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ΔΠΔΙΓΟΝ 
  ΑΓΑ:                                                                             

                       ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 
                                                                                                                                    
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                   Αζήλα, 25 Ινπλίνπ 2015 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦΒ 1087089 ΔΞ 2015         

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ                  

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ                                         

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΣΜΗΜΑ Β’                           

 

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

Σατ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ 

Πληροθορίες: Θ. Καθιακάλεο, Μ. Υαπίδεο 

Σηλέθωνο: 210 – 3375312 

ΦΑΞ: 210 - 3375001 

 

ΘΔΜΑ: Πρόζθεηες διεσκρινίζεις ζτεηικά με ηον προζδιοριζμό ηοσ ειζοδήμαηος 

νομικών προζώπων μη κερδοζκοπικού ταρακηήρα ηης περ. γ’ ηοσ άρθροσ 45 ηοσ 

ν.4172/2013.   

 

       Με αθνξκή εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία καο, αλαθνξηθά κε 

ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα: 

 1. Με ηελ ΠΟΛ.1069/2015 εγθύθιην δηεπθξηλίζζεθε, κεηαμύ άιισλ, όηη θαηά ηνλ 

πξνζδηνξηζκό ηνπ εηζνδήκαηνο από αθίλεηε πεξηνπζία ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ κε 

θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα ηεο πεξ. γ’ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ.4172/2013 θαη όζνλ αθνξά ζηελ 

έθπησζε ησλ δαπαλώλ, έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ησλ πεξ. β΄ θαη γ΄ ηεο παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 39. Γειαδή, εθπίπηνπλ νη θάζε είδνπο δαπάλεο πνπ αθνξνύλ ην αθίλεην, ήηνη, νη 

δαπάλεο επηζθεπήο, ζπληήξεζεο, αλαθαίληζεο, θαζώο θαη νη πάγηεο θαη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο 

ηνπ αθηλήηνπ, ζε πνζνζηό 75% θαη εηδηθά γηα ην Άγην Όξνο ζε πνζνζηό 100%.  

 2. ηελ έλλνηα ησλ δαπαλώλ πνπ αθνξνύλ ην αθίλεην πεξηιακβάλεηαη θαη ν 

ΔΝΦΙΑ, ν νπνίνο ππόθεηηαη ζηνλ σο άλσ πεξηνξηζκό σο πξνο ηελ έθπησζή ηνπ από ην 

εηζόδεκα από αθίλεηε πεξηνπζία. 
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   3. Με ηελ ΠΟΛ.1113/2015 εγθύθιην δηεπθξηλίζζεθε, κεηαμύ άιισλ, όηη θαηά ηνλ 

πξνζδηνξηζκό ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ πην πάλσ λνκηθώλ πξνζώπσλ θαη όζνλ αθνξά ζηηο 

δαπάλεο πνπ απηά πξαγκαηνπνηνύλ, γίλεηαη δηάθξηζε αλάινγα κε ην αλ απηέο αθνξνύλ 

ζηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξαζηεξηόηεηα ή ζηελ επηδίσμε ηεο εθπιήξσζεο ηνπ ζθνπνύ 

ηνπο. Σν κέξνο εθείλσλ ησλ δαπαλώλ πνπ αθνξνύλ ζε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα 

εθπίπηεη πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ εηζνδήκαηνο απηνύ, κε ηελ επηθύιαμε ησλ 

άξζξσλ 22 θαη 23. Αληίζεηα, δελ εθπίπηνπλ δαπάλεο πνπ αθνξνύλ έζνδα πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη θαηά ηελ επηδίσμε ηεο εθπιήξσζεο ηνπ ζθνπνύ ηνπο, ηα νπνία δελ 

απνηεινύλ αληηθείκελν θόξνπ. Πεξαηηέξσ, ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ δαπάλεο πνπ είλαη 

θνηλέο, δειαδή κπνξνύλ λα  ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ηόζν εηζνδήκαηνο ππαγόκελνπ ζε 

θόξν όζν θαη εηζνδήκαηνο κε ππαγόκελνπ ζε θόξν, ηόηε νη δαπάλεο απηέο επηκεξίδνληαη 

θαηά ηελ αλαινγία ησλ αληίζηνηρσλ εζόδσλ. 

         4. Δλόςεη ησλ αλσηέξσ θαη πξνο δηεπθξίληζε ησλ πην πάλσ αλαθεξνκέλσλ, κε 

ηελ παξνύζα παξαζέηνπκε ην αθόινπζν παξάδεηγκα: 

         Έζησ όηη έλα λνκηθό πξόζσπν κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα έρεη έζνδα από 

αθίλεηε πεξηνπζία 10.000 επξώ, έζνδα από ηόθνπο θαηαζέζεσλ 15.000 επξώ θαη έζνδα 

πξαγκαηνπνηνύκελα θαηά ηελ επηδίσμε ηεο εθπιήξσζεο ηνπ ζθνπνύ ηνπ 5.000 επξώ 

(ζπλδξνκέο, εηζθνξέο, θιπ.), ηα νπνία δελ απνηεινύλ αληηθείκελν θόξνπ. Παξάιιεια, έρεη 

πξαγκαηνπνηήζεη δαπάλεο ύςνπο 19.000 επξώ κέζα ζην θνξνινγηθό έηνο, εθ ησλ νπνίσλ 

6.000 επξώ αθνξνύλ ην αθίλεην (επηζθεπή, ζπληήξεζε, αζθάιηζηξα, απνζβέζεηο, θιπ.), 

10.000 επξώ θνηλέο δαπάλεο (πάγηεο θαη ιεηηνπξγηθέο π.ρ. κηζζνδνζία) πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηε δεκηνπξγία ηόζν εηζνδήκαηνο ππαγόκελνπ ζε θόξν όζν θαη εηζνδήκαηνο κε 

ππαγόκελνπ ζε θόξν θαη 3.000 επξώ δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη θαηά ηελ επηδίσμε 

ηεο εθπιήξσζεο ηνπ ζθνπνύ ηνπ (ρνξήγεζε ππνηξνθηώλ θαη δσξεώλ, θιπ.). 

              Με βάζε ηα αλαθεξόκελα πην πάλσ, ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ ελ 

ιόγσ λνκηθνύ πξνζώπνπ γίλεηαη σο εμήο:  

       Όζνλ αθνξά ζηηο δαπάλεο πνπ αθνξνύλ ην αθίλεην, απηέο εθπίπηνπλ ζε πνζνζηό 

75% από ην εηζόδεκα από αθίλεηε πεξηνπζία, ήηνη 4.500 επξώ (6.000 x 75%) (Πίλαθαο 2Α 

ηνπ εληύπνπ Ν), ελώ ην ππόινηπν πνζό ησλ πην πάλσ δαπαλώλ (1.500 επξώ) δελ εθπίπηεη 

από ηα ινηπά έζνδα από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ. Οη θνηλέο 

δαπάλεο εθπίπηνπλ κόλν θαηά ην κέξνο πνπ αλαινγνύλ ζην εηζόδεκα πνπ είλαη ππαγόκελν 

ζε θνξνινγία, ήηνη 8.333,33 επξώ (10.000 x 25.000/30.000). Πεξαηηέξσ, από ηηο 

εθπηπηόκελεο απηέο δαπάλεο, πνζό 3.333,33 επξώ (8.333,33 x 10.000/25.000) αλαινγεί 

ΑΔΑ: ΩΓ4ΚΗ-Η1Ο



3 

 

ζην εηζόδεκα από αθίλεηε πεξηνπζία (Πίλαθαο 2Α ηνπ εληύπνπ Ν), ην νπνίν ππόθεηηαη ζηνλ 

πεξηνξηζκό ηνπ 75%, ελώ ην ππόινηπν πνζό ησλ 5.000 επξώ αθνξά ζην εηζόδεκα από 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα (ηόθνπο θαηαζέζεσλ) (Πίλαθαο 2Β ηνπ εληύπνπ Ν).  

       Με βάζε ηα αλαθεξόκελα πην πάλσ, ην θαζαξό θνξνινγεηέν εηζόδεκα ηνπ ελ 

ιόγσ λνκηθνύ πξνζώπνπ πξνζδηνξίδεηαη σο αθνινύζσο: 

      θαζαξό εηζόδεκα από αθίλεηε πεξηνπζία: 10.000 – [(6.000 + 3.333,33) x 75%] =   

              3.000 επξώ θαη  

      θαζαξό εηζόδεκα από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα: 15.000 – 5.000 =  

             10.000 επξώ. 

 

       ε θάζε πεξίπησζε είλαη ζέκα πξαγκαηηθό (ειέγρνπ) ν πξνζδηνξηζκόο ησλ θνηλώλ 

δαπαλώλ πνπ εθπίπηνπλ από ην εηζόδεκα από αθίλεηα, ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39, παξ.3, θαη ηελ ΠΟΛ.1069/2015. 

        5. Σέινο, δηεπθξηλίδεηαη όηη νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη θαηά ηελ επηδίσμε 

ηεο εθπιήξσζεο ηνπ ζθνπνύ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα δελ 

εθπίπηνπλ ζε θακία πεξίπησζε από ην ζύλνιν ησλ εζόδσλ ηνπ από επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηόηεηα, αλεμάξηεηα αλ απηό απνθηά έζνδα πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη θαηά ηελ 

επηδίσμε ηεο εθπιήξσζεο ηνπ ζθνπνύ ηνπ ή όρη.     

 

                                 

               Αθξηβέο Αληίγξαθν 

Η Πξντζηακέλε ηνπ Απηνηεινύο    Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

          Σκήκαηνο Γηνίθεζεο                        ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΑΒΒΑΪΓΟΤ         

         

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Όιεο νη Γ.Ο.Τ. 

2. Γηεύζπλζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Γ.Γ.Γ.Δ. 

3. Γ/λζε Παξνρήο Φνξνινγηθώλ Τπεξεζηώλ – Σκήκα Β’ 

4. Γηεύζπλζε Τπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ 

(γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.) 
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II. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

θν Αλαζηάζην Παπαδόπνπιν, Αιηπέδνπ 18, Σ.Κ.185 31, Πεηξαηάο 

 

ΙΙI. 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’ (5), 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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