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ΘΕΜΑ: Έκηακηη ειζθοπά ζηα κέπδη ηων νομικών πποζώπων, με βάζη ηιρ διαηάξειρ ηος 

πέμπηος άπθπος ηος ν. 3845/2010. 

 

αο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1-11 ηνπ  πέκπηνπ άξζξνπ ηνπ λ. 

3845/2010 (ΦΔΚ Α’65/06.05.2010) θαη ζαο παξέρνπκε ηηο αθφινπζεο νδεγίεο γηα ηελ νξζή θαη 

νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηνπο: 

 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ επηβάιιεηαη έθηαθηε εηζθνξά 

ζηα κεγάια θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2010 

(ρξήζε 2009). Δηδηθφηεξα, ε εηζθνξά επηβάιιεηαη ζε φια αλεμαηξέησο ηα λνκηθά πξφζσπα ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ λ. 2238/1994 (Α.Δ., Δ.Π.Δ., δεκφζηεο, δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο 

επηρεηξήζεηο, ζπλεηαηξηζκνί, ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ) θαη ηεο παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ ίδηνπ λφκνπ (πξνζσπηθέο εηαηξίεο, θνηλνπξαμίεο, θιπ.), πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ 

θαζαξά θέξδε άλσ ησλ 100.000 επξψ θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2010. Γηεπθξηλίδεηαη, φηη ε 

εηζθνξά επηβάιιεηαη αλεμάξηεηα αλ ηα πην πάλσ λνκηθά πξφζσπα ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο 

νπνηνπδήπνηε λφκνπ ή ζε νπνηνδήπνηε θνξνινγηθφ θαζεζηψο (π.ρ. Σξάπεδα ηεο Διιάδνο), 
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θαζφζνλ ε εηζθνξά απηή δελ απνηειεί θφξν εηζνδήκαηνο, αιιά ηδηφηππε έθηαθηε εθάπαμ 

επηβάξπλζε. 

Η εηζθνξά επηβάιιεηαη ζηα ζπλνιηθά θαζαξά θέξδε νηθνλνκηθνχ έηνπο 2010 πνπ 

πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 18 ηνπ άξζξνπ 31 θαη ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 

105 ηνπ λ. 2238/1994. Δπνκέλσο,  σο θέξδε πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηα ζπλνιηθά θέξδε πξν 

ηεο δηαλνκήο. Δπίζεο, δελ ιακβάλνληαη ππφςε ηα θνξνινγεηέα θέξδε ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 99 θαη 106 ηνπ Κ.Φ.Δ.  

Πξνθεηκέλνπ γηα ηα θέξδε πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ, δελ αθαηξείηαη απφ απηά, ε επηρεηξεκαηηθή 

ακνηβή.  Σέινο, ζηα θέξδε πνπ ππφθεηληαη ζηελ εηζθνξά πεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο θχζεσο 

εηζνδήκαηα απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ή παξεπφκελα έζνδα (π.ρ. κεξίζκαηα), είηε πξνέξρνληαη 

απφ ηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή θαη αλεμάξηεηα αλ θνξνινγνχληαη κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ή 

αλ απαιιάζζνληαη ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο (π.ρ. ππεξαμία απφ ηελ πψιεζε κεηνρψλ 

εηζεγκέλσλ ζην Υ.Α.) ή αλ θνξνινγνχληαη θαη’ εηδηθφ ηξφπν (π.ρ. ηφθνη νκνιφγσλ ηνπ 

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ γηα ηηο ηξάπεδεο). Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θεξδψλ επί ησλ νπνίσλ 

επηβάιιεηαη ε έθηαθηε εηζθνξά, απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα  αθαηξνχληαη νη δαπάλεο ηνπ άξζξνπ 

31 θαη νη ινηπέο δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2, 3, 4, 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 105, 

πξνθεηκέλνπ γηα ηα λνκηθά πξφζσπα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 101 (Α.Δ. Δ.Π.Δ., θιπ.). 

Δπνκέλσο, ε εηζθνξά επηβάιιεηαη ζην ζπλνιηθφ θαζαξφ θέξδνο κεηά ηελ πξνζζήθε ησλ 

ινγηζηηθψλ δηαθνξψλ (δαπάλεο πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη πξνο έθπησζε) πνπ έρνπλ δεισζεί 

ζηνπο θσδηθνχο 018, 019, 020, 021, 022, 023 θαη 025 (Φ.01.010 θαη Φ.01.013). Απφ ηηο 

δειψζεηο ησλ ηξαπεδηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ (Φ.01.011 θαη Φ.01.014) 

ιακβάλνληαη ππφςε νη ινγηζηηθέο δηαθνξέο πνπ έρνπλ δεισζεί ζηνπο θσδηθνχο 018, 019, 020, 

021, 022 θαη 062.  

Γηα ιφγνπο ίζεο κεηαρείξηζεο, ζα πξέπεη λα αθαηξνχληαη νη αξλεηηθέο ινγηζηηθέο δηαθνξέο 

(θσδηθφο 462: πνζφ πνπ θνξνινγήζεθε θαηά ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε ιφγσ αλακφξθσζεο ηεο 

πξφβιεςεο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ). Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, δελ αθαηξείηαη θαλέλα άιιν 

πνζφ. Γειαδή, νχηε νη δεκίεο παξειζνπζψλ ρξήζεσλ, νχηε νη αθνξνιφγεηεο θξαηήζεηο 

αλαπηπμηαθψλ λφκσλ (λ. 2601/1998, λ. 3299/2004, θιπ.), νχηε ηπρφλ απνζεκαηηθά πνπ έρνπλ 

ζρεκαηηζζεί κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 2238/1994 (απφ αθνξνιφγεηα έζνδα, 

έζνδα θνξνινγεζέληα θαη’ εηδηθφ ηξφπν, θιπ.). 

Απφ ηηο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο (Δ5) ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ, θνηλνπξαμηψλ, 

θιπ. ιακβάλνληαη ππφςε νη ινγηζηηθέο δηαθνξέο πνπ έρνπλ δεισζεί ζηνπο θσδηθνχο 018, 019, 

020, 450, 021, 022 θαη 023. Δηδηθφηεξα, γηα ηηο πξνζσπηθέο εηαηξείεο, θνηλνπξαμίεο θιπ. πνπ 
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ηεξνχλ βηβιία Γ’ θαηεγνξίαο ηνπ ΚΒ, ζηνλ ππνινγηζκφ (εθθαζάξηζε) ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο 

ιακβάλνληαη ππφςε ηα θέξδε ηνπ θσδηθνχ 024, ελψ γηα φζεο ηεξνχλ βηβιία Β’ θαηεγνξίαο ηνπ 

ΚΒ ιακβάλνληαη ππφςε αζξνηζηηθά ηα θέξδε ησλ θσδηθψλ 024,100, 425, 430 θαη 435.  

Δπηζεκαίλεηαη αθφκα, γηα ηηο νηθνδνκηθέο θαη ηερληθέο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη λνκηθά πξφζσπα 

ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κ.Φ.Δ. (ΟΔ, ΔΔ θιπ)δεδνκέλνπ φηη ζηνπο θσδηθνχο 016 «θέξδε 

ρξήζεο» ή 017 «δεκίεο ρξήζεο» ηνπ εληχπνπ Δ5, αλαγξάθνπλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα (θέξδνο ή 

δεκία) απφ ηελ πψιεζε νηθνδνκψλ ή ηελ εθηέιεζε ηερληθψλ έξγσλ ησλ νπνίσλ ην απνηέιεζκα 

πξνζδηνξίδεηαη κε ινγηζηηθφ ηξφπν, ελψ ηα ηπρφλ ηεθκαξηά θέξδε  απφ ηελ ίδηα αηηία  

δειψλνληαη ζηνλ θσδηθφ 100 «Σεθκαξηά θέξδε ηερληθψλ εηαηξεηψλ», νη θσδηθνί ησλ δειψζεσλ 

ησλ ππφρξεσλ ππφςε  λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ (απφ ην έληππν Δ5) γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ (εθθαζάξηζε) ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο είλαη νη θσδηθνί 024 θαη 124 ζηα πνζά ησλ 

νπνίσλ ζα πξνζηεζνχλ θαη ηα πνζά ηνπ θσδηθνχ 100 (Γ12Β 1146741 ΔΞ 2010 έγγξαθφ καο). 

  Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηβνιή ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο είλαη ηα θέξδε ησλ 

επηρεηξήζεσλ, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηα πην πάλσ, λα ππεξβαίλνπλ ηα 

100.000 επξψ. 

 Δηδηθά γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δεκνζηεχνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα 

κε ηνπο θαλφλεο ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (Γ.Λ.Π.), αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν 

ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ ηνπο, ε έθηαθηε εηζθνξά επηβάιιεηαη ζηα κεγαιχηεξα θαζαξά θέξδε 

κεηαμχ απηψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο πην πάλσ θαηαζηάζεηο θαη απηψλ πνπ πξνθχπηνπλ κε 

βάζε ηα άξζξα 31 θαη 105 ηνπ λ. 2238/1994, εθφζνλ ππεξβαίλνπλ ηα 100.000 επξψ. 

εκεηψλεηαη, φηη γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο κε βάζε 

ηα Γ.Λ.Π., ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα θέξδε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξηλ απφ 

ηελ αθαίξεζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο (ΠΟΛ.1053/Β0012/2010 εγθχθιηνο). 

 2. Δπηζεκαίλεηαη, φηη γηα ηηο θνηλνπξαμίεο πινίσλ πνπ εθκεηαιιεχνληαη πινία ηδηνθηεζίαο 

ηξίησλ, θαη’ αλάινγε εθαξκνγή ησλ φζσλ έρνπλ γίλεη δεθηά κε  ηελ αξ. Γ12Β 1065907 ΔΞ2010 

δηαηαγή καο,  δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ πέκπηνπ άξζξνπ ηνπ λ. 3845/2010, θαζφζνλ 

ηα πνζά πνπ εκθαλίδνπλ νη θνηλνπξαμίεο πινίσλ ζηνλ θσδηθφ 024 ηεο δήισζεο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο (Δ5), απνηεινχλ θέξδε ησλ κειψλ ηνπο, πνπ έρνπλ ήδε απνδνζεί ζ’ απηά, κε 

βάζε ηηο κεληαίεο εθθαζαξίζεηο, θαη’ εθαξκνγή ηεο αξ.1083741/4536/1292/0014/ΠΟΛ.1215/19-

7-1996 Α.Τ.Ο. Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, γηα ηηο θνηλνπξαμίεο πινίσλ πνπ βεβαηψλεηαη έθηαθηε 

εηζθνξά θαη εκπίπηνπλ ζηελ πην πάλσ πεξίπησζε πξέπεη λα ππνβάινπλ  αίηεζε πξνο ηελ 

αξκφδηα Γ.Ο.Τ, θαη ε νπνία  ζηε ζπλέρεηα ζα  πξέπεη  λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, 

εθφζνλ βέβαηα ηα ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππφςε ηεο ηζρχνπλ ελ ηνηο πξάγκαζη.  
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 3. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο 

ππνινγηζκνχ ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο κε δηαθνξνπνηνχκελνπο ζπληειεζηέο πνπ απμάλνληαη 

πξννδεπηηθά αλάινγα κε ην χςνο ησλ ζπλνιηθψλ θαζαξψλ θεξδψλ, σο εμήο: 4% γηα θαζαξά 

θέξδε κέρξη θαη 300.000 επξψ, 6% γηα θέξδε απφ 300.001 επξψ έσο θαη 1.000.000 επξψ, 8% 

γηα θέξδε απφ 1.000.001 έσο 5.000.000 θαη 10% γηα θέξδε απφ 5.000.001 επξψ θαη άλσ. 

 Σν πνζφ ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο πεξηνξίδεηαη αλαιφγσο, ζε θάζε πεξίπησζε, ψζηε ηα 

ελαπνκέλνληα ζπλνιηθά θαζαξά θέξδε πνπ απνηέιεζαλ ηε βάζε πξνζδηνξηζκνχ ηεο, λα κελ 

ππνιείπεηαη ηνπ πνζνχ ησλ 100.000 επξψ.  

 Γηα παξάδεηγκα, αλ έλα λνκηθφ πξφζσπν έρεη ζπλνιηθά θαζαξά θέξδε 102.000 επξψ 

(θσδηθφο 024), θαη’ αξρήλ νθείιεηαη εηζθνξά ππνινγηδφκελε κε ζπληειεζηή 4%. Όκσο ην 

πξνθχπηνλ  πνζφ   4.080 επξψ,  ζα πεξηνξηζζεί ζην πνζφ ησλ 2.000 επξψ, ψζηε ην ππφινηπν 

θεξδψλ πνπ απνκέλεη κεηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο λα κελ είλαη θαηψηεξν ησλ 

100.000 επξψ.  

 4. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 νξίδεηαη, φηη ζε πεξίπησζε ππεξδσδεθάκελεο 

δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, σο ζπλνιηθά θαζαξά θέξδε ιακβάλεηαη ην κέξνο απηψλ πνπ αλαινγεί 

ζηνπο δψδεθα κήλεο. Γειαδή, αλ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2010 (έηνο επηβνιήο ηεο έθηαθηεο 

εηζθνξάο) κία αλψλπκε εηαηξία έρεη εκθαλίζεη θέξδε ζηνλ θσδηθφ 024 9.000.000 επξψ (πξψηε 

δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο 1.7.2008 – 31.12.2009), σο βάζε γηα ηελ επηβνιή ηεο έθηαθηεο 

εηζθνξάο ζα ιεθζεί ππφςε ην πνζφ ησλ 6.000.000 επξψ (9.000.000 x 12/18).  

 5.  Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 νξίδεηαη, φηη ηα ζπλνιηθά θαζαξά θέξδε, φπσο απηά 

πξνζδηνξίδνληαη ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1, επί ησλ νπνίσλ 

επηβάιιεηαη ε έθηαθηε εηζθνξά, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλνπλ ην δηπιάζην ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ 

ζπλνιηθψλ θαζαξψλ θεξδψλ ησλ δχν πξνεγνχκελσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ 2008 θαη 2009. Γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ  ηζρχνπλ φζα έρνπλ γίλεη δεθηά κε ηελ αξ. 11668/ΠΟΛ.1156/Β0012/22-

12-2009 εγθχθιην.  Γειαδή,  σο θέξδε ησλ πξνεγνχκελσλ νηθνλνκηθψλ απηψλ εηψλ, ζα 

ιακβάλνληαη ηα αληίζηνηρα θέξδε (θνξνινγηθά ή Γ.Λ.Π.) πνπ ειήθζεζαλ ππφςε θαη γηα ην 

νηθνλ. έηνο 2010, αλεμάξηεηα  πνηα απφ απηά  είλαη κεγαιχηεξα.   

Γηεπθξηλίδεηαη, φηη αλ έρεη ππνβιεζεί δήισζε κφλν γηα ηα νηθνλνκηθά έηε  2010, 2009, ηα 

θαζαξά θέξδε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2010, ζπγθξίλνληαη κε ην δηπιάζην ησλ θαζαξψλ θεξδψλ 

ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2009.  

 Δπίζεο, αλ γηα θάπνην απφ ηα  πξνεγνχκελα έηε (νηθνλνκηθά έηε 2008 ή 2009) δελ 

δεκνζηεχζεθαλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ησλ Γ.Λ.Π., ιακβάλνληαη 

ππφςε κφλν ηα θαζαξά θέξδε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο γηα ην νπνίν έρεη γίλεη δεκνζίεπζε. 
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 Γηα παξάδεηγκα, αλ κία αλψλπκε εηαηξία ην νηθνλ. έηνο 2010 εκθαλίδεη θέξδε ζηνπο 

θσδηθνχο 024 θαη 116, χςνπο 200.000 θαη 300.000 επξψ, αληίζηνηρα θαη ην νηθ. έηνο 2009 έρεη 

ζηνπο ίδηνπο θσδηθνχο θέξδε 50.000 θαη 100.000, αληίζηνηρα, ελψ ην νηθ. έηνο 2008 έρεη θέξδε 

κφλν ζηνλ θσδηθφ 024 χςνπο 80.000 επξψ (δελ δεκνζίεπζε νηθ. θαηαζηάζεηο βάζεη Γ.Λ.Π.), ν 

ππνινγηζκφο ησλ θεξδψλ επί ησλ νπνίσλ ζα επηβιεζεί ε εηζθνξά έρεη σο εμήο: Καηαξρήλ, 

ιακβάλνληαη ηα 300.000 θέξδε (Γ.Λ.Π.) πνπ δειψζεθαλ θαηά ην νηθνλ. έηνο 2010, επεηδή είλαη 

κεγαιχηεξα απφ ηα 200.000 επξψ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ θνξνινγηθψλ 

δηαηάμεσλ. Αθνινχζσο, κε βάζε φζα αλαθέξζεθαλ πην πάλσ, ζα πξέπεη λα ζπγθξηζνχλ ηα 

θέξδε νηθνλ. έηνπο 2010 πνπ πξνέθπςαλ κε βάζε ηα Γ.Λ.Π. (300.000 επξψ) κε ηα αληίζηνηρα 

θέξδε ησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ 2009 θαη 2008 θαη πεξαηηέξσ, επεηδή ην νηθνλνκηθφ έηνο 2008 δελ 

πξνέθπςαλ θέξδε κε βάζε ηα Γ.Λ.Π., ζα ιεθζνχλ ππφςε κφλν ηα θέξδε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2009 (100.000 επξψ). ηε ζπλέρεηα θαη επεηδή ην δηπιάζηφ ηνπο (200.000 επξψ) είλαη κηθξφηεξν 

απφ ηα 300.000 επξψ, σο θέξδε επί ησλ νπνίσλ επηβάιιεηαη ε έθηαθηε εηζθνξά είλαη ηα 

200.000 επξψ. 

 Αλ ζην πξνεγνχκελν παξάδεηγκα, ηα θέξδε νηθνλνκηθνχ έηνπο 2009 ζηνλ Κ.Α. 116 

(Κέξδε Γ.Λ.Π.) ήηαλ 40.000 επξψ θαη πεξαηηέξσ, ζην νηθνλνκηθφ έηνο 2008 ε εηαηξία δήισζε 

ζηνλ ίδην θσδηθφ θέξδε 40.000 επξψ, ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: ηα θέξδε νηθνλ. έηνπο 2010 πνπ 

πξνέθπςαλ κε βάζε ηα Γ.Λ.Π. (300.000 επξψ) ζα ζπγθξηζνχλ κε ην δηπιάζην ηνπ κέζνπ φξνπ 

ησλ θεξδψλ νηθνλ. εηψλ 2008 θαη 2009 [2 x (40.000 + 40.000)/2] θαη επεηδή ηα 80.000 επξψ 

είλαη κηθξφηεξα ησλ 100.000 επξψ, δελ ζα επηβιεζεί ηειηθά έθηαθηε εηζθνξά.  

 ε πεξίπησζε ππεξδσδεθάκελεο ρξήζεο ζε θάπνην απφ ηα πξνεγνχκελα νηθνλνκηθά 

έηε, ζα γίλεηαη αλαγσγή ζε δσδεθάκελε βάζε. Δηδηθφηεξα, ζηελ πεξίπησζε πνπ αθνξνχλ ζην 

νηθ. έηνο 2008, ηα θέξδε ηεο ρξήζεο απηήο ζα αλαρζνχλ ζε δσδεθάκελε βάζε θαη ζηε ζπλέρεηα 

ζα ζπγθξηζνχλ, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε θαη ηα θέξδε ηνπ νηθ. έηνπο 2009, κε ηα θέξδε ηνπ νηθ. 

έηνπο 2010. ηελ πεξίπησζε πνπ αθνξνχλ ζην νηθ. έηνο 2009, είλαη πξνθαλέο φηη δελ ππάξρεη 

δήισζε νηθνλνκηθνχ έηνπο 2008 θαη επνκέλσο, ηα θέξδε ηνπ νηθνλ. έηνπο 2009 ζα αλαρζνχλ 

ζε δσδεθάκελε βάζε θαη ζηε ζπλέρεηα ην δηπιάζηφ ηνπο ζα ζπγθξηζεί κε ηα θέξδε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2010. 

 Δίλαη απηνλφεην φηη ζε πεξίπησζε εκθάληζεο δεκηνγφλσλ απνηειεζκάησλ ζε θάπνην 

απφ ηα πξνεγνχκελα νηθνλνκηθά έηε, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δηπιάζηνπ ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ 

θαζαξψλ απηψλ θεξδψλ, πξνθεηκέλνπ λα εμεπξεζεί ε βάζε επηβνιήο ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο, 

ιακβάλεηαη ην αιγεβξηθφ άζξνηζκα ησλ απνηειεζκάησλ ησλ νηθ. εηψλ 2008 θαη 2009. 
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 Πεξαηηέξσ, δηεπθξηλίδεηαη, φηη ζε πεξίπησζε πνπ κηα επηρείξεζε έρεη δηαθφςεη ηηο 

εξγαζίεο ηεο κέζα ζην ηξέρνλ έηνο (ιήμε εθθαζάξηζεο, θιπ.), ζα βεβαησζεί θαλνληθά έθηαθηε 

εηζθνξά, δεδνκέλνπ φηη ζην νηθνλνκηθφ έηνο 2010 (έηνο βάζεο γηα ηελ επηβνιή ηεο έθηαθηεο 

εηζθνξάο), έρνπλ πξνθχςεη θέξδε γηα ην ππφςε λνκηθφ πξφζσπν. Βέβαηα, δελ λνείηαη ζηελ 

πξάμε δηαθνπή εξγαζηψλ κε πνιχ πςειά θέξδε, ζηα νπνία επηβάιιεηαη ε εηζθνξά. Δπνκέλσο, 

ε δηαθνπή πξνθαλψο ζα νθείιεηαη ζε κεηαζρεκαηηζκφ (κεηαηξνπή, ζπγρψλεπζε, θιπ.), νπφηε 

ζα έρνπλ εθαξκνγή ηα νξηδφκελα ζηελ επφκελε παξάγξαθν. 

 6. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 νξίδεηαη, φηη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο έθηαθηεο 

εηζθνξάο εθδίδεηαη εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ (Γ.Γ.Π..), αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ απνζηέιιεηαη ζηελ επηρείξεζε. Η έθηαθηε 

εηζθνξά βεβαηψλεηαη νίθνζελ απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο πνπ 

είλαη αξκφδηνο γηα ηε θνξνινγία ηεο επηρείξεζεο θαηά ηελ νξηδφκελε δηαδηθαζία ζηνλ Κψδηθα 

Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο. Η έθηαθηε εηζθνξά βεβαηψλεηαη ζηνλ Κ.Α. Δζφδσλ 0893 «Έθηαθηε 

νηθνλνκηθή εηζθνξά ζηηο επηρεηξήζεηο» κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2010. 

 ε πεξίπησζε κεηαηξνπήο ή ζπγρψλεπζεο επηρεηξήζεσλ, ε έθηαθηε εηζθνξά 

βεβαηψλεηαη ζηε λέα επηρείξεζε πνπ πξνήιζε απφ ηε κεηαηξνπή ή ζπγρψλεπζε. ηελ 

πεξίπησζε δηάζπαζεο αλψλπκεο εηαηξίαο, ε βεβαίσζε ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο ζα γίλεηαη ζην 

φλνκα ησλ επσθεινχκελσλ επηρεηξήζεσλ κε βάζε ην πνζφ ηεο θαζαξήο ζέζεο ηεο 

δηαζπαζζείζαο πνπ αλαινγεί ζηηο επσθεινχκελεο επηρεηξήζεηο. Δπηζεκαίλεηαη, φηη επεηδή ηα 

ζηνηρεία απηά ζρεηηθά κε ην χςνο ηεο θαζαξήο ζέζεο ηεο δηαζπαζζείζαο εηαηξίαο δελ 

ππάξρνπλ ζηε Γ.Γ.Π.., ζα πξέπεη ε ηειεπηαία λα ηα αλαδεηήζεη απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. 

 Με ηηο δηαηάμεηο ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ νξίδεηαη, φηη αλ απφ θνξνινγηθφ έιεγρν πξνθχςεη 

δηαθνξά ησλ θαζαξψλ θεξδψλ, δελ επηβάιιεηαη επηπιένλ έθηαθηε εηζθνξά, νχηε επηζηξέθεηαη 

εηζθνξά πνπ ηπρφλ θαηαβιήζεθε. 

 7. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 νξίδεηαη, φηη ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο 

πξνζθπγήο ή ππνβνιή αίηεζεο γηα δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο, θαζψο θαη γηα ηελ άζθεζε 

ηεο πξνζθπγήο ελψπηνλ ηνπ δηνηθεηηθνχ πξσηνδηθείνπ, δελ αλαζηέιιεη ηε βεβαίσζε θαη ηελ 

είζπξαμε ηεο εηζθνξάο. 

 8. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 νξίδεηαη, φηη νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο 

Δηζνδήκαηνο (λ. 2238/1994), θαζψο θαη ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο (λ. 2717/1999) 

εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα ηελ έθηαθηε εηζθνξά πνπ επηβάιιεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ απηνχ. Δηδηθφηεξα, γηα ηελ νίθνζελ βεβαίσζε ηνπ πνζνχ ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο, ν 

Πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. ζα ζπληάζζεη ρξεκαηηθφ θαηάινγν κέρξη ηηο 31.12.2010. 
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 9. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 8 νξίδεηαη, φηη ε βεβαησζείζα έθηαθηε εηζθνξά 

θαηαβάιιεηαη ζε 12 ίζεο κεληαίεο δφζεηο, απφ ηηο νπνίεο ε πξψηε κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε 

εκέξα γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, εκέξα Ιαλνπαξίνπ 2011, θαη ε θαζεκία απφ ηηο επφκελεο, 

κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, αληίζηνηρα, εκέξαο. Σν πνζφ ηεο 

θάζε δφζεο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ 1.000 επξψ. Αλ ε θαηαβνιή ηνπ ζπλφινπ ηεο 

έθηαθηεο εηζθνξάο γίλεη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηεο πξψηεο δφζεο, ρνξεγείηαη έθπησζε 2%. 

Έθπησζε δελ ρνξεγείηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ζχλνιν ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο είλαη 

θαηαβιεηέν ζε κία δφζε. 

 10. Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 9 νξίδεηαη, φηη ην πνζφ ηεο έθηαθηεο 

εηζθνξάο πνπ ζα θαηαβιεζεί δελ αλαγλσξίδεηαη γηα έθπησζε απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ 

επηρεηξήζεσλ, πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ ηνπ νηθνλ. έηνπο 

2012 (δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο 2011).  

 11. Σέινο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 10 νξίδεηαη, φηη ζε πεξίπησζε πνπ ηα 

θαζαξά θέξδε επί ησλ νπνίσλ επηβάιιεηαη ε έθηαθηε εηζθνξά απνηέιεζαλ θαη θέξδε άιιεο 

επηρείξεζεο, γηα ηα νπνία επηβιήζεθε έθηαθηε εηζθνξά ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

απηνχ, ε έθηαθηε εηζθνξά επηζηξέθεηαη. Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη, φηη αλ γηα παξάδεηγκα, 

έρνπκε θνηλνπξαμία ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη αλψλπκε εηαηξία, ε ηειεπηαία απνθηά θέξδε απφ ηε 

ζπκκεηνρή ηεο ζηελ θνηλνπξαμία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. α’ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 

28 ηνπ λ. 2238/1994, ζηε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ (31.12.2009) θαη επνκέλσο, έθηαθηε 

εηζθνξά ζα βεβαησζεί ζην φλνκα ηεο θνηλνπξαμίαο γηα ηα θέξδε νηθ. έηνπο 2010, θαζψο θαη 

ζηελ αλψλπκε εηαηξία – κέινο γηα ην κέξνο ησλ θεξδψλ ηνπ ίδηνπ νηθνλ. έηνπο πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζε απηή (πέξαλ ησλ δηθψλ ηεο θεξδψλ), αλ βεβαίσο θαη ηα ζπλνιηθά θέξδε ηεο Α.Δ. 

ππεξβαίλνπλ ηα 100.000 επξψ. ηελ πεξίπησζε απηή, ην πνζφ ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο 

θαηαβάιιεηαη θαλνληθά απφ ηελ θνηλνπξαμία. Δπεηδή φκσο ε εηζθνξά βεβαηψλεηαη θαη ζε βάξνο 

ηεο Α.Δ. ε νπνία είλαη ππνρξεσκέλε λα ηελ θαηαβάιιεη, ζα πξέπεη λα ππνβάιεη αίηεζε γηα 

επηζηξνθή ησλ δφζεσλ πνπ ζα έρεη ήδε θαηαβάιιεη θαη δηαγξαθή ησλ ππνινίπσλ. Δίλαη 

απηνλφεην, φηη αλ κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ θεξδψλ απφ ηελ ππφςε ζπκκεηνρή απνκέλεη 

ππφινηπν θεξδψλ ηεο Α.Δ. κηθξφηεξν ησλ 100.000 επξψ (κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 

αλαθέξζεθαλ πην πάλσ), ζα δηαγξάθεηαη νιφθιεξν ην πνζφ ηεο εηζθνξάο, κεηά ηελ επηζηξνθή 

ησλ δφζεσλ πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί.   

Δπίζεο, ε έθηαθηε εηζθνξά επηζηξέθεηαη θαηά ην κέξνο πνπ αληηζηνηρεί ζε εηζφδεκα ή θέξδε 

άιιεο επηρείξεζεο, γηα ηα νπνία θαηαβιήζεθε έθηαθηε εηζθνξά ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο  ηνπ 
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άξζξνπ 2 ηνπ λ.3808/2009 (ΦΔΚ 227 Α), θαζφζνλ ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα ππήξρε δηπιή 

επηβνιή εηζθνξάο ζηα ίδηα θέξδε (απφ ζπκκεηνρέο).  

 

 

Αθξηβέο αληίγξαθν       Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Η Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο    ΔΗΜΗΣΡΗ ΚΟΤΕΛΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


