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ΘΕΜΑ: «Επιχειρηµατική αµοιβή και υπολογισµός προκαταβολής φόρου 
εισοδήµατος.» 
 
Σε απάντηση της αίτησής σας, αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας πληροφορούµε 
τα εξής: 
 
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.β’ της παρ.2 του άρθρου 52 του ν.2238/1994 
(Κ.Φ.Ε.) δεν βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου όταν στους βεβαιωτικούς τίτλους 
περιλαµβάνονται µόνο εισοδήµατα από µισθωτές υπηρεσίες γενικά και από 
ιδιοκατοίκηση. 
 
2. Επίσης, µε την περ. ε’ της παρ.3 του άρθρου 28 του ίδιου νόµου, θεωρείται ως 
εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις, η επιχειρηµατική αµοιβή του οµόρρυθµου 
εταίρου και του κοινωνού, η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 10 και 
109. 
 
3. Περαιτέρω, µε την παρ.1 του άρθρου 53 του Κ.Φ.Ε. σε περίπτωση που τυχόν 
µειωθεί το εισόδηµα κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) και πάνω, ο 
φορολογούµενος δικαιούται να ζητήσει µε αίτησή του τη µείωση του φόρου που 
βεβαιώθηκε κατά τις διατάξεις του προηγούµενου άρθρου. Η αίτηση υποβάλλεται 
µέχρι το τέλος του µήνα Σεπτεµβρίου του οικονοµικού έτους στο οποίο έγινε η 
βεβαίωση και αφορά το ποσό του φόρου για τις δόσεις που δεν έγιναν ληξιπρόθεσµες 
κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης. Κατά την εκτίµηση της µείωσης του 
εισοδήµατος από εµπορικές γενικά επιχειρήσεις ή από γεωργικές εκµεταλλεύσεις ή 
από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλµατος, λαµβάνονται ενδεικτικά υπόψη: 
 
α) Το ποσό των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης στην τρέχουσα διαχειριστική 
περίοδο, συγκρινόµενο µε τα ακαθάριστα έσοδα της αντίστοιχης περιόδου του 
προηγούµενου διαχειριστικού έτους. 
 
β) Το ποσοστό των δαπανών και εξόδων διαχείρισης επί των ακαθάριστων εσόδων 
της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου σε σύγκριση µε το αντίστοιχο ποσοστό της 
προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου. 



 

 

  
γ) Οι ουσιώδεις µεταβολές που τυχόν επήλθαν στους παράγοντες διαµόρφωσης του 
µικτού κέρδους της επιχείρησης κατά την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο σε σχέση 
µε την προηγούµενη.  
 
δ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο πολύ πιθανολογείται µείωση του κέρδους της 
τρέχουσας χρήσης. 
 
4. Περαιτέρω, από τη ∆ιοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι για να µειωθεί η προκαταβολή 
φόρου κατά την εκκαθάριση της δήλωσης φυσικού προσώπου, απαιτείται να µην 
υπάρχει το στοιχείο από το οποίο προκύπτει το εισόδηµα. Από τη 
1013842/211/ΑΟΟ12/ΠΟΛ.1030/8.2.1999 διαταγή µας, µε την οποία δόθηκαν 
οδηγίες για την παραλαβή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος φυσικών 
προσώπων του οικείου οικονοµικού έτους, προκύπτει ότι προκειµένου να µειωθεί η 
προκαταβολή φόρου, θα πρέπει να παύσει οριστικά να υπάρχει από 1.1. του οικείου 
έτους το στοιχείο µε βάση το οποίο προσδιορίζεται η προκαταβολή του φόρου, όπως 
π.χ. µεταβίβαση ακινήτου, διακοπή άσκησης επαγγέλµατος. 
 
5. Κατόπιν των ανωτέρω, µε τη νοµοθετική κατάργηση της επιχειρηµατικής αµοιβής 
δεν σηµαίνει ότι εκλείπει η κατηγορία του εισοδήµατος, από την οποία προκύπτει 
προκαταβολή φόρου. Εξάλλου, παραµένετε µέλος οµόρρυθµης εταιρείας η οποία 
εξακολουθεί να λειτουργεί και από την οποία λάβατε επιχειρηµατική αµοιβή για το 
οικον. έτος 2013, ενώ το επόµενο έτος (οικον. έτος 2014) αλλάζει µόνο ο τρόπος 
φορολόγησης των οµόρρυθµων εταιρειών. Συνεπώς, δεν µπορείτε να συµπληρώσετε 
τον κωδικό 655 του πίνακα 6 του εντύπου Ε1, καθόσον στην περίπτωση σας πρέπει 
να υπολογισθεί προκαταβολή φόρου επόµενου έτους. Τέλος, εφόσον συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος (παρ.1 άρθρου 53 του 
Κ.Φ.Ε.), µπορείτε να απευθυνθείτε στην αρµόδια για τη φορολογία σας ∆.Ο.Υ. η 
οποία και κρίνει τις προϋποθέσεις αυτές µε βάση τα πραγµατικά περιστατικά, στο 
πλαίσιο των ελεγκτικών αρµοδιοτήτων της. 
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