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Αθήνα, 18 Μαΐος 2021 
 

Απ. Ππωη:Ε. 2101 

Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10  

ΠΡΟ: 

 

Ωο Π.Γ. Σαρ. Κώδηθαο : 10184 Αζήλα 

Σειέθσλν : 210-3375456 

   

E-mail : d12.b@yo.syzefxis.gov.gr 

url : www.aade.gr 

 

ΘΕΜΑ: «Φοπολογική ανηιμεηώπιζη ηος ειδικού Αποθεμαηικού Υπημαηοδοηικήρ 

ςμβολήρ ηο οποίο έσει ζσημαηιζθεί καη' εθαπμογή ηων ειδικόηεπων διαηάξεων ηος 

ν. 2395/1996 (Α΄ 71)». 

 

Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα:  

1. ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4172/2013 (Α΄ 167, 

εθεμήο: ΚΦΔ) ηα κε δηαλεκεζέληα ή θεθαιαηνπνηεζέληα απνζεκαηηθά ησλ λνκηθώλ 

πξνζώπσλ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ ΚΦΔ, όπσο απηά ζρεκαηίζηεθαλ κέρξη θαη ηελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ 2013, θαη ηα νπνία πξνέξρνληαη από θέξδε πνπ δελ θνξνινγήζεθαλ θαηά ην 

ρξόλν πνπ πξνέθπςαλ ιόγσ απαιιαγήο απηώλ θαη' εθαξκνγή δηαηάμεσλ ηνπ λ. 

2238/1994, όπσο ηζρύεη κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ ΚΦΔ ή εγθπθιίσλ ή απνθάζεσλ πνπ 

έρνπλ εθδνζεί θαη' εμνπζηνδόηεζε απηνύ, ζε πεξίπησζε δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζήο ηνπο 

- κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013, θνξνινγνύληαη απηνηειώο κε ζπληειεζηή δεθαπέληε ηνηο 

εθαηό (15%). 

Με ηελ θαηαβνιή ηνπ θόξνπ απηνύ εμαληιείηαη θάζε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηνπ 

λνκηθνύ πξνζώπνπ θαη ησλ κεηόρσλ ή εηαίξσλ απηνύ. 

http://www.aade.gr/
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Από ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη εμήο, ηα κε δηαλεκεζέληα ή θεθαιαηνπνηεζέληα 

απνζεκαηηθά ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ζπκςεθίδνληαη ππνρξεσηηθά ζην ηέινο θάζε 

θνξνινγηθνύ έηνπο κε δεισζείζεο θνξνινγηθέο δεκίεο ηεο επηρείξεζεο από νπνηαδήπνηε 

αηηία πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηα ηειεπηαία πέληε (5) έηε κέρξη εμαληιήζεώο ηνπο, εθηόο αλ 

δηαλεκεζνύλ ή θεθαιαηνπνηεζνύλ νπόηε ππόθεηληαη ζε απηνηειή θνξνιόγεζε κε 

ζπληειεζηή δεθαελλέα ηνηο εθαηό (19%). 

Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ πξνεγνύκελνπ εδάθηνπ σο ζπκςεθηζκόο λνείηαη ην αιγεβξηθό 

άζξνηζκα θαη ην νπνίν απμνκεηώλεη ην θνξνινγηθό απνηέιεζκα (θέξδε ή δεκίεο) ηεο 

επηρείξεζεο. 

Με ηελ θαηαβνιή ηνπ θόξνπ απηνύ εμαληιείηαη θάζε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηνπ 

λνκηθνύ πξνζώπνπ θαη ησλ κεηόρσλ ή εηαίξσλ απηνύ. 

Ζ θαηαβνιή ηνπ θόξνπ ηεο παξαγξάθνπ απηήο γίλεηαη κέρξη ην ηέινο ηνπ δεύηεξνπ 

κήλα από ηελ απόθαζε δηαλνκήο από ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηόρσλ. 

Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ ΚΦΔ νξίδεηαη όηη γηα 

ηζνινγηζκνύο πνπ θιείλνπλ κε εκεξνκελία 31.12.2014 θαη κεηά δελ επηηξέπεηαη ε ηήξεζε 

ινγαξηαζκώλ αθνξνιόγεηνπ απνζεκαηηθνύ, πιελ ησλ επελδπηηθώλ ή αλαπηπμηαθώλ 

λόκσλ, ηνπ αθνξνιόγεηνπ απνζεκαηηθνύ ηεο πεξίπησζεο δ' ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ 

άξζξνπ 28 ηνπ λ. 2238/1994, όπσο ηζρύεη κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ ΚΦΔ θαζώο θαη εηδηθώλ 

δηαηάμεσλ λόκσλ. 

2. Με ηνλ λόκν 2395/1996 (Α΄ 71) θπξώζεθε ε  "ύκβαζε Παξαρώξεζεο ηνπ `Έξγνπ 

ηεο Μειέηεο, Καηαζθεπήο, Υξεκαηνδόηεζεο θαη Δθκεηάιιεπζεο ηεο Γέθπξαο Ρίνπ - 

Αληηξξίνπ", πνπ ππνγξάθεθε, κεηαμύ αθ` ελόο ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ θαη αθ` εηέξνπ ηεο 

Αλώλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ Δπσλπκία "Γαιιν-Διιεληθόο Φνξέαο Τπεξζαιάζζηαο Εεύμεο 

Ρίνπ - Αληηξξίνπ Αλώλπκε Δηαηξεία" θαη ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν «Γ.Δ.Φ.Τ.Ρ.Α. Α.Δ.» 

(Αλάδνρνο). 

ηελ παξ. 12.3 ηεο ύκβαζεο νξίδεηαη όηη ε ρξεκαηνδνηηθή ζπκβνιή πνπ 

θαηαβάιιεηαη από ην Διιεληθό Γεκόζην ζηνλ Αλάδνρν (Γ.Δ.Φ.Τ.Ρ.Α. Α.Δ.) θαζώο θαη ε αμία 

θαη νη δαπάλεο γηα ηελ εθηέιεζε  Τπεξζπκβαηηθώλ  Δξγαζηώλ, δελ ππόθεηληαη ζε θόξν 

εηζνδήκαηνο λνκηθώλ πξνζώπσλ, παξαθξάηεζε θόξνπ εηζνδήκαηνο, άιιν θόξν ή ζε 

θόξν πξνζηηζέκελεο αμίαο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηελ παξ.12.3.1 ηεο ππόςε ύκβαζεο Παξαρώξεζεο νξίδεηαη όηη 

ε ρξεκαηνδνηηθή ζπκβνιή ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ ππόθεηηαη θαη' έηνο ζε απόζβεζε γηα 

ηελ πεξίνδν ιεηηνπξγίαο, καδί κε ηελ απόζβεζε ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο ηεο επέλδπζεο. Ζ 

σο άλσ απόζβεζε ηεο Υξεκαηνδνηηθήο πκβνιήο ππόθεηηαη ζε θόξν εηζνδήκαηνο εθηόο 
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εάλ κεηαθέξεηαη ζε εηδηθό απνζεκαηηθό κε ηελ νλνκαζία Απνζεκαηηθό Υξεκαηνδνηηθήο 

πκβνιήο.  

ηελ παξ. 12.3.2 νξίδεηαη όηη ην Απνζεκαηηθό Υξεκαηνδνηηθήο πκβνιήο δελ ζα 

ππεξβεί ην 25% (εηθνζηπέληε ηνηο εθαηό) ηεο ζπλνιηθήο Υξεκαηνδνηηθήο πκβνιήο θαη 

πεξαηηέξσ όηη απηό ζα δηαλέκεηαη ζην ζύλνιό ηνπ εληόο ησλ πξώησλ δεθαπέληε (15) εηώλ 

από ηεο ελάξμεσο ηεο Πεξηόδνπ Λεηηνπξγίαο ή θαη ζπληνκόηεξα εθ’ όζνλ ε νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηνπ Αλαδόρνπ ην επηηξέπεη, ηεο δηαλνκήο απηήο ππνθείκελεο ζε θόξν 

εηζνδήκαηνο. 

3. Από ηα αλσηέξσ πξνθύπηεη όηη ην Απνζεκαηηθό Υξεκαηνδνηηθήο πκβνιήο είλαη 

έλα εηδηθό απνζεκαηηθό ηνπ νπνίνπ ν ζρεκαηηζκόο, ην κέγηζην ύςνο ζην νπνίν κπνξεί λα 

αλέιζεη, ην ρξνληθό δηάζηεκα εληόο ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα δηαλεκεζεί, θαζώο θαη ην όηη 

ππόθεηηαη ζε θόξν θαηά ηε δηαλνκή ηνπ, πξνβιέπνληαη ξεηά από ηηο πξνπαξαηεζείζεο 

δηαηάμεηο ηνπ λ.2395/1996. Γεδνκέλνπ δε όηη ε παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 72 ΚΦΔ εθαξκόδεηαη 

απνθιεηζηηθά γηα ηα απνζεκαηηθά ηα νπνία έρνπλ ζρεκαηηζζεί θαη' εθαξκνγή δηαηάμεσλ ηνπ 

λ. 2238/1994 θαη ε παξ. 13 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαη λόκνπ εμαηξεί ηα αθνξνιόγεηα 

απνζεκαηηθά εηδηθώλ δηαηάμεσλ λόκσλ από ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηώλ, ζπλάγεηαη 

όηη ην Απνζεκαηηθό Υξεκαηνδνηηθήο πκβνιήο, ην νπνίν ζρεκαηίδεηαη δπλάκεη ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ λ.2395/1996, δελ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 12 θαη 13 ηνπ άξζξνπ 72 

ηνπ ΚΦΔ πεξί απηνηεινύο θνξνιόγεζεο αθνξνιόγεησλ απνζεκαηηθώλ θαη δύλαηαη λα 

ηεξεζεί σο ινγαξηαζκόο αθνξνιόγεηνπ απνζεκαηηθνύ γηα ηζνινγηζκνύο πνπ θιείλνπλ κε 

εκεξνκελία 31.12.2014 θαη κεηά, θαζώο εκπίπηεη ζηηο εμαηξέζεηο ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 

72 ηνπ ΚΦΔ σο απνζεκαηηθό εηδηθήο δηάηαμεο λόκνπ.  

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΑΔΕ 

                        ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 

  

ΑΔΑ: ΩΚΕ646ΜΠ3Ζ-ΕΜΑ



 

 

 

4 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1.  Απνδέθηεο πίλαθα Γ’ (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ) 

2. Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε  ΓΟΔ  Αηηηθήο & Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε ΓΟΔ  

 Μαθεδνλίαο 

3. Γεληθή Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  

4. Γηεύζπλζε ηξαηεγηθήο Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΑΓΔ θαη ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε ηεο ΑΑΓΔ) 

 

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 

2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 

3. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέσο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο 

4. 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’ 

5. ΓΣΓ – Δγθεθξηκέλνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο 

6.   Τπνπξγείν Αλάπηπμεο& Δπελδύζεσλ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & 

Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηώλ 

 Πι. Κάληγγνο - 101 81, Αζήλα 

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

Βνπιήο 7 - 105 62, Αζήλα 

 

ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ 

2. Γξαθείν θαο. Γεληθήο Γ/ληξηαο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

3. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ 

4. Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνύ, Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο 

5. Γ/λζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο 

6. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Σκήκαηα Α’ , Β’ , Γ’  
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