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ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ 
                                                                            

ΑΓΑ:  
                                                                                      ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ                                              

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ              Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ               

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ                  

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ                                         

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΣΜΗΜΑΣΑ: Α’ - Β’             

                        ΠΟΛ: 1120   

Σασ. Γ/νζη: Καξ. εξβίαο 10                                      ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 

Σασ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ 

Πληποθοπίερ: Θ. Καθιακάλεο, Β. Γαζνπξάο 

Σηλέθωνο: 210 – 3375312 

ΦΑΞ: 210 - 3375001 

 

ΘΔΜΑ:«Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 2 ηος ν.4328/2015 πεπί 

ηποποποίηζηρ ηων διαηάξεων ηος Κώδικα Φοπολογίαρ Διζοδήμαηορ (ν.4172/2013)». 

 

        αο θνηλνπνηνύκε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.4328/2015 (ΦΔΚ Α’51), 

αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα θαη ζαο παξέρνπκε ηηο αθόινπζεο νδεγίεο γηα ηελ νξζή θαη 

νκνηόκνξθε εθαξκνγή ηνπο:  

  1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ απηνύ, κε ηηο νπνίεο πξνζηέζεθε 

λέα παξ. 8 ζην άξζξν 26 ηνπ Κ.Φ.Δ. (λ.4172/2013), παξέρεηαη ζηηο επηρεηξήζεηο 

επαγγεικαηηώλ πξαθηόξσλ παηρληδηώλ πξόγλσζεο ηεο εηαηξείαο «Οξγαληζκόο 

Πξνγλσζηηθώλ Αγώλσλ Πνδνζθαίξνπ Α.Δ.» (Ο.Π.Α.Π. Α.Δ.) ε δπλαηόηεηα έθπησζεο γηα 

ηηο πξαγκαηνπνηνύκελεο πσιήζεηο ηνπο, πνζνζηνύ κε θιίκαθα ελάκηζη ηνηο εθαηό (1,5%) γηα 

αμίεο κέρξη 500.000 επξώ θαη έλα ηνηο εθαηό (1%) γηα αμίεο από 500.001 έσο 1.000.000 

επξώ, σο πνζό πξόβιεςεο επηζθαιώλ απαηηήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξίδνληαη κε 

εηδηθό ηξόπν νη επηζθαιείο απαηηήζεηο γηα ηα πξαθηνξεία ηνπ ΟΠΑΠ.  

  Η έθπησζε απηή αθνξά πξαθηνξεία ηνπ ΟΠΑΠ πνπ ιεηηνπξγνύλ είηε σο αηνκηθέο 

επηρεηξήζεηο, είηε σο λνκηθά πξόζσπα ή λνκηθέο νληόηεηεο θαη αλεμάξηεηα από ηελ ηήξεζε 

απινγξαθηθώλ ή δηπινγξαθηθώλ βηβιίσλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο πξόβιεςεο ιακβάλεηαη 

ππόςε ην ζύλνιν ησλ πσιήζεσλ ηεο επηρείξεζεο πνπ πξνέξρνληαη από ηε ζπλεξγαζία ηεο 

επηρείξεζεο κε ηελ Ο.Π.Α.Π. Α.Δ. κε βάζε ηα ζηνηρεία ησλ βεβαηώζεσλ ηεο Ο.Π.Α.Π. Α.Δ., 
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ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη νη πσιήζεηο από ηπρόλ άιιε δξαζηεξηόηεηα ή ινηπνύο 

θιάδνπο ηεο ίδηαο επηρείξεζεο, όπσο πσιήζεηο ιαρείσλ, εθκεηάιιεπζε θαθελείνπ, εκπνξία 

ςηιηθώλ-ηζηγάξσλ, δηαλνκή ηύπνπ, θ.ιπ.  

  2. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ απηνύ, κε ηηο νπνίεο πξνζηέζεθε 

λέα παξάγξαθνο 4 ζην άξζξν 39 ηνπ Κ.Φ.Δ. (λ.4172/2013), ηα εηζνδήκαηα από ηελ 

εθκίζζσζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο πνπ ζεσξνύληαη όηη έρνπλ απνθηεζεί θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξόληνο λόκνπ θαη ηα νπνία απνδεδεηγκέλα δελ έρνπλ εηζπξαρζεί από ηνλ δηθαηνύρν, 

επηηξέπεηαη λα κε ζπλππνινγίδνληαη ζην ζπλνιηθό εηζόδεκά ηνπ, εθόζνλ εθρσξεζνύλ ζην 

Γεκόζην ρσξίο αληάιιαγκα. Η εθρώξεζε γίλεηαη κε δήισζε ηνπ ππόρξενπ ζε θόξν, ε 

νπνία ππνβάιιεηαη ζηνλ αξκόδην γηα ηελ παξαιαβή ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηόο 

ηνπ Πξντζηάκελν ηεο Γεκόζηαο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο πξηλ ηελ εκπξόζεζκε ππνβνιή ηεο 

εηήζηαο δήισζεο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο πνπ αθνξά. Σν Γεκόζην 

ππνθαζίζηαηαη  ζηα δηθαηώκαηα ηνπ εθρσξεηή. Με απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα 

Γεκνζίσλ Δζόδσλ ζα θαζνξηζζεί ε δηαδηθαζία θ.ιπ. ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ απηώλ.  

  3. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο  παξαγξάθνπ  4  ηνπ άξζξνπ απηνύ πξνζηέζεθε λέν εδάθην 

ζηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Κ.Φ.Δ. (λ.4172/2013). Με ηηο δηαηάμεηο απηέο παξέρεηαη 

έθπησζε πνζνζηνύ δύν ηνηο εθαηό (2%) ζε πεξίπησζε θαηαβνιήο κέζα ζηελ πξνζεζκία 

ηεο πξώηεο δόζεο, ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ηεο νθεηιήο θαη ησλ ινηπώλ ζπκβεβαηνύκελσλ κε 

απηόλ νθεηιώλ πνπ πξνθύπηεη κε βάζε ηελ εκπξόζεζκε αξρηθή ή ηξνπνπνηεηηθή δήισζε 

θόξνπ εηζνδήκαηνο ηνπ ππόρξενπ θπζηθνύ πξνζώπνπ.  

  4. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ απηνύ, κε ηηο νπνίεο πξνζηέζεθε 

λέν εδάθην ζηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Κ.Φ.Δ. (λ.4172/2013), παξέρεηαη έθπησζε δύν 

ηνηο εθαηό (2%) ζην ζπλνιηθό πνζό ηνπ θόξνπ θαη ησλ ινηπώλ ζπκβεβαηνύκελσλ κε απηόλ 

νθεηιώλ, όηαλ ν θόξνο πνπ νθείιεηαη κε βάζε ηελ εκπξόζεζκε δήισζε θαηαβάιιεηαη 

εθάπαμ κέζα ζηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο δήισζεο.  

  5. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ απηνύ, κε ηηο νπνίεο πξνζηέζεθε 

λέα παξ. 5 ζην άξζξν 68 ηνπ Κ.Φ.Δ. (λ.4172/2013), απαιιάζζνληαη από ηελ ππνρξέσζε 

ππνβνιήο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο νη ύιινγνη Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ πνπ δελ 

απνθηνύλ έζνδα ππνθείκελα ζε θόξν εηζνδήκαηνο, αιιά απνθιεηζηηθά θαη κόλν έζνδα πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη θαηά ηελ επηδίσμε ηεο εθπιήξσζεο ηνπ ζθνπνύ ηνπο (π.ρ. από 

ζπλδξνκέο ησλ κειώλ), ηα νπνία δελ απνηεινύλ αληηθείκελν θόξνπ. Σα αλσηέξσ ηζρύνπλ 

αλάινγα θαη γηα ηηο άηππεο ελώζεηο ηδηνθηεηώλ θαη ελνίθσλ πνιπθαηνηθίαο ή άιινπ θηηξίνπ, 

όηαλ δελ απνθηνύλ θνξνινγεηέν εηζόδεκα. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ην εηζόδεκα από ηελ 

εθκίζζσζε, ππεθκίζζσζε ή δσξεάλ παξαρώξεζε θνηλόρξεζησλ ρώξσλ δελ απνηειεί 
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εηζόδεκα ησλ ελ ιόγσ ελώζεσλ αιιά εηζόδεκα ησλ ηδηνθηεηώλ ή ελνίθσλ ηεο 

πνιπθαηνηθίαο ή άιινπ θηηξίνπ (ζρεη. ε ΠΟΛ. 1060/19.3.2015 εγθύθιηνο). 

  6. Οη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνύκελσλ παξαγξάθσλ ηζρύνπλ, ζύκθσλα κε ηελ παξ.7 

ηνπ άξζξνπ απηνύ, γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηώληαη ζηα θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ 

από ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά.    

  7. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ απηνύ, κε ηηο νπνίεο 

πξνζηέζεθε λέα παξ. 34 ζην άξζξν 72 ηνπ Κ.Φ.Δ. (λ.4172/2013), νξίδεηαη όηη εηδηθά θαηά ην 

θνξνινγηθό έηνο 2014 ζε όζνπο απνθηνύλ εηζόδεκα από αηνκηθή αγξνηηθή επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηόηεηα ην πξνο βεβαίσζε πνζό θόξνπ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 69 πεξηνξίδεηαη ζην 

κηζό, έζησ θαη αλ δελ ππνβάιιεηαη δήισζε γηα πξώηε θνξά. πλεπώο, ζε όζνπο 

ππνβάιινπλ θνξνινγηθή δήισζε γηα πξώηε θνξά θαη αζθνύλ αηνκηθή αγξνηηθή 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, ε πξνθαηαβνιή ηνπ θόξνπ πεξηνξίδεηαη ζην ¼, δειαδή 

πεξηνξίδεηαη θαηά ½ επεηδή ππνβάιινπλ δήισζε γηα πξώηε θνξά βάζεη ηεο παξ.1 ηνπ 

άξζξνπ 69 θαη επηπιένλ θαηά ½ επεηδή αζθνύλ αγξνηηθή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα. 

           8. Σέινο, αλαθνξηθά κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ απηνύ (αγξνηηθέο 

εληζρύζεηο θαη επηδνηήζεηο) έρνπλ παξαζρεζεί νδεγίεο κε ηελ ΠΟΛ.1116/2015 εγθύθιηό καο. 

            

 

 

   Αθξηβέο Αληίγξαθν 

   Η Πξντζηακέλε ηνπ Απηνηεινύο         Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

    Σκήκαηνο Γηνίθεζεο          ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΑΒΒΑΪΓΟΤ 
 

 

       

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Απνδέθηεο πίλαθα Β΄(εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ) 

2. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ  θαη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηνπ 

3. Γηεύζπλζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Γ.Γ.Γ.Δ. 

4. Γηεύζπλζε Τπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ 

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

5. Γ/λζε Παξνρήο Φνξνινγηθώλ Τπεξεζηώλ – Οκάδα Δηζνδήκαηνο γηα ηελ κειέηε θαη 

αλάιπζε ησλ επηρεηξεζηαθώλ απαηηήζεσλ ησλ εθαξκνγώλ Taxis – Taxisnet Ηιεθηξνληθήο 

Γ.Ο.Τ. & Τπνζηήξημεο ησλ Γ.Ο.Τ. 
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ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Τπνδνκώλ, Ναπηηιίαο & Σνπξηζκνύ, Γεληθή Γξακκαηεία  

Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηώλ & Γ.Δ.ΜΗ. - 

Σκήκα Γ’, Πι. Κάληγγνο, Σ.Κ. 101 81, Αζήλα 

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

Βνπιήο 7, Σ.Κ.105 62, Αζήλα 

 

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ  

2. Γξαθείν θαο Αλαπιεξώηξηαο Τπνπξγνύ 

3. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζόδσλ   

4. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

5. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Σκήκαηα Α’ (10), Β' (10), Γ’ (5) 

6. Γξαθείν Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 

7. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ 

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