ΑΔΑ: ΩΨΙΖ46ΜΠ3Ζ-2Α2
ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ
ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ
ΑΓΑ:

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Αθήνα, 13 Γεκεμβρίοσ 2019
Αριθ. Πρωη.: Ο.ΓΔΑΦ 1173826
ΔΞ 2019
1. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΓΙΟΙΚΗΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΣΜΗΜΑ Β΄
2. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ
ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΩΝ
ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ
ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α΄
ΣΜΗΜΑ Α΄
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΣΜΗΜΑ Α’
Σαρ. Γ/λζε
Σαρ. Κώδηθαο
Σειέθσλν
Fax

:
:
:
:

Καξ. εξβίαο 10
10184 Αζήλα
210-3375311
210-3375001

ΠΡΟ:

Ωο Π.Γ.

ΘEMA: Οδηγίες αναθορικά με ηη μείωζη προκαηαβολής θόροσ ειζοδήμαηος
θορολογικού έηοσς 2018 για ηα νομικά πρόζωπα και ηις νομικές ονηόηηηες.
Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο θνηλνπνηνύκε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ
λ.4646/2019 (ΦΔΚ Α΄ 201), κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηείηαη ην άξζξν 71 ηνπ λ.4172/2013
αλαθνξηθά κε ηε κείσζε ηνπ πνζνζηνύ πξνθαηαβνιήο θόξνπ εηζνδήκαηνο γηα ην
θνξνινγηθό έηνο 2018 θαη ζαο παξέρνπκε ηηο αθόινπζεο νδεγίεο:
1. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4646/2019 πξνζηίζεηαη λέν εδάθην ζηελ παξ.1 ηνπ
άξζξνπ 71 ηνπ λ.4172/2013, κε ην νπνίν νξίδεηαη όηη κε βάζε ηε δήισζε πνπ ππνβάιιεη
ην λνκηθό πξόζσπν ή λνκηθή νληόηεηα θαη ηνπο ινηπνύο ηίηινπο βεβαίσζεο πνπ
πξνβιέπνληαη ζηνλ Κώδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ην
θνξνινγηθό έηνο 2018, βεβαηώλεηαη πνζό ίζν κε ην ελελήληα πέληε ηνηο εθαηό (95%) ηνπ
θόξνπ πνπ πξνθύπηεη από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα γηα ηνλ θόξν πνπ αλαινγεί ζην
εηζόδεκα ηνπ έηνπο απηνύ.
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2. Πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηνύλ νη σο άλσ δηαηάμεηο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί λέα
εθθαζάξηζε κέρξη ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο από ηε Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο
Φνξνινγηθώλ Δθαξκνγώλ ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ε νπνία
ζα γίλεη γηα ινγαξηαζκό ηεο θάζε Γ.Ο.Τ, ώζηε λα κεησζεί ην πνζό ηεο βεβαησζείζαο
πξνθαηαβνιήο ζην 95% ηνπ πνζνύ ηνπ θύξηνπ θόξνπ, ρσξίο λα απαηηείηαη ε ππνβνιή
ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο από ηνλ θνξνινγνύκελν.
Bάζε ππνινγηζκνύ ζα απνηειέζεη ε ππνβιεζείζα δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 2018
(αξρηθή ή ηξνπνπνηεηηθή) πνπ ππνβιήζεθε εκπξόζεζκα ή εθπξόζεζκα θαη γηα ηελ νπνία
έρεη βεβαησζεί πξνθαηαβνιή θόξνπ, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ
λ.4172/2013. Όπσο πξνθύπηεη από ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε, επηρεηξήζεηο πνπ έθαλαλ
ρξήζε ηεο κεησκέλεο πξνθαηαβνιήο (50%) κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 71
γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2018, δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ λέσλ δηαηάμεσλ.
3. Δπηζεκαίλεηαη όηη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ κέζα ζην έηνο 2019 έρεη ήδε ιάβεη ρώξα
ζπκςεθηζκόο ηεο πξνθαηαβνιήο θόξνπ ε νπνία βεβαηώζεθε κε ηε δήισζε θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο θνξνινγηθνύ έηνπο 2018, ήηνη ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ πνπ ηέζεθαλ ζε
εθθαζάξηζε κέζα ζην έηνο 2019, ε βεβαησζείζα πξνθαηαβνιή θόξνπ δελ ζα κεησζεί θαη
σο εθ ηνύηνπ, δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί λέα εθθαζάξηζε απηήο. Γηα παξάδεηγκα, αλώλπκε
εηαηξεία πνπ ηέζεθε ζε εθθαζάξηζε ηελ 1.3.2019, κε ηε δήισζε πνπ ππέβαιε γηα ην
δηάζηεκα 1.1.2019 - 28.2.2019, ζπκςήθηζε ηελ πξνθαηαβνιή πνπ είρε βεβαησζεί κε ηε
δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θνξνινγηθνύ έηνπο 2018 (100%) θαη σο εθ ηνύηνπ, δελ
ζα ιάβεη ρώξα λέα εθθαζάξηζε γηα ηε δήισζε ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο 2018.
4. Αληίζεηα, ζηηο πεξηπηώζεηο λνκηθώλ πξνζώπσλ θαη λνκηθώλ νληνηήησλ πνπ ην
θνξνινγηθό έηνο 2018 ηέζεθαλ ζε εθθαζάξηζε θαη γηα ηνλ ιόγν απηό ππέβαιαλ δύν
δειώζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο γηα ην έηνο απηό (κία γηα ην δηάζηεκα πξηλ από ηελ
έλαξμε ηεο εθθαζάξηζεο θαη κία πξώηε πξνζσξηλή δήισζε εθθαζάξηζεο), νη ζρεηηθέο
δηαηάμεηο ζα εθαξκνζηνύλ κόλν γηα ηελ πξνθαηαβνιή πνπ βεβαηώζεθε κε ηε δεύηεξε
δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο (πξνζσξηλή δήισζε εθθαζάξηζεο), θαζόζνλ ε
πξνθαηαβνιή πνπ βεβαηώζεθε κε ηελ πξώηε δήισζε (γηα ην δηάζηεκα πξηλ από ηελ
έλαξμε ηεο εθθαζάξηζεο) έρεη ήδε ζπκςεθηζζεί.
Γηα παξάδεηγκα, αλώλπκε εηαηξεία κε θνξνινγηθό έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31.12.2017 θαη ε
νπνία ηέζεθε ζε εθθαζάξηζε ζηηο 15.3.2018, ππέβαιε δύν δειώζεηο θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2018, κία γηα ην δηάζηεκα πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο
εθθαζάξηζεο (ήηνη από 1.1.2018 έσο 14.3.2018) κε ηελ νπνία βεβαηώζεθε πξνθαηαβνιή
θόξνπ κε ζπληειεζηή 100% θαη κία δεύηεξε (πξώηε πξνζσξηλή δήισζε θνξνινγίαο
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εηζνδήκαηνο) γηα ην δηάζηεκα 15.3.2018 - 14.3.2019, ζηελ νπνία επίζεο βεβαηώζεθε
πξνθαηαβνιή θόξνπ κε ζπληειεζηή 100%.
ηελ πεξίπησζε απηή ζα δηελεξγεζεί λέα εθθαζάξηζε κόλν γηα ηελ πξνθαηαβνιή πνπ
βεβαηώζεθε κε ηελ πξώηε πξνζσξηλή δήισζε, θαζόζνλ ε πξνθαηαβνιή πνπ είρε
βεβαησζεί κε ηε δήισζε πξν ηεο έλαξμεο ηεο εθθαζάξηζεο έρεη ήδε ζπκςεθηζζεί. Αλ ε
ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία δελ έρεη ππνβάιεη αθόκε ηελ πξώηε πξνζσξηλή δήισζε
θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ
άξζξνπ 68 ηνπ λ.4172/2013, ε πξνθαηαβνιή πνπ βεβαηώζεθε γηα ην δηάζηεκα πξηλ από
ηελ έλαξμε ηεο εθθαζάξηζεο ζα ζπκςεθηζηεί κε ηε δήισζε απηή, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα
επαλεθθαζάξηζε ηεο δήισζεο πνπ ππνβιήζεθε πξν ηεο έλαξμεο ηεο εθθαζάξηζεο.

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΑΓΔ
ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ:
Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1.

Απνδέθηεο πίλαθα Γ΄ (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ)

2.

Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε ΓΟΔ Αηηηθήο & Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε ΓΟΔ Μαθεδνλίαο

3.

Γηεύζπλζε Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ

4.

Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο Φνξνινγηθώλ Δθαξκνγώλ

5.

Γηεύζπλζε ηξαηεγηθήο Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο (κε ηελ παξάθιεζε λα

αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΑΓΔ θαη ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε ηεο ΑΑΓΔ)
ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1.

Απνδέθηεο πηλάθσλ Α΄, Β΄, (εθηόο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνύ), Ε΄, Ζ΄, Θ΄, Η΄, ΗΒ΄, ΗΓ΄, ΗΓ΄,

ΗΔ΄, ΗΣ΄, ΗΕ΄, ΗΖ΄, ΗΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄, ΚΒ΄ θαη ΚΓ΄
2.

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο & Δπελδύζεσλ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο

Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηώλ, Πι. Κάληγγνο, Σ.Κ. 101 81, Αζήλα
3.

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ),

Βνπιήο 7, Σ.Κ. 105 62, Αζήλα
4.

ΓΣΓ – Δγθεθξηκέλνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο

5.

Πεξηνδηθό «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ»

6.

Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ

7.

Γξαθείν θ. Τθππνπξγνύ 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/λζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο

5.

Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνύ Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο

6.

Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Σκήκαηα Α΄ , Β΄ , Γ΄

7. Γ/λζε Αλάπηπμεο Φνξνινγηθώλ Δθαξκνγώλ
8. Γ/λζε Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ

