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ΣΜΗΜΑ: Β΄

Σασ. Γ/νζη

ΠΟΛ. 1145
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Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ

ΠΡΟ.: Ωο Π.Γ.

Πληποθοπίερ: Φ. Φαλάξα
Σηλέθωνο

: 210 - 3375311

ΦΑΞ

: 210 - 3375001

ΘΔΜΑ: Γιεςκπινίζειρ ζσεηικά με ηην εξαίπεζη ηων αθοπολόγηηων αποθεμαηικών πος
πποέπσονηαι από ηην ςπεπαξία από ηην πώληζη ακινήηος επισείπηζηρ ζε
εηαιπεία σπημαηοδοηικήρ μίζθωζηρ για ηο οποίο ζηη ζςνέσεια ζςνάθθηκε
ζύμβαζη

σπημαηοδοηικήρ

μίζθωζηρ

(sale

and

lease

back)

από

ηην

αςηοηελή θοπολόγηζη ηων παπ. 12 και 13 ηος άπθπος 72 ηος ν. 4172/2013.
Με αθνξκή πξνθνξηθά θαη γξαπηά εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί ζηελ ππεξεζία καο
αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα:
1. Με βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4172/2013, όπσο ηζρύνπλ
κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπο κε ηελ πεξ. β’ ηεο παξ. 22 ηεο ππνπαξ. Γ1 ηεο παξ. Γ ηνπ
άξζξνπ πξώηνπ ηνπ Κεθαιαίνπ Α’ ηνπ λ. 4254/2014, δελ εκπίπηνπλ ζηελ απηνηειή
θνξνιόγεζε ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4172/2013 ηα αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά
ηεο πεξ. δ’ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 2238/1994, κεηαμύ ησλ νπνίσλ
πεξηιακβάλνληαη ηα αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά πνπ πξνέξρνληαη από ηελ ππεξαμία πνπ
πξνθύπηεη από ηελ πώιεζε αθηλήηνπ επηρείξεζεο ζε εηαηξεία ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο,
γηα ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα είρε ζπλαθζεί ζύκβαζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο κεηαμύ ηεο
εηαηξείαο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θαη ηεο πσιήηξηαο επηρείξεζεο.
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Καηά

ζπλέπεηα,

νη

ινγαξηαζκνί

ησλ

ππόςε

απνζεκαηηθώλ

κπνξνύλ

λα

εμαθνινπζνύλ λα ηεξνύληαη ζηνπο ηζνινγηζκνύο πνπ θιείλνπλ νη επηρεηξήζεηο κε
31.12.2014 θαη κεηά, όπσο αθξηβώο ζπκβαίλεη θαη κε ηα απνζεκαηηθά ησλ επελδπηηθώλ ή
αλαπηπμηαθώλ λόκσλ, θαζώο θαη απηά ησλ εηδηθώλ δηαηάμεσλ λόκσλ.
Ζ πην πάλσ ξύζκηζε πεξί ζπλέρηζεο ηεο ηήξεζεο ησλ πην πάλσ αθνξνιόγεησλ
απνζεκαηηθώλ ηζρύεη, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 23 ηεο ππνπαξ. Γ1 ηεο παξ. Γ ηνπ άξζξνπ
πξώηνπ ηνπ Κεθαιαίνπ Α’ ηνπ λ. 4254/2014, από ηελ 1.1.2014, εθηόο αλ νξίδεηαη ζε απηέο
δηαθνξεηηθά. Καηά ζπλέπεηα, κέρξη ηηο 31.12.2013 νη επηρεηξήζεηο δελ όθεηιαλ λα πξνβνύλ
ζε θακία ελέξγεηα πεξί απηνηεινύο θνξνιόγεζεο ησλ απνζεκαηηθώλ απηώλ. Ωζηόζν, κέρξη
ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ. 4254/2014 πνιιέο επηρεηξήζεηο είραλ ήδε πξνβεί ζε θεθαιαηνπνίεζε
ή δηαλνκή ησλ απνζεκαηηθώλ ηεο πεξ. δ΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 2238/1994. Γηα
ηνλ ζθνπό απηό, ε Γηνίθεζε κε ηελ ΠΟΛ. 1143/15.5.2014 εγθύθιην δηεπθξίληζε όηη νη λέεο
δηαηάμεηο ηνπ λ. 4254/2014 εθαξκόδνληαη από ηόηε πνπ ίζρπζαλ νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 13
ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4172/2013 θαη θαηά ζπλέπεηα, ζε πεξίπησζε πνπ είρε ήδε θαηαβιεζεί
θόξνο (19% ή 15%) γηα ηα σο άλσ αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά πνπ ζρεκαηίζζεθαλ κε βάζε
ηελ πεξ. δ’ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 2238/1994, ζα πξέπεη λα επηζηξαθεί σο
αρξεσζηήησο θαηαβιεζείο.
2. Από ηα εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζηελ ππεξεζία καο πξνθύπηεη, όηη δελ είλαη
δπλαηή ε επηζηξνθή ηνπ θόξνπ (19% ή 15%) πνπ ήδε θαηαβιήζεθε γηα ηα σο άλσ
αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά πνπ ζρεκαηίζζεθαλ κε βάζε ηελ πεξ. δ’ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ
28 ηνπ λ. 2238/1994, σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληνο, ηδίσο ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ έιαβε
ρώξα πξαγκαηηθή δηαλνκή ησλ ππόςε απνζεκαηηθώλ ζηνπο κεηόρνπο ή κέιε ηεο εηαηξείαο,
θαζόζνλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή αδπλακία «αθύξσζεο» ηεο δηαλνκήο θαη επηζηξνθήο ησλ ελ
ιόγσ πνζώλ από ηνπο δηθαηνύρνπο, όπσο ιόγνπ ράξε ζηηο αλώλπκεο εηαηξείεο κε κεηνρέο
εηζεγκέλεο πνπ ν αξηζκόο ησλ κεηόρσλ ηνπο είλαη πνιύ κεγάινο θαη κε δηαρεηξίζηκνο.
3. Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη κε γλώκνλα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη ηελ
άξζε ησλ όπνησλ εξκελεπηηθώλ πξνβιεκάησλ πξνέθπςαλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. β΄
ηεο παξ. 22 ηεο ππνπαξ. Γ1 ηεο παξ. Γ ηνπ άξζξνπ πξώηνπ ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄ ηνπ λ.
4254/2014 γηα ηελ πεξίπησζε επηρεηξήζεσλ ζηα βηβιία ησλ νπνίσλ ηεξνύλην ινγαξηαζκνί
αθνξνιόγεησλ απνζεκαηηθώλ πνπ είραλ ζρεκαηηζζεί κε βάζε ηελ πεξ. δ΄ ηεο παξ.3 ηνπ
άξζξνπ 28 ηνπ λ.2238/1994, κε ηελ παξνύζα γίλεηαη δεθηό όηη αλ ηα ππόςε απνζεκαηηθά
ππήρζεζαλ ζε απηνηειή θνξνιόγεζε κε ζπληειεζηή θόξνπ είηε 15% είηε 19% κε εηδηθόηεξε
δήισζε πνπ ππεβιήζε από ηελ έθδνζε ηνπ λ.4172/2013, ήηνη από 23.07.2013 έσο θαη ηελ
15.05.2014 (εκεξνκελία έθδνζεο ηεο αξηζ. ΠΟΛ.1143/2014 εγθπθιίνπ καο), νη ππόςε
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επηρεηξήζεηο δελ ππνρξενύληαη λα πξνβνύλ ζε νπνηαδήπνηε ελέξγεηα κε ζθνπό ηελ
επηζηξνθή ηνπ θόξνπ πνπ θαηαβιήζεθε αρξεσζηήησο.
Σα αλαθεξόκελα πην πάλσ ηζρύνπλ κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε
επηζηξνθή ησλ πνζώλ ησλ ήδε δηαλεκεζέλησλ απνζεκαηηθώλ από ηα κέιε (κεηόρνπο,
θιπ.) ζηελ εηαηξεία, θαζόζνλ δηαθνξεηηθά, αλ δειαδή ηα ζρεηηθά πνζά είλαη εθηθηό λα
αλαδεηεζνύλ από ηνπο δηθαηνύρνπο, έρνπλ εθαξκνγή ηα αλαθεξόκελα ζηελ ΠΟΛ. 1143/
2014 εγθύθιηό καο πεξί επηζηξνθήο ηνπ θόξνπ σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληνο.
4. Δπηπιένλ, κε ηελ ίδηα σο άλσ ΠΟΛ. 1143/2014 εξκελεύηεθε ε παξάγξαθνο 1 ηνπ
άξζξνπ 47 ηνπ λ.4172/2013, γηα εθείλα ηα απνζεκαηηθά πνπ δελ θαηαιακβάλνληαη από ηελ
απηνηειή θνξνιόγεζε ησλ παξ.12 θαη 13 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λόκνπ απηνύ. Δηδηθόηεξα,
δηεπθξηλίζηεθε όηη ζε πεξίπησζε δηαλνκήο (ή θεθαιαηνπνίεζεο) ησλ απνζεκαηηθώλ πνπ δελ
θαηαιακβάλνληαη από ηελ ππόςε απηνηειή θνξνιόγεζε, ηα δηαλεκόκελα πνζά ζα
ππόθεηληαη ζε θνξνινγία εηζνδήκαηνο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ
λ.4172/2013, ζπλαζξνηδόκελα κε ηα ινηπά εηζνδήκαηα ηεο εηαηξείαο κε ζπληειεζηή
θνξνινγίαο 26% θαζώο θαη ζε παξαθξάηεζε θόξνπ κε ζπληειεζηή 10% ιόγσ δηαλνκήο κε
βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ λ.4172/2013 ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ αξηζκ.
ΠΟΛ. 1011/2014 απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ.
Οη αλσηέξσ δηεπθξηλίζεηο δόζεθαλ ζηελ ππόςε εγθύθιην πνπ αθνξνύζε ζηελ
απηνηειή θνξνιόγεζε δηαθνξεηηθήο θαηεγνξίαο απνζεκαηηθώλ γηα ιόγνπο πιεξόηεηαο θαη
αλεμάξηεηα από ην γεγνλόο όηη θάπνηα απνζεκαηηθά αξρηθά θνξνινγήζεθαλ απηνηειώο ελώ
ζηε ζπλέρεηα ιόγσ ηξνπνπνίεζεο ησλ δηαηάμεσλ εμαηξέζεθαλ. Καηά ζπλέπεηα, κε ηελ
ππόςε εγθύθιην δελ δεκηνπξγείηαη ππνρξέσζε ζπκπιεξσκαηηθήο θνξνιόγεζεο ησλ
ππόςε απνζεκαηηθώλ, αλεμάξηεηα από ην αλ νη επηρεηξήζεηο ηειηθά επηιέμνπλ λα πξνβνύλ
ζηελ αθύξσζε ηεο δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζεο. Όπσο πξναλαθέξζεθε, αλ ηειηθά
απνθαζηζζεί ε «αθύξσζε» ηεο δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζεο ηέηνησλ απνζεκαηηθώλ, ν
θόξνο πνπ θαηαβιήζεθε ζα πξέπεη λα επηζηξαθεί σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζείο
πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα, ζε πεξίπησζε πνπ ιάβεη ρώξα κεηαγελέζηεξα, δηαλνκή ή
θεθαιαηνπνίεζε, λα θνξνινγεζεί κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 47 θαη 64 ΚΦΔ
(λ.4172/2013) θαηά ην ρξόλν εθείλν.

Ακπιβέρ Ανηίγπαθο

Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

Η Πποϊζηαμένη ηος Αςηοηελούρ

ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΑΒΒΑΪΓΟΤ

Σμήμαηορ Γιοίκηζηρ
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ
Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1.

Απνδέθηεο πίλαθα Β΄ (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ)

2.

Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηεο

3.

Γ.Ο.Τ. ΞΑΝΘΖ, Μεζνινγγίνπ 13, Σ.Κ. 67100, Ξάλζε (γηα ην αξηζκ. πξση.

4871/03.03.2015 έγγξαθό ζαο)
4.

Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e – ΔΦΑΡΜΟΓΔ)

5.

Γηεύζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθά πλαιιαζζνκέλσλ (e – ππεξεζίεο)
(Με ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΓΔ)

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1.

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΄
2.

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο, Γηεύζπλζε Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ θαη

Πίζηεσο, Πι. Κάληγγνο - 101 81 ΑΘΖΝΑ
3.

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ),

Βνπιήο 7 - 105 62 ΑΘΖΝΑ
4.

ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ»

5.

Έλσζε Διιεληθώλ Δηαηξεηώλ Υξεκαηνδνηηθήο Μίζζσζεο, ηλώπεο 27, 115 27,

Αζήλα
6.

.Ν.Μπξεγηάλλνο – Γ.Ν.Μπξεγηάλλνο & πλεξγάηεο Α.Δ.Γ.Δ. Γηθεγνξηθή Δηαηξεία,

Λεσθόξνο Μεζνγείσλ 2 – 4, Πύξγνο Αζελώλ (Β΄ θηίξην), Σ.Κ. 115 27, Αζήλα
7.

FLGROUP ΦΩΣΗΟ Γ. ΛΑΥΑΝΑ Μνλνπξόζσπε Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο,

Αξηζηνθάλνπο 4, Σ.Κ. 152 34, Υαιάλδξη
8.

Όκηινο Δπηρεηξήζεσλ Καληδάο, 2ν ρικ Δ.Ο. εξξώλ – Θεο/λίθεο, Σ.Κ. 62 100 έξξεο

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1.

Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ

2.

Γξαθείν θαο. Αλαπιεξώηξηαο Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ

3.

Γξαθείν θ. Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζόδσλ

4.

Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ

5.

Γξαθείν θνπ. Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο

6.

Γξαθείν Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ

7.

Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ

8.

Γηεύζπλζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο - Σκήκα Β΄ (3)
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