
 

 

 Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2016 
Αρ. Πρωτ. ∆ΕΑΦ Α 1007305 ΕΞ 2016 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ     
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α' - Β' 
 
Ταχ. ∆/νση: Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες: Β. ∆ασουράς, Μ. ∆ράγκου 
Τηλέφωνο: 210 - 33.75.314-5, 311 
ΦΑΞ: 210 - 33.75.001 
 
ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση εισοδήµατος από τεχνικά έργα που αποκτούν 
µετά την 01.01.2014 τεχνικές επιχειρήσεις που προσδιόριζαν τεκµαρτά τα κέρδη 
τους για αναληφθέντα έργα µέχρι την 31.12.2006 µε βάση τις διατάξεις του 
ν.2238/1994 (πρώην Κ.Φ.Ε.). 
 
Με αφορµή ερωτήµατα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία µας, αναφορικά µε το 
πιο πάνω θέµα, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 
 
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 26 του ν.4223/2013, µε τις 
οποίες προστέθηκε παράγραφος στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013, οι διατάξεις του 
Κώδικα (νέος Κ.Φ.Ε.) για τον προσδιορισµό του φορολογητέου εισοδήµατος από 
επιχειρηµατική δραστηριότητα των οικοδοµικών επιχειρήσεων εφαρµόζονται για 
ακίνητα για τα οποία η άδεια κατασκευής έχει εκδοθεί ή αναθεωρηθεί από την 
1.1.2006 και µετά. 
 
2. Επίσης, µε τις διατάξεις 11 του ίδιου άρθρου και νόµου, µε τις οποίες επίσης 
προστέθηκε παράγραφος στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013, ορίζεται ότι από την έναρξη 
ισχύος του ν.4172/2013 παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του ν.2238/1994, 
συµπεριλαµβανοµένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που 
έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση αυτού του νόµου. 
 
3. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.2238/1994, τα καθαρά κέρδη των 
ατοµικών επιχειρήσεων και των υπόχρεων της παρ. 4 του άρθρου 2 του νόµου αυτού 
(πλην κοινοπραξιών στις οποίες συµµετέχουν νοµικά πρόσωπα του άρθρου 101) που 
ασχολούνταν µε την κατασκευή δηµόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων, 
προσδιορίζονταν µε τεκµαρτό τρόπο για τα τεχνικά έργα των οποίων η αρχική 
σύµβαση ανάληψης υπεγράφη µέχρι 31.12.2006, ενώ για τα τεχνικά έργα των οποίων 
η σύµβαση ανάληψης υπεγράφη µετά την 1.1.2007, µε λογιστικό τρόπο. 
 
4. Οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν.2238/1994 έχουν πάψει να ισχύουν για 
εισοδήµατα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2014 και 
µετά και περαιτέρω για τις τεχνικές επιχειρήσεις δεν υφίσταται µεταβατική διάταξη, 
όπως αυτή που αφορά περιοριστικά τις οικοδοµικές επιχειρήσεις, δηλαδή τις 
επιχειρήσεις ανέγερσης και πώλησης οικοδοµών (παράγραφος 1 του παρόντος). 



 

 

  
5. Κατόπιν των ανωτέρω, οι ατοµικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα που ασκούν 
επιχειρηµατική δραστηριότητα), καθώς και τα πρόσωπα της περ. β' του άρθρου 45 
του ν.4172/2013 (Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ.) και της περ. στ' του ιδίου άρθρου και νόµου 
(κοινοπραξίες) στα οποία δεν συµµετέχει νοµικό πρόσωπο της παρ.1 του άρθρου 101 
του ν.2238/1994 (πρώην Κ.Φ.Ε.), όταν αποκτούν εισόδηµα από τεχνικά έργα µετά 
την 1.1.2014, ηµεροµηνία εφαρµογής των διατάξεων του νέου Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήµατος (ν.4172/2013), ανεξάρτητα της ηµεροµηνίας υπογραφής της σύµβασης, 
προσδιορίζουν το εισόδηµα αυτό σε κάθε περίπτωση λογιστικά.  
 
Τέλος, για την εξαγωγή του λογιστικού αποτελέσµατος, στις περιπτώσεις αυτές, 
γίνεται δεκτό, κατ' ανάλογη εφαρµογή όσων εφαρµόζονται για τις οικοδοµικές 
επιχειρήσεις (ΠΟΛ.1113/2.6.2015 και ΠΟΛ.1097/28.4.2015 εγκύκλιοι), οι δαπάνες 
που αφορούν εισοδήµατα από τεχνικά έργα τα οποία θα φορολογηθούν από 1.1.2014 
και µετά, να λαµβάνονται υπόψη στις περιπτώσεις που αυτές πραγµατοποιήθηκαν και 
καταχωρήθηκαν σε προγενέστερα έτη. 
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