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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 
 
ΠΟΛ 1215 
 
ΘΕΜΑ: ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τις επιχειρήσεις που υπάγονται στην αρµοδιότητα 
της ∆.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων. 
 
Σχετικά µε το πιο πάνω θέµα, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:  
 
1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 της ΠΟΛ.1186/1.9.2011 Απόφασης του Υπουργού 
Οικονοµικών (ΦΕΚ 2144Β/26.9.2011) ορίζεται, ότι ως Μεγάλες Επιχειρήσεις, που 
υπάγονται στην αρµοδιότητα της ∆.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, νοούνται οι 
υπόχρεοι του άρθρου 101 και της παρ. 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε., καθώς και τα 
φυσικά πρόσωπα µε ακαθάριστα έσοδα άνω των τριάντα εκατοµµυρίων (30.000.000) 
ευρώ ετησίως. Ειδικά για τις τραπεζικές, ασφαλιστικές εταιρίες και τις ανώνυµες 
εταιρίες µε µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, το όριο του 
προηγούµενου εδαφίου ορίζεται σε δέκα εκατοµµύρια (10.000.000) ευρώ ετησίως.  
 
Ως έτος βάσης για τον υπολογισµό των πιο πάνω ποσών λογίζεται η διαχειριστική 
περίοδος 2009, κατά την αρχική ένταξη των επιχειρήσεων. Στη συνέχεια, για την 
ένταξη λαµβάνονται υπόψη τα προαναφερόµενα όρια εφόσον η επιχείρηση τα 
υπερβεί για δύο (2) συνεχόµενες χρήσεις. 
  
2. ∆εδοµένου ότι στην πράξη προέκυψαν διάφορα προβλήµατα εφαρµογής των 
ανωτέρω, σας παρέχουµε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και οµοιόµορφη 
εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011  και της πιο 
πάνω απόφασης: 
 
α) Επειδή στην πιο πάνω Α.Υ.Ο. ορίζεται, ότι ως έτος βάσης για την υπαγωγή των 
επιχειρήσεων στη ∆.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων λαµβάνεται η διαχειριστική 
περίοδος 2009 και επειδή πολλές από τις µεγάλες επιχειρήσεις έχουν ανώµαλη 
διαχειριστική περίοδο, δηλαδή έκλεισαν ισολογισµό µε 30 Ιουνίου ή 30 Σεπτεµβρίου, 
κλπ., ως έτος βάσης θα ληφθούν τα ακαθάριστα έσοδα του οικονοµικού έτους 2010. 
Εποµένως, οι επιχειρήσεις που έκλεισαν δωδεκάµηνη διαχειριστική περίοδο µέχρι 
31.7.2010 και έχουν πραγµατοποιήσει ακαθάριστα έσοδα άνω των 30 ή 10 
εκατοµµύριων ευρώ, κατά περίπτωση, υπάγονται πλέον στην αρµοδιότητα της ∆.Ο.Υ. 
Μεγάλων Επιχειρήσεων. Επίσης, για τις επιχειρήσεις που έκλεισαν υπερδωδεκάµηνη 
χρήση µέχρι την ως άνω ηµεροµηνία, θα ληφθούν υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα της 
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χρήσης, µετά την αναγωγή τους σε δωδεκάµηνη βάση, προκειµένου να διαπιστωθεί 
αν πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής τους στη ∆.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων. 
 
Η υποχρέωση αυτή, περί υπαγωγής στη ∆.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, υπάρχει και 
αν η εταιρία προέκυψε ως νέο νοµικό πρόσωπο από συγχώνευση άλλων επιχειρήσεων 
ή έχει απορροφήσει άλλη επιχείρηση. Η ίδια υποχρέωση υπάρχει και όταν η εταιρία 
έχει προέλθει από µετατροπή µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, ν. 3190/1955, κλπ., 
οπότε στην περίπτωση αυτή λαµβάνονται υπόψη τα έσοδα ολόκληρης της χρήσης, 
αφού το νοµικό πρόσωπο που προέρχεται από τη µετατροπή υποβάλλει ενιαία 
δήλωση, στην οποία συµπεριλαµβάνονται και τα αποτελέσµατα της µετατραπείσας. 
Στο σηµείο αυτό επισηµαίνεται ότι αν η εταιρία έχει προέλθει από µετατροπή µε τις 
διατάξεις αναπτυξιακού νόµου (ν. 2166/1993, κλπ.), έχει δηµιουργηθεί νέο νοµικό 
πρόσωπο και έχουν εφαρµογή όσα αναφέρθηκαν στην αρχή της περίπτωσης αυτής. 
Τέλος, όταν η εταιρία που έχει υπερβεί κατά το οικονοµικό έτος 2010 τα πιο πάνω 
όρια ακαθαρίστων εσόδων, στη συνέχεια διασπάσθηκε, η δήλωσή της αποστέλλεται 
στη ∆.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, γιατί αφενός µεν πληρούσε την προϋπόθεση 
κατά το χρόνο λειτουργίας της, αλλά και γιατί πρέπει να ελεγχθεί περαιτέρω η ορθή 
εφαρµογή των ευεργετικών διατάξεων µε βάση τις οποίες ενδεχοµένως έχει γίνει η 
διάσπαση. Τα ίδια ισχύουν και για εταιρία που εισέφερε κλάδο ή τµήµα της σε άλλη 
εταιρία, νεοϊδρυθείσα ή υφιστάµενη. 
 
Ενόψει των ανωτέρω, οι ∆.Ο.Υ. στις οποίες ανήκαν οι πιο πάνω επιχειρήσεις θα 
πρέπει να αποστείλουν άµεσα τους σχετικούς φακέλους στη ∆.Ο.Υ. Μεγάλων 
Επιχειρήσεων. Όµως, οι υπαγόµενες επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να εκπληρώνουν τις 
φορολογικές τους υποχρεώσεις (καταβολή φόρου εισοδήµατος, Φ.Π.Α., απόδοση 
παρακρατηθέντων φόρων, κλπ.) στη ∆.Ο.Υ. που ανήκαν, η οποία στη συνέχεια θα 
εκδίδει το σχετικό γραµµάτιο συµψηφισµού προς τη ∆.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων. 
Τα ίδια ισχύουν και για τις επιστροφές φόρου, καθώς και για τις τροποποιητικές 
δηλώσεις που ενδεχόµενα υποβάλουν οι υπαγόµενες επιχειρήσεις. Η διαδικασία αυτή 
θα ακολουθείται µέχρι την ολοκλήρωση της µεταφοράς των επιχειρήσεων στη ∆.Ο.Υ. 
Μεγάλων Επιχειρήσεων. Αµέσως µετά την ολοκλήρωση της µεταφοράς, οι 
εµπλεκόµενες ∆.Ο.Υ. οφείλουν να ενηµερώνουν την επιχείρηση, ούτως ώστε η 
τελευταία να συνεχίσει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της απρόσκοπτα. 
 
Όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω θα έχουν εφαρµογή και για τις επιχειρήσεις που θα 
πρέπει να υπαχθούν στο µέλλον στη ∆.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων. 
 
β) Οι εταιρίες εκµετάλλευσης πλοίων των οποίων τα κέρδη απαλλάσσονται της 
φορολογίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 103 του Κ.Φ.Ε. λόγω υπαγωγής 
τους στον ειδικό φόρο για τα πλοία (ν. 27/1975), θα υποβάλλουν τη δήλωση 
φορολογίας εισοδήµατος στη ∆.Ο.Υ. Πλοίων, ανεξάρτητα από τη νοµική µορφή που 
λειτουργούν και την περιοχή που διατηρούν την έδρα τους (Κρήτη, Μυτιλήνη, κλπ.), 
µε την προϋπόθεση βέβαια ότι έχουν υπερβεί το προβλεπόµενο από το νόµο όριο των 
ακαθαρίστων εσόδων. 
 
 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ 
 
Ακριβές Αντίγραφο 
Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας  


