ΑΔΑ: 6ΝΝΝ46ΜΠ3Ζ-ΒΩΣ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ
ΑΓΑ:

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Αθήνα, 31 Ιανοςαπίος 2019

ΓΙΟΙΚΗΗ

Απ.Ππωη:Δ.2021

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΣΜΗΜΑΣΑ Β΄, Α΄
Ταρ. Γ/λζε

: Καξ. Σεξβίαο 10

Ταρ. Κώδηθαο

: 101 84 ΑΘΖΝΑ

Τειέθσλν

: 210 3375312

Fax

: 210 3375001

E-Mail

: d12.b@yo.syzefxis.gov.gr

Url

: www.aade.gr

ΠΡΟ: Ωο Π.Γ.

ΘΔΜΑ: Γιεςκπινίζειρ ζσεηικά με ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 62
ηος ν.4389/2016.
Σε απάληεζε ζρεηηθώλ εξσηεκάησλ αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο
γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα:
1. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ λ.4389/2016
νξίδεηαη ε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ηεο σθέιεηαο πνπ απνθηά λνκηθό πξόζσπν,
λνκηθή νληόηεηα, θαζώο θαη θπζηθό πξόζσπν πνπ απνθηά εηζόδεκα από
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, ε νπνία πξνθύπηεη από ηε δηαγξαθή κέξνπο ή ηνπ
ζπλόινπ ηνπ ρξένπο πξνο πηζησηηθό ή ρξεκαηνδνηηθό ίδξπκα, πξνο ππό εηδηθή
εθθαζάξηζε πηζησηηθό ή ρξεκαηνδνηηθό ίδξπκα ή πξνο εηαηξεία ηνπ λ. 4354/2015
ζην πιαίζην εμσδηθαζηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή ζε εθηέιεζε δηθαζηηθήο απόθαζεο.
Δηδηθόηεξα, κε ηηο δηαηάμεηο απηέο νξίδεηαη, όηη ε σο άλσ σθέιεηα δελ ζεσξείηαη
δσξεά θαη απαιιάζζεηαη ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο.
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Δπνκέλσο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, ν
δηθαηνύρνο ηεο σθέιεηαο κπνξεί λα είλαη λνκηθό πξόζσπν, λνκηθή νληόηεηα ή
θπζηθό πξόζσπν πνπ αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη πεξαηηέξσ, ε
δηαγξαθή ηνπ ρξένπο (κέξνπο ή ζπλόινπ) λα αθνξά απνθιεηζηηθά ρξένο πξνο
πηζησηηθό ή ρξεκαηνδνηηθό ίδξπκα θαη ππό εηδηθή εθθαζάξηζε πηζησηηθό ή
ρξεκαηνδνηηθό ίδξπκα ή εηαηξεία ηνπ λ. 4354/2015 ζην πιαίζην εμσδηθαζηηθνύ
ζπκβηβαζκνύ ή ζε εθηέιεζε δηθαζηηθήο απόθαζεο.
Από ηα αλσηέξσ πξνθύπηεη όηη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ
λ.4389/2016, αλαθνξηθά κε ηε δηαγξαθή κέξνπο ή ζπλόινπ ηνπ ρξένπο
δαλεηνιήπηε πξνο ηα σο άλσ πξόζσπα είλαη γεληθέο ρσξίο λα εληάζζνπλ ηελ
πξνθύπηνπζα σθέιεηα ζε ζπγθξηκέλν λνκνζεηηθό πιαίζην. Πέξαλ ησλ ξεηώο
θαηνλνκαδόκελσλ πξνζώπσλ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ σο άλσ λόκνπ, θακία
άιιε δηαγξαθή ρξένπο πξνο άιια πξόζσπα (π.ρ. πξνκεζεπηέο) δελ εκπίπηεη ζην
πεδίν εθαξκνγήο ησλ σο άλσ δηαηάμεσλ.
2. Τν πνζό ηεο σθέιεηαο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ λ.4389/2016,
πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθά πξόζσπα θαη λνκηθέο νληόηεηεο, θαηαρσξείηαη ζηνλ
θσδηθό

475
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εηζνδήκαηνο

(έληππν

Ν)

θαη

παξαθνινπζείηαη ζε εηδηθό απνζεκαηηθό θαζόζνλ ζε πεξίπησζε δηαλνκήο έρνπλ
εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ.4172/2013. Τα αλσηέξσ
έρνπλ εθαξκνγή θαη ζε πεξίπησζε πνπ ην λνκηθό πξόζσπν ή λνκηθή νληόηεηα
ηεξεί απινγξαθηθά βηβιία, όπνπ ην πνζό ηεο σο άλσ σθέιεηαο παξαθνινπζείηαη
εμσινγηζηηθά.
3. Γηα ηα θπζηθά πξόζσπα πνπ αζθνύλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, ην
πνζό ηεο σθέιεηαο θαηαρσξείηαη θαηά πεξίπησζε ζηνπο θσδηθνύο 144, 244, 344
θαη 444 ηνπ Πίλαθα ΣΤ’ αλά θιάδν δξαζηεξηόηεηαο ηνπ εληύπνπ Δ3.
Δπηζεκαίλεηαη όηη ηα αλσηέξσ ηεινύλ ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην πνζό ηεο
σθέιεηαο έρεη θαηαρσξεζεί ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο, δηακνξθώλνληαο ηα
απνηειέζκαηά ηεο έηζη ώζηε λα απαηηείηαη ε θνξνινγηθή ηνπο αλακόξθσζε γηα ηελ
νξζή εμαγσγή ηνπ θνξνινγηθνύ απνηειέζκαηόο ηνπο.
4. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαη
λόκνπ νξίδεηαη όηη ε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ηεο σθέιεηαο πνπ πξνθύπηεη από
δηαγξαθέο ρξένπο ηεο παξαγξάθνπ 1 ζην πιαίζην εμσδηθαζηηθνύ ζπκβηβαζκνύ
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εθαξκόδεηαη απνθιεηζηηθά γηα νθεηιέο, πνπ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2017 βξίζθνληαλ
ζε θαζπζηέξεζε ή ήηαλ επίδηθεο ή ξπζκηζκέλεο ή ππάγνληαλ ζην πεδίν
εθαξκνγήο ηνπ λ. 4469/2017, θαη γηα ζπκθσλίεο εμσδηθαζηηθνύ ζπκβηβαζκνύ πνπ
έρνπλ ζπλαθζεί από ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016 κέρξη θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2018 ή
ζπλάπηνληαη βάζεη ηνπ λ. 4469/2017.
Δπηζεκαίλεηαη όηη ε αλαθνξά ζηνλ λ.4469/2017 ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ
παξόληνο άξζξνπ δελ πεξηνξίδεη ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 1 αιιά
γίλεηαη γηα λα δηεπξπλζεί ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ
λ.4389/2016 πξνθεηκέλνπ λα θαιύπηνληαη όιεο νη νθεηιέο πνπ δύλαληαη λα
εληαρζνύλ ζ’απηόλ ηνλ λόκν εμ απόςεσο ρξνληθώλ πεξηνξηζκώλ είηε σο πξνο ην
δηαγξαθόκελν ρξένο είηε σο πξνο ηε ζπκθσλία εμσδηθαζηηθνύ ζπκβηβαζκνύ.
5. Δμάιινπ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαη λόκνπ
νξίδεηαη ην αληίζηνηρν ρξνληθό όξην γηα δηαγξαθέο ρξένπο ηεο παξαγξάθνπ 1 ζε
εθηέιεζε δηθαζηηθήο απόθαζεο. Δηδηθόηεξα, νξίδεηαη όηη ε παξάγξαθνο 1
εθαξκόδεηαη απνθιεηζηηθά γηα νθεηιέο νη νπνίεο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2017 ήηαλ
επίδηθεο ή γηα νθεηιέο νη νπνίεο θαηά ηελ ίδηα εκεξνκελία ήηαλ ξπζκηζκέλεο κε
δηθαζηηθέο απνθάζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί από ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016 ή γηα
νθεηιέο πνπ θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2017 ήηαλ ζε θαζπζηέξεζε θαη νη ζρεηηθέο
αηηήζεηο ελώπηνλ δηθαζηεξίσλ έρνπλ ππνβιεζεί κέρξη θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ
2018.
6. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ
νξίδεηαη ε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ηεο σθέιεηαο πνπ απνθηά θπζηθό πξόζσπν
από ηε δηαγξαθή κέξνπο ή ηνπ ζπλόινπ ηνπ ρξένπο πξνο πηζησηηθό ή
ρξεκαηνδνηηθό ίδξπκα, πξνο ππό εηδηθή εθθαζάξηζε πηζησηηθό ή ρξεκαηνδνηηθό
ίδξπκα ή πξνο εηαηξεία ηνπ λ. 4354/2015 ζην πιαίζην εμσδηθαζηηθνύ
ζπκβηβαζκνύ, ε νπνία δελ ζεσξείηαη εηζόδεκα θαη απαιιάζζεηαη ηνπ θόξνπ
δσξεάο.
Ζ σθέιεηα απηή δελ αλαγξάθεηαη ζηνπο θσδηθνύο 781-782 ηνπ Πίλαθα 6
ηνπ εληύπνπ Δ1, θαζόζνλ δελ πθίζηαηαη είζπξαμε πνζνύ (ηακεηαθό όθεινο) γηα
ηνλ θνξνινγνύκελν, κε ζπλέπεηα ην πνζό ηεο σθέιεηαο λα κελ ππνινγίδεηαη γηα
ηελ θάιπςε ησλ αληηθεηκεληθώλ δαπαλώλ θαη δαπαλώλ απόθηεζεο πνπ βαξύλνπλ
ηνλ θνξνινγνύκελν.
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7. Τέινο, κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ νξίδεηαη ην ρξνληθό όξην
ησλ δηαγξαθώλ ρξένπο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 4
(δηαγξαθή ρξένπο θπζηθνύ πξνζώπνπ) θαη εηδηθόηεξα νξίδεηαη όηη ε θνξνινγηθή
κεηαρείξηζε ηεο σθέιεηαο πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 4 εθαξκόδεηαη
απνθιεηζηηθά γηα νθεηιέο πνπ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2017 βξίζθνληαλ ζε
θαζπζηέξεζε ή ήηαλ επίδηθεο ή ξπζκηζκέλεο θαζώο θαη γηα ζπκθσλίεο
εμσδηθαζηηθνύ ζπκβηβαζκνύ πνπ είραλ ζπλαθζεί κέρξη θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ
2018.

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ Α.Α.Γ.Δ.

ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ:
Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1. Απνδέθηεο πίλαθα Γ’ (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ)
2. Κεληξηθή Υπεξεζία ΣΓΟΔ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηεο
3. Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
4. Γηεύζπλζε Υπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθώλ Υπεξεζηώλ – Τκήκα Δ΄
(κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε)
ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α’, Β’, (εθηόο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνύ), Ε’, Ζ’, Θ’, Η’, ΗΒ’, ΗΓ’, ΗΓ’, ΗΔ’,
ΗΣΤ’, ΗΕ’, ΗΖ’, ΗΘ’, Κ’, ΚΑ’, ΚΒ’ θαη ΚΓ’
2. Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη

Αλάπηπμεο, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο

Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηώλ, Πι. Κάληγγνο, Τ.Κ. 101 81, Αζήλα
3. Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Τππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΤΔ),
Βνπιήο 7, Τ.Κ. 105 62, Αζήλα
4. ΓΤΓ-Δγθεθξηκέλνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο
5. Γξαθείν θ. Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ
6. Γξαθείν θαο Υθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ
ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1. Γξαθείν θ. Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ.
2. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο
3. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ
4. Γ/λζεηο, Απηνηειή Τκήκαηα θαη Απηνηειή Γξαθεία ηεο Α.Α.Γ.Δ.
5. Γ/λζε Ννκηθήο Υπνζηήξημεο
6. Απηνηειέο Τκήκα Σπληνληζκνύ Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο
7. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Τκήκαηα Α’ , Β’ , Γ’ , Γ’

