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ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). 

 

 αο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.4172/2013 (ΦΔΚ Α’ 167), 

αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο θαη ηνλ ρξφλν θηήζεο ηνπ εηζνδήκαηνο θαη 

ζαο παξέρνπκε ηηο αθφινπζεο νδεγίεο γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή  ηνπο: 

1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.4172/2013 θαζνξίδεηαη φηη ην 

θνξνινγηθφ έηνο ηαπηίδεηαη κε ην εκεξνινγηαθφ έηνο. Δηδηθά γηα ηα λνκηθά πξφζσπα ή ηηο 

λνκηθέο νληφηεηεο πνπ ηεξνχλ δηπινγξαθηθά βηβιία νξίδεηαη φηη ην θνξνινγηθφ έηνο κπνξεί 

λα ιήγεη ζηηο 30 Ηνπλίνπ. Δπηπιένλ, θαηαξγείηαη ε ππεξδσδεθάκελε πεξίνδνο, δειαδή ζε 

θακία πεξίπησζε ην θνξνινγηθφ έηνο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο δψδεθα (12) κήλεο, 

νχηε γηα ηελ πξψηε ρξήζε. Γηα παξάδεηγκα, εκεδαπή αλψλπκε εηαηξεία κε έλαξμε 

εξγαζηψλ ηνλ Μάξηην ηνπ έηνπο 2015 κπνξεί λα νξίζεη φηη ην θνξνινγηθφ ηεο έηνο ιήγεη ζηηο 

30 Ηνπλίνπ ή ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο, νπφηε ην πξψην θνξνινγηθφ ηεο έηνο ιήγεη 

ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2015 ή ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015, αληίζηνηρα. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα ηα 
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λνκηθά πξφζσπα ή ηηο λνκηθέο νληφηεηεο πνπ κεηαζρεκαηίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Δ. 

ή κε εηδηθέο δηαηάμεηο λφκσλ (λ.2166/1993, λ.δ.1297/1972, θ.ιπ.). Δηδηθά γηα ηα λνκηθά 

πξφζσπα πνπ κεηαζρεκαηίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2166/1993 θαη δεδνκέλνπ, φηη ην 

πξνεξρφκελν απφ ην κεηαζρεκαηηζκφ λνκηθφ πξφζσπν ππνβάιεη δήισζε θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο ζχληαμεο ηνπ 

ηζνινγηζκνχ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη κεηά, ην νπνίν δχλαηαη λα πεξηιακβάλεη 

ππεξδσδεθάκελε πεξίνδν, ην πξψην θνξνινγηθφ έηνο ησλ ελ ιφγσ λνκηθψλ πξνζψπσλ 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ην κεηαζρεκαηηζκφ κε ηηο πην πάλσ επεξγεηηθέο δηαηάμεηο κπνξεί λα 

ιήγεη θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε εκεξνκελία πέξαλ ηεο 30ήο Ηνπλίνπ ή ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ, 

αιιά ζε θακία πεξίπησζε δελ δχλαηαη λα μεπεξλάεη ηνπο δψδεθα (12) κήλεο (ζρεη. ην 

ΓΔΑΦ Β 1107932 ΔΞ 2015/7.08.2015 έγγξαθφ καο).  

Γηα παξάδεηγκα, ην πξψην θνξνινγηθφ έηνο εκεδαπήο Α.Δ. πνπ πξνήιζε απφ 

κεηαηξνπή εκεδαπήο Δ.Π.Δ. κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2166/1993, κε εκεξνκελία 

ηζνινγηζκνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηελ 30.09.2015 θαη κε εκεξνκελία θαηαρψξεζεο ζην 

Γ.Δ.ΜΖ. ηεο απφθαζεο γηα ηε ζχζηαζε ηεο Α.Δ. θαη ηελ έγθξηζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο ηελ 

15.07.2016, αξρίδεη ηελ 1.10.2015 θαη κπνξεί λα ιήγεη ζε νπνηαδήπνηε εκεξνκελία κέζα 

ζην έηνο 2016, αιιά ζε θάζε πεξίπησζε κεηά ηηο 15.07.2016, κε ηελ απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε φηη δελ ζα μεπεξλάεη ηνπο δψδεθα (12) κήλεο.          

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηηο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο (θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα) νη νπνίεο ηεξνχλ δηπινγξαθηθά βηβιία, ην θνξνινγηθφ έηνο 

πξέπεη λα ιήγεη 31 Γεθεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο, θαζφζνλ ππνρξεσηηθά ην θνξνινγηθφ έηνο 

ηαπηίδεηαη κε ην εκεξνινγηαθφ (ζρεη. ην Γ12Α 1057684 ΔΞ 2014/7.04.2014 έγγξαθν). 

2. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ ίδηνπ σο άλσ άξζξνπ θαη λφκνπ νξίδεηαη, 

φπσο θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξντζρχζαληνο Κ.Φ.Δ. (λ.2238/1994), φηη εηδηθά γηα  ην λνκηθφ 

πξφζσπν ή ηε λνκηθή νληφηεηα πνπ είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο ζηελ εκεδαπή θαη αλήθεη 

θαηά πνζνζηφ πνπ ππεξβαίλεη ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ζε αιινδαπφ λνκηθφ πξφζσπν 

ή λνκηθή νληφηεηα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη σο θνξνινγηθφ έηνο ην θνξνινγηθφ έηνο ηνπ 

αιινδαπνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο λνκηθήο νληφηεηαο, αλεμάξηεηα αλ ηεξεί απινγξαθηθά 

ή δηπινγξαθηθά βηβιία, κε ηνλ πεξηνξηζκφ φηη ην θνξνινγηθφ έηνο δελ ζα μεπεξλά ηνπο 

δψδεθα (12) κήλεο. Ζ αιιαγή ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο ηνπ εκεδαπνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή 

ηεο λνκηθήο νληφηεηαο, αληίζηνηρα, δειψλεηαη ζηε Γ.Ο.Τ. ζηε ρσξηθή αξκνδηφηεηα ηεο 

νπνίαο βξίζθεηαη ε έδξα ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ.Γ6Α 1036682 ΔΞ 2014/25.02.2014 

Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ, φπσο ηζρχεη, εληφο δέθα (10) εκεξψλ 

απφ ηε λέα εκεξνκελία ιήμεο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο, κε ηελ ππνβνιή ηνπ εληχπνπ Μ3 
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«Γήισζε Έλαξμεο/Μεηαβνιήο Δξγαζηψλ κε Φπζηθνχ Πξνζψπνπ» (άξζξν 10 παξ. 4 

Κ.Φ.Γ.).   

  Καηά ζπλέπεηα, εκεδαπφ λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα κε θνξνινγηθφ έηνο 

πνπ ιήγεη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2016 (1/01/2016 – 31/12/2016), κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη σο θνξνινγηθφ έηνο απηφ ηεο αιινδαπήο εηαηξείαο, πνπ ιήγεη ζηηο 30 

Ηνπλίνπ θάζε έηνπο, ππνβάιινληαο ζηε Γ.Ο.Τ. δήισζε κεηαβνιήο εληφο δέθα (10) εκεξψλ 

απφ ηηο 30/06/2016, πξνθεηκέλνπ λα δειψζεη ηε λέα εκεξνκελία ιήμεο ηνπ θνξνινγηθνχ 

έηνπο (δειαδή ηελ 30/06/2016). ε πεξίπησζε πνπ ην θνξνινγηθφ έηνο ηνπ εκεδαπνχ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ/ λνκηθήο νληφηεηαο ιήγεη ζηηο 30 Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο 2016 (1/07/2015 – 

30/06/2016) θαη ηεο αιινδαπήο εηαηξείαο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2015, ππνβάιιεη 

ζηε Γ.Ο.Τ. εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηηο 31/12/2015, ηε ζρεηηθή δήισζε, πξνθεηκέλνπ λα 

δειψζεη ηε λέα εκεξνκελία ιήμεο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο (δειαδή ηελ 31/12/2015). 

Δμππαθνχεηαη, φηη ηα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην θνξνινγηθφ έηνο ηεο 

αιινδαπήο εηαηξείαο ιήγεη ζε δηαθνξεηηθή εκεξνκελία πέξαλ ηεο 30ήο Ηνπλίνπ ή ηεο 31εο 

Γεθεκβξίνπ.    

Γηεπθξηλίδεηαη, φηη πξνθεηκέλνπ ην εκεδαπφ λνκηθφ πξφζσπν ή ε λνκηθή νληφηεηα λα 

πξνβεί ζηελ αιιαγή ηνπ θνξνινγηθνχ ηνπ έηνπο, ζα πξέπεη λα έρεη ππνβάιεη ζηε Γ.Ο.Τ. ηε 

δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ πξνεγνχκελνπ θνξνινγηθνχ έηνπο.  

Δπηζεκαίλεηαη, φηη εκεδαπφ λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα, αλεμαξηήησο ηεο 

ζπκκεηνρήο άιινπ εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ/ λνκηθήο νληφηεηαο ζην 

θεθάιαηφ ηνπ, δχλαηαη λα πξνβεί ζηελ αιιαγή ηνπ θνξνινγηθνχ ηνπ έηνπο, ήηνη, απφ 30 

Ηνπλίνπ λα ιήγεη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ θαη αληίζηξνθα, κε ηελ ίδηα σο άλσ δηαδηθαζία.   

Αθφκε, δηεπθξηλίδεηαη φηη ππνθαηάζηεκα ή άιιε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα 

αιινδαπήο επηρείξεζεο δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη σο θνξνινγηθφ έηνο απηφ ηνπ θεληξηθνχ 

θαηαζηήκαηνο ζηελ αιινδαπή.    

Γεδνκέλεο ηεο γεληθήο δηαηχπσζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 

4172/2013, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εκεδαπή επηρείξεζε ζην θεθάιαην ηεο νπνίαο 

ζπκκεηέρεη άιιε εκεδαπή επηρείξεζε (ζπλδεδεκέλα πξφζσπα), βάζεη ησλ ειάρηζησλ 

πνζνζηψλ θαη ηεο ζρέζεο ζπκκεηνρήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. δ’ ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ λ.4172/2013, ζηελ νπνία κεηέρεη αιινδαπή επηρείξεζε κε κεγαιχηεξν ηνπ 

50% πνζνζηφ, λα ρξεζηκνπνηήζεη σο θνξνινγηθφ έηνο ην θνξνινγηθφ έηνο ηεο αιινδαπήο 

επηρείξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη ε ζπκκεηέρνπζα εκεδαπή (γηα παξάδεηγκα, ζε 

πεξίπησζε πνπ αιινδαπή επηρείξεζε κε θνξνινγηθφ έηνο πνπ ιήγεη ζηηο 30/6 ζπκκεηέρεη 

κε πνζνζηφ άλσ ηνπ 50% ζε εκεδαπή επηρείξεζε κε θνξνινγηθφ έηνο πνπ ιήγεη ζηηο 31/12, 
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ηφηε ε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία ηεο εκεδαπήο επηρείξεζεο δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη σο 

θνξνινγηθφ έηνο απηφ ηεο αιινδαπήο επηρείξεζεο).   

3. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ ίδηνπ σο άλσ άξζξνπ θαη λφκνπ νξίδεηαη, φηη 

ν θφξνο πνπ επηβάιιεηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Δ., αθνξά ζε εηζφδεκα πνπ 

απνθηήζεθε ην ακέζσο πξνεγνχκελν θνξνινγηθφ έηνο.  

4. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.4172/2013 νξίδεηαη φηη 

ρξφλνο θηήζεο ηνπ εηζνδήκαηνο ζεσξείηαη ν ρξφλνο πνπ ν δηθαηνχρνο απέθηεζε ην 

δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπ. Καη’ εμαίξεζε, γηα ηηο αλείζπξαθηεο δεδνπιεπκέλεο απνδνρέο πνπ 

εηζπξάηηεη θαζπζηεξεκέλα ν δηθαηνχρνο εηζνδήκαηνο απφ κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο ζε 

θνξνινγηθφ έηνο κεηαγελέζηεξν, ρξφλνο απφθηεζεο ηνπ ελ ιφγσ εηζνδήκαηνο ζεσξείηαη ν 

ρξφλνο πνπ εηζπξάηηνληαη, εθφζνλ αλαγξάθνληαη δηαθεθξηκέλα ζηελ εηήζηα βεβαίσζε 

απνδνρψλ πνπ ρνξεγείηαη ζηνλ δηθαηνχρν. 

Με βάζε ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.4172/2013, κε ηηο πην πάλσ 

δηαηάμεηο ηίζεηαη σο γεληθφο θαλφλαο γηα ην ρξφλν θηήζεο ηνπ εηζνδήκαηνο ην ζχζηεκα ηεο 

δεδνπιεπκέλεο βάζεο, ήηνη ν ρξφλνο πνπ ν δηθαηνχρνο απέθηεζε ην δηθαίσκα είζπξαμεο 

ηνπ εηζνδήκαηνο, φπσο άιισζηε ίζρπε θαη κε ηηο πξντζρχζαζεο δηαηάμεηο ηνπ λ.2238/1994, 

ελ αληηζέζεη κε ην ζχζηεκα ηεο ηακεηαθήο βάζεο ην νπνίν εθαξκφδεηαη θαηά ξεηή 

δηαηχπσζε ηνπ λφκνπ κφλν γηα ηηο αλείζπξαθηεο δεδνπιεπκέλεο απνδνρέο πνπ εηζπξάηηεη 

θαζπζηεξεκέλα ν δηθαηνχρνο εηζνδήκαηνο απφ κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο ζε 

θνξνινγηθφ έηνο κεηαγελέζηεξν.  

Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη γηα ηελ ππαγσγή εηζνδήκαηνο ζε θφξν απαηηείηαη λα 

ζπληξέρνπλ γηα ην εηζφδεκα απηφ ζσξεπηηθά δχν πξνυπνζέζεηο: α) λα έρεη θαηαζηεί 

δεδνπιεπκέλν εληφο ηνπ νηθείνπ θνξνινγηθνχ έηνπο θαη β) λα έρεη απνθηεζεί ην δηθαίσκα 

είζπξαμήο ηνπ εληφο ηνπ ίδηνπ έηνπο. Οη δχν απηέο πξνυπνζέζεηο γηα θνξνινγηθά έηε πνπ 

αξρίδνπλ απφ ηελ 1.1.2015 θαη κεηά είλαη αλάινγεο κε ηηο ηηζέκελεο απφ ηα άξζξα 11 θαη 13 

ηνπ λ.4308/2014 πξνυπνζέζεηο ζρεηηθά κε ην ρξφλν έθδνζεο ηηκνινγίνπ ή ζηνηρείνπ 

ιηαληθήο πψιεζεο. Δπνκέλσο, ην εηζφδεκα ζεσξείηαη ζε θάζε πεξίπησζε φηη απνθηάηαη ζην 

ρξφλν πνπ ππάξρεη ππνρξέσζε έθδνζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ παξαζηαηηθψλ, θαζφζνλ 

θαηά ην ρξφλν απηφ πιεξνχληαη θαη νη δχν σο άλσ πξνυπνζέζεηο. ηελ πεξίπησζε πνπ ην 

ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ εθδίδεηαη εληφο ηνπ επφκελνπ θνξνινγηθνχ έηνπο, φπσο πξνβιέπεηαη 

απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ.4308/2014 (κέρξη ηελ 15ε εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα), αιιά 

αθνξά ην πξνεγνχκελν θνξνινγηθφ έηνο, ην ζρεηηθφ εηζφδεκα ζεσξείηαη φηη έρεη απνθηεζεί 

ζην θνξνινγηθφ έηνο ην νπνίν αθνξά, δειαδή ην πξνεγνχκελν. 

Δμαίξεζε απφ ηα πξναλαθεξφκελα απνηειεί ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έρεη 

εθδνζεί εληφο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο ην πξνβιεπφκελν παξαζηαηηθφ ρσξίο σζηφζν λα έρεη 
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θαηαζηεί δεδνπιεπκέλν ην ζρεηηθφ εηζφδεκα (π.ρ. απφθηεζε δηθαηψκαηνο ιήςεο ππεξεζίαο 

φπσο ζπκβαίλεη ζε γπκλαζηήξηα, ππεξεζίεο νδηθήο βνήζεηαο, θ.ιπ.). ηελ πεξίπησζε απηή 

ην ζρεηηθφ εηζφδεκα απνθηάηαη ζην θνξνινγηθφ έηνο πνπ θαζίζηαηαη δεδνπιεπκέλν, ήηνη ζην 

ρξφλν πνπ παξέρνληαη νη ζρεηηθέο ππεξεζίεο. Οκνίσο, πνζά πνπ εηζπξάηηνληαη ζε έλα 

θνξνινγηθφ έηνο σο πξνθαηαβνιή δελ ζεσξνχληαη έζνδα ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο ζην νπνίν 

εηζπξάρζεθαλ, αιιά απηνχ ην νπνίν αθνξνχλ θαη θαζίζηαληαη δεδνπιεπκέλα.  

Όηαλ δελ έρεη απνθηεζεί δηθαίσκα είζπξαμεο γηα παξνρή ππεξεζίαο πνπ δηαξθεί 

πέξαλ ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο, δηφηη δελ έρεη νινθιεξσζεί ε παξνρή ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο 

ηεο ππεξεζίαο απηήο, κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη ππνρξέσζε έθδνζεο ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ παξαζηαηηθνχ (β’ πξνυπφζεζε), ην εηζφδεκα πνπ θαζίζηαηαη ινγηζηηθψο 

δεδνπιεπκέλν δελ ζεσξείηαη εηζφδεκα ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο εληφο ηνπ νπνίνπ θαζίζηαηαη 

ινγηζηηθψο δεδνπιεπκέλν, αιιά ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο εληφο ηνπ νπνίνπ νινθιεξψλεηαη ην 

ζχλνιν ή κέξνο ηεο παξνρήο θαη ππάξρεη ππνρξέσζε έθδνζεο ηνπ ζρεηηθνχ παξαζηαηηθνχ.   

Σα σο άλσ εθαξκφδνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ παξέρνληαη ππεξεζίεο ζην 

Διιεληθφ Γεκφζην θαη ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, δεδνκέλνπ φηη δελ 

πξνβιέπεηαη πιένλ σο ρξφλνο θηήζεο ηνπ εηζνδήκαηνο ν ρξφλνο είζπξαμήο ηνπ, φπσο 

νξηδφηαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ.2238/1994. 

Αλαθνξηθά κε ην εηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο, ρξφλνο θηήζεο ζε 

θάζε πεξίπησζε ζεσξείηαη ν ρξφλνο, δειαδή ην θνξνινγηθφ έηνο, πνπ ν δηθαηνχρνο 

απέθηεζε δηθαίσκα είζπξαμεο. Δηδηθά γηα ηηο αλείζπξαθηεο δεδνπιεπκέλεο απνδνρέο πνπ 

εηζπξάηηνληαη ην έηνο 2015 θαη κεηά, ε είζπξαμε δεκηνπξγεί ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο 

δήισζεο ησλ απνδνρψλ απηψλ πξνθεηκέλνπ λα θνξνινγεζνχλ θαηά ην ρξφλν απηφ. ε 

πεξίπησζε πνπ αλαγξάθνληαη δηαθεθξηκέλα ζηελ εηήζηα βεβαίσζε απνδνρψλ πνπ 

ρνξεγείηαη ζηνλ δηθαηνχρν, ζα ππαρζνχλ ζε θφξν κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ έηνπο πνπ 

αλάγνληαη, κέζσ ηεο ππνβνιήο ηξνπνπνηεηηθψλ δειψζεσλ γηα ηα έηε απηά, ρσξίο ηελ 

επηβνιή θπξψζεσλ.  

Όζνλ αθνξά ζηηο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο εηζνδήκαηνο πνπ παξαηίζεληαη πην 

θάησ, ν ρξφλνο απφθηεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο είζπξαμεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ Κ.Φ.Δ. έρεη σο αθνινχζσο: 

i) Γηα ην εηζφδεκα απφ κεξίζκαηα εκεδαπήο πξνέιεπζεο, πξνκεξίζκαηα, θαζψο θαη 

γηα πξνζσξηλέο απνιήςεηο θεξδψλ, ν ρξφλνο ιήςεο ηεο απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δηαλνκήο ηνπο απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο λνκηθήο νληφηεηαο.  

Όζνλ αθνξά ζηε δηαλνκή έθηαθησλ απνζεκαηηθψλ πνπ έρνπλ ζρεκαηηζζεί ζηνλ 

ηζνινγηζκφ ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο, κε ηελ ΠΟΛ.1042/26.1.2015 εγθχθιηφ καο 

δηεπθξηλίζηεθε φηη ε έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ δελ κπνξεί λα απνθαζίζεη γηα 
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ηελ ελ ιφγσ δηαλνκή, θαζφζνλ ε δηαλνκή απηή ζπλεπάγεηαη ηξνπνπνίεζε ηνπ ηζνινγηζκνχ 

πνπ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. Αληίζεηα, φζνλ αθνξά 

ζηε δηαλνκή έθηαθησλ απνζεκαηηθψλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ κε απφθαζε έθηαθηεο 

γεληθήο ζπλέιεπζεο, ρξφλνο θηήζεο ζεσξείηαη ν ρξφλνο ιήςεο ηεο απφθαζεο απφ ηελ 

έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε, δεδνκέλνπ φηη ε ελ ιφγσ ζπλέιεπζε κπνξεί λα απνθαζίζεη γηα 

ηελ πην πάλσ δηαλνκή, θαζφζνλ ζηελ πεξίπησζε απηή δελ πξφθεηηαη γηα ηξνπνπνίεζε 

απφθαζεο ηαθηηθήο γεληθήο ζπλέιεπζεο, ε νπνία απνθάζηζε ηε δηαλνκή θεξδψλ, αιιά 

νξίδεηαη ηξφπνο πεξαηηέξσ δηαζέζεσο ήδε ζρεκαηηζζέλησλ απνζεκαηηθψλ θαη κε 

δηαλεκεζέλησλ θεξδψλ παξειζνπζψλ ρξήζεσλ (αξηζ.356/1976 γλσκνδφηεζε ηεο 

Οινκέιεηαο ηνπ Ν..Κ., αξηζ.7/1993 αηνκηθή γλσκνδφηεζε ηνπ γξαθείνπ λνκηθνχ 

ζπκβνχινπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ). Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα ηηο Δ.Π.Δ., δεδνκέλνπ 

φηη νη δηαηάμεηο ηνπ λ.3190/1955 δελ δηαθέξνπλ απφ απηέο ηνπ θ.λ.2190/1920 ζε φ,ηη αθνξά 

ζηελ έγθξηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ Δ.Π.Δ.  

Όζνλ αθνξά ζηηο νκφξξπζκεο θαη εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο, ηηο θνηλσλίεο αζηηθνχ 

δηθαίνπ πνπ αζθνχλ επηρείξεζε ή επάγγεικα, ηηο αζηηθέο θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο, ηηο 

ζπκκεηνρηθέο ή αθαλείο εηαηξείεο, θαζψο θαη ηηο θνηλνπξαμίεο, πνπ ηεξνχλ δηπινγξαθηθά 

βηβιία, ρξφλνο απφθηεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο είζπξαμεο ησλ δηαλεκφκελσλ θεξδψλ 

(κεξηζκάησλ), φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζρεηηθέο εγγξαθέο ζηα ηεξνχκελα βηβιία, 

ζεσξείηαη ε ηειεπηαία εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηεο εκπξφζεζκεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηφο ηνπο. Αλ έρνπλ δηελεξγεζεί 

πξνζσξηλέο απνιήςεηο θεξδψλ ή δηαλνκή θεξδψλ παξειζνπζψλ ρξήζεσλ, ρξφλνο θηήζεο 

ηνπ εηζνδήκαηνο απηνχ ζεσξείηαη ν ρξφλνο πνπ ιακβάλεη ρψξα ε απφιεςε ή ε δηαλνκή 

απηψλ (πίζησζε ή θαηαβνιή). Οδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ παξαθξάηεζε θφξνπ ζηηο 

πξνζσξηλέο απνιήςεηο θεξδψλ έρνπλ δνζεί κε ηελ ΠΟΛ.1042/2015 εγθχθιηφ καο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηα ίδηα πην πάλσ πξφζσπα, πνπ ηεξνχλ βηβιία κε ηελ απινγξαθηθή 

κέζνδν, ρξφλνο απφθηεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο είζπξαμεο ηνπ ζπλφινπ ησλ θεξδψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ απηά ζεσξείηαη ε εκεξνκελία ζηελ νπνία έθιεηζε ε δηαρείξηζε.  

Σέινο, ρξφλνο απφθηεζεο ηνπ εηζνδήκαηνο απφ κεξίζκαηα αιινδαπήο πξνέιεπζεο, 

φηαλ δελ είλαη επρεξήο ε δηαπίζησζε ηνπ ρξφλνπ απφθηεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο είζπξαμεο 

απηνχ (π.ρ. απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ), ζεσξείηαη ν ρξφλνο θαηαβνιήο ηνπο ζηνλ 

δηθαηνχρν, κέζσ πίζησζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ ή κε άιιν ηξφπν.  

ii) Γηα ην εηζφδεκα απφ ηφθνπο εκεδαπήο πξνέιεπζεο πνπ απνθηάηαη ηφζν απφ 

θπζηθά πξφζσπα φζν θαη απφ λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο, ν ρξφλνο θαηά ηνλ 

νπνίν θαζίζηαληαη ιεμηπξφζεζκνη θαη απαηηεηνί. Σα ίδηα εθαξκφδνληαη θαη γηα ηνπο ηφθνπο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο πνπ εθηείλνληαη ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 
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θνξνινγηθά έηε. Γηα παξάδεηγκα, ρξφλνο θηήζεο ησλ ηφθσλ πξνζεζκηαθήο θαηάζεζεο 

δηάξθεηαο ελφο έηνπο κε έλαξμε 1.10.2014 θαη ιήμε 30.9.2015 ζεσξείηαη ε 30ή επηεκβξίνπ 

2015, εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία θαζίζηαληαη ιεμηπξφζεζκνη θαη απαηηεηνί νπφηε θαη 

απνθηάηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο.  

Όζνλ αθνξά ζηα λνκηθά πξφζσπα θαη ηηο λνκηθέο νληφηεηεο πνπ εθαξκφδνπλ ηα 

Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (ΓΛΠ), ηζρχνπλ νη εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 

47 ηνπ λ.4172/2013, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ηα έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ αξρηθή 

αλαγλψξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ θαηαλέκνληαη αλάινγα κε ηε δηάξθεηα ησλ 

αληίζηνηρσλ κέζσλ ζχκθσλα θαη κε ηα νξηδφκελα απφ ηα ΓΛΠ. 

Ωο πξνο ην δήηεκα ηνπ ρξφλνπ απφθηεζεο θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο απφ ηφθνπο 

απφ πηζησηηθφ ίδξπκα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ εθαξκφδεηαη ην άξζξν 150 ηνπ λ.4261/2014 

θαη δεδνκέλνπ φηη, ζχκθσλα κε ηελ δηάηαμε απηή, κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηξηκήλνπ θαηά ην 

νπνίν ινγηζζέληεο ηφθνη δαλείσλ θαη ινηπψλ ρνξεγνχκελσλ πηζηψζεσλ παξακέλνπλ 

αλείζπξαθηνη, παχεη ε πεξαηηέξσ ινγηζηηθνπνίεζε ηφθσλ (δειαδή ε ινγηζηηθή θαηαρψξηζε 

εζφδνπ απφ ηφθνπο) θαη νη ηφθνη απηνί παξαθνινπζνχληαη κφλν εμσινγηζηηθά θαη 

ινγηζηηθνπνηνχληαη φηαλ θαη εθφζνλ εηζπξάηηνληαη, ην πηζησηηθφ ίδξπκα απνθηά 

θνξνινγεηέν εηζφδεκα απφ ηφθνπο φηαλ θαη εθφζνλ εηζπξάμεη ηνπο ελ ιφγσ ηφθνπο. Καηά 

ζπλέπεηα, εθφζνλ, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, δελ απνθηάηαη εηζφδεκα απφ ην πηζησηηθφ 

ίδξπκα πξηλ απφ ηελ είζπξαμε ησλ ζρεηηθψλ ηφθσλ, δελ κπνξεί λα γελλεζεί ππνρξέσζε 

παξαθξάηεζεο θφξνπ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο ηπρφλ πίζησζεο ησλ ηφθσλ απηψλ, αιιά ε 

παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ δηελεξγείηαη απφ ηνπο ππφρξενπο θαηά ηνλ ρξφλν θαηαβνιήο ησλ 

ελ ιφγσ ηφθσλ. 

Γηα ηνπο ηφθνπο αιινδαπήο πξνέιεπζεο, ρξφλνο απφθηεζεο ηνπ εηζνδήκαηνο, φηαλ 

δελ είλαη επρεξήο ε δηαπίζησζε ηνπ ρξφλνπ θαηά ηνλ νπνίν θαζίζηαληαη ιεμηπξφζεζκνη θαη 

απαηηεηνί, ζεσξείηαη ν ρξφλνο θαηαβνιήο ηνπο ζηνλ δηθαηνχρν, κέζσ πίζησζεο ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ ή κε άιινλ ηξφπν.   

Δηδηθά γηα ηνπο ηφθνπο απφ έληνθα γξακκάηηα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ σο ρξφλνο 

απφθηεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο είζπξαμεο ζεσξείηαη ν ρξφλνο έθδνζεο ησλ ηίηισλ, ελψ γηα ηα 

νκφινγα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ν ρξφλνο εμαξγχξσζεο ησλ ηνθνκεξηδίσλ ή ν ρξφλνο 

ιήμεο ησλ νκνιφγσλ, φηαλ πξφθεηηαη γηα νκφινγα ρσξίο ηνθνκεξίδηα (ZERO COUPON). 

Πεξαηηέξσ, ρξφλνο απφθηεζεο ησλ ηφθσλ πνπ επηδηθάδνληαη κε δηθαζηηθή απφθαζε 

ζεσξείηαη ν ρξφλνο έθδνζεο εθηειεζηήο δηθαζηηθήο απφθαζεο.  

5. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ ίδηνπ σο άλσ άξζξνπ θαη λφκνπ νξίδεηαη, φηη 

ζε πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνχκελνο (θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα) 

πξνβαίλεη ζε έλαξμε ή παχζε εξγαζηψλ ή δξαζηεξηνηήησλ ζηε δηάξθεηα ηνπ θνξνινγηθνχ 
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έηνπο, ην πξψην θνξνινγηθφ έηνο ιήγεη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ θαη ην ηειεπηαίν θνξνινγηθφ 

έηνο αξρίδεη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1, 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ πξνβιέπεηαη φηη γηα λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο πνπ 

ηεξνχλ δηπινγξαθηθά βηβιία, ην πξψην θνξνινγηθφ έηνο κπνξεί λα ιήγεη ζηηο 30 Ηνπλίνπ. 

Γηεπθξηλίδεηαη, φηη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο ην θνξνινγηθφ έηνο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη 

ηνπο δψδεθα (12) κήλεο. 

6. Σα αλαθεξφκελα πην πάλσ έρνπλ εθαξκνγή γηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη ζηα 

θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4172/2013. 

 

 

 

  Αθξηβέο Αληίγξαθν            Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ  

  Ζ Πξντζηακέλε ηνπ Απηνηεινχο                               ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΑΒΒΑΪΓΟΤ 

       Σκήκαηνο Γηνίθεζεο    

 

 
 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Απνδέθηεο πίλαθα Β΄(εθηφο ηνπ αξηζκνχ 2 απηνχ) 

2. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ  θαη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηνπ 

3. Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Γ.Γ.Γ.Δ. 

4. Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ 

(γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.) 

5. Γ/λζε Παξνρήο Φνξνινγηθψλ Τπεξεζηψλ – Σκήκα Β’ Οκάδα Δηζνδήκαηνο γηα ηελ κειέηε θαη 

αλάιπζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ απαηηήζεσλ ησλ εθαξκνγψλ Taxis – Taxisnet Ζιεθηξνληθήο 

Γ.Ο.Τ. & Τπνζηήξημεο ησλ Γ.Ο.Τ. 

 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α’, Σ’ (εθηφο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνχ), Ε’ (εθηφο ησλ αξηζκψλ 3, 4 θαη 

7), Ζ’, Θ’, Η’, ΗΑ’, ΗΒ’, ΗΓ’, ΗΓ’, ΗΔ’, ΗΣ’, ΗΕ’, ΗΖ’, ΗΘ’, Κ’, ΚΑ’, ΚΒ’ θαη ΚΓ’ 

2. Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο & Σνπξηζκνχ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο 

Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηψλ & Γ.Δ.ΜΖ., Πι. Κάληγγνο, Σ.Κ. 101 81, 

Αζήλα 
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3. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ), Βνπιήο 7, 

Σ.Κ.105 62, Αζήλα 

4. ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΝΣΑΓΩΝΗΜΟΤ, Γ/λζε Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, Κφηζηθα 

1Α, Σ.Κ. 104 34 Αζήλα 

5. ΛΑΓΟ ΗΩΑΝΝΖ, Αδσλίδνο 10, Σ.Κ. 145 64, Κεθηζηά  

6. ΜΠΗΝΗΥΑΚΖ ΜΖΝΑ, Κ. Καξακαλιή 43, Σ.Κ. 722 00, Ηεξάπεηξα    

7. ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ., 2ν Υηι. Οδνχ Ξάλζεο – 

Πεηεηλνχ, Σ.Κ.67100, Ξάλζε  

8. DOPPELMAYΔR SEILBAHNEN GMBH, Ηαηξνχ Ληνχγθα 8, Σ.Κ.166 75, Γιπθάδα  

9. Γηθεγνξηθφ Γξαθείν ΓΔΩΡΓΗΟ Π. ΑΝΓΡΔΟΤ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ, Αγγέινπ Μεηαμά 23, 

Σ.Κ.16675, Γιπθάδα 

10. Η.Κ. ΡΟΚΑ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ Γηθεγνξηθή Δηαηξεία, Βνπθνπξεζηίνπ 25, Σ.Κ.106 71, 

Αζήλα 

11. Δ.Ο.Π.Τ.Τ., Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Πηεξίαο, Βφηζε 2, Σ.Κ. 601 00, Καηεξίλε 

12. ΥΡΗΣΑΚΟ ΑΝΓΡΔΑ, Φηινππάπνπ 19, Σ.Κ. 117 41, Αζήλα   

13. ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΩΝ, Λ. Αιεμάλδξαο 34, Σ.Κ. 114 73, 

Αζήλα 

 

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

2. Γξαθείν θνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ   

3. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ   

4. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

5. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γ/ληψλ 

6. Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 

7. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Σκήκαηα Α’(10), Β'(10) 

8. Γηεχζπλζε Διέγρσλ – Σκήκα Ζ’    

         9.  Απηνηειέο Σκήκα Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. 
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