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ΠΟΛ. 1223/2015 
 
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 8 του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013). 
 
Σας κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167), αναφορικά µε 
την έννοια του φορολογικού έτους και τον χρόνο κτήσης του εισοδήµατος και σας παρέχουµε 
τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή τους:  

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν.4172/2013 καθορίζεται ότι το 
φορολογικό έτος ταυτίζεται µε το ηµερολογιακό έτος. Ειδικά για τα νοµικά πρόσωπα ή τις 
νοµικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία ορίζεται ότι το φορολογικό έτος µπορεί 
να λήγει στις 30 Ιουνίου.  

Επιπλέον, καταργείται η υπερδωδεκάµηνη περίοδος, δηλαδή σε καµία περίπτωση το 
φορολογικό έτος δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) µήνες, ούτε για την πρώτη 
χρήση. Για παράδειγµα, ηµεδαπή ανώνυµη εταιρεία µε έναρξη εργασιών τον Μάρτιο του 
έτους 201 5 µπορεί να ορίσει ότι το φορολογικό της έτος λήγει στις 30 Ιουνίου ή στις 31 
∆εκεµβρίου εκάστου έτους, οπότε το πρώτο φορολογικό της έτος λήγει στις 30 Ιουνίου 2015 
ή στις 31 ∆εκεµβρίου 2015, αντίστοιχα. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα  νοµικά πρόσωπα ή 
τις νοµικές οντότητες που µετασχηµατίζονται µε τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. ή µε ειδικές 
διατάξεις νόµων (ν.2166/1993, ν.δ.1297/1972, κ.λπ.). Ειδικά για τα νοµικά πρόσωπα που 
µετασχηµατίζονται µε τις διατάξεις του ν.2166/1993 και δεδοµένου, ότι το προερχόµενο από 
το µετασχηµατισµό νοµικό πρόσωπο υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήµατος για το 
χρονικό διάστηµα από την εποµένη της ηµεροµηνίας σύνταξης του ισολογισµού 
µετασχηµατισµού και µετά, το οποίο δύναται να περιλαµβάνει υπερδωδεκάµηνη περίοδο, το 
πρώτο φορολογικό έτος των εν λόγω νοµικών προσώπων που προέρχονται από το 
µετασχηµατισµό µε τις πιο πάνω ευεργετικές διατάξεις µπορεί να λήγει και σε οποιαδήποτε 
άλλη ηµεροµηνία πέραν της 30ής Ιουνίου ή της 31ης ∆εκεµβρίου, αλλά σε καµία περίπτωση 
δεν δύναται να ξεπερνάει τους δώδεκα (12) µήνες (σχετ. το ∆ΕΑΦΒ 1107932 ΕΞ 
2015/7.8.2015 έγγραφό µας). 
 
Για παράδειγµα, το πρώτο φορολογικό έτος ηµεδαπής Α.Ε. που προήλθε από µετατροπή 
ηµεδαπής Ε.Π.Ε. µε βάση τις διατάξεις του ν.2166/1993, µε ηµεροµηνία ισολογισµού 



 

 

 µετασχηµατισµού την 30.09.2015 και µε ηµεροµηνία καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. της 
απόφασης για τη σύσταση της Α.Ε. και την έγκριση του καταστατικού της την 15.07.2016, 
αρχίζει την 1.10.2015 και µπορεί να λήγει σε οποιαδήποτε ηµεροµηνία µέσα στο έτος 2016, 
αλλά σε κάθε περίπτωση µετά τις 15.07.2016, µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν θα 
ξεπερνάει τους δώδεκα (12) µήνες. 
 
Επισηµαίνεται ότι στις ατοµικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηµατική 
δραστηριότητα) οι οποίες τηρούν διπλογραφικά βιβλία, το φορολογικό έτος πρέπει να λήγει 
31 ∆εκεµβρίου εκάστου έτους, καθόσον υποχρεωτικά το φορολογικό έτος ταυτίζεται µε το 
ηµερολογιακό (σχετ. το ∆12Α 1057684 ΕΞ 2014/7.4.2014 έγγραφο).  

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόµου ορίζεται, όπως και 
µε τις διατάξεις του προϊσχύσαντος Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), ότι ειδικά για το νοµικό πρόσωπο 
ή τη νοµική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος στην ηµεδαπή και ανήκει κατά 
ποσοστό που υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) σε αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο ή 
νοµική οντότητα, µπορεί να χρησιµοποιήσει ως φορολογικό έτος το φορολογικό έτος του 
αλλοδαπού νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας, ανεξάρτητα αν τηρεί απλογραφικά ή 
διπλογραφικά βιβλία, µε τον περιορισµό ότι το φορολογικό έτος δεν θα ξεπερνά τους δώδεκα 
(12) µήνες. Η αλλαγή του φορολογικού έτους του ηµεδαπού νοµικού προσώπου ή της 
νοµικής οντότητας, αντίστοιχα, δηλώνεται στη ∆.Ο.Υ. στη χωρική αρµοδιότητα της οποίας 
βρίσκεται η έδρα του, σύµφωνα µε την αριθ.∆6Α 1036682 ΕΞ/2014 25.2.2014  Απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων, όπως ισχύει, εντός δέκα (10) ηµερών από τη νέα 
ηµεροµηνία λήξης του φορολογικού έτους, µε την υποβολή του εντύπου Μ3 «∆ήλωση 
Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών µη Φυσικού Προσώπου» (άρθρο 10 παρ. 4 Κ.Φ.∆.). 
 
Κατά συνέπεια, ηµεδαπό νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα µε φορολογικό έτος που λήγει 
στις 31 ∆εκεµβρίου του έτους 2016 (1/01/2016 - 31/12/2016), µπορεί να χρησιµοποιήσει ως 
φορολογικό έτος αυτό της αλλοδαπής εταιρείας, που λήγει στις 30 Ιουνίου κάθε έτους, 
υποβάλλοντας στη ∆.Ο.Υ. δήλωση µεταβολής εντός δέκα (10) ηµερών από τις 30/06/2016, 
προκειµένου να δηλώσει τη νέα ηµεροµηνία λήξης του φορολογικού έτους (δηλαδή την 
30/06/2016). Σε περίπτωση που το φορολογικό έτος του ηµεδαπού νοµικού προσώπου/ 
νοµικής οντότητας λήγει στις 30 Ιουνίου του έτους 2016 (1/07/2015 - 30/06/2016) και της 
αλλοδαπής εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου του έτους 2015, υποβάλλει στη ∆.Ο.Υ. εντός δέκα 
(10) ηµερών από τις 31/12/2015, τη σχετική δήλωση, προκειµένου να δηλώσει τη νέα 
ηµεροµηνία λήξης του φορολογικού έτους (δηλαδή την 31/12/2015). Εξυπακούεται, ότι τα 
ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση που το φορολογικό έτος της αλλοδαπής εταιρείας 
λήγει σε διαφορετική ηµεροµηνία πέραν της 30ής Ιουνίου ή της 31ης ∆εκεµβρίου. 
 
∆ιευκρινίζεται, ότι προκειµένου το ηµεδαπό νοµικό πρόσωπο ή η νοµική οντότητα να προβεί 
στην αλλαγή του φορολογικού του έτους, θα πρέπει να έχει υποβάλει στη ∆.Ο.Υ. τη δήλωση 
φορολογίας εισοδήµατος του προηγούµενου φορολογικού έτους. 

Επισηµαίνεται, ότι ηµεδαπό νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, ανεξαρτήτως της 
συµµετοχής άλλου ηµεδαπού ή αλλοδαπού νοµικού προσώπου/ νοµικής οντότητας στο 
κεφάλαιό του, δύναται να προβεί στην αλλαγή του φορολογικού του έτους, ήτοι, από 30 
Ιουνίου να λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου και αντίστροφα, µε την ίδια ως άνω διαδικασία. 
 
Ακόµη, διευκρινίζεται ότι υποκατάστηµα ή άλλη εγκατάσταση στην Ελλάδα αλλοδαπής 
επιχείρησης δύναται να χρησιµοποιήσει ως φορολογικό έτος αυτό του κεντρικού 
καταστήµατος στην αλλοδαπή. 



 

 

  
∆εδοµένης της γενικής διατύπωσης των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4172/2013, 
παρέχεται η δυνατότητα ηµεδαπή επιχείρηση στο κεφάλαιο της οποίας συµµετέχει άλλη 
ηµεδαπή επιχείρηση (συνδεδεµένα πρόσωπα), βάσει των ελάχιστων ποσοστών και της 
σχέσης συµµετοχής που προβλέπονται από τις διατάξεις της περ. ζ' του άρθρου 2 του 
ν.4172/2013, στην οποία µετέχει αλλοδαπή επιχείρηση µε µεγαλύτερο του 50% ποσοστό, να 
χρησιµοποιήσει ως φορολογικό έτος το φορολογικό έτος της αλλοδαπής επιχείρησης που 
χρησιµοποιεί και η συµµετέχουσα ηµεδαπή (για παράδειγµα, σε περίπτωση που αλλοδαπή 
επιχείρηση µε φορολογικό έτος που λήγει στις 30/6 συµµετέχει µε ποσοστό άνω του 50% σε 
ηµεδαπή επιχείρηση µε φορολογικό έτος που λήγει στις 31/12, τότε η συνδεδεµένη εταιρεία 
της ηµεδαπής επιχείρησης δεν µπορεί να χρησιµοποιήσει ως φορολογικό έτος αυτό της 
αλλοδαπής επιχείρησης). 
 
3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόµου ορίζεται, ότι ο 
φόρος που επιβάλλεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε., αφορά σε εισόδηµα που 
αποκτήθηκε το αµέσως προηγούµενο φορολογικό έτος. 
 
4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι χρόνος 
κτήσης του εισοδήµατος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωµα 
είσπραξής του. Κατ' εξαίρεση, για τις ανείσπρακτες δεδουλευµένες αποδοχές που εισπράττει 
καθυστερηµένα ο δικαιούχος εισοδήµατος από µισθωτή εργασία και συντάξεις σε 
φορολογικό έτος µεταγενέστερο, χρόνος απόκτησης του εν λόγω εισοδήµατος θεωρείται ο 
χρόνος που εισπράττονται, εφόσον αναγράφονται διακεκριµένα στην ετήσια βεβαίωση 
αποδοχών που χορηγείται στον δικαιούχο. 
 
Με βάση την αιτιολογική έκθεση του άρθρου 8 του ν.4172/2013, µε τις πιο πάνω διατάξεις 
τίθεται ως γενικός κανόνας για το χρόνο κτήσης του εισοδήµατος το σύστηµα της 
δεδουλευµένης βάσης, ήτοι ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωµα είσπραξης του 
εισοδήµατος, όπως άλλωστε ίσχυε και µε τις προϊσχύσασες διατάξεις του ν.2238/1994, εν 
αντιθέσει µε το σύστηµα της ταµειακής βάσης το οποίο εφαρµόζεται κατά ρητή διατύπωση 
του νόµου µόνο για τις ανείσπρακτες δεδουλευµένες αποδοχές που εισπράττει 
καθυστερηµένα ο δικαιούχος εισοδήµατος από µισθωτή εργασία και συντάξεις σε 
φορολογικό έτος µεταγενέστερο. 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι για την υπαγωγή εισοδήµατος σε φόρο απαιτείται να 
συντρέχουν για το εισόδηµα αυτό σωρευτικά δύο προϋποθέσεις: α) να έχει καταστεί 
δεδουλευµένο εντός του οικείου φορολογικού έτους και β) να έχει αποκτηθεί το δικαίωµα 
είσπραξής του εντός του ίδιου έτους. Οι δύο αυτές προϋποθέσεις για φορολογικά έτη που 
αρχίζουν από την 1.1.2015 και µετά είναι ανάλογες µε τις τιθέµενες από τα άρθρα 11 και 13 
του ν.4308/2014 προϋποθέσεις σχετικά µε το χρόνο έκδοσης τιµολογίου ή στοιχείου λιανικής 
πώλησης. Εποµένως, το εισόδηµα θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι αποκτάται στο χρόνο που 
υπάρχει υποχρέωση έκδοσης των προβλεπόµενων παραστατικών, καθόσον κατά το χρόνο 
αυτό πληρούνται και οι δύο ως άνω προϋποθέσεις. Στην περίπτωση που το σχετικό 
παραστατικό εκδίδεται εντός του επόµενου φορολογικού έτους, όπως προβλέπεται από τις 
σχετικές διατάξεις του ν.4308/2014 (µέχρι την 15η ηµέρα του επόµενου µήνα), αλλά αφορά 
το προηγούµενο φορολογικό έτος, το σχετικό εισόδηµα θεωρείται ότι έχει αποκτηθεί στο 
φορολογικό έτος το οποίο αφορά, δηλαδή το προηγούµενο. 

Εξαίρεση από τα προαναφερόµενα αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία έχει εκδοθεί εντός 
του φορολογικού έτους το προβλεπόµενο παραστατικό χωρίς ωστόσο να έχει καταστεί 



 

 

 δεδουλευµένο το σχετικό εισόδηµα (π.ρ. απόκτηση δικαιώµατος λήψης υπηρεσίας όπως 
συµβαίνει σε γυµναστήρια, υπηρεσίες οδικής βοήθειας, κ.λπ.). Στην περίπτωση αυτή το 
σχετικό εισόδηµα αποκτάται στο φορολογικό έτος που καθίσταται δεδουλευµένο, ήτοι στο 
χρόνο που παρέχονται οι σχετικές υπηρεσίες. Οµοίως, ποσά που εισπράττονται σε ένα 
φορολογικό έτος ως προκαταβολή δεν θεωρούνται έσοδα του φορολογικού έτους στο οποίο 
εισπράχθηκαν, αλλά αυτού το οποίο αφορούν και καθίστανται δεδουλευµένα. 
 
Όταν δεν έχει αποκτηθεί δικαίωµα είσπραξης για παροχή υπηρεσίας που διαρκεί πέραν του 
φορολογικού έτους, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η παροχή του συνόλου ή µέρους της 
υπηρεσίας αυτής, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει υποχρέωση έκδοσης του προβλεπόµενου 
παραστατικού (β' προϋπόθεση), το εισόδηµα που καθίσταται λογιστικώς δεδουλευµένο δεν 
θεωρείται εισόδηµα του φορολογικού έτους εντός του οποίου καθίσταται λογιστικώς 
δεδουλευµένο, αλλά του φορολογικού έτους εντός του οποίου ολοκληρώνεται το σύνολο ή 
µέρος της παροχής και υπάρχει υποχρέωση έκδοσης του σχετικού παραστατικού. 

Τα ως άνω εφαρµόζονται και στην περίπτωση που παρέχονται υπηρεσίες στο Ελληνικό 
∆ηµόσιο και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, δεδοµένου ότι δεν προβλέπεται πλέον ως 
χρόνος κτήσης του εισοδήµατος ο χρόνος είσπραξής του, όπως οριζόταν µε τις διατάξεις της 
παρ. 7 του άρθρου 48 του ν.2238/1994. 
 
Αναφορικά µε το εισόδηµα από µισθωτή εργασία και συντάξεις, χρόνος κτήσης σε κάθε 
περίπτωση θεωρείται ο χρόνος, δηλαδή το φορολογικό έτος, που ο δικαιούχος απέκτησε 
δικαίωµα είσπραξης. Ειδικά για τις ανείσπρακτες δεδουλευµένες αποδοχές που εισπράττονται 
το έτος 2015 και µετά, η είσπραξη δηµιουργεί την υποχρέωση υποβολής δήλωσης των 
αποδοχών αυτών προκειµένου να φορολογηθούν κατά το χρόνο αυτό. Σε περίπτωση που 
αναγράφονται διακεκριµένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στον 
δικαιούχο, θα υπαχθούν σε φόρο µε βάση τις διατάξεις του έτους που ανάγονται, µέσω της 
υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων για τα έτη αυτά, χωρίς την επιβολή κυρώσεων. 
 
Όσον αφορά στις συγκεκριµένες κατηγορίες εισοδήµατος που παρατίθενται πιο κάτω, ο 
χρόνος απόκτησης του δικαιώµατος είσπραξης για την εφαρµογή των διατάξεων του Κ.Φ.Ε. 
έχει ως ακολούθως: 
 
i) Για το εισόδηµα από µερίσµατα ηµεδαπής προέλευσης, προµερίσµατα, καθώς και για 
προσωρινές απολήψεις κερδών, ο χρόνος λήψης της απόφασης για την έγκριση της διανοµής 
τους από το αρµόδιο όργανο του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας. 

Όσον αφορά στη διανοµή έκτακτων αποθεµατικών που έχουν σχηµατισθεί στον ισολογισµό 
της κλειόµενης χρήσης, µε την ΠΟΛ.1042/26.1.2015 εγκύκλιό µας διευκρινίστηκε ότι η 
έκτακτη γενική συνέλευση των µετόχων δεν µπορεί να αποφασίσει για την εν λόγω διανοµή, 
καθόσον η διανοµή αυτή συνεπάγεται τροποποίηση του ισολογισµού που έχει εγκριθεί από 
την τακτική γενική συνέλευση των µετόχων. Αντίθετα, όσον αφορά στη διανοµή έκτακτων 
αποθεµατικών προηγούµενων χρήσεων µε απόφαση έκτακτης γενικής συνέλευσης, χρόνος 
κτήσης θεωρείται ο χρόνος λήψης της απόφασης από την έκτακτη γενική συνέλευση, 
δεδοµένου ότι η εν λόγω συνέλευση µπορεί να αποφασίσει για την πιο πάνω διανοµή, 
καθόσον στην περίπτωση αυτή δεν πρόκειται για τροποποίηση απόφασης τακτικής γενικής 
συνέλευσης, η οποία αποφάσισε τη διανοµή κερδών, αλλά ορίζεται τρόπος περαιτέρω 
διαθέσεως ήδη σχηµατισθέντων αποθεµατικών και µη διανεµηθέντων κερδών παρελθουσών 
χρήσεων (αριθ.356/1976 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας του Ν.Σ.Κ., αριθ.7/1993 ατοµική 
γνωµοδότηση του γραφείου νοµικού συµβούλου του Υπουργείου Εµπορίου). Τα ανωτέρω 



 

 

 ισχύουν και για τις Ε.Π.Ε., δεδοµένου ότι οι διατάξεις του ν.3190/1955 δεν διαφέρουν από 
αυτές του κ.ν.2190/1920 σε ό,τι αφορά στην έγκριση οικονοµικών καταστάσεων των Ε.Π.Ε. 
 
Όσον αφορά στις οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες, τις κοινωνίες αστικού δικαίου που 
ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα, τις αστικές κερδοσκοπικές εταιρείες, τις συµµετοχικές ή 
αφανείς εταιρείες, καθώς και τις κοινοπραξίες, που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, χρόνος 
απόκτησης του δικαιώµατος είσπραξης των διανεµόµενων κερδών (µερισµάτων), όπως αυτά 
προκύπτουν από τις σχετικές εγγραφές στα τηρούµενα βιβλία, θεωρείται η τελευταία ηµέρα 
του επόµενου µήνα από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της εµπρόθεσµης δήλωσης 
φορολογίας εισοδήµατός τους. Αν έχουν διενεργηθεί προσωρινές απολήψεις κερδών ή 
διανοµή κερδών παρελθουσών χρήσεων, χρόνος κτήσης του εισοδήµατος αυτού θεωρείται ο 
χρόνος που λαµβάνει χώρα η απόληψη ή η διανοµή αυτών (πίστωση ή καταβολή). Οδηγίες 
σχετικά µε την παρακράτηση φόρου στις προσωρινές απολήψεις κερδών έχουν δοθεί µε την 
ΠΟΛ.1042/26.1.2015 εγκύκλιό µας. Επισηµαίνεται ότι για τα ίδια πιο πάνω πρόσωπα, που 
τηρούν βιβλία µε την απλογραφική µέθοδο, χρόνος απόκτησης του δικαιώµατος είσπραξης 
του συνόλου των κερδών που προκύπτουν από αυτά θεωρείται η ηµεροµηνία στην οποία 
έκλεισε η διαχείριση. 
 
Τέλος, χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από µερίσµατα αλλοδαπής προέλευσης, όταν δεν 
είναι ευχερής η διαπίστωση του χρόνου απόκτησης του δικαιώµατος είσπραξης αυτού (π.χ. 
απόφαση του αρµόδιου οργάνου), θεωρείται ο χρόνος καταβολής τους στον δικαιούχο, µέσω 
πίστωσης του τραπεζικού του λογαριασµού ή µε άλλο τρόπο. 
 
ii) Για το εισόδηµα από τόκους ηµεδαπής προέλευσης που αποκτάται τόσο από φυσικά 
πρόσωπα όσο και από νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες, ο χρόνος κατά τον οποίο 
καθίστανται ληξιπρόθεσµοι και απαιτητοί. Τα ίδια εφαρµόζονται και για τους τόκους που 
προκύπτουν από προθεσµιακές καταθέσεις που εκτείνονται σε περισσότερα του ενός 
φορολογικά έτη. Για παράδειγµα, χρόνος κτήσης των τόκων προθεσµιακής κατάθεσης 
διάρκειας ενός έτους µε έναρξη 1.10.2014 και λήξη 30.9.2015 θεωρείται η 30ή Σεπτεµβρίου 
2015, ηµεροµηνία κατά την οποία καθίστανται ληξιπρόθεσµοι και απαιτητοί οπότε και 
αποκτάται το δικαίωµα είσπραξής τους. 
Όσον αφορά στα νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες που εφαρµόζουν τα ∆ιεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ), ισχύουν οι ειδικότερες διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 47 του 
ν.4172/2013, σύµφωνα µε τις οποίες τα έσοδα που προκύπτουν κατά την αρχική αναγνώριση 
των χρηµατοοικονοµικών µέσων κατανέµονται ανάλογα µε τη διάρκεια των αντίστοιχων 
µέσων σύµφωνα και µε τα οριζόµενα από τα ∆ΛΠ. 

Ως προς το ζήτηµα του χρόνου απόκτησης φορολογητέου εισοδήµατος από τόκους από 
πιστωτικό ίδρυµα στις περιπτώσεις που εφαρµόζεται το άρθρο 150 του ν.4261/2014 και 
δεδοµένου ότι, σύµφωνα µε την διάταξη αυτή, µετά τη συµπλήρωση τριµήνου κατά το οποίο 
λογισθέντες τόκοι δανείων και λοιπών χορηγούµενων πιστώσεων παραµένουν ανείσπρακτοι, 
παύει η περαιτέρω λογιστικοποίηση τόκων (δηλαδή η λογιστική καταχώριση εσόδου από 
τόκους) και οι τόκοι αυτοί παρακολουθούνται µόνο εξωλογιστικά και λογιστικοποιούνται 
όταν και εφόσον εισπράττονται, το πιστωτικό ίδρυµα αποκτά φορολογητέο εισόδηµα από 
τόκους όταν και εφόσον εισπράξει τους εν λόγω τόκους. Κατά συνέπεια, εφόσον, σύµφωνα 
µε τα ανωτέρω, δεν αποκτάται εισόδηµα από το πιστωτικό ίδρυµα πριν από την είσπραξη των 
σχετικών τόκων, δεν µπορεί να γεννηθεί υποχρέωση παρακράτησης φόρου κατά τον χρόνο 
της τυχόν πίστωσης των τόκων αυτών, αλλά η παρακράτηση του φόρου διενεργείται από τους 
υπόχρεους κατά τον χρόνο καταβολής των εν λόγω τόκων. 
Για τους τόκους αλλοδαπής προέλευσης, χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος, όταν δεν είναι 



 

 

 ευχερής η διαπίστωση του χρόνου κατά τον οποίο καθίστανται ληξιπρόθεσµοι και απαιτητοί, 
θεωρείται ο χρόνος καταβολής τους στον δικαιούχο, µέσω πίστωσης του τραπεζικού του 
λογαριασµού ή µε άλλον τρόπο. 

Ειδικά για τους τόκους από έντοκα γραµµάτια του Ελληνικού ∆ηµοσίου ως χρόνος 
απόκτησης του δικαιώµατος είσπραξης θεωρείται ο χρόνος έκδοσης των τίτλων, ενώ για τα 
οµόλογα του Ελληνικού ∆ηµοσίου ο χρόνος εξαργύρωσης των τοκοµεριδίων ή ο χρόνος 
λήξης των οµολόγων, όταν πρόκειται για οµόλογα χωρίς τοκοµερίδια (ZERO COUPON). 

Περαιτέρω, χρόνος απόκτησης των τόκων που επιδικάζονται µε δικαστική απόφαση 
θεωρείται ο χρόνος έκδοσης εκτελεστής δικαστικής απόφασης. 
 
5. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόµου ορίζεται, ότι σε 
περίπτωση που ο φορολογούµενος (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα) προβαίνει 
σε έναρξη ή παύση εργασιών ή δραστηριοτήτων στη διάρκεια του φορολογικού έτους, το 
πρώτο φορολογικό έτος λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου και το τελευταίο φορολογικό έτος αρχίζει 
την 1η Ιανουαρίου, µε την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1, µε τις 
διατάξεις του οποίου προβλέπεται ότι για νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες που τηρούν 
διπλογραφικά βιβλία, το πρώτο φορολογικό έτος µπορεί να λήγει στις 30 Ιουνίου. 
∆ιευκρινίζεται, ότι και στις περιπτώσεις αυτές το φορολογικό έτος δεν µπορεί να υπερβαίνει 
τους δώδεκα (12) µήνες. 
 
6. Τα αναφερόµενα πιο πάνω έχουν εφαρµογή για εισοδήµατα που αποκτώνται στα 
φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και µετά, µε βάση τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν.4172/2013. 
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