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ΘΕΜΑ: Μη επιβολή προστίμου για τη μείωση της προκαταβολής φόρου
εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 με βάση τις διατάξεις της παρ.59 του
άρθρου 72 του ν.4172/2013 (Α΄167), σε περίπτωση μη ορθής δήλωσης του
κύκλου εργασιών που δηλώνεται για σκοπούς ΥΠΑ.
ΠΕΡΙΛΗΧΗ
Α) ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ
Εγκύκλιος που αφορά τη μη επιβολή προστίμου για τη μείωση της προκαταβολής φόρου
εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 σε περίπτωση μη ορθής δήλωσης του κύκλου εργασιών
που δηλώνεται για σκοπούς ΥΠΑ.
Β) ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ
Περιεχόμενο της εγκυκλίου είναι η παροχή οδηγιών σχετικά με τη μη επιβολή προστίμου για τη
μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 σε περίπτωση
λάθους καταχώρησης στον κωδικό 312 της δήλωσης ΥΠΑ
Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ
Η εγκύκλιος αφορά το σύνολο των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, καθώς και των
φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, που καταχώρησαν
λανθασμένα ποσά στον κωδικό 312 της δήλωσης ΥΠΑ με αποτέλεσμα τη μείωση της
προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019
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Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω
θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1.
Με τις διατάξεις της παρ.59 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 (ΚΥΕ) ορίζεται, μεταξύ
άλλων, ότι ειδικά για το φορολογικό έτος 2019, το ποσό προκαταβολής φόρου εισοδήματος
του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 των άρθρων 69 και 71 μειώνεται ανάλογα με το ποσοστό
μείωσης του κύκλου εργασιών που δηλώνεται για σκοπούς Υόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΥΠΑ)
(κωδικός 312 δήλωσης ΥΠΑ) του πρώτου (1ου) εξαμήνου του 2020 έναντι του πρώτου (1ου)
εξαμήνου του 2019, με βάση τα οριζόμενα στις ίδιες διατάξεις.
ε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική
δραστηριότητα και το οποίο επωφελείται της μειωμένης προκαταβολής χωρίς να τη
δικαιούται, ολικά ή μερικά, επιβάλλεται από τη Υορολογική Διοίκηση πρόστιμο ίσο με το
διπλάσιο της μειωμένης προκαταβολής που επωφελείται, για την επιβολή και είσπραξη του
οποίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4174/2013 (Α΄170), (σχετ. η Α.1186/2020 Απόφαση
του Τφυπουργού Οικονομικών – Β΄ 3327).
2.
Περαιτέρω, με την Ε.2132/2020 εγκύκλιο διευκρινίσθηκε, μεταξύ άλλων, ότι το ως άνω
πρόστιμο επιβάλλεται κατόπιν έκδοσης εντολής ελέγχου και διαπίστωσης στο πλαίσιο αυτού
ότι η επιχείρηση που έκανε χρήση των διατάξεων αυτών δε δικαιούται τη μειωμένη
προκαταβολή, ολικά ή μερικά.
3.
Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 69 του ΚΥΕ (προκαταβολή φόρου εισοδήματος από
επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών προσώπων) ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο
βεβαιώνεται η προκαταβολή βάσει της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και βάσει
των λοιπών τίτλων βεβαίωσης του φόρου για το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα
του διανυόμενου φορολογικού έτους.
4.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1067/2015 δεν υπολογίζεται
προκαταβολή στην περίπτωση που υποβάλλεται εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας
εισοδήματος φυσικού προσώπου μετά την παρέλευση του φορολογικού έτους για το οποίο
αυτή βεβαιώνεται.
5.
Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 71 του ΚΥΕ (προκαταβολή φόρου
εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) ορίζεται ότι η βεβαίωση της
προκαταβολής του φόρου εισοδήματος της παρ.1 του ίδιου άρθρου και νόμου γίνεται έναντι
του φόρου που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους.
6.
Επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1060/2015 δεν υπολογίζεται
προκαταβολή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων στην περίπτωση
που υποβάλλεται εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος μετά την παρέλευση του
φορολογικού έτους για το οποίο αυτή βεβαιώνεται.
7.
Από ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας προκύπτει ότι υφίστανται
επιχειρήσεις που υπέβαλλαν δηλώσεις ΥΠΑ μέχρι τις 31.07.2020 στις οποίες δεν είχε
αποτυπωθεί ορθά ο κύκλος εργασιών που δηλώνεται για σκοπούς Υόρου Προστιθέμενης Αξίας
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(ΥΠΑ) (κωδικός 312 δήλωσης ΥΠΑ) του πρώτου εξαμήνου του
2019
ή του 2020, με
αποτέλεσμα να υπολογιστεί μεγαλύτερη μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος για το
φορολογικό έτος 2019 από την προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 59 του άρθρου 72
του ΚΥΕ.
8.
Επιχειρήσεις που εντόπισαν το λάθος αυτό, προέβησαν στη γνωστοποίηση του ζητήματος
αυτού στη Υορολογική Διοίκηση (μέσω της υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων ΥΠΑ /
εισοδήματος ή και με την υποβολή σχετικού αιτήματος) μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους
εντός του οποίου δύναται να βεβαιωθεί η εν λόγω προκαταβολή, προκειμένου να διορθωθεί το
λάθος, χωρίς δηλαδή να διαπιστωθεί στο πλαίσιο ελέγχου από τη Υορολογική Διοίκηση.
Ειδικότερα, οι εν λόγω επιχειρήσεις με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης ή σχετικού
αιτήματος γνωστοποίησαν στη Υορολογική Διοίκηση τον ορθό κύκλο εργασιών τους,
προκειμένου να υπολογιστεί ορθά η προκαταβολή φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος
2019 και να μην επωφεληθούν ολικά ή μερικά από τη μείωση αυτής.
9.
Κατόπιν των ανωτέρω, με την παρούσα διευκρινίζεται ότι το πρόστιμο που προβλέπεται
από τις ως άνω διατάξεις δεν επιβάλλεται σε βάρος των επιχειρήσεων που προέβησαν
εγκαίρως στη γνωστοποίηση του ορθού κύκλου εργασιών τους, όπως περιγράφεται πιο πάνω,
και δεν επωφελήθηκαν της μειωμένης προκαταβολής.

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΑΔΕ
ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Αποδέκτες πίνακα Γ΄(εκτός του αριθμού 2 αυτού)
2. Επιχειρησιακή Δ/νση ΔΟΕ Αττικής & Επιχειρησιακή Δ/νση ΔΟΕ Μακεδονίας
3. Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
4. Διεύθυνση τρατηγικής Σεχνολογιών Πληροφορικής (με την παράκληση να αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ και στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη της ΑΑΔΕ)
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Γραφείο κ. Τπουργού Οικονομικών
2. Γραφείο κ. Τφυπουργού Οικονομικών
3. Γραφείο κας Γενικής Γραμματέως Υορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας
4. Αποδέκτες πινάκων Α΄, Β΄(εκτός των αριθ.1 και 2 αυτού), Ζ΄, Η΄, Θ΄, Ι΄, ΙΒ΄, ΙΓ΄, ΙΔ΄,
ΙΕ΄, ΙΣ΄, ΙΖ΄, ΙΗ΄, ΙΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄, ΚΒ΄και ΚΓ΄
5. ΔΣΔ – Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Υορείς
6. Τπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας
Καταναλωτή, Γενική Δ/νση Αγοράς, Δ/νση Εταιρειών, Πλ. Κάνιγγος - 101 81, Αθήνα
7. Τπουργείο Οικονομικών, Επιτροπή Λογιστικής Συποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΣΕ) Βουλής 7 105 62, Αθήνα
ΙΙΙ. ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
2. Γραφείο κ. Γενικού Δ/ντή Υορολογικής Διοίκησης
3. Γραφεία κ.κ. Γενικών Δ/ντών
4. Αυτοτελές Σμήμα υντονισμού, Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας
5. Δ/νση Νομικής Τποστήριξης
6. Δ/νση Εφαρμογής Άμεσης Υορολογίας – Σμήματα Α΄ , Β΄ , Γ΄
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