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ζςνιζηά

ειζόδημα

από

επισειπημαηική δπαζηηπιόηηηα
Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα:
1.

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ Κώδηθα Φνξνινγίαο

Δηζνδήκαηνο (Κ.Φ.Δ. - λ.4172/2013) όια ηα έζνδα πνπ απνθηνύλ ηα λνκηθά πξόζσπα
θαη νη λνκηθέο νληόηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηώζεηο ηνπ άξζξνπ 45 ζεσξνύληαη
έζνδα από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ δεύηεξνπ
εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ.4172/2013 νξίδεηαη όηη, ζε πεξίπησζε
θεθαιαηνπνίεζεο ή δηαλνκήο θεξδώλ γηα ηα νπνία δελ έρεη θαηαβιεζεί θόξνο
εηζνδήκαηνο λνκηθώλ πξνζώπσλ ή λνκηθώλ νληνηήησλ, ην πνζό πνπ δηαλέκεηαη ή
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θεθαιαηνπνηείηαη θνξνινγείηαη ζε θάζε πεξίπησζε σο θέξδνο από επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηόηεηα, αλεμάξηεηα από ηελ ύπαξμε θνξνινγηθώλ δεκηώλ.
2.

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ.4172/2013 νξίδεηαη, κεηαμύ

άιισλ, όηη σο θέξδνο από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ζεσξείηαη ην ζύλνιν ησλ
εζόδσλ από ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ επηρεηξεκαηηθώλ
δαπαλώλ, ησλ απνζβέζεσλ θαη ησλ πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο. ηα έζνδα
από ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο πεξηιακβάλνληαη θαη ηα έζνδα από ηελ πώιεζε
ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ ηεο επηρείξεζεο, θαζώο θαη ην πξντόλ ηεο εθθαζάξηζεο
ηεο, όπσο απηά πξνθύπηνπλ ζηε δηάξθεηα ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο.
Με ηελ παξ. 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαη λόκνπ νξίδεηαη όηη ην θέξδνο από
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα πξνζδηνξίδεηαη γηα θάζε θνξνινγηθό έηνο κε βάζε ην
ινγαξηαζκό απνηειεζκάησλ ρξήζεο, ν νπνίνο ζπληάζζεηαη ζύκθσλα κε ηα ινγηζηηθά
πξόηππα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία.
Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαη λόκνπ νξίδεηαη όηη γηα
ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο άξζξνπ σο «επηρεηξεκαηηθή ζπλαιιαγή» ζεσξείηαη θάζε
κεκνλσκέλε πξάμε κε ηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζπλαιιαγή ή θαη ε ζπζηεκαηηθή
δηελέξγεηα πξάμεσλ ζηελ νηθνλνκηθή αγνξά κε ζθνπό ηελ επίηεπμε θέξδνπο.
3.

Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Έθηνπ Κεθαιαίνπ (άξζξα 99 επ.) ηνπ

Πησρεπηηθνύ Κώδηθα (ΠηΚ – λ.3588/2007) ξπζκίδεηαη ε πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία
εμπγίαλζεο θαη ζεζπίδεηαη εηδηθό λνκνζεηηθό πιαίζην πξνζηαζίαο ηεο επηρείξεζεο ε
νπνία

βξίζθεηαη

ζε

παξνύζα

ή

επαπεηινύκελε

αδπλακία

εθπιήξσζεο

ησλ

ιεμηπξόζεζκσλ ρξεκαηηθώλ ππνρξεώζεώλ ηεο θαηά ηξόπν γεληθό. Ζ δηαδηθαζία
εμπγίαλζεο απνηειεί ζπιινγηθή πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία, πνπ απνζθνπεί ζηε
δηαηήξεζε, αμηνπνίεζε, αλαδηάξζξσζε θαη αλόξζσζε ηεο επηρείξεζεο κε ηελ
επηθύξσζε ηεο ζπκθσλίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην ππόςε θεθάιαην, ρσξίο λα
παξαβιάπηεηαη ε ζπιινγηθή ηθαλνπνίεζε ησλ πηζησηώλ.
Δηδηθόηεξα, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ ΠηΚ όπσο ηζρύνπλ, νξίδεηαη όηη ε
ζπκθσλία εμπγίαλζεο δύλαηαη λα έρεη σο αληηθείκελν νπνηαδήπνηε ξύζκηζε ηνπ
ελεξγεηηθνύ θαη ηνπ παζεηηθνύ θαη, κεηαμύ άιισλ, ηε κείσζε ησλ απαηηήζεσλ έλαληη ηνπ
νθεηιέηε.
Δπηζεκαίλεηαη όηη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 181 ηνπ ηδίνπ σο άλσ Κώδηθα,
θαηαξγήζεθαλ από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ, κεηαμύ άιισλ, ηα άξζξα 44 έσο 46γ ηνπ λ.
1892/1990 θαη ην Σξίην Βηβιίν (άξζξα 525 έσο 707) ηνπ Δκπνξηθνύ Νόκνπ.
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4.

Σν Ννκηθό πκβνύιην ηνπ Κξάηνπο, κε ηελ αξηζ. 457/1994 γλσκνδόηεζή ηνπ, ε

νπνία έγηλε απνδεθηή από ηνλ Τθππνπξγό Οηθνλνκηθώλ, έθξηλε όηη ην έζνδν πνπ
πξνθύπηεη από ηε δηαγξαθή ππνρξεώζεσλ ησλ πξνβιεκαηηθώλ θαη ππεξρξεσκέλσλ
επηρεηξήζεσλ θαη΄ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 1892/1990
(ζπκθσλίεο πηζησηώλ θαη επηρείξεζεο), δελ πεξηέξρεηαη ζηελ επηρείξεζε από ηελ
άζθεζε

ηεο

επηρεηξεκαηηθήο

ηεο

δξαζηεξηόηεηαο

θαη

ζπλεπώο

δελ

απνηειεί

θνξνινγεηέν εηζόδεκα θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.δ. 3843/1958.
5.

Δπίζεο, ην Ννκηθό πκβνύιην ηνπ Κξάηνπο, κε ηελ αξηζ. 168/2007 γλσκνδόηεζή

ηνπ, ε νπνία έγηλε απνδεθηή από ηνλ Τθππνπξγό Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ, έθξηλε
όηη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. η΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 2238/1994
(πξντζρύσλ Κ.Φ.Δ.), σο εηζόδεκα από εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο λνείηαη ην πξνθύπηνλ
από ηελ άζθεζε, κεηαμύ άιισλ, αηνκηθήο ή εηαηξηθήο επηρείξεζεο θέξδνο, ην νπνίν
(θέξδνο) ζπληζηά θαη ην ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο. Καηά
ζπλέπεηα, ην πνζό ην νπνίν σθειείηαη εηαηξεία από ηε κείσζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ
πησρεπηηθώλ πηζησηώλ ζηα πιαίζηα ζπκθσλίαο πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ κε βάζε ηηο
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 600 έσο 609 ηνπ Δκπνξηθνύ Νόκνπ, δελ απνηειεί θνξνινγεηέν
εηζόδεκα, δηόηη δελ ζπγθεληξώλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ εηζνδήκαηνο ην
νπνίν πξνθύπηεη από άζθεζε εκπνξηθήο δξαζηεξηόηεηαο, θαη πεξαηηέξσ, δελ εκπίπηεη
ζηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. η΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 2238/1994, θαζόζνλ ν
πησρεπηηθόο ζπκβηβαζκόο δελ ζεσξείηαη παξαίηεζε ηεο πηζηώηξηαο επηρείξεζεο από
ηελ είζπξαμε ρξένπο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ζπλεξγαζίαο.
6. Από όια όζα αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ ζπλάγεηαη όηη ε πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία
εμπγίαλζεο ησλ άξζξσλ 99 επ. ηνπ ΠηΚ έρεη σο ζηόρν ηελ εμπγίαλζε ησλ επηρεηξήζεσλ
θαη όρη ηελ επίηεπμε θέξδνπο, ην νπνίν απνηειεί ην ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ηνπ
θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ.4172/2013,
δεδνκέλνπ όηη

ε παξαίηεζε πηζηώηξηαο επηρείξεζεο από ηελ είζπξαμε ρξένπο δελ

ιακβάλεη ρώξα ζην πιαίζην ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ζπλεξγαζίαο.
Ωο εθ ηνύηνπ ην πνζό ην νπνίν σθειείηαη επηρείξεζε από ηε δηαγξαθή ππνρξεώζεώλ
ηεο, θαη΄ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ ΠηΚ δελ απνηειεί θνξνινγεηέν
εηζόδεκα θαηά ην ρξόλν δηαγξαθήο ηνπο θαη ζα πξέπεη λα εκθαληζηεί ζε εηδηθό
απνζεκαηηθό. Πεξαηηέξσ, κε ηελ παξνύζα γίλεηαη δεθηό όηη γηα ην ελ ιόγσ απνζεκαηηθό
ζε πεξίπησζε δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζήο ηνπ δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο
παξ.1 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ.4172/2013, δεδνκέλνπ όηη ην πνζό ηεο ππόςε σθέιεηαο δελ
εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηνπ εηζνδήκαηνο από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα. Σα
αλαθεξόκελα ζην πξνεγνύκελν εδάθην έρνπλ εθαξκνγή θαη ζε πεξίπησζε πνπ ην
λνκηθό πξόζσπν ή λνκηθή νληόηεηα ή θπζηθό πξόζσπν πνπ αζθεί επηρεηξεκαηηθή
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δξαζηεξηόηεηα ηεξεί απινγξαθηθά βηβιία, όπνπ ην πνζό ηεο σο άλσ σθέιεηαο
παξαθνινπζείηαη εμσινγηζηηθά.
Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΑΓΔ
ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ
Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1. Απνδέθηεο Πίλαθα Γ΄, εθηόο ηνπ αξηζ. 2.
2. ΓΓΖΛΔΓ
3. Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε ΓΟΔ Αηηηθήο & Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε ΓΟΔ Μαθεδνλίαο
ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Γξαθείν Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ
2. Γξαθείν Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ
3. Γξαθείν Γεληθήο Γξακκαηέσο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο
4. 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΄
5. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Δπελδύζεσλ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο
Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηώλ, Πι. Κάληγγνο, Σ.Κ. 101 81, Αζήλα
6. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ),
Βνπιήο 7, Σ.Κ. 105 62, Αζήλα
7. ΓΣΓ – Δγθεθξηκέλνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο
8. Πεξηνδηθό «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ»
ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1. Γξαθείν Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ.
2. Γξαθείν Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο
3. Γξαθεία 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΄
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