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Σασ. Γ/νζη : Καπ. επβίαρ 10   ΠΡΟ: Ωρ Π.Γ. 
Σασ. Κώδικαρ : 101 84 Αθήνα 
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Fax : 210 – 3375001 
E-Mail : d12.b@yo.syzefxis.gov.gr 
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Url : www.aade.gr  

 

 

ΘΕΜΑ: Διεςκπινίζειρ ζσεηικά με ηη διαγπαθή/επιζηποθή ηος ηέλοςρ επιηηδεύμαηορ οικ. εηών 

2012 και εθεξήρ ζε θςζικά ππόζωπα και νομικά ππόζωπα/ονηόηηηερ πος έσοςν κάνει εκππόθεζμη 

διακοπή επγαζιών. 

 

Με αθνξκή πξνθνξηθά θαη γξαπηά εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία καο, αλαθνξηθά κε 

ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα: 

1. Με ηηο ΠΟΛ. 1149/2012 θαη ΠΟΛ. 1149/2013 απνθάζεηο έρεη δηεπθξηληζηεί όηη γηα ηα νηθνλνκηθά 

έηε 2012 θαη κεηά, ζε πεξίπησζε εθπξόζεζκεο δηαθνπήο εξγαζηώλ κε αλαδξνκηθή εκεξνκελία, ην 

ηέινο επηηεδεύκαηνο πξέπεη λα επηβάιιεηαη γηα ηνλ ρξόλν (κήλεο) ιεηηνπξγίαο θαη κέρξη ηελ 

εκεξνκελία δηαθνπήο ησλ εξγαζηώλ ηνπ θπζηθνύ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ, θαηά πεξίπησζε, ζηε Γ.Ο.Τ.. 

Άιισζηε, ε κε άζθεζε δξαζηεξηόηεηαο αλαγλσξίδεηαη κόλν κε ππνβιεζείζα δήισζε δηαθνπήο 

εξγαζηώλ ζηε Γ.Ο.Τ., αθόκε θη αλ απηή ππνβιήζεθε εθπξόζεζκα. 

2. Με ην ΓΔΑΦ Α 1109267 ΔΞ 2016/15.7.2016  έγγξαθν δηεπθξηλίζηεθε όηη από ην νηθνλνκηθό έηνο 

2012 θαη κεηά ζηελ πεξίπησζε εθπξόζεζκεο δηαθνπήο εξγαζηώλ θπζηθώλ πξνζώπσλ κε αλαδξνκηθή 

εκεξνκελία, ηα ηέιε επηηεδεύκαηνο πνπ έρνπλ βεβαησζεί από ηελ εκεξνκελία ηεο απνδεδεηγκέλεο 

δηαθνπήο ησλ εξγαζηώλ πνπ έγηλε δεθηή από ηε Γ.Ο.Τ. θαη κεηά ζα πξέπεη λα δηαγξάθνληαη, ελώ ζε 

πεξίπησζε πνπ έρεη θαηαβιεζεί ην ηέινο επηηεδεύκαηνο, γηα ηελ παξαγξαθή ηεο θαηά ηνπ Γεκνζίνπ 

απαίηεζεο πξνο επηζηξνθή αρξεσζηήησο ή παξά ην λόκν θαηαβιεζέληνο ρξεκαηηθνύ πνζνύ, γηα ηα έηε 

2012 θαη 2013 εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ δεκόζηνπ ινγηζηηθνύ θαη κε ην αξηζ. ΓΔΑΦ Α 1019600 
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ΔΞ2018/1.2.2018 έγγξαθν δηεπθξηλίζηεθε όηη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο δηαγξαθήο νη Γ.Ο.Τ. εθδίδνπλ 

λέα πξάμε δηνηθεηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ πνπ δελ πεξηιακβάλεη ηέινο επηηεδεύκαηνο, θαη’ 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Κ.Φ.Γ., ρσξίο ηελ επηβνιή θπξώζεσλ. 

Δπίζεο, κε ηελ ΠΟΛ. 1068/2017 εγθύθιην, αλαθνξηθά κε ηε δηαγξαθή ηνπ ηέινπο επηηεδεύκαηνο νηθ. 

εηώλ 2012 θαη 2013 ζε λνκηθά πξόζσπα πνπ έρνπλ θάλεη εθπξόζεζκε δηαθνπή εξγαζηώλ, 

δηεπθξηλίζηεθε όηη εθαξκόδνληαη όζα έγηλαλ δεθηά κε ην αξηζ. ΓΔΑΦ Β 1145341 ΔΞ 2015/10.11.2015 

έγγξαθν, ελώ γηα ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ην ηέινο επηηεδεύκαηνο γηα ην δηάζηεκα κεηά ηελ εθπξόζεζκε 

δηαθνπή έρεη ελδερνκέλσο ήδε θαηαβιεζεί, γηα όζα ηέιε επηηεδεύκαηνο έρνπλ βεβαησζεί θαη 

θαηαβιεζεί γηα ηα νηθνλνκηθά έηε 2012 θαη 2013, ε ηξηεηήο παξαγξαθή μεθηλά από ηνλ ρξόλν 

θαηαβνιήο ηνπ, ηόηε δειαδή πνπ ήηαλ δπλαηή ε δηθαζηηθή επηδίσμή ηνπ θαηά ηνπ Γεκνζίνπ, θαη’ 

εθαξκνγή ηνπ Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνύ. 

3. Γηα ηα θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ από ηελ 1/1/2014 θαη έπεηηα γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ ηέινπο 

επηηεδεύκαηνο έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ. 4174/2013 κε ηηο νπνίεο 

νξίδεηαη όηη ε αμίσζε γηα επηζηξνθή θόξνπ, ν νπνίνο θαηαβιήζεθε αρξεώζηεηα παξαγξάθεηαη θαηά ην 

ρξόλν πνπ παξαγξάθεηαη ην δηθαίσκα ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο γηα έθδνζε πξάμεο πξνζδηνξηζκνύ 

θόξνπ, ζύκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Κώδηθα αλαθνξηθά κε ηελ αληίζηνηρε 

θνξνινγηθή ππνρξέσζε από ηελ νπνία πεγάδεη ε αμίσζε πξνο επηζηξνθή.  

Δπηπιένλ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 43 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4174/2013 νξίδεηαη όηη εθόζνλ κε ηελ 

ππνβνιή ηξνπνπνηεηηθήο θνξνινγηθήο δήισζεο 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 αμίσζε επηζηξνθήο θόξνπ, γηα ηα ζρεηηθά κε ηελ 

παξαγξαθή εθαξκόδνληαη ηα ηζρύνληα κέρξη ηνλ ρξόλν έλαξμεο ηζρύνο ηνπ Κώδηθα.  

Δπνκέλσο, όζνλ αθνξά ζε δεηήκαηα επηζηξνθήο ηέινπο επηηεδεύκαηνο λνκηθώλ πξνζώπσλ θαη 

λνκηθώλ νληνηήησλ νπνηνπδήπνηε νηθνλνκηθνύ έηνπο, από ην 2014 θαη πξνεγνπκέλσο, θαηόπηλ 

εθπξόζεζκεο δηαθνπήο εξγαζηώλ κε αλαδξνκηθή εκεξνκελία θαη γηα ηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο ην 

ηέινο επηηεδεύκαηνο γηα ην δηάζηεκα κεηά ηελ εθπξόζεζκε δηαθνπή έρεη θαηαβιεζεί, εθαξκόδνληαη, ηα 

αλαθεξόκελα ζηελ ΠΟΛ. 1068/2017 εγθύθιην, πεξί ηξηεηνύο παξαγξαθήο ηεο αμίσζεο γηα επηζηξνθή 

απηνύ από ηνλ ρξόλν θαηαβνιήο ηνπ, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνύ, ε νπνία 

εθαξκόδεηαη θαη γηα ηα θπζηθά πξόζσπα αληίζηνηρα. 

4. Πεξαηηέξσ, δηεπθξηλίδεηαη όηη ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο επηηεδεύκαηνο, 

εμεηάδνληαη θαη ππνινγίδνληαη μερσξηζηά νη σο άλσ πξνζεζκίεο κε βάζε ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο 

ηνπ θάζε επηκέξνπο πνζνύ. 
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5. Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ όζνλ αθνξά ζηα λνκηθά πξόζσπα θαη ζηηο λνκηθέο νληόηεηεο, εθόζνλ έρεη 

γίλεη δεθηή από ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε εθπξόζεζκε δηαθνπή εξγαζηώλ, ην λνκηθό πξόζσπν θαη ε 

λνκηθή νληόηεηα έρνπλ πάςεη λα πθίζηαληαη από ηελ εκεξνκελία δηαθνπήο εξγαζηώλ θαη σο εθ ηνύηνπ 

δελ λνείηαη ε επηβνιή ηέινπο επηηεδεύκαηνο. πλεπώο, ζηελ πεξίπησζε εθπξόζεζκεο δηαθνπήο 

εξγαζηώλ κε αλαδξνκηθή εκεξνκελία, ην ηέινο επηηεδεύκαηνο πξέπεη λα επηβάιιεηαη κόλν γηα ηνλ 

ρξόλν (κήλεο) άζθεζεο επηηεδεύκαηνο θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο απνδεδεηγκέλεο δηαθνπήο 

εξγαζηώλ πνπ έγηλε απνδεθηή από ηε Γ.Ο.Τ. θαη ηα ηέιε επηηεδεύκαηνο πνπ έρνπλ βεβαησζεί από ηελ 

εκεξνκελία απηή θαη κεηά ζα πξέπεη λα δηαγξάθνληαη εθόζνλ έρεη ππνβιεζεί ζρεηηθή αίηεζε ζηελ 

αξκόδηα Γ.Ο.Τ. 

Σα σο άλσ ηζρύνπλ θαη γηα ηε δηαγξαθή ηέινπο επηηεδεύκαηνο ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ, όπσο άιισζηε 

έρεη ήδε γίλεη δεθηό κε ηηο νδεγίεο πνπ παξαζρέζεθαλ κε ηα έγγξαθα ΓΔΑΦ Α 1109267 ΔΞ 2016/15-7-

2016 θαη ΓΔΑΦ Α 1019600 ΔΞ 2018/1-2-2018, πξάγκα πνπ ηζρύεη θαη γηα ηα νηθνλνκηθά έηε 2014 θαη 

πξνεγνύκελα, θαζώο δελ λνείηαη επηβνιή ηέινπο επηηεδεύκαηνο ζε κε επηηεδεπκαηία. 

6. ε πεξίπησζε πνπ, εθ παξαδξνκήο, δελ έρνπλ γίλεη απνδεθηά αηηήκαηα δηαγξαθήο ηέινπο 

επηηεδεύκαηνο, νη θνξνινγνύκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ εθ λένπ ζρεηηθό αίηεκα ζηηο Γ.Ο.Τ. 

 

Πξνο δηεπθόιπλζή ζαο επηζπλάπηεηαη ζπλνπηηθόο ζπγθεληξσηηθόο πίλαθαο γηα θάζε πεξίπησζε.   
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ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ςτην οποία 

ανάγεται η ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΙΩΝ 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ (ςε περίπτωςη που 

ζχει βεβαιωθεί αλλά δεν ζχει 

καταβληθεί) 

ΕΠΙΣΡΟΦΗ (ςε περίπτωςη που το τζλοσ 

επιτηδεφματοσ ζχει καταβληθεί) 

Έσο 31/12/2013 ΓΙΑΓΡΑΦΔΣΑΙ κε βάζε ηελ 

ΠΟΛ. 1068/2017 εγθύθιην 

γηα ηα λνκηθά 

πξόζσπα θαη ην ΓΔΑΦ Α 

1019600 ΔΞ 2018/1-2-2018 

γηα ηα θπζηθά πξόζσπα. 

ΔΠΙΣΡΔΦΔΣΑΙ, εθόζον δελ 

έρεη παξέιζεη ηξηεηία από ηελ 

εκεξνκελία θαηαβνιήο ηνπ 

(δηαηάμεηο Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνύ).  

ε πεξίπησζε 

ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο, ε 

ηξηεηία εμεηάδεηαη θαη 

ππνινγίδεηαη μερσξηζηά κε 

βάζε ηελ εκεξνκελία 

θαηαβνιήο ηνπ θάζε επηκέξνπο 

πνζνύ. 

Από 1/1/2014 ΓΙΑΓΡΑΦΔΣΑΙ κε βάζε ηελ 

ΠΟΛ. 1068/2017 εγθύθιην 

γηα ηα λνκηθά 

πξόζσπα θαη ην ΓΔΑΦ Α 

1019600 ΔΞ 2018/1-2-2018 

γηα  ηα θπζηθά πξόζσπα. 

ΔΠΙΣΡΔΦΔΣΑΙ, κε βάζε ηελ 

παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ ΚΦΓ 

 (λ. 4174/2013). 

 

 

 

 

      Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ Α.Α.Γ.Δ.  

            ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: 
Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Αποδέκηερ πίνακα Γ΄  

2. Δπισειπηζιακή Γ/νζη ΓΟΔ Αηηικήρ & Δπισειπηζιακή Γ/νζη ΓΟΔ Μακεδονίαρ 

3. Γενική Γιεύθςνζη Ζλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ 

 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Γπαθείο κ. Τποςπγού Οικονομικών 

2. Γπαθείο κ. Τθςποςπγού Οικονομικών 

3. Αποδέκηερ πινάκων Α΄, Β΄ (εκηόρ ηων απιθ.1 και 2 αςηού), Ε΄, Ζ΄, Θ’, Η΄, ΗΒ΄, ΗΓ΄, ΗΓ’, ΗΔ΄, 

ΗΣ΄, ΗΕ΄, ΗΖ΄, ΗΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄, ΚΒ΄ και ΚΓ΄ 

4. Τποςπγείο Ανάπηςξηρ και Δπενδύζεων, Γενική Γπαμμαηεία Δμποπίος & Πποζηαζίαρ 

Καηαναλωηή, Γενική Γ/νζη Αγοπάρ, Γ/νζη Δηαιπειών, Πλ. Κάνιγγορ, Σ.Κ. 101 81, Αθήνα 

5. Τποςπγείο Οικονομικών, Δπιηποπή Λογιζηικήρ Σςποποίηζηρ και Δλέγσων (ΔΛΣΔ), 

Βοςλήρ 7, Σ.Κ. 10562, Αθήνα 

6. ΓΣΓ – Δγκεκπιμένοι Οικονομικοί Φοπείρ 

7. Πεπιοδικό «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ» 

 

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γπαθείο κ. Γιοικηηή ηηρ Α.Α.Γ.Δ. 

2. Γπαθείο κ. Γενικού Γ/νηή Φοπολογικήρ Γιοίκηζηρ 

3. Γπαθεία κ.κ. Γενικών Γ/νηών 

4. Γ/νζη Νομικήρ Τποζηήπιξηρ 

5. Αςηοηελέρ Σμήμα ςνηονιζμού Μεηαππςθμιζηικών Γπάζεων και Δπικοινωνίαρ 

6. Γ/νζη Δθαπμογήρ Άμεζηρ Φοπολογίαρ – Σμήμαηα Α΄, Β΄ 
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