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ΘΔΜΑ: Φορολογική μεηατείριζη τρημαηικού βραβείοσ ποσ λαμβάνει νομικό 

πρόζωπο ή νομική ονηόηηηα ζηο πλαίζιο επιτειρημαηικής δραζηηριόηηηας. 
 

Αλαθνξηθά κε ην πην πάλω ζέκα, ζαο γλωξίδνπκε ηα αθόινπζα: 

1. ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ.4172/2013, όια ηα έζνδα πνπ 

απνθηνύλ ηα λνκηθά πξόζωπα θαη νη λνκηθέο νληόηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 45 ηνπ 

λόκνπ απηνύ ζεωξνύληαη έζνδα από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα. 

2. Με ηελ ΠΟΛ.1059/2015 εγθύθιηό καο, κε ηελ νπνία δόζεθαλ νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή 

ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 47, 57 θαη 58 ηνπ λ.4172/2013, δηεπθξηλίζηεθε όηη ηα έζνδα πνπ 

απνθηνύλ ηα λνκηθά πξόζωπα θαη νη λνκηθέο νληόηεηεο από θάζε πεγή θαη αηηία ζεωξνύληαη 

έζνδα από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη ζπλεπώο ηα θέξδε ηνπο θνξνινγνύληαη κε 

βάζε ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ άξζξνπ 58. ηα πάζεο θύζεωο έζνδα ηωλ λνκηθώλ πξνζώπωλ 

θαη λνκηθώλ νληνηήηωλ πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο ζπλδξνκέο, επηρνξεγήζεηο, 

απνδεκηώζεηο ζηα πιαίζηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηωλ πην πάλω πξνζώπωλ.  
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3. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.4172/2013 νξίδεηαη όηη ρξόλνο 

θηήζεο ηνπ εηζνδήκαηνο ζεωξείηαη ν ρξόλνο πνπ ν δηθαηνύρνο απέθηεζε ην δηθαίωκα 

είζπξαμήο ηνπ. 

4. Με ηελ ΠΟΛ.1223/2015 εξκελεπηηθή εγθύθιηό καο δηεπθξηλίζζεθε όηη γηα ηελ ππαγωγή 

εηζνδήκαηνο ζε θόξν απαηηείηαη λα ζπληξέρνπλ γηα ην εηζόδεκα απηό ζωξεπηηθά δύν 

πξνϋπνζέζεηο: α) λα έρεη θαηαζηεί δεδνπιεπκέλν εληόο ηνπ νηθείνπ θνξνινγηθνύ έηνπο θαη 

β) λα έρεη απνθηεζεί ην δηθαίωκα είζπξαμήο ηνπ εληόο ηνπ ίδηνπ έηνπο. 

5. Καηόπηλ ηωλ αλωηέξω θαη δεδνκέλνπ όηη όια ηα έζνδα πνπ απνθηνύλ ηα λνκηθά 

πξόζωπα θαη νη λνκηθέο νληόηεηεο απνηεινύλ έζνδα από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, κε 

βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ.4172/2013, ην πνζό ηωλ ρξεκαηηθώλ 

βξαβείωλ πνπ ιακβάλνπλ λνκηθά πξόζωπα ή λνκηθέο νληόηεηεο ζην πιαίζην άζθεζεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηάο ηνπο, όπωο γηα παξάδεηγκα γηα ηηο θαηλνηόκεο 

επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο ηνπο, απνηειεί έζνδν από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη 

θνξνινγείηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ ίδηνπ ωο άλω λόκνπ ζην θνξνινγηθό 

έηνο πνπ απνθηήζεθε ην δηθαίωκα είζπξαμήο ηνπ, ζύκθωλα κε όζα αλαθέξνληαη ζηηο παξ. 

3 θαη 4 ηνπ παξόληνο. 

 

 

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ Α.Α.Γ.Δ. 

ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 
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