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     ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 
 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                    Αζήλα,  30 Γεθεκβξίνπ 2014 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                              

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ                   

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ          

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ        

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ  

ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α΄- ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΣΜΗΜΑ: Β’ 

 

    

 

 

 

 

 

 

ΘΔΜΑ: Ππόζθεηερ διεςκπινίζειρ ζσεηικά με ηην αςηοηελή θοπολόγηζη 

αθοπολόγηηων αποθεμαηικών ηος ν. 2238/1994 με βάζη ηιρ διαηάξειρ ηων παπ. 

12 και 13 ηος άπθπος 72 ηος ν. 4172/2013.   

 

ε ζπλέρεηα ησλ αξηζ. ΠΟΛ.1007/2014 θαη ΠΟΛ.1143/2014 εγθπθιίσλ καο, 

αλαθνξηθά κε ηελ απηνηειή θνξνιφγεζε αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ ηνπ λ. 

2238/1994 κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 12 θαη 13 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4172/2013 

θαη κε αθνξκή πξνθνξηθά θαη γξαπηά εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί ζηελ ππεξεζία καο, 

ζαο γλσξίδνπκε ζπκπιεξσκαηηθά ηα αθφινπζα: 

α) Γεδνκέλνπ φηη γηα ηζνινγηζκνχο πνπ θιείλνπλ κε εκεξνκελία 31.12.2014 θαη 

κεηά δελ επηηξέπεηαη ε ηήξεζε ινγαξηαζκψλ αθνξνιφγεηνπ απνζεκαηηθνχ, ζε 

πεξίπησζε πνπ κία εηαηξεία δελ επηζπκεί λα δηαλείκεη ή λα θεθαιαηνπνηήζεη 

απνζεκαηηθά πνπ ζρεκαηίζζεθαλ απφ αθνξνιφγεηα έζνδα, ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά 

λα ζπκπεξηιάβεη ηα πνζά απηά ζηα θνξνινγεηέα θέξδε ηεο θνξνινγηθήο δήισζεο ηνπ 

Σασ. Γ/νζη : Κ. εξβίαο 10 

Σασ. Κώδικαρ : 101 84 Αζήλα 

Πληποθοπίερ : Φ. Φαλάξα 

Σηλέθωνο : 210 – 3375456 

ΦΑΞ: 210 – 3375001 

         ΠΟΛ. 1264 

 

             ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 
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θνξνινγηθνχ έηνπο 2014 ζπκςεθηδνκέλσλ ζε θάζε πεξίπησζε ηπρφλ θνξνινγηθψλ 

δεκηψλ παξειζνπζψλ ρξήζεσλ κέρξη θαη ην έηνο 2013.  

Δίλαη απηνλφεην φηη αλ ζην θνξνινγηθφ έηνο 2014 πξνθχςνπλ θνξνινγηθέο 

δεκίεο, ηα πνζά ησλ απνζεκαηηθψλ ζα ζπκςεθηζζνχλ κε ηηο ππφςε δεκίεο κε ηε 

δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο 2014.   

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ην πξνθχπηνλ απνηέιεζκα 

ελζσκαηψλεηαη ζηα θνξνινγεηέα απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο κε ηε δήισζε 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ νηθείνπ θνξνινγηθνχ έηνπο θαη δελ απαηηείηαη ε ππνβνιή 

κεδεληθήο δήισζεο απηνηεινχο θνξνιφγεζεο αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ, σο ην 

εηδηθφ ζπλεκκέλν έληππν ηεο ΠΟΛ. 1007/2014 εγθπθιίνπ καο. Δπίζεο, ζηελ 

πεξίπησζε απηή δελ απαηηείηαη απφθαζε απφ ην αξκφδην φξγαλν ηεο εηαηξείαο, ζε 

αληίζεζε κε ηελ απηνηειή θνξνιφγεζε ησλ πηζησηηθψλ ππνινίπσλ.  

β) Πεξαηηέξσ κε ηελ παξνχζα γίλεηαη δεθηφ, πξνο απνθπγή θαηαζηξαηεγήζεσλ 

θαη κε γλψκνλα ηελ εληαία εθαξκνγή ησλ ππφςε δηαηάμεσλ, φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην 

αξκφδην εηαηξηθφ φξγαλν ιάβεη απφθαζε γηα δηαλνκή ή θεθαιαηνπνίεζε ησλ 

πηζησηηθψλ ππνινίπσλ αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ, ηφηε απηά ζα θνξνινγεζνχλ 

ζην ζχλνιφ ηνπο απηνηειψο, δηαθνξεηηθά ζα ελζσκαησζνχλ ζηα θνξνινγεηέα 

απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο ζην ζχλνιφ ηνπο κεηά ην ζπκςεθηζκφ ηνπο κε ηπρφλ 

δεκηέο παξειζνπζψλ ρξήζεσλ ή θαη ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο 2014. Καηά ζπλέπεηα, έλα 

λνκηθφ πξφζσπν δελ κπνξεί κέξνο ηνπ πηζησηηθνχ ππνινίπνπ λα ην θνξνινγήζεη 

απηνηειψο θαη ην ππφινηπν κε ηα ινηπά θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κεηά 

απφ ζπκςεθηζκφ ηνπ κε ηηο θνξνινγηθέο δεκίεο. 

γ) Αλαθνξηθά κε ην θνξνινγηθφ ρεηξηζκφ ησλ ρξεσζηηθψλ απνζεκαηηθψλ ηα 

νπνία είραλ ζρεκαηηζζεί θαηά θχξην ιφγν κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 

38 ηνπ λ.2238/1994 απφ ηελ απνηίκεζε ρξενγξάθσλ (δεκία απφ απνγξαθή), φπσο 

απηέο ίζρπαλ πξηλ ηελ θαηάξγεζή ηνπο κε ηελ παξ. 26 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ 

λ.4172/2013, πξνυπφζεζε γηα ηελ έθπησζή ηνπο είλαη λα κελ έρνπλ επηβαξχλεη ηα 

θνξνινγηθά απνηειέζκαηα ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο κέζα ζην νπνίν ζρεκαηίζζεθαλ.  

δ) Όπσο είρε ήδε δηεπθξηληζηεί κε ηελ ΠΟΛ.1007/2014 εγθχθιηφ καο, εάλ 

πθίζηαηαη δεκία απφ απνηίκεζε αιινδαπψλ ζπκκεηνρψλ, απηή δελ ιακβάλεηαη ππφςε 

θαηά ην πνζφ πνπ δελ έρεη ζπκςεθηζζεί κε θέξδε απφ ηελ πψιεζε αιινδαπψλ 

ζπκκεηνρψλ κέζα ζηελ ίδηα ρξήζε, θαζφζνλ πξφθεηηαη γηα δεκία αιινδαπήο. Καηά 

ζπλέπεηα, ηα ρξεσζηηθά ππφινηπα απφ απνηίκεζε αιινδαπψλ ζπκκεηνρψλ δελ 
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πεξηιακβάλνληαη ζηα ρξεσζηηθά απνζεκαηηθά πξνο έθπησζε θαζφζνλ πξφθεηηαη γηα 

δεκία αιινδαπήο ε νπνία δελ κεηαθέξεηαη ηα επφκελα θνξνινγηθά έηε.  

ε) Σέινο, δηεπθξηλίδεηαη φηη κεηά ηελ ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4172/2013 κε ην λ. 4254/2014, δελ εκπίπηνπλ ζηελ 

απηνηειή θνξνιφγεζε ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ απηνχ ηα αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά 

ηεο πεξ. δ’ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ.2238/1994,  κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ εηζθνξά αθηλήησλ πνπ 

βξίζθνληαη ζηηο Πεξηνρέο Οινθιεξσκέλεο Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο (Π.Ο.Σ.Α.) ηεο 

παξ.3 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.2545/1997 (ΦΔΚ Α΄254)  ζε επηρείξεζε – θνξέα ίδξπζεο 

θαη  εθκεηάιιεπζεο ησλ Π.Ο.Σ.Α. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ 

ΠΟΛ.1143/2014 εγθχθιηφ καο.       

 

 

Αθξηβέο Αληίγξαθν        Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ 

Ζ Πξντζηακέλε ηνπ Απηνηεινχο         ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΑΒΒΑΪΓΟΤ 

Σκήκαηνο Γηνίθεζεο 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Απνδέθηεο πίλαθα Β’ (εθηφο ηνπ αξηζκνχ 2 απηνχ) 

2. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηεο 

3. Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e - ΔΦΑΡΜΟΓΔ) 

4. Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθά πλαιιαζζνκέλσλ (e-ππεξεζίεο) 

(Με ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΓΔ) 

 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α’, Σ’ (εθηφο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνχ), Ε’ (εθηφο ησλ 

αξηζκψλ 3, 4 θαη 7), Ζ’, Θ’, Η’, ΗΑ’, ΗΒ’, ΗΓ’, ΗΓ’, ΗΔ’, ΗΣ’, ΗΕ’, ΗΖ’, ΗΘ’, Κ’, ΚΑ’, ΚΒ’ θαη ΚΓ’ 

2. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, Γηεχζπλζε Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ 

θαη Πίζηεσο, Πι. Κάληγγνο - 101 81 ΑΘΖΝΑ 
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3. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ 

(ΔΛΣΔ), Βνπιήο 7 - 105 62 ΑΘΖΝΑ 

4. ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ»      

5. χλδεζκνο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ & Δ.Π.Δ., Παλεπηζηεκίνπ 16 – 10672, Αζήλα                           

6. Δ.Γ.Δ.Τ.Α., Παηξφθινπ 15, 412 22 Λάξηζα 

7. Γ. Πεηξήο ΑΣΔ, Λ. Μαξαζψλνο 77 – 14565 Αγ. ηέθαλνο                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

8. Πχινο Σνπξηζηηθή Α.Δ., Εεθχξνπ 60 & Λ. πγγξνχ, Π. Φαιήξν 

9. ΑΦΟΗ ΓΖΜ. ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ ΑΒΔΔ, 66ν ρικ ΠΔΟ ΒΔΡΟΗΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ 

10. ECOM ACCOUNTS M.ΔΠΔ, Αγίαο Παξαζθεπήο 32 & Αξηζηνθάλνπο, Υαιάλδξη 

11. ΚΤΡΗΑΚΗΓΖ Δ. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ, Δζληθήο Αληηζηάζεσο 18 – 85100 Ρφδνο 

12. Μάξηνο Διεπζεξηάδεο, Φπιιίδνο 29 – 14562 Κεθηζηά, Αηηηθή 

13. Interfinance Καξλεάδνπ 38 – 10676 Αζήλα   

14. Παλειιήληνο χλδεζκνο Σερληθψλ Δηαηξεηψλ, Φεηδίνπ 14 – 16  - 10678 Αζήλα 

15. Ησάλλεο Υαηδεθνζκίδεο, Κεξθχξαο 71 – 11362 Αζήλα 

16. BSB ΑΒΔΔ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ 10ν ρικ Δ.Ο. Αζελψλ – Λακίαο – 14342, Ν. 

Φηιαδέιθεηα    

17. CPB ASSET MANAGEMENT Α.Δ., Καξαγηψξγε εξβίαο 4 – 10562, Αζήλα  

 

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 

2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ 

3. Γξαθείν θαο. Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ  

4. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

5. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γ/ληψλ 

6. Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 

7. Γηεχζπλζε Δθαξκνγήο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Ννκνζεζίαο  

 Τπνδηεχζπλζε Α΄ - Άκεζεο Φνξνινγίαο – Σκήκα Β΄(3) 
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