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ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος δέκαηος άπθπος και ηος άπθπος 36 ηηρ
«ύμβαζηρ Παπασώπηζηρ ηος Έπγος ηηρ Μελέηηρ – Καηαζκεςήρ –Υπημαηοδόηηζηρ –
Λειηοςπγίαρ – ςνηήπηζηρ και Δκμεηάλλεςζηρ ηος Νέος Γιεθνούρ Αεπολιμένα
Ηπακλείος Κπήηηρ και Μελέηη – Καηαζκεςή και Υπημαηοδόηηζη ηων Οδικών ηος
ςνδέζεων» πος κςπώθηκε με ηο άπθπο ππώηο ηος ν.4612/2019 (ΦΔΚ Α΄ 77).
αο θνηλνπνηνύκε ηηο δηαηάμεηο ηνπ δέθαηνπ άξζξνπ ηνπ λ.4612/2019, αλαθνξηθά κε ηε
θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ησλ πιενλαζκάησλ πνπ δηαλέκνληαη ζηα κέιε ησλ αγξνηηθώλ
ζπλεηαηξηζκώλ, θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 36 ηεο «ύκβαζεο Παξαρώξεζεο ηνπ
Έξγνπ ηεο Μειέηεο – Καηαζθεπήο – Υξεκαηνδόηεζεο – Λεηηνπξγίαο – πληήξεζεο θαη
Δθκεηάιιεπζεο ηνπ Νένπ Γηεζλνύο Αεξνιηκέλα Ζξαθιείνπ Κξήηεο θαη Μειέηε – Καηαζθεπή
θαη Υξεκαηνδόηεζε ησλ Οδηθώλ ηνπ πλδέζεσλ» κε ηηο θνξνινγηθέο ξπζκίζεηο ηεο
αλώλπκεο εηαηξείαο «ΓΗΔΘΝΖ ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ Α.Δ.», πνπ
θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην ηνπ λ.4612/2019. Δηδηθόηεξα:
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1. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ δέθαηνπ άξζξνπ ηνπ λ.4612/2019 αληηθαζίζηαηαη ε παξ.3 ηνπ άξζξνπ
29 ηνπ λ.4384/2016. πγθεθξηκέλα, ηα πιενλάζκαηα ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο ησλ Α, πνπ
δηαλέκνληαη ζηα κέιε ηνπο ζύκθσλα κε ην άξζξν 23, ππόθεηληαη κόλν ζε θνξνινγία
εηζνδήκαηνο ησλ κειώλ αλεμάξηεηα από ηελ θαηαβνιή ηνπο ή ηελ εμαηνκηθεπκέλε δηαηήξεζή
ηνπο σο θαηάζεζε ζηνλ Α. Σα αλσηέξσ πιενλάζκαηα, πνπ δηαλέκνληαη ζηα κέιε Α
εγγεγξακκέλνπ θαη ελήκεξνπ ζην κεηξών ηνπ άξζξνπ 19, θνξνινγνύληαη σο εηζόδεκα από
αγξνηηθή δξαζηεξηόηεηα εθόζνλ ν δηθαηνύρνο είλαη θπζηθό πξόζσπν πνπ αζθεί αγξνηηθή
δξαζηεξηόηεηα θαη ηεξεί ηελ ππνρξέσζε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 8. Ζ ηζρύο ηνπ
πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ άξρεηαη από 1.1.2018.
2. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 36 (Φνξνινγηθά Θέκαηα) ηεο ππόςε ζύκβαζεο, ε νπνία
θπξώζεθε θαη απόθηεζε ηζρύ λόκνπ κε ην άξζξν πξώην ηνπ λ.4612/2019 θαη αθνξά ηε
Μειέηε – Καηαζθεπή – Υξεκαηνδόηεζε – Λεηηνπξγία – πληήξεζε θαη Δθκεηάιιεπζε ηνπ
Νένπ Γηεζλνύο Αεξνιηκέλα Ζξαθιείνπ Κξήηεο θαη Μειέηε – Καηαζθεπή θαη Υξεκαηνδόηεζε
ησλ Οδηθώλ ηνπ πλδέζεσλ, ηνπ δεύηεξνπ ζε κέγεζνο αεξνδξνκίνπ ηεο ρώξαο πνπ
πξνσζείηαη κε ζύκβαζε παξαρώξεζεο, νξίδνληαη ηα αθόινπζα:
Ζ Δηαηξεία («ΓΗΔΘΝΖ ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ Α.Δ.») απαιιάζζεηαη ηνπ
θόξνπ εηζνδήκαηνο επί ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηόθσλ πνπ απνθηά κέρξη ηελ Ζκεξνκελία
Έλαξμεο Λεηηνπξγίαο (36.1.1).
Ζ Υξεκαηνδνηηθή πκβνιή ηνπ Γεκνζίνπ πνπ ζπληζηά επηδόηεζε θεθαιαίνπ ηνπ Άξζξνπ
7.2 ηεο παξνύζαο δελ επηβαξύλεηαη κε Φ.Π.Α. θαη δελ ππόθεηηαη ζε θόξν εηζνδήκαηνο
λνκηθώλ πξνζώπσλ, παξαθξάηεζε θόξνπ εηζνδήκαηνο ή άιιν θόξν. Σν απηό ηζρύεη θαη γηα
ην Αλαινγνύλ Πνζό Σ.Δ.Α.Α. (Σέινο Δθζπγρξνληζκνύ θαη Αλάπηπμεο Αεξνιηκέλσλ)
Πεξηόδνπ Μειεηώλ – Καηαζθεπώλ (36.1.2).
Οη δηαηάμεηο ηεο πεξ.γ’ ηεο παξ.9 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4172/2013 πεξί κε εθαξκνγήο
ησλ θαλόλσλ ππνθεθαιαηνδόηεζεο ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λ.4172/2013 εθαξκόδνληαη θαη σο
πξνο ηελ Δηαηξεία, αλεμαξηήησο ηνπ ρξόλνπ ππνγξαθήο ηεο ππόςε ζύκβαζεο [36.1.4 – (a)].
Οη ηπρόλ ζπζζσξεπκέλεο δεκίεο ηεο Δηαηξείαο, δύλαληαη λα κεηαθέξνληαη πξνο
ζπκςεθηζκό κε θνξνινγεηέα θέξδε επνκέλσλ ρξήζεσλ, ρσξίο ρξνληθό πεξηνξηζκό (36.1.5).
Σν ζπλνιηθό θόζηνο ηεο επέλδπζεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ην θόζηνο ηεο ύκβαζεο
Μειέηεο – Καηαζθεπήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αξρηθνύ θόζηνπο ηνπ ζπλνιηθά
απαηηνύκελνπ εμνπιηζκνύ θαη θάζε θόζηνο θαη δαπάλε θάζε θύζεσο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη
ησλ ηόθσλ ηεο Πεξηόδνπ Σ1 (εθόζνλ ε Δηαηξεία έρεη επηιέμεη λα θεθαιαηνπνηεί ηνπο ηόθνπο
απηνύο), κε ηα νπνία επηβαξύλζεθε ε Δηαηξεία πξηλ από θαη θαηά ηελ Πεξίνδν Καηαζθεπήο
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θαη αθαηξνπκέλεο ηεο Υξεκαηνδνηηθήο πκβνιήο ηνπ Γεκνζίνπ, ζα απνζβέλλπηαη θαη’
επηινγή ηεο Δηαηξείαο, είηε κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο Πεξηόδνπ
Λεηηνπξγίαο, είηε κε ηε κέζνδν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ.5 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ λ.1914/1990,
κε ηελ νπνία πξνζηέζεθε πέκπηε παξάγξαθνο ζην άξζξν 97 ηνπ λ.1892/1990 θαη ζύκθσλα
κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν απηή.
Γηα ην θόζηνο θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ, αθαηξνπκέλεο ηεο Υξεκαηνδνηηθήο πκβνιήο ηνπ
Γεκνζίνπ θαη ηνπ Αλαινγνύληνο Πνζνύ Σ.Δ.Α.Α. Πεξηόδνπ Μειεηώλ – Καηαζθεπώλ θαη
αλεμάξηεηα από ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ κεζόδσλ απόζβεζεο, ε Δηαηξεία δηθαηνύηαη κε
δήισζή ηεο πξνο ηελ αξκόδηα ΓΟΤ, πνπ θνηλνπνηείηαη ζηελ αξκόδηα Γηεύζπλζε Φνξνινγίαο
Δηζνδήκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ (λπλ Γηεύζπλζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο
ηεο Α.Α.Γ.Δ.), νπνηεδήπνηε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο Πεξηόδνπ Λεηηνπξγίαο ηνπ Έξγνπ, λα
ρξεζηκνπνηήζεη ηε κέζνδν απόζβεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ.8 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ
λ.2093/1992 (36.1.6).
Οη ρξεσζηηθνί ηόθνη δαλείσλ πνπ ζπλνκνινγήζεθαλ δπλάκεη ησλ Καζνξηζκέλσλ
Γαλεηαθώλ πκβάζεσλ κε ζθνπό ηελ ρξεκαηνδόηεζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ, ππό ηελ
πξνϋπόζεζε όηη δελ ζα θεθαιαηνπνηεζνύλ από ηελ Δηαηξεία ζύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ
παξάγξαθν 36.1.6, δύλαληαη λα εθπίπηνπλ από ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ ρξήζεσλ εληόο
ησλ νπνίσλ θαζίζηαληαη δεδνπιεπκέλνη, αλεμάξηεηα από ηνλ ρξόλν έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ησλ
ηκεκάησλ απηώλ (36.1.7).

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ Α.Α.Γ.Δ.
ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ:
Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1. Απνδέθηεο πίλαθα Γ΄ (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ)
2. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηεο
3. Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
4. Γηεύζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ – Σκήκα Δ΄
(κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε)
ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α΄, Β΄, (εθηόο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνύ), Ε΄ (εθηόο ησλ αξηζ.2,3,5 θαη 6
απηνύ), Ζ΄ (εθηόο ησλ αξηζ.4,10 θαη 11 απηνύ), Η΄, ΗΒ΄, ΗΓ΄, ΗΔ΄, ΗΣ΄, ΗΕ΄, ΗΖ΄, ΗΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄, ΚΒ΄
θαη ΚΓ΄
2. Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο
Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηώλ, Πι. Κάληγγνο, Σ.Κ. 101 81, Αζήλα
3. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ),
Βνπιήο 7, Σ.Κ. 105 62, Αζήλα
4. ΓΣΓ – Δγθεθξηκέλνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο
5. Πεξηνδηθό «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ»
6. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ
7. Γξαθείν θαο Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ
ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1. Γξαθείν θ. Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ.
2. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο
3. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ
4. Γ/λζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο
5. Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνύ Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο
6. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Σκήκαηα Α΄ , Β΄ , Γ΄
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