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ΠΟΛ 1070 
 
ΘΕΜΑ: Χρόνος σύνταξης από επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας της 
απογραφής και του ισολογισµού της χρήσης 1/1 - 31/12/2010 και υποβολή της 
δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος. 
 
Αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας γνωρίζουµε τα εξής: 
 
1. Με τις διατάξεις του Ν.3943/2011 «Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση 
των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου 
Οικονοµικών», προβλέπεται µεταξύ των άλλων και αλλαγή του τρόπου φορολόγησης 
των επιτηδευµατιών, φυσικών και νοµικών προσώπων. 
Σηµειώνεται ότι από την εν λόγω αλλαγή επηρεάζονται ορισµένα στοιχεία του 
ισολογισµού και της απογραφής. 
 
2. Εξάλλου, µε τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του 
Κ.Β.Σ. ορίζεται, ότι οι πράξεις του ισολογισµού καθώς και το κλείσιµο αυτού 
περατούνται εντός τριών (3) µηνών από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου για τις 
ατοµικές επιχειρήσεις, προσωπικές εταιρείες, εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, 
κοινοπραξίες, κοινωνίες του Αστικού Κώδικα και αστικές εταιρείες.  
Στην ίδια προθεσµία ολοκληρώνεται και η σύνταξη της απογραφής. 
 
3. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της περίπτωσης β’ της ίδιας ως άνω παραγράφου και 
άρθρου ορίζεται, ότι για τις ανώνυµες εταιρείες και τους συνεταιρισµούς, καθώς και 
για τις δηµόσιες, δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, η πιο πάνω προθεσµία 
ορίζεται σε τέσσερις (4) µήνες από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου. 
 
4. Κατόπιν των ανωτέρω και προκειµένου να καταστεί δυνατή η εκπλήρωση των 
φορολογικών υποχρεώσεων των επιτηδευµατιών της περίπτωσης α’ της παραγράφου 
8 του άρθρου 17 του Κ.Β.Σ. (προσωπικών εταιρειών, Ε.Π.Ε., κλπ.), µε την παρούσα 
γίνεται δεκτό, ότι αυτοί µπορούν να συντάξουν την απογραφή και τον ισολογισµό της 
διαχειριστικής περιόδου που έληξε στις 31/12/2010, µέχρι το χρόνο της εµπρόθεσµης 
υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατός τους, χωρίς την επιβολή κυρώσεων. 



 

 

 Όσοι έχουν ήδη συντάξει την απογραφή και τον ισολογισµό της χρήσης 1/1-
31/12/2010 και εφόσον επηρεάζονται τα δεδοµένα αυτών από τις αλλαγές της 
φορολογίας εισοδήµατος, υποχρεούνται να προβούν σε τροποποίηση αυτών µέχρι το 
χρόνο της εµπρόθεσµης υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος. Τα ίδια 
ισχύουν και για τα νοµικά πρόσωπα της περίπτωσης β’ της παραγράφου 8 του πιο 
πάνω άρθρου (Α.Ε., συνεταιρισµούς, κλπ.) που έχουν ήδη προβεί σε εγγραφές 
κλεισίµατος ισολογισµού και σε σύνταξη απογραφής και τα οποία θα πρέπει να 
τροποποιήσουν τις εγγραφές αυτές. 
 
5. Τέλος, όσοι από τους πιο πάνω επιτηδευµατίες έχουν ήδη υποβάλλει δηλώσεις 
φορολογίας εισοδήµατος, υποχρεούνται στην υποβολή τροποποιητικής δήλωσης 
µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, 
χωρίς την επιβολή κυρώσεων. Τα ίδια ισχύουν και για την υποβολή της δήλωσης 
φορολογίας εισοδήµατος από τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε. 
(Α.Ε., Ε.Π.Ε., συνεταιρισµούς, δηµόσιες, δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, 
κλπ.). 
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