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ΘΕΜΑ: Αίτηµα προαιρετικής εφαρµογής της ΠΟΛ.1223/8.10.2015 για την χρήση
2014, ως προς το χρόνο απόκτησης των κερδών (µερισµάτων) από συµµετοχή σε
Κοινοπραξία εκτέλεσης τεχνικών έργων

Αξιότιµοι κ.κ.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 4172/2013, ορίσθηκε ότι χρόνος
κτήσης του εισοδήµατος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωµα
είσπραξής του.

Με βάση δε την αιτιολογική έκθεση του άρθρου 8 του ν.4172/2013, µε τις πιο πάνω
διατάξεις τίθεται ως γενικός κανόνας για το χρόνο κτήσης του εισοδήµατος το σύστηµα της
δεδουλευµένης βάσης, ήτοι ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωµα είσπραξης του
εισοδήµατος, όπως άλλωστε ίσχυε και µε τις προϊσχύουσες διατάξεις του ν.2238/1994.

Επιπρόσθετα µε τις διατάξεις του άρθρου 36 του ιδίου ως άνω Ν. 4172/2013 ορίσθηκε ότι:
«ο όρος «µερίσµατα» σηµαίνει το εισόδηµα που προκύπτει από µετοχές, ιδρυτικούς τίτλους,
ή άλλα δικαιώµατα συµµετοχής σε κέρδη τα οποία δεν αποτελούν απαιτήσεις από οφειλές
(χρέη), καθώς και το εισόδηµα από άλλα εταιρικά δικαιώµατα, στα οποία περιλαµβάνονται τα
µερίδια, οι µερίδες συµπεριλαµβανοµένων των προµερισµάτων και µαθηµατικών
αποθεµατικών, οι συµµετοχές σε κέρδη προσωπικών επιχειρήσεων, οι διανοµές των κερδών
από κάθε είδους νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, καθώς και κάθε άλλο συναφές
διανεµόµενο ποσό……..»

Σηµειώνεται ότι οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρµογή για τα εισοδήµατα που κτώνται από
1.1.2014.

Από την ανάλυση και ερµηνεία των ως άνω διατάξεων προκύπτει, λοιπόν, ευθέως ότι για τα
φορολογικά έτη που ξεκινούν από 1.1.2014 και εφεξής, τα αναλογούντα κέρδη ή οι
διανοµές κερδών από Κοινοπραξίες εκτέλεσης, χαρακτηρίζονται ως µερίσµατα και
φορολογούνται σύµφωνα µε τα ειδικότερα αναφερόµενα και οριζόµενα στο Ν. 4172/2013.
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Κατ’ εφαρµογή των διατάξεων αυτών, εξεδόθη η εγκύκλιος ΠΟΛ.1223/8.10.2015, η οποία
στην παράγραφο 4 αυτής ορίζει:
«………………
Όσον αφορά στις συγκεκριµένες κατηγορίες εισοδήµατος που παρατίθενται πιο κάτω, ο
χρόνος απόκτησης του δικαιώµατος είσπραξης για την εφαρµογή των διατάξεων του Κ.Φ.Ε.
έχει ως ακολούθως:
i)……………………….
Όσον αφορά στις οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες, τις κοινωνίες αστικού δικαίου που
ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα, τις αστικές κερδοσκοπικές εταιρείες, τις συµµετοχικές ή
αφανείς εταιρείες, καθώς και τις κοινοπραξίες, που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, χρόνος
απόκτησης του δικαιώµατος είσπραξης των διανεµόµενων κερδών (µερισµάτων), όπως αυτά
προκύπτουν από τις σχετικές εγγραφές στα τηρούµενα βιβλία, θεωρείται η τελευταία ηµέρα
του επόµενου µήνα από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της εµπρόθεσµης δήλωσης
φορολογίας εισοδήµατός τους. Αν έχουν διενεργηθεί προσωρινές απολήψεις κερδών ή
διανοµή κερδών παρελθουσών χρήσεων, χρόνος κτήσης του εισοδήµατος αυτού θεωρείται ο
χρόνος που λαµβάνει χώρα η απόληψη ή η διανοµή αυτών (πίστωση ή καταβολή)……..»

∆ηλαδή παρά το ότι, ο χρόνος που ο δικαιούχος αποκτά το δικαίωµα είσπραξης του
εισοδήµατος είναι ίδιος µε αυτόν που προέβλεπε ο προηγούµενος ΚΦΕ (ν2238/94), όπως
άλλωστε αναφέρει και η παραπάνω ΠΟΛ., εν τούτοις όσον αφορά στις οµόρρυθµες και
ετερόρρυθµες εταιρείες, τις κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα,
τις αστικές κερδοσκοπικές εταιρείες, τις συµµετοχικές ή αφανείς εταιρείες, καθώς και τις
κοινοπραξίες, που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, αλλάζει και πλέον χρόνος απόκτησης του
δικαιώµατος είσπραξης των διανεµόµενων κερδών (µερισµάτων), όπως αυτά προκύπτουν
από τις σχετικές εγγραφές στα τηρούµενα βιβλία, θεωρείται η τελευταία ηµέρα του επόµενου
µήνα από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της εµπρόθεσµης δήλωσης φορολογίας
εισοδήµατός τους.

Όπως είναι πρόδηλο, η διάταξη αυτή απετέλεσε ένα απόλυτο αιφνιδιασµό για το σύνολο των
εργοληπτικών εταιρειών της χώρας, καθώς:

α) Η εγκύκλιος αυτή εξεδόθη, µε αναδροµική εφαρµογή από την 1.1.2014 στις 8.10.2015,
ήτοι µετά την λήξη της ηµεροµηνίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος
φορολογικού έτους 2014 και

β) µέχρι την χρήση 2013 οι διατάξεις της φορολογίας εισοδήµατος όριζαν ότι ειδικά για τα
κέρδη που προκύπτουν από προσωπικές εταιρείες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία
θεωρείται ότι αποκτούνται από τους εταίρους – µέλη τους κατά την 31.12, εφόσον µέχρι τις
31.12 πραγµατοποιείται η λογιστική εγγραφή διανοµής κερδών στα βιβλία της εταιρείας
(πίστωση ή καταβολή)…..»
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Σαν συνέχεια δε αυτών, εξεδόθη και η υπ’ αριθµ. ∆ΕΑΦ Α 1160573 ΕΞ 2015/14.12.2015, η
οποία στην παράγραφο 8 αυτής αναφέρει:
«8. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι χρόνος απόκτησης του
εισοδήµατος από τα διανεµόµενα κέρδη του φορολογικού έτους 2014 οµόρρυθµης και
ετερόρρυθµης εταιρείας, κοινωνίας αστικού δικαίου που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελµα,
αστικής κερδοσκοπικής εταιρείας, συµµετοχικής ή αφανούς εταιρείας, καθώς και
κοινοπραξίας που τηρεί διπλογραφικά βιβλία θεωρείται η τελευταία ηµέρα του επόµενου
µήνα από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της εµπρόθεσµης δήλωσης φορολογίας
εισοδήµατος, ήτοι η 30ή Σεπτεµβρίου 2015, και συνεπώς πρέπει να περιληφθούν στη
δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του φορολογικού έτους 2015.
Τα πιο πάνω δεν ισχύουν αν έχουν διενεργηθεί προσωρινές απολήψεις έναντι των κερδών
του φορολογικού έτους 2014 πριν από το τέλος αυτού, οπότε στην περίπτωση αυτή χρόνος
κτήσης του εισοδήµατος θεωρείται ο χρόνος που λαµβάνει χώρα η απόληψη των κερδών,
σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην ΠΟΛ.1223/8.10.2015 εγκύκλιό µας. Συνεπώς, τα
φυσικά και νοµικά πρόσωπα καθώς και οι νοµικές οντότητες θα µπορούσαν να
συµπεριλάβουν στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος του φορολογικού έτους 2014 τα
κέρδη του ίδιου φορολογικού έτους προσωπικής εταιρείας, κ.λπ. που τους αναλογούσαν,
όπως προέκυψαν από τις λογιστικές εγγραφές της 31.12.2014, εφόσον πράγµατι είχαν λάβει
χώρα απολήψεις των κερδών εντός του έτους 2014.

Οι εργοληπτικές εταιρείες, όµως είχαν και για τη χρήση 2014, ελλείψει άλλης σχετικής
οδηγίας, συµπεριλάβει τα κέρδη από τις κοινοπραξίες εκτέλεσης τεχνικών έργων στη
δήλωση φορολογίας εισοδήµατος χρήσης 2014, όπως συλλήβδην συνέβαινε όλα τα
προηγούµενα έτη, καλούνται, λοιπόν, µε τις διατάξεις αυτές να υποβάλλουν τροποποιητικές
δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος για τη χρήση 2014, καθώς έχουν συµπεριλάβει έσοδα
(µερίσµατα) ανήκοντα σε επόµενη χρήση (2015), χωρίς δική τους ευθύνη, ελλείψει
σχετικών έγκαιρων οδηγιών.

Επειδή, λοιπόν, γεννώνται σοβαρά ζητήµατα, επιβολής αδίκων προστίµων, καθώς
έχει παρέλθει η προθεσµία υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας
εισοδήµατος χρήσης 2014, και χωρίς να υπάρχει ουσιαστικό θέµα, διότι απλά τα εν λόγω
εισοδήµατα, δηλώθηκαν νωρίτερα, όπως προέκυψε από καθυστερηµένη ΠΟΛ. του
Υπουργείου, το παραπάνω θέµα, θα µπορούσε πολύ εύκολα να λυθεί, προσθέτοντας
στην υπ’ αριθµ ∆ΕΑΦ Β 1165757 ΕΞ 2015 απόφαση ως χρόνο κτήσης και την
πίστωση εκτός των απολήψεων.

Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ
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