ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΑΓΑ : 4ΑΘ4Η-ΛΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 2011

ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ
ΓΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΛ.1095

Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ
ΣΜΗΜΑ Α΄

ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΓΔΝ. ΓΙΔΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ
Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ
ΣΜΗΜΑΣΑ Α΄-Β΄

ΘΕΜΑ: Δηζόδεκα από πξνζαύμεζε πεξηνπζίαο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 15
ηνπ

λ.3888/2010.

ρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 3888/2010, ζαο γλσξίδνπκε ηα
αθόινπζα γηα ηελ νξζή θαη νκνηόκνξθε εθαξκνγή ηνπο:
1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ.3888/2010, Φ.Δ.Κ. 175/Α΄ 30-92010, πξνζηέζεθε εδάθην ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Κ.Φ.Δ. λ.2238/1994, σο
εμήο: « ε πξνζαύμεζε πεξηνπζίαο πνπ πξνέξρεηαη από άγλσζηε ή κε δηαξθή ή κε ζηαζεξή
πεγή ή αηηία, ν θνξνινγνύκελνο κπνξεί λα θιεζεί λα απνδείμεη είηε ηελ πξαγκαηηθή πεγή ή
αηηία πξνέιεπζήο ηεο, είηε όηη θνξνινγείηαη από άιιεο δηαηάμεηο, είηε όηη απαιιάζζεηαη από
ην θόξν κε εηδηθή δηάηαμε, πξνθεηκέλνπ απηό λα κελ θνξνινγεζεί σο εηζόδεκα από
ππεξεζίεο ειεπζεξίσλ επαγγεικάησλ ηεο ρξήζεο θαηά ηελ νπνία επήιζε ε πξνζαύμεζε.»
2. ηε ζρεηηθή εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ λ.3888/2010 αλαθέξεηαη όηη κε ηηο λέεο απηέο δηαηάμεηο
θαζνξίδεηαη πνηνο έρεη ην βάξνο απόδεημεο επί εηζνδήκαηνο ηνπ νπνίνπ δελ πξνθύπηεη
ζαθώο ε πεγή ή αηηία πξνέιεπζεο θαη ην νπνίν ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο (άξζξα
4 θαη 48 ηνπ λ.2238/1994) ινγίδεηαη σο εηζόδεκα πξνεξρόκελν από ειεπζέξηα επαγγέικαηα.
Αλ θαη από ηελ ηζρύνπζα δηάηαμε ζα κπνξνύζε λα ππνζηεξηρζεί όηη πξνέθππηε ρσξίο
ακθηβνιία ην γεγνλόο όηη ν θνξνινγνύκελνο ππνρξενύηαη λα απνδείμεη ηελ πξαγκαηηθή πεγή
ή αηηία ηνπ εηζνδήκαηόο ηνπ, δεδνκέλνπ όηη ε ηζρύνπζα δηάηαμε ρξεζηκνπνηεί ην ξήκα
«ινγίδεηαη», εληνύηνηο γηα ηελ άξζε θάζε ακθηβνιίαο κε ηελ πξνζζήθε ηνπ εδαθίνπ απηνύ
ζηελ παξάγξαθν 3 νξίδεηαη απηό πιένλ θαη ξεηά.
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3. Οη δηαηάμεηο απηέο αλαθέξνληαη ζε νπνηαδήπνηε πξνζαύμεζε πεξηνπζίαο, πνπ
πξνέξρεηαη από άγλσζηε πεγή θαη αηηία πξνέιεπζεο, ή πξόθεηηαη γηα πξνζαύμεζε
πεξηνπζίαο πνπ δελ πξνθύπηεη από δηαξθή θαη ζηαζεξή πεγή θαη θαζνξίδεηαη όηη ν
θνξνινγνύκελνο, εθόζνλ θιεζεί, θέξεη ην βάξνο ηεο απόδεημεο γηα ηελ πεγή ή ηελ αηηία
πξνέιεπζεο ή όηη ε ελ ιόγσ πξνζαύμεζε θνξνινγείηαη κε ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο, ή όηη
απαιιάζζεηαη κε εηδηθή δηάηαμε. ε πεξίπησζε πνπ νη απνδείμεηο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθέο, ε
νπνηαδήπνηε πξνζαύμεζε ηεο πεξηνπζίαο ραξαθηεξίδεηαη θαη θνξνινγείηαη σο εηζόδεκα
από ειεπζέξηα επαγγέικαηα.
4. Η πξνζαύμεζε ηεο πεξηνπζίαο κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε θηλεηή ή αθίλεηε πεξηνπζία
νπνηαζδήπνηε κνξθήο, νηθόπεδα, ζπίηηα, απηνθίλεηα, ζθάθε, αεξνζθάθε, πάζεο θύζεσο
ρξεώγξαθα, (κεηνρέο, ηνθνκεξίδηα), θαηαζέζεηο, θιπ.
5. Καηά ηελ εθαξκνγή απηώλ ησλ δηαηάμεσλ, γηα θάζε ππόζεζε πνπ ειέγρεηαη, πηζαλόλ λα
πξνθύπηνπλ

ζπγθεθξηκέλα

πξνβιήκαηα,

ηα

νπνία

πξέπεη

λα

ειέγρνληαη

θαη

λα

αληηκεησπίδνληαη ην θάζε έλα μερσξηζηά θαη κεκνλσκέλα κε ηηο δηθέο ηνπ ηδηαηηεξόηεηεο.
6. πγθεθξηκέλα, απαηηείηαη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο ππνζέζεηο πνπ ειέγρνληαη θαη
γηα ηηο νπνίεο ηα εηζνδήκαηα παξειζόλησλ εηώλ νξηζκέλσλ θαηεγνξηώλ επηηεδεπκαηηώλ, ή ελ
γέλεη θνξνινγνπκέλσλ, έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ηεθκαξηά, όπσο επηρεηξήζεηο εθκεηάιιεπζεο
επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ δεκόζηαο ρξήζεο (ΣΑΥΙ), εθκεηάιιεπζεο επηβαηηθώλ ιεσθνξείσλ
ησλ Κ.Σ.Δ.Λ., ή επηρεηξήζεηο γηα ηηο νπνίεο πξνβιεπόηαλ ε επηβνιή θαηαβαιιόκελνπ εηήζηνπ
πνζνύ θόξνπ πνπ αληηζηνηρνύζε ζε πνζά εηζνδήκαηνο, όπσο επηρεηξήζεηο εθκεηάιιεπζεο
θνξηεγώλ απηνθηλήησλ Γ.Υ., εθκεηάιιεπζεο ελνηθηαδνκέλσλ δσκαηίσλ θαη δηακεξηζκάησλ,
εθκεηάιιεπζεο camping, πιαλόδησλ ιηαλνπσιεηώλ θαη ιηαλνπσιεηώλ ζε θηλεηέο ιατθέο
αγνξέο θιπ.,

όπσο πξνβιεπόηαλ κε ηηο

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ

33

ηνπ Κ.Φ.Δ. ηηο

ππνζέζεηο απηέο άιια ήηαλ ηα πξαγκαηηθά εηζνδήκαηα θαη άιια ηα δεινύκελα, γεγνλόο πνπ
κπνξεί λα δηαπηζησζεί, ζε όζεο πεξηπηώζεηο

νη ελ ιόγσ θνξνινγνύκελνη ήηαλ

ππνρξεσκέλνη ζηελ ηήξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ Κ.Β.., ή από άιια ζηνηρεία, ηηκνιόγηα
θιπ., όηαλ δελ είλαη ππόρξενη ηήξεζεο βηβιίσλ.
Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ Κ.Φ.Δ., όπσο ίζρπαλ πξηλ ηελ αληηθαηάζηαζή
ηνπο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.3842/2010, ην θαζαξό εηζόδεκα ησλ αξρηηεθηόλσλ
κεραληθώλ εμεπξίζθεηαη κε ηε ρξήζε ζπληειεζηή ζηηο αθαζάξηζηεο λόκηκεο ακνηβέο ηνπο,
νπόηε θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε άιια είλαη ηα πξαγκαηηθά θέξδε θαη άιια ηα δεινύκελα
θνξνινγεηέα θέξδε.
Καηά ηνλ ίδην ηξόπν ην θαζαξό γεσξγηθό εηζόδεκα, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ηεξνύληαη
βηβιία Γ΄ θαηεγνξίαο, πξνζδηνξίδεηαη κε αληηθεηκεληθή κέζνδν, νπόηε είλαη πνιύ πηζαλό ην
πξαγκαηηθό εηζόδεκα λα είλαη κεγαιύηεξν από ην αληηθεηκεληθό – δεινύκελν εηζόδεκα.
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Γηεπθξηλίδεηαη όηη, ζε όζεο από ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο ηεξνύληαη βηβιία ηνπ ΚΒ, από
ηα νπνία πξνθύπηνπλ ινγηζηηθά θέξδε, αιιά νη ππόςε επηρεηξήζεηο / ειεύζεξνη
επαγγεικαηίεο θνξνινγνύληαη όρη κε απηά, αιιά είηε κε ηεθκαξηά πνζά, είηε κε θαη΄
απνθνπή θόξν, ηόηε γηα ηελ θάιπςε ηεο πξνζαύμεζεο ηεο πεξηνπζίαο, ζα ιακβάλνληαη
ππόςε απηά ηα ινγηζηηθά θέξδε εθόζνλ είλαη κεγαιύηεξα ησλ ηεθκαξηώλ.
7. Από ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη όηη νη

θνξνινγνύκελνη, νη ππνζέζεηο ησλ νπνίσλ

ειέγρνληαη, κπνξνύλ λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ νπνηαδήπνηε πξνζαύμεζε πεξηνπζίαο κε
επηπιένλ εηζνδήκαηα ηα νπνία δελ εκθαλίδνληαη ζηε θνξνινγηθή ηνπο δήισζε,
επηθαινύκελνη ηα επηπιένλ έζνδα πνπ είραλ απνθηήζεη από ηηο πην πάλσ δξαζηεξηόηεηεο
θαη εθόζνλ απηά απνδεηθλύνληαη.
8. ε θάζε πεξίπησζε, νπνηαδήπνηε πξνζαύμεζε πεξηνπζίαο δηαπηζησζεί θαηά ηνλ έιεγρν,
πξνθεηκέλνπ λα θνξνινγεζεί σο εηζόδεκα από ππεξεζίεο ειεπζεξίσλ επαγγεικάησλ,
απαηηείηαη λα ειέγρνληαη θαη λα ζπλεθηηκώληαη ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία, όπσο αλαθέξνληαη
παξαπάλσ, θαη επίζεο λα ειέγρνληαη θαη λα ζπλεθηηκώληαη νη ηπρόλ δαπάλεο απόθηεζεο
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, πνπ απνηεινύλ ή όρη ηεθκήξηα απόθηεζεο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
όπσο νξίδεηαη από ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 17 θαη 18 ηνπ Κ.Φ.Δ.
9. ε όζεο πεξηπηώζεηο απνδεηθλύεηαη όηη νπνηαδήπνηε πξνζαύμεζε πεξηνπζίαο πξνέξρεηαη
από δσξεά, δαλεηνδόηεζε θιπ. πξέπεη λα θαηαβάιινληαη νη αλαινγνύληεο αληίζηνηρνη θόξνη,
ηέιε θιπ. θαη ηα αληίζηνηρα πξόζηηκα ή πξνζαπμήζεηο.
10. Οη παξαπάλσ δηαηάμεηο ηζρύνπλ γηα ππνζέζεηο πνπ ε πξνζαύμεζε πεξηνπζίαο πξνέ
θπςε πξηλ ή κεηά ηηο 30-9-2010 εκεξνκελία ςήθηζεο ηνπ ζρεηηθνύ λόκνπ, θαη ε έθδνζε ησλ
θαηαινγηζηηθώλ πξάμεσλ γίλεηαη κεηά ηηο 30-9-2010. Δηδηθά γηα ηηο πεξηπηώζεηο εθείλεο ησλ
θνξνινγνπκέλσλ, νη νπνίνη επηθαινύληαη έζνδα από εηζνδήκαηα ηα νπνία έρνπλ
θνξνινγεζεί ηεθκαξηά κε βάζε ηηο ηζρύνπζεο

δηαηάμεηο θαη ινηπέο πεξηπηώζεηο, όπσο

αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά παξαπάλσ ζηελ παξάγξαθν 6 θαη εθόζνλ απηά απνδεηθλύνληαη από
άιια

ζηνηρεία, αθαζάξηζηα έζνδα, βηβιία, ηηκνιόγηα θιπ., νη ελ ιόγσ δηαηάμεηο δελ

εθαξκόδνληαη γηα πξνζαύμεζε πεξηνπζίαο πνπ πξνθύπηεη πξηλ ηηο 30-9-2010 εκεξνκελία
ςήθηζεο ηνπ λόκνπ.
11. Η νπνηαδήπνηε πξνζαύμεζε ηεο πεξηνπζίαο θνξνινγείηαη ζηε ρξήζε πνπ δηαπηζηώλεηαη
από ηνλ έιεγρν όηη επήιζε ε πξνζαύμεζε απηήο. Ο θνξνινγνύκελνο δύλαηαη λα απνδείμεη
όηη ν ρξόλνο απηόο είλαη δηάθνξνο από απηόλ πνπ δηαπηζηώζεθε από ηνλ έιεγρν.
12. Αλεμάξηεηα από ηα παξαπάλσ, δηεπθξηλίδεηαη όηη νπνηαδήπνηε πξνζαύμεζε πεξηνπζίαο
κπνξεί λα δεισζεί από ηνλ ίδην ην θνξνινγνύκελν, ρσξίο λα απαηηνύληαη ζηνηρεία
απόθηεζεο απηήο θαη ην εηζόδεκα απηό ζεσξείηαη εηζόδεκα ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ
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48 ηνπ Κ.Φ.Δ., από ειεπζέξηα επαγγέικαηα, ηεο ρξήζεο θαηά ηελ νπνία δειώλεηαη θαη
θνξνινγείηαη ζ΄απηό ην νηθνλνκηθό έηνο.

Αθξηβέο Αληίγξαθν

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ

Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γξακκαηείαο

Γ. ΚΟΤΔΛΑ
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