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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αθήνα,  27      Σεπτεμβρίου  2013 

 

Αρ. Πρωτ.: Δ12Α  1148627  ΕΞ2013 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ  

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  

ΤΜΗΜΑ Α’  

Ταχ. Δ/νση     : Καρ. Σερβίας 10 

Τ.Κ.                : 101 84 

Πληροφορίες : Μ. Δράγκου 

Τηλέφωνο      : 210 3375315-7 

FAX               :  210 3375001 

 

ΠΡΟΣ:    Δ.Ο.Υ. Α΄ ΠΑΤΡΩΝ 

Τμήμα Εισοδήματος 

 Κανακάρη 84-86 

 Πάτρα 

 

ΘΕΜΑ: Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. 

 

Απαντώντας στο 33389/24-9-2013 έγγραφό σας, αναφορικά με το παραπάνω 

θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 19, παράγραφος 2, περίπτωση ζ΄ του ΚΦΕ, 

όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με την παράγραφο 7 του άρθρου 3 του 

ν.3842/2010, για εισοδήματα που αποκτώνται ή δαπάνες που πραγματοποιούνται 

κατά την περίπτωση από 1-1-2010 και μετά, η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων 

καλύπτεται ή περιορίζεται μεταξύ άλλων, με ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα 

έχει φορολογηθεί κατά τα προηγούμενα έτη ή νόμιμα έχει απαλλαγεί από το φόρο. 

Για τον προσδιορισμό του κεφαλαίου κάθε έτους, από τα πραγματικά 

εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από το φόρο τα οποία 

προκύπτουν από συμψηφισμό των θετικών και αρνητικών στοιχείων αυτών, από τα 

χρηματικά ποσά, τα οριζόμενα στις περιπτώσεις β’,γ’,δ’,ε’ και στ’ της παραγράφου 

αυτής (χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα, χρηματικά ποσά που 

προέρχονται από πώληση περιουσιακών στοιχείων, εισαγωγή χρηματικών 

κεφαλαίων από το εξωτερικό, δάνεια, δωρεές, γονικές παροχές κτλ) και από 

οποιαδήποτε άλλο ποσό το οποίο αποδεδειγμένα έχει εισπραχθεί εκπίπτουν οι 

δαπάνες που προσδιορίζονται στα άρθρα 16 και 17, ανεξάρτητα αν απαλλάσσονται 

της εφαρμογής των άρθρων αυτών.  

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν δαπάνες με βάση το άρθρο 16 ή αν το 

ποσό τους είναι μικρότερο από τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ προκειμένου για 

άγαμο και πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ προκειμένου για συζύγους, το ποσό που 

πρέπει να εκπέσει προσδιορίζεται με βάση την κοινωνική, οικονομική και 

οικογενειακή κατάσταση των φορολογουμένων και τις αποδεδειγμένες δαπάνες 
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διαβίωσής τους και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριών 

χιλιάδων (3.000) ευρώ και πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, αντίστοιχα. 

Κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση αυτών των εσόδων τα μειώνει, 

προκειμένου αυτά να ληφθούν υπόψη για την κάλυψη ή τον περιορισμό της 

συνολικής ετήσιας δαπάνης, εκτός αν τα ποσά αυτά έχουν ληφθεί υπόψη κατά τον 

προσδιορισμό του εισοδήματος του έτους που καταβλήθηκαν και ο φορολογούμενος 

επικαλείται ανάλωση κεφαλαίου του έτους αυτού (π.χ. τα έσοδα από την πώληση 

μετοχών ή ακινήτων πρέπει να είναι μειωμένα με το κόστος αγοράς τους αν είχαν 

αγοραστεί ή με το φόρο δωρεάς αν είχαν αποκτηθεί από δωρεά κ.ο.κ.). 

2. Eπισημαίνεται ότι τα έτη αυτά θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν 

μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους (σχετ. έγγραφα 

1087172/1642/Α0012/25.10.2005, 1085447/1986/Α0012/24.10.2006). Το θετικό 

αλγεβρικό άθροισμα των ετών αυτών θα αποτελέσει το συνολικό κεφάλαιο που 

σχηματίστηκε αυτά τα έτη. Διευκρινίζεται επίσης ότι αν σε κάποιο έτος προκύψει 

αρνητικό υπόλοιπο και ο προσδιορισμός του εισοδήματος πραγματοποιηθεί με βάση 

τα τεκμήρια τότε θεωρείται ότι δεν απομένει κεφάλαιο προς επίκληση  για το έτος 

αυτό (θεωρείται μηδενικό) και δεν επηρεάζει αρνητικά τα θετικά υπόλοιπα των 

προηγούμενων ετών. Αν όμως σε κάποιο έτος προκύψει αρνητικό υπόλοιπο από 

δαπάνες των άρθρων 16 και 17 του Κ.Φ.Ε., οι οποίες απαλλάσσονται της εφαρμογής 

του τεκμηρίου, τότε το έτος αυτό επηρεάζει αρνητικά τα θετικά υπόλοιπα των 

προηγούμενων ετών (σχετ. έγγραφο Δ12Α 1051611 ΕΞ2013/22-3-2013) . 

3. Περαιτέρω, με τις ισχύουσες διατάξεις δεν προβλέπεται χρονικός περιορισμός 

για την κάλυψη των τεκμηρίων με ανάλωση κεφαλαίου, συνεπώς για την κάλυψη της 

διαφοράς μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσονδήποτε 

προηγούμενων ετών, εφόσον βέβαια είναι δυνατό να διασταυρωθούν με τα στοιχεία 

που τηρούνται στη ΔΟΥ οι σχετικοί ισχυρισμοί του φορολογούμενου (σχετ. έγγραφο 

1015578/264/Α0012/14.2.2005.)  

 

           Ακριβές αντίγραφο                                   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   

  Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                                    Π. ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ                                                                                    

                                                                                                     

Εσωτερική Διανομή: 

1.Δ/νση 12η  – Τμ.Α’(2) – Φακ. Τεκ(1)  

2.Γραφείο κ. Δ/ντή Δ12 
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