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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                      Αζήλα, 3 Ηνπιίνπ 2015 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                      

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ                

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΣΜΗΜΑ: Β΄  

         

Σασ. Γ/νζη    : Καξ. εξβίαο 10                                      ΠΟΛ.: 1146 

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ                                

Πληποθοπίερ: Φ. Φαλάξα                       ΠΡΟ: Ωρ Π.Γ. 

Σηλέθωνο    : 210 - 3375311                            

ΦΑΞ           : 210 - 3375001              

 

ΘΔΜΑ: Φοπολόγηζη αθοπολόγηηων αποθεμαηικών ηος ν. 2238/1994 με βάζη ηιρ 

διαηάξειρ ηων παπ.12 και 13 ηος άπθπος 72 ηος ν.4172/2013 ζηην πεπίπηωζη ςπό 

εκκαθάπιζη εηαιπειών. 

 

  Με αθνξκή πξνθνξηθά θαη γξαπηά εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί ζηελ ππεξεζία καο, 

αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα: 

1. Με ηελ ΠΟΛ.1007/2014 εγθύθιηό καο, κε ηελ νπνία θνηλνπνηήζεθαλ θαη 

δηεπθξηλίζηεθαλ νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 12 θαη 13 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4172/2013 

ζρεηηθά κε ηελ απηνηειή θνξνιόγεζε αθνξνιόγεησλ απνζεκαηηθώλ ηνπ λ. 2238/1994, 

επηζεκάλζεθε όηη νη επηρεηξήζεηο πνπ ηεινύλ ππό εθθαζάξηζε ππόθεηληαη ζηελ απηνηειή 

θνξνιόγεζε ησλ αθνξνιόγεησλ απνζεκαηηθώλ, δεδνκέλνπ όηη κε βάζε ηηο πξντζρύζαζεο 

δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Δ. (λ.2238/1994) ηα ππόςε απνζεκαηηθά ζα θνξνινγνύλην κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ.2238/1994, απηνηειώο θαηά ηε ιύζε ηνπ λνκηθνύ 

πξνζώπνπ, ρσξίο ζπλάζξνηζε κε ην πξνθύπηνλ απνηέιεζκα ηνπ ηζνινγηζκνύ. 

2. Με ηελ ΠΟΛ. 1143/2014 εγθύθιηό καο δηεπθξηλίζζεθε όηη ηπρόλ ρξεσζηηθά ππόινηπα 

(πνζώλ απνζεκαηηθώλ) πνπ είραλ ζρεκαηηζζεί κε ηηο πξντζρύζαζεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2238/year/1994/article/106/paragraph/3
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7
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2238/1994 θαη δεδνκέλνπ όηη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 

4172/2013 απαηηείηαη θαη απηά λα κελ εκθαλίδνληαη γηα θνξνινγηθνύο ζθνπνύο ζηνπο 

ηζνινγηζκνύο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ θιείλνπλ κε εκεξνκελία 31.12.2014 θαη κεηά, απηά 

κεηώλνπλ ηα θνξνινγεηέα θέξδε ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο 2014 θαη ζε πεξίπησζε 

θνξνινγηθώλ δεκηώλ πξνζηίζεληαη ζε απηέο, θαη΄αλαινγία ησλ όζσλ αλαθέξνληαη πην 

πάλσ ζρεηηθά κε ηε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ησλ πηζησηηθώλ ππνινίπσλ κεηά ην 

ζπκςεθηζκό ηνπο κε θνξνινγηθέο δεκίεο. 

3. Με ηελ ΠΟΛ. 1264/2014 εγθύθιηό καο θαη δεδνκέλνπ όηη γηα ηζνινγηζκνύο πνπ 

θιείλνπλ κε εκεξνκελία 31.12.2014 θαη κεηά δελ επηηξέπεηαη ε ηήξεζε ινγαξηαζκώλ 

αθνξνιόγεηνπ απνζεκαηηθνύ, δηεπθξηλίζηεθε όηη ζε πεξίπησζε πνπ κία εηαηξεία δελ 

επηζπκεί λα δηαλείκεη ή λα θεθαιαηνπνηήζεη απνζεκαηηθά πνπ ζρεκαηίζζεθαλ από 

αθνξνιόγεηα έζνδα, ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ζπκπεξηιάβεη ηα πνζά απηά ζηα 

θνξνινγεηέα θέξδε ηεο θνξνινγηθήο δήισζεο ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο 2014, 

ζπκςεθηδνκέλσλ ζε θάζε πεξίπησζε ηπρόλ θνξνινγηθώλ δεκηώλ παξειζνπζώλ ρξήζεσλ 

κέρξη θαη ην έηνο 2013. Δίλαη απηνλόεην όηη αλ ζην θνξνινγηθό έηνο 2014 πξνθύςνπλ 

θνξνινγηθέο δεκίεο, ηα πνζά ησλ απνζεκαηηθώλ ζα ζπκςεθηζζνύλ κε ηηο ππόςε δεκίεο κε 

ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο 2014. 

ηηο αλσηέξσ πεξηπηώζεηο ην πξνθύπηνλ απνηέιεζκα ελζσκαηώλεηαη ζηα θνξνινγεηέα 

απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο κε ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ νηθείνπ 

θνξνινγηθνύ έηνπο θαη δελ απαηηείηαη ε ππνβνιή κεδεληθήο δήισζεο απηνηεινύο 

θνξνιόγεζεο αθνξνιόγεησλ απνζεκαηηθώλ. Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε απηή δελ απαηηείηαη 

απόθαζε από ην αξκόδην όξγαλν ηεο εηαηξείαο, ζε αληίζεζε κε ηελ απηνηειή θνξνιόγεζε 

ησλ πηζησηηθώλ ππνινίπσλ. 

4. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4172/2013 νξίδεηαη, όηη νη 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 έσο θαη 71 ηνπ ίδηνπ λόκνπ ηζρύνπλ γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ 

απνθηώληαη θαη ηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη, θαηά πεξίπησζε, ζηα θνξνινγηθά έηε 

πνπ αξρίδνπλ από ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά, κε ηελ επηθύιαμε ησλ επόκελσλ 

παξαγξάθσλ ηνπ ηδίνπ άξζξνπ.   

5. Καηόπηλ όισλ όζσλ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ζπλάγεηαη όηη κία εηαηξεία πνπ ηέζεθε 

ζε εθθαζάξηζε πξηλ ηελ 01.01.2014, ε νπνία δηαξθεί πέξαλ ηνπ έηνπο, δύλαηαη λα ππνβάιεη 

δήισζε απηνηεινύο θνξνιόγεζεο ησλ απνζεκαηηθώλ πνπ ζρεκαηίζζεθαλ από 

αθνξνιόγεηα έζνδα κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2238/1994 νπνηεδήπνηε κέρξη ηε ιήμε ηεο 

εθθαζάξηζεο, κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ. Ζ ππνβνιή ηεο δήισζεο 
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απηνηεινύο θνξνιόγεζεο αθνξνιόγεησλ απνζεκαηηθώλ θαη θαηαβνιή ηνπ θόξνπ, σο ην 

εηδηθό ζπλεκκέλν έληππν ηεο ΠΟΛ.1007/2014 εγθπθιίνπ καο, γίλεηαη εθάπαμ κέρξη ην ηέινο 

ηνπ δεύηεξνπ κήλα από ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο.  

Ωζηόζν, ζε πεξίπησζε πνπ ην αξκόδην όξγαλν απνθαζίζεη ηε δηαλνκή θαηά ηε ιήμε 

ηεο εθθαζάξηζεο θαη δεδνκέλνπ όηη κε βάζε ηα νξηδόκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 68 ε ππνβνιή ηεο νξηζηηθήο δήισζεο εθθαζάξηζεο γίλεηαη ζε έλα κήλα από ηε ιήμε 

ηεο εθθαζάξηζεο, κε ηελ παξνύζα γίλεηαη δεθηό όηη ε ππνβνιή ηεο δήισζεο απηνηεινύο 

θνξνιόγεζεο αθνξνιόγεησλ απνζεκαηηθώλ θαη ε απόδνζε ηνπ θόξνπ γίλεηαη ζπγρξόλσο 

κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο ιήμεο ηεο εθθαζάξηζεο θαη όρη κέρξη ην ηέινο ηνπ δεύηεξνπ 

κήλα από ηελ απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ (εθθαζαξηζηήο).  

ε πεξίπησζε πνπ κία εηαηξεία δελ επηζπκεί λα δηαλείκεη ή λα θεθαιαηνπνηήζεη 

απνζεκαηηθά πνπ ζρεκαηίζζεθαλ από αθνξνιόγεηα έζνδα, ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα 

ζπκπεξηιάβεη ηα πνζά απηά ζηα θνξνινγεηέα θέξδε ηεο νξηζηηθήο θνξνινγηθήο δήισζεο 

ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο ιήμεο ηεο εθθαζάξηζεο, ζπκςεθηδνκέλσλ ζε θάζε πεξίπησζε ηπρόλ 

θνξνινγηθώλ δεκηώλ πνπ πξνέθπςαλ ζηελ ηειεπηαία ρξήζε πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο 

εθθαζάξηζεο ή κεηαθεξόκελσλ θνξνινγηθώλ δεκηώλ παξειζνπζώλ ρξήζεσλ. Δίλαη 

απηνλόεην όηη αλ ζην θνξνινγηθό έηνο ιήμεο ηεο εθθαζάξηζεο πξνθύςνπλ θνξνινγηθέο 

δεκίεο, ηα πνζά ησλ απνζεκαηηθώλ ζα ζπκςεθηζζνύλ κε ηηο ππόςε δεκίεο κε ηε δήισζε 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο ιήμεο ηεο εθθαζάξηζεο. 

Πεξαηηέξσ, ζε πεξίπησζε ρξεσζηηθώλ ππνινίπσλ (πνζώλ απνζεκαηηθώλ) πνπ 

είραλ ζρεκαηηζζεί κε ηηο πξντζρύζαζεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2238/1994 θαη κε βάζε ηα 

αλαθεξόκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ παξόληνο, κε ηελ παξνύζα γίλεηαη δεθηό όηη, απηά κεηώλνπλ 

ηα θνξνινγεηέα θέξδε ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο ιήμεο ηεο εθθαζάξηζεο. 

Σα αλσηέξσ εθαξκόδνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ ππό εηδηθή 

εθθαζάξηζε, πνπ δηέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ εηδηθήο εθθαζάξηζεο 

πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ (21/2/04.11.2011 Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πηζησηηθώλ θαη 

Αζθαιηζηηθώλ Θεκάησλ, ΦΔΚ 2498Β΄/04.11.2011) θαη ζπκπιεξσκαηηθά από ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Πησρεπηηθνύ Κώδηθα (παξ.2 άξζξνπ 68 λ.3601/2007 – λπλ λ.4261/2014).   

 

Ακπιβέρ Ανηίγπαθο   Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

Η Πποϊζηαμένη ηος Αςηοηελούρ               ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΑΒΒΑΪΓΟΤ 

          Σμήμαηορ Γιοίκηζηρ 

 




