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ΠΟΛ.1068

ΠΡΟ : Ωο Π.Γ.

Γιαγραθή ηέλοσς επιηηδεύμαηος οικ. εηών 2012 και 2013 ζε νομικά

πρόζωπα ποσ έτοσν κάνει εκπρόθεζμη διακοπή εργαζιών.
Με αθνξκή πξνθνξηθά θαη γξαπηά εξωηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ
ππεξεζία καο, αλαθνξηθά κε ην πην πάλω ζέκα, ζαο γλωξίδνπκε ηα αθόινπζα:
1.

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ.3986/2011 νξίδεηαη όηη γηα ηελ ελ

γέλεη δηαδηθαζία επηβνιήο θαη βεβαίωζεο ηνπ ηέινπο επηηεδεύκαηνο εθαξκόδνληαη νη
δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Δ., ελώ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαη λόκνπ νξίδεηαη
όηη εηδηθά γηα ηα θπζηθά πξόζωπα πνπ αζθνύλ επηρείξεζε ή επάγγεικα θαη γηα ην
νηθνλνκηθό έηνο 2012 θαη επόκελα, ην ηέινο επηηεδεύκαηνο βεβαηώλεηαη κε βάζε ηνπο
ηίηινπο βεβαίωζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ ΚΦΔ
(λ.2238/1994) θαη εκθαλίδεηαη ζην εθθαζαξηζηηθό ζεκείωκα ππνινγηζκνύ ηνπ θόξνπ
εηζνδήκαηνο θάζε νηθνλνκηθνύ έηνπο. Με απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ
θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ επηβνιή θαη βεβαίωζε ηνπ ηέινπο επηηεδεύκαηνο ζηα
λνκηθά πξόζωπα ηνπ άξζξνπ 101 θαη ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ΚΦΔ
(λ.2238/1994) γηα ηα αλωηέξω έηε, θαζώο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο.
2.

Δηδηθόηεξα, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ΠΟΛ.1167/2011

απόθαζεο ηνπ Αλαπιεξωηή Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ νξίζηεθε όηη ην ηέινο επηηεδεύκαηνο
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2012 θαη κεηά γηα ηα ωο άλω λνκηθά πξόζωπα ζα βεβαηώλεηαη κε ηε
δήιωζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο.
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3.

Ωζηόζν, ην ηέινο επηηεδεύκαηνο γηα ηα λνκηθά πξόζωπα, ηόζν γηα ην νηθνλνκηθό

έηνο 2012 όζν θαη γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2013, δελ βεβαηώζεθε κε ηε δήιωζε θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο αιιά εθθαζαξίζζεθε ρωξηζηά από ηε ΓΖΛΔΓ, κε εθθαζαξηζηηθό ζεκείωκα ή
κε πξάμε δηνηθεηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ πνπ εθδόζεθαλ κε βάζε ηα νξηδόκελα ζηελ
ΠΟΛ.1148/2012 Απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ θαη ΠΟΛ.1101/2015 Απόθαζε ηεο
Γεληθήο Γξακκαηέαο Γεκνζίωλ Δζόδωλ, κε ηηο νπνίεο νξίζηεθε ν ηύπνο θαη ην
πεξηερόκελν ηνπ εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο ή ηεο πξάμεο δηνηθεηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ
ηνπ ηέινπο επηηεδεύκαηνο λνκηθώλ πξνζώπωλ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2012 θαη 2013,
αληίζηνηρα.
4.

Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.43 ηνπ άξζξνπ 72 (κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο) ηνπ

λ.4174/2013 νξίδεηαη όηη εθόζνλ κε ηελ ππνβνιή ηξνπνπνηεηηθήο θνξνινγηθήο δήιωζεο ή
κε απηνηειέο αίηεκα ή θαζ` νηνλδήπνηε άιιν ηξόπν, πνπ αθνξά θνξνινγηθό έηνο,
δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ή θνξνινγηθή ππόζεζε, κέρξη ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ Κώδηθα
Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο, πξνβάιιεηαη αμίωζε επηζηξνθήο θόξνπ, γηα ηα ζρεηηθά κε ηελ
παξαγξαθή, εθαξκόδνληαη ηα ηζρύνληα κέρξη ηνλ ρξόλν έλαξμεο ηζρύνο ηνπ Κώδηθα.
5.

Με ην άξζξν 140 παξ.2 ηνπ λ.4270/2014 (Γεκόζην Λνγηζηηθό) νξίδεηαη όηη ε θαηά

ηνπ Γεκνζίνπ απαίηεζε πξνο επηζηξνθή αρξεωζηήηωο, ή παξά ην λόκν, θαηαβιεζέληνο,
ζε απηό, ρξεκαηηθνύ πνζνύ, παξαγξάθεηαη κεηά ηξία (3) έηε από ηελ θαηαβνιή.
6.

Καηά ην άξζξν 141 ηνπ λ.4270/2014, ε παξαγξαθή νπνηαζδήπνηε απαηηήζεωο

θαηά ηνπ Γεκνζίνπ αξρίδεη από ην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο κέζα ζην νπνίν γελλήζεθε
θαη ήηαλ δπλαηή ε δηθαζηηθή επηδίωμή ηεο.
7.

Σύκθωλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 408/2011 γλωκνδόηεζε ηνπ Ν.Σ.Κ., πνπ έγηλε δεθηή

από ηνλ Αλαπιεξωηή Υπνπξγό Οηθνλνκηθώλ θαη θνηλνπνηήζεθε κε ηελ ΠΟΛ.1068/2012
εγθύθιην καο, θαηά ηελ έλλνηα ηωλ ζρεηηθώλ δηαηάμεωλ ηνπ Γεκόζηνπ Λνγηζηηθνύ πεξί
παξαγξαθήο αρξεωζηήηωο θαηαβιεζέληωλ πνζώλ, ν ρξόλνο παξαγξαθήο ηεο αμίωζεο
γηα απόδνζε απηώλ ηωλ αρξεωζηήηωο θαηαβιεζέληωλ είλαη ηξηεηήο, αθεηεξία δε έλαξμήο
ηνπ, είλαη ε θαηαβνιή απηώλ, ωο ζπληζηώζα, θαηά ην ζπλήζωο ζπκβαίλνλ, ην γεγνλόο
από ην νπνίν γελλάηαη ε ζρεηηθή αμίωζε.
8.

Με ην ΓΔΑΦΒ 1145341 ΔΞ 2015/10.11.2015 έγγξαθό καο δηεπθξηλίζηεθε, κεηαμύ

άιιωλ, όηη ζηελ πεξίπηωζε εθπξόζεζκεο δηαθνπήο εξγαζηώλ κε αλαδξνκηθή εκεξνκελία,
ην ηέινο επηηεδεύκαηνο πξέπεη λα επηβάιιεηαη γηα ηνλ ρξόλν (κήλεο) ιεηηνπξγίαο ηνπ
λνκηθνύ πξνζώπνπ θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία δηαθνπήο ηωλ εξγαζηώλ ηνπ ζηε Γ.Ο.Υ.
Τέινο επηηεδεύκαηνο πνπ έρεη βεβαηωζεί γηα ην δηάζηεκα κεηά ηελ εθπξόζεζκε δηαθνπή
εξγαζηώλ, ζα πξέπεη λα δηαγξάθεηαη.

2

ΑΔΑ: ΩΔΙΜΗ-3ΓΦ
9.

Μεηά από όια όζα αλαθέξζεθαλ πην πάλω, θαη επεηδή πθίζηαληαη πεξηπηώζεηο

εθπξόζεζκεο δηαθνπήο εξγαζηώλ όπνπ ην ηέινο επηηεδεύκαηνο γηα ην δηάζηεκα κεηά ηελ
εθπξόζεζκε δηαθνπή έρεη ελδερνκέλωο ήδε θαηαβιεζεί, γηα όζα ηέιε επηηεδεύκαηνο
έρνπλ βεβαηωζεί θαη θαηαβιεζεί γηα ηα νηθνλνκηθά έηε 2012 θαη 2013, ε ηξηεηήο παξαγξαθή
δελ μεθηλά από ηνλ ρξόλν βεβαίωζεο ηνπ ηέινπο επηηεδεύκαηνο ή ηελ ππνβνιή ηεο
θνξνινγηθήο δήιωζεο ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ή ηεο λνκηθήο νληόηεηαο δηόηη δελ θαηέζηεη
ηόηε αρξεωζηήηωο θαηαβιεζέλ πνζό, αιιά από ηνλ ρξόλν θαηαβνιήο ηνπ, ηόηε δειαδή
πνπ ήηαλ δπλαηή ε δηθαζηηθή επηδίωμή ηνπ θαηά ηνπ Γεκνζίνπ.

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΥΗ
ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ
ΓΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ:
Ι . ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1. Γεκόζηεο Οηθνλνκηθέο Υπεξεζίεο (Γ.Ο.Υ.)
2. Γηεύζπλζε Υπνζηήξημεο Ζιεθηξ. Υπεξεζηώλ (θαη γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
Α.Α.Γ.Δ)
3. Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Γξαθείν Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ
2. Γξαθείν Υθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ
3. Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάηωλ & Γηνηθεηηθήο Υπνζηήξημεο
4. Απνδέθηεο Πίλαθα Α΄(εθηόο ηωλ αξηζκώλ 2 θαη 3)
5. Απνδέθηεο Πίλαθα Β΄(εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2)
6. Απνδέθηεο Πίλαθα Γ΄(εθηόο ηνπ αξηζκνύ 5)
7. Απνδέθηεο Πίλαθα Ε΄(εθηόο ηωλ αξηζκώλ 2, 3 θαη 4)
8. Απνδέθηεο Πίλαθα Ζ΄(εθηόο ηωλ αξηζκώλ 4, 10 θαη 11)
9. Λακπαδάξηνο & Σπλεξγάηεο Δηαηξεία Γηθεγόξωλ, Σηαδίνπ 3, 105 62 Αζήλα.
ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1. Γξαθείν Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίωλ Δζόδωλ
2. Γξαθείν Αλ. Πξνϊζηάκελνπ Γεληθήο Γηεύζπλζεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο
3. Γξαθείν Πξνϊζηάκελνπ Γεληθήο Γηεύζπλζεο Ζι. Γηαθπβέξλεζεο θ΄ Αλζξ. Γπλακηθνύ
4. Γηεύζπλζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Τκήκαηα Α΄, Β΄
5. Γηεύζπλζε Δθαξκνγήο Έκκεζεο Φνξνινγίαο
6. Γηεύζπλζε Δηζπξάμεωλ
7. Γηεύζπλζε Ννκηθήο Υπνζηήξημεο ηεο Α.Α.Γ.Δ.
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