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-   Οδηγίες για την εφαρμογή 
των διατάξεων των άρθρων 
47, 57 και 58 του ν. 4172/2013

Ενεργοποίηση της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας 
προς οφειλέτες ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΚΕΑΟ 

«Ηλεκτρονική Καρτέλα Οφειλέτη»
Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με γνώμονα τη συνεχή αναβάθμιση των ερ-
γαλείων ενημέρωσης και επικοινωνίας με τους οφειλέτες, εμπλουτίζει τις 
παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες με τη νέα εφαρμογή «Ηλεκτρονική 
Καρτέλα Οφειλέτη». 

Μέσω της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας παρέχεται στους οφειλέτες του 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΚΕΑΟ η δυνατότητα να προσπελάσουν σε πραγματικό 
χρόνο τις παρακάτω πληροφορίες που αφορούν στην εικόνα των οφειλών 
τους: 

o   Συγκεντρωτική και αναλυτική ανά περίοδο εικόνα των οφειλών 
o   Συγκεντρωτική και αναλυτική εικόνα των καταβολών 
o   Συγκεντρωτική εικόνα των ρυθμίσεων με ανάλυση δόσεων και οφειλών 

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην ενότητα 
“Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Οφειλέτες” . 

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία: 

·         Οι οφειλέτες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κάνουν χρήση των ίδιων κωδικών πρό-
σβασης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής ΑΠΔ. 

Οι οφειλέτες άλλων φορέων, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο ΚΕΑΟ μπορούν 
να πιστοποιηθούν μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας “Πιστοποίηση Οφειλε-
τών ΚΕΑΟ άλλων Φορέων” και να κάνουν χρήση των κωδικών που δήλω-
σαν κατά την πιστοποίησή τους.

Hλεκτρονικά σε ένα έντυ-
πο η υποβολή δηλώσεων 
φορολογίας εισοδήματος 
Ν.Π. και νομικών οντο-

τήτων για το 2014

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων 
Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου 
εξέδωσε απόφαση (που είναι 

προς δημοσίευση στο ΦΕΚ) με την οποία 
καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο 
των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος 
νομικών προσώπων και οντοτήτων του 
άρθρου 45 του Κώδικα Φορολογίας Ει-
σοδήματος
καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
που συνυποβάλλονται με αυτές. 
Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι η υπο-
βολή όλων των δηλώσεων φορολογίας 
εισοδήματος (αρχικών, τροποποιητικών, 
εμπρόθεσμων και εκπρόθεσμων) καθώς 
και των εντύπων Ε2, Ε3 μαζί με την κα-
τάσταση φορολογικής αναμόρφωσης, γί-
νεται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου στις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες taxisnet. 
Τα λοιπά δικαιολογητικά, όπως προβλέ-
πονται κατά περίπτωση, δεν συνυποβάλ-
λονται αλλά φυλάσσονται για τον έλεγχο. 
Εξαιρετικά, οι δηλώσεις μαζί με τα προ-
βλεπόμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται 
υποχρεωτικά στις Δ.Ο.Υ. στις περιπτώ-
σεις που ορίζονται ρητά από την απόφα-
ση. 
Ως χρόνος υποβολής της δήλωσης φορο-
λογίας εισοδήματος με τη χρήση της ηλε-
κτρονικής μεθόδου, θεωρείται ο χρόνος 
οριστικοποίησης αυτής από τον υπόχρεο. 
Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων 
λήγει στις 30 Ιουνίου 2015. 
Επισημαίνεται ότι για πρώτη φορά και 
στο πλαίσιο απλούστευσης των διαδικα-
σιών προβλέπεται ένα ενιαίο έντυπο. 
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Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρ-
θρων 47, 57 και 58 του ν. 4172/2013 
(ΦΕΚ Α' 167/23.07.2013), όπως 

ισχύουν, αναφορικά με τα κέρδη από επι-
χειρηματική δραστηριότητα, την εκκαθάρι-
ση και τον φορολογικό συντελεστή των νο-
μικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, 
αντίστοιχα, και σας παρέχουμε τις ακόλου-
θες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη 
εφαρμογή τους:

Άρθρο 47
Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριό-

τητα
1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού 
ορίζεται ο τρόπος προσδιορισμού των κερ-
δών από επιχειρηματική δραστηριότητα για 
τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότη-
τες του άρθρου 45. Συγκεκριμένα, ορίζεται 
ότι το κέρδος από επιχειρηματική δραστη-
ριότητα προσδιορίζεται σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του Κεφαλαίου Γ' («Κέρδη από επι-
χειρηματική δραστηριότητα») του Μέρους 
Δεύτερου («Φόρος Εισοδήματος Φυσικών 
Προσώπων») του Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013), 
εκτός από τις περιπτώσεις όπου ορίζεται 
διαφορετικά σε αυτό το Κεφάλαιο. Δηλα-
δή, τα κέρδη από επιχειρηματική δραστη-
ριότητα των νομικών προσώπων ή νομικών 
οντοτήτων προσδιορίζονται σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 21 έως και 28 του 
ν. 4172/2013.

Στην έννοια του κέρδους από επιχειρημα-
τική δραστηριότητα εμπίπτει και η κεφα-
λαιοποίηση ή διανομή κερδών για τα οποία 
δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος νο-
μικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. 

Συνεπώς, τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποι-
ούμενα κέρδη, τα οποία δεν έχουν υπαχθεί 
σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων 
και νομικών οντοτήτων, περιλαμβάνονται 
στα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριό-
τητα των προσώπων αυτών. Ως τέτοια κέρ-
δη νοούνται ιδίως:

Α. Αποθεματικά
α) τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμε-
να αποθεματικά που δεν έχουν υπαχθεί 
στην αυτοτελή φορολόγηση της παρ. 12 
του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, όπως τα 
αποθεματικά που έχουν σχηματιστεί από 
εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί κατ' 
ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογι-
κής υποχρέωσης (αυτοτελώς φορολογηθέ-
ντα εισοδήματα). Στην περίπτωση αυτή, ο 
παρακρατηθείς ή καταβληθείς στα ανωτέ-
ρω εισοδήματα φόρος συμψηφίζεται με το 
φόρο του νομικού προσώπου ή της νομικής 
οντότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 68 του Κ.Φ.Ε.

Επίσης, στα πιο πάνω αποθεματικά που δεν 
έχουν υπαχθεί στην αυτοτελή φορολόγηση 
της παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 
περιλαμβάνονται και τα αποθεματικά που 
είχαν σχηματισθεί με βάση ειδικές διατά-
ξεις νόμων, στους οποίους όπου γίνεται 
αναφορά στις διατάξεις του άρθρου 106 
του προϊσχύοντος Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994) 
ή στις «γενικές διατάξεις του Κ.Φ.Ε.» νο-
ούνται πλέον οι αντίστοιχες διατάξεις του 
άρθρου 47 του ν. 4172/2013. Τέτοιες περι-
πτώσεις αποθεματικών είναι ενδεικτικά οι 
ακόλουθες:

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των 
άρθρων 47, 57 και 58 του ν. 4172/2013

- των παρ. 13 και 14 του άρθρου 15 του 
ν. 4015/2011 περί φορολογικών κινήτρων 
υπέρ Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων 
(νυν Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώ-
σεων),
- του άρθρου 71 του ν. 3842/2010 περί φο-
ρολογικών κινήτρων ευρεσιτεχνίας,
- του άρθρου 5 του ν. 3220/2004 περί επι-
χειρήσεων που λειτουργούν ως Σύστημα 
Εναλλακτικής Διαχείρισης,
- της παρ. 9 του άρθρου 14 του ν. 3156/2003 
περί κερδών που προκύπτουν από μεταβί-
βαση απαιτήσεων σε εταιρεία ειδικού σκο-
πού,
- της παρ. 21 του άρθρου 7 του ν. 2364/1995 
περί ΕΔΑ ή ΔΕΠΑ.

Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση 
διανομής ή κεφαλαιοποίησης αποθεματι-
κών που είχαν σχηματισθεί με βάση ειδικές 
διατάξεις νόμων, για τη φορολογική μετα-
χείριση των οποίων δεν γινόταν παραπομπή 
στις σχετικές διατάξεις του ν. 2238/1994. 
Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα απο-
θεματικά:

- της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 2992/2002 
περί σχηματισμού αφορολόγητων αποθεμα-
τικών του κόστους προσαρμογής σε ΔΛΠ 
κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής τους,
- του άρθρου 2 του ν. 2367/1995 περί εται-
ρειών αμοιβαίων εγγυήσεων,
- της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 1775/1988 
περί εταιρειών παροχής επιχειρηματικού 
κεφαλαίου.

Τα ίδια ισχύουν και σε περίπτωση διανο-
μής αφορολόγητων αποθεματικών που 

συνέχεια στην επομένη σελίδα
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συνέχεια στην επομένη σελίδα

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των 
άρθρων 47, 57 και 58 του ν. 4172/2013

έχουν σχηματιστεί με τις διατάξεις του ν. 
3299/2004, του ν. 2601/1998, καθώς και 
με οποιονδήποτε άλλο αναπτυξιακό νόμο, 
πλην του ν. 3908/2011 όπως ισχύει, λόγω 
πραγματοποίησης παραγωγικών επενδύσε-
ων. Σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης των 
πιο πάνω αποθεματικών κατ' εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 1473/1984 
ή του άρθρου 101 του ν. 1892/1990 δεν 
εφαρμόζονται τα αναφερόμενα ανωτέρω, 
αλλά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατά-
ξεις των νόμων αυτών.
Επισημαίνεται ότι ειδικές διατάξεις που 
ρυθμίζουν τη φορολογική μεταχείριση δι-
ανομής ή κεφαλαιοποίησης αποθεματικών 
συνεχίζουν να ισχύουν (π.χ. παρ. 6 άρθρου 
8 ν. 3299/2004).

β) τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα 
αποθεματικά που σχηματίζονται με βάση 
τις διατάξεις του νέου Κ.Φ.Ε. και απαλλάσ-
σονται από το φόρο εισοδή-
ματος, όπως για παράδειγμα 
ο ειδικός λογαριασμός της 
παρ. 5 του άρθρου 58 «Ειδικό 
Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φω-
τοβολταϊκών Συστημάτων 
μέχρι δέκα (10) kw».

Σημειώνεται ότι ειδικά για 
τα αποθεματικά που έχουν 
σχηματισθεί με βάση τις 
διατάξεις του νέου Κ.Φ.Ε. 
(άρθρο 48 ν. 4172/2013) από 
αφορολόγητα έσοδα τα οποία 
προέρχονται από τα μερίσμα-
τα που εισπράττουν τα νομι-
κά πρόσωπα από ημεδαπές και αλλοδαπές 
συνδεδεμένες εταιρείες, δεν έχουν εφαρμο-
γή τα αναφερόμενα πιο πάνω, αλλά οι ει-
δικότερες οδηγίες που έχουν δοθεί με την 
ΠΟΛ.1039/26.1.2015 εγκύκλιό μας.

Τα ως άνω διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιού-
μενα ποσά αποθεματικών της ενότητας Α' 
θεωρούνται φορολογικά κέρδη του φορο-
λογικού έτους εντός του οποίου γίνεται η 
διανομή ή κεφαλαιοποίηση και φορολογού-
νται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
58 του ν. 4172/2013, συναθροιζόμενα με τα 
λοιπά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) από 
επιχειρηματική δραστηριότητα με τη δήλω-
ση φορολογίας εισοδήματος που θα υπο-
βληθεί για το φορολογικό έτος αυτό. Είναι 
αυτονόητο ότι αν το αποτέλεσμα από επι-
χειρηματική δραστηριότητα είναι ζημιογό-
νο, το διανεμηθέν ή κεφαλαιοποιηθέν ποσό 

θα μειώσει το ζημιογόνο αυτό αποτέλεσμα.

Τέλος, όσον αφορά στα αποθεματικά που 
έχουν σχηματιστεί από την υπερτίμηση από 
αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου και 
δεδομένου ότι η αποζημίωση που λαμβά-
νεται στις περιπτώσεις αυτές κατά συνταγ-
ματική επιταγή δεν υπόκειται σε φόρο, δεν 
εφαρμόζονται τα παραπάνω.

Β. Κέρδη του φορολογικού έτους που 
έληξε

α) τα διανεμόμενα κέρδη του φορολογικού 
έτους που έληξε των νομικών προσώπων ή 
νομικών οντοτήτων που είναι φορολογικοί 
κάτοικοι Ελλάδας και απαλλάσσονται από 
το φόρο εισοδήματος, με βάση τις διατάξεις 
του άρθρου 46 του ν. 4172/2013 (π.χ. Τρά-
πεζα της Ελλάδος, κ.λπ.) ή ειδικές διατάξεις 
νόμων, εκτός αν τα πρόσωπα αυτά υπόκει-
νται σε φόρο βάσει άλλης ειδικής διάταξης 

(π.χ. παρ. 3 
άρθρου 103 ν. 
4099/2012 για 
τους ΟΣΕΚΑ),

β) τα διανεμό-
μενα κέρδη του 
φορολογ ικού 
έτους που έλη-
ξε των νομικών 
προσώπων ή 
νομικών οντο-
τήτων που προ-
κύπτουν βάσει 
των Δ.Λ.Π., 
κατά το μέρος 

που υπερβαίνουν τα φορολογικά κέρδη, 
καθώς και τα διανεμόμενα κέρδη νομικών 
προσώπων και νομικών οντοτήτων σε περί-
πτωση ύπαρξης φορολογικών ζημιών.

Διευκρινίζεται ότι τα κέρδη του φορολογι-
κού έτους που έληξε για τα οποία δεν έχει 
καταβληθεί φόρος εισοδήματος (π.χ. κέρδη 
νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων 
που απαλλάσσονται από το φόρο εισοδή-
ματος, τόκοι από ομόλογα του Ε.Τ.Χ.Σ. 
κατ' εφαρμογή του προγράμματος για την 
αναδιάταξη του Ελληνικού χρέους, υπερα-
ξία από μεταβίβαση ημεδαπών εταιρικών 
ομολόγων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 3156/2003, απαλλασσόμενα έσοδα κε-
φαλαιουχικών εταιρειών - φορέων γενικής 
κυβέρνησης) κατά το μέρος που το νομικό 
πρόσωπο ή η νομική οντότητα αποφασίζει 
να μην διανείμει αυτά στο φορολογικό έτος 

που προέκυψαν, παρακολουθούνται σε ειδι-
κό λογαριασμό αποθεματικού ώστε να είναι 
ευχερής η διαπίστωση του χρόνου διανομής 
ή κεφαλαιοποίησής τους στο μέλλον, προ-
κειμένου να υπαχθούν σε φόρο.

Τα πιο πάνω ποσά της ενότητας Β' (Κέρ-
δη του φορολογικού έτους που έληξε) πε-
ριλαμβάνονται στη δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος του φορολογικού έτους μέσα 
στο οποίο προέκυψαν τα κέρδη που διανέ-
μονται.

Διευκρινίζεται επίσης ότι σε όλες τις πιο 
πάνω περιπτώσεις των ενοτήτων Α' και Β' 
σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων 
και νομικών οντοτήτων υπάγεται το καθα-
ρό ποσό των διανεμόμενων ή κεφαλαιοποι-
ούμενων κερδών ή αποθεματικών, μετά την 
αναγωγή του ποσού αυτού σε μικτό με την 
προσθήκη του αναλογούντος φόρου εισο-
δήματος.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι τα αναφερόμενα 
πιο πάνω έχουν εφαρμογή στα πρόσωπα 
του άρθρου 45 που τηρούν διπλογραφικά 
βιβλία.

2. Με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου 
ορίζεται ότι όλα τα έσοδα που αποκτούν 
τα νομικά πρόσωπα ή οι νομικές οντότητες 
που αναφέρονται στις περιπτώσεις του άρ-
θρου 45 θεωρούνται έσοδα από επιχειρημα-
τική δραστηριότητα. Επομένως, τα έσοδα 
που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι 
νομικές οντότητες από κάθε πηγή και αιτία 
θεωρούνται ως έσοδα από επιχειρηματική 
δραστηριότητα και συνεπώς τα κέρδη τους 
φορολογούνται με βάση τους συντελεστές 
του άρθρου 58 παρ. 1 και 2 ή 29 παρ. 1, 
κατά περίπτωση, ανάλογα με το αν τηρούν 
διπλογραφικά ή απλογραφικά βιβλία.

Στα πάσης φύσεως έσοδα των νομικών προ-
σώπων και νομικών οντοτήτων περιλαμβά-
νονται όλα τα έσοδα που αναφέρονται στα 
λοιπά Κεφάλαια του ν. 4172/2013 (Κεφά-
λαια Ε' και ΣΤ'), καθώς επίσης και οι κάθε 
είδους συνδρομές, επιχορηγήσεις, αποζημι-
ώσεις στα πλαίσια της επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας των πιο πάνω προσώπων, κ.λπ. 
Διευκρινίζεται ότι όσον αφορά στις επιχο-
ρηγήσεις που εισπράττονται στα πλαίσια 
αναπτυξιακών νόμων (π.χ. ν. 1892/1990, ν. 
3299/2004) συνεχίζουν να ισχύουν όσα ει-
δικότερα ορίζονται στις σχετικές διατάξεις 
καθώς και οι οδηγίες που έχουν δοθεί για 
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Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των 
άρθρων 47, 57 και 58 του ν. 4172/2013

την εφαρμογή τους, ενώ για τις επιχορη-
γήσεις που καταβάλλονται για την κάλυψη 
συγκεκριμένων δαπανών, αυτές δεν προ-
σαυξάνουν τα έσοδα από επιχειρηματική 
δραστηριότητα, αλλά αποτελούν μειωτικό 
στοιχείο του κόστους της δαπάνης που επι-
χορηγήθηκε (π.χ. οι επιχορηγήσεις από τον 
ΟΑΕΔ για την καταπολέμηση της ανεργίας 
αποτελούν μειωτικό στοιχείο της δαπάνης 
για αμοιβές προσωπικού). Επίσης, σημειώ-
νεται ότι η υπερτίμηση που προκύπτει από 
αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου δεν 
υπόκειται σε φόρο εισοδήματος, βάσει του 
άρθρου 17 του Συντάγματος.
Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι ειδικά για τις 
συνδρομές, χορηγίες, κ.λπ. που λαμβάνουν 
τα πρόσωπα της περ. γ' του άρθρου 45 του 
ν. 4172/2013 (νομικά πρόσωπα δημοσί-
ου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα) έχουν εφαρμογή τα ειδικότερα 
αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1044/10.2.2015 
εγκύκλιό μας. Όσον αφορά στις αστικές 
μη κερδοσκοπικές εταιρείες, ως ακαθάρι-
στο εισόδημά τους, υποκείμενο σε φόρο, 
θεωρείται μόνο αυτό που προέρχεται από 
επιχειρηματική δραστηριότητα (π.χ. τέλεση 
δημόσιων θεαμάτων, έκδοση εφημερίδων, 
προβολή κινηματογραφικών ταινιών, ενοί-
κια, τόκοι καταθέσεων, κ.λπ.). Αντίθετα, οι 
συνδρομές και εγγραφές των μελών, κα-
θώς και οι χορηγίες ή δωρεές προς αυτές, 
επειδή αποτελούν εισροές κεφαλαιουχικού 
χαρακτήρα, δηλαδή στερούνται τα εννοιο-
λογικά γνωρίσματα του εισοδήματος, δεν 
εμπίπτουν στην έννοια των ακαθάριστων 
εσόδων για να φορολογηθούν. Τέλος, τα 
ποσά των χορηγιών που τους παρέχονται 
για την τέλεση δραστηριοτήτων που εκτε-
λούνται από τους υπόψη φορείς, μειώνουν 
το κόστος αυτών.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι στα έσοδα από 
επιχειρηματική δραστηριότητα δεν περι-
λαμβάνονται αυτά που προκύπτουν από την 
επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων των 
νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων 
του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 στην εύλο-
γη αξία (ν. 4308/2014), δεδομένου ότι κατά 
τον ως άνω χρόνο δεν προκύπτει κανένα 
έσοδο από επιχειρηματική συναλλαγή για 
το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα, 
αλλά το όποιο έσοδο εισόδημα θα προκύψει 
κατά τη ρευστοποίηση των υπόψη στοιχεί-
ων.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για το ει-
σόδημα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα 

που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλά-
δος αλλά διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση 
στη χώρα μας, καθώς και για τα αλλοδα-
πά νομικά πρόσωπα που χαρακτηρίζονται 
ως φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, ενώ 
δεν εφαρμόζονται για τα αλλοδαπά νομι-
κά πρόσωπα που δεν χαρακτηρίζονται ως 
φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος και δεν δι-
ατηρούν στη χώρα μας μόνιμη εγκατάστα-
ση και αποκτούν εισόδημα από μερίσματα, 
τόκους και δικαιώματα στην Ελλάδα, για 
τα οποία δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του άρθρου 63 του ν. 4172/2013, καθόσον, 
αν και τα έσοδά τους χαρα-
κτηρίζονται ως έσοδα από 
επιχειρηματική δραστηριό-
τητα, με την παρακράτηση 
φόρου σε αυτά επέρχεται 
εξάντληση της φορολογι-
κής υποχρέωσής τους.

3. Με την παράγραφο 3 
ορίζεται ότι τα έσοδα και 
τα έξοδα των νομικών προ-
σώπων και νομικών οντο-
τήτων που εφαρμόζουν τα 
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
(ΔΛΠ), που προκύπτουν 
κατά την αρχική αναγνώρι-
ση των χρηματοοικονομι-
κών μέσων, κατανέμονται 
ανάλογα με τη χρονική 
διάρκεια των αντίστοιχων 
μέσων, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα από τα ΔΛΠ. 
Ως χρηματοοικονομικά 
μέσα νοούνται τα οριζό-
μενα από τα ΔΛΠ, όπως 
αυτά υιοθετούνται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση κατ' 
εφαρμογή του Κανονισμού 
1606/2002 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

4. Με την παράγραφο 4 ορίζεται ότι για τα 
νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες 
που τηρούν απλογραφικά βιβλία εφαρμόζο-
νται οι διατάξεις των άρθρων 21 έως και 28 
του Κεφαλαίου Γ' του Μέρους Δεύτερου.

Ειδικότερα, η υφιστάμενη διαφορά των νο-
μικών προσώπων και νομικών οντοτήτων 
που τηρούν διπλογραφικά βιβλία από τα νο-
μικά πρόσωπα που τηρούν απλογραφικά βι-
βλία είναι ως προς τον τρόπο φορολόγησης 
των κερδών με βάση ανάλογο φορολογικό 

συντελεστή, σύμφωνα με το άρθρο 58 του 
ν. 4172/2013 και τα αναφερόμενα πιο κάτω.

5. Με την παράγραφο 5 προβλέπεται ότι οι 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 37, σχετικά 
με την απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος 
των τόκων που προκύπτουν από ομόλογα 
του Ε.Τ.Χ.Σ. κατ' εφαρμογή προγράμματος 
συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνι-
κού χρέους, καθώς και οι διατάξεις της παρ. 
6 του άρθρου 42, σχετικά με την απαλλαγή 
από το φόρο εισοδήματος των κεφαλαια-
κών κερδών (υπεραξίας) που προέκυψαν 

κατ' εφαρμογή του 
προγράμματος συμμε-
τοχής στην αναδιάταξη 
του ελληνικού χρέους, 
εφαρμόζονται ανάλογα 
και στα νομικά πρόσω-
πα του άρθρου 45.

Επίσης, με την παρά-
γραφο 6 προβλέπε-
ται απαλλαγή από το 
φόρο υπεραξίας που 
αποκτούν από τη μετα-
βίβαση ομολογιακών 
δανείων και εντόκων 
γραμματίων του Ελλη-
νικού Δημοσίου νομι-
κά πρόσωπα ή νομικές 
οντότητες που δεν είναι 
φορολογικοί κάτοικοι 
και δεν διατηρούν μό-
νιμη εγκατάσταση στην 
Ελλάδα.

Για την εφαρμογή των 
πιο πάνω διατάξε-
ων των παραγράφων 
5 και 6 του άρθρου 
47 του ν. 4172/2013 
έχουν δοθεί οδη-

γίες με τις ΠΟΛ.1032/26.1.2015 και 
ΠΟΛ.1042/26.1.2015 εγκυκλίους μας.

6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν 
για εισοδήματα τα οποία αποκτώνται σε 
φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η 
Ιανουαρίου 2014 και μετά. Συνεπώς, για 
τη διανομή ή κεφαλαιοποίηση αφορολό-
γητων αποθεματικών νομικών προσώπων 
ή νομικών οντοτήτων με φορολογικά έτη 
(χρήσεις) που άρχισαν πριν την 1η Ιανου-
αρίου 2014, η οποία λαμβάνει χώρα εντός 
της χρήσης αυτής, δεν έχουν εφαρμογή τα 

Tα έσοδα που απο-
κτούν τα νομικά πρό-
σωπα και οι νομικές 
οντότητες από κάθε 
πηγή και αιτία θε-
ωρούνται ως έσοδα 
από επιχειρηματική 
δραστηριότητα και 
συνεπώς τα κέρδη 

τους φορολογούνται 
με βάση τους συντε-
λεστές του άρθρου 
58 παρ. 1 και 2 ή 29 
παρ. 1, κατά περί-

πτωση, ανάλογα με 
το αν τηρούν διπλο-
γραφικά ή απλογρα-

φικά βιβλία
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Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των 
άρθρων 47, 57 και 58 του ν. 4172/2013

οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 47 του 
ν. 4172/2013, αλλά όσα ορίζονταν στις 
σχετικές διατάξεις του προϊσχύσαντος ν. 
2238/1994.

Άρθρο 57
Εκκαθάριση

Με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 
4172/2013 ορίζεται ότι το προϊόν της εκ-
καθάρισης θεωρείται διανομή 
κέρδους κατά το φορολογικό έτος 
εντός του οποίου ολοκληρώθηκε η 
εκκαθάριση του νομικού προσώπου 
ή της νομικής οντότητας, στο βαθ-
μό που το εν λόγω προϊόν υπερβαί-
νει το καταβεβλημένο κεφάλαιο. 
Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται 
ανεξάρτητα από την τήρηση απλο-
γραφικών ή διπλογραφικών βιβλί-
ων από το νομικό πρόσωπο ή τη 
νομική οντότητα που τίθεται σε 
εκκαθάριση.

Στην έννοια του καταβεβλημένου 
κεφαλαίου περιλαμβάνονται και τα 
αποθεματικά που έχουν σχηματι-
στεί κατά την τυχόν υπέρ το άρτιον έκδοση 
των μετοχών, εταιρικών μεριδίων, κ.λπ. των 
νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων 
του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, δεδομέ-
νου ότι αυτά αποτελούν κεφάλαιο προερχό-
μενο από καταβολή εισφορών των μετόχων, 
εταίρων, κ.λπ. των πιο πάνω προσώπων και 
όχι από έσοδα των νομικών προσώπων ή 
νομικών οντοτήτων.

Από το συνδυασμό των διατάξεων του άρ-
θρου 57, καθώς και αυτών του άρθρου 36, 
της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 62 και 
της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 64 του 
ν. 4172/2013, προκύπτει ότι το προϊόν της 
εκκαθάρισης, στο βαθμό που υπερβαίνει το 
σύμφωνα με τα ανωτέρω καταβεβλημένο 
κεφάλαιο, θεωρείται ως διανομή κέρδους 
και αντιμετωπίζεται ως μέρισμα, για την 
εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 
του ν. 4172/2013. Επομένως, το εν λόγω 
ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, 
με βάση τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 
1 του άρθρου 64 του ίδιου πιο πάνω νόμου 
και αποδίδεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην ΠΟΛ.1011/2.1.2014 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και 
βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 64 του 
ν. 4172/2013, στο τέλος του δεύτερου μήνα 

από την καταβολή του προϊόντος της εκκα-
θάρισης.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή δεν 
έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 
48 και 63 του ν. 4172/2013, δεδομένου ότι 
οι διατάξεις αυτές καταλαμβάνουν ενδο-
ομιλικά μερίσματα που καταβάλλονται σε 
περιπτώσεις πλην της εκκαθάρισης, όπως 
άλλωστε ορίζεται στο άρθρο 4 της Οδηγίας 

2011/96/ΕΕ σχετικά με το κοινό φορολο-
γικό καθεστώς μητρικών - θυγατρικών, με 
την επιφύλαξη των διατάξεων των ΣΑΔΦ.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που νο-
μικό πρόσωπο ή νομική οντότητα τίθεται 
σε εκκαθάριση και εμφανίζει αποθεματικά 
από κέρδη για τα οποία δεν έχει καταβληθεί 
φόρος εισοδήματος αυτά θα πρέπει να υπα-
χθούν σε φόρο εισοδήματος κατά το χρόνο 
ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στο άρθρο 47 της πα-
ρούσας συναθροιζόμενα με τα λοιπά αποτε-
λέσματα της εκκαθάρισης.

Για τον προσδιορισμό του προϊόντος της 
εκκαθάρισης, προκειμένου για την εφαρμο-
γή του άρθρου 57, σε περίπτωση που νομι-
κά πρόσωπα ή νομικές οντότητες προβαί-
νουν για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης 
στη μεταβίβαση, ως απόδοση των εισφο-
ρών τους, παγίων ή άλλων περιουσιακών 
στοιχείων (αποθεμάτων, τίτλων, κ.λπ.) στα 
μέλη τους, λαμβάνεται η αγοραία αξία των 
πιο πάνω παγίων ή η αξία των λοιπών στοι-
χείων, όπως προκύπτει από κάθε πρόσφορο 
μέσο (π.χ. έκθεση ορκωτού ελεγκτή). Για 
το τυχόν επιπλέον ποσό που προκύπτει από 
τη διαφορά της κατά τα ανωτέρω αξίας των 
μεταβιβαζόμενων στοιχείων από το κατα-

βεβλημένο κεφάλαιο, όπως αυτό ορίστηκε 
ανωτέρω, δεν παρακρατείται φόρος εισο-
δήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ-
θρων 62 και 64 του παρόντος, αλλά το ποσό 
αυτό περιλαμβάνεται στην ετήσια δήλωση 
φόρου εισοδήματος του δικαιούχου και φο-
ρολογείται ως μέρισμα.
Σημειώνεται ότι τα αναφερόμενα πιο πάνω 
έχουν εφαρμογή για το προϊόν εκκαθάρι-
σης που αποκτάται σε φορολογικά έτη που 

αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 
2014 και μετά. Σε περίπτωση 
που μέχρι την έκδοση της πα-
ρούσας έχει καταβληθεί προϊόν 
εκκαθάρισης πέραν του κατα-
βεβλημένου κεφαλαίου για το 
οποίο δεν έχει διενεργηθεί πα-
ρακράτηση φόρου εισοδήματος, 
με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι 
το ποσό αυτό θα συμπεριληφθεί 
στην ετήσια δήλωση φόρου ει-
σοδήματος του δικαιούχου, προ-
κειμένου να φορολογηθεί.

Άρθρο 58
Φορολογικός συντελεστής

1. Με τις διατάξεις της παρα-
γράφου 1 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι τα 
κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα 
που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι 
νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφι-
κά βιβλία, καθώς και τα νομικά πρόσωπα 
της περίπτωσης γ' του άρθρου 45 (μη κερ-
δοσκοπικού χαρακτήρα Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. 
που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλ-
λοδαπή, τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύ-
ματα) που τηρούν απλογραφικά βιβλία, φο-
ρολογούνται με συντελεστή είκοσι έξι τοις 
εκατό (26%).

Όταν οι υπόχρεοι των περιπτώσεων β' 
(προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν 
στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή), δ' (συνε-
ταιρισμοί και ενώσεις αυτών), ε' (κοινωνίες 
αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή 
μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές 
ή αφανείς που ασκούν επιχείρηση ή επάγ-
γελμα), στ' (κοινοπραξίες) και ζ' (νομικές 
οντότητες του άρθρου 2 που δεν περιλαμ-
βάνονται στις περιπτώσεις γ' έως στ' του 
άρθρου 45) του άρθρου 45 τηρούν απλο-
γραφικά βιβλία, τα κέρδη που αποκτούν 
από επιχειρηματική δραστηριότητα φορο-
λογούνται σύμφωνα με την κλίμακα της 
παραγράφου 1 του άρθρου 29, δηλαδή με 
την ακόλουθη κλίμακα:

συνέχεια στην επομένη σελίδα
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Φορολογητέο εισόδημα (ευρώ)
Συντελεστής (%)

< 50.000   26%
> 50.000   33%

Για παράδειγμα, ομόρρυθμη εταιρεία με 
απλογραφικά βιβλία απέκτησε μέσα στο 
φορολογικό έτος 2014 κέρδη 54.000€. Ο 
φόρος που οφείλεται ανέρχεται στο ποσό 
των 14.320€, το οποίο προκύπτει ως εξής: 
(26% x 50.000) + (33% x 4.000).

2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού 
ορίζεται ότι τα κέρδη από επιχειρηματική 
δραστηριότητα, από κάθε πηγή και αιτία, 
που αποκτούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί 
και οι ομάδες παραγωγών φορολογούνται 
με συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%). 

Διευκρινίζεται ότι στους αγροτικούς συ-
νεταιρισμούς περιλαμβάνονται ενώσεις 
αγροτικών συνεταιρισμών, κοινοπραξίες 
αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων, 
κεντρικές συνεταιριστικές ενώσεις, καθώς 
και αγροτικές εταιρικές συμπράξεις.

3. Με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου 
ορίζεται ότι ο φορολογούμενος (νομικό 
πρόσωπο ή νομική οντότητα) που αποκτά 
εισόδημα το οποίο υπόκειται σε παρα-
κράτηση φόρου σύμφωνα με το άρθρο 62 
(μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, αμοιβές, 
κ.λπ.) περιλαμβάνει το εισόδημα αυτό στα 
φορολογητέα κέρδη του πριν την αφαίρεση 
του παρακρατούμενου φόρου (μικτό ποσό).
Δεδομένου ότι το υπόψη θέμα ρυθμίζεται 
και με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 
4172/2013 θα δοθούν οδηγίες με νεότερη 
εγκύκλιό μας.

4. Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού 
ορίζεται ότι για τους φορολογούμενους των 
περιπτώσεων α' (κεφαλαιουχικές εταιρείες 
που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλ-
λοδαπή), β' (προσωπικές εταιρείες που συ-
στήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή), 
δ' (συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών), ε' 
(κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερ-
δοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, 
συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν 
επιχείρηση ή επάγγελμα) και στ' (κοινο-
πραξίες) του άρθρου 45 οι συντελεστές της 
παραγράφου 1 μειώνονται κατά ποσοστό 
σαράντα τοις εκατό (40%) για τα κέρδη που 
προκύπτουν από επιχειρηματική δραστηρι-
ότητα που ασκείται σε νησιά με πληθυσμό, 
σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, κάτω 
από τρείς χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους. 

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των 
άρθρων 47, 57 και 58 του ν. 4172/2013

Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου 
ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Τονίζεται ότι για τη μείωση κατά ποσοστό 
40% των συντελεστών της παραγράφου 1 
του άρθρου 58 ή της παραγράφου 1 του 
άρθρου 29, για διπλογραφικά ή απλογρα-
φικά βιβλία, κατά περίπτωση, απαιτείται 
τα πιο πάνω νομικά πρόσωπα ή νομικές 
οντότητες να έχουν την έδρα τους ή να δια-
τηρούν υποκατάστημα στα εν λόγω νησιά. 
Η πιο πάνω μείωση ισχύει μόνο για τα κέρ-
δη των πιο πάνω νομικών προσώπων και 
νομικών οντοτήτων που προκύπτουν από 
επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκεί-
ται στα νησιά αυτά. Συνεπώς, τα κέρδη που 
αποκτώνται από δραστηριότητες που δεν 
ασκούνται στα πιο πάνω νησιά φορολογού-
νται με τους συντελεστές της παρ. 1 χωρίς 
τη σχετική μείωση. Κατόπιν τούτων, όταν 
νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ασκεί 
επιχειρηματική δραστηριότητα και στη λοι-
πή Ελλάδα και σε νησιά με πληθυσμό κάτω 
από 3.100 κατοίκους θα πρέπει να τηρεί τα 
λογιστικά της αρχεία και στοιχεία με τέτοιο 
τρόπο ώστε να προσδιορίζονται ευχερώς τα 
κέρδη της ανά περιοχή.

Περαιτέρω και δεδομένου ότι τα πιο πάνω 
πρόσωπα δύνανται, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 8 του ν. 4172/2013, να 
έχουν φορολογικό έτος που λήγει σε ημε-
ρομηνία άλλη πέραν της 31ης Δεκεμβρί-
ου και προκειμένου να εφαρμοσθούν οι 
υπόψη διατάξεις, οι οποίες ισχύουν μέχρι 
31.12.2015, με την παρούσα γίνεται δεκτό 
ότι οι συντελεστές της παρ. 1 θα μειωθούν 
κατά 40% για τα κέρδη που αντιστοιχούν 
στο χρονικό διάστημα που περιλαμβάνεται 
μέσα στο έτος 2015.

Για παράδειγμα, ανώνυμη εταιρεία με 
φορολογικό έτος 1.9.2015 - 31.8.2016 
απέκτησε κέρδη από επιχειρηματική 
δραστηριότητα ασκηθείσα σε νησί με λι-
γότερους από 3.100 κατοίκους, σύμφωνα 
με την τελευταία απογραφή, 500.000€. Ο 
αναλογών φόρος έχει ως εξής:

α) Φόρος που αναλογεί στα κέρδη με μει-
ωμένο συντελεστή: [500.000€ x (4/12)] 
x [26% x (1-0,4)] = 166.667€ x 15,6% = 
26.000€ 

β) Φόρος που αναλογεί στα κέρδη χωρίς τη 
μείωση του συντελεστή: [500.000€ (8/12)] 
x 26% = 333.333€ x 26% = 86.667€ Συνο-
λικός αναλογών φόρος = 26.000€ + 86.667€ 

= 112.667€
5. Με τις διατάξεις της παρ. 5 του ίδιου 
άρθρου ορίζεται ότι τα κέρδη των επιχειρή-
σεων των περιπτώσεων α' (κεφαλαιουχικές 
εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή 
ή την αλλοδαπή), β' (προσωπικές εταιρεί-
ες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την 
αλλοδαπή), δ' (συνεταιρισμοί και ενώσεις 
αυτών), ε' (κοινωνίες αστικού δικαίου, 
αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκο-
πικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς 
εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελ-
μα) και στ' (κοινοπραξίες) του άρθρου 45, 
εφόσον αυτές εμπίπτουν στην έννοια των 
πολύ μικρών επιχειρήσεων, όπως ορίζονται 
στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής 
της 6ης Μαΐου 2003, από τη διάθεση πα-
ραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την 
εταιρεία «Δ.Ε.Η. Α.Ε.» ή άλλο προμηθευ-
τή, μετά από την ένταξή τους στο «Ειδικό 
Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών 
Συστημάτων μέχρι δέκα (10) Kw», κατόπιν 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, η οποία εκ-
δίδεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 
14 του ν. 3468/2006 (Α' 8), απαλλάσσονται 
του φόρου. Η εν λόγω απαλλαγή χορηγείται 
με την προϋπόθεση ότι τα κέρδη εμφανίζο-
νται σε ειδικό λογαριασμό με την ονομασία 
«Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολ-
ταϊκών Συστημάτων μέχρι δέκα (10) Kw». 
Σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίη-
σής τους, φορολογούνται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος Κώδικα κατά το 
χρόνο διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους 
αντίστοιχα (σχετ. άρθρο 47). Για τα νομικά 
πρόσωπα που τηρούν απλογραφικά βιβλία, 
το απαλλασσόμενο ποσό θα αφαιρείται κατ' 
ανάγκη από τα καθαρά κέρδη προκειμένου 
για το προσδιορισμό των φορολογητέων 
κερδών τους, δίχως να εμφανίζεται σε λο-
γαριασμό αποθεματικού.

Επισημαίνεται ότι η σχετική απόφαση της 
παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3468/2006 έχει 
εκδοθεί από τους Υπουργούς Οικονομικών 
και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργει-
ας και Κλιματικής Αλλαγής, βρίσκεται σε 
ισχύ και επικαιροποιείται κάθε έτος.

6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν 
εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώ-
νται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 
την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ


