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Φορολογικά | Οικονομικά
 ΠΟΛ.1075/31.3.2015 

Καθορισμός διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης 
ειδικών περιπτώσεων του έκτακτου ειδικού τέλους 

ακινήτων (ΕΕΤΑ) 

Στην περίπτωση κατά την οποία οι κύριοι ή επικαρπωτές ακινήτου, στο οποίο 
επιβλήθηκε Ε.Ε.Τ.Α. είναι περισσότεροι του ενός και το τέλος δεν εξοφλήθη-
κε στο σύνολό του ή εν μέρει μέσω του λογαριασμού κατανάλωσης του ηλε-

κτρικού ρεύματος, αλλά βεβαιώθηκε στο όνομα ενός εξ αυτών, παρέχεται η δυνατό-
τητα σε αυτόν να προσέλθει στον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. και, προσκομίζοντας 
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν ο Α.Φ.Μ. ή τα πλήρη στοιχεία 
ταυτότητας, από τα οποία δύναται να προκύψει ο Α.Φ.Μ., καθώς και τα ποσοστά 
ιδιοκτησίας όλων των άλλων κυρίων ή επικαρπωτών του ακινήτου, να αιτηθεί τον 
επιμερισμό του βεβαιωμένου τέλους ανάλογα με τα ποσοστά τους, έτσι ώστε να 
μην υπολείπεται ποσό Ε.Ε.Τ.Α. που να μην μπορεί να βεβαιωθεί. Στην περίπτωση 
που δεν μπορεί να προσκομισθεί το συμβόλαιο ή αντίγραφο αυτού, κατάσταση με 
την πλήρη καταγραφή των στοιχείων των συμβολαίων, που αφορούν τους λοιπούς 
συνιδιοκτήτες (ο αριθμός, η ημερομηνία του, το όνομα του συμβολαιογράφου και, 
αν είναι εφικτό, και ο αριθμός εγγραφής στο υποθηκοφυλακείο) καθώς και υπεύθυνη 
δήλωση περί του αληθούς των αναφερομένων σε αυτή, ώστε να πραγματοποιηθεί 
ο επιμερισμός του τέλους επί του βεβαιωμένου ποσού μεταξύ των λοιπών συνιδιο-
κτητών.

Η παραπάνω διαδικασία ακολουθείται και στις περιπτώσεις στις οποίες το βεβαι-
ωμένο Ε.Ε.Τ.Α. προέρχεται από παροχή ρεύματος που ηλεκτροδοτεί περισσότερες 
από μια αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδει-
κτικά έγγραφα από τα οποία θα προκύπτουν ο Α.Φ.Μ. ή τα πλήρη στοιχεία ταυτότη-
τας, από τα οποία δύναται να προκύψει ο Α.Φ.Μ., όσων ηλεκτροδοτούνται από αυτή 
την παροχή καθώς και τα ποσοστά ιδιοκτησίας του συνόλου των κυρίων ή επικαρ-
πωτών των οριζόντιων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το σχετικό συμβόλαιο σύστασης 
οριζόντιας ιδιοκτησίας.

Στην περίπτωση κατά την οποία αρμόδιος Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. για τους υπόλοι-
πους κυρίους ή επικαρπωτές είναι άλλος από τον αρμόδιο Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. 
του κυρίου ή επικαρπωτή, στον οποίο βεβαιώθηκε το Ε.Ε.Τ.Α., ο τελευταίος διαβι-
βάζει τους χρηματικούς καταλόγους, που θα προέλθουν από τον επιμερισμό, στους 
αρμόδιους κατά περίπτωση Προϊσταμένους Δ.Ο.Υ..

Η διαγραφή του Ε.Ε.Τ.Α. από το πρόσωπο, στο οποίο βεβαιώθηκε στο σύνολό του 
το τέλος, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στην περίπτωση κατά την οποία δεν είναι 
δυνατή η υπόδειξη και παροχή των απαραίτητων αποδεικτικών εγγράφων για το 
σύνολο των υπόχρεων.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Αικατερίνη Σαββαΐδου

- ΠΟΛ.1087/16.4.2015 
Απόδειξη αγροτικής ιδιότητας για τη 
χορήγηση αγροτικής απαλλαγής 

- ΠΟΛ.1089/20.4.2015 
Τροποποίηση της ΠΟΛ 1066/2.4.2013 
(ΦΕΚ 753/Β’/2.4.2013 απόφασης για 
την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες 
του ειδικού καθεστώτος

-ΠΟΛ.1094/17.4.2015 
Φορολογική μεταχείριση των υποτρο-
φιών, των χρηματικών βραβείων και 
των βοηθημάτων - οικονομικών ενι-
σχύσεων

-ΠΟΛ.1097/28.4.2015 
Οδηγίες συμπλήρωσης Ε3 (Κατάστα-
ση οικονομικών στοιχείων από επιχει-
ρηματική 
δραστηριότητα) και Κατάστασης Φο-
ρολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού 
έτους 2014
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Κατόπιν ερωτημάτων σχετικά με 
το ανωτέρω θέμα και εξαιτίας 
των αμφισβητήσεων που έχουν 

δημιουργηθεί, σας ενημερώνουμε για τα 
εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
634/1977, όπως ισχύουν, παρέχεται 
απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης 
ακινήτων σε συμβάσεις αγοράς ή ανταλ-
λαγής γεωργικών ή κτηνοτροφικών 
εκτάσεων, εφόσον η μεταβίβαση γίνεται 
σε αγρότη. Για την απόδειξη της ιδιό-
τητας του αγρότη σύμφωνα με την υπ' 
αριθμ. πρωτ. 337410/10.7.1998 (ΦΕΚ 
712 τ. Β'/1998) ΚΥΑ Υπ. Οικονομικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης, εκδίδεται 
βεβαίωση από τη Διεύθυνση Αγροτικής 
Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης, ύστερα από αίτηση του 
ενδιαφερομένου που υποβάλλεται στην 
πιο πάνω υπηρεσία και σύμφωνη γνω-
μοδότηση τριμελούς επιτροπής.

Όμως, με τις διατάξεις του ν. 2520/1997 
(«Μέτρα για τους νέους αγρότες, σύ-
σταση Οργανισμού Γεωργικής Επαγ-

γελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης 
και Απασχόλησης και άλλες διατάξεις), 
προβλέφθηκε επιπλέον ότι για την από-
δειξη της ιδιότητας του νέου αγρότη 
και του αγρότη απαιτείται και η εγγρα-
φή των ενδιαφερομένων στο Μητρώο 
Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύ-
σεων, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο 
της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν. 
2332/1995 (ΦΕΚ 181 Α), ο οποίος κα-
ταργήθηκε με το άρθρο 11 Ν.3874/2010 
(ΦΕΚ Α 151/2010) και αντίστοιχα ισχύ-
ουν οι διατάξεις του τελευταίου.
Κατόπιν υποβολής ερωτήματος στην 
αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
αναφορικά με την απόδειξη της αγρο-
τικής ιδιότητας, με το με αρ. πρωτ. 
1220/34804/26-3-2015 έγγραφό της 
μας ενημέρωσε ότι μέχρι σήμερα δεν 
έχει εκδοθεί νέα ΚΥΑ που να συμπλη-
ρώνει και να τροποποιεί ή να αντικα-
θιστά την προαναφερθείσα υπ' αριθμ. 
337410/10.7.1998 ΚΥΑ, ενώ η βεβαίω-
ση η οποία χορηγείται από το Μητρώο 
Αγροτών (ν. 3874/2010) δεν είναι έγ-
γραφο δεσμευτικό για την απόδειξη της 

αγροτικής ιδιότητας. Σε κάθε περίπτωση 
λοιπόν, η κρίση για την απόδειξη της 
αγροτικής ιδιότητας, ανήκει αποκλει-
στικά στην αρμοδιότητα των Δ/νσεων 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρι-
κής των Περιφερειακών Ενοτήτων των 
Νομών (πρώην Δ/νσεις Αγροτικής Ανά-
πτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοική-
σεων), η βεβαίωση των οποίων είναι 
δεσμευτική ενώπιον κάθε αρχής.
Συνεπώς, για την απόδειξη της αγροτι-
κής ιδιότητας κατά την επίκληση των 
απαλλακτικών διατάξεων από το φόρο 
μεταβίβασης ακινήτων, των νόμων 
634/1977 και 2520/1977, απαιτείται 
η προσκόμιση της ως άνω βεβαίωσης 
από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενο-
τήτων των Νομών (πρώην Δ/νση Αγρο-
τικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων), όπως ορίζεται και με 
την με αρ. πρωτ. 1086938/581/Β0013/
ΠΟΛ.1205/21.7.1998 εγκύκλιο.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙ-
ΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

 ΠΟΛ.1087/16.4.2015 
Απόδειξη αγροτικής ιδιότητας για τη χορήγηση αγροτικής απαλλαγής 
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Στην ΑΥΟ ΠΟΛ.1066/2.4.2013 
επέρχονται οι κάτωθι τροποποιή-
σεις:

Στο άρθρο 5 της Α.Υ.Ο. 
ΠΟΛ.1066/2.4.2013 αντικαθίστανται οι 
παραγρ. 1,4,5,6 και 7 και προστίθεται νέα 
παράγραφος ως εξής:

«1. Να παραλαμβάνουν τις αιτήσεις 
επιστροφής μαζί με τις αναλυτικές κα-
ταστάσεις φορολογικών παραστατικών 
που υποβάλλονται απευθείας από τους 
αγρότες και μετά από ένα σύντομο έλεγ-
χο της ορθής μεταφοράς των ποσών των 
φορολογικών στοιχείων στην αίτηση επι-
στροφής, τις καταχωρούν στο σύστημα 
TAXIS.»

«4. Να προβαίνουν σε σύγκριση 
του συνόλου των ακαθαρίστων 
εσόδων που προκύπτει από τα φο-
ρολογικά παραστατικά της αίτησης 
επιστροφής με τη συνολική κανο-
νική αξία της αγροτικής παραγω-
γής κάθε δικαιούχου που περιλαμ-
βάνεται στο ηλεκτρονικό αρχείο 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων ή του εξουσιοδοτημένου 
από το ΥΠΑΑΤ εποπτευόμενου Οργανι-
σμού που αναρτάται στο INTRANET από 
τη ΓΓΠΣ και:
α) Εφόσον το συνολικό ποσό των ακα-
θαρίστων εσόδων που προκύπτει από τα 
φορολογικά παραστατικά της αίτησης 
επιστροφής δεν υπερβαίνει τη συνολική 
κανονική αξία της αγροτικής παραγωγής 
του αιτούντος, πραγματοποιούν την επι-
στροφή χωρίς περαιτέρω έλεγχο, εντός 
μηνός από την υποβολή της αίτησης, 
εκτός εάν ο Προϊστάμενος της αρμόδιας 
Δ.Ο.Υ. διαθέτει στοιχεία ή πληροφορί-
ες με βάση τα οποία υπάρχουν βάσιμες 
υπόνοιες καταστρατήγησης των διατά-
ξεων. Χωρίς έλεγχο και εντός της ίδιας 
προθεσμίας πραγματοποιείται επίσης η 
επιστροφή στην περίπτωση που από τη 
σύγκριση των ακαθάριστων εσόδων της 
αίτησης με την κανονική αξία του ΥΠΑ-
ΑΤ προκύπτει διαφορά φόρου προς επι-
στροφή μέχρι 100 ευρώ.
β) Σε κάθε περίπτωση που ο Προϊστά-
μενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. διαπιστώνει 
από στοιχεία ή βάσιμες πληροφορίες (π.χ. 

δελτία πληροφοριών, εκθέσεις ελέγχου 
κλ.π.) που περιέχονται σε γνώση του ότι ο 
αιτών αγρότης ενήργησε ως λήπτης εικο-
νικού ή πλαστού φορολογικού στοιχείου 
ή στοιχείου που νόθευσε αυτός ή άλλος 
για λογαριασμό του, η αίτηση διαβιβά-
ζεται οπωσδήποτε στη ΔΟΥ που διαθέτει 
τμήμα ελέγχου προκειμένου να διενεργη-
θεί μερικός φορολογικός έλεγχος που θα 
αφορά το σύνολο των φορολογικών στοι-
χείων της αίτησης και η επιστροφή του 
υπόλοιπου ποσού που δεν αντιστοιχεί σε 
τέτοιου είδους παραστατικά δεν πραγμα-
τοποιείται.

5. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας επι-
στροφής πραγματοποιείται εντός προ-
θεσμίας ενενήντα (90) ημερών από την 

υποβολή της αίτησης επιστροφής.

6. Η επιστροφή του φόρου γίνεται με 
απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδι-
ας Δ.Ο.Υ. και την έκδοση ΑΦΕΚ.

7. Το ποσό της επιστροφής Φ.Π.Α., κατα-
τίθεται στον προσωπικό λογαριασμό τρα-
πέζης που έχει υποδειχθεί από τον αγρότη 
στην αίτηση επιστροφής. Στην περίπτω-
ση που η αίτηση επιστροφής υποβάλλεται 
από τους κληρονόμους, το ποσό της επι-
στροφής αποδίδεται στα πρόσωπα αυτά, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Ειδικά για αιτήσεις που θα υποβληθούν 
μέσω συνεταιριστικών οργανώσεων το 
έτος 2015 το ποσό της επιστροφής θα κα-
τατεθεί στους λογαριασμούς των αγροτών 
που έχουν δηλωθεί από τους ίδιους στην 
αίτηση ενιαίας ενίσχυσης για την κατα-
βολή των σχετικών δικαιωμάτων τους. 
Το ΑΦΕΚ εκδίδεται στο όνομα της συνε-
ταιριστικής οργάνωσης. Μετά από τους 
τυχόν συμψηφισμούς θα παραδίδεται 
στη συνεταιριστική οργάνωση αναλυτική 
εκτύπωση αίτησης επιστροφής που θα πε-
ριλαμβάνει και τους αριθμούς τραπεζικών 

λογαριασμών των δικαιούχων και τα δι-
πλότυπα είσπραξης που έχουν εκδοθεί για 
τους συμψηφισμούς. Η Δ.Ο.Υ. θα κατα-
θέτει με εντολή μεταφοράς το υπόλοιπο 
ποσό για κάθε ΑΦΕΚ σε τραπεζικό ειδικό 
λογαριασμό που θα χρησιμοποιηθεί απο-
κλειστικά για την απόδοση των ποσών 
επιστροφής ΦΠΑ σε αγρότες, που πρέπει 
να δημιουργήσουν οι συνεταιριστικές ορ-
γανώσεις για τους σκοπούς της παρούσας 
απόφασης. Εντός πέντε (5) ημερών από 
την ημερομηνία κατάθεσης των ποσών 
επιστροφής ΦΠΑ στον ανωτέρω ειδικό 
τραπεζικό λογαριασμό, οι συνεταιριστι-
κές οργανώσεις υποχρεούνται να κατα-
θέσουν τα επιστρεφόμενα ποσά χωρίς 
καμία παρακράτηση και στο ακέραιο στο 
λογαριασμό κάθε δικαιούχου αγρότη και 

να επιστρέψουν, εντός είκοσι 
(20) εργασίμων ημερών, συνο-
λικό για κάθε ΑΦΕΚ, extrait της 
Τράπεζας από το οποίο αποδει-
κνύεται η καταβολή αυτή και 
στο οποίο αναφέρεται υποχρε-
ωτικά ο αριθμός του ΑΦΕΚ. 
Ποσά που ενδεχομένως δεν 
είναι δυνατόν να κατατεθούν 

απ' ευθείας στους λογαριασμούς δικαιού-
χων αγροτών επιστρέφονται στην αρμό-
δια Δ.Ο.Υ προκειμένου να επιστραφούν 
απευθείας στους αγρότες.

8. Η Δ.Ο.Υ υποχρεούται πριν την κατά-
θεση με εντολή μεταφοράς του υπόλοι-
που ποσού για κάθε ΑΦΕΚ στον Ειδικό 
λογαριασμό που θα χρησιμοποιηθεί απο-
κλειστικά για την απόδοση των ποσών 
επιστροφής ΦΠΑ σε αγρότες, να ζητά 
από την συνεταιριστική οργάνωση να 
προσκομίσει βεβαίωση από την τράπεζα 
που έχει ανοιχθεί ο εν λόγω λογαριασμός 
στην οποία θα βεβαιώνεται:
α) ο αριθμός του λογαριασμού,
β) ο δικαιούχος του λογαριασμού
γ) για ποιο σκοπό θα χρησιμοποιηθεί ο 
λογαριασμός αυτός

2. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ

ΑΙΚ. ΣABBΑΪΔΟΥ

 ΠΟΛ.1089/20.4.2015 
Τροποποίηση της ΠΟΛ 1066/2.4.2013 (ΦΕΚ 753/Β'/2.4.2013 απόφασης για την 

επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος 

Ειδικά για αιτήσεις που θα υποβληθούν μέσω συ-
νεταιριστικών οργανώσεων το έτος 2015 το ποσό 

της επιστροφής θα κατατεθεί στους λογαριασμούς 
των αγροτών που έχουν δηλωθεί από τους ίδιους 
στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης για την καταβολή 

των σχετικών δικαιωμάτων τους
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Με αφορμή την υποβολή ερωτημά-
των αναφορικά με το πιο πάνω 
θέμα, σας πληροφορούμε τα ακό-

λουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 
7 του ν. 4172/2013 ορίζονται οι κατηγορίες 
των εισοδημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του Κ.Φ.Ε.:

α) εισόδημα από μισθωτή εργασία και συ-
ντάξεις,

β) εισόδημα από επιχειρηματική δραστηρι-
ότητα,

γ) εισόδημα από κεφάλαιο και

δ) εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κε-
φαλαίου.

2. Στην αιτιολογική έκθεση του άρθρου αυ-
τού διευκρινίστηκε ότι «σε φόρο υπόκεινται 
μόνο τα εισοδήματα που εμπίπτουν σε μια 
από τις τέσσερις κατηγορίες που αναγνωρί-
ζονται στο άρθρο αυτό και συνεπώς ό,τι δεν 
εμπίπτει στο εννοιολογικό πεδίο κανενός από 
τα αναφερόμενα εισοδήματα, δεν υπόκειται 
σε φόρο. Για παράδειγμα οι υποτροφίες ή τα 
χρηματικά βραβεία, που χορηγούνται από το 
δημόσιο ή άλλους φορείς, δεν υπάγονται σε 
καμία από τις αναγνωριζόμενες πηγές εισο-
δήματος και κατά τούτο δεν υπόκεινται σε 
φόρο».

3. Υποτροφίες που κατά τα ανωτέρω δεν 
εμπίπτουν στο εννοιολογικό πεδίο κανενός 
εκ των παραπάνω κατηγοριών εισοδήματος, 
νοούνται τα χρηματικά ποσά που καταβάλ-
λονται από το Δημόσιο και από άλλους δη-
μόσιους ή ιδιωτικούς φορείς (π.χ. Ν.Π.Δ.Δ., 
Ν.Π.Ι.Δ., οργανισμούς, ιδρύματα, κοινωφε-
λείς περιουσίες του ν. 4182/2013, ιδιωτικές 
επιχειρήσεις κ.λπ.) ως οικονομική ενίσχυση 
σε σπουδαστές οποιασδήποτε αναγνωρισμέ-
νης εκπαιδευτικής βαθμίδας ή επαγγελμα-
τικής κατάρτισης με σκοπό την συνέχιση ή 
την ολοκλήρωση των σπουδών και την από-
κτηση τίτλου σπουδών, για δίδακτρα, έξοδα 
διαμονής ή τροφεία κατά τη διάρκεια των 
σπουδών τους ή για τη βράβευσή τους, λόγω 
των εξαιρετικών επιδόσεών τους στις σπου-
δές τους.

Τα ποσά των υποτροφιών που καταβάλλο-
νται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς 
προς τους υπαλλήλους τους ή τα τέκνα και 
λοιπούς συγγενείς αυτών, θα κρίνεται κατά 

περίπτωση αν συγκεντρώνουν τις πιο πάνω 
προϋποθέσεις ή αποτελούν εισόδημα των 
άρθρων 12 και 13 του ν. 4172/2013.

Τα ποσά που καταβάλλονται από τα ΑΕΙ, 
ΤΕΙ, ερευνητικές επιτροπές κ.λπ. σε ερευ-
νητές ή προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς 
φοιτητές ως αμοιβή για τη συμμετοχή τους 
σε ερευνητικά προγράμματα, καθώς και 
αυτά που καταβάλλονται από το ΕΚΕΦΕ 
Δημόκριτος κατά το διάστημα εκπόνησης 
διδακτορικής διατριβής χαρακτηρίζονται ως 
εισόδημα από μισθωτή εργασία ή επιχειρη-
ματική δραστηριότητα, κατά περίπτωση.

4. Χρηματικά βραβεία που δεν εμπίπτουν 
στο εννοιολογικό πεδίο καμίας κατηγορίας 
εισοδήματος του ν. 4172/2013 νοούνται τα 
χρηματικά ποσά που καταβάλλονται σε φυ-
σικά πρόσωπα ως χρηματικοί έπαινοι ή χρη-
ματικά έπαθλα από το Δημόσιο ή άλλους δη-
μόσιους ή ιδιωτικούς φορείς (π.χ. Ν.Π.Δ.Δ., 
Ν.Π.Ι.Δ., οργανισμούς, ιδρύματα, κοινωφε-
λείς περιουσίες του ν. 4182/2013, ιδιωτικές 
επιχειρήσεις κ.λπ.), για την ηθική και υλική 
αμοιβή τους καθώς και την αναγνώριση και 
επιδοκιμασία των ατομικών ικανοτήτων ή 
επιδόσεων ή αρετών τους.

Τα χρηματικά βραβεία για να εξαιρεθούν από 
το φόρο εισοδήματος δεν πρέπει να αποτε-
λούν κέρδος ή ωφέλεια για τους δικαιούχους 
από προσφερόμενη εργασία, αλλά απλώς να 
συμβολίζουν την αναγνώριση της προσπά-
θειας των βραβευόμενων προσώπων και να 
συμπληρώνουν την τιμητική διάκριση που 
τους απονέμεται.

Σε περίπτωση προκήρυξης διαγωνισμού 
με την υπόσχεση απονομής βραβείου για 
την εκτέλεση κάποιας εργασίας, η οποία 
θα πραγματοποιηθεί μετά τη διενέργεια του 
διαγωνισμού και το αποτέλεσμα της εργα-
σίας (έργο) θα περιέλθει σύμφωνα με τους 
όρους της προκήρυξης στην ιδιοκτησία του 

αγωνοθέτη και όχι του διαγωνιζόμενου, του 
οποίου θα προκριθεί το έργο, το αθλοθετού-
μενο έπαθλο δεν αποτελεί βραβείο με την πιο 
πάνω έννοια, αλλά αμοιβή για την εκπόνη-
ση του έργου που θα προκριθεί. Επομένως, 
ανεξαρτήτως της νομικής υπόστασης του 
φορέα που διενεργεί την προκήρυξη, στα πιο 
πάνω ποσά που καταβάλλονται με τη μορφή 
βραβείου δεν εφαρμόζονται απαλλακτικές 
διατάξεις.

Γενικά, τα χρηματικά βραβεία που καταβάλ-
λονται από τον εργοδότη σε υπαλλήλους του 
για μελέτες, εφευρέσεις κλπ, εφόσον περι-

έρχονται στην κυριότητα του εργοδότη 
και αξιοποιούνται από αυτόν, αποτελούν 
εισόδημα από μισθωτή εργασία.

Τα χρηματικά βραβεία που καταβάλλο-
νται στους υπαλλήλους οποιουδήποτε 
ιδιωτικού ή δημόσιου φορέα, για επι-
βράβευση των επιστημονικών ή καλλιτε-
χνικών επιδόσεών τους, καθώς και στα 
τέκνα τους για τις επιδόσεις τους στις γυ-
μνασιακές ή ακαδημαϊκές τους σπουδές, 
αποτελούν τιμητική διάκριση και δεν συ-
γκεντρώνουν τα εννοιολογικά στοιχεία 

του εισοδήματος από μισθωτή εργασία.
Τιμητική χορηγία προς επαγγελματίες καλ-
λιτέχνες από το υπουργείο Πολιτισμού απο-
τελεί εισόδημα από επιχειρηματική δραστη-
ριότητα, καθόσον δεν χαρακτηρίζεται ως 
βραβείο για την επιστημονική, καλλιτεχνική 
ή πνευματική του επίδοση.

5. Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται 
ως οικονομική ενίσχυση - βοήθημα σε ευ-
παθείς κοινωνικές ομάδες (ηλικιωμένους, 
άτομα με ψυχωτικές παθήσεις, άστεγους, 
άπορους, άτομα με ειδικές ανάγκες κλπ), 
από το Δημόσιο, ή από άλλους δημόσιους ή 
ιδιωτικούς φορείς (π.χ. Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., 
οργανισμούς, ιδρύματα, κοινωφελείς περιου-
σίες του ν. 4182/2013, ιδιωτικές επιχειρήσεις 
κ.λπ.), δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία ει-
σοδήματος του άρθρου 7 και επομένως δεν 
φορολογούνται.

6. Σε κάθε περίπτωση καταβολής υποτροφι-
ών, χρηματικών βραβείων και βοηθημάτων-
οικονομικών ενισχύσεων θα εξετάζεται από 
την φορολογική Διοίκηση, εάν τυχόν συγκα-
λύπτεται φορολογητέο εισόδημα ή παροχή 
σε είδος υποκείμενη σε φόρο. 

Η Γεν. Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Αικ. Σαββαΐδου

 ΠΟΛ.1094/17.4.2015 
Φορολογική μεταχείριση των υποτροφιών, των χρηματικών βραβείων 

και των βοηθημάτων - οικονομικών ενισχύσεων 
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συνέχεια στην επομένη σελίδα

Ύστερα από τις μεταβολές που επήλ-
θαν στη φορολογία εισοδήματος με 
τον ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167), πα-

ρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις για την 
συμπλήρωση των παραπάνω εντύπων:

Α) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Ε3).

Στο νέο έντυπο Ε3 προστέθηκαν νέοι κωδικοί 
- λοιπές αλλαγές:
ΠΙΝΑΚΕΣ Α' - Ε'

α) κωδ. 597, για τους ασκούντες επιχειρημα-
τική δραστηριότητα που έχουν την εμπορική 
ιδιότητα, προκειμένου να μην εφαρμοστεί η 
διάταξη της περ. στ' της παρ.2 του άρθρου 
12 του ν.4172/2013. Ο κωδικός αυτός αφορά 
φυσικά πρόσωπα για τα οποία, δεν προέχει 
το στοιχείο της επιστημονικής, καλλιτεχνι-
κής και πνευματικής δημιουργίας, δηλαδή 
δεν εντάσσονταν στα επαγγέλματα που με 
τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν.2238/1994 
χαρακτηρίζονταν ως ελευθέρια επαγγέλματα 
(σχετ. ΠΟΛ.1120/25.4.2014). 
β) κωδ. 595-596, για τις αγροτικές επιχειρή-
σεις υπαγόμενες στο «κανονικό καθεστώς 
Φ.Π.Α.» και στο «ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α.» 
(άρθρο 41 ν.2859/2000).
γ) Στον Πίνακα Α' απαλείφθηκαν τα στοιχεία 
του συζύγου (υπόχρεου) για τις περιπτώσεις 
ατομικής επιχείρησης που ανήκει στη σύζυ-
γο.
δ) Στον Πίνακα Γ' απαλείφθηκαν οι κωδ. 066 
(βιβλίο παραγωγής - κοστολογίου), 069 (τή-
ρηση αναλυτικής λογιστικής) και 071 (ανέλε-
γκτες χρήσεις).
ε) κωδ. 907-908 (Πίνακας Ε'), για τις αγροτι-
κές επιδοτήσεις παγίων και λοιπών δαπανών 
και για τις λοιπές αγροτικές επιδοτήσεις - 
αποζημιώσεις αντίστοιχα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ'. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΕΩΝ (ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ) ΜΕ 
ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛ-
ΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ / ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΣΕ 
ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ.
Στον πίνακα αυτό καταργήθηκε/διαγράφηκε 
ο υποπίνακας «Εξωλογιστικός προσδιορι-
σμός κερδών επιχειρήσεων καθώς και ακαθά-
ριστα έσοδα ανά Μ.Σ.Κ.Κ. για βιβλία απλο-
γραφικά» καθόσον δεν υφίστανται διατάξεις 
περί εξωλογιστικού προσδιορισμού του εισο-
δήματος και ταυτόχρονα αναριθμήθηκαν οι 
λοιποί υποπίνακες του πίνακα αυτού.
Επίσης, οι στήλες που αφορούσαν δαπάνες, 
έσοδα κ.λπ. για «ελεύθερους επαγγελματίες» 
καταργούνται, καθόσον το εισόδημα αυτό εί-

ναι εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριό-
τητα εντασσόμενο πλέον στην κατηγορία της 
παροχής υπηρεσιών.
Ωστόσο, προστέθηκαν στήλες για τους 
ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστη-
ριότητα για τους οποίους το εισόδημά τους 
φορολογείται με το φορολογικό συντελεστή 
13% (παρ.3 άρθρου 29) όταν το υποκείμενο 
φόρου είναι αγροτική επιχείρηση.
Ο Πίνακας ΣΤ' χρησιμοποιείται, για τον 
προσδιορισμό του λογιστικού αποτελέσμα-
τος από τους επιτηδευματίες και τους απο-
κτώντες γεωργικό εισόδημα, που δεν είναι 
υπόχρεοι ή απαλλάσσονται από τον Κ.Φ.Α.Σ. 
σε τήρηση βιβλίων, καθόσον αυτοί θεωρείται 
ότι αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική 
δραστηριότητα. Στις περιπτώσεις αυτές ο 
προσδιορισμός του λογιστικού αποτελέσμα-
τος γίνεται με βάση τα δεδομένα των φορολο-
γικών στοιχείων που προβλέπονται από τον 
Κ.Φ.Α.Σ. και θα αποτυπωθούν στους ανάλο-
γους κωδικούς του πίνακα αυτού. Διευκρι-
νίζεται ότι οι μη επιτηδευματίες (εισηγητές 
σεμιναρίων, συγγραφείς δημόσιοι υπάλληλοι 
κλπ.) δεν υποβάλλουν Ε3 καθόσον ολόκληρο 
το εισόδημά τους από επιχειρηματική δρα-
στηριότητα εμφανίζεται επί του εντύπου Ε1.

α) Κωδ. 348 Προκειμένου να προκύψει το 
καθαρό εισόδημα των υπαγόμενων στις δι-
ατάξεις της περ. στ' της παραγράφου 2 του 
άρθρου 12 του ν.4172/2013 (φυσικά πρό-
σωπα που υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις 
ενώ αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματι-
κή δραστηριότητα, φορολογούνται τελικώς 
ως μισθωτοί) από τα ακαθάριστα έσοδα θα 
αφαιρούνται μόνο οι δαπάνες των εισφορών 
σε ταμεία ΟΑΕΕ κλπ. (κωδ. 517) δηλαδή, δεν 
θα αφαιρούνται οι υπόλοιπες δαπάνες που 
έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία.

β) Κωδ. 347
Ως προς την ορθή απεικόνιση του αποτελέ-
σματος (κέρδος-ζημία) της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας στην οποία εντάσσεται και 
το αγροτικό εισόδημα επισημαίνεται ότι:

ι) Ο φορολογικός συντελεστής 13% εφαρμό-
ζεται επί των κερδών από αγροτική επιχειρη-
ματική δραστηριότητα ανεξάρτητα από τον 
τόπο και τον τρόπο (λιανικώς ή χονδρικώς) 
πώλησης των παραγόμενων αγροτικών προϊ-
όντων. Επομένως, τα έσοδα των παραγωγών 
γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, 
δασοκομικών, υλοτομικών και αλιευτικών 
προϊόντων, που προέρχονται είτε από την 
πώληση των προϊόντων που παράγουν είτε 
από την εξαγωγή τους, φορολογούνται με 
φορολογικό συντελεστή 13%. Ειδικότερα, 
οι ως άνω παραγωγοί φορολογούνται με συ-

ντελεστή 13% μόνο στην περίπτωση πώλη-
σης (χονδρικώς ή λιανικώς) των δικών τους 
προϊόντων, δηλαδή των προϊόντων που έχουν 
παράγει οι ίδιοι (και μόνο αυτά) είτε από δικό 
τους κατάστημα είτε σε λαϊκές αγορές. 
Επομένως, προϋπόθεση για την εφαρμογή 
του συντελεστή 13% σύμφωνα με τα ανωτέ-
ρω, είναι τα πωλούμενα προϊόντα να παρά-
γονται αποκλειστικά από τον παραγωγό και 
να μην έχουν υποστεί μεταποίηση. Στην έν-
νοια της μεταποίησης δε συμπεριλαμβάνεται 
η απλή συσκευασία. Στην περίπτωση που ο 
παραγωγός των παραπάνω προϊόντων πωλεί 
(λιανικώς ή χονδρικώς), παράλληλα με τα 
δικά του, και προϊόντα που έχει προμηθευ-
τεί από άλλους παραγωγούς, τότε θεωρεί-
ται ότι ασκείται παράλληλα επιχειρηματική 
εμπορική δραστηριότητα και για τα έσοδα 
αυτά (δηλαδή για τα έσοδα που προέρχο-
νται από την πώληση προϊόντων τρίτων, και 
μόνο για αυτά) εφαρμόζεται ο φορολογικός 
συντελεστής της παρ. 1 του άρθρου 29 του 
ν.4172/2013 (26% ή 33%). Επίσης, ο φορο-
λογικός συντελεστής 13% δεν εφαρμόζεται 
για δραστηριότητες εκμετάλλευσης του εξο-
πλισμού των παραπάνω παραγωγών (π.χ. 
μίσθωση αγροτικών μηχανημάτων κ.λπ.), κα-
θώς η δραστηριότητα αυτή συνιστά παροχή 
υπηρεσιών σε τρίτους και όχι αγροτική επι-
χειρηματική δραστηριότητα.
Παρομοίως, η αμοιβή που τυχόν λαμβάνει 
παραγωγός των παραπάνω προϊόντων για 
υπηρεσίες που παρέχει ο ίδιος σε άλλους 
αγρότες δεν αποτελεί αγροτικό εισόδημα.

ιι) Περαιτέρω, η ζημία που προκύπτει από 
τους διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής 
ή αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότη-
τας μεταφέρεται για συμψηφισμό με βάση 
τις οικίες διατάξεις, ωστόσο η ζημία του ενός 
κλάδου δεν συμψηφίζεται με κέρδη του άλ-
λου καθόσον το αποτέλεσμα του καθενός φο-
ρολογείται με διαφορετικό τρόπο.
Επισημαίνεται ότι, τα φυσικά πρόσωπα που 
αποκτούν εισόδημα ως διευθυντές ή μέλη 
Δ.Σ. εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προ-
σώπου ή νομικής οντότητας, με την ιδιότητά 
τους αυτή φορολογούνται ως αποκτώντες ει-
σόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις 
(περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 
12). Αντίθετα, όταν παρέχουν υπηρεσίες πέ-
ραν της ιδιότητας αυτής π.χ. ως μηχανικοί, 
λογιστές, δικηγορικές υπηρεσίες κ.λπ., στην 
ίδια εταιρεία-νομικό πρόσωπο από την οποία 
αποκτούν εισόδημα ως διευθυντές ή μέλη 
Δ.Σ. και ανεξάρτητα αν υπάρχει σύμβαση ή 
όχι, το εισόδημα τους αυτό προέρχεται από 
επιχειρηματική δραστηριότητα.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ'. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟ-

 ΠΟΛ.1097/28.4.2015 
Οδηγίες συμπλήρωσης Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική 

δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2014 
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Οδηγίες συμπλήρωσης Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική 
δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2014 

ΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΕΩΝ ΜΕ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τα φυσικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία, 
μετά τον προσδιορισμό του λογιστικού απο-
τελέσματος στον υποπίνακα ζ' του πίνακα ΣΤ' 
του εντύπου Ε3, αναμορφώνουν τα κέρδη 
τους κατά περίπτωση επί του πίνακα αυτού (κ
ωδ.319,318,312,382,324,592,313) και το τε-
λικό φορολογητέο αποτέλεσμα των κωδ. 346, 
347 και 348 κατά περίπτωση, μεταφέρεται 
στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1).
Στον κωδ.324 αναγράφονται τα απαλλασ-
σόμενα κέρδη από παραγωγή και διάθεση 
ηλεκτρικής ενέργειας στη ΔΕΗ με βάση 
τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 29 του 
ν.4172/2013 προκειμένου για ατομικές επι-
χειρήσεις. Τα κέρδη αυτά αν έχουν συμπερι-
ληφθεί στα απλογραφικά βιβλία, αφαιρούνται 
από τα κέρδη του λογιστικού προσδιορισμού, 
προκειμένου να προσδιοριστούν τα φορολο-
γητέα καθαρά αποτελέσματα. Όσον αφορά 
φυσικά πρόσωπα/ατομικές επιχειρήσεις με-
ταφέρονται στον κωδ.659-660 του εντύπου 
Ε1.
Επισημαίνεται ότι ο κωδ. 319 αφορά τους 
συγγραφείς, μουσουργούς και καλλιτέχνες 
ζωγράφους ή γλύπτες ή χαράκτες για τους 
οποίους βάσει των διατάξεων της παρ.7 του 
άρθρου 48 του ν.2238/1994 το καθαρό τους 
εισόδημα κατανέμεται για να φορολογηθεί 
μέχρις ότου «εξαντληθεί» η ισχύς της διάτα-
ξης, δηλαδή φορολογηθεί και το τελευταίο 
τέταρτο του εισοδήματος στο αντίστοιχο 
φορολογικό έτος. Ο κωδικός αυτός λειτουρ-
γεί συνδυαστικά με τον κωδ.593 (1η σελίδα 
του εντύπου Ε3). Επισημαίνεται ότι για τις 
ατομικές επιχειρήσεις με διπλογραφικά βι-
βλία ο πίνακας Η' παραμένει ως είχε και δι-
αγράφηκαν ο πίνακας Ι' για τον αυτοέλεγχο, 
καθόσον οι διατάξεις του ν.3296/2004 δεν 
ισχύουν για το φορολογικό έτος 2014. Τέλος, 
επισημαίνεται ότι τα αναφερόμενα πιο πάνω 
εφαρμόζονται μόνο για φυσικά πρόσωπα 
που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα 
(ατομικές επιχειρήσεις), καθόσον ο Πίνακας 
Ζ' δεν συμπληρώνεται από νομικά πρόσωπα 
που τηρούν απλογραφικά βιβλία.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι'. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣ-
ΤΑΣΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ 
ΚΕΡΔΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΕΩΝ.
Στον πίνακα αυτό παρέμεινε μόνο ο υποπίνα-
κας που αφορά τις οικοδομικές επιχειρήσεις 
καθόσον η μεταβατική διάταξη της παρ.23 
του άρθρου 72 του ν.4172/2013 αναφέρεται 
μόνο στις οικοδομικές επιχειρήσεις (ανέγερ-
σης και πώλησης οικοδομών) και δεν αφο-
ρά γενικά τις τεχνικές επιχειρήσεις. Με τις 
ως άνω διατάξεις εφαρμόζεται ο λογιστικός 
προσδιορισμός του εισοδήματος για τις οικο-

δομικές επιχειρήσεις που πωλούν οικοδομές 
των οποίων η άδεια κατασκευής εκδόθηκε 
από 1.1.2006 και μετά.
Ειδικά, για τις ατομικές οικοδομικές επι-
χειρήσεις, όπου μέχρι 31.12.2013 ίσχυαν οι 
διατάξεις του άρθρου 34 του ν.2238/1994, 
επισημαίνονται τα εξής: Με βάση τη μεταβα-
τική διάταξη της παρ. 23 του άρθρου 72 του 
ν.4172/2013, οι διατάξεις του Κώδικα για τον 
προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήμα-
τος από επιχειρηματική δραστηριότητα των 
οικοδομικών επιχειρήσεων εφαρμόζονται 
για ακίνητα για τα οποία η άδεια κατασκευής 
έχει εκδοθεί από την 1.1.2006 και μετά. Δη-
λαδή, για πωλήσεις οικοδομών από 1.1.2014 
και μετά οι επιχειρήσεις ανέγερσης και πώ-
λησης οικοδομών, εξάγουν λογιστικό αποτέ-
λεσμα όταν η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί 
από 1.1.2006 και μετά, ενώ για πωληθέντα 
ακίνητα με ημερομηνία έκδοσης της άδειας 
μέχρι 31.12.2005 εφαρμόζονται οι διατάξεις 
του άρθρου 34 του ν.2238/1994.
Τίθεται θέμα, μετά την εφαρμογή των διατά-
ξεων του ν.4172/2013, το πώς θα προσδιορι-
στεί το φορολογητέο εισόδημα από ακίνητα 
που ήδη έχουν ανεγερθεί σε προηγούμενα 
έτη και πωλούνται από 1.1.2014 και μετά που 
εφαρμόζεται ο λογιστικός προσδιορισμός 
των κερδών, ενώ το κόστος κατασκευής έχει 
καταχωρηθεί στο έτος κατασκευής της οικο-
δομής. Επ' αυτού διευκρινίζουμε τα εξής:

α) Για πωλήσεις ακινήτων από 1.1.2014 και 
μετά, των οποίων η άδεια οικοδομής εκδό-
θηκε από 1.1.2006 και μετά, για να εξαχθεί 
ορθό λογιστικό αποτέλεσμα, λαμβάνονται 
υπόψη οι καταχωρηθείσες δαπάνες που αφο-
ρούν τα πωληθέντα ακίνητα, έστω και αν αυ-
τές πραγματοποιήθηκαν και καταχωρήθηκαν 
σε προηγούμενο φορολογικό έτος, δηλαδή 
στο έτος ή στα έτη κατασκευής. Ειδικότερα, 
οι δαπάνες ανέγερσης (κόστος), που πραγμα-
τοποιήθηκαν από την έκδοση της άδειας και 
μέχρι 31.12.2013, για τις οικοδομές που πω-
λήθηκαν εντός του έτους 2014 λαμβάνονται 
υπόψη στον προσδιορισμό του αποτελέσμα-
τος από πωλήσεις οικοδομών του έτους.
Επισημαίνεται, ότι οι οικοδομικές επιχειρή-
σεις που ανεγείρουν οικοδομές προς πώληση 
όταν μετά την ανέγερση τους, επακολουθήσει 
εκμετάλλευση της οικοδομής με οποιοδήποτε 
τρόπο, όπως εκμίσθωση, ιδιοχρησιμοποίη-
ση κλπ., τότε τα εν λόγω ακίνητα αποκτούν 
την ιδιότητα του ενσώματου πάγιου στοιχεί-
ου της επιχείρησης, σε αντιδιαστολή με τα 
εμπορεύσιμα στοιχεία αυτής, οπότε κατά την 
πώληση αυτών η επιχείρηση αποκτά εισόδη-
μα που προσδιορίζεται σε κάθε περίπτωση 
λογιστικά και φορολογείται ως εισόδημα από 
επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα 
του χρόνου έκδοσης της οικοδομικής άδειας.

β) Για οικοδομικές επιχειρήσεις και για τα 
πωληθέντα ακίνητα των οποίων η οικοδο-
μική άδεια έχει εκδοθεί πριν την 1.1.2006, 
ανεξάρτητα εάν αυτή στη συνέχεια αναθε-
ωρήθηκε για οποιοδήποτε λόγο, το κέρδος 
από την πώλησή τους θα υπολογιστεί με τις 
προϊσχύουσες διατάξεις του άρθρου 34 του 
ν.2238/1994, δηλαδή με συντελεστή 20% επί 
των πωλήσεων. Η ρύθμιση αυτή έχει εφαρμο-
γή για οικοδομές με άδεια πριν την 1.1.2006, 
ανεξάρτητα του εύρους της παλαιότητας της 
οικοδομής, υπό την προϋπόθεση που τέθηκε 
στην προηγούμενη παράγραφο.

γ) Τέλος, για οικοδομές που σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 της 1024543/1717/389/Α0014/
ΠΟΛ.1038/9.3.2006 Απόφασης, εξαιρέθηκαν 
από την εφαρμογή των διατάξεων της παρα-
γράφου 4 του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. 
(ν. 2859/2000), εφόσον είχαν καταθέσει πλή-
ρη φάκελο στην πολεοδομία για την έκδοση ή 
την αναθεώρηση της άδειας και είχε υπογρα-
φεί προσύμφωνο και εργολαβικό συμβόλαιο 
κατασκευής μέχρι την 25.11.2005, γίνεται δε-
κτό ότι, έστω και αν η άδεια οικοδομής εκδό-
θηκε μετά την 1.1.2006 να φορολογούνται με 
τον τεκμαρτό προσδιορισμό του άρθρου 34 
του ν.2238/1994, καθόσον για τις οικοδομές 
αυτές δεν υπήρχε υποχρέωση προσδιορισμού 
του κόστους ανέγερσης κατά οικοδομή και 
δεν υπάρχει δυνατότητα συλλογής των στοι-
χείων κόστους (δαπάνες ανέγερσης για κάθε 
οικοδομή).

Β) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑ-
ΜΟΡΦΩΣΗΣ.
Η κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης 
για το φορολογικό έτος 2014 τροποποιείται 
και η κατηγοριοποίηση των δαπανών που 
αναμορφώνονται γίνεται με βάση τις διατά-
ξεις των άρθρων 22, 22Α, 23, 24 και 26 του 
ν.4172/2013 (εκπιπτόμενες και μη εκπιπτό-
μενες επιχειρηματικές δαπάνες, προβλέψεις 
κ.λπ.).
Οι Πίνακες που αφορούσαν τις δαπάνες των 
Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων καθώς και η κατάσταση 
για την κινητή τηλεφωνία απαλείφθηκαν κα-
θόσον καταργήθηκαν οι αντίστοιχες διατά-
ξεις (άρθρο 31 ν.2238/1994).
Επισημαίνεται ότι ο προκαταβλητέος φόρος 
αρχιτεκτόνων - μηχανικών δεν αναγράφεται 
στην κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης.
Τέλος, εξακολουθεί να ισχύει κατά περίπτω-
ση η ΠΟΛ.1235/24.11.2011 εγκύκλιος μας, 
με την οποία δόθηκαν οδηγίες για τη συμπλή-
ρωση της κατάστασης φορολογικής αναμόρ-
φωσης.

Η Γ. Γ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
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