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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.:10943/Β0012

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ &
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑΤΑ Β’ – Α’

                ΠΟΛ. 1088
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ.

Πληροφορίες: Κ. Γαλλή

Τηλέφωνο: 210 - 3375311, 312

ΦΑΞ: 210 - 3375001

ΘΕΜΑ: Καθορισμός των προϋποθέσεων, των όρων, της διαδικασίας, καθώς και
λοιπών αναγκαίων λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων των
παραγράφων 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 73 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α’
58).

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 7 του άρθρου 73 του ν. 3842/2010

(ΦΕΚ Α’ 58).

β) Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού

προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Για τη μείωση κατά τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες του συντελεστή φορολογίας

εισοδήματος των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 101 και της

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε., για τη μείωση κατά ποσοστό είκοσι τοις

εκατό (20%) των καθαρών κερδών και καθαρών εισοδημάτων των ατομικών
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επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, οι

οποίες προβλέπονται από τις παραγράφους 1 και 5, αντίστοιχα, του άρθρου 73 του ν.

3842/2010, όταν ο κύκλος εργασιών μειώνεται για δύο (2) συνεχόμενες διαχειριστικές

περιόδους, χωρίς μείωση του αριθμού των εργαζομένων, ορίζονται τα ακόλουθα:

1.  Για την εξακρίβωση της διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων λαμβάνεται

υπόψη ο μέσος όρος, μετά τη διαγραφή τυχόν δεκαδικών ψηφίων, των

εργατοϋπαλλήλων που απασχολούνται στην επιχείρηση με πλήρη απασχόληση σε

κάθε μία  από τις τρεις διαχειριστικές περιόδους με βάση τα προβλεπόμενα στην

εργατική νομοθεσία.  Για τον υπολογισμό του πιο πάνω μέσου όρου λαμβάνεται

υπόψη ο συνολικός αριθμός των απασχολούμενων στην επιχείρηση

εργατοϋπαλλήλων, την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, συμπεριλαμβανομένων

και όσων προσλαμβάνονται για την κάλυψη έκτακτων ή εποχιακών αναγκών της

επιχείρησης ή με σχέση δανεισμού με την προϋπόθεση ότι το κόστος μισθοδοσίας

βαρύνει την επιχείρηση που κάνει χρήση του μειωμένου συντελεστή φορολογίας ή της

μείωσης των καθαρών κερδών και καθαρών εισοδημάτων.

2. Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος που μειώνεται προκειμένου για νομικά

πρόσωπα της παραγράφου 1  του άρθρου 101  του Κ.Φ.Ε.  είναι αυτός που

εφαρμόζεται στα αδιανέμητα κέρδη. Ειδικά, για το οικονομικό έτος 2010 μειώνεται ο

συντελεστής που εφαρμόζεται στα συνολικά καθαρά κέρδη. Προκειμένου για

προσωπικές εταιρείες και κοινωνίες, η μείωση του συντελεστή φορολογίας

εισοδήματος δεν καταλαμβάνει  την επιχειρηματική αμοιβή. Ειδικά, για ατομικές

επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, όταν το φυσικό

πρόσωπο έχει και εισοδήματα από άλλη πηγή, η προβλεπόμενη μείωση εφαρμόζεται

μόνο στο εισόδημα από εμπορικές - γεωργικές επιχειρήσεις ή από ελευθέριο

επάγγελμα.

3. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν με τη δήλωση φορολογίας

εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο ζητούν την εφαρμογή μειωμένου

συντελεστή φορολογίας ή τη μείωση των καθαρών κερδών και καθαρών εισοδημάτων,

δήλωση στην οποία εμφανίζεται ο αριθμός των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση

για κάθε μήνα, καθώς και του μέσου όρου που προκύπτει, για κάθε μία από τις τρεις ή

δύο, κατά περίπτωση, διαχειριστικές περιόδους. Με την ίδια δήλωση δηλώνονται και

τα ακαθάριστα έσοδα που προέρχονται αποκλειστικά από τη δραστηριότητα της

επιχείρησης.

4.   Όταν επιχείρηση έχει κάνει χρήση του μειωμένου συντελεστή φορολογίας

εισοδήματος ή της μείωσης των καθαρών κερδών και καθαρών εισοδημάτων και κατά

την επόμενη διαχειριστική περίοδο αυξάνονται τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης,
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χωρίς μείωση του  αριθμού των εργαζομένων της, κατά την υποβολή με βάση την

παράγραφο 3 του άρθρου 73 του ν. 3842/2010 της εκπρόθεσμης τροποποιητικής

δήλωσης  φορολογίας εισοδήματος δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις του ν. 2523/1997

(ΦΕΚ Α’ 179).

5. Σε περίπτωση μετατροπής ή συγχώνευσης επιχειρήσεων με τις διατάξεις του ν.

1297/1972 (ΦΕΚ Α’ 217), του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α’ 137) και του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ

Α’ 253), τα ακαθάριστα έσοδα διαχειριστικής περιόδου που υπερβαίνει τους δώδεκα

μήνες ή υπολείπεται αυτών ανάγονται σε δωδεκάμηνο διάστημα προκειμένου να

διαπιστωθεί αν λαμβάνει χώρα διαδοχική μείωση του κύκλου εργασιών. Αν η

επιχείρηση, της οποίας τα καθαρά κέρδη φορολογήθηκαν με το μειωμένο συντελεστή

φορολογίας εισοδήματος ή μειώθηκαν, στη συνέχεια μετατραπεί ή συγχωνευθεί σε

άλλη εταιρεία, η υποχρέωση της μη μείωσης του προσωπικού αναλαμβάνεται από την

εταιρεία που θα προέλθει από το μετασχηματισμό αυτό. Ειδικά σε περίπτωση

συγχώνευσης, ο μέσος όρος των εργαζομένων στην προερχόμενη από τη

συγχώνευση εταιρεία ή την απορροφώσα δεν πρέπει να είναι μικρότερος από το

άθροισμα του μέσου όρου των εργαζομένων που απασχολήθηκαν σε κάθε μία από τις

συγχωνευθείσες επιχειρήσεις.

6. Όλα τα πιο πάνω πρέπει να προκύπτουν από τις μισθοδοτικές καταστάσεις της

επιχείρησης και τα λοιπά στοιχεία που τηρούνται βάσει της εργατικής και ασφαλιστικής

νομοθεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   Ακριβές Αντίγραφο Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


