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               ΘΔΜΑ: Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο Δ3 (Καηάζηαζε νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ από 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα) θαη Καηάζηαζεο Φνξνινγηθήο Αλακόξθσζεο 

θοροιογηθού  έηοσς 2015. 

                

                          Α) ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΑΠΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ (Δ3). 

 ην λέν έληππν Δ3 πξνζηέζεθαλ λέα πεδία, λένη θσδηθνί θαη επηπιένλ δίδνληαη 

νη αθόινπζεο νδεγίεο θαη επηζεκάλζεηο: 

1.   Πξνζηέζεθαλ ηξία λέα πεδία, πνπ αθνξνύλ κόλν θπζηθά πξόζσπα – αηνκηθέο 

επηρεηξήζεηο, ζηα νπνία, κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ δεισζεί ζην κεηξών ηεο 

Γ.Ο.Τ., εκθαλίδοληαη θαηά πεξίπησζε ε εκεξνκελία πξώηεο έλαξμεο, ε εκεξνκελία 

έλαξμεο ε  νπνία ηζρύεη θαηά ην ηξέρνλ θνξνινγηθό έηνο  θαη ε εκεξνκελία δηαθνπήο 

εξγαζηώλ  αλ απηή πξαγκαηνπνηήζεθε εληόο ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνύ  έηνπο.  

Σα παξαπάλσ πεδία ζπκπιεξώλνληαη απνθιεηζηηθά  από ηελ Τπεξεζία θαη όρη από 

ηνπο θνξνινγνύκελνπο. 
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Ο θσδηθόο 019 πνπ αθνξά θαηεγνξία βηβιίσλ θαη ν θσδηθόο 705 πνπ αθνξά ηνλ 

Κσδηθό Αξηζκό Κύξηαο Γξαζηεξηόηεηαο, ζπκπιεξώλνληαη κε βάζε ηα αξρεία ηνπ 

κεηξώνπ ηεο Τπεξεζίαο. 

2.   Πξνζηέζεθε λένο θσδηθόο 598 γηα ηνπο αζθνύληεο αγξνηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη 

κε ππαγόκελνπο ζε θαζεζηώο Φ.Π.Α. δειαδή, νη κε ππαγόκελνη ζην θαλνληθό ή  

εηδηθό θαζεζηώο Φ.Π.Α.. Σα πξόζσπα απηά δειώλνπλ εηζόδεκα από αγξνηηθή 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα  (ΠΟΛ.1116/2015) ην νπνίν κεηαθέξεηαη από ηνλ 

θσδ.347 ηνπ πίλαθα Ε’ ζηνπο αλάινγνπο θσδηθνύο ηεο δήισζεο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο θπζηθώλ πξνζώπσλ (Δ1). 

’ απηή ηελ πεξίπησζε δελ ζπκπιεξώλεηαη ν Κ.Α.Γ. 99999998 όπσο ζην 

πξνεγνύκελν θνξνινγηθό έηνο.  

3.    ηνλ πίλαθα Γ’ κε ηα «ΛΟΗΠΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ» θαηαξγήζεθαλ νη 

θσδηθνί 063 (Βηβιίν απνζήθεο) θαη 072 (Σήξεζε βηβιίσλ κεραλνγξαθηθά). 

4.    Ωο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ θόζηοσς πωιεζέληωλ θνξνινγηθνύ έηνπο 

2015, ηζρύνπλ ηα αθόινπζα:  

ύκθσλα κε ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ άξζξνπ 89 ηνπ λ.4316/2014 (ΦΔΚ Α’ 

270) κε ην νπνίν πξνζηέζεθε σο κεηαβαηηθή δηάηαμε λέα παξάγξαθνο 32 ζην άξζξν 

72 ηνπ λ.4172/2013, απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο 2014, νη νληόηεηεο(αηνκηθέο επηρεηξήζεηο-

λνκηθά πξόζσπα) κε απινγξαθηθά βηβιία πνπ δελ ππνρξενύληαλ ζε δηελέξγεηα 

απνγξαθήο, σο απνγξαθή έλαξμεο κπνξνύζαλ λα ιάβνπλ πνζνζηό 10% επί ησλ 

αγνξώλ ηεο ρξήζεο 2013 (ηελ νπνία ρξεζηκνπνίεζαλ σο απνγξαθή ιήμεο γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκό ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο 2013) θαη σο 

απνγξαθή ιήμεο  πνζνζηό 10% ησλ αγνξώλ θνξνινγηθνύ έηνπο 2014. 

 Σελ 1.1.2015 όκσο σο απνγξαθή έλαξμεο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα δεδνκέλα 

πξαγκαηηθήο απνγξαθήο, εθόζνλ είραλ  ππνρξέσζε ζε πξαγκαηηθή απνγξαθή ή 

πξναηξεηηθά είραλ πξνβεί ζε  απνγξαθή. Οη νληόηεηεο απηέο, ζύκθσλα θαη κε ηα 

αλαθεξόκελα ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ησλ πξναλαθεξόκελσλ δηαηάμεσλ,  σο 

απνγξαθή έλαξμεο ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο 2015, ιακβάλνπλ ηα δεδνκέλα 

πξαγκαηηθήο απνγξαθήο εθόζνλ δηελήξγεζαλ πξναηξεηηθά ή ππνρξεσηηθά 

απνγξαθή θαη ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε κε δηελέξγεηαο απνγξαθήο κεδεληθό 

αξρηθό απόζεκα.  αλ απνγξαθή ηέινπο θνξνινγηθνύ έηνπο 2015, ιακβάλνπλ ηελ 

πξαγκαηηθή απνγξαθή ζε πεξίπησζε πξναηξεηηθήο ή ππνρξεσηηθήο απνγξαθήο θαη 

κεδεληθό ηειηθό απόζεκα  όηαλ δελ ππνρξενύληαη ζε απνγξαθή. 
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           Γειαδή, αλ γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2015, ε επηρείξεζε δελ είλαη ππόρξεε ζε 

ζύληαμε απνγξαθήο θαη δελ έρεη πξνβεί ζε πξναηξεηηθή απνγξαθή  βάζεη ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ λ.4308/2014, ην θόζηνο πσιεζέλησλ πξνζδηνξίδεηαη κόλν από ηηο 

αγνξέο, κε κεδεληθό απόζεκα αξρήο θαη ηέινπο. Σέινο, αλ ε επηρείξεζε ζην ηέινο 

ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο 2015, ππνρξενύηαη ζε ζύληαμε απνγξαθήο ή πξναηξεηηθά 

ζπληάμεη απνγξαθή, ιακβάλεη ηα δεδνκέλα απηά, ελώ σο αξρηθό απόζεκα 

θνξνινγηθνύ έηνπο 2015, απηό ζεσξείηαη κεδεληθό κόλν  αλ δελ έρεη δηελεξγεζεί 

πξαγκαηηθή απνγξαθή.   

5. ΠΗΝΑΚΑ Ε’.  ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΦΟΡΟΛΟΓΖΣΔΩΝ ΚΔΡΓΩΝ ΑΣΟΜΗΚΩΝ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΜΔ ΑΠΛΟΓΡΑΦΗΚΑ ΒΗΒΛΗΑ 

 Σα θπζηθά πξόζσπα κε απινγξαθηθά βηβιία, κεηά ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ 

ινγηζηηθνύ απνηειέζκαηνο ζηνλ ππνπίλαθα δ’ ηνπ πίλαθα Σ’ ηνπ εληύπνπ Δ3,  

αλακνξθώλνπλ ηα θέξδε ηνπο θαηά πεξίπησζε επί ηνπ πίλαθα απηνύ 

(θσδ.319,318,312,382,324,325,342,592,313) θαη ην ηειηθό θοροιογεηέο 

απνηέιεζκα ησλ θωδ. 346, 347 θαη 348  θαηά πεξίπησζε, κεηαθέξεηαη ζηε δήισζε 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο (Δ1).    

Δπηζεκαίλεηαη όηη  ν θωδ. 319 αθνξά ηνπο ζπγγξαθείο, κνπζνπξγνύο θαη θαιιηηέρλεο 

δσγξάθνπο ή γιύπηεο ή ραξάθηεο γηα ηνπο νπνίνπο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.7 

ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ.2238/1994 ην θαζαξό ηνπο εηζόδεκα θαηαλέκεηαη γηα λα 

θνξνινγεζεί κέρξηο όηνπ «εμαληιεζεί» ε ηζρύο ηεο δηάηαμεο, δειαδή  θνξνινγεζεί 

θαη ην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ εηζνδήκαηνο ζην αληίζηνηρν θνξνινγηθό έηνο. Ο θσδηθόο 

απηόο ιεηηνπξγεί ζπλδπαζηηθά κε ηνλ θωδ.593 (1ε ζειίδα ηνπ εληύπνπ Δ3).  

6.  ΠΗΝΑΚΑ Η’. ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟΤ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΔΡΓΩΝ 

ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. 

 Δηδηθά, γηα ηηο οηθοδοκηθές επητεηρήζεης, όπνπ κέρξη 31.12.2013 ίζρπαλ νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.2238/1994, επηζεκαίλνληαη ηα εμήο: 

Η)  Με βάζε ηε κεηαβαηηθή δηάηαμε  ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4172/2013, νη δηαηάμεηο ηνπ 

Κώδηθα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο από επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηόηεηα ησλ νηθνδνκηθώλ επηρεηξήζεσλ εθαξκόδνληαη γηα αθίλεηα γηα ηα 

νπνία ε άδεηα θαηαζθεπήο έρεη εθδνζεί από ηελ 1.1.2006 θαη κεηά. Γειαδή, γηα 

πσιήζεηο νηθνδνκώλ από 1.1.2014 θαη κεηά νη επηρεηξήζεηο αλέγεξζεο θαη πώιεζεο 

νηθνδνκώλ, εμάγνπλ ινγηζηηθό απνηέιεζκα όηαλ ε νηθνδνκηθή άδεηα έρεη εθδνζεί από 

1.1.2006 θαη κεηά, ελώ γηα  πσιεζέληα αθίλεηα  κε εκεξνκελία έθδνζεο ηεο άδεηαο 

κέρξη 31.12.2005 εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.2238/1994.   
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Σα αλσηέξσ δελ ηζρύνπλ γηα νηθνδνκέο πνπ ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηεο 

1024543/1717/389/Α0014/ΠΟΛ.1038/2006 Απόθαζεο, εμαηξέζεθαλ από ηελ 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Κώδηθα Φ.Π.Α. (λ. 

2859/2000), εθόζνλ είραλ θαηαζέζεη πιήξε θάθειν ζηελ πνιενδνκία γηα ηελ έθδνζε 

ή ηελ αλαζεώξεζε ηεο άδεηαο θαη είρε ππνγξαθεί πξνζύκθσλν θαη εξγνιαβηθό 

ζπκβόιαην θαηαζθεπήο κέρξη ηελ 25.11.2005, έζησ θαη αλ ε άδεηα νηθνδνκήο 

εθδόζεθε κεηά ηελ 1.1.2006. Οη αλσηέξσ νηθνδνκέο εμαθνινπζνύλ λα θνξνινγνύληαη 

κε ηνλ ηεθκαξηό πξνζδηνξηζκό ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.2238/1994, θαζόζνλ γηα απηέο 

δελ ππήξρε ππνρξέσζε πξνζδηνξηζκνύ ηνπ θόζηνπο αλέγεξζεο θαηά νηθνδνκή θαη 

δελ απαηηείηαη ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ θόζηνπο (δαπάλεο αλέγεξζεο γηα θάζε 

νηθνδνκή). 

ΗΗ)  Γηα πσιήζεηο αθηλήησλ από 1.1.2014 (ηζρύο λ.4172/2013)  θαη κεηά, ησλ νπνίσλ 

ε άδεηα νηθνδνκήο εθδόζεθε από 1.1.2006 θαη κεηά, γηα λα εμαρζεί νξζό ινγηζηηθό 

απνηέιεζκα, ζύκθσλα θαη κε ηελ ΠΟΛ.1097/2015, ιακβάλνληαη ππόςε νη 

θαηαρσξεζείζεο δαπάλεο πνπ αθνξνύλ ηα πσιεζέληα αθίλεηα, έζησ θαη αλ απηέο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη θαηαρσξήζεθαλ ζε πξνεγνύκελν θνξνινγηθό έηνο, δειαδή 

ζην έηνο ή ζηα έηε θαηαζθεπήο. Δηδηθόηεξα, νη δαπάλεο αλέγεξζεο (θόζηνο), πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ από ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο θαη κέρξη ηελ πώιεζε αλεμάξηεηα 

εάλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξηλ ή κεηά ηελ 31.12.2013, γηα ηηο νηθνδνκέο πνπ 

πσιήζεθαλ εληόο ηνπ έηνπο 2015 ιακβάλνληαη ππόςε ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ 

απνηειέζκαηνο από πσιήζεηο νηθνδνκώλ ηνπ έηνπο.  

ΗΗΗ) Γηα ηηο νηθνδνκηθέο επηρεηξήζεηο αλέγεξζεο θαη πώιεζεο νηθνδνκώλ πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ηα θέξδε ηνπο ινγηζηηθά κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4172/2013,  είηε  

ππνρξενύληαη ζε ζύληαμε απνγξαθήο, είηε ζπληάζζνπλ  πξναηξεηηθά απνγξαθή, είηε 

ππνινγίδνπλ θόζηνο πσιεζέλησλ ρσξίο αξρηθό θαη ηειηθό απόζεκα έηνπο (κε 

ππόρξενη ζε απνγξαθή), αξρηθά ην θόζηνο αλέγεξζεο από 1.1.2014 (έλαξμε 

ινγηζηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ), όπσο απηό πξνθύπηεη από ην βηβιίν θνζηνινγίνπ 

νηθνδνκήο, ιακβάλεηαη ππόςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ απνηειέζκαηνο 

(θέξδνο/δεκία) δηακέζνπ ηνπ ππνινγηζκνύ ηνπ θόζηνπο πσιεζέλησλ.     Ωζηόζν, ην 

απνηέιεζκα θάζε θνξνινγηθνύ έηνπο (θέξδνο ή δεκία) πξνθύπηεη από ηελ  

αληηζηνίρηζε ηνπ πξαγκαηνπνηεζέληνο θόζηνπο αλέγεξζεο ηνπ ηκήκαηνο ηεο 

νηθνδνκήο πνπ έρεη αλεγεξζεί κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ έηνπο θαη πσιεζεί κέζα ζ’ απηό.  

Σν κηθηό (ινγηζηηθό) απνηέιεζκα ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο πξνζδηνξίδεηαη από ην 

ηκήκα πνπ αλαινγεί ζην πξαγκαηνπνηνύκελν κέρξη ην ηέινο ηνπ ίδηνπ έηνπο  
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αληίζηνηρν θόζηνο αλέγεξζεο ηνπ πσιεζέληνο θηηξίνπ ή ηκήκαηόο ηνπ. Σν θόζηνο 

αλέγεξζεο πνπ αθνξά νηθνδνκέο πνπ ηειηθώο δελ ζα πσιεζνύλ κέζα ζην θξηλόκελν 

θνξνινγηθό έηνο, δελ επεξεάδεη ην απνηέιεζκα απηνύ. Δηδηθόηεξα, ην θόζηνο 

αλέγεξζεο-θαηαζθεπήο  απηώλ (κε πσιεζέλησλ), πνπ παξαθνινπζείηαη σο 

«παξαγσγή ζε εμέιημε», δελ ζα ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ππνινγηζκό ηνπ θόζηνπο 

πσιεζέλησλ θαη θαηά ζπλέπεηα δελ επεξεάδεη ην απνηέιεζκα ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, αιιά ζα ιεθζεί ππόςε κεηαγελέζηεξα, ζην έηνο ηεο 

πώιεζεο ηεο νηθνδνκήο. Δπηπιένλ, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ θόζηνπο πσιεζέλησλ 

ζα ιεθζνύλ ππόςε ηα απνζέκαηα αξρήο θαη ηέινπο ηνπ ππόςε θνξνινγηθνύ έηνπο, 

κε απνηίκεζε ησλ εκηηειώλ θαζώο θαη απνπεξαησκέλσλ θηηζκάησλ ή κεδεληθά 

απνζέκαηα θαηά πεξίπησζε.   

        Με ηελ πην πάλσ δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνύ ηνπ απνηειέζκαηνο, ζα ππάξμεη 

ηειηθώο, κε ηε ζηαδηαθή πώιεζε νιόθιεξεο ηεο νηθνδνκήο,  πιήξεο αληηζηνίρηζε – 

ζπζρέηηζε ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο αλέγεξζεο  ηεο νηθνδνκήο  κε ην ζπλνιηθό έζνδν.            

Σα παξαπάλσ εθαξκόδνληαη αλεμάξηεηα αλ ηεξνύληαη απινγξαθηθά ή δηπινγξαθηθά 

βηβιία. 

Δπίζεο, ηα αλσηέξσ εθαξκόδνληαη θαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό απνηειέζκαηνο  

νηθνδνκηθήο επηρείξεζεο από ηελ πώιεζε εκηηειώλ νηθνδνκώλ, όπνπ ην θόζηνο 

απνπεξάησζεο βαξύλεη ηνλ αγνξαζηή. 

  ΗV)  ε πεξίπησζε πνπ ην θόζηνο αλέγεξζεο θηηζκάησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

κέρξη 31.12.2013  έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζην θόζηνο πσιεζέλησλ θνξνινγηθνύ έηνπο 

2014, δελ πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε θαη θαηά ηελ πώιεζε θηηζκάησλ θαη’ εθαξκνγή 

ηεο ΠΟΛ.1097/2015 εγθπθιίνπ, όπνπ από ηα αθαζάξηζηα έζνδα αθαηξνύληαη νη 

θαηαρσξεζείζεο δαπάλεο πνπ αθνξνύλ ηα πσιεζέληα αθίλεηα, έζησ θαη αλ απηέο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη θαηαρσξήζεθαλ ζε πξνεγνύκελν θνξνινγηθό έηνο, δειαδή 

ζην έηνο ή ζηα έηε θαηαζθεπήο.  Έηζη, ζα απνθεπρζεί ην θόζηνο αλέγεξζεο λα ιεθζεί  

ππόςε δπν θνξέο ζηνλ ππνινγηζκό ηνπ απνηειέζκαηνο (θέξδνο/δεκία).  

V) Σν «έζνδν» πνπ απνθηνύλ νη νηθνδνκηθέο επηρεηξήζεηο από πώιεζε αθηλήησλ 

(πξνζύκθσλν, ζύληαμε νξηζηηθνύ ζπκβνιαίνπ) πξηλ ηελ απνπεξάησζή ηνπο ζα 

θαηαρσξεζεί ζην έηνο πνπ απηό θαζίζηαηαη δεδνπιεπκέλν, δειαδή ζην έηνο 

νινθιήξσζεο θαη παξάδνζεο ηνπ αθηλήηνπ πξνθεηκέλνπ λα αληηζηνηρεζεί κε ην 

πξαγκαηνπνηνύκελν θόζηνο. 

Δπηζεκαίλεηαη, όηη σο έζνδν από ηελ πώιεζε αθηλήησλ πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκό ησλ θνξνινγεηέσλ απνηειεζκάησλ ιακβάλεηαη ππόςε ην πξαγκαηηθό 
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αληίηηκν πνπ αλαγξάθεηαη ζηε ζύκβαζε κεηαβίβαζεο θαη όρη ε αληηθεηκεληθή αμία 

απηώλ (ΓΔΑΦ Β 1083058 ΔΞ2015/18-6-2015 έγγξαθό καο). 

7.   ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ     

Οη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο (θπζηθά πξόζσπα πνπ αζθνύλ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηόηεηα), θαζώο θαη ηα πξόζσπα ηεο πεξ. β’ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ.4172/2013 

(Ο.Δ., Δ.Δ., θ.ιπ.) θαη ηεο πεξ. ζη’ ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαη λόκνπ (θνηλνπξαμίεο) ζηα 

νπνία δελ ζπκκεηέρεη λνκηθό πξόζσπν ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ λ.2238/1994 

(πξώελ Κ.Φ.Δ.), όηαλ απνθηνύλ εηζόδεκα από ηερληθά έξγα κεηά ηελ 1.1.2014, 

πξνζδηνξίδνπλ ην εηζόδεκα απηό ζε θάζε πεξίπησζε ινγηζηηθά, αλεμάξηεηα ηεο 

εκεξνκελίαο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο.  

Σα αλσηέξσ ηζρύνπλ δεδνκέλνπ όηη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.2238/1994 

έρνπλ πάςεη λα ηζρύνπλ γηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηώληαη ζηα θνξνινγηθά έηε πνπ 

αξρίδνπλ από ηελ 1.1.2014 θαη κεηά θαη πεξαηηέξσ γηα ηηο ηερληθέο επηρεηξήζεηο δελ 

πθίζηαηαη κεηαβαηηθή δηάηαμε, όπσο γηα ηηο νηθνδνκηθέο επηρεηξήζεηο (άξζξν 72 

λ.4172/2013). 

ηηο πεξηπηώζεηο απηέο, θαη’ αλάινγε εθαξκνγή όζσλ εθαξκόδνληαη γηα ηηο 

νηθνδνκηθέο επηρεηξήζεηο, νη δαπάλεο πνπ αθνξνύλ εηζνδήκαηα από ηερληθά έξγα ηα 

νπνία ζα θνξνινγεζνύλ από 1.1.2014 θαη κεηά, θαη θαηαρσξήζεθαλ ζε 

πξνγελέζηεξα έηε, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε γηα ηελ εμαγσγή ηνπ ινγηζηηθνύ 

απνηειέζκαηνο. 

 8. Νοκηθά Πρόζωπα θαη Νοκηθές Οληόηεηες 

 Σα λοκηθά πρόζωπα κε απιογραθηθά βηβιία δελ ζα ζπκπιεξώλνπλ ηνλ 

πίλαθα Ε’ θαζόζνλ ε αλακόξθσζε ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδώλ ηνπο γίλεηαη ζην 

έληππν Ν. Ωο εθ ηνύηνπ, κεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ θσδηθώλ 551, 555, 559 θαη 563 

ηνπ ππνπίλαθα δ΄ ηνπ πίλαθα Σ κεηαθέξνπλ ην απνηέιεζκα ηνπο (θσδηθόο 563) ζην 

έληππν Ν γηα ηπρόλ θνξνινγηθή αλακόξθσζε (δαπάλεο κε εθπηπηόκελεο, 

απαιιαζζόκελα κεξίζκαηα, θ.ι.π) θαη θνξνιόγεζε ζην έληππν ηεο δήισζεο 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ θαη λνκηθώλ νληνηήησλ. 

 Σα κε θερδοζθοπηθού ταραθηήρα λοκηθά πρόζωπα (περηπη.γ’ άρζροσ 

45), ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ εηζόδεκα κόλν από θεθάιαην θαη ππεξαμία 

κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ δελ ζα αλαγξάθνπλ πνζά ζην έληππν Δ3.  ηελ πεξίπησζε 

απηή εθόζνλ ζπκπιεξώλνπλ ηελ θαηάζηαζε θνξνινγηθήο αλακόξθσζεο (θαηάζηαζε 

απνδνζέλησλ θαη νθεηιόκελσλ θόξσλ εηζνδήκαηνο θαη έκκεζσλ  θόξσλ) ζα 

νξηζηηθνπνηνύλ ην έληππν Δ3 ρσξίο λα αλαγξάθνπλ πνζά. Αληίζεηα, όηαλ ηα ίδηα 
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λνκηθά πξόζσπα έρνπλ εηζόδεκα από επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο, ηόηε 

ππνρξενύληαη θαη ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ εληύπνπ Δ3. 

 Σα λοκηθά πρόζωπα θαη οη λοκηθές οληόηεηες κε δηπιογραθηθά βηβιία 

ζπκπιεξώλνπλ ηνπ πίλαθεο Ζ’ θαη Θ’, κε βάζε ηελ ζρεηηθή πεξηγξαθή πνπ 

αλαγξάθεηαη ζηνπο θαη’ είδνπο θσδηθνύο πξνθεηκέλνπ λα πξνθύςεη ην απνηέιεζκα 

ρξήζεο (ΚΑ 479) ην νπνίν κεηαθέξεηαη ζην έληππν Ν γηα θνξνινγηθή αλακόξθσζε 

θαη θνξνιόγεζε ζην έληππν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ λνκηθώλ 

πξνζώπσλ θαη λνκηθώλ νληνηήησλ. 

9. ΠΗΝΑΚΑ Κ΄ 

 ηνλ πίλαθα Κ΄ θαηαρσξνύληαη νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμύ ινγηζηηθήο 

αμίαο, γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνύλ ηα βηβιία ηνπο κε βάζε ηα  Γηεζλή Λνγηζηηθά 

Πξόηππα (Γ.Λ.Π) ή ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα (Δ.Λ.Π.) θαη θνξνινγηθήο αμίαο 

όπσο  απηέο πξνθύπηνπλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4172/2013.  

 Δηδηθόηεξα, ζηε ζηήιε «Λνγηζηηθή Βάζε» θαηαρσξείηαη ε ζπλνιηθή ινγηζηηθή 

αμία ησλ αληίζηνηρσλ ινγαξηαζκώλ ηεο πεξηγξαθόκελεο θαηεγνξίαο (π.ρ. ελζώκαηα 

πάγηα, πξνβιέςεηο θ.ν.θ) όπσο πξνθύπηεη από ηα ηεξνύκελα βηβιία (Γ.Λ.Π. ή Δ.Λ.Π) 

ηεο επηρείξεζεο ζηελ νπνία πθίζηαληαη δηαθνξέο από ηελ αληίζηνηρε αμία πνπ 

πξνθύπηεη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4172/2013 θαη ε νπνία θαηαρσξείηαη ζηελ 

ζηήιε «Φνξνινγηθή Βάζε». 

 ηελ ζπλέρεηα, ζηε ζηήιε «Γηαθνξέο» θαη εηδηθόηεξα ζηνπο θσδηθνύο  787, 

795, ππνινγίδνληαη από ην ζύζηεκα νη δηαθνξέο (ζεηηθέο-αξλεηηθέο) γηα ηνπο 

ινγαξηαζκνύο εζόδσλ κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ αλαγξάθνληαη ζηνπο θσδηθνύο 771 

θαη 779, ελώ ζηνπο θσδηθνύο  788, 796, ππνινγίδνληαη νη αληίζηνηρεο δηαθνξέο γηα 

ηνπο ινγαξηαζκνύο εμόδσλ κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ αλαγξάθνληαη ζηνπο θσδηθνύο 

772 θαη 780, πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα λα κεηαθεξζεί ην ζύλνιν ησλ δηαθνξώλ 

(ζεηηθώλ-αξλεηηθώλ) από ηνπο θσδηθνύο 797 θαη 798 ζηνπο αληίζηνηρνπο θσδηθνύο 

118 & 119 ηνπ εληύπνπ Ν. 

 Σέινο, ζηνπο αληίζηνηρνπο θσδηθνύο 781, 789, 782, 790, 783, 791, 784,792, 

785, 793, 786 θαη 794 δελ ππνινγίδνληαη δηαθνξέο κε βάζε ηα δεδνκέλα ηεο 

ινγηζηηθήο-θνξνινγηθήο βάζεο θαζόζνλ νη δηαθνξέο απηέο αθνξνύλ ινγαξηαζκνύο 

ελεξγεηηθνύ-παζεηηθνύ, νη νπνίεο δελ ιακβάλνληαη ππόςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ 

θνξνινγηθώλ απνηειεζκάησλ ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνύ έηνπο ζην έληππν Ν.  
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Β)   ΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΜΟΡΦΩΖ. 

Καηαξγήζεθε ν πίλαθαο ησλ απηνθηλήησλ ηεο επηρείξεζεο, θαζόζνλ εκθαληδόηαλ 

κόλν γηα πιεξνθνξηαθνύο ιόγνπο. 

 

 

 

         Αθρηβές Αληίγραθο 
Ο Προϊζηάκελος ηοσ Ασηοηειούς 
         Σκήκαηος Γηοίθεζες 

 

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 

                               ΓΔΩΡΓΗΟ ΠΗΣΗΛΖ 
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ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ: 

Η. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ-ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 

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

2. Κεληξηθή Τπεξεζία .Γ.Ο.Δ.  θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηεο 

3. Γηεύζπλζε  Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  Γ.Γ.Γ.Δ. 

4. Γηεύζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ 

(Με ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.) 

5.  Απνδέθηεο πηλάθσλ Α΄, Σ΄ (εθηόο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνύ), Ε΄ (εθηόο ησλ 

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

θαη ΚΓ΄ 

6. Πεξηνδηθό  «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ». 

7. θ. Γηώξηζα Γεκήηξην Λνγηζηή  Δζλ. Αληηζηάζεσο 67  Σ.Κ. 562 24 Δύνζκνο 

Θεζ/λίθεο.   

 

 

ΗΗ. ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 

2. Γξαθείν θ. Αλαπι.Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 

3. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ   

4. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ 

5. Γξαθείν Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 

6. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ 

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

8. Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Γ.Γ.Γ.Δ. 

9. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

10. Γ/λζεηο, Απηνηειή Σκήκαηα θαη Απηνηειή Γξαθεία ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. 
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