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Σε απάντηση ερωτήµατος φορολογούµενου (µε e-mail), αναφορικά µε το παραπάνω 

θέµα, σας γνωρίζουµε τα εξής: 

 

1. Με τις διατάξεις του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 4 

του ν. 2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος που ισχύει για εισοδήµατα που 

αποκτώνται µέχρι 31.12.2013), ορίζεται ότι, ειδικά το αρνητικό στοιχείο (ζηµία) του 

εισοδήµατος από εµπορικές και γεωργικές επιχειρήσεις, που προκύπτει από βιβλία 

τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) που τηρούνται 

επαρκώς και ακριβώς, αν δεν καλύπτεται µε συµψηφισµό θετικού στοιχείου 

εισοδήµατος άλλης πηγής, είτε γιατί δεν υπάρχει τέτοιο στοιχείο εισοδήµατος είτε 

γιατί αυτό που υπάρχει είναι ανεπαρκές, µεταφέρεται για να συµψηφισθεί ολόκληρο 

στην πρώτη περίπτωση ή κατά το υπόλοιπο αυτού στη δεύτερη, διαδοχικώς στα πέντε 

(5) επόµενα οικονοµικά έτη κατά το υπόλοιπο που αποµένει κάθε φορά, µε την 

προϋπόθεση ότι κατά τα έτη αυτά τα βιβλία του υπόχρεου τηρούνται επαρκώς και 

ακριβώς. 

 

Τα παραπάνω εφαρµόζονται αναλόγως και για το αρνητικό στοιχείο (ζηµία) του 

εισοδήµατος από εµπορικές επιχειρήσεις που προκύπτει από επαρκή και ακριβή 

βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., το οποίο µεταφέρεται για να συµψηφισθεί 

διαδοχικώς στα πέντε (5) επόµενα οικονοµικά έτη. 

 

2. Επίσης, µε τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 61 του ν. 

2238/1994, ορίζεται ότι, παράλειψη του υπόχρεου να επιδώσει µέχρι το τέλος του 

οικείου οικονοµικού έτους δήλωση, στην οποία αναγράφεται η ζηµία που προέκυψε 

στο ίδιο οικονοµικό έτος, του στερεί το δικαίωµα συµψηφισµού που ορίζεται από την 

παράγραφο 3 του άρθρου 4 (παράγραφος 1 του παρόντος). 

 

3. Περαιτέρω, σύµφωνα µε την 1027178/10254/Β0012/ΠΟΛ.1052/15.3.2007 διαταγή 

µας, η ζηµία προηγούµενων ετών δεν απαιτείται να δηλωθεί και µε τις δηλώσεις των 



επόµενων οικονοµικών ετών, όταν τα αποτελέσµατα αυτών των ετών είναι 

ζηµιογόνα. 

 

4. Από όσα εκτέθηκαν πιο πάνω, προκύπτει ότι προκειµένου η µεταφερόµενη κατά 

τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2238/1994 ζηµιά παρελθούσης χρήσεως να 

συµψηφισθεί µε τα καθαρά κέρδη των εποµένων οικονοµικών ετών, πρέπει αυτή να 

δηλώνεται, δηλαδή να αναγράφεται στην οικεία ένδειξη της δήλωση φορολογίας 

εισοδήµατος του οικονοµικού έτους στο οποίο µεταφέρεται. 

 

Αντίθετα, η µη αναγραφή του δικαιούµενου για µεταφορά ποσού ζηµίας στη δήλωση 

φορολογίας εισοδήµατος του επόµενου, από αυτό που προέκυψε, οικονοµικού έτους 

στερεί το φορολογούµενο από το δικαίωµα του συµψηφισµού της ζηµίας, γιατί µε τις 

πιο πάνω διατάξεις επιδιώχθηκε η εξάρτηση του υπόψη συµψηφισµού ή της 

µεταφοράς της ζηµίας σε επόµενα οικονοµικά έτη, µε την κανονική εκπλήρωση και 

συµµόρφωση των δικαιούχων µε τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

 

5. Κατόπιν των ανωτέρω, για µια ατοµική εµπορική επιχείρηση, εφόσον το 

µεταφερόµενο ποσό της ζηµιάς που προέκυψε το οικονοµικό έτος 2013 (χρήση 

2012), δεν δηλώθηκε στη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του επόµενου 

οικονοµικού έτους 2014 (χρήση 2013) µέχρι τη λήξη αυτού, αν κατά το έτος αυτό 

υπήρχαν κέρδη, χάνεται το δικαίωµα µεταφοράς της ζηµιάς για συµψηφισµό εντός 

πενταετίας, από το οικονοµικό έτος 2014 και µετά. Ωστόσο, η ζηµία του οικονοµικού 

έτους 2013 µεταφέρεται για συµψηφισµό εντός πενταετίας, σύµφωνα µε τις οικίες 

διατάξεις, έστω και αν αυτή δεν δηλώθηκε στο επόµενο οικονοµικό έτος 2014, υπό 

την προϋπόθεση ότι και αυτό (οικον. έτος 2014) ήταν ζηµιογόνο. 
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