάξεις είχαν εφαρµογή 

για µετασχηµατισµούς που πραγµατοποιήθηκαν από 01.01.2002 έως και 31.12.2005. 

4. Ενόψει της πιο πάνω δυνατότητας που είχε δοθεί µε τις διατάξεις του ν.2992/2002 

για συµψηφισµό της ζηµιάς της επιχείρησης που απορροφάται µε υφιστάµενα κέρδη της 

απορροφώσας και περαιτέρω µεταφορά του υπολοίπου ποσού ζηµιών µε κέρδη 

εποµένων χρήσεων της απορροφώσας, έγινε δεκτό µε την αριθµ. 

1059828/10653/Β0012/31.07.2003 διαταγή µας, ότι και η απορροφώσα εταιρεία διατηρεί 

το δικαίωµα µεταφοράς της ζηµιάς της σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 4 

του ν.2238/1994, αφού δεν επέρχεται κατάλυση του νοµικού προσώπου της εταιρείας. Με 

τον τρόπο αυτό και οι δύο εταιρίες (απορροφούµενη και απορροφώσα) αντιµετωπίζονται 

ως µετασχηµατιζόµενες. 

Στη συνέχεια όµως, µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του 

ν.3522/2006 καταργήθηκαν οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του ν.2992/2002 

για µετασχηµατισµούς επιχειρήσεων, που πραγµατοποιούνται από τη δηµοσίευση του 

νόµου δηλαδή από 22.12.2006 και µετά, καθώς και για τους µετασχηµατισµούς των 

οποίων έχει ήδη αρχίσει η διαδικασία πραγµατοποίησης τους και θα ολοκληρωθεί µετά τις 

22.12.2006. 

5. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι µετά τη λήξη ισχύος των διατάξεων της παρ.5 του 

άρθρου 9 του ν.2992/2002 επαναφέρθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις του ν.2166/1993 όπως 

ισχύουν µετά την τροποποίηση τους µε τις διατάξεις του ν.2386/1996. Εποµένως, και η 

φορολογική ζηµία που εµφανίζεται στον ισολογισµό της απορροφώσας δεν συµψηφίζεται 

µε τα κέρδη των απορροφόµενων εταιρειών που υπάρχουν κατά το χρόνο της 

απορρόφησης, αλλά ούτε και µεταφέρεται στα επόµενα έτη για συµψηφισµό µε κέρδη της 

ιδίας. 
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ΑΡΘΡΟ 106 
 

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1098552/11360πε/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή των διατάξεων της παρ.5 του άρθρου 106 του 
ν.2238/1994. 

 

ΣΧΕΤ.: Η από 7.11.2006 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.β΄ της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, 

όπως ίσχυαν πριν από την αντικατάστασή τους µε την παρ.2 του άρθρου 9 του 

ν.3091/2002 και είχαν εφαρµογή µέχρι και την διαχειριστική χρήση 2002, φορολογείτο 

αυτοτελώς µε συντελεστή τριάντα τοις εκατό (30%) το κέρδος ή ωφέλεια που προερχόταν 

από την εκχώρηση ή µεταβίβαση αυτοτελώς κάθε δικαιώµατος, το οποίο είναι συναφές µε 

την άσκηση της επιχείρησης ή του επαγγέλµατος, όπως του δικαιώµατος της µίσθωσης ή 

υποµίσθωσης ή του προνοµίου ή του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας και άλλων παρόµοιων 

δικαιωµάτων, καθώς και της άδειας κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχηµάτων ή 

µοτοσικλετών δηµόσιας χρήσης που µεταβιβάζονται. 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 106 του ν.2238/1994 ορίζεται, 

µεταξύ άλλων, ότι αφορολόγητα αποθεµατικά ανώνυµων εταιρειών, εταιρειών 

περιορισµένης ευθύνης ή συνεταιρισµών, ανεξάρτητα του χρόνου σχηµατισµού τους, 

διανεµόµενα ή κεφαλαιοποιούµενα οποτεδήποτε, φορολογούνται κατά το χρόνο της 

διανοµής ή κεφαλαιοποίησης µε βάση τις διατάξεις του νόµου αυτού στο όνοµα του 

νοµικού προσώπου, µετά την αναγωγή αυτών σε µικτό ποσό µε την προσθήκη του 

αναλογούντος φόρου. 

Τα ως άνω διανεµόµενα ή κεφαλαιοποιούµενα αποθεµατικά φορολογούνται 

αυτοτελώς, µη συναθροιζοµένων των ποσών αυτών µε το προκύπτον αποτέλεσµα του 

ισολογισµού, κατά το χρόνο που γίνεται η διανοµή ή κεφαλαιοποίηση. Με την καταβολή 

του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα 

διανεµόµενα ή κεφαλαιοποιούµενα αποθεµατικά. 

3. Επίσης, µε τις διατάξεις της παρ.5 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόµου ορίζεται, 
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µεταξύ άλλων, ότι οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται ανάλογα και 

επί διανοµής ή κεφαλαιοποίησης αποθεµατικών, προερχόµενων από εισοδήµατα που 

έχουν φορολογηθεί κατά ειδικό τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Στην 

περίπτωση αυτήν, ο παρακρατηθείς ή καταβληθείς, κατά περίπτωση, στα ανωτέρω 

εισοδήµατα φόρος συµψηφίζεται µε αυτόν που αναλογεί στο νοµικό πρόσωπο για τα 

εισοδήµατα αυτά. 

4. Από τα στοιχεία της σχετικής αίτησής σας προκύπτει, ότι στις 27.09.2001 

υποβάλατε δήλωση στην αρµόδια για την φορολογία σας ∆.Ο.Υ. και καταβάλατε φόρο µε 

συντελεστή 30% για την εκχώρηση και µεταβίβαση δικαιώµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

της περ.β΄ της παρ.1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε.. Στη συνέχεια, ο καταβληθείς φόρος 

καταχωρήθηκε στα βιβλία της εταιρείας σας σε λογαριασµό απαιτήσεων (33.13) και η 

προκύψασα ωφέλεια σε λογαριασµό αποθεµατικού (41.91). 

Σηµειώνεται ότι στον εν λόγω λογαριασµό αποθεµατικού µπορούσε να εµφανισθεί 

ολόκληρο το ποσό που φορολογήθηκε αυτοτελώς µόνο αν η εταιρεία σας ∆ΕΝ είχε προβεί 

καθόλου σε διανοµή κερδών (µερίσµατα, αµοιβές µελών ∆.Σ. κ.λπ.), διαφορετικά ήταν 

υποχρεωµένη να εµφανίσει µόνο το µέρος που αναλογούσε στα αδιανέµητα κέρδη (άρθρο 

106 παρ.3). 

5. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι κατά την διανοµή του εν λόγω αποθεµατικού η 

εταιρεία σας θα φορολογηθεί µε τις γενικές διατάξεις µε συντελεστή 25% (29% αν η 

διανοµή έχει γίνει µέσα στο έτος 2006), χωρίς το δικαίωµα επιστροφής της επιπλέον 

διαφοράς του φόρου που καταβάλατε, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.β΄ της παρ.1 του 

άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε., καθόσον µε την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλήθηκε η 

φορολογική υποχρέωση για το εισόδηµα που προέκυψε από την εκχώρηση και 

µεταβίβαση του εν λόγω δικαιώµατος. Άλλωστε, από τις κρίσιµες πιο πάνω διατάξεις της 

παρ.5 του άρθρου 106 του ν.2238/1994 δεν προβλέπεται επιστροφή φόρου σε περίπτωση 

που προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο µετά τον προβλεπόµενο συµψηφισµό. 
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Αθήνα, 24 Μαΐου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1039472/10499/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Μη υπαγωγή σε φορολογία του µέρος του εταιρικού κεφαλαίου 
Ε.Π.Ε. που επιστρέφεται στους εταίρους και αφορά σε 
κεφαλαιοποιηθέντα αφορολόγητα αποθεµατικά που είχαν σχηµατισθεί 
πριν από την έναρξη ισχύος του ν.2065/1992. 

 

ΣΧΕΤ.: Η από 20/4/2007 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1.  Με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 106 του ν.2238/1994 ορίζεται µεταξύ 

άλλων, ότι αφορολόγητα αποθεµατικά ανώνυµων εταιριών, εταιριών περιορισµένης 

ευθύνης ή συνεταιρισµών, ανεξάρτητα του χρόνου σχηµατισµού τους, διανεµόµενα ή 

κεφαλαιοποιούµενα οποτεδήποτε, φορολογούνται κατά το χρόνο της διανοµής ή 

κεφαλαιοποίησης µε βάση τις διατάξεις του παρόντος στο όνοµα του νοµικού προσώπου, 

µετά την αναγωγή αυτών σε µικτό ποσό µε την προσθήκη του αναλογούντος φόρου. 

Τα ως άνω διανεµόµενα ή κεφαλαιοποιούµενα αποθεµατικά φορολογούνται 

αυτοτελώς, µη συναθροιζοµένων των ποσών αυτών µε το προκύπτον αποτέλεσµα του 

ισολογισµού, κατά το χρόνο που γίνεται η διανοµή ή κεφαλαιοποίηση. 

Τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρµογή: 

α) ................................................................................................................................  

β) σε περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεµατικών που έχουν 

σχηµατίσει µέχρι του χρόνου έναρξης ισχύος του ν.2065/1992 οι εταιρίες περιορισµένης 

ευθύνης, µε εξαίρεση τα σχηµατισθέντα βάσει αναπτυξιακών νόµων αποθεµατικά. 

2. Όπως διευκρινίστηκε µε την 1112918/10736/ΠΟΛ. 1248/1992 ερµηνευτική 

εγκύκλιο του ν.2065/1992, η προβλεπόµενη από την περίπτωση β΄ της προηγούµενης 

παραγράφου απαλλαγή χορηγήθηκε στις εταιρίες περιορισµένης ευθύνης καθόσον µε 

βάση τις διατάξεις του ν.δ.3323/1955, όπως αυτές ίσχυαν πριν από την τροποποίηση τους 

µε τον ν.2065/1992, οι εταίροι της Ε.Π.Ε. δεν είχαν καµία φορολογική υποχρέωση σε 

περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησης αφορολογήτων αποθεµατικών αυτής (πλην 

αυτών που σχηµατίζονται µε βάση τους αναπτυξιακούς νόµους), σε αντίθεση µε τα 

κεφαλαιοποιούµενα ή διανεµόµενα αφορολόγητα αποθεµατικά ανωνύµων εταιριών, που 

εθεωρούντο ως µέρισµα των µετόχων κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 1 του 
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άρθρου 26 του ν.δ.3323/1955. 

3. Από τη σχετική αίτησή σας προκύπτει, ότι εταιρεία περιορισµένης ευθύνης λόγω 

της συµµετοχής της σε ανώνυµη εταιρεία, πήρε δωρεάν µετοχές της τελευταίας από την 

κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας, που προέκυψε από την αναπροσαρµογή της αξίας των 

ακινήτων της Α.Ε. βάσει των διατάξεων του α.ν.148/1967, του ν.542/1977, του 

ν.1249/1982 και της αποφάσεως του Ε.2665/1988. Περαιτέρω, προέβη στην 

κεφαλαιοποίηση των αφορολόγητων αποθεµατικών που είχε σχηµατίσει από τη δωρεάν 

λήψη των πιο πάνω µετοχών, χωρίς την καταβολή φόρου, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων 

του τελευταίου εδαφίου της παρ.4 του άρθρου 106 του Κ.Φ.Ε., δεδοµένου ότι τα υπόψη 

αποθεµατικά είχαν σχηµατισθεί µέχρι την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν.2065/1992. 

Η εν λόγω Ε.Π.Ε. προτίθεται να προβεί σε µείωση του εταιρικού της κεφαλαίου και 

διανοµή στους εταίρους ποσών, µέρος των οποίων θα προέρχεται από τα 

κεφαλαιοποιηθέντα ως άνω αποθεµατικά. 

4. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι τα υπόψη αποθεµατικά θα µπορούσαν να 

διανεµηθούν αυτούσια στους εταίρους χωρίς την καταβολή φόρου, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της περ.β΄ της παρ.4 του άρθρου 106 του ν.2238/1994, όπως συνέβη και κατά 

την κεφαλαιοποίηση τους. Εποµένως, η εκ των υστέρων µείωση του κεφαλαίου, κατά το 

ποσό των πιο πάνω κεφαλαιοποιηθέντων αποθεµατικών γίνεται χωρίς την καταβολή 

φόρου. Όµως, για την εφαρµογή των ανωτέρω, η σχετική απόφαση της Γ.Σ. για τη µείωση 

του κεφαλαίου, θα πρέπει να αναφέρει ρητά από ποια ποσά θα γίνει η µείωση. 

Τέλος, σας πληροφορούµε ότι η κεφαλαιοποίηση των διαλαµβανοµένων 

αποθεµατικών δεν µπορούσε να γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.1473/1984 ή του 

ν.1892/1990, αλλά µόνο µε τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 106 του Κ.Φ.Ε., καθόσον οι 

διατάξεις του ν.1473/1984 και του ν.1892/1990 αφορούσαν στη κεφαλαιοποίηση 

αφορολόγητων αποθεµατικών που έχουν σχηµατισθεί µε αναπτυξιακούς νόµους λόγω 

πραγµατοποίησης επενδύσεων και ειδικά, οι διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 101 του 

ν.1892/1990 αφορούν µόνο στις ανώνυµες εταιρίες. 
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Αθήνα, 5 Μαΐου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1020036/10296/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Κεφαλαιοποίηση του ειδικού αφορολόγητου αποθεµατικού 
επενδύσεων που σχηµατίσθηκε µε βάση το δεύτερο εδάφιο της παρ. 11 
του άρθρου 2 του ν.3220/2004. 

 

ΣΧΕΤ.: Η από 26/02/2007 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 2 του ν.3220/2004 ορίζεται ότι οι διατάξεις 

του άρθρου αυτού για το σχηµατισµό ειδικού αφορολόγητου αποθεµατικού επενδύσεων 

εφαρµόζονται και για τα κέρδη της χρήσης 2003 (οικονοµικού έτους 2004). Στην 

περίπτωση αυτή, το αποθεµατικό υπολογίζεται µε συντελεστή µέχρι πενήντα τοις εκατό 

(50%) στο υπόλοιπο των κερδών που προκύπτει µετά την αφαίρεση των κερδών που 

προκύπτουν από τα βιβλία της χρήσης 2002 (οικονοµικού έτους 2003) από τα αντίστοιχα 

κέρδη της χρήσης 2003 (οικονοµικού έτους 2004). 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παρ.6 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόµου ορίζεται 

ότι, το συνολικό ποσό του αφορολόγητου αποθεµατικού που χρησιµοποιήθηκε για την 

πραγµατοποίηση επενδύσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 µεταφέρεται, 

µετά την παρέλευση τριετίας από το χρόνο σχηµατισµού του αποθεµατικού, σε αύξηση 

του κεφαλαίου της επιχείρησης και απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήµατος. 

Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄) 

έχουν εφαρµογή και για το αφορολόγητο αποθεµατικό του άρθρου αυτού. 

3. Όπως έχει γίνει δεκτό µε την 1014398/10072/Β0012/ΠΟΛ. 1163/23.05.1996 

εγκύκλιο, η πιο πάνω αύξηση του κεφαλαίου µπορεί να γίνεται αµέσως µετά την 

ολοκλήρωση της επένδυσης, ανεξάρτητα αν αυτή πραγµατοποιήθηκε σε χρονικό διάστηµα 

συντοµότερο της τριετίας από το χρόνο σχηµατισµού του αποθεµατικού. 

4. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει, ότι το αποθεµατικό που 

σχηµατίσατε σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παρ.11 του άρθρου 2 του ν.3220/2004 

πρέπει να κεφαλαιοποιηθεί µετά την παρέλευση τριετίας από το χρόνο σχηµατισµού του ή 

αµέσως µετά την ολοκλήρωση της επένδυσης, εφόσον η επένδυση ολοκληρώθηκε 

νωρίτερα της τριετίας, χωρίς την καταβολή φόρου εισοδήµατος. 
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Αθήνα, 4 Μαΐου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1109097/11504πε/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Μείωση µετοχικού κεφαλαίου ανώνυµης εταιρείας που έχει 
αναπροσαρµόσει την αξία των ακινήτων της σύµφωνα µε τους εκάστοτε 
ισχύσαντες νόµους.  

 

ΣΧΕΤ.: Η από 11.12.2006 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ.11 του άρθρου 105 του 

ν.2238/1994, ειδικά για το ποσό της ζηµίας νοµικού προσώπου της παρ.1 του άρθρου 

101, που αποσβέσθηκε µε ειδική προς τούτο µείωση του µετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου 

αυτού, δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 4. 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 26 του ν.2065/1992 ορίζεται, ότι 

µε την καταβολή του φόρου στο ποσό της προκύπτουσας υπεραξίας γηπέδων και 

κτηρίων, εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήµατος της 

επιχείρησης, των εταίρων, των µετόχων και των µελών του συνεταιρισµού. 

Ειδικά, για την ανώνυµη εταιρεία και εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, η εξάντληση 

της φορολογικής υποχρέωσης παρέχεται µε την προϋπόθεση, ότι η εταιρεία δε θα 

διαλυθεί ή το κεφάλαιο τους δε θα µειωθεί µε σκοπό διανοµής στους µετόχους ή εταίρους 

ποσού της προκύψουσας υπεραξίας των ακινήτων, πριν από την πάροδο πέντε (5) ετών 

από το χρόνο της αναπροσαρµογής της αξίας των ακινήτων. 

3. Όπως έχει διευκρινιστεί µε τις 1112918/10736/Β0012/ΠΟΛ. 1248/1992, 

1129550/15706/Β0012/ΠΟΛ. 1315/1996, 1110587/11310/Β0012/ΠΟΛ. 1287/2000 & 

1097930/11407/Β0012/ΠΟΛ. 1127/2004 ερµηνευτικές εγκυκλίους, σε περίπτωση που 

ανώνυµη εταιρεία ή ΕΠΕ διαλυθεί ή µειωθεί το κεφάλαιο της πριν την πάροδο 5 ετών από 

το χρόνο αναπροσαρµογής, µε σκοπό τη διανοµή στους µετόχους ή εταίρους, του ποσού 

της προκύψασας υπεραξίας, η υπεραξία αυτή δεν θεωρείται φορολογικά ως µετοχικό ή 

εταιρικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί και φορολογείται µε τις διατάξεις που ισχύουν κάθε 

φορά στη φορολογία εισοδήµατος, προστιθέµενη στα κέρδη της επιχείρησης του χρόνου 

διάλυσης ή µείωσης του κεφαλαίου της. Από το φόρο που οφείλεται στην περίπτωση αυτή, 

αφαιρείται ο φόρος που καταβλήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.2065/1992. 
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4. Με την αρ. πρωτ. 1015310/10246/Β0012/8.4.2005 διαταγή µας, έχει γίνει δεκτό ότι 

κατά τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου ανώνυµης εταιρείας κατά το µέρος που αφορά σε 

κεφαλαιοποιηθείσα υπεραξία από την αναπροσαρµογή των παγίων στοιχείων της δεν 

οφείλεται φόρος εισοδήµατος από την εταιρεία, καθόσον µε την καταβολή του φόρου 

υπεραξίας έχει επέλθει εξάντληση της φορολογικής της υποχρέωσης, όταν η υπόψη 

µείωση του κεφαλαίου µε σκοπό διανοµής στους µετόχους ποσού της προκύπτουσας 

υπεραξίας των ακινήτων, γίνεται µετά την πάροδο πέντε (5) ετών από το χρόνο της 

αναπροσαρµογής της αξίας των ακινήτων της ανώνυµης εταιρείας. Όµως, για την 

εφαρµογή των ανωτέρω, η σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης για τη µείωση του 

κεφαλαίου, θα πρέπει να αναφέρει ρητά από ποια ποσά θα γίνει η µείωση. 

5. Επιπλέον, έχει γίνει δεκτό, ότι µε διανοµή αποθεµατικών ισοδυναµεί ο 

συµψηφισµός ζηµιών µε αυτά, καθόσον θεωρείται ότι λαµβάνει χώρα ανάληψη του 

αποθεµατικού και στη συνέχεια εισφορά αυτού για απάλειψη ή µείωση των υφισταµένων 

ζηµιών (αρ. πρωτ. 1059825/10528/Β0012/22.11.2001 διαταγή µας). 

6. Από τα στοιχεία της σχετικής αίτησής σας και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας µε 

εκπρόσωπο της εταιρείας σας προκύπτουν τα ακόλουθα: 

Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σας ήταν 7.000.000 δρχ. και µετά από 

πραγµατικές αυξήσεις και κεφαλαιοποιήσεις της υπεραξίας που προέκυψε από την 

αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων µε τους εκάστοτε ισχύοντες νόµους ανήλθε στις 

22.12.1998 σε 58.910.000 δρχ. Ακολούθως, µε την από 30.6.2002 απόφαση της τακτικής 

γενικής συνέλευσης κεφαλαιοποιήσατε υπεραξία 10,64 ευρώ που προέκυψε από την 

αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας σας σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

ν.2065/1992 και "κέρδη εις νέον" 77,38 ευρώ και ανήλθε συνολικά σε 172.929,96 ευρώ. 

Στη συνέχεια, µε την από 30.6.2005 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης το 

µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 127.805,04 ευρώ: α) κεφαλαιοποιώντας ποσό 

86.197,67 ευρώ από τον λογαριασµό αφορολόγητα αποθεµατικά του άρθρου 20 του 

ν.1892/1990 (άρθρου 22 του ν.1828/1989), β) κεφαλαιοποιώντας ποσό 24.791,87 ευρώ 

από τον λογαριασµό διαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών 

στοιχείων και γ) µε την κατάθεση µετρητών από τους µετόχους ύψους 16.815,50 ευρώ, µε 

αποτέλεσµα να ανέλθει στο ποσό των 300.735 ευρώ. Τέλος, µε την από 10.11.2006 

απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης το µετοχικό κεφάλαιο µειώθηκε κατά 110.025 

ευρώ, από το κεφάλαιο που είχε σχηµατιστεί µε την από 22.12.1998 απόφαση της 

έκτακτης γενικής συνέλευσης των µετόχων σας, κεφαλαιοποιώντας ισόποσο αυτού από 

τον λογαριασµό ζηµίες χρήσεως εις νέον και ακυρώνοντας 7.500 µετοχές ονοµαστικής 

αξίας 14,67 ευρώ η κάθε µία, µε αποτέλεσµα να αποµείνει ποσό 190.710 ευρώ που 
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διαιρείται σε 13.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας 14,67 ευρώ η κάθε µία. 

7. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η υπεραξία που προέκυψε από την 

αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας σας µέχρι και την 31.12.2000 

συνιστά καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο, που µπορεί να διανεµηθεί χωρίς την καταβολή 

φόρου εισοδήµατος. Εποµένως, κατά τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 

σας «…», όπως αυτό είχε διαµορφωθεί στις 22.12.1998 µε σκοπό τον συµψηφισµό 

ζηµιών, δεν οφείλεται φόρος εισοδήµατος, αρκεί να αναφέρεται στην απόφαση της γενικής 

συνέλευσης ότι η διανοµή γίνεται από αυτό το µέρος του µετοχικού κεφαλαίου. 

Επίσης, σας γνωρίζουµε, ότι αν το σχηµατισθέν ειδικό αφορολόγητο αποθεµατικό 

του ν.1892/1990 διανεµηθεί για οποιοδήποτε λόγο (διανοµή στους µετόχους υπό µορφή 

µετρητών, συµψηφισµό ζηµιών κ.λπ.) πριν από την πάροδο δέκα (10) ετών από το χρόνο 

κεφαλαιοποίησης του (30.6.2005) θα υπαχθεί σε φορολογία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

παρ. 4 του άρθρου 22 του ν.1828/1989, όπως ισχύουν µετά την τροποποίησή τους µε την 

παρ.2 του άρθρου 20 του ν.1892/1990. 

 

 

Αθήνα, 2 Μαΐου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1026748/10357/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιµετώπιση της κεφαλαιοποίησης αποθεµατικών 
ανώνυµης εταιρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ.101 του 
ν.1892/1990. 

 

ΣΧΕΤ: Η από 14/3/2007 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το ανωτέρω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 106 του ν.2238/1994, 

αφορολόγητα αποθεµατικά ανωνύµων εταιριών, εταιριών περιορισµένης ευθύνης ή 

συνεταιρισµών, ανεξάρτητα του χρόνου σχηµατισµού τους, διανεµόµενα ή 

κεφαλαιοποιούµενα οποτεδήποτε, φορολογούνται κατά το χρόνο της διανοµής ή 

κεφαλαιοποίησης µε βάση τις διατάξεις του παρόντος στο όνοµα του νοµικού προσώπου, 

µετά την αναγωγή αυτών σε µικτό ποσό µε την προσθήκη του αναλογούντος φόρου. 

Τα ως άνω διανεµόµενα ή κεφαλαιοποιούµενα αποθεµατικά φορολογούνται 

αυτοτελώς, µη συναθροιζοµένων των ποσών αυτών µε το προκύπτον αποτέλεσµα του 
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ισολογισµού, κατά το χρόνο που γίνεται η διανοµή ή κεφαλαιοποίηση. 

Τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρµογή σε αφορολόγητα αποθεµατικά, για την 

κεφαλαιοποίηση των οποίων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν.1473/1984 (ΦΕΚ 

Α΄ 27) και του άρθρου 101 του ν.1892/1990. 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 101 του ν.1892/1990, ορίζεται ότι 

ανώνυµες εταιρίες που έχουν σχηµατίσει αποθεµατικά, είτε από υπεραξία µετοχών που 

προέρχεται από απόσχιση κλάδου, ή από συγχώνευση εταιριών στις οποίες συµµετέχει, 

είτε από την αύξηση της αξίας των συµµετοχών της εταιρίας ή από διανοµή µετοχών µε 

βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του α.ν.148/1967, του ν.542/1977, του ν.1249/1982 του 

ν.1839/1989 κατόπιν κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας που προέκυψε από την 

αναπροσαρµογή παγίων περιουσιακών στοιχείων θυγατρικής εταιρίας ή άλλης εταιρίας 

στην οποία συµµετέχουν, µπορούν να προβούν σε κεφαλαιοποίηση των αποθεµατικών 

αυτών µε σκοπό διανοµής νέων µετοχών στους µετόχους τους. 

Η κεφαλαιοποίηση αυτή δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος. 

3. Όπως έχει γίνει δεκτό µε την αριθ.1141473/11182πε/Β0012/20.1.1999 διαταγή µας, 

τα οριζόµενα από την παρ.8 του άρθρου 101 του ν.1892/1990 έχουν εφαρµογή και όταν οι 

δωρεάν ληφθείσες µετοχές οφείλονται στην αναπροσαρµογή της οδηγίας των ακινήτων 

θυγατρικής εταιρείας µε τον ν.2065/1992. 

4. Από τα στοιχεία της αίτησής σας προκύπτει, ότι ανώνυµη εταιρεία έχει λάβει 

δωρεάν εταιρικά µερίδια ΕΠΕ στην οποία συµµετέχει λόγω κεφαλαιοποίησης από αυτήν 

αποθεµατικών του α.ν.148/1967, του ν.542/1977, του ν.1249/1982 του ν.1839/1989, και 

τα οποία απεικονίζονται κατ’ αξία στο λογαριασµό 41.06 «∆ιαφορά αναπροσαρµογής 

αξίας συµµετοχών και χρεωγράφων». 

5. Με βάση τα ανωτέρω, η ανώνυµη εταιρία κατά την κεφαλαιοποίηση του ανωτέρω 

αποθεµατικού που έχει σχηµατίσει µε σκοπό τη διανοµή νέων µετοχών στους µετόχους 

δεν οφείλει φόρο εισοδήµατος, καθόσον στην περίπτωση αυτή προβαίνει σε 

κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού για το οποίο έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παρ.8 του 

άρθρου 101 του ν.1892/1990. 
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Αθήνα, 17 Απριλίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1080042/11127πε/Β0012 

 

ΘΕΜΑ:Φορολογική µεταχείριση ποσού που εισπράττει µέτοχος 
αλλοδαπής εταιρείας λόγω µείωσης του µετοχικού της κεφαλαίου. 

 

Σχετ.: Η από 12.9.2006 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το ανωτέρω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Με τις διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της παρ.6 του άρθρου 106 του ν.2238/1994 

ορίζεται ότι σε περίπτωση διάλυσης ηµεδαπής ανώνυµης εταιρείας θεωρείται ως κέρδος, 

φορολογούµενο στο όνοµα του νοµικού προσώπου, το ποσό που λαµβάνουν οι µέτοχοι 

πέραν του πράγµατι καταβληθέντος και µη επιστραφέντος σε αυτούς µετοχικού κεφαλαίου 

και των κερδών που έχουν υπαχθεί σε φορολογία µε βάση τις διατάξεις του νόµου αυτού. 

Ως πράγµατι καταβληθέν από τους µετόχους ποσό θεωρείται το µετοχικό κεφάλαιο της 

εταιρείας, προσαυξηµένο κατά τα αποθεµατικά τα σχηµατισθέντα από καταβολή των 

µετόχων κατά την τυχόν υπέρ το άρτιον έκδοση των µετοχών. 

2. Η ∆ιοίκηση, ερµηνεύοντας τις πιο πάνω διατάξεις, έχει κάνει δεκτό ότι η επιστροφή 

µετρητών στους µετόχους λόγω µείωσης µετοχικού κεφαλαίου ανώνυµης εταιρείας δεν 

θεωρείται εισόδηµα για τους µετόχους και συνεπώς απαλλάσσεται από τη φορολογία 

εισοδήµατος (1030414/10250πε/Β0012/19.2.2002, 1049604/10441/Β0012/12.6.2002 και 

1059444/10664/Β0012/21.3.2003). 

3. Από τα στοιχεία που µας θέσατε υπόψη µε τη σχετική αίτησή σας προκύπτει ότι 

φυσικό πρόσωπο, κάτοικος Ελλάδος, κατέχει µετοχές αλλοδαπής εταιρείας µε έδρα χώρα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αλλοδαπή εταιρεία προτίθεται να προβεί σε µείωση του 

µετοχικού της κεφαλαίου µε µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών της µε 

αποτέλεσµα την καταβολή για κάθε µετοχή της µετρητών στο ποσό κατά το οποίο 

µειώνεται η ονοµαστική αξία της µετοχής ενώ το τελικώς καταβληθέν ποσό προς το εν 

λόγω φυσικό πρόσωπο δεν θα υπερβαίνει το ποσό της αρχικής εισφοράς του. 

4. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το ποσό που θα εισπράξει το ανωτέρω φυσικό 

πρόσωπο λόγω µείωσης του µετοχικού κεφαλαίου της αλλοδαπής εταιρίας στην οποία 

κατέχει µετοχές δεν θεωρείται µε βάση την εσωτερική µας νοµοθεσία ως εισόδηµα. Όµως, 

είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω ισχύουν µε την επιφύλαξη τυχόν διαφορετικού 

χαρακτηρισµού του (π.χ. µερίσµατα κοκ.) από τη νοµοθεσία της έδρας της εταιρείας. 
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Αθήνα, 2 Απριλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1110730/11542/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιµετώπιση της ωφέλειας που προκύπτει από την 
πώληση µετοχών µη εισηγµένων στο Χ.Α.. 

 

ΣΧΕΤ.: Η από 14/12/2006 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, όπως ισχύουν 

µετά την τροποποίηση τους από το άρθρο 10 του ν.3522/2006 (ΦΕΚ.276 Α΄), 

φορολογείται αυτοτελώς µε συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) η πραγµατική αξία πώλησης 

µετοχών ηµεδαπών ανωνύµων εταιριών µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, οι 

οποίες µεταβιβάζονται από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά. Για τον 

προσδιορισµό της πραγµατικής αξίας των µετοχών για την επιβολή του φόρου πέντε τοις 

εκατό (5%) λαµβάνεται υπόψη και η κατώτατη πραγµατική αξία των µετοχών που 

µεταβιβάζονται, όπως αυτή καθορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου αυτής. 

Επίσης, µε την υποπερ.δ΄ της παρ.1 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόµου ορίζεται, 

ότι σε περίπτωση που από το συµβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό συµφωνητικό 

προκύπτει ως πραγµατική αξία µεταβίβασης µετοχών µεγαλύτερη αυτής που προκύπτει, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων α έως γ της ίδιας παραγράφου, 

λαµβάνεται υπόψη η συµφωνηθείσα. 

2. Περαιτέρω, όπως διευκρινίσθηκε µε την υπ’ αριθµ. 1030026/10403/Β0012/ΠΟΛ. 

1108/22.03.2000 εγκύκλιό µας, για την επιβολή του φόρου εισοδήµατος 5% επί της αξίας 

των µετοχών που µεταβιβάζονται είναι αδιάφορο το οικονοµικό αποτέλεσµα (κέρδος ή 

ζηµία) που προκύπτει από τη µεταβίβαση των µετοχών. Επίσης, όταν τα πρόσωπα που 

µεταβιβάζουν τις µετοχές είναι από αυτά της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του 

ν.2238/1994 (ηµεδαπές Α.Ε., ηµεδαπές Ε.Π.Ε., συνεταιρισµοί, αλλοδαπές επιχειρήσεις 

κ.τ.λ.), η πραγµατική υπεραξία που προκύπτει από την πώληση µετοχών µη εισηγµένων 

στο Χ.Α. θα πρέπει να αντιµετωπίζεται ως εισόδηµα φορολογούµενο κατά ειδικό τρόπο µε 

εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, εφαρµοζοµένων των διατάξεων του άρθρου 106 

του ν.2238/1994. 

∆ηλαδή, σε περίπτωση διανοµής κερδών από την Α.Ε., Ε.Π.Ε. ή συνεταιρισµό, για 
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τον προσδιορισµό των φορολογητέων κερδών του νοµικού προσώπου, θα προστίθεται σε 

αυτά και το µέρος της υπεραξίας που προέκυψε από την πώληση µετοχών ΜΗ 

εισηγµένων στο Χ.Α., που αναλογεί στα διανεµόµενα, µετά την αναγωγή του 

εξευρισκοµένου αυτού ποσού σε µικτό ποσό µε την προσθήκη του αναλογούντος σε αυτό 

φόρου. Το µη διανεµόµενο µέρος της υπεραξίας θα πρέπει να εµφανίζεται σε λογαριασµό 

αποθεµατικού µε βάση τα οριζόµενα στη 1044770/ΠΟΛ. 1117/23.3.1993 Α.Υ.Ο. που έχει 

εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 106 του 

ν.2238/1994. 

Περαιτέρω, από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί στο φορολογούµενο 

εισόδηµα και του συµπληρωµατικού φόρου του νοµικού προσώπου θα εκπίπτει, σύµφωνα 

µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 109 του ν.2238/1994, ο καταβληθείς 

σύµφωνα µε τα πιο πάνω φόρος 5% ο οποίος αναλογεί στο µέρος της υπεραξίας που 

αναλογεί στα διανεµόµενα κέρδη. 

Σε περίπτωση όµως που από την πώληση µετοχών προέκυψε ζηµία, θα 

εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του ν.2238/1994. ∆ηλαδή, η 

υπόψη ζηµία θα συµψηφίζεται µε κέρδη από την πώληση µετοχών εισηγµένων στο 

Χρηµατιστήριο Αθηνών που εµφανίζονται σε λογαριασµό ειδικού αποθεµατικού και εάν 

δεν υπάρχουν τέτοια κέρδη ή εάν αυτά που υπάρχουν υπολείπονται της ζηµίας, τότε 

ολόκληρη η ζηµία ή το υπόλοιπο αυτής, αντίστοιχα, µεταφέρεται σε ειδικό λογαριασµό και 

δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των προαναφεροµένων νοµικών προσώπων. 

Περαιτέρω, ο φόρος 5% που θα έχει καταβληθεί κατά τη µεταβίβαση των µετοχών δεν θα 

εκπίπτει από το άθροισµα του αναλογούντος και του συµπληρωµατικού φόρου των υπόψη 

νοµικών προσώπων. 

3. Με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, που 

προστέθηκε µε την παρ.2 του άρθρου 10 του ν.3522/2006 και έχει εφαρµογή, σύµφωνα µε 

την περ.α΄ του άρθρου 39 του ίδιου νόµου, για εισοδήµατα που αποκτώνται από 1.1.2007 

και µετά, ορίζεται, ότι όταν δικαιούχοι της υπεραξίας από πώληση των πιο πάνω µετοχών 

είναι πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 109, µε την καταβολή του φόρου 

5% δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων, αλλά τα κέρδη από τις 

συναλλαγές αυτές φορολογούνται µε τις γενικές διατάξεις. 

4. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει, ότι η εταιρεία σας σε 

περίπτωση διανοµής κερδών της χρήσης 2006, για τον προσδιορισµό των φορολογητέων 

κερδών της, θα προσθέσει σε αυτά και το µέρος της υπεραξίας που προέκυψε, µέσα στην 

ίδια χρήση, από την πώληση µετοχών ΜΗ εισηγµένων στο Χ.Α., που αναλογεί στα 

διανεµόµενα, µετά την αναγωγή του εξευρισκοµένου αυτού ποσού σε µικτό ποσό µε την 
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προσθήκη του αναλογούντος σε αυτό φόρου και θα εκπέσει τον καταβληθέντα φόρο 5% 

που αναλογεί στα ως άνω διανεµόµενα. Το µη διανεµόµενο µέρος της υπεραξίας πρέπει 

να το εµφανίσει σε λογαριασµό αποθεµατικού και όταν εν συνεχεία το διανείµει ή 

κεφαλαιοποιήσει να εφαρµόσει τα αναφερόµενα στην υπ’ αριθµ. 

1030026/10403/Β0012/ΠΟΛ. 1108/22.03.2000 εγκύκλιο µας. Τέλος, σε περίπτωση που η 

Γενική Συνέλευση αποφασίσει (100% των µετόχων) να µη διανείµει κέρδη στο τέλος της 

χρήσης 2006, τότε µόνο µπορεί να εµφανίσει όλο το ποσό της υπεραξίας που προέκυψε 

από την πώληση µετοχών σε λογαριασµό αφορολόγητου αποθεµατικού και το οποίο θα 

υπαχθεί σε φορολογία κατά το χρόνο διανοµής ή κεφαλαιοποίησής του, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στην παρ.4 του άρθρου 106 του ν.2238/1994, εκπίπτοντας από το ποσό φόρου 

που θα προκύψει το ποσό φόρου 5% που κατέβαλε κατά την πώληση των µετοχών. 
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ΑΡΘΡΟ 107 
 

Αθήνα, 7 Νοεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ. 1106215/11016/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Οι ∆ήµοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας 
µόνο για την απόδοση τελών χαρτοσήµου για τα εισοδήµατα που 
αποκτούν από την εκµίσθωση ακινήτων. 

 

ΣΧΕΤ.:Το αρ.πρωτ.8893/23.05.2007 έγγραφό σας. 

 

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 101 του ν.2238/1994, τα νοµικά 

πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, 

περιλαµβανοµένων και των πάσης φύσεως ιδρυµάτων, υπόκεινται στο φόρο εισοδήµατος 

και περαιτέρω, µε τις διατάξεις της περ.ε΄ της παρ.1 του άρθρου 99 του ιδίου νόµου 

ορίζεται, ότι αντικείµενο φόρου για τα νοµικά αυτά πρόσωπα, είναι το προκύπτον στην 

ηµεδαπή ή αλλοδαπή καθαρό εισόδηµα µόνο από την εκµίσθωση ακινήτων καθώς και 

από κινητές αξίες. ∆εν αποτελούν αντικείµενο φορολογίας τα λοιπά εισοδήµατα αυτών των 

νοµικών προσώπων, καθώς και τα κάθε είδους άλλα έσοδά τους που πραγµατοποιούνται 

κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους. 

2. Με τα 1035430/10536/Β0012/21.04.2005, 1047288/10694/Β0012/25.06.2004, 

1032115/10448/Β0012/27.04.2004 και 1019056/10260/Β0012/12.03.2004 έγγραφά µας, 

έχει γίνει δεκτό ότι οι ∆ήµοι δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας 

εισοδήµατος, γιατί απαλλάσσονται, σύµφωνα µε το άρθρο 103 του ν.2238/1994, από το 

φόρο εισοδήµατος. Όταν όµως αποκτούν εισόδηµα από ακίνητα, υποχρεούνται, ως νοµικά 

πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, να υποβάλλουν, σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 107 του 

ίδιου ως άνω νόµου, δήλωση φορολογίας εισοδήµατος κάθε χρόνο µέχρι τις 10 Μαρτίου, 

µε την οποία θα αποδίδουν τα τέλη χαρτοσήµου για τα εισοδήµατα που προέρχονται από 

την εκµίσθωση των ακινήτων τους. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή όταν ο ∆ήµος δεν 

αποκτά εισοδήµατα από εκµίσθωση ακινήτων, δεν υποχρεούται να υποβάλει δήλωση 

φορολογίας εισοδήµατος. 

3. Από τα στοιχεία του σχετικού εγγράφου σας προκύπτει ότι ο ∆ήµος σας από το 
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οικονοµικό έτος 2006 εκδίδει τιµολόγια παροχής υπηρεσιών (µε Φ.Π.Α. 19%), καθόσον 

εισπράττει αµοιβή από τις εταιρείες «…» και «…..», για την συλλογή ανακυκλώσιµων 

υλικών συσκευασίας (χάρτινες, πλαστικές, µεταλλικές & γυάλινες συσκευασίες κ.λπ.), που 

απορρίπτουν οι δηµότες σας στους κάδους σας, όπως και τη συλλογή ηλεκτρικών και 

ηλεκτρονικών συσκευών. 

4. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο ∆ήµος σας υποχρεούται να υποβάλει δήλωση 

φορολογίας εισοδήµατος µόνο για την απόδοση των τελών χαρτοσήµου για τα εισοδήµατα 

που τυχόν αποκτά από την εκµίσθωση ακινήτων. 

 

 

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1097032/11059/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Ανώνυµη εταιρεία, δεν µπορεί να τροποποιήσει τον ισολογισµό 
µιας διαχειριστικής χρήσης της µετά την προθεσµία κλεισίµατος αυτού. 

 

ΣΧΕΤ.: Η από 6/6/2007 αίτησή σας. 

 

Αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Από την σχετική αίτησή σας προκύπτει ότι κατά την διάρκεια εσωτερικού 

ελέγχου σε ανώνυµη εταιρεία, µετά την προθεσµία κλεισίµατος ισολογισµού της χρήσης 

2005 διαπιστώθηκε ότι δεν είχε καταχωρηθεί στα βιβλία της τιµολόγιο αγοράς από οίκο 

του εξωτερικού. 

Κατόπιν τούτου, το Λογιστήριο της εταιρείας τροποποίησε τις οικονοµικές 

καταστάσεις της εν λόγω χρήσης προσδιορίζοντας εκ νέου το κόστος πωληθέντων και τα 

αποτελέσµατα χρήσης, τις οποίες ενέκρινε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και η έκτατη Γενική 

Συνέλευση που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό. 

Επιπλέον, η ανώνυµη εταιρεία υπέβαλε τροποποιητική δήλωση φορολογίας 

εισοδήµατος του οικείου οικονοµικού έτους (2006), µειώνοντας τα καθαρά της κέρδη. 

2. Η ∆/νση Βιβλίων και Στοιχείων µε το αριθ. 206/13-8-2007 έγγραφό της, µας 

γνώρισε ότι εάν ανώνυµη εταιρεία τροποποιήσει τον ισολογισµό µιας διαχειριστικής 

χρήσης της µετά την προθεσµία κλεισίµατος αυτού, ο τροποποιηµένος ισολογισµός δεν 

αναγνωρίζεται από πλευράς εφαρµογής των διατάξεων του Κ.Β.Σ.. 

Κατά συνέπεια, ο τροποποιηµένος ισολογισµός της εταιρείας σας, για την εν λόγω 

χρήση, δεν αναγνωρίζεται από πλευράς εφαρµογής των διατάξεων του Κ.Β.Σ.. 



 790 

3. Ενόψει των ανωτέρω, η τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του 

οικείου οικονοµικού έτους (2006), δεν µπορεί να στηριχθεί στον πιο πάνω τροποποιηµένο 

ισολογισµό. 

Τέλος, η έκπτωση της πιο πάνω δαπάνης από τα ακαθάριστα έσοδα της 

επιχείρησης, αποτελεί ζήτηµα πραγµατικό που θα πρέπει να εξεταστεί από την αρµόδια 

Φορολογούσα Αρχή. 

 

 

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1059858/10696/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος των νοµικών 
προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δεν προβλέπεται να γίνεται 
µέσω ταχυδροµείου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Φ.Ε.. 

 

ΣΧΕΤ.: Η αρ.ττρωτ.30/31.5.2007 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περιπτ.β΄ της παρ.2 του άρθρου 107 του 

ν.2238/1994, τα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ηµεδαπά ή αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα 

δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, στα οποία περιλαµβάνονται και τα κάθε είδους ιδρύµατα, 

υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήµατος στον αρµόδιο Προϊστάµενο 

της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, µέχρι τις 10 Μαρτίου του οικείου οικονοµικού έτους 

για τα εισοδήµατα που απέκτησαν µέσα στο αµέσως προηγούµενο έτος, ανεξάρτητα αν τα 

εισοδήµατα αυτά υπόκεινται ή όχι σε φορολογία. Αν τα πιο πάνω νοµικά πρόσωπα 

τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας Κ.Β.Σ. η δήλωση υποβάλλεται µέχρι τις 15 Απριλίου του 

οικείου οικονοµικού έτους. Ειδικά για το οικονοµικό έτος 2007, η δήλωση µπορούσε να 

υποβληθεί, χωρίς κυρώσεις, µέχρι τις 23 Μαρτίου 2007 βάσει της αριθ. πρωτ. 

1020469/372/Α0012/27.02.2007 Α.Υ.Ο. ή µέχρι τις 20 Απριλίου 2007 βάσει της αριθ. 

πρωτ. 1037576/683/Α0012/13.04.2007 Α.Υ.Ο., ανάλογα µε την περίπτωση. 

2. Από τις διατάξεις του άρθρου 107 του Κ.Φ.Ε. σχετικά µε την υποβολή των 

δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος των νοµικών προσώπων κερδοσκοπικού ή µη 

χαρακτήρα δεν προβλέπεται η υποβολή τους µέσω ταχυδροµείου σε αντίθεση µε τις 

διατάξεις του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε. µε τις οποίες προβλέπεται η υποβολή των δηλώσεων 
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φορολογίας εισοδήµατος των φυσικών προσώπων και µέσω του ταχυδροµείου 

(αρ.πρωτ.1045481/10377/Β0012/15.05.2003 έγγραφό µας). 

3. Από τα στοιχεία της σχετικής αίτησής σας προκύπτει, ότι το σωµατείο σας «…» 

υπέβαλε την δήλωση φορολογίας εισοδήµατος ταχυδροµικώς µε συστηµένη επιστολή. Η 

αρµόδια ∆.Ο.Υ. (∆.Ο.Υ. Θεσ/νίκης), σας ειδοποίησε τηλεφωνικά ότι η δήλωσή σας δεν 

έπρεπε να υποβληθεί ταχυδροµικώς και ότι θεωρείται ως µη υποβληθείσα. 

4. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι νόµιµα η ∆.Ο.Υ. Θεσ/νίκης θεώρησε τη δήλωση του 

σωµατείου σας που στείλατε ταχυδροµικά, ως µη υποβληθείσα. 

Τέλος, σας γνωρίζουµε ότι από τις ισχύουσες διατάξεις δεν προβλέπεται η 

υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος των νοµικών προσώπων µέσω 

ταχυδροµείου γιατί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 110 του Κ.Φ.Ε., ταυτόχρονα µε 

την υποβολή της δήλωσης πρέπει να καταβληθεί και το 1/8 του οφειλόµενου φόρου κ.λπ. 

ποσών (αρ. πρωτ. 1045481/10377/Β0012/15.5.2003 έγγραφό µας) στις περιπτώσεις 

βέβαια που προκύπτει ποσό για καταβολή. 

 

 

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1057411/10683/Β0012 

 

ΘΕΜΑ:Αλλοδαπή εταιρεία που αποκτά στην Ελλάδα µόνο εισοδήµατα 
από ακίνητα υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας 
εισοδήµατος. 

 

ΣΧΕΤ.:Η από 12.06.2007 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.δ΄ της παρ.1 του άρθρου 99 του ν.2238/1994, 

αντικείµενο του φόρου του νόµου αυτού, είναι σε αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν 

µε οποιοδήποτε τύπο εταιρείας, καθώς και στους κάθε είδους αλλοδαπούς οργανισµούς οι 

οποίοι αποβλέπουν στην απόκτηση οικονοµικών ωφεληµάτων, το καθαρό εισόδηµα ή 

κέρδος το οποίο προκύπτει από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα, καθώς και το καθαρό 

κέρδος το οποίο προκύπτει από τη µόνιµη εγκατάσταση της επιχείρησης στην Ελλάδα 

κατά την έννοια του άρθρου 100. 

2. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση, σε περίπτωση που αλλοδαπή επιχείρηση ή 
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οργανισµός αποκτά εισόδηµα από ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα, δεν θεωρείται, εκ 

του λόγου τούτου, ότι αποκτά µόνιµη εγκατάσταση κατά την έννοια του προαναφερόµενου 

άρθρου 100 του ν.2238/1994 και δεν υποχρεούται στην τήρηση βιβλίων (αρ. πρωτ. 

1076496/10654/Β0012/28.8.2006 και 1014969/10254/Β0012/5.5.2006 έγγραφά µας). 

3. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 105 του ν.2238/1994 

ορίζεται, ότι για τον προσδιορισµό των τυχόν εισοδηµάτων που αποκτούν από πηγές που 

υπάρχουν στην Ελλάδα, αλλοδαπές επιχειρήσεις ή οργανισµοί που δεν διατηρούν µόνιµη 

εγκατάσταση στην Ελλάδα κατά την έννοια του άρθρου 100 του ιδίου νόµου, εφαρµόζονται 

οι διατάξεις του δεύτερου µέρους του πρώτου τµήµατος του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήµατος, που αναφέρονται στον προσδιορισµό του εισοδήµατος των φυσικών 

προσώπων. 

4. Από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω συνάγεται, ότι η αλλοδαπή εταιρεία στην οποία 

αναφέρεσθε µε έδρα την Αγγλία (Ηνωµένο Βασίλειο), η οποία θα αποκτά στην Ελλάδα 

αποκλειστικά εισοδήµατα από την εκµίσθωση ακινήτων, υποχρεούται να υποβάλει 

δήλωση φορολογίας εισοδήµατος (έντυπα Φ-01010 + Ε2) µέχρι τις 10 Μαΐου κάθε χρόνο, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 και της περ.α΄ της παρ.2 του άρθρου 107 του 

ν.2238/1994. Με την ίδια δήλωση θα αποδίδονται και τα οφειλόµενα τέλη χαρτοσήµου. 

 

 

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1100088/11455/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Οι δηµοτικοί συνδυασµοί και οι δηµοτικές παρατάξεις 
απαλλάσσονται του φόρου και δεν υποβάλλουν δήλωση φόρου 
εισοδήµατος. 

 

ΣΧΕΤ.: Η από 13.11.2006 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 29 του 

Συντάγµατος της Ελλάδας, Έλληνες πολίτες που έχουν το εκλογικό δικαίωµα µπορούν 

ελεύθερα να ιδρύουν και να συµµετέχουν σε πολιτικά κόµµατα, που η οργάνωση και η 

δράση τους οφείλει να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δηµοκρατικού 

πολιτεύµατος. 
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2. Επιπλέον, µε τις διατάξεις του άρθρου 94 του ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Περί 

Κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» ορίζεται, ότι τα µέλη του δηµοτικού 

συµβουλίου διακρίνονται σε δηµοτικές παρατάξεις ανάλογα µε το συνδυασµό µε τον οποίο 

έχουν εκλεγεί, εφόσον ο τελευταίος έχει εκλέξει τουλάχιστον έναν δηµοτικό σύµβουλο και 

περαιτέρω, το ΣτΕ µε την αριθµ.1103/2005 απόφαση του έκρινε ότι οι δηµοτικοί 

συνδυασµοί συγκροτούνται αποκλειστικώς προς συµµετοχή στις εκλογές των οργάνων 

διοικήσεως των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης. 

3. Το ΣτΕ µε την αριθµ.2388/2005 απόφαση του έκρινε, ερµηνεύοντας τις διατάξεις 

διαφόρων νοµοθετηµάτων που αναφέρονται σε συνδυασµούς για τη διαδικασία εκλογής 

των οργάνων διοικήσεων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (άρθρα 54 παρ.1, 55, 

107 παρ.1, 112 παρ.1, 117 παρ.1 και 118 παρ.1 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα 

∆.Κ.Κ.-Π.∆.410/1995, Α΄ 231), καθώς και σε παρατάξεις που καταρτίζουν κατά τα άρθρα 

αυτά συνδυασµούς για τον παραπάνω σκοπό, ακόµη και αν εκπροσωπούνται στα όργανα 

διοικήσεως του ∆ήµου ή της Κοινότητας, ότι δεν αναγνωρίζονται από το νόµο ως Φορείς 

δικαιωµάτων (η ικανοποίηση των οποίων µπορεί να επιδιωχθεί µε την άσκηση του ενδίκου 

βοηθήµατος της αιτήσεως ακυρώσεως) στο κύκλο γενικώς των θεµάτων, τα οποία 

αφορούν την διαχείριση των δηµοτικών ή κοινοτικών υποθέσεων. 

4. Με το αριθµ. πρωτ. 1081056/10740/Β0012/17.09.1999 έγγραφό µας έχει γίνει 

δεκτό ότι τα πολιτικά κόµµατα που αναγνωρίζονται από το ∆ηµόσιο δίκαιο ως θεσµός 

απαραίτητος για τη λειτουργία του ∆ηµοκρατικού πολιτεύµατος, απαλλάσσονται από το 

φόρο και δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δηλώσεων, καθόσον στερούνται 

συγκεκριµένου νοµικού τύπου και δεν αναφέρονται στις διατάξεις των άρθρων 101 

(υποκείµενο του φόρου) και 107 (υπόχρεοι σε δήλωση) του ν.2238/1994. 

5. Από τη σχετική αίτησή σας προκύπτει ότι η δηµοτική παράταξη µε την επωνυµία 

«…» που έλαβε µέρος στις δηµοτικές εκλογές που διεξήχθησαν στις 15/10/2006, επιθυµεί 

να διατηρήσει τη συγκρότηση και λειτουργία της και για το σκοπό αυτό θα διενεργεί 

εισπράξεις από προσφορές και συνδροµές των µελών και θα καταβάλλει έξοδα για τη 

δραστηριότητά της. 

6. Κατόπιν όλων όσων αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι οι δηµοτικοί 

συνδυασµοί οι οποίοι συγκροτούνται αποκλειστικώς προς συµµετοχή στις εκλογές των 

οργάνων διοικήσεως των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και από τους οποίους 

προκύπτουν και οι δηµοτικές παρατάξεις που συµµετέχουν στο δηµοτικό συµβούλιο των 

οργάνων τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν αναγνωρίζονται από το νόµο ως φορείς 

δικαιωµάτων, και κατ’ ανάλογη εφαρµογή των όσων έχουν γίνει δεκτά µε το 

αρ.πρωτ.1081056/10740/Β0012/17.09.1999 έγγραφό µας για τα πολιτικά κόµµατα, 
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απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήµατος και δεν έχουν υποχρέωση υποβολής 

δηλώσεων. 

Οι ∆/νσεις Μητρώου, Φ.Π.Α. και Κ.Β.Σ., στις οποίες κοινοποιείται το παρόν και 

φωτοτυπία της αίτησης της πιο πάνω δηµοτικής παράταξης, παρακαλούνται για τις δικές 

τους σχετικές ενέργειες εφόσον το κρίνουν απαραίτητο. 

 

 

Αθήνα, 18 Μαΐου 2007 

Αριθ. Πρωτ. 1003554/10089/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Επιστροφή φόρου σε υπό εκκαθάριση ανώνυµη εταιρεία. 

 

ΣΧΕΤ.: Οι από 12/1/2007 και 20/3/2007 αιτήσεις σας. 

 

Απαντώντας στις σχετικές αιτήσεις σας, αναφορικά µε το ανωτέρω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Με τις διατάξεις της περ.γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 107 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι, 

τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση υποβάλλουν δήλωση 

φορολογίας εισοδήµατος, µέσα σε ένα (1) µήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης για τα 

εισοδήµατα που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο αυτή. Σε περίπτωση παράτασης της 

εκκαθάρισης πέραν του έτους υποβάλλεται προσωρινή δήλωση για τα εισοδήµατα κάθε 

έτους µέσα σε ένα µήνα από τη λήξη του, επιφυλασσοµένης της υποβολής οριστικής 

δήλωσης συγχρόνως µε τη λήξη της εκκαθάρισης. 

2. Επίσης, όπως έχει γνωµοδοτήσει το Εθνικό Συµβούλιο Λογιστικής µε την 

312/29.9.2001 γνωµάτευσή του, ο τελικός ισολογισµός εκκαθάρισης, δεν µπορεί και δεν 

επιτρέπεται να περιλαµβάνει στο ενεργητικό του κανένα στοιχείο εκτός από χρηµατικά 

διαθέσιµα, δηλαδή µετρητά ή καταθέσεις σε τράπεζες που αντιπροσωπεύουν το τελικό 

προϊόν της εκκαθάρισης, στο δε παθητικό του τις οφειλές της εταιρείας προς τους 

µετόχους που αντιπροσωπεύουν είτε µετοχικό κεφάλαιο είτε το προκύψαν, πέραν αυτού, 

πλεόνασµα ή έλλειµµα (ζηµία) της εκκαθάρισης. 

3. Εξάλλου, µε τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 49 του κ.ν.2190/1920 ορίζεται ότι, το 

στάδιο της εκκαθάρισης δεν µπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ηµεροµηνία 

έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το µητρώο ανωνύµων 

εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης, πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια 

του υπουργού Εµπορίου. Όπως έχει διευκρινιστεί µε την 377/2001 γνωµοδότηση του 
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Ν.Σ.Κ., µετά την παύση της νοµικής προσωπικότητας της Α.Ε. κατά τα προαναφερθέντα, 

οι εταιρικοί δανειστές και οι µέτοχοι αυτής, και αν δεν έχει περατωθεί (εν τοις πράγµασι) η 

εκκαθάριση του άρθρου 49 του κ.ν.2190/1920, δύνανται να προστατευθούν όσον αφορά 

τις απαιτήσεις τους, κατά τις γενικές διατάξεις του ΑΚ και ιδίως µε αυτές των άρθρων 75 

και 1918 αυτού, κατ’ ευθεία εφαρµογή τους και κατ’ ανάλογη εφαρµογή, µε τις διατάξεις 

περί δικαστικής εκκαθαρίσεως κληρονοµιάς των άρθρων 76 και 1913 επ. του ΑΚ. 

4. Από τα στοιχεία της αίτησής σας προκύπτει ότι η υπό εκκαθάριση εταιρεία «…» 

διεκδικεί µε την οριστική της δήλωση επιστροφή φόρου που προκύπτει από καταβολές µε 

προσωρινές δηλώσεις. Η αρµόδια ∆.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Πειραιά προκειµένου να προβεί στην 

επιστροφή του φόρου απαιτεί προηγούµενη διαγραφή της εταιρείας από το Μητρώο 

Ανωνύµων Εταιρειών στη Νοµαρχία. 

5. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι διατάξεις της περ.γ΄ της παρ.2 του άρθρου 107 του 

ν.2238/1994 ορίζουν τον τρόπο υποβολής των δηλώσεων (προσωρινή και οριστική) 

φορολογίας εισοδήµατος και την καταβολή του οφειλόµενου φόρου εισοδήµατος, ενώ η 

καταχώριση της διαγραφής από το Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών δεν τίθεται ως 

προϋπόθεση για την επιστροφή τυχόν φόρου. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης και τη 

διαγραφή από το Μητρώο των ΑΕ (άρθ.7α υπό γ΄ του κ.ν.2190/1920), κλείνουν όλοι οι 

Τραπεζικοί λογαριασµοί, καταβάλλονται τα µερίσµατα στους µετόχους ενώ η 

διεκδικούµενη επιστροφή φόρου δεν µπορεί να εµφανισθεί στον τελικό ισολογισµό 

εκκαθάρισης ως απαίτηση. Ενόψει των ανωτέρω η αρµόδια για τον έλεγχο υπηρεσία θα 

πρέπει να προχωρήσει άµεσα στον έλεγχο και εφόσον από αυτόν προκύψει πιστωτικό 

υπόλοιπο να επιστραφεί στην εταιρεία. Κατά τα λοιπά ευνόητο είναι ότι, η αρµόδια ∆.Ο.Υ. 

κατά την επιστροφή τυχόν φόρου θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ελέγχου ως 

προς τη νοµιµοποίηση των εκκαθαριστών της υπό εκκαθάρισης εταιρείας. 

 

 

Αθήνα, 11 Μαΐου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1032279/10415/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
67 του κ.ν.2190/1920. 
 

Σχετ.: Το από 28.3.2007 έγγραφό σας. 

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά µε το ανωτέρω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 
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1. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει, ορίζεται 

ότι σε περίπτωση µετατροπής εταιρίας περιορισµένης ευθύνης σε ανώνυµη εταιρία από 

της συντελέσεως των κατ’ άρθρο 7β παρ.1 του ν.2190/1920 και του άρθρου 8 παρ.1 και 2 

του ν.3190/1955 διατυπώσεων δηµοσιότητας, η µετατρεπόµενη εταιρεία συνεχίζεται ως 

ανώνυµη. Οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και 

χωρίς να απαιτείται ειδικότερη διατύπωση για τη συνέχισή τους. 

2. Από τη ∆ικαστηριακή νοµολογία έχει γίνει δεκτό ότι µε την µετατροπή Ε.Π.Ε. σε 

Α.Ε., δεν επέρχεται κατάλυση του νοµικού προσώπου της πρώτης και ίδρυση νέου 

νοµικού προσώπου, αλλά µεταβάλλεται απλώς ο νοµικός τύπος της υφιστάµενης 

εταιρείας σε ανώνυµη, χωρίς να µεσολαβήσει λύση και εκκαθάριση της παλαιάς εταιρείας 

και συνεπώς δεν υπάρχει υποχρέωση σύνταξης ισολογισµού από τη µετατρεπόµενη 

εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, κατά το χρόνο της µετατροπής. 

3. Επίσης, από τη ∆ιοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι σε περίπτωση µετατροπής, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του ν.2190/20 εταιρείας περιορισµένης ευθύνης σε ανώνυµη εταιρεία, η 

µετατρεπόµενη Ε.Π.Ε. δεν προβαίνει στη σύνταξη ισολογισµού κατά το χρόνο µετατροπής 

και κατ’ επέκταση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος για το χρονικό διάστηµα 

που µεσολαβεί από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου µέχρι το χρόνο ολοκλήρωσης 

της µετατροπής. Ο ισολογισµός που θα συνταχθεί στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου 

από την προελθούσα από την µετατροπή ανώνυµη εταιρεία περιλαµβάνει το αποτέλεσµα 

των πράξεων που διενεργήθηκαν από την Α.Ε. και την Ε.Π.Ε. και η φορολογία του 

συνολικού εισοδήµατος, στο οποίο περιλαµβάνεται και η υπεραξία που προέκυψε κατά το 

χρόνο της µετατροπής, θα γίνει στο όνοµα της ανώνυµης εταιρείας στο τέλος της 

διαχειριστικής χρήσης µε τη δήλωση φόρου εισοδήµατος που θα υποβάλλει αυτή 

(1033269/10195/Β0012/14-12-1993 έγγραφό µας). 

4. Ύστερα από όσα εκτέθηκαν πιο πάνω προκύπτει, ότι κατά το χρόνο µετατροπής, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν.2190/20, της εταιρείας «...» σε ανώνυµη εταιρεία δεν 

συντάσσεται ισολογισµός. Ο ισολογισµός που θα συνταχθεί στο τέλος της διαχειριστικής 

χρήσης από την προελθούσα από τη µετατροπή εταιρεία σας θα περιλαµβάνει το 

αποτέλεσµα των πράξεων που διενεργήθηκαν από την Α.Ε. και την Ε.Π.Ε. και η 

φορολογία του συνολικού εισοδήµατος θα γίνει στο όνοµά της «…» στο τέλος της 

διαχειριστικής χρήσης (δηλ. στις 31.12.2007) µε δήλωση που θα υποβληθεί στην αρµόδια 

∆.Ο.Υ ΦΑΕ Πειραιά και θα περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα µόνο της χρήσης 1/1/07 - 

31/12/07. Σηµειώνεται ότι για το χρονικό διάστηµα από 1/1/06-31/12/06 θα υποβληθεί 

δήλωση φορολογίας εισοδήµατος στο όνοµα και για λογαριασµό της ΕΠΕ από την εταιρεία 

σας (Α.Ε.). 
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ΑΡΘΡΟ 108 
 

Αθήνα, 12 Νοεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ. 1080863/10904/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Αρµοδιότητα Προϊσταµένου ∆.Ο.Υ., για την παραλαβή και τον 
έλεγχο δήλωσης εταιρείας περιορισµένης ευθύνης σε περίπτωση 
αλλαγής της έδρας αυτής. 

 

ΣΧΕΤ.:Το αριθµ.πρωτ.14375/3-8-2007 έγγραφό σας. 

 

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά µε το ανωτέρω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 108 του ν.2238/1994, αρµόδιος για 

την παραλαβή των δηλώσεων και τον έλεγχό τους, την εξεύρεση του εισοδήµατος αυτών 

που δεν έχουν επιδώσει δηλώσεις και γενικά για την επιβολή του φόρου, είναι 

προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας: α) Της περιφέρειας στην οποία 

βρίσκεται η έδρα του υπόχρεου ηµεδαπού νοµικού προσώπου, β) Της περιφέρειας στην 

οποία βρίσκεται η κύρια µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα του υπόχρεου αλλοδαπού 

νοµικού προσώπου. Αν στην ίδια περιφέρεια εδρεύουν περισσότεροι από ένας 

προϊστάµενοι δηµόσιων οικονοµικών υπηρεσιών, καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού 

Οικονοµικών ο αρµόδιος προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, ο οποίος 

µπορεί να είναι διαφορετικός κατά γενικές κατηγορίες νοµικών προσώπων. 

2. Περαιτέρω, µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3190/1955 «περί εταιρειών 

περιορισµένης ευθύνης» πρέπει στο καταστατικό της εταιρείας να ορίζεται ως έδρα αυτού, 

ένας δήµος ή µια κοινότητας της ελληνικής Επικράτειας. 

Επίσης, µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 38 του ίδιου νόµου 

κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύµβασης µαζί µε ολόκληρο το νέο κείµενο της 

σύµβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8. Πριν από 

την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων, η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσµατα. 

3. Από τα στοιχεία του εγγράφου σας προκύπτει, ότι στην υπηρεσία σας περιήλθαν ∆ελτία 

Πληροφοριών του Σ∆ΟΕ Αθηνών για την επιχείρηση «…», µε αντίγραφα κατασχεθέντων 

φορολογικών στοιχείων για τη χρήση 2002 για τα οποία υπάρχουν βάσιµες υπόνοιες 

εικονικότητας. Περαιτέρω η εν λόγω επιχείρηση, αρµοδιότητας της ∆.Ο.Υ Ε΄ Αθηνών 
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µετέφερε την έδρα της σύµφωνα µε την από 11-12-2001 τροποποίηση του καταστατικού 

της και δηµοσίευσης αυτής στο ΦΕΚ µε αριθµ. 14866/01 στον Πειραιά επί της οδού 

Γούναρη…, αρµοδιότητας της ∆.Ο.Υ. Α΄ Πειραιά, χωρίς να υποβληθεί αντίστοιχη δήλωση 

µεταβολής στο Μητρώο της ∆.Ο.Υ. Επίσης, η ως άνω φορολογούµενη δεν έχει υποβάλει 

δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος για τις χρήσεις 2001 και εποµένων ενώ µέχρι τη χρήση 

2000 έχει περαιώσει σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3259/2004. 

4. Κατόπιν των ανωτέρω, συνάγεται, ότι αρµόδιος Προϊστάµενος ∆.Ο.Υ για την παραλαβή 

και τον έλεγχο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικον. ετών 2002 και εποµένων 

της υπόψη εταιρείας περιορισµένης ευθύνης είναι ο Προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ Α΄ Πειραιά, 

έστω και αν δεν έχει υποβληθεί δήλωση µεταβολής στο µητρώο της ∆.Ο.Υ. σας. 

 

 

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1112228/10012/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Αρµόδιος προϊστάµενος ∆.Ο.Υ. για τη φορολογία εισοδήµατος 
των αλλοδαπών νοµικών προσώπων που αποκτούν µόνιµη 
εγκατάσταση στη χώρα µας. 

 

Αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας γνωρίζουµε, τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 108 του ν.2238/1994 αρµόδιος για την 

παραλαβή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος και τον έλεγχο τους, την εξεύρεση του 

εισοδήµατος αυτών που δεν έχουν επιδώσει δηλώσεις και γενικά νια την επιβολή του 

φόρου, είναι ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας: α) Της περιφέρειας 

στην οποία βρίσκεται η έδρα του υπόχρεου ηµεδαπού νοµικού προσώπου, β) Της 

περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η κύρια µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα του 

υπόχρεου αλλοδαπού νοµικού προσώπου. Αν στην ίδια περιφέρεια εδρεύουν 

περισσότεροι από ένας προϊστάµενοι δηµόσιων οικονοµικών υπηρεσιών, καθορίζεται µε 

απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ο αρµόδιος προϊστάµενος της δηµόσιας 

οικονοµικής υπηρεσίας, ο οποίος µπορεί να είναι διαφορετικός κατά γενικές κατηγορίες 

νοµικών προσώπων. 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της περ.γ΄ της παραγράφου 1 της Ε.2468/2258/1979 

Α.Υ.Ο., η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των ως άνω διατάξεων ορίζεται, ότι η 

∆.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών είναι αρµόδια για την παραλαβή και τον έλεγχο των δηλώσεων, 

την εξεύρεση του εισοδήµατος των µη δηλωσάντων και γενικά για την επιβολή και 
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βεβαίωση των φόρων των αντίστοιχων αλλοδαπών επιχειρήσεων που λειτουργούν µε 

οποιοδήποτε τύπο εταιρείας και οργανισµών που έχουν ίδιο αντικείµενο εργασιών 

(εµπόριο, µεταφορές, παροχή υπηρεσιών κ.λπ.) µε τις ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες 

εκείνες για τις οποίες αρµόδια είναι η ίδια ∆.Ο.Υ.. Επίσης, µε το τελευταίο εδάφιο της 

παραγράφου 3 της ίδιας Α.Υ.Ο. ορίζεται, ότι η ∆.Ο.Υ. ΦΑΒ.Ε. Αθηνών είναι αρµόδια για 

την παραλαβή και τον έλεγχο των δηλώσεων, την εξεύρεση του εισοδήµατος των µη 

δηλωσάντων και γενικά για την επιβολή και βεβαίωση των φόρων των αντίστοιχων 

αλλοδαπών επιχειρήσεων που λειτουργούν µε οποιοδήποτε τύπο εταιρείας και 

οργανισµών που έχουν ίδιο αντικείµενο εργασιών (βιοµηχανίες, βιοτεχνίες, τεχνικές 

εταιρείες κ.λπ.) µε τις ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες εκείνες για τις οποίες αρµόδια είναι η 

ίδια ∆.Ο.Υ.. 

3. Εξάλλου, µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 7 της 

αριθµ.1027411/842/∆Μ/26.02.1998 Α.Υ.Ο. ορίζεται, ότι αρµόδια ∆.Ο.Υ. για την απόδοση 

Α.Φ.Μ. για τους κατοίκους αλλοδαπής, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, 

που έχουν υποκατάστηµα στην Ελλάδα ή συµµετέχουν σε ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ή 

ενώσεις προσώπων, εκτός Ανωνύµων Εταιρειών, είναι η ∆.Ο.Υ. του υποκαταστήµατος ή 

του εκπροσώπου τους στην Ελλάδα αντίστοιχα. 

Από τα παραπάνω προκύπτει, ότι για τα υποκαταστήµατα αλλοδαπών εταιρειών 

που έχουν τη νοµική µορφή Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης, προσωπικής εταιρείας 

κ.τ.λ. αρµόδια ∆.Ο.Υ. για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. είναι η ∆.Ο.Υ. της έδρας του 

υποκαταστήµατος ή του εκπροσώπου. Όµως, οι εν λόγω διατάξεις δεν έχουν επιφέρει 

καµία µεταβολή ως προς τις ∆.Ο.Υ. που είναι αρµόδιες για την παραλαβή και τον έλεγχο 

των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος των πιο πάνω υποκαταστηµάτων αλλοδαπών 

εταιρειών. 

4. Κατόπιν των ανωτέρω, προκύπτει, ότι ο αρµόδιος προϊστάµενος ∆.Ο.Υ. για την 

παραλαβή και έλεγχο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος των υποκαταστηµάτων 

αλλοδαπών νοµικών προσώπων, τα οποία έχουν την έδρα τους στην Αθήνα 

(Ε.2468/2258/1979 ΑΥ.Ο.) είναι οι ∆.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών και ΦΑΒ.Ε. Αθηνών, κατά 

περίπτωση, ανάλογα µε το αντικείµενο εργασιών τους. 

Ενόψει των ανωτέρω και επειδή έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις που 

υποκαταστήµατα αλλοδαπών εταιρειών έχουν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας 

εισοδήµατός τους στις κατά τόπους ∆.Ο.Υ. των Αθηνών (ανάλογα µε τη διεύθυνση) και όχι 

στις ∆.Ο.Υ. Φ.Α.Β.Ε. Αθηνών ή Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών, ανάλογα µε το αντικείµενο εργασιών 

τους, εφιστάται η προσοχή για την ορθή παραλαβή των δηλώσεων οικονοµικού έτους 

2007. Επίσης, οι ∆.Ο.Υ. που εσφαλµένα έχουν παραλάβει δηλώσεις φορολογίας 
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εισοδήµατος παρελθουσών οικονοµικών ετών των υπόψη υποκαταστηµάτων θα πρέπει 

να διαβιβάσουν αυτές, επί αποδείξει, στις αρµόδιες ∆.Ο.Υ. Φ.Α.Β.Ε. ή Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών, 

για αποφυγή προβληµάτων ακυρότητας φύλλων ελέγχου κ.λπ.. 

Επισηµαίνεται ότι τα ίδια ισχύουν για τα υποκαταστήµατα που έχουν την έδρα τους 

στον Πειραιά ή στην Θεσσαλονίκη. 
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ΑΡΘΡΟ 109 
 

Αθήνα, 19 ∆εκεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1087564/10113/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Έκπτωση από τον αναλογούντα φόρο εισοδήµατος ανώνυµης 
εταιρείας του ποσού φόρου που κατέβαλε, σύµφωνα µε την παράγραφο 
1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε.. 

 

ΣΧΕΤ.: Οι από 01.02.2007 και 14-9-2007 αιτήσεις σας. 

 

Απαντώντας στις σχετικές αιτήσεις σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Με βάση τις διατάξεις της περ.α΄ του άρθρου 102 του ν.2238/1994, όπως 

ισχύουν µετά την αντικατάσταση τους µε την παρ.7 του άρθρου 9 του ν.3091/2002, ο 

φόρος επιβάλλεται κάθε οικονοµικό έτος στο συνολικό καθαρό εισόδηµα από κάθε πηγή, 

που αποκτάται κατά τη διαχειριστική περίοδο η οποία λήγει µέσα στο διάστηµα από 1η 

Αυγούστου του προηγούµενου ηµερολογιακού έτους µέχρι τις 31 Ιουλίου του οικείου 

οικονοµικού έτους. 

Οι πιο πάνω διατάξεις καθιερώνουν την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων. 

Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, κάθε χρήση είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από τις άλλες 

χρήσεις και δεν επιτρέπεται ο συµψηφισµός των αποτελεσµάτων αυτής µε τα 

αποτελέσµατα των προηγούµενων ή επόµενων χρήσεων. 

2. Εξάλλου, µε τις διατάξεις της υποπερ. αα΄ της περ. α΄ της παρ.1 του άρθρου 13 

του ν.2238/1994, ορίζεται, ότι φορολογείται καταρχήν αυτοτελώς µε συντελεστή 20% κάθε 

κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη µεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης µε τα άυλα 

στοιχεία αυτής, όπως αέρας, επωνυµία, σήµα, προνόµια κ.τ.λ., ή υποκαταστήµατος 

επιχείρησης, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του 

Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 

Ο δικαιούχος του κέρδους ή της ωφέλειας, που προκύπτει από την εφαρµογή 

αυτής της παραγράφου, επιβαρύνεται µε τον οικείο φόρο και καταβάλλει αυτόν εφάπαξ µε 

την υποβολή δήλωσης στην αρµόδια δηµόσια οικονοµική υπηρεσία της περιφέρειας όπου 

βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης της οποίας µεταβιβάζεται ή εκχωρείται το περιουσιακό 

στοιχείο, πριν από τη µε οποιονδήποτε τρόπο µεταβίβαση ή εκχώρηση του οικείου 
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περιουσιακού στοιχείου. Η σχετική δήλωση υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα από τα 

οποία τα δύο (2) επιστρέφονται θεωρηµένα στο δικαιούχο του κέρδους ή της ωφέλειας. 

Εάν η οικεία πράξη µεταβίβασης ή εκχώρησης γίνεται µε ιδιωτικό έγγραφο, ο 

προϊστάµενος ,της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. υποχρεούται να αρνηθεί τη θεώρηση του εγγράφου 

αυτού, εάν δεν επισυνάπτεται σε αυτό αντίτυπο της οικείας δήλωσης και δεν 

αναγράφονται στο σώµα του εγγράφου αυτής. 

Όταν δικαιούχος του εν λόγω εισοδήµατος είναι νοµικό πρόσωπο της παρ. 1 του 

άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε. το εν λόγω εισόδηµα φορολογείται µε τις γενικές διατάξεις. 

3. Εξάλλου, µε τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 

109 του ν. 2238/1994 ορίζεται, ότι από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί στο 

φορολογούµενο εισόδηµα και του συµπληρωµατικού φόρου εκπίπτουν ο φόρος που 

προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 

παράγραφοι 1 και 2, 55, 111 και 114 του παρόντος, στο εισόδηµα που υπόκειται σε φόρο. 

4. Από τις σχετικές αιτήσεις προκύπτει, ότι η εταιρεία υπέγραψε την 2/1/2007 

σύµβαση πώλησης και µεταβίβασης του διαγνωστικού της κλάδου προς ηµεδαπή µη 

συνδεδεµένη εταιρεία. 

Η µεταβίβαση αυτή εντασσόταν στο σχέδιο υλοποίησής της σε κεντρικό επίπεδο 

συµφωνίας περί µεταβίβασης σε παγκόσµια κλίµακα του συγκεκριµένου κλάδου από τον 

όµιλο της «...» στον όµιλο της «…» και ως εκ τούτου κλήθηκαν όλες οι επιµέρους 

θυγατρικές εταιρείες των δύο οµίλων ανά χώρα (µεταξύ αυτών και η Ελλάδα) να 

συνάψουν µεταξύ τους αντίστοιχες συµβάσεις µεταβίβασης. Ο συνολικός συντονισµός 

των επιµέρους συµβάσεων διενεργήθηκε από τα κεντρικά γραφεία των δύο οµίλων στη 

Γερµανία, τα οποία προς επίτευξη ταυτόχρονης εκτέλεσης των συµβάσεων για όλες τις 

χώρες, αποφάσισαν τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία υπογραφής (2/1/2007) στη Γερµανία 

από ειδικά εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους των θυγατρικών εταιρειών έκαστου οµίλου. 

Η εν λόγω εταιρεία δεδοµένου ότι η ανωτέρω πράξη έφερε τα χαρακτηριστικά 

µεταβίβασης ολόκληρης επιχείρησης, εφάρµοσε τις διατάξεις της υποπερ.αα΄ της περ. α΄ 

της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, αποδίδοντας φόρο 20% επί της ωφέλειας που 

προέκυψε από την πιο πάνω µεταβίβαση. 

Ο προσδιορισµός της υπεραξίας πραγµατοποιήθηκε, βάσει των διατάξεων της 

αριθ. 1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ. 1053/1.4.2003 Α.Υ.Ο., οι οποίες όµως δεν έχουν 

εφαρµογή στην συγκεκριµένη περίπτωση. 

Επιπλέον, µε την ίδια αίτησή σας, µας γνωρίσατε, ότι η δήλωση απόδοσης του 

φόρου υπεβλήθη την 28/12/2006, καθόσον η αµέσως προηγούµενη ηµέρα ήταν αργία 

(1/1/2007) και ως εκ τούτου η υποβολή της σχετικής δήλωσης και η καταβολή του φόρου 
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πραγµατοποιήθηκε υποχρεωτικά στην προηγούµενη χρήση (2006). 

Επίσης, όπως µας γνωρίσατε προφορικά το τιµολόγιο εκδόθηκε µέσα στο έτος 

2007. 

5. Από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδοµένου, ότι η δηµιουργία 

φορολογητέου εισοδήµατος από την πώληση του εν λόγω κλάδου προκύπτει για την 

εταιρείας σας εντός της χρήσης 2007 συνάγεται, ότι το ποσό φόρου που αποδόθηκε στο 

∆ηµόσιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε., θα εκπέσει από 

τον αναλογούντα φόρο εισοδήµατος του οικείου οικονοµικού έτους (2008) που προέκυψε 

το αντίστοιχο εισόδηµα και στο οποίο θα υπαχθεί σε φορολογία µε τις γενικές διατάξεις. 

Τέλος, σας γνωρίζουµε, ότι ο υπολογισµός της ωφέλειας που προέκυψε από την 

πιο πάνω µεταβίβαση, ως θέµα πραγµατικό ανάγεται στην αρµοδιότητα της 

Φορολογούσας Αρχής. 

 

 

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ. 1088958/10982/Β0012 

 

ΘΕΜΑ:Ο καταβληθείς από ανώνυµη εταιρεία φόρος, που προβλέπεται 
από τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, 
επιστρέφεται σε περίπτωση ζηµίας του νοµικού προσώπου. 

 

ΣΧΕΤ.: Η από 17.09.2007 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.β΄ της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, 

όπως ισχύουν µετά την τροποποίηση τους µε τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 9 του 

ν.3091/2002, φορολογείται αυτοτελώς, λογιζόµενο ως εισόδηµα, µε συντελεστή είκοσι τοις 

εκατό (20%) κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από την εκχώρηση ή µεταβίβαση 

αυτοτελώς κάθε δικαιώµατος, το οποίο είναι συναφές µε την άσκηση της επιχείρησης ή του 

επαγγέλµατος, όπως του δικαιώµατος της µίσθωσης ή υποµίσθωσης ή του προνοµίου ή 

του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας και άλλων παρόµοιων δικαιωµάτων, καθώς και της άδειας 

κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχηµάτων ή µοτοσικλετών δηµόσιας χρήσης που 

µεταβιβάζονται. Με εκχώρηση εξοµοιώνεται και η παραίτηση από µισθωτικά δικαιώµατα. 

Με τις διατάξεις δε του προτελευταίου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 13 του 
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Κ.Φ.Ε., οι οποίες προστέθηκαν µε την παρ.6 του άρθρου 3 του ν.3091/2002 και έχουν 

εφαρµογή, σύµφωνα µε την περ.γ΄ του άρθρου 30 του ίδιου νόµου για εισοδήµατα 

οικονοµικού έτους 2003 και µετά, ορίζεται, ότι όταν δικαιούχοι των πιο πάνω εισοδηµάτων 

είναι πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 101 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., 

συνεταιρισµοί, κ.λπ.), µε την καταβολή του πιο πάνω φόρου δεν εξαντλείται η φορολογική 

υποχρέωση των δικαιούχων, αλλά τα εισοδήµατα αυτά φορολογούνται µε τις γενικές 

διατάξεις. 

2. Εξάλλου, µε τις διατάξεις της περ.α΄ της παρ.4 του άρθρου 109 του ν.2238/1994, 

όπως ισχύουν µετά την αντικατάστασή τους µε την παρ.3 του άρθρου 10 του ν.3522/2006, 

ορίζεται, ότι από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί στο φορολογούµενο 

εισόδηµα και του συµπληρωµατικού φόρου του νοµικού προσώπου εκπίπτει, µεταξύ 

άλλων, ο φόρος που παρακρατήθηκε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 

παράγραφος 1, στο εισόδηµα που υπόκειται σε φόρο και περαιτέρω, µε τις διατάξεις της 

παρ.5 του ίδιου άρθρου και νόµου, ορίζεται ότι όταν το ποσό του φόρου που 

προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι µεγαλύτερο από το φόρο που αναλογεί, η 

επιπλέον διαφορά συµψηφίζεται στο υπόλοιπο ποσό που προκύπτει για βεβαίωση. 

3. Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι κατά την εκχώρηση ή µεταβίβαση από ηµεδαπή 

ανώνυµη εταιρεία ή άλλο νοµικό πρόσωπο της παρ.1 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε. 

δικαιώµατος συναφούς προς την άσκηση επιχείρησης καταβάλλεται από το δικαιούχο του 

εισοδήµατος ο προβλεπόµενος από τις διατάξεις της περ.β΄ της παρ.1 του άρθρου 13 

φόρος (20%) και στη συνέχεια, φορολογείται µε τις γενικές διατάξεις, όπως και τα άλλα 

εισοδήµατα του νοµικού προσώπου, συµψηφιζοµένου του φόρου (20%) που έχει ήδη 

καταβληθεί. Σε περίπτωση που το τελικό αποτέλεσµα είναι ζηµιογόνο, το εν λόγω ποσό 

φόρου επιστρέφεται. 

 

 

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1051019/10620/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Επιστροφή φόρου επί τόκων που αποδόθηκε από ανώνυµη 
χρηµατιστηριακή εταιρεία, λόγω καθυστέρησης εξόφλησης τιµήµατος 
για αγορά µετοχών από επενδυτές-πελάτες της. 

 

ΣΧΕΤ.: Το αριθ. πρωτ.: 5836/16-5-2007 έγγραφό σας. 
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Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Με τις διατάξεις της περ.γ΄ της παρ.1 του άρθρου 24 του ν.2238/1994 ορίζεται, 

ότι εισόδηµα από κινητές αξίες είναι αυτό που αποκτάται κάθε οικονοµικό έτος από κάθε 

δικαιούχο κινητών αξιών, το οποίο προκύπτει από τόκους κάθε τίτλου έντοκης κατάθεσης 

τοις µετρητοίς ή εγγύησης, καθώς και κάθε τίτλου χρεωστικού µε υποθήκη, ενέχυρο ή όχι, 

από εκείνους που δεν περιλαµβάνονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄. 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.4 του άρθρου 54 του 

ν.2238/1994 ορίζεται, ότι έναντι του φόρου που αναλογεί στο εισόδηµα από κινητές αξίες 

των άρθρων 24 και 25 του νοµοθετήµατος αυτού (µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται και 

οι τόκοι) ενεργείται παρακράτηση µε συντελεστή 20%. Η παρακράτηση φόρου ενεργείται 

σύµφωνα µε την περ.ε΄ της παρ. 5 του ίδιου άρθρου και νόµου από την καταβολή τους ή 

την εγγραφή τους στα βιβλία του οφειλέτη σε πίστωση του δανειστή. 

Εξαιρετικά, αν ο οφειλέτης τόκων είναι φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν ασκεί 

επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελµα, δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου. Στην περίπτωση 

αυτή, ο δικαιούχος του εισοδήµατος των τόκων έχει υποχρέωση να αποδώσει τον 

αναλογούντα φόρο εισοδήµατος είκοσι τοις εκατό (20%) στην αρµόδια για τη φορολογία 

του δηµόσια οικονοµική υπηρεσία, µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του επόµενου µήνα, 

από αυτόν µέσα στον οποίο έγινε η καταβολή των τόκων. 

3. Εξάλλου, µε τις διατάξεις της περ.α΄ της παρ. 4 του άρθρου 109 του ν.2238/1994, 

όπως ίσχυαν πριν την αντικατάσταση τους µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 8 του 

ν.3091/2002, ορίζεται, ότι από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί στο 

φορολογούµενο εισόδηµα και του συµπληρωµατικού φόρου εκπίπτουν ο φόρος που 

προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 55, 111 και 

114 του παρόντος στο εισόδηµα που υπόκειται σε φόρο. 

4. Επίσης, µε τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 109 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι 

όταν το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι µεγαλύτερο από το 

φόρο που αναλογεί, η επιπλέον διαφορά συµψηφίζεται στο υπόλοιπο ποσό που 

προκύπτει για βεβαίωση. 

5. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 114 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι οι 

διατάξεις του άρθρου 54 εφαρµόζονται ανάλογα και όταν ο καταβάλλων το εισόδηµα ή 

δικαιούχος αυτού είναι νοµικό πρόσωπο ή επιχείρηση από τα αναφερόµενα στο άρθρο 

101 του παρόντος. 

6. Τέλος, µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 106 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι 

αν στα καθαρά κέρδη, που προκύπτουν από ισολογισµούς συνεταιρισµών, εταιριών 
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περιορισµένης ευθύνης και ηµεδαπών ανώνυµων εταιριών, πλην τραπεζικών και 

ασφαλιστικών, συµπεριλαµβάνονται και έσοδα αφορολόγητα, για τον προσδιορισµό των 

φορολογητέων κερδών του νοµικού προσώπου  προστίθεται σε αυτά το µέρος των 

αφορολόγητων εσόδων, που αναλογεί στα διανεµόµενα κέρδη µε οποιαδήποτε µορφή, 

µετά την αναγωγή του εξευρισκόµενου αυτού ποσού σε µικτό ποσό µε την προσθήκη του 

αναλογούντος φόρου. 

Αν όµως τα αφορολόγητα έσοδα του νοµικού προσώπου είναι µεγαλύτερα από τα 

προκύψαντα, βάσει ισολογισµού καθαρά κέρδη και περαιτέρω λαµβάνει χώρα διανοµή 

κερδών µε οποιαδήποτε µορφή, το µέρος των κερδών που διανέµεται φορολογείται στο 

όνοµα του νοµικού προσώπου κατά την αναγωγή αυτού σε µικτό ποσό µε την προσθήκη 

του αναλογούντος σε αυτό φόρου. Στην περίπτωση αυτή, επί της ζηµίας που προκύπτει 

µετά την λογιστική αναµόρφωση των προκυψάντων αποτελεσµάτων, η οποία λαµβάνει 

χώρα µε την υποβολή της δήλωσης του άρθρου 107, δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις 

της παρ. 3 του άρθρου 4. 

7. Όπως διευκρινίσθηκε µε την αρ. 1016926/10184/Β0012/ΠΟΛ. 1093/14.03.2000 

εγκύκλιο µας, η ζηµία νοµικού προσώπου (Α.Ε., ΕΠΕ, κ.λπ.) που προέρχεται κατά την 

αναµόρφωση των αποτελεσµάτων µε την αφαίρεση των µερισµάτων ηµεδαπών Α.Ε. 

(συµµετοχές) µεταφέρεται στα επόµενα έτη για συµψηφισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

παρ.3 του άρθρου 4 του ν.2238/1994. 

8. Επίσης, έχει γίνει δεκτό, ότι οι τόκοι, που αποκτά χρηµατιστηριακή εταιρεία από 

επενδυτές-πελάτες για την αγορά µετοχών λόγω καθυστέρησης εξόφλησης του τιµήµατος 

αγοράς των µετοχών, αποτελούν εισόδηµα από κινητές αξίες και υπόκεινται σε 

παρακράτηση 20%. Σε περίπτωση που ο πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο (µη 

επιτηδευµατίας), αποδίδει η ίδια εταιρεία το φόρο 20%, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

περ.ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 54 του ν.2238/1994 (1056264/10688/60012/2003, 

1049762/10603/Β0012/2007 έγγραφά µας). 

Τέλος, ο φόρος 20% επί τόκων που έχει αποδοθεί από το νοµικό πρόσωπο λόγω 

έλλειψης δυνατότητας παρακρατήσεως του από τα φυσικά πρόσωπα που κατέβαλαν του 

τόκους, εκπίπτει από τον αναλογούντα φόρο εισοδήµατος του νοµικού προσώπου, 

καθόσον σε διαφορετική περίπτωση θα είχαµε την υπαγωγή του ίδιου ποσού εισοδήµατος 

σε φορολογία δύο φορές, γεγονός που αντίκειται στο Σύνταγµα  

(1038790/10597/Β0012/27-5-2005 έγγραφό µας). 

9. Από το έγγραφό σας προκύπτει ότι κατά τον τακτικό έλεγχο χρηµατιστηριακής 

εταιρείας διαπιστώσατε, ότι κατά την διαχειριστική περίοδο 2001 (οικονοµικό έτος 2002) 

είχε καταχωρήσει στα βιβλία της έσοδα από τόκους 371.612.645 δρχ., τους οποίους 
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καταλόγισε σε πελάτες της (επενδυτές-φυσικά πρόσωπα), λόγω καθυστέρησης εξόφλησης 

του τιµήµατος της αγοράς των µετοχών, αποδίδοντας ταυτόχρονα το φόρο 20% 

(74.322.530 δρχ.), σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 54 του 

ν.2238/1994. 

Στα συνολικά κέρδη ισολογισµού της εν λόγω χρήσης, τα οποία ανήλθαν σε 

415.227.823 δρχ., περιλαµβάνονται µερίσµατα (19.639.907 δρχ.), έσοδα φορολογηθέντα 

κατ’ ειδικό τρόπο (2.398.706 δρχ.), αφορολόγητα έσοδα (319.851.605 δρχ.) και 

φορολογηθείσες προβλέψεις (80.000.000 δρχ.). Λόγω αναµορφώσεως των 

αποτελεσµάτων (αφαίρεση µερισµάτων από συµµετοχές, αφορολόγητων εσόδων και 

εισοδηµάτων κατ’ ειδικό τρόπο) από την υποβληθείσα δήλωση προέκυψε ζηµία και 

πιστωτικό υπόλοιπο φόρου λόγω του αποδοθέντος πιο πάνω ποσού φόρου επί τόκων, οι 

οποίοι έχουν υπαχθεί σε φορολογία µε τις γενικές διατάξεις. 

10. Από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει, ότι το πιστωτικό υπόλοιπο που 

προέκυψε κατά την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος και κατά το µέρος 

που αφορά στο ποσό φόρου επί των ανωτέρω τόκων επιστρέφεται, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 109 του ν.2238/1994, καθόσον αφορά φόρο εισοδήµατος 

που νόµιµα έχει αποδοθεί στο ∆ηµόσιο για εισοδήµατα φορολογούµενα µε τις γενικές 

διατάξεις. 

Επίσης, συνάγεται ότι η ζηµία που προκύπτει από τη λογιστική αναµόρφωση λόγω 

αφαιρέσεως των αφορολογήτων εσόδων και των εισοδηµάτων φορολογηθέντων κατ’ 

ειδικό τρόπο από τα κέρδη ισολογισµού, ∆ΕΝ µεταφέρεται για συµψηφισµό µε κέρδη 

εποµένων χρήσεων. 

 

 

Αθήνα, 24 Σεπτεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1067284/10985/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογικός συντελεστής διαχειριστικής χρήσης 2005. 

 

ΣΧΕΤ.: Η από 04.07.2007 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του ν.2238/1994, όπως 

αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν.3296/2004, για 
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τα νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του ν.2238/1994, µεταξύ των 

οποίων περιλαµβάνονται και οι Ε.Π.Ε., ο φόρος υπολογίζεται µε συντελεστή 32% στο 

συνολικό φορολογητέο εισόδηµά τους το οποίο προκύπτει από διαχειριστικές περιόδους 

που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2005 και για τα κέρδη τα οποία προκύπτουν από 

διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2006 έως την 31η 

∆εκεµβρίου του ιδίου έτους ο συντελεστής αυτός ορίζεται σε 29%. Επίσης, για τα κέρδη τα 

οποία προκύπτουν από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 

2007 και µετά ο συντελεστής διαµορφώνεται σε 25%. 

2. Κατόπιν των ανωτέρω, τα κέρδη πρώτης διαχειριστικής χρήσης 01.01.2005 έως 

31.12.2006 εταιρείας, περιορισµένης ευθύνης, η οποία προήλθε από µετατροπή Ο.Ε. µε 

τις διατάξεις του ν.2166/1993, υπόκεινται σε φορολογία µε συντελεστή 32%. 

 

 

Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1 081142/10889/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Συµψηφισµός φόρου εισοδήµατος που καταβλήθηκε στην 
αλλοδαπή. 

 

ΣΧΕΤ.: Η από 23.08.2007 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε, ότι ελληνική επιχείρηση, η οποία χορήγησε δάνειο σε σερβική θυγατρική της, 

µπορεί να συµψηφίσει, από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί στο 

φορολογούµενο εισόδηµά της και του συµπληρωµατικού φόρου, το φόρο που 

αποδεδειγµένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδηµα από τόκους που προέκυψε 

σε αυτήν, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 

109 του ν.2238/1994. 

Το ποσό του φόρου που εκπίπτει δεν µπορεί να είναι ανώτερο από το ποσό του 

φόρου που αναλογεί στο εισόδηµα αυτό στην Ελλάδα και σε περίπτωση που προκύπτει 

πιστωτική διαφορά, αυτή δεν επιστρέφεται, καθόσον η απόδοση του φόρου αυτού έγινε 

στην αλλοδαπή και όχι στο Ελληνικό ∆ηµόσιο και δεν νοείται η επιστροφή φόρου που δεν 

καταβλήθηκε σε αυτό. 
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Αθήνα, 9 Ιουλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1060636/10717/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Συµψηφισµός φόρου εισοδήµατος που καταβλήθηκε στην 
αλλοδαπή.  

 

ΣΧΕΤ.: Η από 18-6-2007 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 99 του 

ν.2238/1994, ορίζεται, ότι αντικείµενο φόρου του νόµου αυτού για τις ηµεδαπές ανώνυµες 

εταιρείες και τις εταιρείες περιορισµένης ευθύνης είναι το συνολικό καθαρό εισόδηµα ή 

κέρδος που προκύπτει στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή. 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 109 του ν.2238/1994 

ορίζεται, ότι από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί στο φορολογούµενο 

εισόδηµα και του συµπληρωµατικού φόρου εκπίπτουν: 

α) Ο φόρος που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 

άρθρων 12, 13 παράγραφοι 1 και 2, 55, 111 και 114 του παρόντος,  στο εισόδηµα που 

υπόκειται σε φόρο. 

β) .................................................................................................................................... 

γ) Ο φόρος που αποδεδειγµένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδηµα που 

προέκυψε σ’ αυτήν και υπόκειται σε φορολογία. Το ποσό του φόρου που εκπίπτει 

σύµφωνα µε την περίπτωση αυτή σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι ανώτερο από 

το ποσό του φόρου που αναλογεί στο εισόδηµα αυτό στην Ελλάδα. 

3. Εξάλλου, µε τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 109 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι 

όταν το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι µεγαλύτερο από το 

φόρο που αναλογεί, η επιπλέον διαφορά συµψηφίζεται στο υπόλοιπο ποσό που 

προκύπτει για βεβαίωση. 

4. Όπως έχει διευκρινιστεί µε το αρ. 1112078/10003/80012/16-5-2007 έγγραφό µας 

σε περίπτωση που εταιρεία αποκτά: 

α) εισόδηµα από πωλήσεις εµπορευµάτων ή προϊόντων στην αλλοδαπή, δεν 

εκπίπτει ο φόρος που ενδεχόµενα παρακρατήθηκε στην αλλοδαπή από τον αναλογούντα 

φόρο εισοδήµατος του νοµικού προσώπου. Ο φόρος αυτός θα πρέπει να αναζητηθεί από 

την αλλοδαπή φορολογική αρχή, καθόσον το εισόδηµα για το οποίο έχει παρακρατηθεί 
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φόρος έχει προκύψει στην Ελλάδα, όπου και φορολογείται αποκλειστικά, 

β) εισόδηµα από παροχή υπηρεσιών (από πηγή εκτός Ελλάδος), από τον 

αναλογούντα φόρο εισοδήµατος εκπίπτει το ποσό του φόρου που έχει καταβληθεί στην 

αλλοδαπή, όπως συµβαίνει και µε το φόρο εισοδήµατος που έχει παρακρατηθεί στην 

Ελλάδα επί των αµοιβών λόγω παροχής υπηρεσιών (άρθρο 55 παρ.1 περ.στ΄). Όµως το 

εκπιπτόµενο ποσό φόρου δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό εκείνο που προκύπτει από 

την εφαρµογή του ηµεδαπού φορολογικού συντελεστή επί των ακαθαρίστων εσόδων της 

αλλοδαπής (όταν ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή έχει υπολογιστεί µε 

µεγαλύτερο συντελεστή). Σε περίπτωση που προκύπτει πιστωτική διαφορά (από τον 

αναλογούντα φόρο εισοδήµατος του νοµικού προσώπου), αυτή δεν επιστρέφεται, 

καθόσον η απόδοση του φόρου αυτού έγινε στην αλλοδαπή και όχι στο ελληνικό δηµόσιο 

και δεν νοείται η επιστροφή φόρου που δεν καταβλήθηκε σε αυτό. 

5. Από την αίτησή σας, προκύπτει ότι η εκκαθάριση φόρου της δήλωσής σας 

φορολογίας εισοδήµατος του οικονοµικού έτους 2004 έχει ως ακολούθως: 

 

Φόρος που αναλογεί (5.129.809,64 Χ 35 %)                           Κ.Α (004): 1.795.433,37 

Συµπλ/κός φόρος                                                                     Κ.Α (005)        1 .247.65 

Άθροισµα                                                                                Κ.Α (700)   1.796.681,02 

Μείον: Φόρος που προκαταβλήθηκε         Κ.Α (008)   2.713.910,89 

Φόρος που παρακρατήθηκε             Κ.Α (009)        16.824,89 

Φόρος που παρακρατήθηκε 

στα κατ’ ειδικό τρόπο εισοδήµατα      Κ.Α (410)        68.172,59 

Φόρος αλλοδαπής                             Κ.Α (600)      609.198.86       3.408.1 07.23 

Πιστωτικό για συµψηφισµό                        Κ.Α. (012)                             (1.611.426,21) 

Προκαταβολή τρέχουσας χρήσεως            Κ.Α (014)       971.349,67 

Τέλη χαρτοσήµου και ΟΓΑ                        Κ.Α.(006 & 007) 1 .323.30          972.672.97 

Πιστωτικό ποσό για επιστροφή            Κ.Α. (703)                                (638.753,24) 

 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το ποσό φόρου που βεβαιώθηκε ως προκαταβολή 

(2.713.910,89 ευρώ) το προηγούµενο οικονοµικό έτος 2003, είναι µεγαλύτερο από τον 

αναλογούντα φόρο του οικονοµικού έτους 2004 (1.795.433,37 ευρώ) και το ποσό φόρου 

που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή (609.198,86 ευρώ), είναι µικρότερο του πιστωτικού 

υπόλοιπου που προέκυψε από την εκκαθάριση (638.753,24 ευρώ). 

Κατά συνέπεια, το πιστωτικό υπόλοιπο προήλθε από την έκπτωση της 

προκαταβολής από τον αναλογούντα φόρο εισοδήµατος και δεν οφείλεται στο ποσό 
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φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή. 

6. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει, ότι δικαιούσθε να 

εκπέσετε από τον αναλογούντα φόρο εισοδήµατος του οικονοµικού έτους 2004 το ποσό 

του φόρου που καταβάλατε στην αλλοδαπή (609.198,86 ευρώ) και περαιτέρω, το 

πιστωτικό υπόλοιπο που προέκυψε κατά την εκκαθάριση φόρου του οικείου οικονοµικού 

επιστρέφεται, καθόσον δεν πρόκειται για φόρο που έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή. 

Τέλος, επισηµαίνεται ότι το ποσό που αφαιρέσατε ως φόρο αλλοδαπής (609.198,86 

ευρώ), θα πρέπει να αντιστοιχεί στο 35% (ηµεδαπός φορολογικός συντελεστής το 

οικονοµικό έτος 2004) επί του δηλωθέντος εισοδήµατος αλλοδαπής προέλευσης. 

 

 

Αθήνα, 23 Μαΐου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1087693/11216π.ε./Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Συµψηφισµός φόρου εισοδήµατος που καταβλήθηκε στην 
αλλοδαπή. 

 

ΣΧΕΤ.: Η από 5.10.2006 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε, τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 105 του ν.2238/1994, ως 

ακαθάριστα έσοδα των νοµικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 101 του ιδίου νόµου 

λαµβάνονται το τίµηµα των οριστικών πωλήσεων που έχουν πραγµατοποιηθεί, καθώς και 

οι αµοιβές από παροχή υπηρεσιών που έχουν αποκτηθεί. 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτ. α΄ της παρ.1 του άρθρου 

99 του ν.2238/1994, ορίζεται, ότι αντικείµενο φόρου του νόµου αυτού για τις ηµεδαπές 

ανώνυµες εταιρείες και τις εταιρείες περιορισµένης ευθύνης είναι το συνολικό καθαρό 

εισόδηµα ή κέρδος που προκύπτει στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή. 

3. Εξάλλου, µε τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 109 του 

ν.2238/1994 ορίζεται, ότι από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί στο 

φορολογούµενο εισόδηµα και του συµπληρωµατικού φόρου εκπίπτει ο φόρος που 

αποδεδειγµένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδηµα που προέκυψε σε αυτήν και 

υπόκειται σε φορολογία. Το ποσό του φόρου που εκπίπτει σύµφωνα µε την περίπτωση 

αυτή σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι ανώτερο από το ποσό του φόρου που 
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αναλογεί στο εισόδηµα αυτό στην Ελλάδα. 

4. Το εισόδηµα το οποίο αποκτά ελληνική επιχείρηση από πωλήσεις στο εξωτερικό 

(εξαγωγές) κτάται στην Ελλάδα και όχι στην αλλοδαπή και φορολογείται µε τις γενικές 

διατάξεις. Αντίθετα, σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών στην αλλοδαπή το εισόδηµα 

προκύπτει σε αυτή (τόπος παροχής υπηρεσιών) και περαιτέρω, αν µε την εσωτερική 

νοµοθεσία της συγκεκριµένης χώρας ή τη διµερή σύµβαση περί αποφυγής της διπλής 

φορολογίας (αν υπάρχει) η ελληνική επιχείρηση αποκτά µόνιµη εγκατάσταση στη χώρα 

αυτή, φορολογείται καταρχήν στην αλλοδαπή και στη συνέχεια το κέρδος από τη 

δραστηριότητα αυτή φορολογείται στην Ελλάδα, συµψηφιζοµένου του φόρου που 

καταβλήθηκε στην αλλοδαπή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση γ΄ της 

παραγράφου 4 του άρθρου 109 του ν.2238/1994. Αν όµως από τη νοµοθεσία του 

αλλοδαπού κράτους δεν υπάρχει υποχρέωση για υποβολή δήλωσης φορολογίας 

εισοδήµατος από την ελληνική επιχείρηση, τότε η τελευταία θα φέρει στα έσοδά της το 

ποσό της αµοιβής που απέκτησε από την παροχή υπηρεσιών στην αλλοδαπή (και όχι το 

καθαρό κέρδος από µόνιµη εγκατάσταση) και περαιτέρω από τον αναλογούντα φόρο θα 

εκπέσει το ποσό φόρου που ενδεχόµενα παρακρατήθηκε επί της αµοιβής στην αλλοδαπή, 

σύµφωνα πάλι µε τα οριζόµενα στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 109 

του ν.2238/1994. 

5. Από τα στοιχεία της αίτησής σας προκύπτει, ότι ελληνική ανώνυµη εταιρεία αποκτά 

εισοδήµατα από το εξωτερικό. Επί του ακαθαρίστου ποσού που προέρχεται από την 

αλλοδαπή και αποτελεί το 1/10 των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων της εταιρείας 

(1.000.000 σε σύνολο 10.000.000 EURO) έχει ήδη παρακρατηθεί φόρος 30%, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του αλλοδαπού αυτού κράτους. Τα συνολικά δε καθαρά κέρδη της 

ανώνυµης εταιρείας ανέρχονται σε 900.000 EURΟ. 

6. Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι σε περίπτωση που η εταιρεία σας αποκτά: 

α) εισόδηµα από πωλήσεις εµπορευµάτων ή προϊόντων στην αλλοδαπή, δεν εκπίπτει ο 

φόρος που παρακρατήθηκε στην αλλοδαπή από τον αναλογούντα φόρο εισοδήµατος του 

νοµικού προσώπου. Ο φόρος αυτός θα πρέπει να αναζητηθεί από την αλλοδαπή 

φορολογική αρχή, καθόσον το εισόδηµα για το οποίο έχει παρακρατηθεί φόρος έχει 

προκύψει στην Ελλάδα, όπου και φορολογείται αποκλειστικά, 

β) εισόδηµα από παροχή υπηρεσιών (από πηγή εκτός Ελλάδος), από τον αναλογούντα 

φόρο εισοδήµατος εκπίπτει το ποσό του φόρου που έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή, 

όπως συµβαίνει και µε το φόρο εισοδήµατος που έχει παρακρατηθεί στην Ελλάδα επί των 

αµοιβών λόγω παροχής υπηρεσιών (άρθρο 55 παρ.1 περ. στ΄). Όµως, το εκπιπτόµενο 

ποσό φόρου δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό εκείνο που προκύπτει από την εφαρµογή 
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του ηµεδαπού φορολογικού συντελεστή επί των ακαθαρίστων εσόδων της αλλοδαπής. Σε 

περίπτωση που προκύπτει πιστωτική διαφορά, αυτή δεν επιστρέφεται, καθόσον η 

απόδοση του φόρου αυτού έγινε στην αλλοδαπή και όχι στο Ελληνικό ∆ηµόσιο και δεν 

νοείται η επιστροφή φ-όρου που δεν καταβλήθηκε σε αυτό. 

7. Κατόπιν όλων όσων αναφέρθηκαν πιο πάνω συνάγεται, ότι για εισοδήµατα που 

αφορούν στην παροχή υπηρεσιών στην αλλοδαπή, ο φόρος της αλλοδαπής, που 

συµψηφίζεται στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι το ποσό των 261.000 EURO (900.000 Χ 

29%) και το επιπλέον ποσό φόρου των 39.000 EURO που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή 

δεν επιστρέφεται. 

 

 

Αθήνα, 14 Μαΐου 2007 

Αριθµ. πρωτ.: 1047688/10532/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογία µερισµάτων που εισπράττει µητρική ηµεδαπή 
εταιρεία από θυγατρικές της στην αλλοδαπή. 

 

ΣΧΕΤ.: Το αριθµ. 19630/ΣΕΠ/371/03.05.2007 έγγραφό σας. 

 

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, µε το οποίο µας διαβιβάσατε µεταξύ άλλων 

και αιτήµατα του Σ.Ε.Β.Ε., αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 99 του 

ν.2238/1994, αντικείµενο φόρου για τις ηµεδαπές γενικά ανώνυµες εταιρείες και εταιρείες 

περιορισµένης ευθύνης είναι το συνολικό καθαρό εισόδηµα ή κέρδος που προκύπτει στην 

ηµεδαπή ή αλλοδαπή. 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 109 

του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί στο 

φορολογούµενο εισόδηµα και του συµπληρωµατικού φόρου εκπίπτει ο φόρος που 

καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδηµα που προέκυψε σε αυτή και υπόκειται σε 

φορολογία. Ειδικά, για τα µερίσµατα που εισπράττει ηµεδαπή µητρική εταιρεία από 

αλλοδαπή θυγατρική εταιρεία, εκπίπτει το άθροισµα των ποσών του φόρου που τυχόν 

καταβλήθηκε ως φόρος εισοδήµατος νοµικού προσώπου, καθώς και του φόρου που 

παρακρατήθηκε ως φόρος επί του µερίσµατος, τόσο στο επίπεδο της θυγατρικής όσο και 

στο επίπεδο οποιασδήποτε άλλης θυγατρικής χαµηλότερου επιπέδου του ίδιου ή άλλου 

κράτους µε αυτήν, κατά το µέρος το οποίο αναλογεί στα πιο µερίσµατα που εισπράττει η 
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ηµεδαπή µητρική εταιρεία. 

Τα ανωτέρω ισχύουν µε την προϋπόθεση ότι η µητρική εταιρεία συµµετέχει στο 

κεφάλαιο της θυγατρικής εταιρείας µε ελάχιστο ποσοστό 15% και από 01.01.2009 µε 10%. 

3. Με την Οδηγία 90/435/ΕΟΚ και προκειµένου να αποφευχθεί η διπλή φορολόγηση 

των διανεµοµένων κερδών από τη θυγατρική εταιρεία σε µητρική της ανώνυµη εταιρεία σε 

άλλο κράτος µέλος, προβλέπονται δύο εναλλακτικοί τρόποι: (α) η µη φορολόγηση των 

διανεµοµένων κερδών στο όνοµα της λήπτριας µητρικής ανώνυµης εταιρείας και (β) η 

φορολόγησή τους µε πίστωση στη συνέχεια του φόρου που κατέβαλε η θυγατρική εταιρεία 

και αναλογεί στα διανεµηθέντα κέρδη όσο και του φόρου που έχει ενδεχοµένως 

παρακρατηθεί για τα διανεµόµενα µερίσµατα. Η χώρα µας επέλεξε τη µέθοδο της 

πίστωσης φόρου υιοθετώντας τη συγκεκριµένη Οδηγία µε τον ν.2578/1998 (ΦΕΚ Α΄ 30) 

και η υπόψη πίστωση του φόρου προβλέπεται από την παρ.3 του άρθρου 10 του νόµου 

αυτού. Ακολούθως, η Οδηγία αυτή τροποποιήθηκε µε την 2003/123/ΕΚ Οδηγία µε 

συνέπεια να τροποποιηθεί ο ν.2578/1998 µε το ν.3453/2006 (ΦΕΚ Α΄ 74). Με την 

τροποποίηση αυτή, το δικαίωµα πίστωσης το φόρου επεκτάθηκε σε όλες τις ηµεδαπές 

εταιρείες, ανεξάρτητα από τη νοµική µορφή τους, που λαµβάνουν κέρδη από θυγατρικές 

εταιρείες σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

4. Στη συνέχεια τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της περ. γ΄ της παρ.4 του άρθρου 109 

του ν.2238/1994 αρχικά µε το ν.3296/2004 (ΦΕΚ Α΄ 253) και στη συνέχεια µε τον 

ν.3486/2006 (ΦΕΚ Α΄ 169), όπως αναφέρονται στην παρ.2 του παρόντος. 

Με βάση τις διατάξεις αυτές επιτρέπεται η έκπτωση από τον αναλογούντα φόρο 

εισοδήµατος των ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών και εταιρειών περιορισµένης ευθύνης, 

του φόρου που έχει καταβληθεί από θυγατρική τους σε οποιοδήποτε κράτος κατά το 

µέρος που αντιστοιχεί στα µερίσµατα που εισέπραξε από αυτή η µητρική, καθώς και του 

φόρου που ενδεχοµένως έχει παρακρατηθεί στα µερίσµατα. 

5. Από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, προκύπτει, ότι δεν υφίσταται πλέον διπλή 

φορολογία των Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για τα µερίσµατα που εισπράττουν από θυγατρικές τους 

εταιρείες σε οποιαδήποτε χώρα και αν εδρεύουν αυτές, µε την προϋπόθεση βέβαια ότι 

πληρούνται τα ελάχιστα ποσοστά συµµετοχής που αναφέρονται στην παρ. 2 του 

παρόντος. Εποµένως, η υπαγωγή σε φορολογία των πιο πάνω µερισµάτων που 

αποκτούν οι ηµεδαπές Α.Ε. και Ε.Π.Ε. δεν επηρεάζει το τελικό αποτέλεσµα, καθόσον η 

διπλή φορολογία αποφεύγεται µέσω της διαδικασίας της πίστωσης του φόρου, όπως αυτή 

περιγράφηκε πιο πάνω. 
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Αθήνα, 16 Μαΐου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1112078/10003/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Συµψηφισµός φόρου εισοδήµατος που καταβλήθηκε στην 
αλλοδαπή. 

 

ΣΧΕΤ.: Η από 19.12.2006 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε, τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 105 του ν.2238/1994, ως 

ακαθάριστα έσοδα των νοµικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 101 του ιδίου νόµου 

λαµβάνονται το τίµηµα των οριστικών πωλήσεων που έχουν πραγµατοποιηθεί, καθώς και 

οι αµοιβές από παροχή υπηρεσιών που έχουν αποκτηθεί. 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτ. α΄ της παρ.1 του 

άρθρου 99 του ν.2238/1994, ορίζεται, ότι αντικείµενο φόρου του νόµου αυτού για τις 

ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες και τις εταιρείες περιορισµένης ευθύνης είναι το συνολικό 

καθαρό εισόδηµα ή κέρδος που προκύπτει στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή. 

3. Εξάλλου, µε τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 109 του 

ν.2238/1994 ορίζεται ότι από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί στο 

φορολογούµενο εισόδηµα και του συµπληρωµατικού φόρου εκπίπτει ο φόρος που 

αποδεδειγµένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδηµα που προέκυψε σε αυτήν και 

υπόκειται σε φορολογία. Το ποσό του φόρου που εκπίπτει σύµφωνα µε την περίπτωση 

αυτή σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι ανώτερο από το ποσό του φόρου που 

αναλογεί στο εισόδηµα αυτό στην Ελλάδα. 

4. Το εισόδηµα το οποίο αποκτά ελληνική επιχείρηση από πωλήσεις στο εξωτερικό 

(εξαγωγές) κτάται στην Ελλάδα και όχι στην αλλοδαπή και φορολογείται µε τις γενικές 

διατάξεις. Αντίθετα, σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών στην αλλοδαπή το εισόδηµα 

προκύπτει σε αυτή (τόπος παροχής υπηρεσιών) και περαιτέρω, αν µε την εσωτερική 

νοµοθεσία της συγκεκριµένης χώρας ή τη διµερή σύµβαση περί αποφυγής της διπλής 

φορολογίας (αν υπάρχει) η ελληνική επιχείρηση αποκτά µόνιµη εγκατάσταση στη χώρα 

αυτή, φορολογείται καταρχήν στην αλλοδαπή και στη συνέχεια το κέρδος από τη 

δραστηριότητα αυτή φορολογείται στην Ελλάδα, συµψηφιζοµένου του φόρου που 

καταβλήθηκε στην αλλοδαπή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση γ΄ της 

παραγράφου 4 του άρθρου 109 του ν.2238/1994. Αν όµως από τη νοµοθεσία του 
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αλλοδαπού κράτους δεν υπάρχει υποχρέωση για υποβολή δήλωσης φορολογίας 

εισοδήµατος από την ελληνική επιχείρηση, τότε η τελευταία θα φέρει στα έσοδά της το 

ποσό της αµοιβής που απέκτησε από την παροχή υπηρεσιών στην αλλοδαπή (και όχι το 

καθαρό κέρδος από µόνιµη εγκατάσταση) και περαιτέρω, από τον αναλογούντα φόρο θα 

εκπέσει το ποσό φόρου που ενδεχόµενα παρακρατήθηκε επί της αµοιβής στην αλλοδαπή, 

σύµφωνα πάλι µε τα οριζόµενα στην περίπτωση γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 109 του 

ν.2238/1994. 

5. Από τα στοιχεία της αίτησής σας προκύπτει, ότι η εταιρεία σας ασχολείται κυρίως µε 

την πώληση προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται κατόπιν 

παραγγελίας ή ολοκληρώνονται και προσαρµόζονται στις ανάγκες του κάθε πελάτη. 

Πελάτες της εταιρείας σας είναι εταιρείες του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού, των 

οποίων η χώρα τους είτε έχει υπογράψει σύµβαση για την αποφυγή της διπλής 

φορολογίας του εισοδήµατος µε την Ελλάδα είτε όχι. 

6. Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι σε περίπτωση που η εταιρεία σας αποκτά: 

α) εισόδηµα από πωλήσεις εµπορευµάτων ή προϊόντων στην αλλοδαπή, δεν εκπίπτει ο 

φόρος που. ενδεχόµενα παρακρατήθηκε στην αλλοδαπή από τον αναλογούντα φόρο 

εισοδήµατος του νοµικού προσώπου. Ο φόρος αυτός θα πρέπει να αναζητηθεί από την 

αλλοδαπή φορολογική αρχή, καθόσον το εισόδηµα για το οποίο έχει παρακρατηθεί φόρος 

έχει προκύψει στην Ελλάδα, όπου και φορολογείται αποκλειστικά. 

β) εισόδηµα από παροχή υπηρεσιών (από πηγή εκτός Ελλάδος), από τον αναλογούντα 

φόρο εισοδήµατος εκπίπτει το ποσό του φόρου που έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή, 

όπως συµβαίνει και µε το φόρο εισοδήµατος που έχει παρακρατηθεί στην Ελλάδα επί των 

αµοιβών λόγω παροχής υπηρεσιών (άρθρο 55 παρ.1 περ. στ΄). Όµως το εκπιπτόµενο 

ποσό φόρου δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό εκείνο που προκύπτει από την εφαρµογή 

του ηµεδαπού φορολογικού συντελεστή επί των ακαθαρίστων εσόδων της αλλοδαπής 

(όταν ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή έχει υπολογισθεί µε µεγαλύτερο 

συντελεστή). Σε περίπτωση που προκύπτει πιστωτική διαφορά (από τον αναλογούντα 

φόρο εισοδήµατος του νοµικού προσώπου), αυτή δεν επιστρέφεται, καθόσον η απόδοση 

του φόρου αυτού έγινε στην αλλοδαπή και όχι στο Ελληνικό ∆ηµόσιο και δεν νοείται η 

επιστροφή φόρου που δεν καταβλήθηκε σε αυτό. 
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Αθήνα, 8 Μαΐου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1027865/10370/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Έκπτωση φόρου αλλοδαπής για τα µερίσµατα που εισπράττει 
ηµεδαπή ανώνυµη εταιρεία από αλλοδαπή θυγατρική της εταιρεία. 

 

Σχετ.: 1) Η από 27.3.2007 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στην από 9.3.2007 αίτησή σας, που µας διαβίβασε η ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ 

Πειραιά, καθώς και στην από 27.3.2007 συµπληρωµατική αίτησή σας, αναφορικά µε το 

ανωτέρω θέµα, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.γ΄ της παρ.4 του άρθρου 109 του ν.2238/1994, 

όπως ισχύουν µετά την αντικατάστασή τους µε την παρ.1 του άρθρου 12 του ν.3483/2006, 

από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί στο φορολογούµενο εισόδηµα των 

νοµικών προσώπων του άρθρου 101 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κλπ) και του συµπληρωµατικού φόρου 

εκπίπτει ο φόρος που αποδεδειγµένα έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή για το εισόδηµα που 

προέκυψε σε αυτή και υπόκειται σε φορολογία (πρώτο εδάφιο). Το ποσό του φόρου που 

εκπίπτει σύµφωνα µε την περίπτωση αυτή σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι 

ανώτερο από το ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισόδηµα αυτό στην Ελλάδα 

(τελευταίο εδάφιο). 

Ειδικά, για τα µερίσµατα που εισπράττει ηµεδαπή µητρική εταιρεία από αλλοδαπή 

θυγατρική εταιρεία, εκπίπτει το άθροισµα των ποσών του φόρου Που τυχόν καταβλήθηκε 

ως φόρος εισοδήµατος νοµικού προσώπου, καθώς και του φόρου που παρακρατήθηκε ως 

φόρος επί του µερίσµατος, τόσο στο επίπεδο της θυγατρικής όσο και στο επίπεδο 

οποιασδήποτε άλλης θυγατρικής χαµηλότερου επιπέδου του ίδιου ή άλλου κράτους µε 

αυτήν, κατά το µέρος που αναλογεί στα πιο πάνω µερίσµατα που εισπράττει η ηµεδαπή 

εταιρεία. 

Για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου ισχύουν τα αναφερόµενα στα άρθρα 

9 και 11 του ν.2578/1998 (ΦΕΚ Α΄ 30), όπως ισχύουν. 

Για την απόδειξη του ύψους του φόρου που έχει καταβληθεί εκτός Ελλάδος για το 

ποσό του διανεµόµενου µερίσµατος που τελικώς κτάται από την ηµεδαπή ανώνυµη 

εταιρεία απαιτείται βεβαίωση εκδιδόµενη στη χώρα καταβολής του φόρου, από Ορκωτό 

Ελεγκτή ή άλλη αρµόδια αρχή της χώρας. 

2. Με την αριθµ. 1012210/10171/ΠΟΛ. 1016/80012/2005 εγκύκλιό µας 

διευκρινίσθηκε ότι ως θυγατρική εταιρεία νοείται η εταιρεία εκείνη µε έδρα σε Κράτος-
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Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα µε ποσοστό συµµετοχής 20% και πάνω 

(15% από 1.1.2007 και 10% από 1.1.2009). Επίσης, αναφορικά µε την ανωτέρω βεβαίωση 

που θα εκδίδεται είτε από Ορκωτό Ελεγκτή ή την αρµόδια φορολογική αρχή διευκρινίσθηκε 

ότι θα περιλαµβάνει το ύψος του φόρου αυτού για το ποσό του διανεµόµενου µερίσµατος 

που τελικά αποκτήθηκε από την ηµεδαπή εταιρεία. Στο παράδειγµα της ίδιας εγκυκλίου 

αναφέρεται, ότι το συνολικό ποσό του φόρου που δικαιούται να εκπέσει η ηµεδαπή 

εταιρεία δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να είναι µεγαλύτερο από το ποσό του φόρου που 

αναλογεί στα καταβληθέντα µικτά µερίσµατα στην Ελλάδα (πριν από την αφαίρεση του 

φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εν λόγω εισόδηµα). 

3. Με τις υπουργικές αποφάσεις, που εκδίδονται κάθε χρόνο κατ’ εξουσιοδότηση 

των διατάξεων της παρ.6 του άρθρου 107 του ν.2238/1998 και µε τις οποίες καθορίζεται ο 

τύπος και το περιεχόµενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος των νοµικών 

προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ορίζεται ότι µε τη δήλωση θα πρέπει να 

συνυποβάλονται και οι βεβαιώσεις για τα ποσά του φόρου εισοδήµατος που έχουν 

ενδεχόµενα παρακρατηθεί. Η συνυποβολή των βεβαιώσεων αυτών είναι υποχρεωτική, 

προκειµένου να γίνει έκπτωση από τον αναλογούντα φόρο εισοδήµατος της επιχείρησης 

των φόρων που έχουν παρακρατηθεί είτε στην ηµεδαπή είτε στην αλλοδαπή. 

4. Επίσης, από τη ∆ιοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι σε περίπτωση υποβολής δήλωσης 

µε αρνητικό (ζηµιογόνο) αποτέλεσµα, ο παρακρατηθείς και αποδοθείς στην αλλοδαπή 

φόρος δεν επιστρέφεται, καθόσον σε αντίθετη περίπτωση δεν θα είχαµε επιστροφή φόρου 

εισοδήµατος που επιβάλλεται µε τις διατάξεις του ν.2238/1994, αφού αυτός δεν θα είχε 

αποδοθεί προηγουµένως στο ∆ηµόσιο (όπως συµβαίνει µε τους παρακρατούµενους 

φόρους ή µε την προκαταβολή), αλλά απλή καταβολή ποσού ισόποσου µε το φόρο 

αλλοδαπής προς το ηµεδαπό νοµικό πρόσωπο, χωρίς να προβλέπεται κάτι τέτοιο από το 

νόµο (1038342/10311/80012/2002 έγγραφό µας). 

5. Από τα στοιχεία που µας θέσατε υπόψη µε τη σχετική αίτησή σας, προκύπτει ότι 

η εταιρεία σας µετά από εξαγορά µετοχών σε ποσοστό 75% της ρωσικής εταιρείας «...», η 

τελευταία κατέστη θυγατρική σας. Στη συνέχεια η εν λόγω θυγατρική εταιρεία κατέβαλε 

στην εταιρεία σας (µητρική) εντός του έτους 2006 µέρισµα χρήσης 2005 και επί του 

µερίσµατος αυτού η ρωσική εταιρεία παρακράτησε φόρο µε συντελεστή 15%. Επιπλέον, 

µας γνωρίσατε ότι ο συντελεστής του φόρου εισοδήµατος νοµικού προσώπου της 

αλλοδαπής θυγατρικής σας είναι 24%. 

6. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, προκύπτει ότι από το ποσό φόρου 

που προκύπτει από τη δήλωση οικονοµικού έτους 2007 δικαιούσθε να εκπέσετε το φόρο 

εισοδήµατος του νοµικού προσώπου της θυγατρικής ρωσικής εταιρείας που αναλογεί στο 
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µικτό ποσό µερισµάτων που σας διένειµε σύµφωνα µε τα πιο πάνω, καθώς και το ποσό 

του φόρου που σας παρακρατήθηκε για τα ίδια µερίσµατα. Όµως το συνολικά εκπιπτόµενο 

ποσό δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από το ποσό του φόρου που αναλογεί (29%) στα εν 

λόγω µερίσµατα. Για την έκπτωση του φόρου αυτού οφείλετε να προσκοµίσετε τη σχετική 

βεβαίωση του Ορκωτού ελεγκτή ή της ρωσικής φορολογικής αρχής τόσο για τον 

παρακρατηθέντα φόρο επί του µερίσµατος όσο και για τον καταβληθέντα τυχόν φόρο 

εισοδήµατος του αλλοδαπού νοµικού προσώπου. 

Είναι αυτονόητο ότι για την εφαρµογή των ανωτέρω ως εισόδηµά σας θεωρείται το 

µικτό ποσό µερισµάτων που εισπράξατε από τη ρωσική θυγατρική εταιρεία. 

 

 

Αθήνα, 19 Απριλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1038978/10472/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριακών στοιχείων αναφορικά µε τη 
φορολογική µεταχείριση των αιγυπτιακών βακουφικών περιουσιών 
στην Καβάλα και τη Θάσο. 

 

ΣΧΕΤ.: Τα αρ.πρωτ.3434.741ΑΣ 144128-3-2007 και 3434.73/ΑΣ 162/17-4-2007 

έγγραφά σας. 

 

Απαντώντας στα σχετικά έγγραφά σας, αναφορικά µε το ανωτέρω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 101 του ν.2238/1994, τα 

αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

υπόκεινται σε φόρο εισοδήµατος και περαιτέρω, µε τις διατάξεις της περ.στ΄ της παρ.1 του 

άρθρου 99 του ίδιου νόµου ορίζεται, ότι αντικείµενο φόρου για τα νοµικά αυτά πρόσωπα 

είναι το καθαρό εισόδηµα από κάθε πηγή, που προκύπτει στην ηµεδαπή. ∆εν αποτελούν 

αντικείµενο φορολογίας τα κάθε είδους άλλα έσοδα αυτών που πραγµατοποιούνται κατά 

την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους. 

2. Με τις διατάξεις της περ.δ΄ της παρ.1 του άρθρου 103 του ίδιου νόµου, 

απαλλάσσονται από το φόρο τα εισοδήµατα από οικοδοµές γενικά και από εκµίσθωση 

γαιών τα οποία αποκτούν τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα, που νόµιµα έχουν συσταθεί ή 

συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν αποδεδειγµένα κοινωφελείς σκοπούς. Κατ' εξαίρεση, 

τα ηµεδαπά κοινωφελή ιδρύµατα απαλλάσσονται και για τα εισοδήµατα από µερίσµατα 
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µετοχών αλλοδαπών ανωνύµων εταιρειών. 

Η περ.δ΄ προστέθηκε µε την παρ.2 του άρθρου 6 του ν.3296/2004 (ΦΕΚ Α΄ 253) και 

έχει εφαρµογή σύµφωνα µε την παρ.3 του ίδιου άρθρου και νόµου, για εισοδήµατα οικον. 

έτους 2008 και µετά. 

3. Από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της υπηρεσίας µας, ο Γενικός Οργανισµός 

Βακουφίων Αιγύπτου, αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου διαχειρίζεται και 

εκµισθώνει σε τρίτους τα εν λόγω βακούφια. Με το ν.1490/1984 περί κυρώσεως Πρακτικού 

µεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου για τη βακουφική ιδιοκτησία Καβάλας και Θάσου δεν 

προβλέπεται τυχόν απαλλαγή ή διαφορετική φορολογική µεταχείριση του εν λόγω 

Οργανισµού. 

4. Κατόπιν των ανωτέρω, τα αιγυπτιακά βακούφια, σύµφωνα µε τον τύπο που ήδη 

λειτουργούν ως αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου φορολογούνται, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 109 του ν.2238/1994, για τα εισοδήµατα από την 

εκµίσθωση των ακινήτων τους στην Καβάλα και στη Θάσο, µε συντελεστή φορολογίας 

29%, για το οικον. έτος 2007 και µε 25% για το οικον. έτος 2008 και επόµενα. 

Τέλος, σας γνωρίζουµε ότι λόγω της στενής ερµηνείας των φορολογικών διατάξεων, 

δεν είναι δυνατή η εφαρµογή των διατάξεων που ισχύουν για τα ηµεδαπά κοινωφελή 

ιδρύµατα της περ.δ΄ της παρ.1 του άρθρου 103 του ν.2238/1994 και επί των αλλοδαπών 

νοµικών προσώπων. 
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ΑΡΘΡΟ 115 
 

Αθήνα, 12 Νοεµβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.:1052194/10622/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 115 του Κ.Φ.Ε. δεν έχουν 
εφαρµογή σε περίπτωση εκχώρησης µισθωµάτων ακινήτου στο 
∆ηµόσιο. 

 

ΣΧΕΤ.: Το αρ. πρωτ. 9431/17.05.2007 έγγραφό σας. 

 

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 115 του ν.2238/1994, τα πρόσωπα 

που είναι διευθυντές, διαχειριστές και γενικά εντεταλµένοι στη διοίκηση του νοµικού 

προσώπου, κατά το χρόνο της διάλυσης των λοιπών νοµικών προσώπων του άρθρου 101 

(µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται και η Ε.Π.Ε.), ευθύνονται προσωπικώς και 

αλληλεγγύως για την πληρωµή του φόρου που οφείλεται από αυτά τα νοµικά πρόσωπα 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού, καθώς και των φόρων που παρακρατούνται, 

ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους. Με τις διατάξεις δε, της παρ.3 του ίδιου 

άρθρου και νόµου ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2 ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για τους παρακρατούµενους 

φόρους και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του νοµικού προσώπου που εκπροσωπούν (µε 

τις διακρίσεις που προβλέπονται στην παράγραφο αυτή). 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 4 του ν.2238/1994 ορίζεται, µεταξύ 

άλλων, ότι εισοδήµατα από την εκµίσθωση ακινήτων που θεωρούνται ότι έχουν αποκτηθεί 

κατά τις διατάξεις του νόµου αυτού και τα οποία αποδεδειγµένα δεν έχουν εισπραχθεί από 

το δικαιούχο, επιτρέπεται να µη συνυπολογίζονται στο συνολικό καθαρό εισόδηµά του, 

εφόσον εκχωρηθούν στο ∆ηµόσιο χωρίς αντάλλαγµα. Η εκχώρηση γίνεται µε απλή 

έγγραφη δήλωση του υπόχρεου σε φόρο, η οποία υποβάλλεται στον αρµόδιο για τη 

φορολογία του προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας µέσα στο οικονοµικό 

έτος στο οποίο τα εισοδήµατα αυτά υπόκεινται σε φόρο. Το ∆ηµόσιο υποκαθίσταται στα 

δικαιώµατα του εκχωρητή. 

3. Από τα στοιχεία του σχετικού εγγράφου σας προκύπτει ότι στην υπηρεσία σας έχει 
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βεβαιωθεί συνολικό ποσό 18.061,51 ευρώ µε τους αρ.110/4.11.2004, 57/20.09.2005, 

59/20.09.2005 και 61/21.09.2005 χρηµατικούς καταλόγους της ∆.Ο.Υ. Περιστερίου σε 

βάρος της εταιρείας «...» και αφορά εκχώρηση µισθωµάτων ακινήτου στο ∆ηµόσιο, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 4 του ν.2238/1994. 

4. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι το υπόψη χρέος αφορά σε εκχωρηθέντα στο ∆ηµόσιο 

µισθώµατα και όχι φόρο εισοδήµατος. Κατά συνέπεια, στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν 

έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 115 του ν.2238/1994. 

 

 

Αθήνα, 25 Σεπτεµβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1078271/10883/Β0012 

 

ΘΕΜΑ:Οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 115 του Κ.Φ.Ε. δεν έχουν 
εφαρµογή για τον εκκαθαριστή ανώνυµης εταιρείας που τέθηκε στο 
καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης του ν.1892/1990. 

 

ΣΧΕΤ.: Το αρ. πρωτ. 10342/2.8.2007 έγγραφό σας. 

 

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 115 του 

ν.2238/1994, τα πρόσωπα που είναι διευθυντές, διαχειριστές ή διευθύνοντες σύµβουλοι 

και εκκαθαριστές των ηµεδαπών ανώνυµων εταιρειών κατά το χρόνο της διάλυσης ή 

συγχώνευσής τους, ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για την πληρωµή του 

φόρου που οφείλεται από αυτά τα νοµικά πρόσωπα σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 

αυτού, καθώς και του φόρου που παρακρατείται, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής 

τους. Με τις διατάξεις δε της παρ.3 του ίδιου άρθρου και νόµου ορίζεται, ότι τα πρόσωπα 

που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για 

τους παρακρατούµενους φόρους και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του νοµικού προσώπου 

(µε τις διακρίσεις που προβλέπονται στην παράγραφο αυτή). 

2. Με την αρ. πρωτ. 1026429/2011/431/Α0014/ΠΟΛ. 1051/14.3.2007 εγκύκλιο, µε την 

οποία κοινοποιήθηκε η υπ’ αριθµ. 53012006 γνωµοδότηση του Β΄ Τµήµατος του Ν.Σ.Κ., η 

οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, έχει γίνει 

δεκτό, µεταξύ άλλων, ότι δεν υφίσταται ευθύνη του ειδικού εκκαθαριστή του άρθρου 46α 

του ν.1892/1990, κατά τις διατάξεις του άρθρου 115 του ν.2238/1994, αφενός διότι δεν 
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συντρέχει η προϋπόθεση λύσης της εταιρείας και αφετέρου διότι η έννοια του ειδικού 

εκκαθαριστή του άρθρου 46α του ν.1892/1990 είναι εντελώς ειδική και δεν περιλαµβάνεται 

κατ' αρχήν στην έννοια του εκκαθαριστή των ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών του άρθρου 

115 παρ.1 του Κ.Φ.Ε.. 

3. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι δεν ισχύει η οριζόµενη από τις διατάξεις της παρ.1 του 

άρθρου 115 του Κ.Φ.Ε. ευθύνη για τον ειδικό εκκαθαριστή ανώνυµης εταιρείας, η οποία 

τέθηκε σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης µε τις διατάξεις των άρθρων 46, 46α και επόµενα 

του ν.1892/1990. 

 

 

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2007 

Αριθ. πρωτ.:1065564/10686/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Ευθύνη παλαιού διαχειριστή ΕΠΕ . 

 

ΣΧΕΤ.: Το µε αριθµ. πρωτ. 1053269/4465-11/0016/6-6-2007 έγγραφο της 16ης ∆/νσης 

Είσπραξης ∆ηµ. Εσόδων. 

 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, 

σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 115 του ν.2238/94 ορίζεται, ότι τα 

πρόσωπα που είναι διευθυντές, διαχειριστές και γενικά εντεταλµένοι στη διοίκηση του 

νοµικού προσώπου, κατά το χρόνο της διάλυσης των λοιπών (πλην Α.Ε. και 

συνεταιρισµών) νοµικών προσώπων του άρθρου 101, ευθύνονται προσωπικώς και 

αλληλεγγύως για την πληρωµή του φόρου εισοδήµατος που οφείλεται από αυτά τα νοµικά 

πρόσωπα σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, καθώς και των φόρων που 

παρακρατούνται, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους. 

2. Όπως έχει διευκρινιστεί µε την αρ. πρωτ. 108102/6403/0016/ΠΟΛ. 1103/12.10.2004 

εγκύκλιο, από τη διατύπωση των αναφεροµένων πιο πάνω διατάξεων, προκύπτει αφενός 

ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ.2 ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως 

για την πληρωµή των συγκεκριµένων φόρων, ανεξάρτητα από το χρόνο που βεβαιώθηκαν 

οι φόροι αυτοί, µόνο όταν έχουν µια από τις οριζόµενες ιδιότητες κατά το χρόνο διάλυσής 

τους. Η ευθύνη των προσώπων αυτών επεκτείνεται και κατά το χρόνο λειτουργίας των 

νοµικών προσώπων του άρθρου 101 του ίδιου πιο πάνω νόµου, µόνο όµως για µη 

απόδοση παρακρατουµένων φόρων. ανάλογα µε το αν έχει γίνει ή όχι παρακράτηση. 
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3. Από τα στοιχεία του εγγράφου σας προκύπτει ότι ο φορολογούµενος «...» ήταν µέλος 

και διαχειριστής της εταιρείας «…» από την ηµεροµηνία σύστασής της (1-2-1991) έως τις 

21-1-2005, οπότε και απεχώρησε, έχοντας µεταβιβάσει τα εταιρικά του µερίδια. Σε βάρος 

της εταιρείας έχει βεβαιωθεί φόρος εισοδήµατος σύµφωνα µε την 

1061203/∆ΣΣΦΕ/Α΄/ΠΟΛ. 1144/20.5.1998 περί ελέγχου ανέλεγκτων φορολογικών 

υποθέσεων και επίλυση φορολογικών διαφορών εγκύκλιο από τη ∆.Ο.Υ. για οφειλές που 

ανάγονται στο χρόνο που ήταν διαχειριστής της. 

4. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι το φυσικό πρόσωπο - πρώην διαχειριστής της Ε.Π.Ε., 

δεν ευθύνεται για τυχόν οφειλόµενο φόρο εισοδήµατος του νοµικού προσώπου, διότι η 

συγκεκριµένη Ε.Π.Ε. δεν έχει λυθεί, αλλά συνεχίζει τη δραστηριότητά της και εποµένως 

στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 115 

του ν.2238/94. 

 

 

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1041054/11538πε/B0012 

 

ΘΕΜΑ: Ευθύνη µέλους Ιδιότυπης Μεταφορικής Εταιρείας - Ε.Π.Ε.. 

 

ΣΧΕΤ.: Το αριθµ. 10760119.4.2007 έγγραφό σας. 

 

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά µε το ανωτέρω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 115 του ν.2238/1994, τα 

πρόσωπα που είναι διευθυντές, διαχειριστές και γενικά εντεταλµένοι στη διοίκηση του 

νοµικού προσώπου, κατά το χρόνο της διάλυσης των λοιπών νοµικών προσώπων του 

άρθρου 101 (µεταξύ των οποίων και η Ε.Π.Ε), ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως 

για την πληρωµή του φόρου που οφείλεται από αυτά τα νοµικά πρόσωπα σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του νόµου αυτού, καθώς και των φόρων που παρακρατούνται, ανεξάρτητα από 

το χρόνο βεβαίωσής τους. Με τις διατάξεις δε της παρ.3 του ίδιου άρθρου και νόµου 

ορίζεται, ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 ευθύνονται 

προσωπικώς και αλληλεγγύως για τους παρακρατούµενους φόρους και κατά τη διάρκεια 

λειτουργίας του νοµικού προσώπου (µε τις διακρίσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 

αυτή). 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.383/1976 ορίζεται ότι επιτρέπεται η 
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σύσταση Ιδιότυπης Μεταφορικής Εταιρείας (Ι.Μ.Ε), η οποία θα διέπεται, από τη νοµοθεσία 

που ισχύει για τις εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, µε τις παρεκκλίσεις που αναφέρονται 

στις ίδιες αυτές διατάξεις. 

3. Με την αριθµ. 1074565/984/Α0012/ΠΟΛ. 1206/31.05.1993 εγκύκλιο διευκρινίσθηκε ότι 

τα κέρδη των εν λόγω εταιρειών φορολογούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις των φυσικών 

προσώπων στο όνοµα των µελών τους και εποµένως το νοµικό πρόσωπο της Ι.Μ.Ε. 

E.Π.E, υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήµατος χωρίς όµως να φορολογείται το ίδιο 

(Ε.10017/ΠΟΛ.147.Π.11.1978). 

4. Από τα στοιχεία που µας θέσατε υπόψη µε το σχετικό έγγραφό σας, καθώς και 

κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας προκύπτει ότι η «...» Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε διενήργησε 

µεταφορά εµπορευµάτων (τσιγάρων) χωρίς να ακολουθήσει τις απαιτούµενες τελωνειακές 

διαδικασίες και προέβη σε πράξεις που συνιστούν λαθρεµπορία. 

5. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι τα εισοδήµατα από την αλλοδαπή που αποκτά η 

ανωτέρω Ι.Μ.Ε -Ε.Π.Ε φορολογούνται στο όνοµα των µελών της. Συνεπώς, στην 

περίπτωση αυτή δεν µπορούν να εφαρµοσθούν οι διατάξεις του άρθρου 115 του 

ν.2238/1994 καθώς το άρθρο αυτό αναφέρεται στη ευθύνη των διοικούντων των νοµικών 

προσώπων. 
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ΑΡΘΡΟ 118 
 

Αθήνα, 21 ∆εκεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1118168/2309/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική ελάφρυνση σε δηµοσίους υπαλλήλους που 
εργάζονται για εννέα (9) µήνες σε νησιά µε πληθυσµό κάτω των 3.100 
κατοίκων. 

 

Απαντώντας στην από 5.12.2007 αίτησή σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 118 του ν.2238/1994, για τα φυσικά 

πρόσωπα που κατοικούν µόνιµα σε νησιά µε πληθυσµό, σύµφωνα µε την τελευταία 

απογραφή, κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, τα ποσά του πρώτου 

κλιµακίου εισοδήµατος της κλίµακας (α) της παρ.1 του άρθρου 9 του προαναφερθέντος 

νόµου, προκειµένου να υπολογιστεί ο φόρος που αναλογεί στα εισοδήµατά τους, 

αυξάνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%). Τα επόµενα κλιµάκια εισοδήµατος της κλίµακας 

παραµένουν ως έχουν. 

2. Επίσης, µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 63 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι αρµόδιος 

για την παραλαβή των δηλώσεων και τον έλεγχό τους, την εξακρίβωση αυτών που δεν 

έχουν επιδώσει δηλώσεις και γενικά για την επιβολή του φόρου είναι ο προϊστάµενος της 

δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας της κατοικίας του φορολογούµενου. 

3. Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων του Αστικού Κώδικα 51 «Το 

πρόσωπο έχει κατοικία τον τόπο της κύριας και µόνιµης εγκατάστασής του. Κανένας δεν 

µπορεί να έχει συγχρόνως περισσότερες από µία κατοικίες», 52 «Η κατοικία διατηρείται 

ωσότου αποκτηθεί νέα» και 53 «Αν δεν µπορεί να αποδειχθεί η τελευταία κατοικία του 

προσώπου, ως κατοικία θεωρείται ο τόπος της διαµονής του». 

4. Ακόµη, σύµφωνα µε την 5109/1982 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του 

Κράτους, που κοινοποιήθηκε µε την Ν.5772/ΠΟΛ. 175/24.8.1982 διαταγή µας, κατοικία 

του προσώπου είναι ο τόπος τον οποίο αυτό µε την πραγµατική του εγκατάσταση, 

κατέστησε το σταθερό κέντρο των βιοτικών του σχέσεων. Η επαγγελµατική εγκατάσταση 

χωρίς τον οικιακό βίο και την κατοικία της οικογένειάς του δεν έχει κρίσιµη σηµασία ως 

προς την κατοικία. Από την κατοικία διαστέλλεται η διαµονή. 

5. Εξάλλου, σύµφωνα µε την 1040801/750/ΠΟΛ. 1123/8.4.1997 απόφαση του Υπουργού 
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Οικονοµικών, η οποία αρχικά τροποποιήθηκε µε την 1102824/15681 Α0012/ΠΟΛ. 

1202/2.11.1999 και µετέπειτα µε την 1089017/2233/Α0012/ΠΟΛ. 11141 9.11.2004 

απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, η βεβαίωση µόνιµης κατοικίας, την οποία εκδίδει ο 

∆ήµαρχος ή ο Πρόεδρος της Κοινότητας, εάν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για την 

απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήµατος, πρέπει να αναγράφει ότι ο φορολογούµενος 

ήταν µόνιµος κάτοικος του νησιού ολόκληρο το έτος απόκτησης του εισοδήµατος, από το 

οποίο ζητείται η απαλλαγή και µέχρι την ηµεροµηνία χορήγησης της βεβαίωσης. Εξαίρεση 

υπάρχει µόνο για τους δηµόσιους υπαλλήλους και για τους υπαλλήλους Ν.Π.∆.∆. που 

διορίζονται στα Νησιά αυτά και ΟΙ οποίοι αρκεί να κατοικούν στα νησιά τουλάχιστον 9 

µήνες κατά το έτος απόκτησης του εισοδήµατος, από το οποίο ζητείται η απαλλαγή. 

6. Επίσης, όπως έγινε δεκτό µε την 1114220/1874/A0012/8.3.2000 διαταγή µας, η 

βεβαίωση του ∆ηµάρχου, που ορίζεται στην πιο πάνω απόφαση, πρέπει ν' αναφέρεται σε 

όλο το έτος, εκτός από την περίπτωση των δηµοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων 

Ν.Π.∆.∆., για τους οποίους πρέπει ν’ αναφέρεται τουλάχιστον σε χρονικό διάστηµα 9 

µηνών, γεγονός που θα παρουσιαστεί κατά το έτος τοποθέτησής τους στο νησί ή κατά το 

έτος αναχώρησής τους από αυτό. 

7. Περαιτέρω, όπως έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση µε το 

1062512/1132/Α0012/10.6.1997 έγγραφό της, οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε νησιά κάτω 

από 3.100 κατοίκους και υποβάλλουν δηλώσεις σε άλλες ∆.Ο.Υ. δεν δικαιούνται τις πιο 

πάνω φορολογικές απαλλαγές. Ειδικότερα, φορολογούµενοι που µένουν εποχιακά σ’ αυτά 

τα νησιά λόγω του επαγγέλµατός τους (εκπαιδευτικοί, τουριστικές επιχειρήσεις κ.λπ.) και 

υποβάλλουν δηλώσεις σε άλλες ∆.Ο.Υ. δεν δικαιούνται τη φορολογική ελάφρυνση που 

προβλέπεται από την παρ.1 του άρθρου 118 του ν.2238/1994. 

8. Κατόπιν των ανωτέρω και στην περίπτωση των δηµοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων 

Ν.Π.∆.∆. απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της απαλλαγής είναι η κύρια κατοικία 

της οικογένειάς τους να βρίσκεται σε νησί µε πληθυσµό κάτω των 3.100 κατοίκων και όχι 

απλώς να υπηρετούν διαµένοντας προσωρινά στο νησί και διατηρώντας τη µόνιµη 

κατοικία τους σε άλλο τόπο. 

9. Όπως αναφέρετε στην αίτησή σας, εκπαιδευτικός διορίστηκε το Σεπτέµβριο του 2004 

στην Κίµωλο και υπηρέτησε στο νησί αυτό µέχρι και τον Ιούνιο του 2007. Ωστόσο, το 

χρονικό, διάστηµα που υπηρετούσε στην Κίµωλο υπέβαλε τις φορολογικές του δηλώσεις 

στη ∆.Ο.Υ. Πατρών δηλώνοντας ως κύρια κατοικία του το σπίτι των γονιών του στην 

Πάτρα (φιλοξενούµενος από τους γονείς του). 

10. Εποµένως, εφόσον ο εν λόγω φορολογούµενος το χρονικό διάστηµα που υπηρετούσε 

ως εκπαιδευτικός στην Κίµωλο διατηρούσε τη µόνιµη κατοικία του στην Πάτρα, όπου 
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υπέβαλε τις φορολογικές του δηλώσεις (∆.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ) δεν δικαιούται τη φορολογική 

ελάφρυνση της παρ.1 του άρθρου 118 του ν.2238/1994. 

 

 

Αθήνα 26 Νοεµβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1105296/2092/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Κίνητρα ανάπτυξης µικρών νησιών. 

 

Απαντώντας στην από 30.10.2007 αίτησή σας, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, 

σας πληροφορούµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν.2238/1994, αρµόδιος 

για την παραλαβή των δηλώσεων και τον έλεγχό τους, την εξακρίβωση αυτών που δεν 

έχουν επιδώσει δηλώσεις και γενικά για την επιβολή του φόρου είναι ο Προϊστάµενος της 

δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας της κατοικίας του φορολογουµένου. 

2. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 118 του ν.2238/1994, για τα 

φυσικά πρόσωπα που κατοικούν µόνιµα σε νησιά µε πληθυσµό, σύµφωνα µε την 

τελευταία απογραφή, κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, το ποσό του 

πρώτου κλιµακίου εισοδήµατος της κλίµακας (α) της παρ.1 του άρθρου 9, προκειµένου να 

υπολογιστεί ο φόρος που αναλογεί στο εισόδηµά τους, αυξάνεται κατά πενήντα τοις εκατό 

(50%), (για εισοδήµατα που αποκτώνται από 1.1.2005 και µετά). Τα επόµενα κλιµάκια 

εισοδήµατος της κλίµακας παραµένουν ως έχουν. 

3. Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση του ν.2459/1997, η χορήγηση των πιο 

πάνω ελαφρύνσεων παρέχεται για λόγους αναπτυξιακούς, αλλά και µε σκοπό τη 

συγκράτηση και αύξηση του πληθυσµού στα νησιά αυτά για λόγους εθνικούς. 

4. Επίσης, µε την παρ.6 του ίδιου άρθρου και νόµου ορίζεται ότι µε αποφάσεις του 

Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη 

αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων του ανωτέρω άρθρου. 

5. Με βάση τη διάταξη της προηγούµενης παραγράφου του παρόντος εκδόθηκε η 

1040801/750/ΠΟΛ. 1123/8.4.1997 Α.Υ.Ο. η οποία αρχικά τροποποιήθηκε µε την 

1102824/1568/Α0012/ΠΟΛ. 1202/2.11.1999 Α.Υ.Ο. και µετέπειτα µε την 

1089017/2233/Α0012/ΠΟΛ. 1114/9.11.2004 Α.Υ.Ο. και µε την οποία ορίζεται ότι τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εφαρµογή της πιο πάνω διάταξης είναι 

προκειµένου. για τα φυσικά πρόσωπα, βεβαίωση του ∆ηµάρχου ή του Προέδρου της 

Κοινότητας ότι ο δικαιούχος είναι γραµµένος στα οικεία δηµοτολόγια και ότι κατοικεί 
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µόνιµα, στην περιφέρεια του ∆ήµου ή της Κοινότητας, η οποία βρίσκεται σε νησί µε 

πληθυσµό κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, σύµφωνα µε την τελευταία 

απογραφή. Κατ’ εξαίρεση, για τους αλλοδαπούς εργαζόµενους πολίτες των χωρών των 

κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε αυτοί είναι µισθωτοί είτε µη µισθωτοί, τους 

δηµοσίους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους Ν.Π.∆.∆., δεν απαιτείται η εγγραφή τους στα 

οικεία δηµοτολόγια. Προκειµένου για εγγάµους θα βεβαιώνεται ότι ο ίδιος και η σύζυγός 

του κατοικεί µόνιµα στο νησί. 

Εάν η βεβαίωση πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για την απαλλαγή από τη φορολογία 

εισοδήµατος, πρέπει να αναγράφεται σ’ αυτήν ότι ο φορολογούµενος ήταν µόνιµος 

κάτοικος του νησιού ολόκληρο το έτος απόκτησης του εισοδήµατος, από το οποίο ζητείται 

η απαλλαγή και µέχρι την ηµεροµηνία χορήγησης της βεβαίωσης. 

Επίσης, στην περίπτωση εγγάµων που ο ένας σύζυγος λόγω εργασίας διατηρεί 

προσωρινή κατοικία σε άλλον τόπο, προκειµένου να έχει το δικαίωµα της απαλλαγής ο 

άλλο σύζυγος που κατοικεί µόνιµα στο νησί και παράλληλα εργάζεται ή έχει επιχείρηση 

στο νησί, απαιτείται αφενός στη βεβαίωση του ∆ήµου ή της Κοινότητας να βεβαιώνεται ότι 

η οικογένεια (σύζυγοι και τέκνα) κατοικεί µόνιµα στο νησί αλλά ο ένας σύζυγος λόγω 

υπηρεσιακών αναγκών διατηρεί προσωρινή κατοικία αλλού και ότι και οι δύο σύζυγοι είναι 

γραµµένοι στα οικεία δηµοτολόγια. Επίσης απαιτείται βεβαίωση του εργοδότη του συζύγου 

που εργάζεται σε άλλον τόπο, για τον τόπο και χρόνο εργασίας του συζύγου αυτού. 

6. Ακόµα, σύµφωνα µε την 5109/1982 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του 

Κράτους, που κοινοποιήθηκε µε τη Ν.5772/ΠΟΛ. 175124.8.1982 διαταγή µας, κατοικία του 

προσώπου είναι ο τόπος τον οποίο αυτό µε την πραγµατική του εγκατάσταση, κατέστησε 

το σταθερό κέντρο των βιοτικών του σχέσεων. Η επαγγελµατική εγκατάσταση χωρίς τον 

οικιακό βίο και την κατοικία της οικογένειάς του δεν έχει κρίσιµη σηµασία ως προς την 

κατοικία. Από την κατοικία διαστέλλεται η διαµονή. 

7. Περαιτέρω, όπως έγινε δεκτό από τη ∆ιοίκηση µε το 

1062512/1132/Α0012/10.6.1997 έγγραφό της, οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε νησιά κάτω 

από 3.100 κατοίκους και υποβάλλουν δηλώσεις σε άλλες ∆.Ο.Υ. δεν δικαιούνται τις πιο 

πάνω φορολογικές απαλλαγές. 

8. Σύµφωνα µε τα παραπάνω και στην περίπτωση των δηµοσίων υπαλλήλων 

(στους οποίους συµπεριλαµβάνονται και οι στρατιωτικοί) και υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆., 

απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της απαλλαγής είναι η κύρια κατοικία της 

οικογένειας να βρίσκεται σε νησί µε πληθυσµό κάτω των 3.100 κατοίκων και όχι απλώς να 

υπηρετούν διαµένοντας προσωρινά στο νησί και διατηρώντας τη µόνιµη κατοικία τους σε 

άλλο τόπο. 
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9. Εξάλλου, όπως τονίζεται στο φυλλάδιο οδηγιών συµπλήρωσης της δήλωσης 

φορολογίας εισοδήµατος, στον Πίνακα 1 του εντύπου Ε1 συµπληρώνεται η διεύθυνση 

επαγγέλµατος µόνο από όσους αποκτούν εισόδηµα από επιχειρήσεις γενικά και ελευθέρια 

επαγγέλµατα, ενώ η διεύθυνση κατοικίας συµπληρώνεται υποχρεωτικά από όλους 

ανεξαιρέτως τους φορολογούµενους. 

10. Όπως αναφέρετε στην αίτησή σας, ο κύριος «..» δηλώνει κύρια κατοικία δική 

του και της οικογένειάς του στο Παλαιό Φάληρο, στη ∆.Ο.Υ. του οποίου υποβάλλει τη 

φορολογική του δήλωση και διαµονή στη Σκύρο, όπου είναι ∆ήµαρχος. Ο άλλος 

φορολογούµενος κύριος «...», όπως αναφέρετε, υπηρετεί στο ναυτικό στη Σκύρο και 

δηλώνει µε τις αρχικές του δηλώσεις οικονοµικών ετών 2005 και 2006 κύρια κατοικία στην 

Πετρούπολη και επαγγελµατική κατοικία στη Σκύρο. Ειδικά ο δεύτερος για το οικονοµικό 

έτος 2005 υπέβαλε τροποποιητική δήλωση, δηλώνοντας ότι η κατοικία του βρίσκεται στη 

Σκύρο η οποία, όµως, απορρίφθηκε από τη ∆.Ο.Υ. Πετρούπολης. 

11. Από τα παραπάνω και µε βάση τα έγγραφα που προσκοµίσατε, προκύπτουν τα 

εξής: 

α) Ο Προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. είναι αρµόδιος να ελέγξει µε βάση τα πραγµατικά 

δεδοµένα (κατοικίες και των δύο συζύγων, τόπος απασχόλησής τους, τόπος φοίτησης των 

τέκνων σε σχολεία, αγορές περιουσιακών στοιχείων κ.τ.λ.) ποια είναι η µόνιµη κατοικία της 

οικογένειας, 

β) η διαµονή και µόνο ενός από τους συζύγους σε νησί κάτω των 3.100 κατοίκων, 

χωρίς τη µόνιµη κατοικία της οικογένειας, δεν αρκεί για τη χορήγηση της σχετικής 

απαλλαγής και 

γ) µε βάση το άρθρο 63 του ν.2238/1994 η δήλωση εισοδήµατος των µισθωτών 

υποβάλλεται υποχρεωτικά στη ∆.Ο.Υ. του τόπου κατοικίας και δεν επιλέγει ο καθένας πού 

θα υποβάλλει τη δήλωση. 

12. Συνεπώς, στις περιπτώσεις των ανωτέρω φορολογουµένων, εφόσον η µόνιµη 

κατοικία τους δεν είναι στη Σκύρο αλλά στην Αθήνα, γεγονός το οποίο οι ίδιοι οι 

φορολογούµενοι δηλώνουν και το οποίο ανάγεται στην ελεγκτική εξουσία των 

προϊσταµένων των αρµοδίων ∆.Ο.Υ., καλώς δεν τους χορηγήθηκε η φοροαπαλλαγή του 

άρθρου 118 του ν.2238/1994. 
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Αθήνα. 8 Οκτωβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1088111/1709/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Κίνητρα απόδοσης µικρών νησιών. 

 

Απαντώντας στο υπ’ αρ.4181/11.9.2007 έγγραφό σας, σχετικά µε το παραπάνω 

θέµα, σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ.1 του άρθρου 118 του ν.2238/1994, για τα 

φυσικά πρόσωπα που κατοικούν µόνιµα σε νησιά µε πληθυσµό, σύµφωνα µε την 

τελευταία απογραφή, κάτω από 3.100 κατοίκους, το ποσό του πρώτου κλιµακίου 

εισοδήµατος της κλίµακας της παραγρ.1 του άρθρου 9, προκειµένου να υπολογισθεί ο 

φόρος που αναλογεί στο εισόδηµά τους, αυξάνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), (για 

εισοδήµατα που αποκτώνται από 1.1.2005 και µετά). Τα επόµενα κλιµάκια εισοδήµατος 

της κλίµακας παραµένουν ως έχουν. 

2. Ο τόπος κατοικίας των φορολογουµένων, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από 

φορολογική διάταξη ή από διµερή διακρατική σύµβαση αποφυγής διπλής φορολογίας, σε 

κάθε συγκεκριµένη περίπτωση κρίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 51 εΠ.ΑΚ. 

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην 5109/13.07.1982 γνωµοδότηση του Νοµικού 

Συµβούλου του Υπουργείου Οικονοµικών, που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό 

Οικονοµικών και κοινοποιήθηκε µε την Ν.5772/ΠΟΛ. 175/24.08.1982 διαταγή µας, κατοικία 

του προσώπου είναι ο τόπος, τον οποίο αυτό µε την πραγµατική του εγκατάσταση 

κατέστησε το σταθερό κέντρο των βιοτικών του σχέσεων. Η πρόθεση για µόνιµη 

εγκατάσταση δεν είναι ανάγκη να δηλώνεται ρητά, αλλά προκύπτει από γεγονότα που 

υποπίπτουν στην αντίληψη τρίτων, από τα οποία διαφαίνεται ότι το πρόσωπο έταξε 

ορισµένο τόπο ως κέντρο της ύπαρξής του, των βιοτικών του σχέσεων, των υλικών και 

ιδανικών του συµφερόντων, του οικιακού του βίου και της επαγγελµατικής του 

εγκατάστασης. 

3. Περαιτέρω, όπως έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση µε το 

1062512/1132/Α0012/10.6.1997 έγγραφό της, οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε νησιά κάτω 

από 3.100 κατοίκους και υποβάλλουν δηλώσεις σε άλλες ∆.Ο.Υ., δεν δικαιούνται τις πιο 

πάνω φορολογικές απαλλαγές. 

4. Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο έγγραφό σας, ο φορολογούµενος υπηρετεί 

στην Αντίπαρο, αλλά υποβάλλει δήλωση εισοδήµατος στην ∆.Ο.Υ. της Πάρου, στην οποία 

δηλώνει µόνιµη κατοικία αυτού και της οικογένειάς του. Ζητά να πληροφορηθεί, αν 

εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 118 του ν.2238/1994, επειδή υπηρετεί σε νησί µε 
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πληθυσµό κάτω των 3.100 κατοίκων. 

5. Κατόπιν των ανωτέρω και στην περίπτωση των δηµοσίων υπαλλήλων 

απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της απαλλαγής είναι η κύρια κατοικία της 

οικογένειας να βρίσκεται σε νησί µε πληθυσµό κάτω των 3.100 κατοίκων και όχι απλώς να 

υπηρετούν διαµένοντας προσωρινά στο νησί και διατηρώντας την µόνιµη κατοικία τους σε 

άλλο τόπο. 

6. Συνεπώς, ο φoρoλoγoύµενός σας, δεν υπάγεται στις διατάξεις του αρ.118 

ν.2238/94 και θα φορολογηθεί µε βάση την κλίµακα του άρθρου 9 ν.2238/1994. 

 

 

Αθήνα, 19 Σεπτεµβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ: 1079703/1562/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική ελάφρυνση σε Στρατιωτικό που υπηρέτησε σε νησί 
µε πληθυσµό κάτω των 3.100 κατοίκων. 

 

Σε απάντηση του υπ’ αριθµ. πρωτ. 3855/16-8-2007 εγγράφου σας, αναφορικά µε το 

παραπάνω θέµα, σας πληροφορούµε τα εξής 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ, 1 του άρθρου 118 του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήµατος (ν.2238/1994), για τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν µόνιµα σε νησιά µε 

πληθυσµό, σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή, κάτω από 3.100 κάτοικους, το ποσό του 

πρώτου κλιµακίου εισοδήµατος της κλίµακας (α) της παραγρ. 1 του άρθρου 9, 

προκειµένου να υπολογισθεί ο φόρος που αναλογεί στο εισόδηµά τους, αυξάνεται κατά 

πενήντα τοις εκατό (50%) και τα επόµενα κλιµάκια εισοδήµατος της κλίµακας παραµένουν 

ως έχουν. 

2. Επίσης, σύµφωνα µε την 1102824/1568/Α0012/ΠΟΛ. 1202/2/11/1999 απόφαση του 

Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία τροποποιήθηκε η 1040801/750/Α0012/ΠΟΛ. 

1123/8-4-1997 απόφαση του ίδιου, η βεβαίωση µόνιµης κατοικίας, την οποία εκδίδει ο 

∆ήµαρχος, εάν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για την απαλλαγή από τη φορολογία 

εισοδήµατος, πρέπει να αναγράφει ότι ο φορολογούµενος ήταν µόνιµος κάτοικος του 

νησιού ολόκληρο το έτος απόκτησης του εισοδήµατος, από το οποίο ζητείται η απαλλαγή 

και µέχρι την ηµεροµηνία χορήγησης της βεβαίωσης. Εξαίρεση υπάρχει µόνο για τους 

δηµόσιους υπάλληλους και για τους υπάλληλους Ν.Π.∆.∆. που διορίζονται στα νησιά αυτά 

και οι οποίοι αρκεί να κατοικούν στα νησιά τουλάχιστον 9 µήνες κατά το έτος απόκτησης 

του εισοδήµατος, από το οποίο ζητείται η απαλλαγή. 
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3. Εξάλλου, όπως έγινε δεκτό µε την 1114220/1874/Α0012/8-3-2000 διαταγή µας, η 

βεβαίωση του ∆ηµάρχου, που ορίζεται στην παραπάνω απόφαση, πρέπει να αναφέρεται 

σε όλο το έτος, εκτός από την περίπτωση των δηµοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων 

Ν.Π.∆.∆., για τους οποίους πρέπει να αναφέρεται τουλάχιστον σε χρονικό διάστηµα 9 

µηνών, γεγονός που θα παρουσιαστεί κατά το έτος τοποθέτησής τους στο νησί ή κατά το 

έτος αναχώρησής τους από αυτό. 

4. Ακόµα, σύµφωνα µε την 5109/1982 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του 

Κράτους, που κοινοποιήθηκε µε την Ν.5772/ΠΟΛ. 175/24-8-1982 διαταγή µας, κατοικία 

του προσώπου είναι ο τόπος τον οποίο αυτό µε την πραγµατική του εγκατάσταση, 

κατέστησε το σταθερό κέντρο των βιοτικών του σχέσεων. Η επαγγελµατική εγκατάσταση 

χωρίς τον οικιακό βίο και την κατοικία της οικογένειάς του δεν έχει κρίσιµη σηµασία ως 

προς την κατοικία. Από την κατοικία διαστέλλεται η διαµονή. 

5. Περαιτέρω, όπως έγινε δεκτό από τη ∆ιοίκηση µε το 1062512/1132/Α0012/10/61997 

έγγραφό της, οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε νησιά κάτω από 3.100 κάτοικους και 

υποβάλλουν δηλώσεις σε άλλες ∆.Ο.Υ., δεν δικαιούνται τις πιο πάνω φορολογικές 

απαλλαγές. 

6. Σύµφωνα µε τα παραπάνω και στην περίπτωση των δηµοσίων υπαλλήλων (στους 

οποίους συµπεριλαµβάνονται και οι στρατιωτικοί) και υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆., απαραίτητη 

προϋπόθεση για τη χορήγηση της απαλλαγής είναι η κύρια κατοικία της οικογένειας να 

βρίσκεται σε νησί µε πληθυσµό κάτω των 3.100 κατοίκων και όχι απλώς να υπηρετούν 

διαµένοντας προσωρινά στο νησί και διατηρώντας την µόνιµη κατοικία τους σε άλλο τόπο. 

∆εδοµένου λοιπόν ότι ο φορολογούµενος δηλώνει ως κύρια κατοικία του τη 

Γουµένισσα Κιλκίς, στην οποία υποβάλλει και τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατός του, 

δεν υπάγεται στην πιο πάνω ευνοϊκή φορολογική διάταξη και για τον πρόσθετο λόγο ότι η 

βεβαίωση που σας προσκόµισε, όπως αναφέρετε στο έγγραφό σας, είναι διαµονής και 

θητείας και όχι µόνιµης κατοικίας. 

 

 

Αθήνα, 9 Ιουλίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1062256/1249/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική ελάφρυνση σε αγροτικό γιατρό που εργάστηκε σε 
νησί µε πληθυσµό κάτω των 3.100 κατοίκων. 

 

Απάντηση στην από 22.7.2007 αίτησή σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας 
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πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 118 του ν.2238/1994, για τα 

φυσικά πρόσωπα που κατοικούν µόνιµα σε νησιά µε πληθυσµό, σύµφωνα µε την 

τελευταία απογραφή, κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, τα ποσά του 

πρώτου κλιµακίου εισοδήµατος της κλίµακας (α) της παρ. 1 του άρθρου 9 του 

προαναφερθέντος νόµου, προκειµένου να υπολογιστεί ο φόρος που αναλογεί στα 

εισοδήµατά τους, αυξάνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%). Τα επόµενα κλιµάκια 

εισοδήµατος της κλίµακας παραµένουν ως έχουν. 

2. Επίσης, µε την παρ. 6 του ίδιου άρθρου και νόµου ορίζεται ότι µε αποφάσεις του 

Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη 

αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων του ανωτέρω άρθρου. 

3. Με βάση τη διάταξη της προηγούµενης παραγράφου του παρόντος εκδόθηκε η 

1040801/750/ΠΟΛ. 1123/8.4.1997 Α.Υ.Ο., η οποία αρχικά τροποποιήθηκε µε την 

102824/1568/Α0012/ΠΟΛ. 1202/2.11.1999 Α.Υ.Ο. και µετέπειτα µε την 

1089017/2233/Α0012/ΠΟΛ. 1114/9.11.2004 Α.Υ.Ο. και µε την οποία ορίζεται ότι τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται για τα φυσικά πρόσωπα για την εφαρµογή της πιο πάνω 

διάταξης είναι βεβαίωση του ∆ηµάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας ότι ο δικαιούχος 

είναι γραµµένος στα οικεία δηµοτολόγια και ότι κατοικεί µόνιµα, στην περιφέρεια του 

∆ήµου ή της Κοινότητας, η οποία βρίσκεται σε νησί µε πληθυσµό κάτω από τρεις χιλιάδες 

εκατό (3.100) κατοίκους, σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή. Κατ’ εξαίρεση, για τους 

δηµοσίους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους Ν.Π.∆.∆., δεν απαιτείται η εγγραφή τους στα 

οικεία δηµοτολόγια. Προκειµένου για εγγάµους θα βεβαιώνεται ότι ο ίδιος και η σύζυγός 

του κατοικεί µόνιµα στο νησί. 

4. Επίσης, σύµφωνα µε την 5109/1982 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του 

Κράτους, που κοινοποιήθηκε µε τη Ν.5772/ΠΟΛ. 175/24.8.1982 διαταγή µας, κατοικία του 

προσώπου είναι ο τόπος τον οποίο αυτό µε την πραγµατική του εγκατάσταση, κατέστησε 

το σταθερό κέντρο των βιοτικών του σχέσεων. Η επαγγελµατική εγκατάσταση χωρίς τον 

οικιακό βίο και την κατοικία της οικογένειάς του δεν έχει κρίσιµη σηµασία ως προς την 

κατοικία. Από την κατοικία διαστέλλεται η διαµονή. 

5. Όπως αναφέρετε στην αίτησή σας και σύµφωνα µε την απόφαση του Υπουργού 

Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και την «…» βεβαίωση του ΚΥ Κω προσληφθήκατε µε 

σχέση εργασίας ∆ηµοσίου ∆ικαίου (δηµόσιος υπάλληλος) και εργαστήκατε από 

26.11.2005 µέχρι και 2.12.2006 και συνεχίσατε µε παράταση έως και 8.2.2007 ως 

αγροτικός ιατρός σε προσωρινή θέση στο Π.Ι. της Νισύρου που συστήθηκε µε την 

προαναφερθείσα απόφαση για την εκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου. 
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6. Κατόπιν των ανωτέρω, εφόσον εργαστήκατε στη Νίσυρο ολόκληρο το έτος 2006 

ως αγροτικός ιατρός, για την εφαρµογή των ευνοϊκών διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 

118 του ν.2238/1994 απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η προσκόµιση βεβαίωσης από το 

∆ήµαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας του νησιού µε την οποία θα βεβαιώνεται ότι το 

χρονικό αυτό διάστηµα που εργαστήκατε στη Νίσυρο ήσασταν και µόνιµος κάτοικος του 

νησιού. 

 

 

Αθήνα, 23 Μαΐου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1042978/832/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: ∆ικαίωµα φορολογικής ελάφρυνσης στην περίπτωση συζύγων 
που κατοικούν σε νησί κάτω των 3.100 κατοίκων και εργάζονται ως 
µισθωτοί στην Αθήνα. 

 

Απαντώντας στην από 3.5.2007 αίτησή σας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας 

πληροφορούµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 118 του ν.2238/1994, για τα φυσικά 

πρόσωπα που κατοικούν µόνιµα σε νησιά µε πληθυσµό, σύµφωνα µε την τελευταία 

απογραφή, κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, τα ποσά του πρώτου 

κλιµακίου εισοδήµατος της κλίµακας (α) της παρ.1 του άρθρου 9 του προαναφερθέντος 

νόµου, προκειµένου να υπολογιστεί ο φόρος που αναλογεί στα εισοδήµατά τους, 

αυξάνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%). Τα επόµενα κλιµάκια εισοδήµατος της κλίµακας 

παραµένουν ως έχουν. 

2. Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση του ν.2459/1997, η χορήγηση των πιο πάνω 

ελαφρύνσεων παρέχεται για λόγους αναπτυξιακούς, αλλά και µε σκοπό τη συγκράτηση και 

αύξηση του πληθυσµού στα νησιά αυτά για λόγους εθνικούς. 

3. Επίσης, µε την παρ.6 του ίδιου άρθρου και νόµου ορίζεται ότι µε αποφάσεις του 

Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη 

αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων του ανωτέρου άρθρου. 

4. Με βάση τη διάταξη της προηγούµενης παραγράφου του παρόντος εκδόθηκε η 

1040801/750/ΠΟΛ. 1123/8.4.1997 Α.Υ.Ο., η οποία αρχικά τροποποιήθηκε µε την 

1102824/1568/Α0012/ΠΟΛ. 1202/2.11.1999 Α.Υ.Ο. και µετέπειτα µε την 

1089017/2233/Α0012/ΠΟΛ. 1114/9.11.2004 Α.Υ.Ο. και µε την οποία ορίζεται ότι τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εφαρµογή της πιο πάνω διάταξης είναι: 
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α) Για τα φυσικά πρόσωπα, βεβαίωση του ∆ηµάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας ότι ο 

δικαιούχος είναι γραµµένος στα οικεία δηµοτολόγια και ότι κατοικεί µόνιµα, στην 

περιφέρεια του ∆ήµου ή της Κοινότητας, η οποία βρίσκεται σε Νησί µε πληθυσµό κάτω 

από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή. Κατ’ 

εξαίρεση, για τους αλλοδαπούς εργαζόµενους πολίτες των χωρών των κρατών - µελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε αυτοί είναι µισθωτοί είτε µη µισθωτοί, τους δηµοσίους 

υπαλλήλους και τους υπαλλήλους Ν.Π.∆.∆., δεν απαιτείται η εγγραφή τους στα οικεία 

δηµοτολόγια. Προκειµένου για εγγάµους θα βεβαιώνεται ότι ο ίδιος και η σύζυγός του 

κατοικεί µόνιµα στο νησί. 

Εάν η βεβαίωση πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για την απαλλαγή από τη φορολογία 

εισοδήµατος, πρέπει να αναγράφεται σ’ αυτήν ότι ο φορολογούµενος ήταν µόνιµος 

κάτοικος του Nησιoύ ολόκληρο το έτος απόκτησης του εισοδήµατος, από το οποίο ζητείται 

η απαλλαγή και µέχρι την ηµεροµηνία χορήγησης της βεβαίωσης. 

Επίσης, στην περίπτωση εγγάµων που ο ένας σύζυγος λόγω εργασίας διατηρεί 

προσωρινή κατοικία σε άλλον τόπο, προκειµένου να έχει το δικαίωµα της απαλλαγής ο 

άλλος σύζυγος που κατοικεί µόνιµα στο Νησί και παράλληλα εργάζεται ή έχει επιχείρηση 

στο Νησί, απαιτείται αφενός στη βεβαίωση του ∆ήµου ή της Κοινότητας να βεβαιώνεται ότι 

η οικογένεια (σύζυγοι και τέκνα) κατοικεί µόνιµα στο Νησί αλλά ο ένας σύζυγος λόγω 

υπηρεσιακών αναγκών διατηρεί προσωρινή κατοικία αλλού και ότι και οι δύο σύζυγοι είναι 

γραµµένοι στα οικεία δηµοτολόγια. Επίσης απαιτείται βεβαίωση του εργοδότη του συζύγου 

που εργάζεται σε άλλον τόπο, για τον τόπο και χρόνο εργασίας του συζύγου αυτού. 

β) Για τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν µόνιµα και ασκούν ατοµική επιχείρηση ή 

ελευθέριο επάγγελµα σε νησί µε πληθυσµό κάτω από 3.100 κατοίκους, εφόσον η αρµόδια 

για τη φορολογία τους ∆.Ο.Υ. βρίσκεται εκτός αυτού του νησιού, θα υποβάλλουν εκτός 

από το πιο πάνω δικαιολογητικό, βεβαίωση του Προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ. στην περιφέρεια 

της οποίας βρίσκεται το υποκατάστηµα, µε την οποία θα βεβαιώνεται η λειτουργία του 

υποκαταστήµατος κατά την κρινόµενη διαχειριστική περίοδο και ειδικότερα, το αντικείµενο 

των εργασιών του και περαιτέρω, αν πραγµατοποίησε στην ίδια χρήση ακαθάριστα έσοδα 

ή αν παρήχθησαν σ’ αυτό προϊόντα. 

5. Ο τόπος κατοικίας των φορολογουµένων, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από 

φορολογική διάταξη ή από διµερή διακρατική σύµβαση της αποφυγής διπλής φορολογίας, 

σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση κρίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 51 

επ.ΑΚ. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην 5109/13.07.1982 γνωµοδότηση του Νοµικού 

Συµβούλου του Υπουργείου Οικονοµικών, που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό 

Οικονοµικών και κοινοποιήθηκε µε την Ν.5772/ΠΟΛ. 175/24.08.1982 διαταγή µας, κατοικία 
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του προσώπου είναι ο τόπος, τον οποίο αυτό µε την πραγµατική του εγκατάσταση 

κατέστησε το σταθερό κέντρο των βιοτικών του σχέσεων. Η πρόθεση για µόνιµη 

εγκατάσταση δεν είναι ανάγκη να δηλώνεται ρητά, αλλά προκύπτει από γεγονότα που 

υποπίπτουν στην αντίληψη τρίτων, από τα οποία διαφαίνεται ότι το πρόσωπο έταξε 

ορισµένο τόπο ως κέντρο της ύπαρξής του, των βιοτικών του σχέσεων, των υλικών και 

ιδανικών του συµφερόντων, του οικιακού του βίου και της επαγγελµατικής του 

εγκατάστασης. 

6. Όπως αναφέρετε στην αίτησή σας, εσείς και η σύζυγός σας δηλώνετε ότι είστε µόνιµοι 

κάτοικοι Ύδρας, αλλά εργάζεστε στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών και επιθυµείτε το 

εισόδηµα που αποκτάτε από την εργασία σας στην Αθήνα να φορολογηθεί µε βάση τις 

ευνοϊκές διατάξεις του άρθρου 118 του Κ.Φ.Ε.. 

7. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για να δικαιούται ένα φυσικό πρόσωπο την πιο πάνω 

απαλλαγή πρέπει αφενός να είναι µόνιµος κάτοικος - γραµµένος στα δηµοτολόγια σε νησί 

κάτω των 3.100 κατοίκων και αφετέρου να εργάζεται ή να ασκεί επαγγελµατική 

δραστηριότητα στο νησί αυτό. 

8. Συνεπώς, εφόσον τα εισοδήµατά σας δεν προέρχονται από εργασία σας στην Ύδρα 

αλλά από εργασία σας στην Αθήνα, δεν δικαιούστε την ανωτέρω απαλλαγή αφού το 

γεγονός ότι εργάζεστε στην Αθήνα έρχεται σε αντιδιαστολή µε το ότι έχετε καταστήσει την 

Ύδρα σταθερό κέντρο των βιοτικών σας σχέσεων και ότι είστε µόνιµοι κάτοικοί της και 

επίσης, σύµφωνα µε την προαναφερθείσα εισηγητική έκθεση, σκοπός της χορήγησης των 

ανωτέρω ελαφρύνσεων είναι να ενισχυθεί, µεταξύ άλλων, η επαγγελµατική δραστηριότητα 

στα µικρά αυτά νησιά η οποία και συµβάλλει στην ανάπτυξή τους. 

9. Τέλος, το παρόν κοινοποιείται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. Πόρου, η οποία και παρακαλείται 

για τις δικές της ενέργειες, ενηµερώνοντας σχετικά την Υπηρεσία µας. 
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΝΟΜΟΙ 
 

Ν.3299/2004 
 

Αθήνα,3 ∆εκεµβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1105096/1165/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση των επιχορηγήσεων που 
καταβάλλονται σύµφωνα µε το ν.3299/2004 σε ανώνυµη εταιρεία λόγω 
πραγµατοποίησης επενδύσεων. 

 

ΣΧΕΤ.: Η από 30.10.2007 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ.7 του άρθρου 8 του 

ν.3299/2004, οι επιχορηγήσεις επενδύσεων, οι επιδοτήσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης, οι 

επιχορηγήσεις του µισθολογικού κόστους της απασχόλησης που καταβάλλονται µε βάση 

τις διατάξεις του νόµου αυτού απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήµου ή 

δικαίωµα, καθώς και από κάθε άλλη επιβάρυνση σε όφελος του ∆ηµοσίου ή τρίτου. Τα 

ποσά αυτά των επιχορηγήσεων δεν αφαιρούνται από την αξία των επενδυτικών δαπανών 

και το µισθολογικό κόστος της απασχόλησης προκειµένου να γίνει προσδιορισµός των 

φορολογητέων κερδών. 

2. Με τις διατάξεις της αριθ.1017621/10262/Β0012/ΠΟΛ. 1029/17.02.2006 Απόφασης 

του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των 

διατάξεων της παρ.21 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι οι 

αποσβέσεις που αναλογούν στην αξία των παγίων στοιχείων που επιχορηγούνται βάσει 

αναπτυξιακών νόµων (ν.1892/1990, ν.2601/1998) ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την 

πραγµατοποίηση επενδύσεων, δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα 

έσοδα. 

Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τις αποσβέσεις των παγίων στοιχείων που 

επιχορηγούνται µε το ν.3299/2004. 

3. Από τα στοιχεία της σχετικής αίτησής σας προκύπτει, ότι µε την 

αριθ.ΙΕ/4714/Π02/4/00127/Ε/Ν.3299/2004/12.07.2006 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 
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Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης η εταιρεία σας υπήχθη στο ν.3299/2004 για 

την πραγµατοποίηση επενδύσεων εκσυγχρονισµού και επέκτασης της εργοστασιακής σας 

µονάδας στη ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας. 

4. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι αποσβέσεις που αναλογούν στην αξία των 

παγίων στοιχείων σας που επιχορηγούνται µε βάση το ν.3299/2004 εκπίπτουν από τα 

ακαθάριστα έσοδά σας, καθόσον τα ποσά των εν λόγω επιχορηγήσεων δεν αφαιρούνται 

από την αξία των επενδυτικών σας δαπανών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.7 του 

άρθρου 8 του ν.3299/2004 και εποµένως, η εταιρεία σας δικαιούται να εκπέσει το σύνολο 

των αποσβέσεων των επιχορηγηθέντων παγίων στοιχείων από τα ακαθάριστα έσοδά της. 

 

 

Αθήνα, 20 Νοεµβρίου 2007 

Αριθµ. πρωτ.: 1090407/10994/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Τρόπος κάλυψης της «ίδιας συµµετοχής» του επενδυτή, στις 
επενδύσεις που εντάσσονται στο καθεστώς της φορολογικής 
απαλλαγής του ν.3299/2004. 

 

ΣΧΕΤ.: Η από 09.10.2007 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.γ΄ της παρ.1 του άρθρου 1 του ν.3299/2004, 

στα υπαγόµενα στις διατάξεις του νόµου αυτού επενδυτικά σχέδια παρέχεται Φορολογική 

απαλλαγή ύψους µέχρι ενός ποσοστού ή του συνόλου της αξίας της ενισχυόµενης 

δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας της χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

καινούριου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η χρήση. Η 

ενίσχυση αυτή συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήµατος µη 

διανεµόµενων κερδών από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης της πρώτης 

δεκαετίας από την πραγµατοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, µε το σχηµατισµό 

ισόποσου αφορολόγητου αποθεµατικού. 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της περ. Β΄ της παρ.3 του άρθρου 5 του ως άνω 

νόµου, µε τις οποίες καθορίσθηκαν οι προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για τη 

χορήγηση ενισχύσεων του ίδιου νόµου, ορίζεται, ότι στις επενδύσεις που εντάσσονται στο 

καθεστώς της (φορολογικής απαλλαγής ή της επιδότησης του κόστους της 



 840 

δηµιουργούµενης απασχόλησης, τουλάχιστον το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του 

κόστους πρέπει να καλύπτεται από χρηµατοδοτική συµβολή του φορέα της επένδυσης 

που συνίσταται σε ίδια κεφάλαια ή δάνειο, υπό την προϋπόθεση ότι το τµήµα αυτό δεν 

συνοδεύεται από καµία κρατική ενίσχυση. 

3. Εξάλλου, µε τις διατάξεις της υποπερ.γ΄ της περ.Α΄ της παρ.3 του ίδιου άρθρου 

και νόµου ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι για τις λοιπές περιπτώσεις, στις οποίες 

περιλαµβάνονται και οι επενδύσεις που εντάσσονται στο καθεστώς της φορολογικής 

απαλλαγής. ως ίδια συµµετοχή του επενδυτή νοείται για µεν τις νεοϊδρυόµενες εταιρείες το 

καταβεβληµένο κεφάλαιο τους, για δε τις υφιστάµενες το ποσό της αύξησης του εταιρικού 

κεφαλαίου τους που προκύπτει από νέες σε µετρητά εισφορές των εταίρων ή κατά 

περίπτωση τα Φορολογηθέντα αποθεµατικά. όπως αυτά προβλέπονται από την κείµενη 

νοµοθεσία, εκτός του τακτικού, χωρίς να απαιτείται αύξηση του µετοχικού ή εταιρικού 

κεφαλαίου και υπό τον όρο ότι τα αποθεµατικά αυτά δεν θα µπορούν να διανεµηθούν πριν 

την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της 

επένδυσης. Τα αποθεµατικά αυτά εµφανίζονται σε ιδιαίτερο λογαριασµό στα λογιστικά 

βιβλία της επιχείρησης. 

4. Με το αρ.7958/21.02.2006 έγγραφο της ∆/νσης Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών 

Επενδύσεων έχει διευκρινιστεί, ότι σε περίπτωση κάλυψης της ίδιας συµµετοχής, 

υφιστάµενης εταιρείας που έχει υποβάλλει επενδυτικό σχέδιο για υπαγωγή στο 

ν.3299/2004, µε χρήση Φορολογηθέντων αποθεµατικών, θα πρέπει να συντρέχουν οι εξής 

προϋποθέσεις: 

α) η δυνατότητα σχηµατισµού έκτακτων φορολογηθέντων αποθεµατικών να 

προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία, 

β) τα κεφάλαια που προορίζονται για τον σκοπό αυτό να έχουν φορολογηθεί 

σύµφωνα µε τους εκάστοτε ισχύοντες δείκτες, 

γ) να έχει προηγηθεί ο σχηµατισµός του τακτικού αποθεµατικού 

5. Με το αρ. πρωτ. 1041514/10494/Β0012/23.05.2007 έγγραφό µας διευκρινίσθηκε 

ότι, αφορολόγητα αποθεµατικά αναπτυξιακών νόµων, που εµφανίζονται στα λογιστικά 

βιβλία και κεφαλαιοποιούνται µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.1473/1984 και του 

άρθρου 101 του ν.1892/1990, και φορολογούνται κατά την κεφαλαιοποίησή τους, 

θεωρούνται ως ίδια συµµετοχή για τις ανάγκες της περ.Β΄ της παρ.3 του άρθρου 5 του 

ν.3299/2004. Τα ανωτέρω ισχύουν µε την προϋπόθεση ότι τα αποθεµατικά που θα 

κεφαλαιοποιηθούν δεν πρόκειται να διανεµηθούν πριν από την παρέλευση πενταετίας από 

την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. 

6. Κατόπιν όλων όσων αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι για την κάλυψη της 
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«ίδιας συµµετοχής», υφιστάµενη εταιρεία που έχει υποβάλλει επενδυτικό σχέδιο για να 

ενταχθεί στο καθεστώς της φορολογικής απαλλαγής του ν.3299/2004, µπορεί να 

χρησιµοποιήσει το ποσό της αύξησης (υποχρεωτικής) του εταιρικού κεφαλαίου της που 

προκύπτει από νέες σε µετρητά εισφορές των εταίρων ή κατά περίπτωση τα 

φορολογηθέντα αποθεµατικά που έχουν σχηµατισθεί ή τα αφορολόγητα αποθεµατικά 

αναπτυξιακών νόµων εφόσον κεφαλαιοποιηθούν και φορολογηθούν, σύµφωνα µε τα πιο 

πάνω. ∆ιευκρινίζεται ότι στα φορολογηθέντα αποθεµατικά περιλαµβάνονται και τα «κέρδη 

εις νέον». 

 

 

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2007 

Αριθ. Πρωτ. 1072068/10810/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Σχηµατισµός αφορολόγητης έκπτωσης του ν.3299/2004 από τα 
κέρδη του ισολογισµού µετασχηµατισµού απορροφούµενης ανώνυµης 
εταιρείας από άλλη ανώνυµη εταιρεία. 

 

ΣΧΕΤ.: Η από 17.07.2007 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 3 του ν.2166/1993, σε περίπτωση 

µετασχηµατισµού επιχειρήσεων µε τις διατάξεις του νόµου αυτού, τα παρεχόµενα 

φορολογικά ευεργετήµατα στις µετασχηµατιζόµενες επιχειρήσεις από τους αναπτυξιακούς 

νόµους ν.δ.4002/1959, ν.289/1976, ν.1262/1982, ν.1828/1989, ν.1882/1990 και 

ν.1892/1990, ισχύουν και επί των προκυπτουσών κατά τα πιο πάνω νέων εταιρειών, κατά 

το µέτρο που οι επιχειρήσεις αυτές δεν έκαναν χρήση των εν λόγω κινήτρων. 

2. Με την αρ. πρωτ. 1039799/10359/Β0012/ΠΟΛ. 1080/5.04.1994 ερµηνευτική 

εγκύκλιο του ν.2166/1993 διευκρινίσθηκε, ότι µε τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 3 του 

ιδίου νόµου δόθηκε η δυνατότητα στις προερχόµενες από τη µετατροπή, συγχώνευση, 

κ.λπ. νέες εταιρείες να σχηµατίζουν από τα κέρδη τους αφορολόγητες εκπτώσεις µε βάση 

τους ν.δ.4002/1959, ν.289/1976, ν.1262/1982, ν.1892/1990, κ.λπ. για την ακάλυπτη αξία 

επενδύσεων των νόµων αυτών που ενδεχόµενα υφίσταται κατά το χρόνο του 

µετασχηµατισµού, για επενδύσεις που είχαν πραγµατοποιηθεί από τις 

µετασχηµατιζόµενες επιχειρήσεις. 
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3. Με το αρ. πρωτ. 1036215/10532/Β0012/17.04.2006 έγγραφό µας έχει γίνει δεκτό, 

ότι κατά την εισφορά βιοµηχανικού κλάδου από λειτουργούσα επιχείρηση (µητρική) σε 

λειτουργούσα ανώνυµη εταιρεία (θυγατρική) µε τις διατάξεις του ν.2166/1993, οι 

σχηµατισθείσες µε βάση τους ν.1892/1990 και ν.2601/1998 αφορολόγητες εκπτώσεις 

(αφορολόγητα αποθεµατικά) µεταφέρονται αυτούσια στη λειτουργούσα εταιρεία, χωρίς την 

καταβολή φόρου εισοδήµατος. Περαιτέρω, σε περίπτωση που υφίσταται ακάλυπτη αξία 

επενδύσεων, η απορροφώσα τον κλάδο θυγατρική εταιρεία έχει τη δυνατότητα, µε βάση 

τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 3 του ν.2166/1993, να καλύψει µε το σχηµατισµό 

αφορολόγητης έκπτωσης την ακάλυπτη αυτή αξία σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις 

διατάξεις του ν.1892/1990 ή του ν.2601/1998, κατά περίπτωση. 

4. Επίσης, µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου2 του ν.2166/1993 ορίζεται, ότι ο 

µετασχηµατισµός των επιχειρήσεων πραγµατοποιείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων 

του κ.ν.2190/1920 και ν.3190/55 µε ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού 

των µετασχηµατισµένων επιχειρήσεων, όπως αυτά εµφανίζονται σε ισολογισµούς αυτών 

συντασσόµενους για το σκοπό του µετασχηµατισµού και µεταφέρονται ως στοιχεία 

ισολογισµού της νέας εταιρείας. 

5. Τέλος, µε τις διατάξεις της περ.β΄ της παρ.26 του άρθρου 5 του ν.3299/2004 

ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι το αφορολόγητο αποθεµατικό της απαλλαγής (η αφορολόγητη 

έκπτωση) σχηµατίζεται από τα κέρδη της διαχειριστικής περιόδου µέσα στην οποία έγινε η 

επένδυση. Αν δεν πραγµατοποιηθούν κέρδη κατά τη διαχειριστική αυτή περίοδο ή αν αυτά 

που πραγµατοποιήθηκαν δεν επαρκούν, το αφορολόγητο αποθεµατικό σχηµατίζεται από 

τα κέρδη των αµέσως επόµενων διαχειριστικών περιόδων µέχρι να καλυφθεί το ποσοστό 

της αξίας της ενισχυόµενης επένδυσης και οι οποίες δεν µπορούν να υπερβούν τις δέκα 

(10) διαχειριστικές περιόδους. 

Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται, ότι σε περίπτωση ύπαρξης κερδών, ο 

µετασχηµατισµός της αφορολόγητης έκπτωσης είναι υποχρεωτικός και σε περίπτωση µη 

µετασχηµατισµού χάνεται το δικαίωµα αυτό, για το συγκεκριµένο ύψος, από κέρδη 

εποµένων χρήσεων. 

6. Από τα στοιχεία της σχετικής αίτησής σας προκύπτει ότι η εταιρεία σας «…», που 

εδρεύει στο νοµό ∆ράµας και δραστηριοποιείται στην Γ΄ ζώνη κινήτρων (Περιφέρεια 

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης), πραγµατοποίησε παραγωγικές επενδύσεις σε 

µηχανολογικό εξοπλισµό άνω του 1.000.000 ευρώ από την 1.01.2007 και µετά, µε βάση 

τις διατάξεις του ν.3299/2004. Στη συνέχεια, η εταιρεία σας προτίθεται να συγχωνευθεί µε 

απορρόφηση από την µητρική της εταιρεία «..», η οποία κατέχει το 100% των µετοχών 

σας, µε βάση τις διατάξεις της περ.γ΄ της παρ.1 του άρθρου 1 του ν.2166/1993 και µε 
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ισολογισµό µετασχηµατισµού τις 31.08.2007. 

7. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η εταιρεία σας θα πρέπει υποχρεωτικά να 

σχηµατίσει το αφορολόγητο αποθεµατικό (την αφορολόγητη έκπτωση) του ν.3299/2004 

από τα κέρδη της διαχειριστικής περιόδου µέσα στην οποία έγιναν οι εν λόγω επενδύσεις 

(1.01.2007 - 31.08.2007), διαφορετικά χάνει το δικαίωµα αυτό, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

της περ.β΄ της παρ.26 του άρθρου 5 του ν.3299/2004. Ακόµα, σε περίπτωση που µείνει 

ακάλυπτη αξία επενδύσεων, η απορροφώσα - µητρική σας εταιρεία έχει τη δυνατότητα, µε 

βάση τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 3 του ν.2166/1993, να καλύψει την ακάλυπτη 

αξία επενδύσεων µε το σχηµατισµό αφορολόγητης έκπτωσης. 

 

 

Αθήνα, 23 Μαΐου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1041514/10494/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Αποθεµατικά αναπτυξιακών νόµων, που κεφαλαιοποιούνται µε 
βάση τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.1473/1984 και του άρθρου 101 
του ν.1892/1990, θεωρούνται ως ίδια συµµετοχή για τις ανάγκες της περ. 
Β΄ της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.3299/2004. 

 

ΣΧΕΤ.: Η από 23/4/2007 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.γ΄ της παρ.1 του άρθρου 1 του ν.3299/2004, 

στα υπαγόµενα στις διατάξεις του νόµου αυτού επενδυτικά σχέδια παρέχεται φορολογική 

απαλλαγή ύψους µέχρι ενός ποσοστού ή του συνόλου της αξίας της ενισχυόµενης 

δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας της χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

καινούργιου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η χρήση. Η 

ενίσχυση αυτή συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήµατος µη 

διανεµόµενων κερδών από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης της πρώτης 

δεκαετίας από την πραγµατοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, µε το σχηµατισµό ισόποσου 

αφορολόγητου αποθεµατικού. 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της περ.Β΄ της παρ.3 του άρθρου 5 του ως άνω 

νόµου, µε τις οποίες καθορίσθηκαν οι προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για τη 

χορήγηση των ενισχύσεων του ίδιου νόµου, ορίζεται, ότι στις επενδύσεις που εντάσσονται 
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στο καθεστώς της φορολογικής απαλλαγής ή της επιδότησης του κόστους της 

δηµιουργούµενης απασχόλησης, τουλάχιστον το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του 

κόστους πρέπει να καλύπτεται από χρηµατοδοτική συµβολή του φορέα της επένδυσης 

που συνίσταται σε ίδια κεφάλαια ή δάνειο, υπό την προϋπόθεση ότι το τµήµα αυτό δεν 

συνοδεύεται από καµία κρατική ενίσχυση. 

3. Εξάλλου, µε τις διατάξεις της υποπερ. γ΄ της περ. Α΄ της παρ. 3 του ίδιου 

άρθρου και νόµου ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι για τις λοιπές περιπτώσεις, στις οποίες 

περιλαµβάνονται και οι επενδύσεις που εντάσσονται στο καθεστώς της φορολογικής 

απαλλαγής, ως ίδια συµµετοχή του επενδυτή νοείται για µεν τις νεοϊδρυόµενες εταιρίες το 

καταβεβληµένο κεφάλαιό τους, για δε τις υφιστάµενες το ποσό της αύξησης του εταιρικού 

κεφαλαίου τους που προκύπτει από νέες σε µετρητά εισφορές των εταίρων ή κατά 

περίπτωση τα φορολογηθέντα αποθεµατικά, όπως αυτά προβλέπονται από την κείµενη 

νοµοθεσία, εκτός του τακτικού, χωρίς να απαιτείται αύξηση του µετοχικού ή εταιρικού 

κεφαλαίου και υπό τον όρο ότι τα αποθεµατικά αυτά δεν θα µπορούν να διανεµηθούν πριν 

την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της 

επένδυσης. 

4. Επίσης µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.1473/1984 ορίζεται ότι ανώνυµες 

εταιρείες, των οποίων οι µετοχές δεν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο, καθώς και οι 

εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, µπορούν να κεφαλαιοποιήσουν ολικά ή µερικά, τα 

αφορολόγητα αποθεµατικά διαφόρων αναπτυξιακών νόµων, µε εξαίρεση το αποθεµατικό 

του άρθρου 18 του Α.Ν.942/1949 (ΦΕΚ – Α΄ 96) και το αποθεµατικό της παραγράφου 4 

του άρθρου 10 του Α.Ν.148/1967, και µε την προϋπόθεση ότι κατά τη διαχειριστική χρήση 

στην οποία συντελείται η κεφαλαιοποίηση θα αυξηθεί το µετοχικό ή εταιρικό τους κεφάλαιο 

κατά το ίδιο ποσό σε µετρητά από τους παλαιούς ή νέους µετόχους ή εταίρους. Στην 

περίπτωση αυτή εκδίδονται νέες µετοχές ή εταιρικά µερίδια, για τους δικαιούχους µετόχους 

ή εταίρους (παρ.1). Τα αποθεµατικά που κεφαλαιοποιούνται φορολογούνται µε συντελεστή 

δέκα τα εκατό (10%), χωρίς καµιά άλλη επιβάρυνση (παρ.2). Με την καταβολή του φόρου 

που οφείλεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εξαντλείται κάθε 

φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήµατος της εταιρείας, των µετόχων ή εταίρων 

της για τα αποθεµατικά που κεφαλαιοποιήθηκαν (παρ.3). 

5. Με το αρ. 1092305/10998/Β0012/22-12-2003 έγγραφό µας έχει διευκρινιστεί ότι 

οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 101 του ν.1892/1990 και της παρ.1 του άρθρου 13 του 

ν.1473/1994 έχουν εφαρµογή και για την κεφαλαιοποίηση των αφορολόγητων εκπτώσεων 

του ν.2601/1998, καθόσον οι διατάξεις αυτές αναφέρονται σε κεφαλαιοποίηση 

αποθεµατικών αναπτυξιακών νόµων, προϋπόθεση που πληρούν και αυτές του 
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µεταγενέστερου ν.2601/1998. 

6. Με το αρ. 7958/21-2-2006 έγγραφο της ∆/νσης Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών 

Επενδύσεων έχει διευκρινιστεί ότι, σε περίπτωση κάλυψης της ίδιας συµµετοχής, 

υφιστάµενης εταιρείας που έχει υποβάλλει επενδυτικό σχέδιο για υπαγωγή στον 

ν.3299/2004, µε χρήση φορολογηθέντων αποθεµατικών, θα πρέπει να συντρέχουν οι εξής 

προϋποθέσεις: 

α) η δυνατότητα σχηµατισµού έκτακτων φορολογηθέντων αποθεµατικών να 

προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία, 

β) τα κεφάλαια που προορίζονται για τον σκοπό αυτό να έχουν φορολογηθεί 

σύµφωνα µε τους εκάστοτε ισχύοντες δείκτες 

γ) να έχει προηγηθεί ο σχηµατισµός του τακτικού αποθεµατικού 

7. Από την αίτησή σας προκύπτει ότι η εταιρεία σας, της οποίας οι µετοχές δεν 

είναι εισηγµένες στο Χ.Α, προτίθεται να προβεί στην κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων 

αποθεµατικών διαφόρων αναπτυξιακών νόµων (ν.2601/1998, ν.1892/1990 κ.ο.κ.), 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.1473/1984, προκειµένου να 

χρησιµοποιηθούν για την κάλυψη της ίδιας συµµετοχής της σε επενδυτικό πρόγραµµα του 

ν.3299/2004. 

8. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδοµένου ότι τα αφορολόγητα 

αποθεµατικά που εµφανίζετε στα βιβλία σας θα φορολογηθούν κατά την κεφαλαιοποίησή 

τους, µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις και µε τον τρόπο αυτό θα πληρούται η βασική 

προϋπόθεση της φορολογίας αυτών, προκύπτει, ότι µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως ίδια 

συµµετοχή σύµφωνα µε τις διατάξεις της υποπερ. γ΄ της περ.Α΄ της παρ. 3 του άρθρου 5 

του ν.3299/2004, προκειµένου να καλύψετε τουλάχιστον το 25% του κόστους της 

επένδυσης κατ’ επιταγή των διατάξεων της περ.Β΄ της παρ.3 του ίδιου άρθρου και νόµου. 

Τα ανωτέρω ισχύουν µε την προϋπόθεση ότι τα αποθεµατικά που θα κεφαλαιοποιήσετε 

δεν πρόκειται να διανεµηθούν πριν από την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση 

και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. 
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Ν.3296/2004 
 

Αθήνα 12 Ιουνίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1058007/1120/Α0012 

 

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 13-17 του ν.3296/04, 
φορολογικών δηλώσεων Ε1 που έχουν υποβληθεί µέσω διαδικτύου 
χωρίς την ηλεκτρονική υποβολή του έντυπου Ε3. 

 

Σε απάντηση σχετικού σας εγγράφου αναφορικά µε το παραπάνω θέµα σας 

γνωρίζουµε ότι υποθέσεις οι οποίες φέρονται ότι έχουν περαιωθεί βάσει των διατάξεων 

των άρθρων 13 έως 17 του ν.3296/04 και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων 

αυτών, όπως στην περίπτωση σας που υποβάλατε µέσω διαδικτύου τη δήλωση 

φορολογίας εισοδήµατος µε συµπληρωµένους τους κωδ. (985) (986) του έντυπου Ε1 που 

υποδηλώνουν περαίωση, αλλά δεν υποβάλατε ηλεκτρονικά και το έντυπο Ε3, δεν 

θεωρούνται περαιωθείσες, εξαιρούνται της περαίωσης και υπάγονται σε έλεγχο σύµφωνα 

µε τις κείµενες διατάξεις (σχετ. 1042446/1030/27.4.07/∆ΕΑ και 1034439/1238/∆ΕΑ ΠΟΛ. 

1064/3.4.07). 

Ύστερα από τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν παρέχεται η ευχέρεια υποβολής 

εκπρόθεσµης δήλωσης έντυπο Ε3 χωρίς ανατροπή της περαίωσης (ν.3296/04). 
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Ν.3220/2004 
 

Αθήνα, 26 Νοεµβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1109850/11114/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή των διατάξεων της παρ.9 του άρθρου 2 του 
ν.3220/2004. 

 

ΣΧΕΤ.: Η από 13.11.2007 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, σας γνωρίζουµε, ότι τα αναφερόµενα στο αρ. 

πρωτ. 1106213/11114/Β0012/7.11.2007 έγγραφό µας (σε απάντηση της από 16.10.2007 

αίτησής σας), σχετικά µε τις φορολογικές συνέπειες που υπάρχουν σε περίπτωση 

πωλήσεως επενδυτικών αγαθών, ισχύουν και για το ειδικό αφορολόγητο αποθεµατικό 

επενδύσεων που σχηµατίσθηκε από τα κέρδη της χρήσης 2003, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

της παρ.11 του άρθρου 2 του ν.3220/2004. 

 

 

Αθήνα, 7 Νοεµβρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.:1106213/11114/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή των διατάξεων της παρ.9 του άρθρου 2 του 
ν.3220/2004.  

 

ΣΧΕΤ.: Η από 16.10.2007 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 2 του ν.3220/2004 (οι οποίες 

έχουν καταργηθεί για εισοδήµατα που προκύπτουν από την 1η Ιανουαρίου 2005 και µετά), 

οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν.2601/1998, ανεξάρτητα από την 

κατηγορία των βιβλίων που τηρούν και τον τόπο εγκατάστασης τους, δικαιούνται να 

σχηµατίζουν ειδικό αφορολόγητο αποθεµατικό επενδύσεων µέχρι τριάντα πέντε τοις εκατό 

(35%) στα αδιανέµητα κέρδη των χρήσεων 2004 έως 2008, προκειµένου να το 
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χρησιµοποιήσουν για την πραγµατοποίηση επενδύσεων ισόποσης τουλάχιστον αξίας 

µέσα στην επόµενη τριετία από το χρόνο σχηµατισµού του. 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 2 του ν.3220/2004 ορίζεται, ότι 

σε περίπτωση πώλησης των επενδυτικών αγαθών ή των αναφερόµενων στις περιπτώσεις 

α΄ και β΄ της παρ.2 πάγιων στοιχείων µέσα στα τρία επόµενα ηµερολογιακά έτη από τη 

λήξη της τριετίας που προβλέπεται από την παρ.2, το µέρος του αφορολόγητου 

αποθεµατικού που αντιστοιχεί σε αυτά προστίθεται στα καθαρά κέρδη της χρήσης εντός 

της οποίας έγινε η εκποίηση. Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου δεν έχουν εφαρµογή 

αν η επιχείρηση αντικαταστήσει τα πάγια που πουλήθηκαν, µέσα σε έξι (6) µήνες από την 

πώλησή τους, µε καινούργια πάγια ίσης τουλάχιστον αξίας, τα οποία αποτελούν 

επενδυτική δαπάνη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2. 

3. Με την αρ.πρωτ.1020496/477/Α0012/ΠΟΛ. 1022/29.02.2004 ερµηνευτική εγκύκλιο 

του ν.3220/2004 έχει διευκρινισθεί, ότι µε τις ανωτέρω διατάξεις τίθεται ο περιορισµός ότι 

οι επιχειρήσεις που κάλυψαν το ειδικό αφορολόγητο αποθεµατικό επενδύσεων µε 

παραγωγικές επενδύσεις, δεν µπορούν να πουλήσουν κάποιο από τα πάγια αυτά στοιχεία 

πριν από την πάροδο τριών (3) ετών από τη λήξη της τριετίας. 

Εποµένως, οι επιχειρήσεις που θα σχηµατίσουν ειδικό αφορολόγητο αποθεµατικό 

επενδύσεων από τα αδιανέµητα κέρδη των χρήσεων 2004 µέχρι και 2008, δεν µπορούν 

να πουλήσουν τα επενδυτικά αγαθά που θα αγοράσουν για την κάλυψη του 

αποθεµατικού, πριν περάσουν τρία χρόνια από το τέλος των ετών 2007, 2008, 2009, 2010 

και 2011, αντίστοιχα, δηλαδή πριν από την 1.1.2011, 1.1.2012, 1.1.2013, 1.1.2014 και 

1.1.2015, αντίστοιχα. 

Αν όµως η επιχείρηση πουλήσει µέσα στην τριετία αυτή κάποιο από τα πάγια αυτά 

στοιχεία, τότε η αξία της αγοράς του (για την οποία η επιχείρηση έτυχε ισόποσης 

απαλλαγής από το φόρο εισοδήµατος κατά το σχηµατισµό του ειδικού αφορολόγητου 

αποθεµατικού επενδύσεων) προστίθεται στα καθαρά κέρδη της διαχειριστικής χρήσης 

µέσα στην οποία πουλήθηκε. 

4. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι ο περιορισµός που τίθεται µε τις διατάξεις της 

παρ.9 του άρθρου 2 του ν.3220/2004 έχει εφαρµογή ανεξάρτητα από το εάν η επιχείρηση 

καλύψει το ειδικό αφορολόγητο αποθεµατικό µε παραγωγικές επενδύσεις εξ ολοκλήρου σε 

ένα (1) ή σε τρία (3) έτη από το σχηµατισµό του. 
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Ν.2778/1999 
 

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ. 1028730/10375/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Εισφορά ακινήτων προς υφιστάµενη ή νεοϊδρυόµενη Εταιρεία 
Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία του ν.2778/1999. 

 

ΣΧΕΤ.: Η από 20.03.2007 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.2166/1993, οι 

διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5 του νόµου αυτού εφαρµόζονται και επί εισφοράς από 

λειτουργούσα επιχείρηση ενός ή περισσότερων κλάδων ή τµηµάτων της σε λειτουργούσα 

ανώνυµη εταιρία. 

Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει, ότι για να γίνει µε τις διατάξεις του ν.2166/1993 

η εισφορά κλάδου ή τµήµατος επιχείρησης σε ανώνυµη εταιρία πρέπει και οι δύο 

επιχειρήσεις να λειτουργούν πράγµατι και όχι απλώς να υφίστανται από νοµικής πλευράς 

(1073299/11061/Β0012/5.10.2006 έγγραφό µας). 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 31 του ν.2778/1999 ορίζεται, ότι 

οι Εταιρίες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία απαλλάσσονται από το φόρο µεταβίβασης 

ακινήτων στην περίπτωση που σχηµατισθούν µετά από: α) συγχώνευση δύο ή 

περισσότερων εταιρειών οι οποίες διαθέτουν ακίνητη περιουσία ή β) µετά από διάσπαση ή 

απόσχιση της υφιστάµενης εταιρείας που εισφέρει ακίνητη περιουσία της σε νέο ή 

υφιστάµενο νοµικό πρόσωπο το οποίο λειτουργεί ως Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη 

Περιουσία. Ο ν.2166/1993 εφαρµόζεται και στις περιπτώσεις αυτές κατά παρέκκλιση των 

διατάξεων του άρθρου 1ε και του άρθρου 4 του ίδιου νόµου. 

3. Όπως έχει γίνει δεκτό µε την αριθ.1100785/11369/Β0012/ΠΟΛ. 11327 14.11.2006 

εγκύκλιό µας σε περίπτωση συγχώνευσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.2166/1993 δύο 

ή περισσοτέρων εταιρειών, οι οποίες διαθέτουν ακίνητη περιουσία, σε νέο ή υφιστάµενο 

νοµικό πρόσωπο το οποίο λειτουργεί ως Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, δεν 

υφίσταται θέµα φορολόγησης υπεραξίας. Τα ίδια ισχύουν και σε περίπτωση διάσπασης ή 

εισφοράς κλάδου υφιστάµενης εταιρείας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.2166/1993, κατά 
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την οποία εισφέρεται ακίνητη περιουσία σε νεοϊδρυόµενη «Εταιρεία Επενδύσεων σε 

Ακίνητη Περιουσία» ή υφισταµένη τοιαύτη. 

4. Από τα στοιχεία που µας θέσατε υπόψη µε τη σχετική αίτηση σας και κατόπιν 

τηλεφωνικής επικοινωνίας προκύπτει, ότι ηµεδαπή ανώνυµη εταιρεία που έχει στην 

κυριότητα της ακίνητα (ξενοδοχειακές µονάδες, µαρίνα, γήπεδο γκολφ, εµπορικά 

καταστήµατα κ.λπ.) προτίθεται να διασπασθεί µε βάση τις διατάξεις του ν.2166/1993 

προκειµένου να εισφέρει ορισµένα από τα ακίνητα αυτά σε εταιρεία που θα συσταθεί 

ταυτόχρονα ως Ε.Ε.Α.Π., ενώ τα λοιπά στοιχεία της θα τα µεταβιβάσει σε άλλη υφιστάµενη 

ανώνυµη εταιρεία. Μετά την ολοκλήρωση της διάσπασης και της λειτουργίας της 

νεοσυσταθείσας Ε.Ε.Α.Π., τρίτη ανώνυµη εταιρεία (του ιδίου οµίλου) θα εισφέρει ορισµένα 

ακίνητά της στην λειτουργούσα Ε.Ε.Α.Π., η οποία θα προκύψει σύµφωνα µε την πιο πάνω 

διαδικασία. 

Εναλλακτικά, η προαναφερθείσα ηµεδαπή ανώνυµη εταιρεία προτίθεται να εισφέρει 

σε λειτουργούσα επιχείρηση µέρος των παραπάνω ακινήτων µεµονωµένα (χωρίς να 

εισφέρεται ο κλάδος στον οποίο ανήκουν) και στη συνέχεια θα µετατραπεί η ίδια σε 

Ε.Ε.Α.Π.. 

5. Κατόπιν των ανωτέρω συνάγεται, ότι ηµεδαπή ανώνυµη εταιρεία που έχει στην 

κυριότητά της ακίνητα µπορεί να εισφέρει ορισµένα από αυτά σε εταιρεία που συστήνεται 

ως Ε.Ε.Α.Π. Στην ιδρυόµενη αυτή Ε.Ε.Α.Π. µπορούν στη συνέχεια να εισφερθούν ακίνητα 

άλλης εταιρείας µε βάση τις διατάξεις του ν.2166/1993. Αντίθετα, η υπόψη εταιρεία δεν 

µπορεί να µεταβιβάσει µε βάση τις διατάξεις του ν.2166/1993 µεµονωµένα ακίνητα σε άλλη 

υφιστάµενη εταιρεία (µη Ε.Ε.Α.Π.), καθόσον δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο από τις διατάξεις 

του νόµου. Κατά συνέπεια, η απάντηση στο τελευταίο ερώτηµα παρέλκει. Επίσης, 

συνάγεται, ότι οι ευεργετικές διατάξεις του ν.2166/1993 δεν έχουν εφαρµογή κατά τη 

µετατροπή υφιστάµενης εταιρείας σε Ε.Ε.Α.Π., καθόσον οι διατάξεις του άρθρου 31 του 

ν.2778/1999 επιβάλλουν τη συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων εταιρειών που διαθέτουν 

ακίνητη περιουσία ή τη διάσπαση (ή απόσχιση) σε νέα ή υφιστάµενη Ε.Ε.Α.Π.. 

 



 851 

Ν.2601/1998 
 

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 200 

Αριθ. Πρωτ.:1090369/10998/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Το αφορολόγητο αποθεµατικό του ν.2601/1998 υπολογίζεται µε 
βάση τα καθαρά κέρδη που δηλώνονται µε την εµπρόθεσµη δήλωση 
φορολογίας εισοδήµατος. 

 

ΣΧΕΤ.:Το αρ. πρωτ. 11882/18.9.2007 έγγραφό σας. 

 

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 12 του ν.3299/2004, από την 

έναρξη ισχύος των διατάξεων του νόµου αυτού, ήτοι από 23 ∆εκεµβρίου 2004 και µετά, 

καταργούνται, µεταξύ άλλων, τα άρθρα 1 έως και 11 του ν.2601/1998, όπως 

τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µεταγενέστερα. 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 12 του ν.3299/2004 ορίζεται, ότι 

ειδικά για τις επενδύσεις του ν.2601/1998 που έχει αρχίσει η υλοποίησή τους και δεν έχει 

κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ολοκληρωθεί και θα διαρκέσει πέραν της µιας 

διαχειριστικής χρήσης συνεχίζουν να έχουν εφαρµογή, µεταξύ άλλων, οι διατάξεις του 

άρθρου 6 παρ.27 του ν.2601/1998. 

3. Εξάλλου, µε τις διατάξεις της περ.α΄ της παρ.27 του άρθρου 6 του ν.2601/1998 

ορίζεται, ότι το αφορολόγητο αποθεµατικό της απαλλαγής υπολογίζεται µε βάση τα 

καθαρά κέρδη, που δηλώνονται µε βάση την εµπρόθεσµη δήλωση φορολογίας 

εισοδήµατος, προκύπτουν από τα τηρούµενα βιβλία και εµφανίζονται στον ισολογισµό και 

τα οποία προέρχονται από το σύνολο των δραστηριοτήτων του φορέα, είτε αυτές 

περιλαµβάνονται στις υπαγόµενες στον παρόντα νόµο δραστηριότητες είτε όχι και 

ανεξάρτητα από την περιοχή στην οποία αυτές ασκούνται, µετά την αφαίρεση των 

κρατήσεων για το σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού και των κερδών της χρήσης που 

διανέµονται πραγµατικά και αναλαµβάνονται από τους εταίρους ή τον επιχειρηµατία. 

4. Με τις διατάξεις της περ.β΄ της παρ.27 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόµου ορίζεται, 

ότι το αφορολόγητο αποθεµατικό σχηµατίζεται από τα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης 

που έγινε η επένδυση. Επίσης, αν δεν πραγµατοποιηθούν κέρδη κατά τη διαχειριστική 
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αυτή χρήση ή αν αυτά που πραγµατοποιούνται δεν επαρκούν το αφορολόγητο 

αποθεµατικό σχηµατίζεται από τα κέρδη των αµέσως επόµενων διαχειριστικών χρήσεων 

µέχρι να καλυφθούν τα ποσοστά της αξίας της ενισχυόµενης επένδυσης, οι οποίες δεν 

µπορούν να υπερβούν τις δέκα διαχειριστικές χρήσεις. 

5. Από τα ανωτέρω και δεδοµένου, ότι το αφορολόγητο αποθεµατικό του ν.2601/1998 

υπολογίζεται µε βάση τα καθαρά κέρδη, που δηλώνονται µε βάση την εµπρόθεσµη 

δήλωση φορολογίας εισοδήµατος, προκύπτει, ότι δεν είναι δυνατός ο σχηµατισµός 

αφορολόγητου αποθεµατικού του ν.2601/1998 από τα καθαρά κέρδη χρήσης για την 

οποία υποβλήθηκε εκπρόθεσµη δήλωση φόρου εισοδήµατος, προκειµένου να καλυφθεί 

µεταφερόµενο υπόλοιπο επένδυσης προηγούµενου έτους. 

Τέλος, σας γνωρίζουµε ότι τα κέντρα αιµοκάθαρσης ιδιωτικών κλινικών δεν 

υπάγονται στο καθεστώς των ενισχύσεων του ν.2601/1998 και συγκεκριµένα στην 

κατηγορία επιχειρηµατικής δραστηριότητας των «κέντρων τουρισµού υγείας». 
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Ν.2579/1998 
 

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1093164/11037/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή των διατάξεων των τταρ.3 και 4 του άρθρου 11 του 
ν.2579/1998.  
 

ΣΧΕΤ.: Το αρ. πρωτ. 22169/25.09.2007 έγγραφό σας. 

 

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 11 του ν.2579/1998, οι Ε.Π.Ε. που 

είχαν κατά την ηµεροµηνία δηµοσιεύσεως του νόµου αυτού (17.2.1998), εταιρικό κεφάλαιο 

κατώτερο των 6.000.000 δρχ., υποχρεούντο να το αυξήσουν µέχρι το ως άνω όριο έως και 

την 17.2.2000. Με τις διατάξεις δε του άρθρου 20 του ν.2819/2000, η πιο πάνω προθεσµία 

παρατάθηκε µέχρι και την 30.9.2000. 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 11 του ν.2579/1998 ορίζεται, ότι 

σε βάρος των υφιστάµενων Ε.Π.Ε. που δε συµµορφώνονται µε τις πιο πάνω διατάξεις 

επιβάλλεται πρόστιµο 1.000.000 δρχ., από τον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής 

υπηρεσίας, στη χωρική αρµοδιότητα της οποίας υπάγεται η εταιρεία κατά το χρόνο που 

διαπιστώνεται η πιο πάνω παράλειψη. Για την επιβολή του προστίµου εφαρµόζονται οι 

διατάξεις του άρθρου 9 του ν.2523/1997 και σε περίπτωση εξώδικης λύσης της διαφοράς 

δεν επέρχεται καµία µείωση αυτού. 

3. Επίσης, µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.2842/2000, οι οποίες 

ισχύουν, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου αυτού, από 01.01.2002, 

υποχρεώθηκαν οι υφιστάµενες κατά την πιο πάνω ηµεροµηνία Ε.Π.Ε., να µετατρέψουν 

µέχρι την 31.12.2003 το κεφάλαιο τους από δραχµές σε ευρώ και παράλληλα, να 

αυξήσουν αυτό µέχρι το κατώτατο όριο των 18.000 ευρώ (µε απόκλιση έως µείον 2,5%). 

Με τις διατάξεις δε του άρθρου 28 του ν.3229/2004, παρατάθηκε µέχρι 30.06.2004 η πιο 

πάνω προθεσµία αναπροσαρµογής, ενώ µε την αρ. πρωτ. Κ2-8711/3.08.2004 κοινή 

Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης, η οποία εκδόθηκε 

κατ’ εξουσιοδότηση των πιο πάνω διατάξεων του ν.3229/2004, η υπόψη προθεσµία 

παρατάθηκε µέχρι και την 30.09.2004. 

4. Με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν.3190/1955 ορίζεται, ότι αφού λυθεί η εταιρεία 
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για οποιονδήποτε λόγο πλην της κήρυξης αυτής σε κατάσταση πτώχευσης ακολουθεί το 

στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να λήξει η εκκαθάριση και η διανοµή η εταιρεία λογίζεται 

ως εξακολουθούσα και διατηρεί την επωνυµία της στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό 

εκκαθάριση" (παρ.1). 

Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται 

στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις (παρ.2). 

Οι περί διαχείρισης διατάξεις του νόµου αυτού εφαρµόζονται ανάλογα και στην 

εκκαθάριση εφόσον δεν τροποποιούνται από τα επόµενα άρθρα (παρ.3). 

Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει, ότι δεν δύναται να λυθεί αναδροµικά Ε.Π.Ε., 

καθόσον δεν µπορεί να τεθεί αναδροµικά σε εκκαθάριση αφού µε βάση το νόµο θα πρέπει 

η υπό εκκαθάριση Ε.Π.Ε. να φέρει και στον τίτλο της (µε τον οποίο συναλλάσσεται µε 

τρίτους) την εν λόγω κατάστασή της. 

5. Με την αρ. πρωτ. 1109197/11043/Β0012/ΠΟΛ. 1019/25.01.2000 εγκύκλιό µας 

διευκρινίστηκε, ότι οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης που τελούν υπό εκκαθάριση δεν 

υποχρεούνται να προβούν σε αύξηση του κεφαλαίου τους. 

6. Ακόµη, µε την αρ. πρωτ.1040907/10561/Β0012/ΠΟΛ. 1145/21.04.2000 εγκύκλιό 

µας διευκρινίστηκε, ότι οι υφιστάµενες κατά την 17.02.1998 εταιρείες περιορισµένης 

ευθύνης, πρέπει να έχουν αυξήσει το εταιρικό τους κεφάλαιο µέχρι του κατώτατου ορίου 

των 6.000.000 δρχ. έως και την 30.09.2000, η δε τροποποίηση του καταστατικού να έχει 

δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µέχρι την ηµεροµηνία αυτή (ή να έχει 

εκδοθεί µέχρι την 30.09.2000 το αποδεικτικό είσπραξης του Ταµείου Ασφάλισης 

Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου - ΤΑΠΕΤ ). Εποµένως, από την ηµεροµηνία αυτή 

και µετά θα πρέπει να επιβάλλεται σε βάρος των Ε.Π.Ε. που δεν θα έχουν αυξήσει το 

κεφάλαιό τους σύµφωνα µε τα πιο πάνω, το πρόστιµο του 1.000.000 δρχ. που 

προβλέπεται από την παρ.4 του άρθρου 11 του ν.2579/1998, κατά το χρόνο που 

διαπιστώνεται η παράλειψη. 

7. Από τα στοιχεία του σχετικού εγγράφου σας προκύπτει, ότι εκπρόσωπος Εταιρείας 

Περιορισµένης Ευθύνης, η οποία συστάθηκε το 1990 µε διάρκεια µέχρι και την 31.12.2015 

και µε κεφάλαιο 2.934,70 ευρώ, προσήλθε στην υπηρεσία σας στις 24.09.2007 µε την από 

12.08.2007 τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας και ζητά την αναδροµική λύση 

αυτής µε 31 ∆εκεµβρίου 2000. Η εν λόγω Ε.Π.Ε. δεν έχει προβεί µέχρι σήµερα σε αύξηση 

του εταιρικού της κεφαλαίου στο ελάχιστο όριο των 18.000 ευρώ (µε απόκλιση έως µείον 

2,5%). 

8. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι η παραπάνω Ε.Π.Ε. υποχρεούτο να προβεί σε 

αύξηση του εταιρικού της κεφαλαίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 11 
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του ν.2579/1998 και δεδοµένου ότι κατά τον κρίσιµο χρόνο δεν ευρίσκετο στο στάδιο της 

εκκαθαρίσεως και τέλος η λύση της (θέση σε εκκαθάριση) δεν µπορεί να επέλθει 

αναδροµικά, θα πρέπει να της επιβληθεί το προβλεπόµενο από τις διατάξεις της παρ.4 του 

άρθρου 11 του ν.2579/1998 πρόστιµο του 1.000.000 δρχ. 

 

 

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1092003/11013/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Τρόπος επιβολής προστίµου της παρ.4 του άρθρου 11 του 
ν.2579/1998 για τις Ε.Π.Ε. που δεν προέβησαν σε αύξηση του εταιρικού 
τους κεφαλαίου. 

 

ΣΧΕΤ.: Το από 1/10/2007 έγγραφό σας. 

 

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 11 του ν.2579/1998, η 

παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν.3190/1955 «Περί εταιρίας περιορισµένης ευθύνης», 

αντικαθίσταται ως εξής: «1.Το κεφάλαιο της εταιρίας δεν δύναται να είναι κατώτερο των έξι 

εκατοµµυρίων (6.000.000) δραχµών ολοσχερώς καταβεβληµένο κατά την κατάρτιση της 

εταιρικής σύµβασης. Το ήµισυ τουλάχιστον του ποσού αυτού πρέπει να είναι 

καταβεβληµένο σε µετρητά. Οι υφιστάµενες εταιρίες περιορισµένης ευθύνης, που έχουν 

κεφάλαιο κατώτερο των έξι εκατοµµυρίων (6.000.000) δραχµών υποχρεούνται, εντός δύο 

ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να αυξήσουν αυτό µέχρι του ως άνω 

κατώτατου ορίου» (Η προθεσµία αυτή παρετάθη µέχρι 30.09.2000 µε το άρθρο 20 του 

ν.2819/2000). 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της υποπερ.α΄ της παρ.1 του άρθρου 13 του 

ν.2842/2000 ορίζεται, ότι στο πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 4 του ν.3190/1955 

«περί εταιρειών περιορισµένης ευθύνης» η φράση «έξι εκατοµµυρίων (6.000.000) 

δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ». 

3. Εξάλλου, µε τις διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 10 του ν.2948/2001 ορίζεται, ότι 

στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 του ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α΄) η φράση «ενός 

εκατοµµυρίου (1.000.000) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «δύο  χιλιάδων 

εννιακοσίων τριάντα πέντε (2.935) ευρώ». 
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4. Επίσης, µε τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 11 του ν.2579/1998 ορίζεται ότι σε 

βάρος των υφισταµένων εταιριών περιορισµένης ευθύνης που δεν συµµορφώνονται µε τις 

διατάξεις του παρόντος επιβάλλεται πρόστιµο ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) δραχµών, 

από τον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, στη χωρική αρµοδιότητα της 

οποίας υπάγεται η εταιρία κατά το χρόνο που διαπιστώνεται η πιο πάνω παράλειψη. Για 

την επιβολή του προστίµου εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν.2523/1997 

(ΦΕΚ 179 Α΄) και σε περίπτωση εξώδικης λύσης της διαφοράς δεν επέρχεται καµία 

µείωση αυτού. 

5. Τέλος, µε τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 9 του ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄) 

ορίζεται, ότι µε την επιφύλαξη των διατάξεων του νόµου αυτού που ορίζουν διαφορετικά 

για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς, βεβαίωση και καταβολή των προστίµων 

εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις της κύριας φορολογίας. 

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, επειδή στην υπό εξέταση περίπτωση το πρόστιµο 

δεν επιβάλλεται ως συνέπεια µη εφαρµογής διατάξεων σχετικά µε την επιβολή κάποιου 

φόρου, αλλά λόγω µη εφαρµογής του ν.3190/1955 περί Ε.Π.Ε., συνάγεται, ότι το υπόψη 

πρόστιµο καταβάλλεται εφάπαξ. 

6. Τέλος, µε τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν.2717/1999 (Κώδικας ∆ιοικητικής 

∆ικονοµίας) ορίζεται, ότι η προθεσµία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκηση της 

δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της προσβαλλόµενης πράξης. 

Κατ’ εξαίρεση, αν µε την πράξη καταλογίζονται χρηµατικά ποσά που αναφέρονται 

σε φορολογικές εν γένει απαιτήσεις του ∆ηµοσίου ή άλλου νοµικού προσώπου δηµοσίου 

δικαίου, ή αυτοτελείς χρηµατικές κυρώσεις για παράβαση της φορολογικής νοµοθεσίας, η 

προθεσµία για την άσκηση της προσφυγής, καθώς και η άσκηση της αναστέλλουν την 

εκτέλεση της πράξης. Ειδικές διατάξεις, οι οποίες αποκλείουν την αναστολή ή θεσπίζουν 

την κατά ορισµένο µόνο ποσοστό αναστολή των πράξεων τούτων, διατηρούνται σε ισχύ. 

Κατά τα λοιπά, σε κάθε περίπτωση, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 200 

έως και 205. 

7. Έπειτα από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι το πρόστιµο των 2.935 

ευρώ για τις υφιστάµενες εταιρείες περιορισµένης ευθύνης που δεν προέβησαν σε αύξηση 

του κεφαλαίου τους πάνω από το όριο των 18.000 ευρώ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

ν.2579/1998, καταβάλλεται εφάπαξ. Αν η Ε.Π.Ε. ασκήσει προσφυγή κατά της πράξης 

επιβολής προστίµου, η άσκηση αυτή δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόµενης 

πράξης και εποµένως και στην περίπτωση αυτή θα έχουµε εφάπαξ καταβολή του 

προστίµου. Τέλος, σε περίπτωση εξώδικης επίλυσης της διαφοράς δεν επέρχεται καµία 

µείωση του προστίµου αυτού. 
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Ν.2166/1993 
 

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ. 1071675/10824/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Επί απορροφήσεως ανώνυµης εταιρείας από άλλη ΑΕ µε βάση 
τις διατάξεις του ν.2166/1993, δεν είναι δυνατή η διανοµή µερίσµατος 
από τα κέρδη του ισολογισµού µετασχηµατισµού της απορροφούµενης, 
εφόσον αυτός δεν ταυτίζεται µε τον ισολογισµό τέλους χρήσης που 
συντάσσεται µε τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920. 

 

ΣΧΕΤ.: Η από 18/7/2007 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στην σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.γ΄ της παρ.1 του άρθρου 1 του ν.2166/1993, οι 

διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5 του νόµου αυτού εφαρµόζονται και σε περίπτωση 

συγχώνευσης ανώνυµων εταιρειών κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 68 παρ.1 

και 79 του κ.ν.2190/1920. 

2. Όπως διευκρινίσθηκε µε την 1039799/10359/Β0012/ΠΟΛ. 1080/1994 ερµηνευτική 

εγκύκλιο του ν.2166/1993, οι διατάξεις του νόµου αυτού έχουν εφαρµογή, µεταξύ άλλων, 

και σε περίπτωση συγχώνευσης ανωνύµων εταιρειών κατά την έννοια της παρ.1 του 

άρθρου 68 του κ.ν.2190/1920, δηλαδή είτε µε απορρόφηση µίας ή περισσοτέρων 

ανωνύµων εταιρειών από υφιστάµενη ανώνυµη εταιρεία είτε µε σύσταση καινούργιας 

ανώνυµης εταιρείας, καθώς επίσης και σε περίπτωση συγχώνευσης ανωνύµων εταιρειών 

µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 79 του κ.ν.2190/1920, δηλαδή εξαγοράς µίας ή 

περισσοτέρων ανωνύµων εταιρειών από υφιστάµενη ανώνυµη εταιρεία. 

3. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 2 του ν.2166/1993 ορίζεται, ότι ο 

κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόµου αυτού µετασχηµατισµός πραγµατοποιείται κατά 

παρέκκλιση των διατάξεων του κ.ν.2190/1920 και 3190/1955 µε ενοποίηση των στοιχείων 

ενεργητικού και παθητικού των µετασχηµατιζοµένων επιχειρήσεων, όπως αυτά 

εµφανίζονται σε ισολογισµούς αυτών συντασσόµενους για το σκοπό του µετασχηµατισµού 

και µεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισµού της νέας εταιρείας. 

4. Επίσης, µε τις διατάξεις της παρ.6 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόµου, ορίζεται, ότι 

όλες οι πράξεις που διενεργούνται από τις µετασχηµατιζόµενες επιχειρήσεις µετά την 
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ηµεροµηνία του ισολογισµού µετασχηµατισµού, θεωρούνται ως διενεργηθείσες για 

λογαριασµό της νέας εταιρείας και τα ποσά αυτών µεταφέρονται µε συγκεντρωτική 

εγγραφή στα βιβλία της. 

5. Από τη ∆ιοίκηση έχει γίνει πάγια δεκτό ότι σε περίπτωση που ανώνυµη εταιρεία 

απορροφάται από άλλη ανώνυµη εταιρεία µε τις διατάξεις του ν.2166/1993 και ο 

µετασχηµατισµός (απορρόφηση) ολοκληρώνεται µέσα στον επόµενο χρόνιο από το χρόνο 

σύνταξης του ισολογισµού µετασχηµατισµού, η απορροφώσα εταιρεία κλείνει ισολογισµό 

όπως θα έκλεινε κανονικά αν δεν πραγµατοποιείτο η απορρόφηση και συµπεριλαµβάνει 

µόνο τα εισοδήµατα της κλεισµένης χρήσης. Τα κτηθέντα εισοδήµατα της 

απορροφούµενης ή απορροφούµενων εταιρειών για το χρονικό διάστηµα από την 

ηµεροµηνία σύνταξης του ισολογισµού µετασχηµατισµού και µέχρι ολοκλήρωσης αυτού 

συµπεριλαµβάνονται µαζί µε τα εισοδήµατα της απορροφώσας στην αµέσως επόµενη 

διαχειριστική περίοδο (1111751/10674/Β0012/1995 και 1001510/10019/Β0012/2001 

έγγραφά µας). 

6. Στην αίτησή σας αναφέρετε ότι η εταιρεία σας «...» Α.Ε. (απορροφούµενη) 

αποφάσισε να συγχωνευθεί µε απορρόφηση δια εξαγοράς από την µητρική της εταιρεία 

«…» σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 79 του κ.ν.2190/1920 και του ν.2166/1993. Ως 

ηµεροµηνία ισολογισµού µετασχηµατισµού ορίσθηκε η 30.9.2006 ενώ η έγκριση για την 

απορρόφηση από την ∆/νση Α.Ε. και Εµπορίου της Νοµαρχίας Αθηνών (ολοκλήρωση του 

µετασχηµατισµού), θα ληφθεί µάλλον προς το τέλος του 2007 ενόψει και της καταχώρησης 

στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών του σχεδίου συµβάσεως συγχωνεύσεως δια εξαγοράς 

στις 23.1.2007. Με βάση τα ανωτέρω µας ερωτάτε να σας γνωρίσουµε αν µπορεί να 

διανεµηθεί µέρισµα στους µετόχους της συγχωνευόµενης εταιρείας από κέρδη που 

αντιστοιχούν στη διαχειριστική περίοδο 1/10-31/12/2006 ή, αν όχι, για την µεταβατική 

περίοδο 1/1/-30/9/2006. 

7. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω και ενόψει του γεγονότος ότι ο υπόψη 

µετασχηµατισµός πραγµατοποιείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του 

κ.ν.2190/1920 συνάγεται, ότι και ο ισολογισµός µετασχηµατισµού που συντάξατε µε 30 

Σεπτεµβρίου 2006 δεν έχει συνταχθεί και εγκριθεί µε βάση τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920 

(διαδικασία πρόσκλησης µετόχων, απαιτούµενη απαρτία, έγκριση κερδών από τη ΓΣ των 

µετόχων κ.λπ.) και κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατή η διανοµή κερδών (µερισµάτων)στους 

µετόχους από τα κέρδη αυτά. Επίσης δεν είναι δυνατή η διανοµή µερίσµατος και από τα 

κέρδη της περιόδου από 1/10/2006 -31/12/2006 καθόσον αυτά πραγµατοποιήθηκαν, κατά 

ρητή διατύπωση του νόµου, για λογαριασµό της απορροφώσας εταιρείας οι µέτοχοι της 

οποίας θα είναι δικαιούχοι των κερδών αυτών. 
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Αθήνα, 13 Ιουνίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 1056049/10659/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: ∆ιάσπαση ανώνυµης εταιρείας σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
ν.2166/1993. 

 

ΣΧΕΤ.: Η από 6.06.2007 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.2166/1993, όπως 

ισχύουν µετά την αντικατάστασή τους µε την παρ. 8 του άρθρου 7 του ν.2386/1996, οι 

διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5 του νόµου αυτού εφαρµόζονται και στην περίπτωση 

διάσπασης ανωνύµων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 81 παρ. 1 του 

κ.ν.2190/1920, µε την προϋπόθεση ότι οι διασπώµενες απορροφούνται από υφιστάµενες 

ανώνυµες εταιρείες. 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παρ. 2 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόµου, ορίζεται, ότι 

οι µετασχηµατιζόµενες επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και 

να έχουν συντάξει έναν ισολογισµό για δωδεκάµηνο ή µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. 

3. Επίσης, µε τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 7 του ν.2386/1996 ορίζεται, ότι οι 

διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ.1297/1972 έχουν ανάλογη εφαρµογή και για τους 

µετασχηµατισµούς επιχειρήσεων που γίνονται µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 

5 του ν.2166/1993. 

Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι οι επιχειρήσεις των οποίων το αντικείµενο 

εργασιών είναι κατά κύριο λόγο η κατασκευή ή εκµετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων, 

πλην ξενοδοχειακών, δεν µπορούν να µετασχηµατισθούν σε µεγάλες οικονοµικές µονάδες 

(1085968/1714/Α0012/ΠΟΛ. 1216/26.07.1996 ερµηνευτική εγκύκλιο του ν.2386/1996) και 

κατά συνέπεια, επί διασπάσεως ανώνυµης εταιρείας µε βάση τις διατάξεις του 

ν.2166/1993, η διασπώµενη επιχείρηση δεν µπορεί να έχει ως αντικείµενο 

δραστηριότητας την εκµετάλλευση ακινήτων και η επωφελούµενη δεν µπορεί να έχει ως 

αντικείµενο εργασιών αποκλειστικά την εκµετάλλευση ακινήτων. 

4. Από τις διατάξεις του ν.2166/1993 δεν τίθεται κανένας περιορισµός για 

ιδιοχρησιµοποίηση των εισφεροµένων ακινήτων στην προερχόµενη από το 

µετασχηµατισµό εταιρεία. ∆ηλαδή, η προερχόµενη από το µετασχηµατισµό εταιρεία ή η 
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επωφελούµενη επί διασπάσεως δικαιούται να εκµισθώνει τα εισφερθέντα σε αυτή ακίνητα 

χωρίς να αίρονται οι φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις του ν.2166/1993. 

5. Από τα στοιχεία της σχετικής αίτησής σας προκύπτει, ότι ηµεδαπή ανώνυµη εταιρεία 

που δραστηριοποιείται στο χώρο της λιανικής εµπορίας καταναλωτικών ειδών προτίθεται 

να προβεί σε διάσπαση, µε την οποία λύεται χωρίς εκκαθάριση και εισφέρει τα στοιχεία 

ενεργητικού και παθητικού σε δύο υφιστάµενες εταιρείες (Α και Β), βάσει του ν.2166/1993. 

Στην εταιρεία Α θα εισφερθεί ο κλάδος εµπορίας, ενώ στην Β ο κλάδος παροχής 

υπηρεσιών µάρκετινγκ και διαφήµισης, καθώς και τα ακίνητα. Στη συνέχεια, η εταιρεία Β 

προτίθεται να εκµισθώσει τα ακίνητα στην Α και σε τρίτους. 

6. Κατόπιν των ανωτέρω προκύπτει, ότι η εν λόγω ανώνυµη εταιρεία µπορεί να 

διασπασθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.2166/1993, εφόσον βέβαια πληρούνται και οι 

λοιπές προϋποθέσεις του νόµου αυτού. 

 

 

Αθήνα, 23 Μαΐου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1031072/10406/Β0012 

 

ΘΕΜΑ:Μεταφορά ειδικού αφορολόγητου αποθεµατικού επενδύσεων του 
ν.3220/2004 κατά την εισφορά βιοµηχανικού κλάδου από λειτουργούσα 
επιχείρηση σε λειτουργούσα ανώνυµη εταιρεία µε τις διατάξεις του 
ν.2166/1993. 

 

ΣΧΕΤ.: Η από 26.3.2007 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στην σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Με βάση τις διατάξεις της περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.2166/1993, όπως 

ισχύουν µετά την τροποποίηση τους µε την παρ. 7 του άρθρου 7 του ν.2386/1996, σε 

συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ. 2 του ίδιου άρθρου και νόµου, οι ευεργετικές διατάξεις 

των άρθρων 1 έως και 5 του νόµου αυτού εφαρµόζονται και σε περίπτωση εισφοράς από 

λειτουργούσα επιχείρηση ενός ή περισσοτέρων κλάδων ή τµηµάτων της σε λειτουργούσα 

ανώνυµη εταιρεία, µε την προϋπόθεση, ότι η εισφέρουσα τον κλάδο ή τµήµα εταιρεία, 

καθώς και η απορροφώσα, θα έχουν συντάξει τουλάχιστον έναν ισολογισµό για 

δωδεκάµηνο ή µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν.2166/1993 ορίζεται, ότι 
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σε περίπτωση µετασχηµατισµού επιχειρήσεων µε τις διατάξεις του νόµου αυτού, τα 

παρεχόµενα φορολογικά ευεργετήµατα στις µετασχηµατιζόµενες επιχειρήσεις από τους 

αναπτυξιακούς νόµους ν.δ.4002/1959, ν.289/1976, ν.1262/1982, ν.1828/1989, 

ν.1882/1990 και ν.1892/1990, ισχύουν και επί των προκυπτουσών κατά τα πιο πάνω νέων 

εταιρειών, κατά το µέτρο που οι επιχειρήσεις αυτές δεν έκαναν χρήση των εν λόγω 

κινήτρων. 

3. Επίσης, µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.2166/1993 ορίζεται, µεταξύ 

άλλων, ότι τα ειδικά αφορολόγητα αποθεµατικά εκ των µη διανεµόµενων κερδών, που 

υφίστανται στις µετασχηµατιζόµενες επιχειρήσεις, εφόσον µεταφέρονται και εµφανίζονται 

αυτούσια σε ειδικούς λογαριασµούς στη νέα εταιρεία, δεν υπόκεινται σε φορολογία κατά το 

χρόνο του µετασχηµατισµού. 

4. Όπως έχει γίνει δεκτό µε την αριθ. 1039799/10359/Β0012/ΠΟΛ. 1080/5.4.1994 

εγκύκλιο, οι προερχόµενες από τον µετασχηµατισµό νέες εταιρείες έχουν υποχρέωση να 

καλύψουν µε επενδύσεις το ειδικό αφορολόγητο αποθεµατικό επενδύσεων του άρθρου 22 

του ν.1828/1989, το οποίο έχει σχηµατισθεί από τις µετασχηµατιζόµενες επιχειρήσεις µέσα 

στα χρονικά περιθώρια και µε τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται από τις 

διατάξεις του νόµου αυτού. 

5. Επίσης, µε τις αρ. πρωτ. 1036215/10532/Β0012/17.4.2006 και 

1045543/10633/Β0012/ 31.5.2000 διαταγές µας έχει γίνει δεκτό, ότι σε περίπτωση 

εισφοράς κλάδου επιχείρησης σε λειτουργούσα ανώνυµη εταιρεία µε βάση τις διατάξεις 

του ν.2166/1993, θα πρέπει καταρχήν να εισφέρονται όλα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

του αποσπώµενου κλάδου, καθώς και τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού 

του (π.χ. απαιτήσεις, υποχρεώσεις, αποθέµατα, κ.λπ.). Αντίθετα, δεν µπορεί να γίνει 

διαχωρισµός και εισφορά των λογαριασµών του µετοχικού κεφαλαίου, αποθεµατικών (µε 

εξαίρεση αυτών που ορίζει ο νόµος π.χ. άρθρου 22 του ν.1828/1989 κ.λπ., για τα οποία 

δεν έχει γίνει χρήση των παρεχόµενων κινήτρων από την εισφέρουσα επιχείρηση), 

αποτελεσµάτων εις νέο, κ.λπ., καθόσον οι λογαριασµοί αυτοί εκφράζουν αποκλειστικά ίδια 

κεφάλαια της εισφέρουσας επιχείρησης. 

Εποµένως, η µεταφορά σε ανώνυµη εταιρεία του ακάλυπτου ειδικού αφορολόγητου 

αποθεµατικού του άρθρου 22 του ν.1828/1989 που είχε σχηµατίσει η εισφέρουσα το 

βιοµηχανικό κλάδο εταιρεία είναι σύννοµη, εφόσον η εισφορά γίνεται µε τις διατάξεις του 

ν.2166/1993 (αρ. πρωτ. 1045543/10633/Β0012/31.5.2000 έγγραφό µας). 

6. Από τα στοιχεία της σχετικής αίτησής σας προκύπτει ότι ανώνυµη εταιρεία µε 

εµπορική και βιοµηχανική δραστηριότητα προτίθεται να εισφέρει τον βιοµηχανικό της 

κλάδο σε λειτουργούσα ανώνυµη εταιρεία µε τις διατάξεις του ν.2166/1993. Στις 
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31.12.2004 η εν λόγω εταιρεία σχηµάτισε ειδικό αφορολόγητο αποθεµατικό επενδύσεων 

του ν.3220/2004 για την πραγµατοποίηση ισόποσης αξίας παραγωγικών επενδύσεων 

στην τριετία 2005, 2006 και 2007, χωρίς ωστόσο να τις ολοκληρώσει µέχρι τις 31.12.2006. 

Ακόµη, µας γνωρίσατε ότι µέρος του εν λόγω αποθεµατικού καλύφθηκε µε επενδύσεις 

τόσο στον εµπορικό όσο και στον βιοµηχανικό της κλάδο. 

7. Από τα ανωτέρω και δεδοµένου ότι στην έννοια του βιοµηχανικού κλάδου 

περιλαµβάνονται όχι µόνο τα στοιχεία του ενεργητικού αλλά και τα αντίστοιχα του 

παθητικού (αποθεµατικά που αντιστοιχούν στο συγκεκριµένο κλάδο κ.λπ.) προκύπτει, ότι 

το εν λόγω αποθεµατικό που αντιστοιχεί στο βιοµηχανικό κλάδο (τόσο το ακάλυπτο όσο 

και αυτό που καλύφθηκε ήδη µε επενδύσεις) θα µεταφερθεί στη λειτουργούσα (ανώνυµη) 

εταιρεία, κατά την εισφορά του βιοµηχανικού κλάδου της εν λόγω ανώνυµης εταιρείας µε 

τις διατάξεις του ν.2166/1993, χωρίς την καταβολή φόρου εισοδήµατος για την 

πραγµατοποίηση των επενδύσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί. Ακόµη, σας γνωρίζουµε 

ότι το ειδικό αφορολόγητο αποθεµατικό που σχηµάτισε η εν λόγω εταιρεία στις 31.12.2003 

και το οποίο κεφαλαιοποιήθηκε στις 31.12.2006 χωρίς την καταβολή φόρου, σύµφωνα µε 

τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 2 του ν.3220/2004, δεν µεταφέρεται στην 

απορροφούσα τον κλάδο εταιρεία, καθόσον δεν µπορεί να γίνει διαχωρισµός και εισφορά 

των λογαριασµών του µετοχικού κεφαλαίου, αποτελεσµάτων εις νέο κ.λπ., αφού οι 

λογαριασµοί αυτοί εκφράζουν αποκλειστικά ίδια κεφάλαια της εισφέρουσας τον κλάδο 

επιχείρησης(αρ.πρωτ.1036215/10532/Β0012/17.4.2006, 1045543/10633/Β0012/31.5.2000 

και 1123271/11091πε/Β0012/18.2.1998 έγγραφά µας). 
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Ν.∆. 1297/1972 
 

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.: 1093148/11036/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Μείωση µετοχικού κεφαλαίου ανώνυµης εταιρείας που έχει 
προέλθει από µετατροπή ετερόρρυθµης εταιρείας µε βάση τις διατάξεις 
του ν.δ.1297/1972. 

 

ΣΧΕΤ.: Το αρ. πρωτ. ΕΜ - 2827/26.09.2007 έγγραφό σας. 

 

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.α΄ του άρθρου 4 του ν.δ.1297/1972, όπως 

ισχύουν µετά την τροποποίηση τους µε την παρ.7 του άρθρου 11 του ν.2579/1998, η 

προερχόµενη από τη µετατροπή ανώνυµη εταιρεία πρέπει να έχει κατά το χρόνο της 

σύστασής της, ολοσχερώς καταβεβληµένο κεφάλαιο όχι κατώτερο των 100.000.000 δρχ. 

Το πιο πάνω κατώτατο όριο ισχύει για µετατροπές που πραγµατοποιούνται από τις 

17.2.1998 (έναρξη ισχύος του ν.2579/1998), ενώ για αυτές που πραγµατοποιήθηκαν πριν 

την ηµεροµηνία αυτή το κατώτατο όριο που ίσχυε ήταν 60.000.000 δρχ. 

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της περ.β΄ του ίδιου ως άνω άρθρου και νοµοθετικού 

διατάγµατος ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι στις περιπτώσεις µετατροπής προσωπικής 

εταιρείας σε ανώνυµη εταιρεία, οι µετοχές της ανώνυµης εταιρείας, που αντιστοιχούν στην 

αξία του εισφερόµενου κεφαλαίου, θα είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές στο σύνολό τους και 

µη µεταβιβάσιµες κατά ποσοστό εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου τους για 

µία πενταετία από το χρόνο της µετατροπής. 

3. Με την αρ.25/1973 ερµηνευτική εγκύκλιο του ν.δ.1297/1972 διευκρινίσθηκε, ότι η 

πιο πάνω προϋπόθεση, όπως άλλωστε και οι λοιπές που θέτει το ίδιο νοµοθέτηµα, πρέπει 

να υφίσταται καθ’ όλη τη διάρκεια της πενταετίας από τη µετατροπή. Επίσης, 

διευκρινίσθηκε ότι το ανωτέρω ποσοστό των µη µεταβιβάσιµων µετοχών αφορά στις 

µεταβιβάσεις µετοχών που έγιναν από τους αρχικούς µετόχους και υπολογίζεται επί του 

συνόλου των µετοχών που αντιστοιχούν στην αξία του εισφερόµενου κεφαλαίου της 

εταιρείας και όχι στις µετοχές που αντιστοιχούν σε κάθε ένα από τους µετόχους 

(Ε.7598/1630/23.07.1979, 1055697/10524/Β0012/17.07.2002 και 
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1013922710215/Β0012/18.03.2005 έγγραφά µας). 

4. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση, η υπεραξία που προκύπτει κατά τη 

µετατροπή επιχειρήσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972 αντιπροσωπεύει 

πραγµατική περιουσιακή αξία και κατά συνέπεια δύναται να αποτελέσει κεφάλαιο της 

ιδρυόµενης εταιρείας, χωρίς την καταβολή φόρου εισοδήµατος, αρκεί να απεικονιστεί αυτή 

σε λογαριασµούς τάξεως, οι οποίοι θα παραµείνουν αµετάβλητοι στα βιβλία της εταιρείας 

καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της προκειµένου έτσι να καταστεί εφικτή η φορολόγησή 

της κατά το χρόνο της διάλυσης αυτής (αριθ.25/1973, Ε.4562/500/ΠΟΛ. 105/1971, 

Θ.2892/1368/1975, 1011992/10095/Β0012/29.03.1999 κ.α.). Η υπεραξία αυτή (ή τµήµα 

της), η οποία έχει γίνει κεφάλαιο, δεν µπορεί να διανεµηθεί καθόσον πρέπει κατά ρητή 

διατύπωση του νόµου να παρακολουθείται διαρκώς σε λογαριασµούς τάξεως. Αντίθετα, οι 

τυχόν εισφορές σε µετρητά των µετόχων για κάλυψη του µετοχικού της κεφαλαίου 

µπορούν να επιστραφούν αφού δεν αποτελούσαν περιουσιακά στοιχεία των 

µετατροποιηθησαµένων επιχειρήσεων και εποµένως δεν έχουν εισφερθεί από αυτές. Τα 

ανωτέρω ισχύουν µε την προϋπόθεση ότι το µετοχικό κεφάλαιο µετά τη µείωση αυτού δεν 

θα ήταν µικρότερο του ελάχιστου ορίου µετοχικού κεφαλαίου που όριζαν οι ισχύουσες κατά 

το χρόνο σύστασης της νέας εταιρείας, διατάξεις του ν.δ.1297/1972 (60.000.000 δρχ.) 

(αρ.πρωτ.1110205/11467π.ε./Β0012/31.01.2006 έγγραφό µας). 

5. Με το αρ.πρωτ.1110205/11467π.ε./Β0012/31.01.2006 έγγραφό µας έχει γίνει δεκτό, 

ότι ανώνυµη εταιρεία που προήλθε από µετατροπή οµόρρυθµης εταιρείας µε τις διατάξεις 

του ν.δ.1297/1972 µπορεί να µειώσει το µετοχικό της κεφάλαιο µέχρι του κατώτατου ορίου 

που ίσχυε κατά το χρόνο της µετατροπής, µε βάση τις διατάξεις του εν λόγω νοµοθετικού 

διατάγµατος, µε την προϋπόθεση όµως ότι η µείωση θα γίνει µετά την παρέλευση της 

πενταετίας από το χρόνο της µετατροπής και από το ποσό των εισφορών σε χρήµα που 

ενδεχοµένως πραγµατοποιήθηκαν για την κάλυψη του µετοχικού κεφαλαίου της. 

6. Από τα στοιχεία του σχετικού εγγράφου σας προκύπτει, ότι ανώνυµη εταιρεία, η 

οποία προήλθε από µετατροπή ετερόρρυθµης εταιρείας µε τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972 

το έτος 1997, προτίθεται να µειώσει σήµερα το µετοχικό της κεφάλαιο σε ποσό κάτω των 

300.000 ευρώ. 

7. Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι η εν λόγω ανώνυµη εταιρεία µπορεί να µειώσει το 

µετοχικό της κεφάλαιο κάτω από τις 300.000 ευρώ, επειδή έχει παρέλθει η πενταετία από 

το χρόνο της µετατροπής, ούτως ώστε µετά τη µείωση να ανέρχεται κατ’ ελάχιστο όριο στο 

ποσό των 176.082,17 ευρώ (60.000.000 δρχ.) που ίσχυε κατά το χρόνο της µετατροπής 

(1997) µε τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972. Τα ανωτέρω ισχύουν µε την προϋπόθεση ότι η 

µείωση θα γίνει από το ποσό των εισφορών σε χρήµα που ενδεχοµένως 
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πραγµατοποιήθηκαν για την κάλυψη του µετοχικού κεφαλαίου της. 

 

 

Αθήνα, 18 Απριλίου 2007 

Αριθ. Πρωτ.:1024106/10329/Β0012 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση ζηµιάς ανώνυµης εταιρείας η οποία 
απορροφά άλλες ανώνυµες εταιρείες µε τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972. 

 

ΣΧΕΤ.: Η από 07.03.2007 αίτησή σας. 

 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σε περίπτωση απορρόφησης ανώνυµης εταιρείας από άλλη ανώνυµη εταιρεία µε τις 

διατάξεις του ν.δ.1297/1972, η απορροφώσα εταιρεία δύναται να µεταφέρει, σύµφωνα µε 

τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 61 του ν.2238/1994, στα 

επόµενα έτη για συµψηφισµό τη ζηµιά της ίδιας (απορροφώσας), διότι µετά την 

ολοκλήρωση της απορρόφησης η απορροφώσα διατηρεί τη νοµική της προσωπικότητα 

και οι διατάξεις του ν.δ.1297/1972 δεν απαγορεύουν την εφαρµογή των διατάξεων του 

άρθρου 4 του ν.2238/1994. Επίσης, τα κέρδη της απορροφούµενης εταιρείας που 

προέκυψαν µέχρι την ολοκλήρωση της απορρόφησης, δεν συµψηφίζονται µε 

αποτελέσµατα της απορροφώσας διότι αυτά θα φορολογηθούν στο όνοµα της 

απορροφούµενης και κατά συνέπεια είναι αδιάφορα για την εφαρµογή των διατάξεων του 

άρθρου 4 του ν.2238/1994 (αριθµ. πρωτ. 1050269/10422/Β0012/26.08.1997, 

1012441/10119/Β0012/19.02.2001 έγγραφά µας). 

2. Από τη σχετική αίτησή σας προκύπτει, ότι η εταιρεία «…» προτίθεται να 

απορροφήσει εντός του 2007 δύο άλλες ανώνυµες εταιρείας του ίδιου οµίλου. Η 

απορροφώσα εταιρεία κατά τη διαχειριστική περίοδο 01.01.2006 - 31.12.2006 παρουσίασε 

ζηµιές στον ισολογισµό της ποσού 455.784,74 EURO, από τις οποίες φορολογικά 

αναγνωρίσιµες είναι περίπου 450.000,00 EURO. 

3. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι σε περίπτωση που η απορρόφηση θα 

πραγµατοποιηθεί µε τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972, η απορροφώσα εταιρεία δύναται τη 

ζηµιά της διαχειριστικής περιόδου του 2006, κατά το µέρος που αναγνωρίζεται 

φορολογικά, να τη συµψηφίσει µε τα κέρδη των πέντε επόµενων διαχειριστικών περιόδων.  


