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Αθήνα, 7 Ιοςνίος 2021
Απ.Ππωη: Δ. 2122

ΠΡΟ:

Χο πξνο ηνλ πίλαθα δηαλνκήο

ΘΔΜΑ: «Οδηγίερ για ηη ζςμπλήπωζη και ηην εκκαθάπιζη ηηρ δήλωζηρ θοπολογίαρ
ειζοδήμαηορ νομικών πποζώπων και νομικών ονηοηήηων θοπολογικού έηοςρ 2020».
Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα θαη ζε ζπλέρεηα ηεο A.1128/7.6.2021 Απφθαζεο
Γηνηθεηή Α.Α.Γ.Δ. (Β΄2452/9.6.2021), κε ηελ νπνία νξίζζεθε ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν
ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ
θνξνινγηθνχ έηνπο 2020, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:
Ι. ΓΔΝΙΚΑ
Σν έληππν θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο γηα ην θνξνινγηθφ έηνο 2020 είλαη εληαίν γηα φια
ηα λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ.4172/2013, αλεμάξηεηα
απφ ηελ θαηεγνξία ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ (απινγξαθηθά ή δηπινγξαθηθά) ή ηνλ ηξφπν
ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ (κε βάζε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα ή
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Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα). Παξφια απηά, θαηά ηελ ππνβνιή κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο
κεζφδνπ ηεο δήισζεο δελ επηηξέπεηαη ε ζπκπιήξσζε φισλ ησλ θσδηθψλ θαη πηλάθσλ,
αιιά ζπκπιεξψλνληαη κφλν απηνί πνπ αθνξνχλ ζηα ζπγθεθξηκέλα λνκηθά πξφζσπα ή
λνκηθέο νληφηεηεο κε βάζε ηελ εμήο θαηεγνξηνπνίεζε:
α) Ννκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο κε απινγξαθηθά βηβιία
β) Ννκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο κε δηπινγξαθηθά βηβιία
γ) Ννκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα
δ) Ννκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο πνπ ζπληάζζνπλ νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο κε βάζε ηα Γ.Λ.Π. ή κε βάζε ηα Δ.Λ.Π.
ηελ ειεθηξνληθή εθαξκνγή ππνβνιήο ησλ δειψζεσλ έθαζηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο,
είλαη ελεξγνί θαη ηζρχνπλ κφλν νη θσδηθνί πνπ νξίδνληαη ζηελ αληίζηνηρε Απφθαζε γηα ηνλ
ηχπν θαη ην πεξηερφκελν ησλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη
λνκηθψλ νληνηήησλ.
ΙΙ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

ΑΝΑΜΟΡΦΧΗ

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ

-

ΤΜΠΛΗΡΧΗ

ΠΙΝΑΚΧΝ
1. Οη θσδηθνί 116, 117, 118 και 119 ζπκπιεξψλνληαη απφ φια ηα λνκηθά πξφζσπα
θαη λνκηθέο νληφηεηεο, πνπ ζπληάζζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο είηε κε βάζε ηα
Γ.Λ.Π. είηε κε ηα Δ.Λ.Π. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη θσδηθνί 118 θαη 119 ζπκπιεξψλνληαη κφλν
απφ απηνχο πνπ εκθαλίδνπλ δηαθνξέο θνξνινγηθήο θαη ινγηζηηθήο βάζεο, θαζφζνλ
δηαθνξεηηθά ζπκπιεξψλνληαη κφλν νη θσδηθνί 116 θαη 117, αληίζηνηρα.
2. ηνλ θσδηθφ 455 κεηαθέξεηαη ην ζχλνιν ησλ κε εθπηπηφκελσλ δαπαλψλ απφ ηελ
θαηάζηαζε θνξνινγηθήο αλακφξθσζεο, θαζφζνλ ε αλάιπζε, ζε επηκέξνπο θσδηθνχο, ησλ
αληίζηνηρσλ

δαπαλψλ

θαηαρσξείηαη

πιένλ

κφλν

ζηελ

θαηάζηαζε

θνξνινγηθήο

αλακφξθσζεο απφ φπνπ κεηαθέξεηαη ην ζπλνιηθφ πνζφ απηψλ ζηε δήισζε.
Δπηπιένλ, ζηελ θαηάζηαζε θνξνινγηθήο αλακφξθσζεο (ΚΑ:2020) θαηαρσξνχληαη
θαη ηα πνζά πνπ δηαλέκνληαη απφ ηα θέξδε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο ζε κέιε Γ.. θαζψο θαη
ζην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο, ηα νπνία κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4308/2014 (Δ.Λ.Π.)
αληηκεησπίδνληαη σο δαπάλεο (παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο).
Δπίζεο, ζηνλ θσδηθφ (ΚΑ 2025) ηεο θαηάζηαζεο θνξνινγηθήο αλακφξθσζεο
αλαγξάθεηαη ην πνζφ ηεο πνιηηηζηηθήο ρνξεγίαο πνπ ππεξβαίλεη ην δέθα ηνηο εθαηφ (10%)
ησλ θαζαξψλ θεξδψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο, κε βάζε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.3525/2007.
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ηνλ θσδηθφ (ΚΑ 2027) ηεο θαηάζηαζεο θνξνινγηθήο αλακφξθσζεο αλαγξάθνληαη
νη δαπάλεο ελνηθίσλ, εθφζνλ ε εμφθιεζή ηνπο δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ρξήζε
ειεθηξνληθνχ κέζνπ πιεξσκήο ή κέζσ παξφρνπ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, κε βάζε ηηο
δηαηάμεηο ηεο πεξ. ηε' άξζξνπ 23 (ζρεη. ε Δ. 2109/2021 εγθχθιηφο καο).
ηνλ θσδηθφ (ΚΑ 2028) ηεο θαηάζηαζεο θνξνινγηθήο αλακφξθσζεο αλαγξάθνληαη
ρξεκαηηθά πνζά ή άιια αληαιιάγκαηα πνπ ηπρφλ θαηαβιήζεθαλ άκεζα ή έκκεζα γηα κε
εμνπζηνδνηεκέλε πψιεζε δηαθεκηζηηθνχ ηειενπηηθνχ ρξφλνπ ηα νπνία δελ εθπίπηνπλ
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. ηζη’ ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ ΚΦΔ (ζρεη. ε Δ. 2033/2021
εγθχθιηφο καο).
ηνλ θσδηθφ (ΚΑ.2029) ηεο θαηάζηαζεο θνξνινγηθήο αλακφξθσζεο αλαγξάθνληαη
νη δαπάλεο γηα δξάζεηο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο νη νπνίεο δελ εθπίπηνπλ ζηελ
πεξίπησζε πνπ δελ πξνθχπηνπλ ινγηζηηθά θέξδε ρξήζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
πεξ. α’ ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ ΚΦΔ (ζρεη. ε Δ. 2107/2021 εγθχθιηφο καο).
3. Ο θσδηθφο 443 «ηεθκαξηφ εηζφδεκα απφ ηδηνρξεζηκνπνίεζε αθηλήηνπ»
ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη ηηο λνκηθέο νληφηεηεο πνπ δελ έρνπλ
θαηαρσξήζεη ζηα βηβιία ηνπο ην πνζφ ηνπ εζφδνπ απφ ηδηνρξεζηκνπνίεζε (ηεθκαξηφ
εηζφδεκα), ηα νπνία ηαπηφρξνλα πξέπεη λα αλαγξάθνπλ ζηνλ θσδηθφ 462 ην αληίζηνηρν
πνζφ ηεο κε θαηαρσξεζείζαο ζηα βηβιία ηνπο δαπάλεο (ηεθκαξηή δαπάλε), πξνθεηκέλνπ
λα πξνθχςεη θνξνινγηθά αδηάθνξν απνηέιεζκα, κε βάζε ηα αλαθεξφκελα ζηελ
Δ.2156/2019 εγθχθιην.
4. Ο θσδηθφο 457 ζπκπιεξψλεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηηο νπνίεο πξνθχπηεη
ρξεσζηηθή δηαθνξά ιφγσ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαηά ην πξψην θνξνινγηθφ έηνο απφ ηε
δηαγξαθή ρξεψλ νθεηιεηψλ ηνπο, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 27
ηνπ λ.4172/2013. ηνλ ζρεηηθφ θσδηθφ δειψλνληαη ην ηξέρνλ θνξνινγηθφ έηνο ηα 19/20 ηεο
πξνθχπηνπζαο δηαθνξάο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα εθπέζεη ην 1/20.
Γηα ηα επφκελα θνξνινγηθά έηε, ην ζρεηηθφ πνζφ αλαγξάθεηαη κφλν ζηνλ θσδηθφ 473
πξνθεηκέλνπ λα εθπίπηεη θαη’ έηνο απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο επηρείξεζεο ην 1/20 ηεο
πξνθχπηνπζαο ρξεσζηηθήο δηαθνξάο.
Δπίζεο, απφ ηηο ίδηεο επηρεηξήζεηο θαη κφλν θαηά ην πξψην θνξνινγηθφ έηνο
εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο, ζπκπιεξψλνληαη πξψηα νη θσδηθνί αξηζκνί 811, 812 και 813
(Πίνακαρ VIΙ) πξνθεηκέλνπ λα δειψζνπλ ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ρξεσζηηθήο δηαθνξάο, ην
πνζφ απφζβεζεο ηεο ρξεσζηηθήο δηαθνξάο ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο θαη ην
ππνιεηπφκελν πνζφ ηεο ρξεσζηηθήο δηαθνξάο πξνο απφζβεζε, αληίζηνηρα.
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Πεξαηηέξσ, ζε πεξίπησζε πνπ ηα ππφςε λνκηθά πξφζσπα εθαξκφζνπλ γηα ην
ηξέρνλ θνξνινγηθφ έηνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27Α ηνπ λ.4172/2013, θαηαρσξνχλ ζηνλ
θσδηθφ 995 ην πνζφ ηεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο ηνπ έηνπο απηνχ ην νπνίν ζπκςεθίδεηαη κε
ηνλ αλαινγνχληα θφξν ησλ KA: 004 θαη ΚΑ :080 ε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ ηνπ ΚΑ 995
είλαη κεγαιχηεξν ησλ KA: 004 θαη ΚΑ :080, ην ππφινηπφ ηνπ ή ην ζπλνιηθφ πνζφ (δεκηνγφλα
απνηειέζκαηα) εκθαλίδεηαη ζηνλ θσδηθφ 996 θαζφζνλ ην πνζφ ηεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο
θαηά ην κέξνο πνπ δελ ζπκςεθίδεηαη είλαη, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 27Α
ηνπ λ.4172/2013, άκεζα εηζπξάμηκν απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην. Δπηζεκαίλεηαη φηη αλ ην
λνκηθφ πξφζσπν έρεη θάλεη ρξήζε ησλ θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ ηνπ λ.4399/2016, ηνπ
λ.3908/2011,ηνπ λ.4030/2011 (παξ. Β2 άξζξνπ 43 θαη παξ.Β2 άξζξνπ 44) θαη ηνπ
λ.4608/2019, ην πνζφ ηεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο ζπκςεθίδεηαη κε ηνλ αλαινγνχληα θφξν
ησλ KA: 004 θαη ΚΑ :080 κεησκέλν κε ην πνζφ ησλ θσδηθψλ 579, 574, 582, θαη 575,
αληίζηνηρα.
5. ηνλ θσδηθφ 452 αλαγξάθεηαη ην κε δηαλεκεζέλ εηζφδεκα ειεγρφκελεο
αιινδαπήο εηαηξείαο, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ.4172/2013.
6. ηνλ θσδηθφ 446 αλαγξάθεηαη ε δηαθνξά θεξδψλ πνπ πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί
ζηα απνηειέζκαηα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ
λ.4172/2013,πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζεί ε αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ.
7. ηνπο θσδηθνχο 495, 480, 474, 458, 465, 466, 470, 463, 467, 459, 468, 471, 469,
559, 752, 475, 473, 462, 476, 479, 477, 478, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489,
490, 491, 492 και 493 αλαγξάθνληαη ηα έζνδα πνπ κε βάζε ηηο αλαθεξφκελεο, ζηνπο
νηθείνπο θσδηθνχο, δηαηάμεηο ηνπ λ.4172/2013 απαιιάζζνληαη ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη σο άλσ θσδηθνί ζπκπιεξψλνληαη ρσξίο λα ειέγρεηαη ε επάξθεηα
θεξδψλ κε βάζε ην πνζφ ηνπ θσδηθνχ 016. ε πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ σο
άλσ θσδηθψλ απφ ηνλ θσδηθφ 024 πξνθχςεη δεκία, ε δεκία απηή αλαγλσξίδεηαη
θνξνινγηθά. Σα ίδηα ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνζαπμάλνληαη νη δεκίεο ηνπ
θσδηθνχ 224 ιφγσ ηεο αθαίξεζεο ησλ πην πάλσ θσδηθψλ.
Δηδηθφηεξα:
α) ηνλ θσδηθφ 495 αλαγξάθεηαη ην πνζφ ησλ εηζπξαηηφκελσλ κεξηζκάησλ πνπ
απαιιάζζεηαη ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κε βάζε ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
άξζξνπ 48 ηνπ λ.4172/2013. Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο πιήξσζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ ην
λνκηθφ

πξφζσπν

ζπκπιεξψλεη

ππνρξεσηηθά

ηνλ

Πίλαθα

4.

Ο

θσδηθφο

απηφο

ζπκπιεξψλεηαη αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηεγνξία ησλ βηβιίσλ (απινγξαθηθά ή δηπινγξαθηθά)
πνπ ηεξνχλ ηα λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο, πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ
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ησλ θνξνινγεηέσλ απνηειεζκάησλ ηνπο. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ν ιήπηεο λνκηθφ
πξφζσπν δεηήζεη πξνζσξηλά απαιιαγή απφ ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο κε θαηάζεζε
αληίζηνηρεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 48,
ζα πξέπεη λα αλαγξάςεη ζηνλ ίδην πίλαθα ηα ζηνηρεία ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο
(ΠΟΛ.1039/2015 εγθχθιηνο) θαη ηαπηφρξνλα λα ζπκπιεξψζεη ηνλ θσδηθφ 656.
Αληίζεηα, ζε πεξίπησζε πνπ ην λνκηθφ πξφζσπν πνπ δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ηελ
πεξίνδν ησλ 24 κελψλ έρεη επηιέμεη λα κελ θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαη επνκέλσο λα
θνξνινγεζεί κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο, ζα ζπκπιεξψζεη ηνλ θσδηθφ 655 (θαη ηνλ θσδηθφ 656
κε ηελ έλδεημε «ΟΥΗ») θαη ζηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ηξνπνπνηεηηθή δήισζε,
ρσξίο θπξψζεηο, γηα ην ίδην θνξνινγηθφ έηνο κφιηο ζπκπιεξσζεί ε πξνυπφζεζε
δηαθξάηεζεο ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο (2 έηε) πξνθεηκέλνπ λα θνξνινγεζεί κε ηε κέζνδν
ηεο απαιιαγήο. Σπρφλ επηπιένλ ρξεσζηηθά πνζά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθθαζάξηζε
ηεο ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο βεβαηψλνληαη.
β) ηνλ θσδηθφ 480 αλαγξάθεηαη ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ππεξαμία
κεηαβίβαζεο ηίηισλ ζπκκεηνρήο πνπ απαιιάζζεηαη ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κε βάζε
ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 48Α ηνπ λ.4172/2013. Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο
πιήξσζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ ην λνκηθφ πξφζσπν ζπκπιεξψλεη ππνρξεσηηθά ηνλ Πίλαθα
7. Ο θσδηθφο απηφο ζπκπιεξψλεηαη αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηεγνξία ησλ βηβιίσλ
(απινγξαθηθά ή δηπινγξαθηθά) πνπ ηεξνχλ ηα λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο,
πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θνξνινγεηέσλ απνηειεζκάησλ ηνπο (ζρεη. ε Δ.
2057/2021 εγθχθιηνο ΑΑΓΔ).
γ) ηνλ θσδηθφ 474 αλαγξάθεηαη ην πνζφ ησλ εζφδσλ ιφγσ ζπκκεηνρήο πνπ έρεη
απνθηήζεη λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα απφ αθνξνιφγεηα έζνδα ηνπ λ.2238/1994,
ηα νπνία θνξνινγήζεθαλ θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξ.12 θαη 13 ηνπ άξζξνπ 72
ηνπ λ.4172/2013, πξνθεηκέλνπ θαηά ηελ πεξαηηέξσ δηαλνκή ηνπο λα κελ έρνπλ εθαξκνγή νη
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ.4172/2013 (θνξνιφγεζε κε ηνλ ηζρχνληα ζπληειεζηή ηνπ
άξζξνπ 58 ηνπ λ.4172/2013) θαζφζνλ κε ηελ επηβνιή ηεο απηνηεινχο θνξνιφγεζεο (15% ή
19%), εμαληιήζεθε θάζε θνξνινγηθή ππνρξέσζε θαη ησλ κεηφρσλ ή εηαίξσλ πνπ ηα
απέθηεζαλ (ζρεη. θαη ε ΠΟΛ. 1007/2014).
Δπηπιένλ, ζηνλ θσδηθφ απηφ αλαγξάθνληαη θαη ηα πνζά ησλ πιενλαζκάησλ ησλ
αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ ηνπ λ.4673/2020, δηαλεκεζέλησλ θαη κε, πξνθεηκέλνπ νη ελ ιφγσ
ζπλεηαηξηζκνί λα ηχρνπλ απαιιαγήο απφ ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο, θαζφζνλ ηα πνζά απηά
δελ θνξνινγνχληαη ζην φλνκά ηνπο αιιά ζην φλνκα ησλ κειψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ.4673/2020.
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Δπίζεο, ζηνλ θσδηθφ απηφ αλαγξάθνληαη ηα κεξίζκαηα απφ Δηαηξείεο Κεθαιαίνπ
Δπηρεηξεκαηηθψλ πλαιιαγψλ (Δ.Κ.Δ..) ηνπ λ.2367/1995, θαζφζνλ γηα ηα ππφςε πνζά ε
θνξνιφγεζε έρεη εμαληιεζεί ζην φλνκα ηεο Δ.Κ.Δ.. κε βάζε ηα νξηδφκελα ζηηο ππφςε
δηαηάμεηο (ζρεη. ε ΠΟΛ.1072/2016 εγθχθιηφο καο).
Σέινο, ζηνλ θσδηθφ απηφ αλαγξάθεηαη θαη ην πνζφ ησλ εζφδσλ ιφγσ ζπκκεηνρήο
πνπ απνθηά λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα απφ ηε δηαλνκή απνζεκαηηθψλ πνπ
ζρεκαηίζζεθαλ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.6 ηνπ άξζξν 8 ηνπ λ.3299/2004 κε ηηο νπνίεο
νξίδεηαη φηη κε ηελ θαηαβνιή ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ εμαληιείηαη θάζε θνξνινγηθή
ππνρξέσζε απφ ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο ησλ κεηφρσλ θαη ησλ εηαίξσλ.
δ) ηνλ θσδηθφ 458 αλαγξάθεηαη ε ππεξηίκεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηπρφλ
αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε αθηλήηνπ ε νπνία δελ ππφθεηηαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο, φπσο
δηεπθξηλίζζεθε ζηελ ΠΟΛ.1059/2015 εγθχθιηφ καο.
ε) ηνλ θσδηθφ 465 αλαγξάθεηαη ε ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη απφ κεηαβίβαζε
εηαηξηθψλ νκνιφγσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη’ εθαξκνγή ηνπ λ.3156/2003, θαζψο θαη
εηαηξηθψλ νκνιφγσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ εηαηξείεο κε έδξα ζε ρψξεο ηεο Δ.Δ θαη ηνπ
ΔΟΥ/ΔΕΔ, φπσο έρεη δηεπθξηληζζεί κε ηελ ΠΟΛ.1032/2015 εγθχθιηφ καο.
Δπίζεο, ζηνλ θσδηθφ απηφ θαηαρσξνχληαη ηα θέξδε ησλ ηερληθψλ εηαηξεηψλ απφ
εθηέιεζε ηερληθνχ έξγνπ ζηελ αιινδαπή πνπ απαιιάζζνληαη ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο,
θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.4171/1961 (ζρεη. Δ. 2121/2021 εγθχθιηνο
ΑΑΓΔ).
ζη) ηνλ θσδηθφ 466 αλαγξάθεηαη ε ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη απφ εθπνίεζε
κεξηδίσλ ΟΔΚΑ (εκεδαπψλ, Δ.Δ., ΔΟΥ/ΔΕΔ), φπσο έρεη δηεπθξηληζζεί κε ηελ
ΠΟΛ.1032/2015 εγθχθιηφ καο, θαζψο θαη ηα δηαλεκφκελα θέξδε απφ κεξίδηα ΟΔΚΑ
(εκεδαπψλ, Δ.Δ., ΔΟΥ/ΔΕΔ) κε βάζε ηα αλαθεξφκελα ζηελ ΠΟΛ.1042/2015 εγθχθιηφ
καο.
Γηα ηα σο άλσ πνζά, ζε πεξίπησζε δηαλνκήο ηνπο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο, δελ
νθείιεηαη θφξνο λνκηθνχ πξνζψπνπ, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ
47 ηνπ λ.4172/2013, θαζφζνλ θαηηζρχνπλ νη εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ
103 ηνπ λ.4099/2012, απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηεη φηη νη κεξηδηνχρνη ή κέηνρνη, θαηά
πεξίπησζε, ησλ ΟΔΚΑ απαιιάζζνληαη απφ θάζε θφξν, δεδνκέλνπ φηη κε ηελ θαηαβνιή
ηνπ θφξνπ ζην επίπεδν ηνπ ΟΔΚΑ (εηδηθφο θφξνο επί ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ), εμαληιείηαη ε
θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ ΟΔΚΑ θαη ησλ κεξηδηνχρσλ ή κεηφρσλ ηνπ.
ηνλ ίδην θσδηθφ αλαγξάθεηαη θαη ην πνζφ ησλ κεξηζκάησλ πνπ εηζπξάηηνπλ λνκηθά
πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο απφ εηαηξίεο επελδχζεσλ ζε αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ
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λ.2778/1999, γηα ηα νπνία επίζεο δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ
47 ηνπ λ.4172/2013 ζε πεξίπησζε ηπρφλ δηαλνκήο ηνπο θαηά ην ηξέρνλ θνξνινγηθφ έηνο
(ζρεη. ην αξηζ. ΓΔΑΦ Β 1097106 ΔΞ2016/24.6.2016 έγγξαθφ καο).
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ηπρφλ δεκία απφ εθπνίεζε κεξηδίσλ ΟΔΚΑ, ζα πξέπεη λα
θαηαρσξεζεί ζηελ θαηάζηαζε θνξνινγηθήο αλακφξθσζεο σο κε εθπηπηφκελε δαπάλε.
δ) ηνλ θσδηθφ 470 αλαγξάθεηαη ην πνζφ ηεο ππεξαμίαο απφ ηε κεηαβίβαζε
απηνθηλήηνπ ΗΥ ηνπ λ.δ.1146/1972 λνκηθνχ πξνζψπνπ κε απινγξαθηθά βηβιία, ζε
πεξίπησζε πνπ έρεη επηιεγεί ε απηνηειήο θνξνιφγεζε κε εμάληιεζε ηεο θνξνινγηθήο
ππνρξέσζεο θαη ην ζρεηηθφ πνζφ έρεη θαηαρσξεζεί ζηα βηβιία ηνπ.
Δπίζεο, ζηνλ ίδην θσδηθφ θαηαρσξείηαη ε ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη απφ κεηαβίβαζε
ηεο άδεηαο θαη ηνπ νρήκαηνο θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.2579/1998,
ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ έρεη παξαηαζεί κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ
λ.4646/2019 έσο θαη 1.12.2022, θαζφζνλ κε ηε θαηαβνιή ηνπ θφξνπ κε ηηο δηαηάμεηο απηέο
δελ έρνπλ πεξαηηέξσ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ λ.4172/2013 ζηηο πσιήηξηεο επηρεηξήζεηο.
Δπηζεκαίλεηαη, φηη ζε πεξίπησζε δηαλνκήο ηνπ σο άλσ πνζνχ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο
ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ.4172/2013 (ΠΟΛ.1128/2015).
ε) ηνλ θσδηθφ 463 αλαγξάθεηαη ην πνζφ ηεο ππεξαμίαο ζε πεξίπησζε εηζθνξάο
ελεξγεηηθνχ ή ζπγρψλεπζεο κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 52, 53 θαη 54 ηνπ λ.4172/2013,
αληίζηνηρα, ε νπνία κε βάζε ηηο ίδηεο δηαηάμεηο δελ θνξνινγείηαη θαηά ηνλ ρξφλν ηνπ
κεηαζρεκαηηζκνχ.
ζ) ηνλ θσδηθφ 467 αλαγξάθεηαη ην πνζφ ησλ ηφθσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ νκφινγα
πνπ εθδφζεθαλ απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηαζεξφηεηαο (ΔΣΥ), θαη’
εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπκκεηνρήο ζηελ αλαδηάηαμε ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο, νη νπνίνη
απαιιάζζνληαη ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 47
ηνπ λ.4172/2013.
η) Ο θσδηθφο 459 ζπκπιεξψλεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ απνθηνχλ θέξδε απφ ηε
δηάζεζε παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.5 ηνπ
άξζξνπ 58 ηνπ λ.4172/2013.
ηα) ηνλ θσδηθφ 468 αλαγξάθνληαη ηα απαιιαζζφκελα έζνδα ησλ θνξέσλ γεληθήο
θπβέξλεζεο πνπ είλαη θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο θαη ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ην θξάηνο ή
λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε πνζνζηφ 100%, πξνθεηκέλνπ ηα ππφςε λνκηθά
πξφζσπα λα θνξνινγεζνχλ γηα ην εηζφδεκά ηνπο απφ θεθάιαην θαη ππεξαμία κεηαβίβαζεο
θεθαιαίνπ, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξ. α’ ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ.4172/2013.
Σαπηφρξνλα, φκσο, ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ζπκπιεξσζεί θαη ν ΚΑ 2017 ηεο
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«Καηάζηαζεο Φνξνινγηθήο Αλακφξθσζεο» κε βάζε ηηο αληίζηνηρεο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ
ζηα απαιιαζζφκελα έζνδα, πξνθεηκέλνπ λα ππαρζεί ηειηθά ζε θνξνιφγεζε, θαηά ηελ
εθθαζάξηζε ηεο δήισζεο, ην νξηδφκελν απφ ην λφκν αληίζηνηρν εηζφδεκα (θεθάιαην θαη
ππεξαμία θεθαιαίνπ).
ηβ) ηνλ θσδηθφ 471 αλαγξάθνληαη ηα έζνδα ησλ αζηηθψλ κε θεξδνζθνπηθψλ
εηαηξεηψλ πνπ απνηεινχλ εηζξνέο θεθαιαηνπρηθνχ ραξαθηήξα (π.ρ. ζπλδξνκέο θαη
εγγξαθέο ησλ κειψλ, ρνξεγίεο ή δσξεέο πξνο ηηο εηαηξείεο, θ.ιπ.) θαη ηα νπνία φπσο έρεη
γίλεη δεθηφ κε ηελ ΠΟΛ.1059/2015 εγθχθιηφ καο δελ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ησλ
αθαζάξηζησλ εζφδσλ θαη ζπλεπψο δελ θνξνινγνχληαη. Σαπηφρξνλα, φκσο ζα πξέπεη λα
ζπκπιεξσζεί ν ΚΑ 2021 ηεο «Καηάζηαζεο Φνξνινγηθήο Αλακφξθσζεο», κε βάζε ηηο
αληίζηνηρεο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηα πην πάλσ πνζά, πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε
εθθαζάξηζε ησλ εηζνδεκάησλ ησλ ππφςε λνκηθψλ νληνηήησλ ζηε δήισζε θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο.
ηγ) ηνλ θσδηθφ 469 αλαγξάθνληαη ηα έζνδα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ
νληνηήησλ πνπ απαιιάζζνληαη ηεο θνξνινγίαο θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ
46 ηνπ λ.4172/2013 (π.ρ. Σξάπεδα Διιάδνο) ή εηδηθψλ δηαηάμεσλ λφκσλ (π.ρ.
απαιιαζζφκελα έζνδα αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ θαη’ εθαξκνγή .Α.Γ.Φ, απαιιαζζφκελα
έζνδα αλσλχκσλ εηαηξηψλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ

λ.2778/1999,

απαιιαζζφκελα έζνδα Αζηαηηθήο Σξάπεδαο Τπνδνκψλ θαη Δπελδχζεσλ ηνπ λ.4607/2019).
Σαπηφρξνλα, φκσο, ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ζπκπιεξσζεί θαη ν ΚΑ 2019 ηεο
«Καηάζηαζεο Φνξνινγηθήο Αλακφξθσζεο» κε βάζε ηηο αληίζηνηρεο δαπάλεο ησλ ππφςε
πξνζψπσλ θαη νληνηήησλ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε εθθαζάξηζε ησλ εηζνδεκάησλ
ηνπο ζηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο.
ηδ) ηνλ θσδηθφ 559 αλαγξάθνληαη ηα έζνδα ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ ε
θνξνιφγεζε ησλ νπνίσλ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 27/1975, θαη’ εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ησλ παξ.14 θαη 15 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4172/2013, ή ησλ ππαγφκελσλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ/νληνηήησλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ λ. 4646/2019, πεξί
πξνζδηνξηζκνχ θαη θαηαβνιήο ηέινπο ξπκνπιθψλ θαη αιηεπηηθψλ πινίσλ. Σαπηφρξνλα,
φκσο, ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ζπκπιεξσζεί θαη ν ΚΑ 2018 ηεο «Καηάζηαζεο
Φνξνινγηθήο Αλακφξθσζεο» κε βάζε ηηο αληίζηνηρεο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηα
απαιιαζζφκελα έζνδα γηα ιφγνπο εθθαζάξηζεο ηεο δήισζεο.
Γηα ηα σο άλσ απαιιαζζφκελα πνζά, ζε πεξίπησζε δηαλνκήο ηνπο απφ ηνπο
δηθαηνχρνπο, δελ νθείιεηαη θφξνο λνκηθνχ πξνζψπνπ, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο
παξ.1 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ.4172/2013, θαζφζνλ ν θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ
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2 ηνπ λ.27/1975 επηβαιιφκελνο θφξνο εμαληιεί ηε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ κεηφρσλ ή
εηαίξσλ φζνλ αθνξά ηα θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε πινίσλ. ε
πεξίπησζε πνπ νη σο άλσ επηρεηξήζεηο έρνπλ εηζφδεκα θαη απφ άιινπο θιάδνπο
δξαζηεξηφηεηαο, ζπκπιεξψλνπλ ηνλ θσδηθφ 559 κφλν κε ηα έζνδα ηνπ λαπηηιηαθνχ
θιάδνπ. Δάλ δηαλείκνπλ θέξδε, γίλεηαη επηκεξηζκφο ηνπ πνζνχ ησλ θεξδψλ κε βάζε ηα
αλαθεξφκελα ζηελ ΠΟΛ.1012/2017 εγθχθιηφ καο.
ηε) ηνλ ίδην θσδηθφ (559) θαηαρσξνχληαη θαη ηα ηπρφλ έζνδα πνπ απνθηνχλ λνκηθά
πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ηνπ
λ.27/1975, δεδνκέλνπ φηη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πξνθχπηεη ε εμάληιεζε ηεο
θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο ησλ κεηφρσλ/εηαίξσλ ησλ ελ ιφγσ εηαηξεηψλ. Σα ίδηα ηζρχνπλ
θαη γηα ηνπο κεηφρνπο ή εηαίξνπο ησλ σο άλσ εηαηξεηψλ, γηα ην εηζφδεκα πνπ απνθηνχλ κε
ηε κνξθή δηαλνκήο θαζαξψλ θεξδψλ ή κεξηζκάησλ, είηε απεπζείαο είηε απφ εηαηξείεο
ραξηνθπιαθίνπ

(holding

companies),

αλεμαξηήησο

ηνπ

αξηζκνχ

ησλ

εηαηξεηψλ

ραξηνθπιαθίνπ πνπ παξεκβάιινληαη κεηαμχ ηεο πινηνθηήηξηαο εηαηξείαο θαη ηνπ ηειηθνχ
κεηφρνπ ή εηαίξνπ (ΠΟΛ.1073/1992 εγθχθιηνο θαη άξζξν 26 λ.27/1975).
ηζη) Ο θσδηθφο 752 ζπκπιεξψλεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο (λνκηθά πξφζσπα ησλ πεξ.
α’ θαη δ’ ηνπ άξζξνπ 45, ήηνη θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο, ζπλεηαηξηζκνί θαη ελψζεηο απηψλ)
γηα ηηο νπνίεο ε ρξεσζηηθή δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη ζε βάξνο ηνπο απφ ηελ αληαιιαγή
νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ή εηαηξηθψλ νκνιφγσλ κε εγγχεζε ηνπ Διιεληθνχ
Γεκνζίνπ, θαη’ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπκκεηνρήο ζηελ αλαδηάηαμε ηνπ ειιεληθνχ
ρξένπο, εθπίπηεη ηζφπνζα ζε ηξηάληα (30) ηζφπνζεο εηήζηεο δφζεηο, αξρήο γελνκέλεο απφ
ηε ρξήζε κέζα ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε αληαιιαγή ησλ ηίηισλ θαη αλεμάξηεηα απφ
ηνλ ρξφλν δηαθξάηεζεο ησλ νκνιφγσλ. Δπίζεο, απφ ηηο ίδηεο επηρεηξήζεηο ζπκπιεξψλνληαη
νη θσδηθνί 746, 747, 753 θαη 748 (Πίνακαρ VI), πξνθεηκέλνπ λα δειψζνπλ ην ζπλνιηθφ
πνζφ ηεο ρξεσζηηθήο δηαθνξάο, ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ρξεσζηηθήο δηαθνξάο πνπ
απνζβέζζεθε ζηηο πξνεγνχκελεο ρξήζεηο, ην πνζφ απφζβεζεο ηεο ρξεσζηηθήο δηαθνξάο
ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο θαη ην ππνιεηπφκελν πνζφ ηεο ρξεσζηηθήο δηαθνξάο
πξνο απφζβεζε, αληίζηνηρα.
ηδ) Ο θσδηθφο 475 ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη ηηο λνκηθέο νληφηεηεο
πνπ απνθηνχλ σθέιεηα απφ ηε δηαγξαθή κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ ρξένπο ηνπο, κε βάζε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ λ.4389/2016.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε δηαλνκήο ηνπ σο άλσ πνζνχ έρνπλ εθαξκνγή νη
δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ.4172/2013.
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ηε) ηνλ θσδηθφ 473 θαηαρσξνχληαη ηα 4/5 ηνπ πνζνχ ηεο σθέιεηαο πνπ πξνθχπηεη
απφ ηελ εθαξκνγή ηεο πεξ. δ΄ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 4052/2012 (Α΄21), βάζεη ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 122 ηνπ λ.4799/2021 (Α΄ 78).
ηζ) ηνλ θσδηθφ 462 αλαγξάθεηαη ην αρξεζηκνπνίεην πνζφ ησλ πξνβιέςεσλ ην
νπνίν επηβαξχλεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο ην νπνίν φκσο έρεη
ήδε θνξνινγεζεί ηα πξνεγνχκελα έηε (ιφγσ αλακφξθσζεο). Δπίζεο, ζηνλ θσδηθφ απηφ
αλαγξάθνληαη πνζά δαπαλψλ πνπ έρνπλ βαξχλεη ην ινγηζηηθφ απνηέιεζκα πξνεγνχκελσλ
θνξνινγηθψλ εηψλ ηα νπνία είραλ αλακνξθσζεί θαη πξέπεη λα βαξχλνπλ ην θνξνινγηθφ
απνηέιεζκα ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο (π.ρ. θαηαβιεζείζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο,
θφξνη, θιπ. κε βάζε ηα αλαθεξφκελα ζηελ ΠΟΛ.1113/2015 εγθχθιην) θαη ηα νπνία δελ
έρνπλ αληηκεησπηζζεί σο πξνζσξηλέο δηαθνξέο.
θ) ηνλ θσδηθφ 476 αλαγξάθνληαη ηα θεθαιαηαθά θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ
αληαιιαγή νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ή εηαηξηθψλ νκνιφγσλ κε εγγχεζε ηνπ
Διιεληθνχ Γεκνζίνπ κε άιινπο ηίηινπο θαη’ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπκκεηνρήο ζηελ
αλαδηάηαμε ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο, ηα νπνία απαιιάζζνληαη απφ ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο θαη’
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ.4172/2013.
ηνλ ίδην θσδηθφ θαηαρσξνχληαη ηα θεθαιαηαθά θέξδε πνπ έρνπλ πξνθχςεη ζην
πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο αληαιιαγήο ηίηισλ βάζεη ηεο αξηζκ. 1332/2017 Απφθαζεο ηνπ
Αλαπιεξσηή

Τπνπξγνχ

Οηθνλνκηθψλ,

θαζφζνλ,

φπσο

δηεπθξηλίζζεθε

κε

ηελ

ΠΟΛ.1174/2017 εγθχθιην, απνηεινχλ κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπκκεηνρήο ζηελ
αλαδηάηαμε ηνπ ειιεληθνχ δεκφζηνπ ρξένπο.
ε πεξίπησζε δηαλνκήο ησλ σο άλσ πνζψλ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξ.1
ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ.4172/2013.
θα) ηνλ θσδηθφ 479 θαηαρσξείηαη ην Αληηζηάζκηζκα Νεζησηηθνχ Κφζηνπο
(Α.ΝΖ.ΚΟ.) ηνπ λ.4551/2018 ην νπνίν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 7
ηνπ λφκνπ απηνχ είλαη αθνξνιφγεην.
ε πεξίπησζε δηαλνκήο ηνπ σο άλσ πνζνχ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξ.1
ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ.4172/2013.
θβ) ηνλ θσδηθφ 477 αλαγξάθεηαη ε δαπάλε ηφθσλ πξνεγνχκελσλ εηψλ πνπ
κεηαθέξεηαη γηα έθπησζε ζην ηξέρνλ θνξνινγηθφ έηνο, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.6 ηνπ
άξζξνπ 49 ηνπ λ.4172/2013.
θγ) ηνλ θσδηθφ 478 θαηαρσξνχληαη ηα πνζά πνπ είραλ ππαρζεί ζε θνξνινγία ηα
πξνεγνχκελα θνξνινγηθά έηε κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ.4172/2013
(ειεγρφκελεο αιινδαπέο εηαηξείεο – ΔΑΔ) θαη ηα νπνία ην ηξέρνλ θνξνινγηθφ έηνο
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θαηαβάιινληαη ζην λνκηθφ πξφζσπν/ λνκηθή νληφηεηα σο δηαλεκφκελα θέξδε (κεξίζκαηα),
πξνθεηκέλνπ λα αθαηξεζνχλ απφ ηα θαζαξά απνηειέζκαηά ηνπ, θαζφζνλ ζε δηαθνξεηηθή
πεξίπησζε ζα ππήξρε δηπιή θνξνιφγεζε ηνπ ππφςε εηζνδήκαηνο.
ηνλ θσδηθφ απηφ θαηαρσξνχληαη θαη ηα πνζά πνπ είραλ ππαρζεί ζε θνξνινγία ηα
πξνεγνχκελα θνξνινγηθά έηε κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ.4172/2013 ζε
πεξίπησζε εθπνίεζεο ζπκκεηνρψλ ζε ειεγρφκελε αιινδαπή εηαηξεία κε βάζε ηηο δηαηάμεηο
ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ. 4172/2013, θαηά ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο πνπ
κεηαβηβάδεηαη.
θδ) ηνλ θσδηθφ 481 θαηαρσξείηαη ην πνζφ ηεο ελίζρπζεο ην νπνίν δελ επηζηξέθεηαη
ζην Διιεληθφ Γεκφζην απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ππαρζεί ζην θαζεζηψο ελίζρπζεο κε
ηε κνξθή επηζηξεπηέαο πξνθαηαβνιήο, ιφγσ ηεο εκθάληζεο θαη δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ
COVID-19. Σν σο άλσ πνζφ ηεο ελίζρπζεο είλαη αθνξνιφγεην. Δπηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηνλ
ρξφλν δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζήο ηνπ ππάγεηαη ζε θφξν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ.4172/2013.
θε) ηνλ θσδηθφ 482 θαηαρσξείηαη ην πνζφ ηεο απνδεκίσζεο εηδηθνχ ζθνπνχ ην
νπνίν ρνξεγήζεθε ζην πιαίζην ελίζρπζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ιφγσ ηεο εκθάληζεο θαη
δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19. Σν σο άλσ πνζφ ηεο ελίζρπζεο είλαη αθνξνιφγεην.
Δπηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηνλ ρξφλν δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζήο ηνπ ππάγεηαη ζε θφξν
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ.4172/2013.
θζη) ηνλ θσδηθφ 483 θαηαρσξείηαη ην πνζφ ηεο ελίζρπζεο πνπ έιαβαλ, ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4728/2020, ηα πιεγέληα λνκηθά πξφζσπα ή νη πιεγείζεο
λνκηθέο νληφηεηεο πνπ πεξηήιζαλ πξνζσξηλά ή κφληκα ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο
εμαηηίαο ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ «Ηαλφο» θαη ηηο ζπλεπαθφινπζεο πιεκκχξεο πνπ
έπιεμαλ πεξηνρέο ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, θαζψο θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ
Φζηψηηδαο, Κεθαιιελίαο, Ηζάθεο, Εαθχλζνπ, Λεπθάδαο, Κνξηλζίαο θαη Δπξπηαλίαο, ζηηο 18
θαη 19 επηεκβξίνπ 2020. Σν σο άλσ πνζφ ηεο ελίζρπζεο είλαη αθνξνιφγεην θαη θαηά ην
ρξφλν δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζήο ηνπ δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ
άξζξνπ 47 ηνπ λ.4172/2013 φπσο ξεηά νξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4728/2020.
θδ) ηνλ θσδηθφ 484 θαηαρσξείηαη ην πνζφ ηεο ελίζρπζεο πνπ έιαβαλ ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ δσδέθαηνπ ηεο απφ 22.8.2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ
ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 4722/2020, ηα πιεγέληα λνκηθά πξφζσπα ή
πιεγείζεο λνκηθέο νληφηεηεο πνπ πεξηήιζαλ πξνζσξηλά ή κφληκα ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο
αλάγθεο εμαηηίαο ησλ πιεκκπξψλ πνπ έπιεμαλ ηηο πεξηνρέο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο
Δχβνηαο ζηηο 8 θαη 9 Απγνχζηνπ 2020. Σν σο άλσ πνζφ ηεο ελίζρπζεο είλαη αθνξνιφγεην.
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Δπηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηνλ ρξφλν δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζήο ηνπ ππάγεηαη ζε θφξν
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ.4172/2013.
θε) ηνλ θσδηθφ 485 θαηαρσξνχληαη αθνξνιφγεηα πνζά, γηα ηα νπνία δελ έρνπλ
εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 47 λ. 4172/2013, φπσο, ελδεηθηηθά, ην πνζφ
ηεο απνδεκίσζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ.4753/2020, πνπ
ρνξεγείηαη γηα ηε κίζζσζε ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
απνθιεηζηηθά γηα ηελ πξνζσξηλή δηακνλή θπζηθψλ πξνζψπσλ ζην πιαίζην αληηκεηψπηζεο
ηνπ θηλδχλνπ κεηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 ην νπνίν θαηαβάιιεηαη δπλάκεη ηεο ππ’
αξ.8825/12.6.2020 θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Σνπξηζκνχ (Β΄
2270). Σν σο άλσ πνζφ είλαη αθνξνιφγεην θαη θαηά ην ρξφλν δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζήο
ηνπ δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ.4172/2013 φπσο ξεηά
νξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4753/2020.
ηνλ θσδηθφ απηφ επίζεο θαηαρσξνχληαη ηα πνζά ησλ αθφινπζσλ εληζρχζεσλ:
- ηα πνζά ηεο απνδεκίσζεο πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηε κίζζσζε ηνπξηζηηθψλ
θαηαιπκάησλ έηνπο 2021 γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ δεκφζηαο πγείαο (άξζξν 121 λ.
4790/2021),
- ε ελίζρπζε πνπ θαηαβάιιεηαη ζην πιαίζην ηεο ρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ην
Πξφγξακκα

Γεκνζίσλ

Δπελδχζεσλ

δξάζεο

«Δπηδφηεζε

θεθαιαίνπ

θίλεζεο

ζε

επηρεηξήζεηο εζηίαζεο γηα πξνκήζεηα πξψησλ πιψλ» (άξζξν 76 λ.4796/2021),
- ηα πνζά ηεο επηρνξήγεζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δεµηψλ απφ ην Πξφγξαµµα
Γεµνζίσλ Δπελδχζεσλ ε νπνία δχλαηαη λα παξέρεηαη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ πιήηηνληαη
απφ ζενµελίεο (άξζξν 4 ηνπ λ. 4797/2021),
- ην πνζφ ηεο δεκίαο πνπ θαιχπηεηαη απφ ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην θαη
θαηαβάιιεηαη απφ ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζηηο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο έρνπλ αζθαιηζηηθφ
ζπκβφιαην (άξζξν 5 ηνπ λ. 4797/2021),
- ην πνζφ ηεο ελίζρπζε πξψηεο αξσγήο ε νπνία δχλαηαη λα ρνξεγείηαη ζηηο
επηρεηξήζεηο πνπ πιήηηνληαη απφ ζενκελίεο (άξζξν 6 ηνπ λ. 4797/2021),
- ε ελίζρπζε, ε νπνία δχλαηαη λα ρνξεγείηαη ελίζρπζε σο µέηξν ζηήξημεο µε ηε
µνξθή απμεµέλεο απνδεµίσζεο εηδηθνχ ζθνπνχ, ζε επηρεηξήζεηο πνπ επιήγεζαλ
νηθνλνµηθά ιφγσ ηεο εµθάληζεο θαη δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 (άξζξν 28 ηνπ
λ.4797/2021),
- ε ελίζρπζε πνπ θαηαβάιιεηαη ζην πιαίζην ηεο ρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ην
Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ δξάζεο «Δλίζρπζε επηρεηξήζεσλ πνπ παξέκεηλαλ θαη’
εμαίξεζε ζε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο θαηά ηελ πεξίνδν ησλ Υξηζηνπγέλλσλ 2020 ιφγσ
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ηνπηθήο ηζρχνο κέηξσλ ληα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19»
(άξζξν φγδνν ηνπ λ. 4787/2021),
- ινηπά αθνξνιφγεηα πνζά, πέξαλ ησλ αλσηέξσ, γηα ηα νπνία δελ έρνπλ εθαξκνγή
νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ. 4172/2013.
θζ) ηνλ θσδηθφ 486 θαηαρσξείηαη ην πνζφ ηεο ελίζρπζεο πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ην
ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ησλ έθηαθησλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ηνπ θηλδχλνπ δηαζπνξάο ηνπ
θνξσλντνχ COVID-19 θαη ζην πιαίζην δξάζεσλ επηρνξήγεζεο επηρεηξήζεσλ εζηίαζεο γηα
ηελ πξνκήζεηα ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ εμσηεξηθνχ ρψξνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 55 ηνπ λ.4758/2020. Σν σο άλσ πνζφ ηεο ελίζρπζεο είλαη αθνξνιφγεην θαη θαηά
ηνλ ρξφλν δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζήο ηνπ δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ
άξζξνπ 47 ηνπ λ.4172/2013.
θη) ηνλ θσδηθφ 487 θαηαρσξείηαη ην έθηαθην έζνδν ιφγσ έθπησζεο ζε πνζνζηφ
είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) επί ηνπ ΦΠΑ θαη ησλ ξπζκηζκέλσλ νθεηιψλ ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 ηεο απφ 11.3.2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ. Γηα ην
ππφςε έθηαθην έζνδν θαη θαηά ην ρξφλν δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζήο ηνπ δελ έρνπλ
εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ.4172/2013 (ζρεη. ε Δ.2207/2020
εγθχθιηφο καο).
ι) ηνλ θσδηθφ 488 θαηαρσξείηαη ε σθέιεηα πνπ πξνθχπηεη ππέξ επηρείξεζεο απφ
ηε δηαγξαθή ππνρξεψζεσλ ζην πιαίζην πξνπησρεπηηθήο δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 99 θαη επφκελα ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα, ε νπνία
δελ απνηειεί θνξνινγεηέν εηζφδεκα θαηά ηνλ ρξφλν δηαγξαθήο. Γηα ην σο άλσ πνζφ ηεο
σθέιεηαο θαηά ην ρξφλν δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζήο ηνπ δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο
ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ.4172/2013 (ζρεη. ε Δ.2164/2020 εγθχθιηφο καο).
ια) ηνλ θσδηθφ 489 θαηαρσξείηαη ην πνζφ ηεο ελίζρπζεο πνπ θαηαβάιιεηαη ζε
λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο ζην πιαίζην δξάζεσλ αληηκεηψπηζεο ησλ
επηπηψζεσλ ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 146 ηνπ λ.4764/2020. Σν σο άλσ πνζφ είλαη αθνξνιφγεην θαη θαηά ηνλ ρξφλν
δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζήο ηνπ δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ
47 ηνπ λ.4172/2013, φπσο ξεηά νξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 146 ηνπ λ.4764/2020.
ιβ) ηνλ θσδηθφ 490 θαηαρσξείηαη ην πνζφ ηεο ελίζρπζεο πνπ έιαβαλ, ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 139 ηνπ λ.4764/2020 νη νπνίεο αληηθαηέζηεζαλ ην άξζξν 111 ηνπ
λ.4714/2020, νη εηαηξείεο ΚΣΔΛ, ΚΣΔΛ Α.Δ. θαη ΣΡΑΗΝΟΔ Α.Δ., ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία θαη
νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο νδηθψλ κεηαθνξψλ πνπ δηαζέηνπλ εηδηθά ηνπξηζηηθά ιεσθνξεία
δεκφζηαο ρξήζεο, θαζψο θαη ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία πνπ δηαζέηνπλ θαη έρνπλ ζέζεη ζε
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θπθινθνξία ηνπξηζηηθά ηξέλα, νη νπνίεο πιήηηνληαη απφ ηνλ αλαγθαζηηθφ πεξηνξηζκφ ησλ
νδηθψλ θαη ζηδεξνδξνκηθψλ επηβαηηθψλ κεηαθνξψλ εμαηηίαο κέηξσλ θξαηηθήο παξέκβαζεο,
πνπ απνζθνπνχλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επηπηψζεσλ ηεο παλδεκίαο COVID-19. Σν σο άλσ
πνζφ είλαη αθνξνιφγεην θαη θαηά ην ρξφλν δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζήο ηνπ δελ έρνπλ
εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ.4172/2013, φπσο ξεηά νξίδεηαη ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ.4753/2020.
ιγ) ηνλ θσδηθφ 491 θαηαρσξείηαη ε σθέιεηα πνπ πξνθχπηεη γηα ηα λνκηθά πξφζσπα
θαη ηηο λνκηθέο νληφηεηεο απφ ηε κε είζπξαμε κηζζσκάησλ ζην πιαίζην αληηκεηψπηζεο ησλ
επηπηψζεσλ ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 13
ηνπ λ.4690/2020, φπσο ηζρχνπλ. Σν σο άλσ πνζφ είλαη αθνξνιφγεην θαη θαηά ην ρξφλν
δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζήο ηνπ δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ
47 ηνπ λ.4172/2013, φπσο ξεηά νξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.4690/2020.
ιδ) ηνλ θσδηθφ 492 θαηαρσξείηαη ε ελίζρπζε κε ηε κνξθή επηδφηεζεο παγίσλ
δαπαλψλ, ζην πιαίζην ηεο ζηήξημεο γηα ηηο κε θαιππηφκελεο δαπάλεο ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.4772/2021. Σν σο άλσ πνζφ είλαη αθνξνιφγεην.
Δπηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηνλ ρξφλν δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζήο ηνπ ππάγεηαη ζε θφξν
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ.4172/2013.
ιε) ηνλ θσδηθφ 493 θαηαρσξείηαη ε αθνξνιφγεηε ελίζρπζε ζην πιαίζην ηεο δξάζεο
«e-ιηαληθφ - Δπηρνξήγεζε πθηζηάκελσλ ΜκΔ επηρεηξήζεσλ» ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 222 ηνπ λ.4782/2021. Σν σο άλσ πνζφ είλαη αθνξνιφγεην. Δπηζεκαίλεηαη φηη θαηά
ηνλ ρξφλν δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζήο ηνπ ππάγεηαη ζε θφξν ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο
παξ.1 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ.4172/2013.
ηνλ θσδηθφ απηφ επίζεο θαηαρσξνχληαη ηα πνζά ησλ αθφινπζσλ εληζρχζεσλ:
- ην πνζφ ηεο απνδεκίσζεο ρξήζεο ησλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ θαη ζεξαπεπηεξίσλ, πνπ
δεζκεχζεθαλ αλαγθαζηηθά θαη ελ ζπλφισ απφ ην Γεκφζην γηα ηελ θάιπςε ηεο έθηαθηεο θαη
επηηαθηηθήο αλάγθεο δεκφζηαο πγείαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ απφ ηελ
έμαξζε ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 (άξζξν 42 ηνπ λ. 4790/2021).
- ινηπά αθνξνιφγεηα πνζά, πέξαλ ησλ αλσηέξσ, γηα ηα νπνία έρνπλ εθαξκνγή νη
δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ. 4172/2013.
8. ηνπο θσδηθνχο 379, 380 θαη 381 θαηαρσξνχληαη ηα δηαλεκφκελα θέξδε ηνπ
ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο θσδηθνχο.
Δηδηθφηεξα:
α) ηνλ θσδηθφ 379 αλαγξάθνληαη ηα δηαλεκφκελα θέξδε ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ
έηνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο
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λνκηθήο νληφηεηαο, δειαδή θέξδε πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ αληίζηνηρα έζνδα πνπ
ππάγνληαη ζε θνξνιφγεζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4172/2013 κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά
δελ ππεξθαιχπηνληαη απφ κεηαθεξφκελεο δεκίεο παξειζνπζψλ ρξήζεσλ. ηελ πεξίπησζε
πνπ ζπκβαίλεη ην αληίζεην, ην αληίζηνηρν πνζφ αλαγξάθεηαη ζηνλ θσδηθφ 380 γηα ηελ
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ. 4172/2013.
β) ηνλ θσδηθφ 380 αλαγξάθνληαη ηα δηαλεκφκελα θέξδε ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ
έηνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ έζνδα γηα ηα νπνία δελ έρεη θαηαβιεζεί θφξνο εηζνδήκαηνο,
δειαδή θέξδε πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ αληίζηνηρα έζνδα πνπ δελ ππάγνληαη ζε
θνξνιφγεζε κε βάζε δηαηάμεηο ηνπ λ.4172/2013 (π.ρ. ηφθνη πνπ πξνθχπηνπλ απφ νκφινγα
πνπ εθδίδνληαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηαζεξφηεηαο θαη’
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ.4172/2013) ή εηδηθφηεξεο
δηαηάμεηο λφκσλ (π.ρ. ππεξαμία απφ κεηαβίβαζε εηαηξηθψλ νκνιφγσλ ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ λ.3156/2003, ππεξαμία απφ εθπνίεζε κεξηδίσλ ΟΔΚΑ ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο

ηνπ

λ.4099/2012,

Αληηζηάζκηζκα

Νεζησηηθνχ

Κφζηνπο

(Α.ΝΖ.ΚΟ.)

ηνπ

λ.4551/2018), δηαλεκφκελα θέξδε λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ πξνθχπηνπλ βάζεη Γ.Λ.Π. ή
Δ.Λ.Π., θαηά ην κέξνο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα θνξνινγεηέα θέξδε, θαζψο επίζεο θαη
δηαλεκφκελα θέξδε λνκηθψλ πξνζψπσλ ιφγσ χπαξμεο θνξνινγηθψλ δεκηψλ.
γ) ηνλ θσδηθφ 381 αλαγξάθνληαη ηα δηαλεκφκελα θέξδε ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ
έηνπο ησλ Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο γηα ηα νπνία δελ έρεη θαηαβιεζεί θφξνο
εηζνδήκαηνο, δειαδή ηα θέξδε πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ έζνδα πέξαλ απηψλ πνπ αθνξνχλ
ζηα έζνδα απφ θεθάιαην θαη ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη θαη νη ηξεηο θσδηθνί δελ επεξεάδνπλ ηελ εθθαζάξηζε θφξνπ, αιιά
ζε θάζε πεξίπησζε ε ζπκπιήξσζή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή απφ ηνπο ππφρξενπο εθφζνλ
πθίζηαληαη αληίζηνηρα πνζά.
9. ηνλ θσδηθφ 382 θαηαρσξείηαη ην πνζφ ησλ δηαλεκεζέλησλ θεξδψλ ηνπ ηξέρνληνο
θνξνινγηθνχ έηνπο, πνπ αληηζηνηρεί ζε εηζνδήκαηα εθηφο ηνπ άξζξνπ 71Ε ηνπ λ.4172/2013,
γηα ηα νπνία δελ έρεη θαηαβιεζεί θφξνο εηζνδήκαηνο θαη πεξαηηέξσ, ζηνλ θσδηθφ 383 ην
ίδην πνζφ αλάγεηαη ζε κηθηφ κε ηελ πξνζζήθε ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ εηζνδήκαηνο.
10. ηνλ θσδηθφ 388 θαηαρσξείηαη ην πνζφ ησλ δηαλεκεζέλησλ θεξδψλ ηνπ
ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο πνπ αληηζηνηρεί ζε εηζνδήκαηα ηνπ άξζξνπ 71Ε ηνπ
λ.4172/2013 γηα ηα νπνία δελ έρεη θαηαβιεζεί θφξνο εηζνδήκαηνο θαη πεξαηηέξσ ζηνλ
θσδηθφ 389 ην ίδην πνζφ αλάγεηαη ζε κηθηφ κε ηελ πξνζζήθε ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ
εηζνδήκαηνο (ζρεη. ε Δ. 2051/2021 εγθχθιηφο καο).
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11. ηνλ θσδηθφ 384 θαηαρσξείηαη ην πνζφ ησλ δηαλεκεζέλησλ θεξδψλ ηνπ
θνξνινγηθνχ έηνπο πνπ έιεμε γηα ηα νπνία δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ
άξζξνπ 47 ηνπ λ.4172/2013, ήηνη εηζπξαηηφκελα κεξίζκαηα πνπ απαιιάζζνληαη ηεο
θνξνινγίαο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ.4172/2013 (κωδικόρ 495), εηζφδεκα
απφ ππεξαμία κεηαβίβαζεο ηίηισλ ζπκκεηνρήο ζε λνκηθφ πξφζσπν ηνπ άξζξνπ 48Α ηνπ
λ.4172/2013 (κωδικόρ 480), έζνδα πνπ θνξνινγήζεθαλ θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ
παξ. 12 θαη 13 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4172/2013 (κωδικόρ 474), ππεξαμία απφ αλαγθαζηηθή
απαιινηξίσζε αθηλήηνπ (κωδικόρ 458), ππεξαμία απφ εθπνίεζε κεξηδίσλ ΟΔΚΑ
(κωδικόρ 466), απαιιαζζφκελα έζνδα Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο (ΦΓΚ) (κωδικόρ
468), έζνδα απαιιαζζφκελσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ κε βάζε ηελ αξηζ.116/2019
γλσκνδφηεζε ηνπ Ν..Κ ε νπνία θνηλνπνηήζεθε κε ηελ Δ.2107/2019 εγθχθιηφ καο
(κωδικόρ 469), έζνδα λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ ε θνξνιφγεζε ησλ νπνίσλ δηέπεηαη απφ
ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.27/1975 θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξ.14 θαη 15 ηνπ άξζξνπ 72
ηνπ λ.4172/2013 (κωδικόρ 559), δηαλεκεζέλ εηζφδεκα ειεγρφκελεο αιινδαπήο εηαηξείαο ην
νπνίν έρεη ππαρζεί ζε θνξνινγία ηα πξνεγνχκελα θνξνινγηθά έηε (κωδικόρ 478),
αθνξνιφγεηε ελίζρπζε πξνο ηνπο πιεγέληεο απφ ηνλ θπθιψλα «ΗΑΝΟ» (κωδικόρ 483),
αθνξνιφγεηε απνδεκίσζε γηα κηζζψζεηο ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ (κωδικόρ 485),
αθνξνιφγεηε επηρνξήγεζε γηα ηελ πξνκήζεηα ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ (κωδικόρ 486),
σθέιεηα ιφγσ εθάπαμ εμφθιεζεο νθεηιψλ (κωδικόρ 487), σθέιεηα απφ ηε δηαγξαθή
ππνρξεψζεσλ ζην πιαίζην πξνπησρεπηηθήο δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο (κωδικόρ 488),
αθνξνιφγεηε ελίζρπζε ζην πιαίζην αληηκεηψπηζεο ησλ επηπηψζεσλ ηνπ θνξσλντνχ
COVID-19 ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα (κωδικόρ 489), αθνξνιφγεηε ελίζρπζε ζην πιαίζην
αληηκεηψπηζεο ησλ επηπηψζεσλ ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 ζηηο εηαηξείεο ΚΣΔΛ,
ΣΡΑΗΝΟΔ, ηνπξηζηηθά γξαθεία-επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ ηνπξηζηηθά ιεσθνξεία ΓΥ
(κωδικόρ 490), θαζψο θαη σθέιεηα πνπ πξνθχπηεη γηα ηα λνκηθά πξφζσπα θαη ηηο λνκηθέο
νληφηεηεο απφ ηε κε είζπξαμε κηζζσκάησλ ζην πιαίζην αληηκεηψπηζεο ησλ επηπηψζεσλ
ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 (κωδικόρ 491). Σα πνζά πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ θσδηθφ απηφ
δελ πξνζηίζεληαη ζηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο ζπλαζξνηδφκελα κε ηα ινηπά θέξδε απφ
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, θαζφζνλ δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ
άξζξνπ 47 ηνπ λ.4172/2013.
Σν άζξνηζκα ησλ πνζψλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζηνπο θσδηθνχο 382, 388 θαη 384
πξέπεη λα ηζνχηαη κε ην πνζφ πνπ έρεη θαηαρσξεζεί ζηνλ θσδηθφ 380 και 381.
12.

ηνλ

θσδηθφ

385

θαηαρσξείηαη

ην

πνζφ

ησλ

δηαλεκεζέλησλ

ή

θεθαιαηνπνηεζέλησλ απνζεκαηηθψλ πνπ δελ έρνπλ ππαρζεί ζηελ απηνηειή θνξνιφγεζε
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ηεο παξ.12 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4172/2013, θαζψο επίζεο θαη ην πνζφ ησλ δηαλεκεζέλησλ
ή θεθαιαηνπνηεζέλησλ απνζεκαηηθψλ πνπ ζρεκαηίδνληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
λ.4172/2013 ή άιισλ εηδηθφηεξσλ δηαηάμεσλ θαη απαιιάζζνληαη απφ ηνλ θφξν
εηζνδήκαηνο θαη ηα νπνία θνξνινγνχληαη θαηά ην έηνο δηαλνκήο ηνπο, θαη’ εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ ίδηνπ λφκνπ θαη πεξαηηέξσ, ζηνλ θσδηθφ 386 ην
ίδην πνζφ αλάγεηαη ζε κηθηφ πνζφ κε ηελ πξνζζήθε ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ εηζνδήκαηνο.
13.

ηνλ

θσδηθφ

390

θαηαρσξείηαη

ην

πνζφ

ησλ

δηαλεκεζέλησλ

ή

θεθαιαηνπνηεζέλησλ απνζεκαηηθψλ πνπ ζρεκαηίδνληαη απφ θνξνινγεηέα θέξδε ηνπ
άξζξνπ 71Ε ηνπ λ.4172/2013 κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηνπ ίδηνπ λφκνπ ή άιισλ
εηδηθφηεξσλ δηαηάμεσλ θαη απαιιάζζνληαη απφ ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηα νπνία
θνξνινγνχληαη θαηά ην έηνο δηαλνκήο ηνπο, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.1 ηνπ
άξζξνπ 47 ηνπ ίδηνπ λφκνπ θαη πεξαηηέξσ, ζηνλ θσδηθφ 391 ην ίδην πνζφ αλάγεηαη ζε κηθηφ
πνζφ κε ηελ πξνζζήθε ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ εηζνδήκαηνο.
14. Σα σο άλσ πνζά δηαλεκεζέλησλ ή θεθαιαηνπνηεζέλησλ θεξδψλ (Κ.Α.382, 388
385 θαη 390), ζεσξνχληαη θνξνινγηθά θέξδε ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο εληφο ηνπ νπνίνπ
γίλεηαη ε δηαλνκή ή θεθαιαηνπνίεζε θαη θνξνινγνχληαη ζπλαζξνηδφκελα κε ηα ινηπά
απνηειέζκαηα (θέξδε ή δεκίεο) απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα.
15. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηξέρνληνο
θνξνινγηθνχ έηνπο είλαη δεκηνγφλα (είηε ιφγσ χπαξμεο θνξνινγηθψλ δεκηψλ παξειζφλησλ
ρξήζεσλ είηε γηα άιιν ιφγν) θαη ηαπηφρξνλα πξαγκαηνπνηεζεί δηαλνκή θεξδψλ, έρνπλ
εθαξκνγή ηα αλαθεξφκελα ζηελ ΠΟΛ.1014/2018 εγθχθιην.
Δηδηθφηεξα, ην πνζφ ησλ θεξδψλ πνπ δηαλέκεηαη ή θεθαιαηνπνηείηαη εθηφο απφ απηφ
ηνπ άξζξνπ 71Ε (ην άζξνηζκα ησλ θσδηθψλ 382, 383, 385 θαη 386) πνπ πεξηιακβάλεηαη
ζηνλ θσδηθφ 387 κεηαθέξεηαη ζηνλ θσδηθφ 079 πξνθεηκέλνπ λα ππαρζεί μερσξηζηά
(απηνηειψο) ζε θνξνιφγεζε θαηά ηελ εθθαζάξηζε ηνπ θφξνπ (κεηά ηελ αλαγσγή ηνπ ζε
κηθηφ) θαη ν ζρεηηθφο θφξνο ππνινγίδεηαη ζηνλ θσδηθφ 080. ε πεξίπησζε πνπ ην
δηαλεκεζέλ ή θεθαιαηνπνηεζέλ πνζφ πξνέξρεηαη απφ θέξδε ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ
έηνπο (ΚΑ: 382 & 383) πξνζηίζεηαη ζηηο κεηαθεξφκελεο δεκίεο θαη εηδηθφηεξα ζηνλ θσδηθφ
078, ελψ εάλ αθνξά θέξδε παξειζνπζψλ ρξήζεσλ (απνζεκαηηθψλ) (ΚΑ: 385 & 386) ηα
πνζά απηά δελ κεηαθέξνληαη ζην θσδηθφ 078 θαζφζνλ δελ πξνζηίζεληαη ζηηο θνξνινγηθά
αλαγλσξίζηκεο δεκίεο, κε βάζε ηα αλαθεξφκελα ζηελ ίδηα εγθχθιην (ΠΟΛ.1014/2018
εγθχθιηνο).
Οκνίσο, ην πνζφ ησλ θεξδψλ πνπ δηαλέκεηαη ή θεθαιαηνπνηείηαη απφ ηα θέξδε ηνπ
άξζξνπ 71Ε (ην άζξνηζκα ησλ θσδηθψλ 388, 389, 390 θαη 391) πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ
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θσδηθφ 387 κεηαθέξεηαη ζηνλ θσδηθφ 091 πξνθεηκέλνπ λα ππαρζεί μερσξηζηά (απηνηειψο)
ζε θνξνιφγεζε θαηά ηελ εθθαζάξηζε ηνπ θφξνπ (κεηά ηελ αλαγσγή ηνπ ζε κηθηφ) θαη ν
ζρεηηθφο θφξνο ππνινγίδεηαη ζηνλ θσδηθφ 092. ε πεξίπησζε πνπ ην δηαλεκεζέλ ή
θεθαιαηνπνηεζέλ πνζφ πξνέξρεηαη απφ θέξδε ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο (ΚΑ: 388
& 389) πξνζηίζεηαη ζηηο κεηαθεξφκελεο δεκίεο θαη εηδηθφηεξα ζηνλ θσδηθφ 093, ελψ εάλ
αθνξά θέξδε παξειζνπζψλ ρξήζεσλ (απνζεκαηηθψλ) (ΚΑ: 390 & 391), ηα πνζά απηά δελ
κεηαθέξνληαη ζην θσδηθφ 093 θαζφζνλ δελ πξνζηίζεληαη ζηηο θνξνινγηθά αλαγλσξίζηκεο
δεκίεο, κε βάζε ηα αλαθεξφκελα ζηελ ίδηα σο άλσ εγθχθιην.
Γηα λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηα παξαπάλσ λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο
λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο θσδηθνχο 388, 389, 390 θαη 391, πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα
έρνπλ δειψζεη φηη ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 71Ε ηνπ λ.4172/2013
επηιέγνληαο ΝΑΗ ζηνλ θσδηθφ 686.
16. ηελ πεξίπησζε εκεδαπήο ή αιινδαπήο εηαηξείαο πνπ εληάζζεηαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο ζην θαζεζηψο ηνπ α.λ.89/67 θαη έρεη δεκίεο πξνεγνχκελσλ
θνξνινγηθψλ εηψλ νη νπνίεο ππεξβαίλνπλ ηα θνξνινγεηέα θέξδε ηνπ δηαζηήκαηνο απφ ηελ
έλαξμε ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο κέρξη ηνλ ρξφλν έληαμεο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ α.λ.89/67, ζηνλ
θσδηθφ 039 ζπκπιεξψλεηαη πνζφ κέρξη ηνπ χςνπο ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ ηνπ
δηαζηήκαηνο απηνχ, θαζφζνλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηνλ ρξφλν έληαμεο ζηηο δηαηάμεηο
ηνπ α.λ.89/67 θαη κεηά εθαξκφδνληαη νη εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ α.λ.89/67. Όζνλ αθνξά
ηπρφλ δεκία πνπ πξνθχπηεη ην δηάζηεκα απφ ηελ έλαξμε ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο κέρξη ηνλ
ρξφλν έληαμεο ζηηο σο άλσ δηαηάμεηο, ε νπνία δελ θαιχπηεηαη απφ ηα θέξδε ηνπ ίδηνπ
δηαζηήκαηνο, απηή δελ αλαγλσξίδεηαη θνξνινγηθά.
17. ηνπο θσδηθνχο 046, 044, 045, 041 και 099 θαηαρσξνχληαη πνζά θηλήηξσλ, είηε
βάζεη αλαπηπμηαθψλ λφκσλ, είηε βάζεη εηδηθψλ δηαηάμεσλ λφκσλ πξνθεηκέλνπ ηα λνκηθά
πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο λα ηχρνπλ ησλ επεξγεηεκάησλ ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ.
Δηδηθφηεξα, ζηνλ θσδηθφ 041 «Αθνξνιφγεην απνζεκαηηθφ άξζξνπ 71Α λ.4172/2013»
θαηαρσξείηαη ην πνζφ πνπ απαιιάζζεηαη απφ ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο θαη’ εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 71Α λ.4172/2013, κε βάζε ηηο νδεγίεο θαη ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ
έρνπλ δνζεί κε ηελ ΠΟΛ.1145/2018 εγθχθιηφ καο.
Πξνυπφζεζε θαηαρψξεζεο πνζψλ ζηνπο σο άλσ θσδηθνχο είλαη λα εκθαλίδνληαη
αληίζηνηρα πνζά ζηνλ θσδηθφ 016 «Φνξνινγηθά θέξδε ρξήζεο».
ε πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ σο άλσ θσδηθψλ απφ ηνλ θσδηθφ 040
πξνθχςεη δεκία, ε δεκία απηή δελ αλαγλσξίδεηαη θνξνινγηθά. Σα ίδηα ηζρχνπλ θαη ζηελ
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πεξίπησζε πνπ πξνζαπμάλνληαη νη δεκίεο ηνπ θσδηθνχ 400, ιφγσ ηεο αθαίξεζεο ησλ πην
πάλσ θσδηθψλ.
Αλαθνξηθά κε ηε θχζε ησλ πνζψλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζηνπο αλσηέξσ θσδηθνχο,
έρνπλ δνζεί αλαιπηηθέο νδεγίεο θαη δηεπθξηλίζεηο κε ηελ ΠΟΛ.1059/2015 εγθχθιηφ καο, ελψ
εηδηθά γηα ηελ θαηαρψξεζε πνζψλ ησλ αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ
ζην έληππν Ν, κε ην αξηζ. ΓΔΑΦ Β 1110127 ΔΞ2016/18.7.2016 έγγξαθφ καο.
18. Ο θσδηθφο 060 ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο
ηα νπνία έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη δαπάλεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο
πξνθεηκέλνπ, πέξαλ ηεο έθπησζεο απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπο, λα αθαηξνχλ
(εμσινγηζηηθά) θαη πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ απηψλ απφ ηα θαζαξά θέξδε ηνπο.
19. ηνλ θσδηθφ 058 θαηαρσξείηαη ην άζξνηζκα ηνπ ππνπίλαθα 9Α «Γαπάλεο
άξζξνπ 22Β λ.4172/2013» ηνπ Πίλαθα 9 «Πξνζαπμεκέλε έθπησζε δαπαλψλ (άξζξα 22Β,
71Σ θαη 24 λ.4172/2013)» (ζρεη. ε Δ.2031/2021 εγθχθιηφο καο). Ο ππνπίλαθαο 9Α
ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο ηα νπνία έρνπλ
πξαγκαηνπνηήζεη δαπάλεο αγνξάο, κίζζσζεο θ.ιπ. θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
άξζξνπ απηνχ.
Δηδηθφηεξα:
α) ηνλ θσδηθφ 001 ηνπ ππνπίλαθα ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη
λνκηθέο νληφηεηεο, ηα νπνία έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη δαπάλεο αγνξάο κεληαίσλ ή εηήζησλ
θαξηψλ δηαδξνκψλ ΜΜΔ, ην πνζφ ηεο πξνζαπμεκέλεο έθπησζεο απφ ηα αθαζάξηζηα
έζνδά ηνπο (εμσινγηζηηθά), ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ ίζν κε ηξηάληα ηνηο εθαηφ
(30%) ησλ δαπαλψλ απηψλ, κε βάζε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ. α΄ ηνπ άξζξνπ 22Β ηνπ
λ.4172/2013.
β) ηνλ θσδηθφ 002 ηνπ ππνπίλαθα ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη
λνκηθέο νληφηεηεο, ηα νπνία έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη δαπάλεο κίζζσζεο εηαηξηθνχ
επηβαηηθνχ απηνθηλήηνπ κεδεληθψλ ξχπσλ κε κέγηζηε Ληαληθή Σηκή Πξν Φφξσλ (ΛΣΠΦ)
έσο ηηο ζαξάληα ρηιηάδεο (40.000) επξψ, ην πνζφ ηεο πξνζαπμεκέλεο έθπησζεο απφ ηα
αθαζάξηζηα έζνδά ηνπο (εμσινγηζηηθά), ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ ίζν κε πελήληα
ηνηο εθαηφ (50%) ησλ δαπαλψλ απηψλ θαη πνζνζηφ ίζν κε εηθνζηπέληε ηνηο εθαηφ (25%) γηα
ην ππεξβάιινλ πνζφ, κε βάζε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ. β΄ ηνπ άξζξνπ 22Β ηνπ
λ.4172/2013.
γ) ηνλ θσδηθφ 003 ηνπ ππνπίλαθα ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη
λνκηθέο νληφηεηεο, ηα νπνία έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη δαπάλεο κίζζσζεο εηαηξηθνχ
επηβαηηθνχ απηνθηλήηνπ ρακειψλ ξχπσλ, κε κέγηζηε ΛΣΠΦ έσο ηηο ζαξάληα ρηιηάδεο
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(40.000) επξψ, ην πνζφ ηεο πξνζαπμεκέλεο έθπησζεο απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπο
(εμσινγηζηηθά), ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ ίζν κε ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ησλ
δαπαλψλ απηψλ θαη πνζνζηφ ίζν κε δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) γηα ην ππεξβάιινλ πνζφ,
κε βάζε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ. β΄ ηνπ άξζξνπ 22Β ηνπ λ.4172/2013.
δ) ηνλ θσδηθφ 004 ηνπ ππνπίλαθα ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη
λνκηθέο νληφηεηεο, ηα νπνία έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη δαπάλεο αγνξάο, εγθαηάζηαζεο θαη
ιεηηνπξγίαο

δεκφζηα

πξνζβάζηκσλ

ζεκείσλ

θφξηηζεο

νρεκάησλ,

ην

πνζφ

ηεο

πξνζαπμεκέλεο έθπησζεο απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπο (εμσινγηζηηθά), ην νπνίν
αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ ίζν κε πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ησλ δαπαλψλ απηψλ, κε βάζε ηα
νξηδφκελα ζηελ πεξ. γ΄ ηνπ άξζξνπ 22Β ηνπ λ.4172/2013.
ε) ηνλ θσδηθφ 005 ηνπ ππνπίλαθα ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη
λνκηθέο νληφηεηεο, ηα νπνία έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη δαπάλεο αγνξάο, εγθαηάζηαζεο θαη
ιεηηνπξγίαο δεκφζηα πξνζβάζηκσλ ζεκείσλ θφξηηζεο νρεκάησλ ζε λεζησηηθνχο δήκνπο,
ην πνζφ ηεο πξνζαπμεκέλεο έθπησζεο απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπο (εμσινγηζηηθά), ην
νπνίν αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ ίζν κε εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%) ησλ δαπαλψλ απηψλ, κε
βάζε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ. γ΄ ηνπ άξζξνπ 22Β ηνπ λ.4172/2013.
ζη) ηνλ θσδηθφ 006 ηνπ ππνπίλαθα ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη
λνκηθέο νληφηεηεο, ηα νπνία έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη δαπάλεο αγνξάο, εγθαηάζηαζεο θαη
ιεηηνπξγίαο δεκφζηα πξνζβάζηκσλ ζεκείσλ θφξηηζεο νρεκάησλ απφ ΑΠΔ, ην πνζφ ηεο
πξνζαπμεκέλεο έθπησζεο απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπο (εμσινγηζηηθά), ην νπνίν
αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ ίζν κε εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%) ησλ δαπαλψλ απηψλ, κε βάζε
ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ. γ΄ ηνπ άξζξνπ 22Β ηνπ λ.4172/2013.
δ) ηνλ θσδηθφ 007 ηνπ ππνπίλαθα ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη
λνκηθέο νληφηεηεο, ηα νπνία έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη δαπάλεο αγνξάο, εγθαηάζηαζεο θαη
ιεηηνπξγίαο δεκφζηα πξνζβάζηκσλ ζεκείσλ θφξηηζεο νρεκάησλ απφ ΑΠΔ ζε λεζησηηθνχο
δήµνπο, ην πνζφ ηεο πξνζαπμεκέλεο έθπησζεο απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπο
(εμσινγηζηηθά), ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ ίζν κε ελελήληα ηνηο εθαηφ (90%) ησλ
δαπαλψλ απηψλ, κε βάζε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ. γ΄ ηνπ άξζξνπ 22Β ηνπ λ.4172/2013.
ε) ηνλ θσδηθφ 008 ηνπ ππνπίλαθα ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη
λνκηθέο νληφηεηεο, ηα νπνία έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη δαπάλεο αγνξάο, εγθαηάζηαζεο θαη
ιεηηνπξγίαο γηα ηε ρξήζε ζεκείσλ θφξηηζεο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο επηρείξεζεο (κε
δεκφζηα πξνζβάζηκα ζεκεία θφξηηζεο), ην πνζφ ηεο πξνζαπμεκέλεο έθπησζεο απφ ηα
αθαζάξηζηα έζνδά ηνπο (εμσινγηζηηθά), ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ ίζν κε ηξηάληα ηνηο
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εθαηφ (30%) ησλ δαπαλψλ απηψλ, κε βάζε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ. γ΄ ηνπ άξζξνπ 22Β ηνπ
λ.4172/2013.
ζ) ηνλ θσδηθφ 009 ηνπ ππνπίλαθα ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη
λνκηθέο νληφηεηεο, ηα νπνία έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη δαπάλεο

αγνξάο ειαθξνχ

επαγγεικαηηθνχ ειεθηξηθνχ νρήκαηνο (θαηεγνξία Ν1 κέρξη 3,5 ηφλνη κηθηφ βάξνο)
κεδεληθψλ ξχπσλ, ην πνζφ ηεο πξνζαπμεκέλεο έθπησζεο απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπο
(εμσινγηζηηθά), ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ ίζν κε πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ησλ
δαπαλψλ απηψλ, κε βάζε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ. δ΄ ηνπ άξζξνπ 22Β ηνπ λ.4172/2013.
η) ηνλ θσδηθφ 010 ηνπ ππνπίλαθα ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη
λνκηθέο νληφηεηεο, ηα νπνία έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη δαπάλεο

αγνξάο ειαθξνχ

επαγγεικαηηθνχ ειεθηξηθνχ νρήκαηνο (θαηεγνξία Ν1 κέρξη 3,5 ηφλνη κηθηφ βάξνο) ρακειψλ
ξχπσλ, ην πνζφ ηεο πξνζαπμεκέλεο έθπησζεο απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπο
(εμσινγηζηηθά), ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ ίζν κε ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ησλ
δαπαλψλ απηψλ, κε βάζε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ. δ΄ ηνπ άξζξνπ 22Β ηνπ λ.4172/2013.
ηα) ηνλ θσδηθφ 011 ηνπ ππνπίλαθα ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη
λνκηθέο νληφηεηεο, ηα νπνία έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη δαπάλεο αγνξάο νρεκάησλ ηχπνπ L,
κνηνπνδειάησλ θαη κνηνζπθιεηψλ, νρεκάησλ παληφο εδάθνπο θαη άιισλ κηθξψλ
νρεκάησλ µε ηξεηο ή ηέζζεξηο ηξνρνχο, κεδεληθψλ ξχπσλ ή ρακειψλ ξχπσλ έσο 50 γξ.
CO-,/ριµ., ην πνζφ ηεο πξνζαπμεκέλεο έθπησζεο απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπο
(εμσινγηζηηθά), ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ ίζν κε πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ησλ
δαπαλψλ απηψλ, κε βάζε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ. δ΄ ηνπ άξζξνπ 22Β ηνπ λ.4172/2013.
20. ηνλ θσδηθφ 068 ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο,
ηα νπνία έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη δαπάλεο δηαθήκηζεο, ην πνζφ ηεο πξνζαπμεκέλεο
έθπησζεο απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπο (εμσινγηζηηθά), κε βάζε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν
22Γ ηνπ λ.4172/2013 θαη ηα αλαθεξφκελα ζηελ Δ.2033/2021 εγθχθιηφ καο.
21. ηνλ θσδηθφ 069 θαηαρσξείηαη ην άζξνηζκα ηνπ ππνπίλαθα 9Β «Γαπάλε γηα ηελ
εθαξκνγή ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο - 71 Σ» ηνπ Πίλαθα 9 «Πξνζαπμεκέλε έθπησζε
δαπαλψλ (άξζξα 22Β, 71Σ θαη 24 λ.4172/2013)». Ο ππνπίλαθαο απηφο ζπκπιεξψλεηαη
απφ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο ηα νπνία έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη δαπάλεο
γηα ηελ εθαξκνγή ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ
71Σ ηνπ λ.4172/2013.
Δηδηθφηεξα:
α) ηνλ θσδηθφ 001 ηνπ ππνπίλαθα ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη
λνκηθέο νληφηεηεο, ηα νπνία έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη δαπάλεο γηα ηελ αξρηθή πξνκήζεηα
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ηερληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο
ηηκνιφγεζεο, ην πνζφ ηεο πξνζαπμεκέλεο έθπησζεο (πιήξνπο απφζβεζεο) απφ ηα
αθαζάξηζηα έζνδά ηνπο (εμσινγηζηηθά), ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ ίζν κε εθαηφ ηνηο
εθαηφ (100%) ηεο πιήξνπο απφζβεζεο, ζην έηνο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο, κε βάζε ηα
νξηδφκελα ζηελ πεξ. β΄ ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 71Σ ηνπ λ.4172/2013.
β) ηνλ θσδηθφ 002 ηνπ ππνπίλαθα ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη
λνκηθέο νληφηεηεο, ηα νπνία έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη δαπάλεο παξαγσγήο, δηαβίβαζεο θαη
ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο ειεθηξνληθψλ ηηκνινγίσλ, ην πνζφ ηεο πξνζαπμεκέλεο
έθπησζεο απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπο (εμσινγηζηηθά), ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ
ίζν κε εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) ησλ δαπαλψλ απηψλ, γηα ην πξψην έηνο έθδνζεο ησλ
παξαζηαηηθψλ πψιεζεο κέζσ ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο, κε βάζε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ.
γ΄ ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 71Σ ηνπ λ.4172/2013.
22. Ο θσδηθφο 076 «Πνζφ επέλδπζεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο παξαγσγήο
νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ άξζξνπ 71Δ λ.4172/2013» ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα λνκηθά
πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο πνπ επελδχνπλ ζε παξαγσγέο νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ. Οη
πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ θαζνξίζζεθαλ κε ηελ Α.1007/2019,
φπσο ηζρχεη, θνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Φεθηαθήο Πνιηηηθήο,
Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο θαη Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ θαη ηνπ Γηνηθεηή ηεο
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ θαη ηελ ππ’ αξηζκ. 31548/10.11.2020 Κνηλή
Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Δπηθξαηείαο θαη ηνπ Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο
Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΦΔΚ Β΄ 5021) πεξί θαζνξηζκνχ ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ, ησλ
θαηεγνξηψλ ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ ρξφλνπ ειέγρνπ ηεο
ηήξεζεο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 71Δ ηνπ λ. 4172/2013
(ΦΔΚ Α΄ 167), θαζψο θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ, ησλ φξσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο θαη θάζε
άιιεο ιεπηνκέξεηαο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ απηνχ. (ζρεη. θαη ε Δ 2189/2020
εγθχθιηνο ΑΑΓΔ).
Οη ππφςε εηαηξείεο πνπ κέζα ζην θνξνινγηθφ έηνο 2020 θαηέζεζαλ ζηνλ εηδηθφ
ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ειιεληθνχ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ηεο παξαγσγνχ εηαηξείαο, πνζφ γηα
ηελ παξαγσγή νπηηθναθνπζηηθνχ έξγνπ, ππνρξενχληαη λα ζπλππνβάινπλ κε ηε δήισζε
θνξνινγίαο εηζνδήκαηφο ηνπο, ππεχζπλε δήισζε κε ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ θαηέζεζαλ. ε
πεξίπησζε κε έγθξηζεο ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ επελδπηηθψλ δαπαλψλ γηα ηελ
παξαγσγή ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ έξγνπ, θαηφπηλ ειέγρνπ απφ ην ΔΚΟΜΔ, ην ππφςε
λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα, νθείιεη λα ππνβάιεη ηξνπνπνηεηηθή δήισζε
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θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο εληφο κελφο απφ ηελ επίδνζε ηεο απνξξηπηηθήο γλσκνδφηεζεο
ηνπ ΔΚΟΜΔ ρσξίο ηελ επηβνιή θπξψζεσλ.
Δάλ εληφο 36 κελψλ απφ ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο ππαγσγήο ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ
έξγνπ ζηηο επεξγεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ, απηφ δελ δχλαηαη λα νινθιεξσζεί ιφγσ
αδπλακίαο ηνπ παξαγσγνχ θαη αδπλακίαο λα βξεζεί λένο παξαγσγφο, ηφηε ηα
θαηαβαιιφκελα πνζά πνπ έρνπλ αθαηξεζεί απφ ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα λνκηθνχ
πξνζψπνπ ή λνκηθήο νληφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ’ αξηζκ.
31548/10.11.2020

ΚΤΑ,

πξνζηίζεληαη

ζηε

δήισζε

θνξνινγίαο

εηζνδήκαηνο

ηνπ

θνξνινγηθνχ έηνπο ζην νπνίν έρεη θνηλνπνηεζεί ε δήισζε αδπλακίαο νινθιήξσζήο ηνπ κε
βάζε ηα νξηδφκελα ζηελ ππ’ αξηζκ. 31548/10.11.2020 Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ
Οηθνλνκηθψλ, Δπηθξαηείαο θαη ηνπ Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ.
(ζρέη. ε Δ.2189/2020 εγθχθιηφο καο)
23. Ο θσδηθφο 071 ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο
πξνθεηκέλνπ λα αθαηξείηαη (εμσινγηζηηθά) απφ ηα θαζαξά ηνπο θέξδε ην πνζφ ησλ 1.500
επξψ, γηα θάζε άηνκν πνπ απαζρνινχλ κέζα ζην θνξνινγηθφ έηνο κε πνζνζηφ αλαπεξίαο
67% θαη άλσ.
24. Ο θσδηθφο 072 ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο
ηα νπνία είλαη ππφρξεα λα εγγξάθνπλ ζε εηδηθφ αθνξνιφγεην απνζεκαηηθφ ην πνζφ πνπ
νθείινπλ λα επελδχζνπλ γηα ηελ παξαγσγή θηλεκαηνγξαθηθψλ έξγσλ, κε βάζε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξ.7 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.3905/2010. Δπίζεο, θαηά ην θνξνινγηθφ έηνο
πξαγκαηνπνίεζεο ησλ δαπαλψλ γηα ηελ παξαγσγή θηλεκαηνγξαθηθψλ έξγσλ, ζα πξέπεη
λα ζπκπιεξσζεί ν ΚΑ 2026 ηεο «Καηάζηαζεο Φνξνινγηθήο Αλακφξθσζεο», κέρξη ηνπ
πνζνχ ηνπ απνζεκαηηθνχ πνπ έηπρε απαιιαγήο, πξνθεηκέλνπ λα κε δηελεξγείηαη δηπιή
έθπησζε ησλ ζρεηηθψλ πνζψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ην έηνο δηάζεζεο ηνπ ζρεηηθνχ
απνζεκαηηθνχ, γηα ηελ επέλδπζε ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο παξαγσγήο, κε βάζε ηηο ίδηεο
δηαηάμεηο.
25. ηνλ θσδηθφ 053 θαηαρσξνχληαη ηα θέξδε ησλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο θαη
Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο (Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο θαη πλεηαηξηζκνί
Δξγαδνκέλσλ) ηα νπνία δηαλέκνληαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα αθαηξεζνχλ
απφ ηα θέξδε ηνπο θαη λα θνξνινγεζνχλ ζην φλνκα ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο, θαη’ εθαξκνγή
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4430/2016.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα αλσηέξσ ηζρχνπλ γηα φζνπο θνξείο, κέζα ζην έηνο 2020, είλαη
εγγεγξακκέλνη ζην Γεληθφ Μεηξψν Φνξέσλ Κνηλσληθήο θαη Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο ηνπ
λ.4430/2016.
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26. Ο θσδηθφο 054 ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη ηηο λνκηθέο
νληφηεηεο πνπ εθαξκφδνπλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 71Γ ηνπ λ.4172/2013 πξνθεηκέλνπ λα
θαηαρσξήζνπλ (εμσινγηζηηθά) ην πνζφ ησλ πξνζαπμεκέλσλ θαηά 50% εξγνδνηηθψλ
εηζθνξψλ. Οη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ θαζνξίζζεθαλ κε ηελ
ΠΟΛ.1244/2018 θνηλή Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ Γηνηθεηή ηεο
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ.
27. ηνλ θσδηθφ 056 θαηαρσξείηαη ην άζξνηζκα ηνπ ππνπίλαθα 9Γ «Πξνζαπμεκέλεο
απνζβέζεηο άξζξν 24 λ.4172/2013» ηνπ Πίλαθα 9 «Πξνζαπμεκέλε έθπησζε δαπαλψλ
(άξζξα 22Β, 71Σ θαη 24 λ.4172/2013)» (ζρεη. Δ. 2206/2020 εγθχθιηφ καο). Ο ππνπίλαθαο
απηφο ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο ηα νπνία δηελεξγνχλ
απνζβέζεηο: εηαηξηθνχ επηβαηηθνχ απηνθηλήηνπ κεδεληθψλ/ρακειψλ ξχπσλ ζε λεζησηηθνχο
ή κε δήκνπο, θφζηνπο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ηνπ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο δεκηνπξγίαο
κνλάδαο παξαγσγήο ειεθηξηθψλ νρεκάησλ θαη αγαζψλ ή εηδψλ ζρεηηθψλ κε ηα ειεθηξηθά
νρήκαηα ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο.
Δηδηθφηεξα:
α) ηνλ θσδηθφ 001 ηνπ ππνπίλαθα ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη
λνκηθέο νληφηεηεο, ηα νπνία έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη δαπάλεο απφζβεζεο εηαηξηθνχ
επηβαηηθνχ απηνθηλήηνπ κεδεληθψλ ξχπσλ, κε κέγηζηε Ληαληθή Σηκή Πξν Φφξσλ (ΛΣΠΦ)
έσο ηηο 40.000 επξψ, ην πνζφ ηεο πξνζαπμεκέλεο απφζβεζεο απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδά
ηνπο (εμσινγηζηηθά), ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ ίζν κε πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ησλ
δαπαλψλ απηψλ θαη ζε πνζνζηφ εηθνζηπέληε ηνηο εθαηφ (25%) γηα ην ππεξβάιινλ πνζφ, κε
βάζε ηα νξηδφκελα ζηελ παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4172/2013.
β) ηνλ θσδηθφ 002 ηνπ ππνπίλαθα ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη
λνκηθέο νληφηεηεο, ηα νπνία έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη δαπάλεο απφζβεζεο εηαηξηθνχ
επηβαηηθνχ απηνθηλήηνπ ρακειψλ ξχπσλ, κε κέγηζηε Ληαληθή Σηκή Πξν Φφξσλ (ΛΣΠΦ) έσο
ηηο 40.000 επξψ ην πνζφ ηεο πξνζαπμεκέλεο απφζβεζεο απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπο
(εμσινγηζηηθά), ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ ίζν κε ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ησλ
δαπαλψλ απηψλ θαη ζε πνζνζηφ δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) γηα ην ππεξβάιινλ πνζφ, κε
βάζε ηα νξηδφκελα ζηελ παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4172/2013.
γ) ηνλ θσδηθφ 003 ηνπ ππνπίλαθα ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη
λνκηθέο νληφηεηεο, ηα νπνία έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη δαπάλεο απφζβεζεο εηαηξηθνχ
επηβαηηθνχ απηνθηλήηνπ κεδεληθψλ ξχπσλ απφ επηρεηξήζεηο πνπ αζθνχλ επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα ζε λεζησηηθνχο δήκνπο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, κε κέγηζηε Ληαληθή Σηκή
Πξν Φφξσλ (ΛΣΠΦ) έσο ηηο 40.000 επξψ, ην πνζφ ηεο πξνζαπμεκέλεο απφζβεζεο απφ ηα
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αθαζάξηζηα έζνδά ηνπο (εμσινγηζηηθά), ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ ίζν κε εβδνκήληα
πέληε ηνηο εθαηφ (75%) ησλ δαπαλψλ απηψλ θαη πνζνζηφ ηξηαληαπέληε ηνηο εθαηφ (35%)
γηα ην ππεξβάιινλ πνζφ, κε βάζε ηα νξηδφκελα ζηελ παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.
4172/2013.
δ) ηνλ θσδηθφ 004 ηνπ ππνπίλαθα ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη
λνκηθέο νληφηεηεο, ηα νπνία έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη δαπάλεο απφζβεζεο εηαηξηθνχ
επηβαηηθνχ απηνθηλήηνπ ρακειψλ ξχπσλ απφ επηρεηξήζεηο πνπ αζθνχλ επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα ζε λεζησηηθνχο δήκνπο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, κε κέγηζηε Ληαληθή Σηκή
Πξν Φφξσλ (ΛΣΠΦ) έσο ηηο 40.000 επξψ, ην πνζφ ηεο πξνζαπμεκέλεο απφζβεζεο απφ ηα
αθαζάξηζηα έζνδά ηνπο (εμσινγηζηηθά), ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ ίζν κε ηξηάληα
πέληε ηνηο εθαηφ (35%) ησλ δαπαλψλ απηψλ θαη πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) γηα ην
ππεξβάιινλ πνζφ, κε βάζε ηα νξηδφκελα ζηελ παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.
4172/2013.
ε) ηνλ θσδηθφ 005 ηνπ ππνπίλαθα θαηαρσξνχληαη νη πξνζαπμεκέλεο απνζβέζεηο κε
βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. α’ ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.4172/2013. Σα
πνζά ησλ πξνζαπμεκέλσλ απνζβέζεσλ αθαηξνχληαη απφ ηα θαζαξά θνξνινγεηέα
απνηειέζκαηα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ή λνκηθψλ νληνηήησλ (εμσινγηζηηθά), κε ηε
δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο ην νπνίν αθνξνχλ. Γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ησλ πξνζαπμεκέλσλ απνζβέζεσλ ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ Δ.2065/2020
εγθχθιηφ καο κε ηελ νπνία δφζεθαλ νδεγίεο γηα ηελ ζπκπιήξσζε θαη ηελ εθθαζάξηζε ηεο
δήισζεο

θνξνινγίαο

εηζνδήκαηνο

λνκηθψλ

πξνζψπσλ

θαη

λνκηθψλ

νληνηήησλ

θνξνινγηθνχ έηνπο 2019.
ζη) ηνλ θσδηθφ 006 ηνπ ππνπίλαθα ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη
λνκηθέο νληφηεηεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθψλ νρεκάησλ θαη
αγαζψλ ή εηδψλ ζρεηηθψλ κε ηα ειεθηξηθά νρήκαηα ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
θαη ζηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Αξθαδίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, ην πνζφ ηεο
πξνζαπμεκέλεο απφζβεζεο απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπο (εμσινγηζηηθά), ην νπνίν
αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ ίζν κε δέθα πέληε ηνηο εθαηφ (15%) ησλ δαπαλψλ απηψλ θαη
πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) φηαλ πξφθεηηαη γηα ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε θαηά ηελ έλλνηα
ηνπ λ.4308/2014, κε βάζε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ. α΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 71Ε
ηνπ λ.4172/2013 θαη ηα αλαθεξφκελα ζηελ Δ. 2051/2021 εγθχθιηφ καο.
Απφ ηα πνζά πνπ θαηαρσξνχληαη ζηνπο θσδηθνχο 060, 058, 068, 069, 076, 071,
072, 053, 054 και 056 κφλν ην πνζφ ησλ θσδηθψλ 060, 058, 068, 069, 076, 072, 054 και
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056 ζπλαζξνηδφκελν κε ηα απνηειέζκαηα (θέξδε ή δεκίεο) απφ επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα ηνπ ίδηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο, δεκηνπξγεί αλαγλσξίζηκε θνξνινγηθά δεκία.
28. Όζνλ αθνξά ηηο εηαηξείεο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο «χζηεκα Δλαιιαθηηθήο
Γηαρείξηζεο» (ΔΓ), νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3220/2004 θαηαιακβάλνπλ ηηο
εηαηξείεο πνπ είλαη πηζηνπνηεκέλεο σο ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο θαη εληαγκέλεο
ζην αληίζηνηρν κεηξψν ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Αλαθχθισζεο (Δ.Ο.ΑΝ.),
ην νπνίν απνζηέιιεηαη ζηε ΓΓΖΛΔΓ, θαη ιεηηνπξγνχλ ην ζχζηεκα απηφ είηε ζε ζπιινγηθή
είηε ζε αηνκηθή βάζε.
Οη ελ ιφγσ εηαηξείεο, πξνθεηκέλνπ λα εθθαζαξηζηεί ε δήισζε θνξνινγίαο
εηζνδήκαηφο ηνπο θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3220/2004, κε βάζε
ηηο νπνίεο ηα θέξδε ηνπο απαιιάζζνληαη ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο εθφζνλ εκθαληζζνχλ ζε
ινγαξηαζκφ εηδηθνχ απνζεκαηηθνχ, ζα πξέπεη, εθφζνλ:
α) εκθαλίδνπλ θνξνινγηθά θέξδε (ΚΑ:016) ηαπηφρξνλα λα θαηαρσξήζνπλ ζηνλ
θσδηθφ 059 ηζφπνζν πνζφ κε απηφ ηνπ θσδηθνχ 016,
β) εκθαλίδνπλ θνξνινγηθέο δεκίεο (ΚΑ:017) λα θαηαρσξήζνπλ ζηνλ ΚΑ 2024 ηεο
θαηάζηαζεο θνξνινγηθήο αλακφξθσζεο ηζφπνζν πνζφ κε απηφ ηνπ θσδηθνχ 017.
Με ηνλ αλσηέξσ ρεηξηζκφ θαηά ηελ εθθαζάξηζε ηεο δήισζεο θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο θαηαξρήλ ζα εθαξκνζηνχλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3220/2004 θαη
πεξαηηέξσ ζα ππαρζεί ζε θνξνιφγεζε ηπρφλ πνζφ κε εθπηπηφκελσλ δαπαλψλ, θαζφζνλ
απηέο δελ πξέπεη λα επεξεάδνπλ ην ζρεκαηηζζέλ απνζεκαηηθφ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3220/2004 θαη ζα πξέπεη λα ππάγνληαη ζε θνξνιφγεζε ζην
θνξνινγηθφ έηνο πνπ αθνξνχλ (αξ. Γ12Β 10301148 ΔΞ2011ΠΔ/23.02.2011 έγγξαθφ καο).
Δηδηθά, ζε φηη αθνξά ηηο πην πάλσ εηαηξείεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ην ΔΓ ζε αηνκηθή
βάζε (ΑΔΓ), πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.
3220/2004, ζα πξέπεη, εθφζνλ εκθαλίδνπλ θνξνινγηθά θέξδε απφ ην ζχλνιν ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπο (ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη απηά απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΑΔΓ)
λα ζπκπιεξψζνπλ ηνλ θσδηθφ 059 κε ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηα θέξδε απφ ηε
ιεηηνπξγία ηνπ ΑΔΓ. Σνλ ίδην θσδηθφ ζα ζπκπιεξψλνπλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ
εκθαλίδνπλ θνξνινγηθέο δεκίεο, αιιά έρνπλ θέξδε απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΑΔΓ. ε
πεξίπησζε χπαξμεο δεκίαο απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΑΔΓ, ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ηνλ
θσδηθφ 2024 ηεο θαηάζηαζεο θνξνινγηθήο αλακφξθσζεο κε ην πνζφ απηήο ηεο δεκίαο,
αλεμάξηεηα απφ ηελ χπαξμε θνξνινγηθψλ θεξδψλ ή δεκηψλ απφ ηε ζπλνιηθή
δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο. Με ηνλ πην πάλσ ρεηξηζκφ επηηπγράλεηαη ε εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3220/2004 κφλν γηα πξνεξρφκελν απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ
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ΑΔΓ εηζνδήκαηνο, δεδνκέλνπ φηη νη εηαηξείεο απηέο έρνπλ εηζφδεκα θαη απφ ηελ θχξηα
δξαζηεξηφηεηά ηνπο.
Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3220/2004, νη εηαηξείεο πνπ
ιεηηνπξγνχλ ΑΔΓ ζα πξέπεη λα ηεξνχλ ηα ινγηζηηθά ηνπο αξρεία θαηά ηξφπν ψζηε λα
δηαζθαιίδεηαη ε νξζή θαη δηαθξηηή απεηθφληζε ησλ κεγεζψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία
ηνπ ζπζηήκαηνο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο.
Σέινο, δηεπθξηλίδεηαη φηη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3220/2004 κε
ηελ παξαπνκπή ζηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2939/2001 λνείηαη ε παξ. 9 ηνπ άξζξνπ
2 ηνπ λ. 2939/2001, δεδνκέλνπ φηη ν νξηζκφο ηνπ ΔΓ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 9 θαη φρη
ζηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2939/2001.
Δπίζεο, ζηνλ θσδηθφ 059 θαηαρσξνχληαη ηα θέξδε ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη
λνκηθψλ νληνηήησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ηε κνξθή ηνπ Δπξσπατθνχ Οκίινπ Οηθνλνκηθνχ
θνπνχ, ηα νπνία θνξνινγνχληαη ζην φλνκα ησλ κειψλ ηνπο.
29. Ο θσδηθφο 048 «πλνιηθά θνξνινγεηέα θέξδε» θαη ν θσδηθφο 448 «πλνιηθά
κεηαθεξφκελε δεκία» αληηζηνηρνχλ ζηα θνξνινγεηέα θέξδε ή ηηο κεηαθεξφκελεο δεκίεο ηνπ
ζπλφινπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο κεηά απφ ηε θνξνινγηθή αλακφξθσζε θαη
ηνλ ζπκςεθηζκφ πηζαλψλ δεκηψλ παξειζνπζψλ ρξήζεσλ.
30. Ο θσδηθφο 086 «Φνξνινγεηέα θέξδε πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ κεησκέλν
ζπληειεζηή (παξ. 2 άξζ. 71Ε λ.4172/2013)» θαη ν θσδηθφο 848 «Εεκία πνπ αληηζηνηρεί ζην
κεησκέλν ζπληειεζηή (παξ. 2 άξζ. 71Ε λ.4172/2013)» ζπκπιεξψλνληαη απφ ηα λνκηθά
πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθψλ
νρεκάησλ θαη αγαζψλ ή εηδψλ ζρεηηθψλ κε ηα ειεθηξηθά νρήκαηα ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο
Μαθεδνλίαο θαη ζηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Αξθαδίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ κε ηα
θνξνινγεηέα θέξδε ή ηε δεκία ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο, αληίζηνηρα, απφ ηε
δξαζηεξηνπνίεζε ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθψλ νρεκάησλ θαη αγαζψλ ή εηδψλ ζρεηηθψλ κε
ηα ειεθηξηθά νρήκαηα (ζρεη. ε Δ. 2051/2021 εγθχθιηνο ΑΑΓΔ).
Γηα λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηα παξαπάλσ λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο παξαπάλσ θσδηθνχο πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα έρνπλ δειψζεη φηη
ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 71 Ε ηνπ λ.4172/2013 επηιέγνληαο ΝΑΗ ζηνλ
θσδηθφ 686.
31. Ο θσδηθφο 088 «Φνξνινγεηέα θέξδε» αληηζηνηρεί ζηα θέξδε ησλ ινηπψλ
δξαζηεξηνηήησλ εθηφο παξαγσγήο ειεθηξηθψλ νρεκάησλ θαη αγαζψλ ή εηδψλ ζρεηηθψλ κε
ηα ειεθηξηθά νρήκαηα απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ κεηαμχ άιισλ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ
παξαγσγή ειεθηξηθψλ νρεκάησλ θαη αγαζψλ ή εηδψλ ζρεηηθψλ κε ηα ειεθηξηθά νρήκαηα
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ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ζηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Αξθαδίαο ηεο
Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ.
32.

Ο

θσδηθφο

888

«Μεηαθεξφκελεο

δεκίεο»

αληηζηνηρεί

ζηηο

ζπλνιηθά

κεηαθεξφκελεο δεκίεο ηεο επηρείξεζεο αλεμάξηεηα αλ κεηαμχ άιισλ δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθψλ νρεκάησλ θαη αγαζψλ ή εηδψλ ζρεηηθψλ κε ηα ειεθηξηθά
νρήκαηα ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ζηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Αξθαδίαο ηεο
Πεξηθέξεηαο. Ζ κνλαδηθή πεξίπησζε πνπ ζε απηφ ηνλ θσδηθφ κεηαθέξνληαη δεκίεο ησλ
ππφινηπσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο εθηφο ηνπ θιάδνπ ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθψλ
νρεκάησλ θαη αγαζψλ ή εηδψλ ζρεηηθψλ κε ηα ειεθηξηθά νρήκαηα (ζην εμήο: «θιάδνο Ζ/Κ»)
ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ζηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Αξθαδίαο ηεο
Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, είλαη ε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε έρεη θνξνινγεζεί γηα ηα
θέξδε ηνπ θιάδνπ απηνχ ελψ ε ππφινηπε δξαζηεξηφηεηα είλαη δεκηνγφλνο (είηε πξνθχπηνπλ
δεκίεο ρξήζεο, είηε πξνθχπηεη δεκηνγφλν απνηέιεζκα ιφγσ κεηαθεξφκελσλ δεκηψλ
παξειζνπζψλ ρξήζεσλ.
ηε ζπλέρεηα παξαζέηνπκε ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε
ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ θνξνινγηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ κεησκέλνπ
ζπληειεζηή.
Παξάδεηγκα 1.
Έζησ φηη ζηνλ Κσδηθφ Αξηζκφ (ΚΑ) 048 εκθαλίδεηαη θνξνινγεηέν θέξδνο ζην ζχλνιν ησλ
δξαζηεξηνηήησλ θαη παξάιιεια ζπκπιεξψλεηαη ν ΚΑ 086 ιφγσ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ
ηνπ θιάδνπ Ζ/Κ ηφηε:
- Αλ ην ζχλνιν ησλ θεξδψλ ηνπ ζπλφινπ ηεο επηρείξεζεο είλαη κεγαιχηεξν απφ ην θέξδνο
ηνπ θιάδνπ Ζ/Κ ηφηε εκθαλίδεηαη ζηνλ ΚΑ 088 ην πνζφ ησλ θεξδψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ
θιάδν Ζ/Κ. Σν πνζφ απηφ ζα θνξνινγεζεί κε ην κεησκέλν ζπληειεζηή ηεο παξ.2 άξζ. 71Ε
λ.4172/2013 θαη ηα ινηπά κε ην ζπληειεζηή ησλ γεληθψλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ ΚΦΔ
ρσξηζηά.
π.ρ. πνζφ 100.000 επξψ ζηνλ ΚΑ 048 θαη πνζφ 40.000 επξψ ζηνλ ΚΑ086 ζα έρεη σο
απνηέιεζκα ζηνλ ΚΑ 088 λα εκθαληζζεί πνζφ ίζν κε 60.000 ην νπνίν ζα θνξνινγεζεί κε
δηαθνξεηηθφ ζπληειεζηή εθείλνπ ηνπ πνζνχ πνπ θαηαρσξήζεθε ζηνλ ΚΑ086
- Αλ ην ζχλνιν ησλ θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο είλαη κηθξφηεξν ηνπ θέξδνπο ηνπ θιάδνπ Ζ/Κ
ηφηε νη θιάδνη κε ηηο ππφινηπεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο παξνπζηάδνπλ δεκία πνπ
εκθαλίδεηαη σο ε δηαθνξά ησλ ΚΑ 086 – KA 048,

ζηνλ ΚΑ 888 θαη ε επηρείξεζε

θνξνινγείηαη κε ηνλ κεησκέλν ζπληειεζηή γηα θέξδνο ηνπ θιάδνπ Ζ/Κ.
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π.ρ. πνζφ 100.000 επξψ ζηνλ ΚΑ 048 θαη πνζφ 120.000 επξψ ζηνλ ΚΑ086 ζα έρεη σο
απνηέιεζκα ζηνλ ΚΑ 888 λα εκθαληζζεί πνζφ ίζν κε 20.000 ην νπνίν ζα κεηαθεξζεί ζηνλ
ΚΑ039 ηεο δήισζεο ηνπ επφκελνπ θνξνινγηθνχ έηνπο.
Παξάδεηγκα 2
Έζησ φηη ζηνλ ΚΑ 048 εκθαλίδεηαη θνξνινγεηέν θέξδνο ζην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ
θαη παξάιιεια ζπκπιεξψλεηαη ν ΚΑ 848 ιφγσ θνξνινγηθήο δεκίαο ηνπ θιάδνπ Ζ/Κ (γηα
ηνλ ππνινγηζκφ ηεο νπνίαο ιακβάλνληαη ππφςε νη κεηαθεξφκελεο θνξνινγηθέο δεκίεο απφ
ηνλ θιάδν Ζ/Κ) ηφηε ζηνλ ΚΑ 088 κεηαθέξεηαη ην ζχλνιν ησλ θεξδψλ ησλ ππνινίπσλ
θιάδσλ ην νπνίν ππνινγίδεηαη σο ην άζξνηζκα ησλ θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο ΚΑ 048 θαη ηεο
δεκίαο ηνπ θιάδνπ Ζ/Κ ΚΑ 848, ην νπνίν θνξνινγείηαη κε ην ζπληειεζηή ησλ γεληθψλ
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ ΚΦΔ. Ζ θνξνινγηθή δεκία ρξήζεο απφ ηνλ θιάδν Ζ/Κ
παξαθνινπζείηαη απφ ηελ ππφρξεν επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ ζπκςεθηζκφ απηήο κε
θέξδε απφ ηνλ ίδην θιάδν ζε επφκελε ρξήζε.
π.ρ. πνζφ 100.000 επξψ ζηνλ ΚΑ 048 θαη πνζφ 40.000 επξψ ζηνλ ΚΑ 848 ζα έρεη σο
απνηέιεζκα ζηνλ ΚΑ 088 λα εκθαληζζεί πνζφ ίζν κε 140.000 ην νπνίν θνξνινγείηαη κε ην
ζπληειεζηή ησλ γεληθψλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ ΚΦΔ.
Παξάδεηγκα 3
Έζησ φηη ζηνλ ΚΑ 448 εκθαλίδεηαη ζπλνιηθή κεηαθεξφκελε δεκία απφ ην ζχλνιν ησλ
δξαζηεξηνηήησλ θαη παξάιιεια ζπκπιεξψλεηαη ν ΚΑ 848 ιφγσ θνξνινγηθήο δεκίαο ηνπ
θιάδνπ Ζ/Κ (γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο νπνίαο ιακβάλνληαη ππφςε νη κεηαθεξφκελεο
θνξνινγηθέο δεκίεο απφ ηνλ θιάδν Ζ/Κ) ηφηε:
- αλ ε ζπλνιηθή κεηαθεξφκελε δεκία απφ ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη κεγαιχηεξε
απφ ηε δεκία ηνπ θιάδνπ Ζ/Κ ηφηε σο κεηαθεξφκελε δεκία ζηνλ ΚΑ 888 κεηαθέξεηαη ε
ζπλνιηθή κεηαθεξφκελε δεκία απφ ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ρσξίο λα ιακβάλεηαη
ππφςε ε δεκία ηνπ θιάδνπ Ζ/Κ θαζφζνλ εκπεξηέρεηαη ζηε ζπλνιηθή κεηαθεξφκελε δεκία.
π.ρ. πνζφ 100.000 επξψ ζηνλ ΚΑ 448 θαη πνζφ 40.000 επξψ ζηνλ ΚΑ 848 ζα έρεη σο
απνηέιεζκα ζηνλ ΚΑ 888 λα εκθαληζζεί πνζφ κεηαθεξφκελεο ζην επφκελν έηνο δεκίαο ίζν
κε 100.000.
- αλ ε ζπλνιηθή κεηαθεξφκελε δεκία απφ ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη κηθξφηεξε
απφ ηε δεκία ηνπ θιάδνπ Ζ/Κ ηφηε ζηνλ ΚΑ 088 κεηαθέξεηαη ε δηαθνξά ηνπ πνζνχ ηεο
θνξνινγηθήο δεκίαο ηνπ θιάδνπ Ζ/Κ απφ ην πνζφ ηεο ζπλνιηθήο κεηαθεξφκελεο δεκίαο
απφ ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ ζπλνιηθή κεηαθεξφκελε δεκία απφ ην ζχλνιν ησλ
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δξαζηεξηνηήησλ κεηαθέξεηαη ζηνλ ΚΑ 888. Ζ θνξνινγηθή δεκία ρξήζεο απφ ηνλ θιάδν Ζ/Κ
παξαθνινπζείηαη απφ ηελ ππφρξεν επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ ζπκςεθηζκφ απηήο κε
θέξδε απφ ηνλ ίδην θιάδν ζε επφκελε ρξήζε.
π.ρ. πνζφ 100.000 επξψ ζηνλ ΚΑ 448 θαη πνζφ 160.000 επξψ ζηνλ ΚΑ 848 ζα έρεη σο
απνηέιεζκα ζηνλ ΚΑ 088 λα εκθαληζζεί πνζφ ην νπνίν θνξνινγείηαη κε ην ζπληειεζηή ησλ
γεληθψλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ ΚΦΔ ίζν κε 60.000 επξψ θαη ζηνλ ΚΑ 888 λα
εκθαληζζεί πνζφ κεηαθεξφκελεο ζην επφκελν έηνο δεκίαο ίζν κε 100.000 επξψ.
Παξάδεηγκα 4
Έζησ φηη ζηνλ ΚΑ 448 εκθαλίδεηαη ζπλνιηθή κεηαθεξφκελε δεκία απφ ην ζχλνιν ησλ
δξαζηεξηνηήησλ θαη παξάιιεια ζπκπιεξψλεηαη ν ΚΑ 086 ιφγσ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ
ηνπ θιάδνπ Ζ/Κ ηφηε ζηνλ ΚΑ 888 σο κεηαθεξφκελε δεκία ηνπ επφκελνπ έηνπο κεηαθέξεηαη
ην άζξνηζκα ησλ δχν θσδηθψλ δειαδή ηεο ζπλνιηθήο κεηαθεξφκελεο δεκίαο απφ ην
ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ ηνπ θιάδνπ Ζ/Κ. Σα θέξδε ηνπ
θιάδνπ Ζ/Κ θνξνινγνχληαη κε ηνλ κεησκέλν ζπληειεζηή γηα θέξδνο ηνπ θιάδνπ Ζ/Κ.
π.ρ. πνζφ 100.000 επξψ ζηνλ ΚΑ 448 θαη πνζφ 40.000 επξψ ζηνλ ΚΑ 086 ζα έρεη σο
απνηέιεζκα ζηνλ ΚΑ 888 λα εκθαληζζεί πνζφ κεηαθεξφκελεο ζην επφκελν έηνο δεκίαο ίζν
κε 140.000 επξψ.
Αλ έρνπκε δεκία ζην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη παξάιιεια θέξδνο ζηνλ θιάδν ησλ
ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ ηφηε:
-

Φνξνινγείηαη κε ηνλ κεησκέλν ζπληειεζηή ην θέξδνο ηνπ θιάδνπ ησλ ει/ησλ νρεκάησλ

θαη
-

Γεδνκέλνπ φηη ε δεκία ησλ ππνινίπσλ θιάδσλ ηεο επηρείξεζεο είλαη ε ζπλνιηθή δεκία

ηεο επηρείξεζεο πξνζαπμεκέλε κε ην θέξδνο ζηνλ θιάδν ησλ ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ
απηή κεηαθέξεηαη.
Παξάδεηγκα 5.
Έζησ φηη ηφζν ν ΚΑ 048 φζν ΚΑ 448 είλαη κεδεληθνί ηφηε:
- αλ ζπκπιεξψλεηαη ν ΚΑ 086 ιφγσ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ ηνπ θιάδνπ Ζ/Κ ηφηε ζηνλ ΚΑ
888 σο κεηαθεξφκελε δεκία ηνπ επφκελνπ έηνπο κεηαθέξεηαη ην πνζφ ησλ θνξνινγεηέσλ
θεξδψλ ηνπ θιάδνπ Ζ/Κ.:
π.ρ. κεδεληθά πνζά ζε ΚΑ 048 θαη ΚΑ 448 θαη πνζφ 40.000 επξψ ζηνλ ΚΑ 086 ζα έρεη σο
απνηέιεζκα ζηνλ ΚΑ 888 λα εκθαληζζεί πνζφ κεηαθεξφκελεο ζην επφκελν έηνο δεκίαο ίζν
κε 40.000 επξψ.
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- αλ ζπκπιεξψλεηαη ν ΚΑ 848 ιφγσ θνξνινγηθήο δεκίαο ηνπ θιάδνπ Ζ/Κ ηφηε ζηνλ ΚΑ 088
εκθαλίδεηαη ην πνζφ ησλ θεξδψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ θιάδν Ζ/Κ πνπ ηζνχηαη κε ην πνζφ
ηεο θνξνινγηθήο δεκίαο ρξήζεο ηνπ θιάδνπ Ζ/Κ
π.ρ. κεδεληθά πνζά ζε ΚΑ 048 θαη ΚΑ 448 θαη πνζφ 40.000 επξψ ζηνλ ΚΑ 848 ζα έρεη σο
απνηέιεζκα ζηνλ ΚΑ 088 λα εκθαληζζεί πνζφ ην νπνίν θνξνινγείηαη κε 24%. ηελ
πεξίπησζε απηή δελ κεηαθέξεηαη δεκία θαζψο ε θνξνινγηθή δεκία ρξήζεο απφ ηνλ θιάδν
Ζ/Κ παξαθνινπζείηαη απφ ηελ επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ ζπκςεθηζκφ απηήο κε θέξδε
απφ ηνλ ίδην θιάδν ζε επφκελν θνξνινγηθφ έηνο.
33. Ο θσδηθφο 100 ζπκπιεξψλεηαη απφ ηηο νηθνδνκηθέο επηρεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ
λα πξνζδηνξηζζνχλ ηα θέξδε ηνπο ηεθκαξηά. Γηα ηε ζπκπιήξσζή ηνπ ηζρχνπλ νη νδεγίεο
πνπ έρνπλ δνζεί κε ηελ ΠΟΛ.1047/2017 εγθχθιηφ καο.
34. ηνπο θσδηθνχο 049, 050 θαη 051 (Πίνακαρ ΙΙ) ππνινγίδεηαη ε πξνθαηαβνιή ηνπ
ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνθαηαβνιήο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο
(θσδηθφο 049) ιακβάλεηαη ππφςε ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ θσδηθφ 004
θαη 089, ρσξίο λα ζπλππνινγίδνληαη ηπρφλ πνζά πνπ κεηψλνπλ ηνλ αλαινγνχληα θφξν,
φπσο απαιιαγή θαηαβνιήο θφξνπ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ (λ.3908/2011, λ.4399/2016) θαη
κηζζψκαηα γηα ρξήζε αθηλήηνπ λ.4030/2011. Δπίζεο, γηα ηνλ θφξν επί ησλ θεξδψλ πνπ
ππνινγίδεηαη απφ ηνπο θσδηθνχο 080 θαη 092, δελ ππνινγίδεηαη πξνθαηαβνιή θφξνπ
(ΠΟΛ.1014/2018 εγθχθιηνο).
35. Οη θσδηθνί 576, 577 θαη 578 (Πίνακαρ IΙΙ) ζπκπιεξψλνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο,
πξνθεηκέλνπ λα δειψζνπλ ηε ζπλνιηθή δηθαηνχκελε απαιιαγή απφ ηελ θαηαβνιή θφξνπ
εηζνδήκαηνο, βάζεη ηεο εθδνζείζαο απφθαζεο ηνπ αλαπηπμηαθνχ λνκνχ λ.3908/2011, ην
πνζφ απαιιαγήο απφ ηελ θαηαβνιή θφξνπ ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο θαη ην
ππνιεηπφκελν πνζφ ηεο απαιιαγήο θαηαβνιήο θφξνπ, αληίζηνηρα.
36. Οη θσδηθνί 571, 572 θαη 573 (Πίνακαρ ΙV) ζπκπιεξψλνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο,
πξνθεηκέλνπ λα δειψζνπλ ηε ζπλνιηθή δηθαηνχκελε απαιιαγή απφ ηελ θαηαβνιή θφξνπ
εηζνδήκαηνο βάζεη ηεο εθδνζείζαο απφθαζεο ηνπ αλαπηπμηαθνχ λνκνχ λ.4399/2016, ην
πνζφ απαιιαγήο απφ ηελ θαηαβνιή θφξνπ ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο θαη ην
ππνιεηπφκελν πνζφ ηεο απαιιαγήο θαηαβνιήο θφξνπ, αληίζηνηρα.
37. Οη θσδηθνί 583, 584 θαη 585 (Πίνακαρ V) ζπκπιεξψλνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο,
πξνθεηκέλνπ λα δειψζνπλ ηε ζπλνιηθή δηθαηνχκελε απαιιαγή απφ ηελ θαηαβνιή θφξνπ
εηζνδήκαηνο βάζεη ηεο εθδνζείζαο απφθαζεο ηνπ αλαπηπμηαθνχ λνκνχ λ.4608/2019, ην
πνζφ απαιιαγήο απφ ηελ θαηαβνιή θφξνπ ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο θαη ην
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ππνιεηπφκελν πνζφ ηεο απαιιαγήο θαηαβνιήο θφξνπ, αληίζηνηρα. Χζηφζν, ιφγσ κε
πξαγκαηνπνίεζεο παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ εληφο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο 2020, νη σο
άλσ θσδηθνί κέλνπλ αλελεξγνί γηα ην έηνο απηφ.
38. Ο πίνακαρ 1 εκθαλίδεηαη πξνζπκπιεξσκέλνο κε ηα κέιε ησλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ ησλ πεξ. β’ (πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ), ε’ (θνηλσληψλ, αζηηθψλ εηαηξεηψλ,
ζπκκεηνρηθψλ θαη αθαλψλ) θαη ζη’ (θνηλνπξαμηψλ) ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ.4172/2013 κε
απινγξαθηθά βηβιία, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηά θαηά ηε ιήμε ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο.
Ζ θαηαλνκή ησλ θεξδψλ γίλεηαη κε βάζε ηα θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα βηβιία
ηεο εηαηξίαο (θσδηθνί 016 θαη 100), αθαηξνπκέλνπ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ αλαινγεί
(θσδηθφο 004), θαηά ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ ζηελ ππφςε εηαηξεία.
Δπηπιένλ, επηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ηα ελ ιφγσ λνκηθά πξφζσπα
εκθαλίδνπλ ζηα βηβιία ηνπο δεκία (ινγηζηηθή) απφ πξνεγνχκελα έηε, απηή ζα πξέπεη λα
αθαηξείηαη πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη ε θαηαλνκή θεξδψλ ζηνπο εηαίξνπο/κέιε ηνπο. Χο εθ
ηνχηνπ θαη δεδνκέλνπ φηη ε ζρεηηθή πιεξνθνξία δελ απεηθνλίδεηαη ζην έληππν Ν, ην ζρεηηθφ
πεδίν ηνπ Πίλαθα 1 φπνπ αλαγξάθνληαη ηα θέξδε, παξακέλεη αλνηρηφ γηα ηξνπνπνίεζε απφ
ην εθάζηνηε λνκηθφ πξφζσπν (ζρεη. ην ΓΔΑΦΒ 1089508 ΔΞ2015/29.6.2015 έγγξαθφ καο).
Δπίζεο, αλνηρηφ παξακέλεη ζηνλ ίδην πίλαθα θαη ην πεδίν (ζηήιε) φπνπ αλαγξάθεηαη
ην θαζαξφ πνζφ ησλ θεξδψλ ησλ εηαίξσλ/κειψλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαρσξεζνχλ ηα
πξαγκαηηθά δηαλεκφκελα ζε απηνχο πνζά, θαζφζνλ αλ θαη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο πνπ
εκθαλίδνληαη ζηνλ σο άλσ πίλαθα είλαη απηά πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζην ππνζχζηεκα
Μεηξψνπ (σο πνζνζηά επί ηνπ θεθαιαίνπ),ππάξρεη ε πεξίπησζε απφ ην λφκηκα
δεκνζηεπκέλν θαηαζηαηηθφ λα πξνβιέπνληαη ξεηά δηαθνξεηηθά πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ
εηαίξσλ - κειψλ ζηα θέξδε ηεο εηαηξείαο.
Σα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα ηηο δηθεγνξηθέο εηαηξείεο κε βάζε ηα
αλαθεξφκελα ζηελ ΠΟΛ.1146/2016 εγθχθιηφ καο.
39. Ο πίνακαρ 2 ζπκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηα λνκηθά πξφζσπα κε
θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ηεο πεξ. γ’ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ.4172/2013, θαζψο θαη απφ
ηνπο Φνξείο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πνπ απνηεινχλ ηέηνηα πξφζσπα. Σελ ίδηα ππνρξέσζε
έρνπλ θαη ηα ππφ ίδξπζε ηδξχκαηα, ε έγθξηζε ηεο ζχζηαζεο ησλ νπνίσλ εθθξεκεί, εθφζνλ
απνθηνχλ εηζφδεκα (απφ εθκίζζσζε αθηλήησλ, ηφθνπο, θ.ιπ.), σο ελ ηνηο πξάγκαζη
λνκίκσο ιεηηνπξγνχληα πξφζσπα ζην πιαίζην άζθεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο.
Δηδηθφηεξα, ζηνλ πίνακα 2Α αλαγξάθεηαη ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα απφ αθίλεηε
πεξηνπζία φπσο κεηαθέξεηαη απφ ηνλ θσδηθφ 198 ηνπ πίλαθα 3Α4, απφ ην νπνίν εθπίπηνπλ
νη αληίζηνηρεο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηα αθίλεηα (75% ή 100%) θαηά πεξίπησζε, κε βάζε
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ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ έρνπλ δνζεί ζηελ ΠΟΛ.1069/2015 εγθχθιηφ καο, θαζψο θαη ε
αληίζηνηρε ηεθκαξηή δαπάλε ηδηνρξεζηκνπνίεζεο ζην ζχλνιφ ηεο. Δηδηθά γηα ην Άγην Όξνο
θαη ηηο Ηεξέο Μνλέο απηνχ, ην πνζνζηφ ηεο έθπησζεο γηα ηηο θάζε είδνπο δαπάλεο,
αλεμαξηήησο κε ην αλ ζπλδένληαη κε ηελ εθκεηάιιεπζε ζπγθεθξηκέλνπ αθηλήηνπ ή ηεο ελ
γέλεη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπο, αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 100%, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο πεξ. β΄ ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.4172/2013, φπσο απηφ
αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 5 ηνπ λ.4714/2020 θαη εθαξκφδεηαη γηα δαπάλεο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη απφ 1.1.2020 θαη κεηά, ζχκθσλα κε ηελ παξ.54 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ
λ.4172/2013. Σν πνζφ ηνπ θσδηθνχ 198 ζηνλ πίλαθα 3Α4 ζπγθξίλεηαη κε ην ζχλνιν ησλ
πνζψλ πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζην έληππν Δ2.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ηα ππφςε λνκηθά πξφζσπα έρνπλ
πξαγκαηνπνηήζεη δαπάλεο γηα αθίλεηα απφ ηα νπνία δελ απνθηνχλ εηζφδεκα (π.ρ. θελά)
θαη δεδνκέλνπ φηη φια ηα έζνδα πνπ απνθηνχλ ζεσξνχληαη, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2
ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ.4172/2013, σο έζνδα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, νη δαπάλεο
απηέο εθπίπηνπλ απφ ην κεδεληθφ εηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία κε ηνπο φξνπο θαη
πξνυπνζέζεηο ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 39. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα ηηο δαπάλεο πνπ
αθνξνχλ ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα αθίλεηα.
Οη ζρνιηθέο επηηξνπέο θαη νη ζρνιηθέο εθνξείεο κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο
θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη νπνίεο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηπη. ζη’ ηνπ άξζξνπ 46
ηνπ λ.4172/2013, φπσο απηή πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ λ.4465/2017,
απαιιάζζνληαη απφ ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο θαη δεδνκέλνπ φηη ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή
δήισζεο

θνξνινγίαο

εηζνδήκαηνο,

ζε

πεξίπησζε

πνπ

απνθηνχλ

εηζνδήκαηα

ζπκπιεξψλνπλ πνζφ δαπαλψλ ίζν κε ηα δεινχκελα έζνδα θαηά ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ
Πίλαθα 2, πξνθεηκέλνπ θαηά ηελ εθθαζάξηζε ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο λα κελ
ππάγνληαη ζε θνξνιφγεζε (ΠΟΛ.1148/2017).
Σα αλσηέξσ έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα ηνπο ΟΣΑ, νη νπνίνη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ.4172/2013, φπσο απηή πξνζηέζεθε κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ λ.4483/2017, απαιιάζζνληαη ηεο θνξνιφγεζεο γηα ην ηεθκαξηφ
εηζφδεκα πνπ απνθηνχλ απφ ηελ δσξεάλ παξαρψξεζε ησλ αθηλήησλ ηνπο, ζε Ν.Π.Γ.Γ. θαη
ζε θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ, θαη γηα ηελ εμππεξέηεζε αλαγθψλ πνπ ξεηά αλαθέξνληαη ζηηο
δηαηάμεηο απηέο. Δπνκέλσο, θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ηα ππφςε λνκηθά πξφζσπα
ζπκπιεξψλνπλ πνζφ δαπαλψλ ίζν κε ηα δεινχκελα έζνδα θαηά ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ
Πίλαθα 2, πξνθεηκέλνπ θαηά ηελ εθθαζάξηζε ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο λα κελ
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ππάγνληαη ζε θνξνιφγεζε γηα ην ζρεηηθφ εηζφδεκα πνπ απαιιάζζνληαη ηεο θνξνινγίαο
(ΠΟΛ.1157/2017 εγθχθιηνο).
Δπίζεο, δηεπθξηλίδεηαη φηη θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε
πεξηνπζία ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, ζηελ έλλνηα ησλ
δαπαλψλ πνπ εθπίπηνπλ πεξηιακβάλνληαη κφλν απηέο γηα ηηο νπνίεο βαξχλεηαη ν
εθκηζζσηήο ή ν παξαρσξψλ θαη φρη ηπρφλ δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ κηζζσηή ή ηνλ
παξαρσξεζηνχρν, αληίζηνηρα (π.ρ. δαπάλε γηα ειεθηξηζκφ ή γηα λεξφ, θ.ιπ.) (ΓΔΑΦΒ
1107041 ΔΞ2015/6.8.2015 έγγξαθφ καο).
Σέινο, δηεπθξηλίδεηαη φηη ζηηο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηα αθίλεηα θαη εθπίπηνπλ (ζε
πνζνζηφ 75% ή 100%, θαηά πεξίπησζε) πεξηιακβάλνληαη θαη ηπρφλ δαπάλεο επηζθαιψλ
απαηηήζεσλ πνπ ζρεκαηίδνπλ ηα λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα γηα ηα κε
εηζπξαρζέληα κηζζψκαηα.
ηνλ πίνακα 2Β αλαγξάθνληαη ηα ινηπά έζνδα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα
πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν θφξνπ (πιελ ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία), φπσο
θαη νη ζπλνιηθέο αληίζηνηρεο δαπάλεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ην θαζαξφ εηζφδεκα
ηνπ ζρεηηθνχ πίλαθα.
Σν εηζφδεκα απηφ ζπλαζξνηδφκελν κε ην αληίζηνηρν εηζφδεκα ηνπ πίλαθα 2Α ζα
δηακνξθψζεη ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα θαη ζα κεηαθεξζεί ζηνπο θσδηθνχο 029 ή 030 θαηά
πεξίπησζε.
Δηδηθά, νη Φνξείο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πνπ είλαη είηε λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ
δηθαίνπ, είηε λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ δελ ζπκπιεξψλνπλ ην πεδίν πνπ αθνξά
ζην εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο, θαζφζνλ ηα ππφςε λνκηθά πξφζσπα
θνξνινγνχληαη κφλν γηα εηζφδεκα απφ θεθάιαην θαη ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ.
Δπηπιένλ, ζηνλ πίλαθα 2Β αλαγξάθεηαη ζε εηδηθφ πεδίν θαη ε ρξεσζηηθή δηαθνξά
(1/30) πνπ έρεη πξνθχςεη ζε βάξνο ησλ ππφςε λνκηθψλ πξνζψπσλ απφ ηελ αληαιιαγή
νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ή εηαηξηθψλ νκνιφγσλ κε εγγχεζε ηνπ Διιεληθνχ
Γεκνζίνπ, θαη’ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπκκεηνρήο ζηελ αλαδηάηαμε ηνπ ειιεληθνχ
ρξένπο. Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε απηή ζπκπιεξψλνληαη νη θσδηθνί 746, 747, 753 θαη 748
(Πίλαθαο VI), πξνθεηκέλνπ λα δειψζνπλ ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ρξεσζηηθήο δηαθνξάο, ην
ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ρξεσζηηθήο δηαθνξάο πνπ απνζβέζζεθε ζηηο πξνεγνχκελεο ρξήζεηο,
ην πνζφ απφζβεζεο ηεο ρξεσζηηθήο δηαθνξάο ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο θαη ην
ππνιεηπφκελν πνζφ ηεο ρξεσζηηθήο δηαθνξάο πξνο απφζβεζε, αληίζηνηρα.
Δπίζεο, ζηνλ πίλαθα 2Β θαη ζην πεδίν «Λνηπά έζνδα κε θνξνινγνχκελα»
θαηαρσξνχληαη ηα θάζε είδνπο έζνδα πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηα λνκηθά πξφζσπα κε
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θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ηεο πεξ. γ’ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ.4172/2013 θαηά ηελ επηδίσμε
ηεο εθπιήξσζεο ηνπ ζθνπνχ ηνπο, ηα νπνία δελ απνηεινχλ αληηθείκελν επηβνιήο θφξνπ
εηζνδήκαηνο, φπσο νη εηζθνξέο (ζπλδξνκέο) θαη ηα δηθαηψκαηα εγγξαθήο ησλ κειψλ ηνπο,
ηα έζνδα απφ εξάλνπο, θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο, ρνξεγίεο ηδησηψλ ή επηρεηξήζεσλ, δσξεέο
ηξίησλ, ιαρεηνθφξνπο θιεξψζεηο, θιπ. (ζρεη. ε ΠΟΛ.1044/2015 εγθχθιηνο). ην ίδην πεδίν
αλαγξάθνληαη θαη ηα θεθαιαηαθά θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αληαιιαγή νκνιφγσλ
ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ή εηαηξηθψλ νκνιφγσλ κε εγγχεζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ κε
άιινπο ηίηινπο θαη’ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπκκεηνρήο ζηελ αλαδηάηαμε ηνπ
ειιεληθνχ ρξένπο, ηα νπνία απαιιάζζνληαη απφ ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο, θαη’ εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ.4172/2013.
Σέινο, ζηνλ πίνακα 2Γ έρεη ελζσκαησζεί ε θαηάζηαζε Δζφδσλ-Δμφδσλ,
πξνθεηκέλνπ λα αλαγξάθνληαη ηα ζπλνιηθά έζνδα θαη έμνδα ησλ ππφςε λνκηθψλ
πξνζψπσλ.
40. ηνπο πίνακερ 3Α και 3Β αλαγξάθνληαη ην εηζφδεκα απφ θεθάιαην (Μεξίζκαηα,
Σφθνη, Γηθαηψκαηα, Αθίλεηε Πεξηνπζία) θαη απφ ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ
αληίζηνηρα, κε βάζε ηελ επηκέξνπο αλάιπζε ησλ αληίζηνηρσλ ππνπηλάθσλ.
Δηδηθφηεξα,

επηζεκαίλεηαη

φηη

γηα

ηα

κεξίζκαηα

πνπ

εηζπξάηηνπλ

ηα

κε

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ (πεξ. γ’ άξζξνπ
45 λ.4172/2013) δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ
λ.4172/2013, θαζφζνλ ζε θακία πεξίπησζε ηα ππφςε λνκηθά πξφζσπα δελ εκπίπηνπλ
ζηελ έλλνηα ηεο εηαηξείαο θαη σο εθ ηνχηνπ, ηα εηζνδήκαηα απηά θνξνινγνχληαη σο
εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ
47 ηνπ λ.4172/2013, ζπκςεθηδνκέλνπ κφλν ηνπ παξαθξαηεζέληνο θφξνπ, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ ίδηνπ σο άλσ λφκνπ. Δπνκέλσο, ηα ππφςε λνκηθά
πξφζσπα φηαλ ζπκπιεξψλνπλ ηνπο πίλαθεο 3 Α1α, 3 Α1β, 3 Α1γ, 3 Α1δ θαη 3 Α1ε, θαηά
πεξίπησζε, σο αθαζάξηζην πνζφ θαηαρσξνχλ ην κηθηφ πνζφ κε ηελ πξνζζήθε κφλν ηνπ
παξαθξαηεζέληνο

θφξνπ,

ζπκπιεξψλνληαο

παξάιιεια

ην

αληίζηνηρν

πεδίν

ηνπ

παξαθξαηεζέληνο θφξνπ (ΓΔΑΦΒ 1107041 ΔΞ2015/6.8.2015 έγγξαθφ καο).
ηνλ πίνακα 3Α1γ «Μεξίζκαηα αιινδαπήο ζπγαηξηθήο ηξίησλ ρσξψλ» αλαγξάθεηαη
ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε γηα ηα εηζπξαηηφκελα κεξίζκαηα πνπ απνθηψληαη
απφ αιινδαπή ζπγαηξηθή εηαηξεία κε έδξα ζε ηξίηε ρψξα. ην ίδην πίλαθα αλαγξάθεηαη θαη
ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ θαηαβιήζεθε σο θφξνο εηζνδήκαηνο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ
πθίζηαηαη χκβαζε Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο (.Α.Γ.Φ.), κε βάζε ηελ νπνία
επηηξέπεηαη ν ζπκςεθηζκφο ηνπ (ΠΟΛ.1232/2015 εγθχθιηνο).
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ηνλ πίλαθα 3Α4 θαη ζηνλ θσδηθφ 209 θαηαρσξείηαη δηαθξηηά ην εηζφδεκα απφ
δσξεάλ παξαρψξεζε, έηζη ψζηε λα ζπκβαδίδεη ε αλάιπζή ηνπ κε απηή ηνπ εληχπνπ Δ2,
απφ ην νπνίν κεηαθέξνληαη ηα ζρεηηθά πνζά ζηνλ αληίζηνηρν πίλαθα ηνπ εληχπνπ Ν.
Δπίζεο, ζηνλ ίδην πίλαθα ζε μερσξηζηφ θσδηθφ αλαγξάθεηαη θαη ε δαπάλε ελνηθίνπ πνπ
θαηαβιήζεθε ζε Ηεξέο Μνλέο ηνπ Αγίνπ Όξνπο, πξνθεηκέλνπ λα απνδνζεί ην ραξηφζεκν
απφ ηνλ κηζζσηή, λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο
πεξ.β’ ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ.4283/2014.
41. ηνλ πίνακα 5 αλαγξάθεηαη ην πνζφ ηεο ππεξαμίαο, ε νπνία πξνήιζε απφ
κεηαζρεκαηηζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ.1297/1972 θαη ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε γηα
κείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ εηαηξείαο, ζχκθσλα κε ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ έρνπλ δνζεί κε ηελ
Δ.2181/2019 εγθχθιηφ καο.
ΙΙΙ. ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ ΦΟΡΟΤ
1.

ηνλ θσδηθφ 004 ππνινγίδεηαη ν θφξνο πνπ αλαινγεί ζηα θνξνινγεηέα

θέξδε, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηνλ θσδηθφ 001.ηνλ θσδηθφ 004,ππνινγίδεηαη ν θφξνο γηα
ην πνζφ ησλ θεξδψλ πνπ θνξνινγείηαη κε ζπληειεζηή 24% (λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο
νληφηεηεο αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο βηβιίσλ), θαζψο επίζεο θαη ν θφξνο γηα ην πνζφ ησλ
θεξδψλ πνπ απνθηνχλ νη αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί θαη νη νκάδεο παξαγσγψλ ην νπνίν
θνξνινγείηαη κε ζπληειεζηή 10%. Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ν κεησκέλνο
ζπληειεζηήο θνξνιφγεζεο 10% ζα πξέπεη λα έρεη ελεξγνπνηεζεί ην αληίζηνηρν πεδίν ζηνλ
θσδηθφ 652 φηη ν ππφρξενο είλαη εγγεγξακκέλνο ζην Μεηξψν ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ.
4673/2020 ή ζην Μεηξψν Οξγαλψζεσλ Παξαγσγψλ θαη Οκάδσλ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 7
παξάγξαθνο 1 ηεο ππ’ αξ. 397/18235/2017 απφθαζεο (Β` 601). Δηδηθά ηα πηζησηηθά
ηδξχκαηα ηεο πεξίπησζεο 1 ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.4261/2014, εθφζνλ έρνπλ
εληαρζεί θαη γηα ηα θνξνινγηθά έηε πνπ ππάγνληαη ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27Α,
θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή είθνζη ελλέα ηνηο εθαηφ (29%). Γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ν
ζπληειεζηήο θνξνιφγεζεο 29% ζα πξέπεη λα έρεη ελεξγνπνηεζεί ην αληίζηνηρν πεδίν ζηνλ
θσδηθφ 666 φηη ν ππφρξενο ππάγεηαη ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27Α.
2. ηνλ θσδηθφ 080 ππνινγίδεηαη ν θφξνο πνπ αλαινγεί ζηα θνξνινγεηέα θέξδε,
φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηνλ θσδηθφ 079.
Ο θφξνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε θνξνιφγεζε ηνπ πνζνχ απηνχ, δεδνκέλνπ φηη
απνηειεί θφξν επί θεξδψλ απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζπκςεθίδεηαη κε ηνπο
αλαθεξφκελνπο ζηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ.4172/2013 θφξνπο, εθαξκνδνκέλσλ φζσλ
έρνπλ δηεπθξηληζζεί απφ ηε Γηνίθεζε αλαθνξηθά κε ηελ εθθαζάξηζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο,
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ρσξίο φκσο λα βεβαηψλεηαη πξνθαηαβνιή θφξνπ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ
ίδηνπ λφκνπ (ΠΟΛ.1014/2018 εγθχθιηνο).
3. ηνλ θσδηθφ 089 ππνινγίδεηαη ν θφξνο πνπ αλαινγεί ζηα θνξνινγεηέα θέξδε,
φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηνλ θσδηθφ 087, ν νπνίνο είλαη πξνζπκπιεξσκέλνο κε ην πνζφ ηνπ
θσδηθνχ 086, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 71Ε ηνπ λ.4172/2013 θαη αθνξά
ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθψλ νρεκάησλ θαη
αγαζψλ ή εηδψλ ζρεηηθψλ κε ηα ειεθηξηθά νρήκαηα ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
θαη ζηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Αξθαδίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ. Γηα λα
ρξεζηκνπνηεζεί ν κεησκέλνο ζπληειεζηήο θνξνιφγεζεο ζα πξέπεη λα έρεη ελεξγνπνηεζεί ην
αληίζηνηρν πεδίν ζηνλ θσδηθφ 686 φηη δειαδή ν ππφρξενο ππάγεηαη ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο
ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 71Ε ηνπ λ.4172/2013.
4. ηνλ θσδηθφ 092 ππνινγίδεηαη ν θφξνο πνπ αλαινγεί ζηα θνξνινγεηέα θέξδε,
φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηνλ θσδηθφ 091.
Ο θφξνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε θνξνιφγεζε ηνπ πνζνχ απηνχ, δεδνκέλνπ φηη
απνηειεί θφξν επί θεξδψλ απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζπκςεθίδεηαη κε ηνπο
αλαθεξφκελνπο ζηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ.4172/2013 θφξνπο, εθαξκνδνκέλσλ φζσλ
έρνπλ δηεπθξηληζζεί απφ ηε Γηνίθεζε αλαθνξηθά κε ηελ εθθαζάξηζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο,
ρσξίο φκσο λα βεβαηψλεηαη πξνθαηαβνιή θφξνπ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ
ίδηνπ λφκνπ (ΠΟΛ.1014/2018 εγθχθιηνο).
5. Οη θσδηθνί 579, 574, 582 θαη 575 ζπκπιεξψλνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ
θάλεη ρξήζε ησλ ελ ιφγσ θηλήηξσλ πξνθεηκέλνπ λα αθαηξεζεί ην πνζφ ηεο απαιιαγήο απφ
ηελ θαηαβνιή θφξνπ θαηά ην ηξέρνλ θνξνινγηθφ έηνο ιφγσ πξαγκαηνπνίεζεο
παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ, ζην πιαίζην ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.3908/2011 (θνξνινγηθή
απαιιαγή λ.3908/2011), ηνπ λ.4399/2016 (θνξνινγηθή απαιιαγή λ.4399/2016), ηνπ
λ.4608/2019 (θνξνινγηθή απαιιαγή λ.4608/2019), θαζψο θαη ην δηπιάζην πνζφ ηνπ
κηζζψκαηνο πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηε ρξήζε αθηλήηνπ ζηελ πεξηνρή Γεξάλη – Μεηαμνπξγείν,
κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.Β2 ησλ άξζξσλ 43 θαη 44 ηνπ λ.4030/2011 (θνξνινγηθά
θίλεηξα απνθαηάζηαζεο θηηξίσλ ζην ηζηνξηθφ θέληξν ηεο Αζήλαο), αληίζηνηρα.
Ο θσδηθφο 574 (Απαιιαγή θαηαβνιήο θφξνπ λ.4399/2016) ζπκπιεξψλεηαη απφ ηηο
επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ θάλεη ρξήζε ηνπ ππφςε θηλήηξνπ πξνθεηκέλνπ λα αθαηξεζεί ην
πνζφ ηεο απαιιαγήο απφ ηελ θαηαβνιή θφξνπ θαηά ην ηξέρνλ θνξνινγηθφ έηνο ιφγσ
πξαγκαηνπνίεζεο

παξαγσγηθψλ

επελδχζεσλ,

ζην

πιαίζην

ησλ

δηαηάμεσλ

ηνπ

λ.4399/2016(θνξνινγηθή απαιιαγή λ.4399/2016), φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ
κε ηνλ λ. 4605/2019.
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Με βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. α’ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.4399/2016,ζηα
επελδπηηθά ζρέδηα πνπ ππάγνληαη ζηα θαζεζηψηα εληζρχζεσλ ηνπ ππφςε λφκνπ παξέρεηαη
ην είδνο ελίζρπζεο ηεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ απαιιαγή απφ ηελ
θαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο επί ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ πξν θφξνπ θεξδψλ, ηα νπνία
πξνθχπηνπλ κε βάζε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία, απφ ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο
επηρείξεζεο, αθαηξνπκέλνπ ηνπ θφξνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή λνκηθήο νληφηεηαο πνπ
αλαινγεί ζηα θέξδε πνπ δηαλέκνληαη ή αλαιακβάλνληαη απφ ηνπο εηαίξνπο. Σν πνζφ ηεο
θνξνινγηθήο απαιιαγήο ππνινγίδεηαη σο πνζνζηφ επί ηεο αμίαο ησλ εληζρπφκελσλ
δαπαλψλ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ή θαη ηεο αμίαο ηνπ θαηλνχξηνπ κεραλνινγηθνχ θαη
ινηπνχ εμνπιηζκνχ πνπ απνθηάηαη κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε θαη ζπληζηά ηζφπνζν
απνζεκαηηθφ. Χο θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία λννχληαη ηα
θνξνινγεηέα θέξδε, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ παξειζνπζψλ εηψλ,
δειαδή ηα θέξδε πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ θσδηθφ 048. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα αλσηέξσ έρνπλ
εθαξκνγή θαη γηα ην πνζφ ηεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο πνπ ππνινγίδεηαη θαη’ εθαξκνγή
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.3908/2011 (θσδηθφο 579).
Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ ίδηνπ λφκνπ νξίδεηαη φηη ε θαηαβνιή ηεο
ελίζρπζεο ή ε ρξήζε ηεο σθέιεηαο απφ ηνλ δηθαηνχρν κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη είηε
εθάπαμ κε ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο νινθιήξσζεο θαη έλαξμεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο
ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ είηε ζηαδηαθά θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πην θάησ πξνυπνζέζεηο.
Σν δηθαίσκα έλαξμεο ρξήζεο ηεο σθέιεηαο ηνπ θηλήηξνπ ηεο θνξνινγηθήο
απαιιαγήο ζεκειηψλεηαη κε ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζε πηζηνπνίεζεο ηεο πινπνίεζεο
ηνπ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ή ηεο απφθαζεο νινθιήξσζεο θαη
έλαξμεο ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Ο θνξέαο κπνξεί λα
αμηνπνηήζεη ην ζχλνιν ηεο δηθαηνχκελεο ελίζρπζεο ηεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο εληφο
δεθαπέληε (15) θνξνινγηθψλ εηψλ απφ ην έηνο ζεκειίσζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηεο
σθέιεηαο κε ηνπο αθφινπζνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ηζρχνπλ ζσξεπηηθά:
αα. ε ελίζρπζε πνπ δηθαηνχηαη ν ελδηαθεξφκελνο λα κελ ππεξβαίλεη, θαη’ έηνο, ην 1/3
ηνπ ζπλνιηθνχ εγθεθξηκέλνπ πνζνχ ηεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο, κε εμαίξεζε ηελ
πεξίπησζε ηεο κε πιήξνπο αμηνπνίεζήο ηνπ θαηά ηα πξνεγνχκελα θνξνινγηθά έηε ιφγσ
έιιεηςεο επαξθψλ θεξδψλ.
ηελ πεξίπησζε απηή, ελαπνκείλαλ πνζφ ελίζρπζεο απφ πξνεγνχκελα θνξνινγηθά
έηε πξνζηίζεηαη ζην αλσηέξσ ππνινγηδφκελν κέγηζην εηήζην πνζφ δηθαηνχκελεο ελίζρπζεο,
ββ. ε ελίζρπζε πνπ δηθαηνχηαη ν ελδηαθεξφκελνο λα κελ ππεξβαίλεη ην 1/3 ηνπ
ζπλνιηθνχ εγθεθξηκέλνπ πνζνχ ηεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο, κέρξη ην θνξνινγηθφ έηνο ηεο
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έθδνζεο ηεο απφθαζεο νινθιήξσζεο θαη έλαξμεο ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο
επέλδπζεο.
Με βάζε ηα αλσηέξσ παξαζέηνπκε ην αθφινπζν παξάδεηγκα επηρείξεζεο πνπ
ππήγαγε επελδπηηθφ ηεο ζρέδην ζε θαζεζηψο ελίζρπζεο γηα ην θίλεηξν ηεο θνξνινγηθήο
απαιιαγήο πξνθεηκέλνπ λα ππνινγίζνπκε ην αληίζηνηρν πνζφ ηεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο
πνπ νθείιεη λα θαηαρσξήζεη ζηνλ θσδηθφ 574:
Ανώνςμη

εηαιπεία,

θαηά

ηε

δηαρεηξηζηηθή

πεξίνδν

1.1.2020-31.12.2020

πξαγκαηνπνίεζε θαζαξά θέξδε ηζνινγηζκνχ 1.500.000 επξψ. Απφ ηα θέξδε απηά
δηαλεκήζεθαλ κεξίζκαηα ζηνπο κεηφρνπο 400.000 επξψ. Καηά ηελ ππνβνιή ηεο
θνξνινγηθήο δήισζεο ε εηαηξεία αλακφξθσζε ην πξνθχςαλ απνηέιεζκα ηνπ ηζνινγηζκνχ
δηακνξθψλνληαο ηα θνξνινγεηέα θέξδε ηεο (ΚΑ 048) ζην πνζφ ησλ 1.800.000 επξψ.
Έζησ φηη ε ίδηα εηαηξεία θαηά ηελ επφκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν 1.1.202131.12.2021 πξαγκαηνπνίεζε θαζαξά θέξδε ηζνινγηζκνχ 1.700.000 επξψ. Απφ ηα θέξδε
απηά δηαλεκήζεθαλ κεξίζκαηα ζηνπο κεηφρνπο 200.000 επξψ. Καηά ηελ ππνβνιή ηεο
θνξνινγηθήο δήισζεο ε εηαηξεία αλακφξθσζε ην πξνθχςαλ απνηέιεζκα ηνπ ηζνινγηζκνχ
δηακνξθψλνληαο ηα θνξνινγεηέα θέξδε ηεο (ΚΑ 048) ζην πνζφ ησλ 2.000.000 επξψ.
Με βάζε ηα αλσηέξσ δεδνκέλα ν ππνινγηζκφο ηνπ αθνξνιφγεηνπ απνζεκαηηθνχ
επέλδπζεο γηα ην θίλεηξν ηεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο είλαη ν αθφινπζνο:
Πεπίπηωζη 1:
1.1 Ζ Α.Δ. νινθιήξσζε θαηά ην έηνο 2020 εγθεθξηκέλε επέλδπζε ζε θαζεζηψο ελίζρπζεο
γηα ην θίλεηξν ηεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο, χςνπο 3.000.000 επξψ, νπφηε θαη
δεκνζηεχηεθε θαη ε απφθαζε νινθιήξσζεο θαη έλαξμεο ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο
λέαο επέλδπζεο.
Α.ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΦΟΤ ΔΝΙΥΤΗ
Δγθξηζείζα επέλδπζε

3.000.000

Γηθαηνχκελε ελίζρπζε

1.200.000

Β.ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΣΟΤ ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΟΤ
1. Τπνινγηζκφο Φφξνπ Δηζνδήκαηνο
Φνξνινγεηέα θέξδε

1.800.000

Φφξνο εηζνδήκαηνο (1.800.000 Υ 24%)

432.000
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Μείνλ: Φφξνο πνπ αλαινγεί ζηα δηαλεκφκελα θέξδε
(400.000 Υ 24/76)

(126.316)

Φφξνο πνπ αλαινγεί ζηελ επηρείξεζε

305.684

2. Αθνξνιφγεην Απνζεκαηηθφ Δπέλδπζεο
Αλψηαην χςνο κε θαηαβνιήο θφξνπ πξψηεο ρξήζεο
(1.200.000Υ 1/3)

400.000

Δπνκέλσο, ην πνζφ απαιιαγήο απφ θαηαβνιή θφξνπ πνπ ζα εκθαληζζεί ζε ινγαξηαζκφ
αθνξνιφγεηνπ απνζεκαηηθνχ θαηά ηε ρξήζε 2020 ζα πεξηνξηζηεί ζην χςνο ησλ 305.684
επξψ.
1.2 Με βάζε ηα αλσηέξσ δεδνκέλα ν ππνινγηζκφο ηνπ αθνξνιφγεηνπ απνζεκαηηθνχ
επέλδπζεο, γηα ην θίλεηξν ηεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο γηα ην έηνο 2021 είλαη ν αθφινπζνο:
Γ.ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΣΟΤ ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΟΤ
1. Τπνινγηζκφο Φφξνπ Δηζνδήκαηνο
Φνξνινγεηέα θέξδε

2.000.000

Φφξνο εηζνδήκαηνο (2.000.000 Υ 24%)

480.000

Μείνλ: Φφξνο πνπ αλαινγεί ζηα δηαλεκφκελα θέξδε
(200.000 Υ 24/76)

(63.158)

Φφξνο πνπ αλαινγεί ζηελ επηρείξεζε

416.842

2. Αθνξνιφγεην Απνζεκαηηθφ Δπέλδπζεο
Αλψηαην χςνο κε θαηαβνιήο θφξνπ δεχηεξεο ρξήζεο
(1.200.000Υ 2/3)

800.000

Δπνκέλσο, ε Α.Δ δηθαηνχηαη λα εκθαλίζεη ην ζχλνιν ηνπ πνζνχ ησλ 416.842 επξψ, σο
πνζφ κε θαηαβνιήο θφξνπ γηα ην έηνο 2021 θαζφζνλ γηα ην ίδην έηνο ην αλψηαην πνζφ ηεο
απαιιαγήο πνπ δηθαηνχηαη ε ππφςε εηαηξεία ηζνχηαη κε ην πνζφ ησλ 494.316 επξψ
(800.000-305.684=494.316 επξψ).
Πεπίπηωζη 2:
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2.1 Καηά ην έηνο 2020 πηζηνπνηήζεθε ε πινπνίεζε ηνπ 50% ηνπ θφζηνπο ηνπ επελδπηηθνχ
ζρεδίνπ ην νπνίν έρεη ππαρζεί ζε θαζεζηψο ελίζρπζεο γηα ην θίλεηξν ηεο θνξνινγηθήο
απαιιαγήο.
Α.ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΦΟΤ ΔΝΙΥΤΗ
Δγθξηζείζα επέλδπζε

3.000.000

Γηθαηνχκελε ελίζρπζε (1.200.000Υ 1/3)

400.000

Β.ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΣΟΤ ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΟΤ
1. Τπνινγηζκφο Φφξνπ Δηζνδήκαηνο
Φνξνινγεηέα θέξδε

1.800.000

Φφξνο εηζνδήκαηνο (1.800.000 Υ 24%)

432.000

Μείνλ: Φφξνο πνπ αλαινγεί ζηα δηαλεκφκελα θέξδε
(400.000 Υ 24/76)

(126.316)

Φφξνο πνπ αλαινγεί ζηελ επηρείξεζε

305.684

2. Αθνξνιφγεην Απνζεκαηηθφ Δπέλδπζεο
Αλψηαην χςνο κε θαηαβνιήο θφξνπ πξψηεο ρξήζεο

400.000

(1.200.000 Υ 1/3)
Δπνκέλσο, ην πνζφ απαιιαγήο απφ θαηαβνιή θφξνπ πνπ ζα εκθαληζζεί ζε ινγαξηαζκφ
αθνξνιφγεηνπ απνζεκαηηθνχ θαηά ηε ρξήζε 2020 αλέξρεηαη ζην χςνο ησλ 305.684 επξψ.
Σα δε επφκελα έηε θαη κέρξη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο νινθιήξσζεο, κπνξεί λα θάλεη
ρξήζε κφλν ηνπ ππφινηπνπ πνζνχ χςνπο 94.316 επξψ (400.000 – 305.684).
2.2 Με βάζε ηα αλσηέξσ δεδνκέλα ν ππνινγηζκφο ηνπ αθνξνιφγεηνπ απνζεκαηηθνχ
επέλδπζεο, γηα ην θίλεηξν ηεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο γηα ην έηνο 2021 είλαη ν αθφινπζνο:
Γ.ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΣΟΤ ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΟΤ
Τπνινγηζκφο Φφξνπ Δηζνδήκαηνο
Φνξνινγεηέα θέξδε

2.000.000

Φφξνο εηζνδήκαηνο (2.000.000 Υ 24%)

480.000

Μείνλ: Φφξνο πνπ αλαινγεί ζηα δηαλεκφκελα θέξδε
(200.000 Υ 24/76)

(63.158)

Φφξνο πνπ αλαινγεί ζηελ επηρείξεζε

416.842
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Δπνκέλσο, ην πνζφ απαιιαγήο απφ θαηαβνιή θφξνπ πνπ ζα εκθαληζζεί ζε ινγαξηαζκφ
αθνξνιφγεηνπ απνζεκαηηθνχ θαηά ηε ρξήζε 2021 αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 94.316 επξψ.
Ο θσδηθφο 582 (Απαιιαγή θαηαβνιήο θφξνπ λ.4608/2019) ζπκπιεξψλεηαη απφ ηηο
επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ θάλεη ρξήζε ηνπ ππφςε θηλήηξνπ πξνθεηκέλνπ λα αθαηξεζεί ην
πνζφ ηεο απαιιαγήο απφ ηελ θαηαβνιή θφξνπ θαηά ην ηξέρνλ θνξνινγηθφ έηνο ιφγσ
πξαγκαηνπνίεζεο παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ, ζην πιαίζην ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.4608/2019
(θνξνινγηθή απαιιαγή λ.4608/2019).
Με βάζε ηελ πεξ. α’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.4608/2019,ν η επελδχζεηο πνπ
ραξαθηεξίδνληαη σο ζηξαηεγηθέο κπνξεί κε απφθαζή ηεο Γ.Δ..Δ. λα ιάβνπλ θνξνινγηθή
απαιιαγή πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ απαιιαγή απφ ηελ θαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο επί ησλ
πξαγκαηνπνηνχκελσλ πξν θφξνπ θεξδψλ, ηα νπνία πξνθχπηνπλ, κε βάζε ηε θνξνινγηθή
λνκνζεζία, απφ ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο, κεηά απφ ηελ αθαίξεζε
ηνπ θφξνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή λνκηθήο νληφηεηαο, ν νπνίνο αλαινγεί ζηα θέξδε πνπ
δηαλέκνληαη ή αλαιακβάλνληαη. Σν πνζφ ηεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο ζπληζηά ηζφπνζν
απνζεκαηηθφ. Ο θνξέαο κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ην ζχλνιν ηεο δηθαηνχκελεο θνξνινγηθήο
απαιιαγήο κέζα ζε δεθαπέληε (15) θνξνινγηθά έηε θαη φρη ζε δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ
ηξηψλ (3) θνξνινγηθψλ εηψλ απφ ην έηνο ζεκειίσζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηνπ
θηλήηξνπ.
Χζηφζν, ιφγσ κε πξαγκαηνπνίεζεο παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ εληφο ηνπ
θνξνινγηθνχ έηνπο 2020, ν σο άλσ θσδηθφο κέλεη αλελεξγφο γηα ην έηνο απηφ.
6. Ο θσδηθφο 619 είλαη πξνζπκπιεξσκέλνο θαη ζε απηφλ αλαγξάθεηαη ν θφξνο
αιινδαπήο πνπ έρεη θαηαβιεζεί ζε ρψξα κε ηελ νπνία πθίζηαηαη χκβαζε Απνθπγήο
Γηπιήο Φνξνινγίαο (ΑΓΦ) κε ηελ Διιάδα. Σν ελ ιφγσ πνζφ θφξνπ κεηαθέξεηαη απφ ηνλ
πίλαθα 8Α θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην πεδίν ηνπ ζπλνιηθνχ θφξνπ πνπ αλαινγεί ζηελ Διιάδα
γηα εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη ζηελ αιινδαπή, ζε ρψξεο κε ηηο νπνίεο πθίζηαηαη ΑΓΦ.
Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ζηελ ζπκπιήξσζε ηνπ πίλαθα 8Α, ην λνκηθφ πξφζσπν επηιέγεη
απφ αλαδπφκελε ιίζηα ηε ρψξα ζηελ νπνία έρεη απνθηήζεη εηζφδεκα, ζπκπιεξψλνληαο ην
ζπλνιηθφ εηζφδεκα πνπ έρεη απνθηεζεί εθεί θαη ην θφξν πνπ έρεη θαηαβιεζεί ζηελ
αιινδαπή γηα ην εηζφδεκα απηφ. ηε ζπλέρεηα ην πνζφ ηνπ θφξνπ πεξηνξίδεηαη ζην πνζφ
πνπ αλαινγεί γηα ην εηζφδεκα απηφ ζηελ Διιάδα κε βάζε ηνλ πθηζηάκελν ζπληειεζηή
θνξνινγίαο, εθφζνλ ν θαηαβιεζείο ζηελ αιινδαπή θφξνο ππεξβαίλεη ηνλ αλαινγνχληα,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ εθάζηνηε ΑΓΦ θαη ην άξζξν 9 ηνπ λ. 4172/2013, θαη
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κεηαθέξεηαη ζηνλ θσδηθφ 619. ηε ζπλέρεηα ην ελ ιφγσ πνζφ θφξνπ αζξνηζηηθά κε ην πνζφ
θφξνπ ηνπ θσδηθνχ 600, εθφζνλ ππάξρεη, ζπγθξίλεηαη κε ην άζξνηζκα ησλ πνζψλ ησλ
θσδηθψλ 004 ή 080, θαηά πεξίπησζε, θαη 089 ή 092 θαηά πεξίπησζε, αθνχ αθαηξεζεί θαη
ην πνζφ ηεο Φνξνινγηθήο Απαίηεζεο (ΦΑ) ηνπ άξζξνπ 27Α ηνπ ΚΦΔ (ΚΑ 995). Σν πνζφ
πνπ ηειηθά κεηαθέξεηαη ζηνλ θσδηθφ 619 αθαηξείηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα έλαληη ησλ ινηπψλ
θφξσλ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 4172/2013, ζχκθσλα κε ηελ Δ. 2089/2021
εγθχθιην.
Ο θσδηθφο 600 είλαη θαη απηφο πξνζπκπιεξσκέλνο, φπσο ν 619, θαη ζε απηφλ
αλαγξάθεηαη ν θφξνο αιινδαπήο πνπ έρεη θαηαβιεζεί ζε ρψξα κε ηελ νπνία δελ πθίζηαηαη
ΑΓΦ κε ηελ Διιάδα. Σν ελ ιφγσ πνζφ θφξνπ κεηαθέξεηαη απφ ηνλ πίλαθα 8Β θαη
ζπγθεθξηκέλα απφ ην πεδίν ηνπ ζπλνιηθνχ θφξνπ πνπ αλαινγεί ζηελ Διιάδα γηα εηζφδεκα
πνπ πξνθχπηεη ζηελ αιινδαπή, ζε ρψξεο κε ηηο νπνίεο δελ πθίζηαηαη ΑΓΦ. Δηδηθφηεξα,
φζνλ αθνξά ζηελ ζπκπιήξσζε ηνπ πίλαθα 8Β, ην λνκηθφ πξφζσπν επηιέγεη απφ
αλαδπφκελε ιίζηα ηε ρψξα ζηελ νπνία έρεη απνθηήζεη εηζφδεκα, ζπκπιεξψλνληαο ην
ζπλνιηθφ εηζφδεκα πνπ έρεη απνθηεζεί εθεί θαη ην θφξν πνπ έρεη θαηαβιεζεί ζηελ
αιινδαπή γηα ην εηζφδεκα απηφ. ηε ζπλέρεηα ην πνζφ ηνπ θφξνπ πεξηνξίδεηαη ζην πνζφ
πνπ αλαινγεί γηα ην εηζφδεκα απηφ ζηελ Διιάδα κε βάζε ηνλ πθηζηάκελν ζπληειεζηή
θνξνινγίαο, εθφζνλ ν θαηαβιεζείο ζηελ αιινδαπή θφξνο ππεξβαίλεη ηνλ αλαινγνχληα,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 4172/2013, θαη κεηαθέξεηαη ζηνλ θσδηθφ
600. ηε ζπλέρεηα, ην ελ ιφγσ πνζφ θφξνπ αζξνηζηηθά κε ην πνζφ θφξνπ ηνπ θσδηθνχ 619,
εθφζνλ ππάξρεη, ζπγθξίλεηαη κε ην άζξνηζκα ησλ πνζψλ ησλ θσδηθψλ 004 ή 080, θαηά
πεξίπησζε, θαη 089 ή 092 θαηά πεξίπησζε, αθνχ αθαηξεζεί θαη ην πνζφ ηεο Φνξνινγηθήο
Απαίηεζεο (ΦΑ) ηνπ άξζξνπ 27Α ηνπ ΚΦΔ (ΚΑ 995) θαη ζε πεξίπησζε κε χπαξμεο
επαξθνχο πνζνχ θφξνπ πεξηνξίδεηαη ζην άζξνηζκα ησλ θσδηθψλ απηψλ. Σν πνζφ πνπ
ηειηθά κεηαθέξεηαη ζηνλ θσδηθφ 600 αθαηξείηαη κε ηε ζεηξά έθπησζεο πνπ πξνθχπηεη απφ
ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 4172/2013 θαη έρεη δηεπθξηληζηεί κε ηελ ΠΟΛ.
1060/2015 εγθχθιην.
Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνχκελνο ζπκκεηέρεη έκκεζα ζε κία
ειεγρφκελε αιινδαπή εηαηξεία κέζσ ελδηάκεζσλ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ θαηά ηελ έλλνηα
ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ.4172/2013, ζηνπο πίλαθεο 8Α ή 8Β, θαηά πεξίπησζε,
ζπκπιεξψλεηαη θαη αλαγξάθεηαη θαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ αιινδαπήο πνπ έρνπλ θαηαβάιεη
νη ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο.
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ε θάζε πεξίπησζε, ην πνζφ πνπ είλαη θαηαρσξεκέλν ζηνλ θσδηθφ 600 ή 619 δελ
δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί γηα ην εηζφδεκα απηφ ζηελ Διιάδα
κεησκέλν κε ην πνζφ ηεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 27Α λ.4172/2013 (ΚΑ: 995).
Γηεπθξηλίδεηαη φηη πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ έρεη θαηαβιεζεί ζηελ αιινδαπή δελ
επηζηξέθεηαη (ζρεη. ε ΠΟΛ. 1060/2015 εγθχθιηνο).
7. ηνλ θσδηθφ 009 αλαγξάθεηαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε ή
θαηαβιήζεθε θαη δελ ππάξρεη ειεθηξνληθή πιεξνθφξεζε, ηφζν γηα εηζνδήκαηα ηνπ
ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο, φζν θαη γηα εηζνδήκαηα πξνεγνχκελσλ θνξνινγηθψλ εηψλ
(απνζεκαηηθά) ζε πεξίπησζε δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζήο ηνπο. Δπίζεο, ζηνλ θσδηθφ απηφ
αλαγξάθεηαη θαη ην πνζφ πνπ ηπρφλ θαηαβιήζεθε κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ
λ.2579/1998, (κεηαβίβαζε άδεηαο θπθινθνξίαο θαη νρήκαηνο Γ.Υ.) ζε πεξίπησζε πνπ ε
ππεξαμία απφ ηελ σο άλσ κεηαβίβαζε δηαλεκεζεί ή θεθαιαηνπνηεζεί θαη ππαρζεί ζε
θνξνινγία κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ.4172/2013, θαζψο θαη ν θφξνο πνπ
θαηαβιήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.δ.1146/1972 απφ ηε κεηαβίβαζε
απηνθηλήηνπ ΗΥ απφ επηρείξεζε πνπ ηεξεί απινγξαθηθά βηβιία, ζε πεξίπησζε πνπ ε
πξνθχπηνπζα ππεξαμία θνξνινγεζεί κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο.
8. ηνλ θσδηθφ 090 αλαγξάθεηαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε ή
θαηαβιήζεθε θαη ππάξρεη ειεθηξνληθή πιεξνθφξεζε. Ο θσδηθφο είλαη πξνζπκπιεξσκέλνο
κφλν γηα λνκηθά πξφζσπα κε θνξνινγηθφ έηνο 1/1 έσο 31/12.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε εηζθνξάο φινπ ή κέξνπο δεκφζηνπ ηερληθνχ έξγνπ
απφ ηνλ αξρηθφ αλάδνρν ζε θνηλνπξαμία ή εηαηξεία ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη θαη ν ίδηνο,
πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηνχλ ηα ηέζζεξα ηειεπηαία εδάθηα ηεο πεξίπησζεο δ’ ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ λ.4172/2013, ζα πξέπεη ν αξρηθφο αλάδνρνο, εθφζνλ ην
πνζφ ηνπ παξαθξαηεζέληνο θφξνπ (3%) έρεη θαηαρσξεζεί ζηνλ θσδηθφ 090 (κέζσ
απνζηνιήο ηνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ βεβαηψζεσλ) λα ην δηαγξάςεη απφ ηνλ αληίζηνηρν
θσδηθφ έηζη ψζηε απηφ λα ζπκςεθηζζεί, κε ζρεηηθή βεβαίσζε πνπ ζα ρνξεγήζεη, απφ ηνλ
αλαινγνχληα θφξν ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο ή θνηλνπξαμίαο (ζρεη. ε ΠΟΛ.1045/2018
Απφθαζε Α.Α.Γ.Δ.).
9. ηνλ θσδηθφ 008 αλαγξάθεηαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ πξνθαηαβιήζεθε απφ ην
λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα ην πξνεγνχκελν θνξνινγηθφ έηνο, ην νπνίν άιισζηε
εκθαλίδεηαη ζηνλ αληίζηνηρν θσδηθφ απφ ην ζχζηεκα TAXIS.
10. ηνλ θσδηθφ 052 αλαγξάθεηαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ ζπκςεθίδεηαη κε βάζε
ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ.4172/2013, πξνθεηκέλνπ γηα ηα εηζπξαηηφκελα κεξίζκαηα,
γηα ηα νπνία δελ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ ίδηνπ λφκνπ. Δηδηθφηεξα,
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αλαγξάθεηαη ην πνζφ ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ εηζνδήκαηνο (ν νπνίνο ππνινγίδεηαη κε ηελ
εθαξκνγή ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο ζπληειεζηή θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο) θαηά ην κέξνο πνπ
αθνξά ζηα δηαλεκφκελα θέξδε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο λνκηθήο νληφηεηαο πνπ
πξνβαίλεη ζηε δηαλνκή θεξδψλ ηεο εκεδαπήο (Δ.1147/2018 εγθχθιηνο ΑΑΓΔ). Σν ηπρφλ
πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε, σο θφξνο επί ηνπ κεξίζκαηνο γηα δηαλνκή θεξδψλ
ηεο εκεδαπήο, αλαγξάθεηαη ζηνπο θσδηθνχο 009 ή 090 αλάινγα αλ ππάξρεη ή φρη
ειεθηξνληθή πιεξνθφξεζε. Δπίζεο, ηα αληίζηνηρα πνζά πνπ ζπκςεθίδνληαη θαη’ εθαξκνγή
ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 68 γηα δηαλεκφκελα θέξδε ηεο αιινδαπήο
αλαγξάθνληαη ζηνλ θσδηθφ 600 ή 619.
Σα ππφςε πνζά θφξσλ εκθαλίδνληαη ζηνπο πίλαθεο 3Α1α θαη 3Α1δ, ζηα νπνία
πεξηιακβάλνληαη θαη ηα κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηνπλ κέιε ησλ θνηλνπξαμηψλ ιφγσ
ζπκκεηνρήο ηνπο ζε απηέο (ΠΟΛ.1121/2015 εγθχθιηνο).
ε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί ζηα δηαλεκφκελα θέξδε είλαη
κεγαιχηεξν απφ ην πνζφ ηνπ θφξνπ ηνπ ΚΑ 004 θαη ΚΑ 089 κεησκέλν κε ην πνζφ ηεο
θνξνινγηθήο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 27Α λ.4172/2013 (ΚΑ: 995), ε επηπιένλ δηαθνξά δελ
επηζηξέθεηαη, θαζφζνλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ.4172/2013
επηζηξέθεηαη κφλν ην επηπιένλ πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θφξν πνπ πξνθαηαβιήζεθε ή
παξαθξαηήζεθε.
Δπηπιένλ, ζεκεηψλεηαη φηη ηα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα δηαλνκή θεξδψλ
παξειζνπζψλ ρξήζεσλ. ηελ πεξίπησζε απηή ην πνζφ ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ
εηζνδήκαηνο, θαηά ην κέξνο πνπ αθνξά ζηα δηαλεκφκελα θέξδε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή
ηεο λνκηθήο νληφηεηαο πνπ πξνβαίλεη ζηε δηαλνκή θεξδψλ, ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ
ηζρχνληα θαηά ηνλ ρξφλν δηαλνκήο ζπληειεζηή.
11. ηνλ θσδηθφ 111 αλαγξάθεηαη ν θφξνο πνπ έρεη ήδε θαηαβιεζεί κε βάζε ηηο
πξνεγνχκελεο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο απφ ηα πξψελ λνκηθά πξφζσπα ηεο
παξ.1 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ λ.2238/1994 θαη ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζηα ηεθκαξηά θέξδε ηεο
νηθνδνκήο ηεο νπνίαο νινθιεξψζεθε ε αλέγεξζε, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ε νηθνδνκηθή
άδεηα εθδφζεθε πξηλ ή κεηά ηελ 1.1.2006.
Δηδηθά, ηα πξψελ λνκηθά πξφζσπα ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.2238/1994
ζπκςεθίδνπλ θφξν πνπ πξνέξρεηαη κφλν απφ πσιήζεηο εκηηειψλ νηθνδνκψλ πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέρξη 31.12.2013, ε θαηαζθεπή ησλ νηθνδνκψλ απηψλ νινθιεξψζεθε
ην θνξνινγηθφ έηνο 2020 θαη ησλ νπνίσλ ε νηθνδνκηθή άδεηα εθδφζεθε κεηά ηελ 1.1.2006.
Αλαιπηηθέο νδεγίεο - δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ θαηαρψξεζε ησλ θσδηθψλ 009, 008, 052
και 111 έρνπλ δνζεί κε ηελ ΠΟΛ.1060/2015 εγθχθιηφ καο.
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Δηδηθά ηα λνκηθά πξφζσπα ή νη λνκηθέο νληφηεηεο πνπ ηέζεθαλ ζε εθθαζάξηζε, είηε
ην θνξνινγηθφ έηνο 2020, είηε ζε πξνεγνχκελα θνξνινγηθά έηε, θαη ππέβαιαλ δήισζε
θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θνξνινγηθνχ έηνπο 2020 πξηλ απφ ηελ ελαξκφληζε ηεο
ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.72 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4172/2013 θαη
βεβαηψζεθε πξνθαηαβνιή κε πνζνζηφ εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) αληί κε πνζνζηφ
εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%), ζα ππνβάινπλ ηξνπνπνηεηηθέο δειψζεηο κέζσ Taxisnet έσο
31/12/2021.
12. Κωδικοί πος ζςμπληπώνονηαι από ηιρ ηπαπεζικέρ επισειπήζειρ
Ι. Δθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ παπ.1 ηος άπθπος 93 ηος ν.4605/2019.
Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα, γηα ηα νπνία έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ
άξζξνπ 93 ηνπ λ.4605/2019 ζπκπιεξψλνπλ ηνλ πίλαθα 6.
Δηδηθφηεξα:
ηνλ θσδηθφ 754 εκθαλίδεηαη ην πνζφ ησλ πηζησηηθψλ ππνινίπσλ ηνπ δεχηεξνπ
εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 93 πνπ απνκέλεη γηα ζπκςεθηζκφ ην ηξέρνλ θνξνινγηθφ
έηνο, φπσο απηφ έρεη δηακνξθσζεί απφ ηε δήισζε ηνπ πξνεγνχκελνπ θνξνινγηθνχ έηνπο.
ηνλ θσδηθφ 756 αλαγξάθεηαη ην κέξνο ηνπ πνζνχ ησλ πηζησηηθψλ ππνινίπσλ ηνπ
δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 93 πνπ ζπκςεθίδεηαη ην ηξέρνλ θνξνινγηθφ έηνο,
φηαλ πξνθχςεη θφξνο εηζνδήκαηνο. ηελ πεξίπησζε απηή ην πνζφ ησλ πηζησηηθψλ
ππνινίπσλ πνπ ζπκςεθίδεηαη, θαηά ξεηή δηαηχπσζε ησλ δηαηάμεσλ, δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη ην πνζφ ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ δειαδή ηνπ πνζνχ πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ
θσδηθφ 004 ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο. Σν πνζφ ηνπ θσδηθνχ απηνχ κεηαθέξεηαη
ζηνλ θσδηθφ 761.
ηνλ θσδηθφ 759 αλαγξάθεηαη ην πνζφ ησλ πηζησηηθψλ ππνινίπσλ ηνπ δεχηεξνπ
εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 93 πνπ παξακέλεη γηα ζπκςεθηζκφ ηα επφκελα θνξνινγηθά
έηε, φπσο απηφ πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ πνζνχ πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ θσδηθφ
756 απφ ην αληίζηνηρν πνζφ ηνπ θσδηθνχ 754.
ηνλ θσδηθφ 755 εκθαλίδεηαη ην πνζφ ησλ πηζησηηθψλ ππνινίπσλ ηνπ πξψηνπ
εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 93 πνπ απνκέλεη γηα ζπκςεθηζκφ ην ηξέρνλ θνξνινγηθφ
έηνο, φπσο απηφ έρεη δηακνξθσζεί απφ ηε δήισζε ηνπ πξνεγνχκελνπ θνξνινγηθνχ έηνπο.
ηνλ θσδηθφ 757 αλαγξάθεηαη ην κέξνο ηνπ πνζνχ ησλ πηζησηηθψλ ππνινίπσλ ηνπ
πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 93 πνπ ζπκςεθίδεηαη ην ηξέρνλ θνξνινγηθφ έηνο,
φηαλ πξνθχςεη θφξνο εηζνδήκαηνο. ηελ πεξίπησζε απηή ην πνζφ ησλ πηζησηηθψλ
ππνινίπσλ πνπ ζπκςεθίδεηαη, θαηά ξεηή δηαηχπσζε ησλ δηαηάμεσλ, δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη ην πνζφ ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ δειαδή ηνπ πνζνχ πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ
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θσδηθφ 004 ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο. Σν πνζφ ηνπ θσδηθνχ απηνχ κεηαθέξεηαη
ζηνλ θσδηθφ 762.
ηνλ θσδηθφ 758 κεηαθέξεηαη απφ ηνλ θσδηθφ 756 ην πνζφ ησλ πηζησηηθψλ
ππνινίπσλ ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ πνπ πξνζηίζεηαη ζην πνζφ ησλ ππνινίπσλ ηνπ πξψηνπ
εδαθίνπ.
ηνλ θσδηθφ 760 αλαγξάθεηαη ην πνζφ ησλ πηζησηηθψλ ππνινίπσλ ηνπ πξψηνπ
εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 93 πνπ κεηαθέξεηαη γηα ζπκςεθηζκφ ηα επφκελα
θνξνινγηθά έηε, φπσο απηφ πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ πνζνχ πνπ αλαγξάθεηαη
ζηνλ θσδηθφ 757 απφ ην αληίζηνηρν πνζφ ηνπ θσδηθνχ 755,αθνχ ηαπηφρξνλα πξνζηεζεί
ζηνλ ίδην θσδηθφ (ΚΑ 755) ην πνζφ ηνπ θσδηθνχ 758.
ΙΙ. Δθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ παπ.6 ηος άπθπος 3 ηος ν.4046/2012.
ηνλ θσδηθφ 751 αλαγξάθεηαη ην κέξνο ηνπ πηζησηηθνχ ππνινίπνπ πξνεγνχκελσλ
ρξήζεσλ (θνξνινγηθψλ εηψλ 2015, 2016, 2017, 2018 θαη 2019) πνπ ζπκςεθίδεηαη κε ηνλ
θφξν εηζνδήκαηνο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο 2020, κεησκέλν κε ην πνζφ ηεο θνξνινγηθήο
απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 27Α λ.4172/2013 (ΚΑ: 995), θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο
παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.4046/2012.
Σέινο, ζηνλ θσδηθφ 749 αλαγξάθεηαη ην κέξνο ηνπ πηζησηηθνχ ππνινίπνπ ηεο
παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.4046/2012 πνπ πξνθχπηεη ζην θνξνινγηθφ έηνο 2020
θαη κεηαθέξεηαη γηα ζπκςεθηζκφ κε ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο ησλ πέληε (5) επφκελσλ
θνξνινγηθψλ εηψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαρσξηζηεί απφ ην πηζησηηθφ ππφινηπν πξνο
επηζηξνθή (θσδηθφο 750).
13. Ο θσδηθφο 911 αθνξά ηνπο ππφρξενπο θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο επηηεδεχκαηνο ηνπ
λ.3986/2011, ππνινγίδεηαη απφ ην ζχζηεκα θαη είλαη πξνεθηππσκέλνο ζηε θφξκα ηεο
δήισζεο, θαζφζνλ ζπκβεβαηψλεηαη κε ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. πλεπψο, γηα
ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ δελ λννχληαη σο ππνθαηαζηήκαηα γηα ηηο αλάγθεο επηβνιήο ηνπ
ηέινπο επηηεδεχκαηνο θαη νη νπνίεο δειψλνληαη ζηνλ θσδηθφ 008 ηνπ εληχπνπ Δ3, δελ
ππνινγίδεηαη ηέινο επηηεδεχκαηνο.
14. Ο θσδηθφο 649 ζπκπιεξψλεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο δειψλνπλ αλ
ππφθεηληαη ζε έιεγρν ππνρξεσηηθφ απφ λφκηκν ειεγθηή ή ειεγθηηθφ γξαθείν.
15. ηνλ θσδηθφ 003 κεηαθέξεηαη ην πνζφ ηνπ θσδηθνχ 888 θαη ζηνλ θσδηθφ 001
κεηαθέξεηαη ην πνζφ ηνπ θσδηθνχ 088 θαη ηπρφλ πνζφ πνπ πθίζηαηαη ζηνλ θσδηθφ
100.Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη κεηαθεξφκελε δεκία ζηνλ θσδηθφ 888
θαη ηαπηφρξνλα είλαη ζπκπιεξσκέλν πνζφ ζηνλ θσδηθφ 100, ηφηε ζηνλ 001 κεηαθέξεηαη ην
πνζφ ηνπ θσδηθνχ 100 θαη ζηνλ θσδηθφ 003 ην πνζφ ηνπ θσδηθνχ 888.

47

ΑΔΑ: ΨΧ7146ΜΠ3Ζ-ΩΡ8

16. Όηαλ κε βάζε ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο πξνθχπηεη πηζησηηθφ
ππφινηπν πξνο επηζηξνθή, εκθαλίδεηαη κήλπκα πνπ ελεκεξψλεη γηα ηελ ππνρξέσζε
γλσζηνπνίεζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ πιεξσκψλ ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε (ηνπ αξηζκνχ
IBAN), ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κε ππνβνιή ειεθηξνληθήο αίηεζεο / ππεχζπλεο δήισζεο
ηνπ δηθαηνχρνπ ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.aade.gr ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ
Δζφδσλ (Α.Α.Γ.Δ.) ζην πεξηβάιινλ TAXISnet, ζχκθσλα κε ηελ Α.1019/2020 Απφθαζε ηνπ
Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ. (Β΄ 458).

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΑΓΔ
ΓΔΧΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ:
Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1. Απνδέθηεο πίλαθα Γ’ (εθηφο ηνπ αξηζκνχ 2 απηνχ)
2. Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε ΓΟΔ Αηηηθήο & Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε ΓΟΔ Μαθεδνλίαο
3. Γεληθή Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
4. Γηεχζπλζε ηξαηεγηθήο Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΑΓΔ θαη ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε ηεο ΑΑΓΔ)
ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ
2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ
3. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέσο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο
4. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α’, Β’ (εθηφο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνχ), Ε’, Ζ’, Θ’, Η’, ΗΒ’, ΗΓ’, ΗΓ’, ΗΔ’,
ΗΣ’, ΗΕ’, ΗΖ’, ΗΘ’, Κ’, ΚΑ’, ΚΒ’ θαη ΚΓ’
5. ΓΣΓ – Δγθεθξηκέλνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο
6. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο& Δπελδχζεσλ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο
Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηψλ, Πι. Κάληγγνο - 101 81, Αζήλα
7. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ)
Βνπιήο 7 - 105 62, Αζήλα
ΙΙΙ. ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1. Γξαθείν θ. Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ
2. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο
3. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γ/ληψλ
4. Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνχ, Μεηαξξπζκηζηηθψλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο
5. Γ/λζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο
6. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Σκήκαηα Α’ , Β’ , Γ’
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