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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
 

 

 
ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ                               Αθήνα, 8 Φεβροσαρίοσ 2021 

ΓΙΟΙΚΗΗ                                                                          Αριθ. Πρωη.: Δ. 2037 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΣΜΗΜΑΣΑ Β΄, Α’ 

Σατ. Γ/νζη: Καξ. Σεξβίαο 10 

Σατ. Κώδ.: 101 84 Αζήλα 

Σηλέθωνο: 210– 3375312 

ΦΑΞ: 210 – 3375001 

ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 

 

ΘΔΜΑ: Υρόνος έκπηωζης από ηα ακαθάριζηα έζοδα ηοσ ηέλοσς καλλσνηικών 

(άρθρο 88 ηοσ ν. 4600/2019 (Α΄ 43)). 

 

Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα:  

1. Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. δ΄ ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΚΦΔ), δελ 

εθπίπηνπλ από ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ επηρεηξήζεσλ ν θόξνο εηζνδήκαηνο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ ηέινπο επηηεδεύκαηνο θαη ησλ έθηαθησλ εηζθνξώλ, πνπ 

επηβάιιεηαη γηα ηα θέξδε από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, ζύκθσλα κε ηνλ Κ.Φ.Δ., 

θαζώο θαη ν Φόξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ. Π. Α.) πνπ αλαινγεί ζε κε εθπηπηόκελεο 

δαπάλεο, εθόζνλ δελ είλαη εθπεζηένο σο Φ. Π. Α. εηζξνώλ. 

2. Με ηελ ΠΟΛ.1113/2015 εγθύθιηό καο, κε ηελ νπνία θνηλνπνηήζεθαλ νη αλσηέξσ 

δηαηάμεηο, δηεπθξηλίζζεθε, κεηαμύ άιισλ, όηη νη θόξνη πνπ δελ εθπίπηνπλ απαξηζκνύληαη 

πεξηνξηζηηθά ζηηο ππνπεξηπηώζεηο ηεο πεξ. δ’ ηνπ άξζξνπ 23 θαη θαηά ζπλέπεηα, ινηπνί 

θόξνη πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζε απηέο εθπίπηνπλ (π.ρ. ΔΝΦΗΑ, ηέιε θπθινθνξίαο, ηέιε 

ραξηνζήκνπ, αληαπνδνηηθά ηέιε ππέξ Δζληθήο Δπηηξνπήο Τειεπηθνηλσληώλ θαη 

Ταρπδξνκείσλ, θ.ιπ.).  
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Με ηελ ίδηα εγθύθιην δηεπθξηλίζζεθε όηη νη επηρεηξεκαηηθέο δαπάλεο εθπίπηνπλ εθόζνλ 

πιεξνύλ αζξνηζηηθά ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 22 θαη δελ αλήθνπλ ζηνλ πεξηνξηζηηθό 

θαηάινγν ηνπ άξζξνπ 23 ή ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 48.  

3. Αλαθνξηθά κε ην ρξόλν έθπησζήο ηνπο, απηέο εθπίπηνπλ από ηα αθαζάξηζηα έζνδα 

ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο ην νπνίν αθνξνύλ, κε ηελ επηθύιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 23 

(π.ρ. ρξόλνο έθπησζεο αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, θ.ιπ.). Οη δαπάλεο ησλ νπνίσλ ηα 

δηθαηνινγεηηθά εθδίδνληαη ή ιακβάλνληαη έσο ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνύ 

θαη αθνξνύλ ηελ θιεηόκελε ρξήζε επίζεο εθπίπηνπλ από ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπ έηνπο 

πνπ αθνξνύλ.  

Οη θόξνη – ηέιε εθπίπηνπλ θαηά ην ρξόλν πνπ θαηαβάιινληαη. Δμαίξεζε απνηεινύλ ηα 

ηέιε θπθινθνξίαο, θαζώο θαη ηα ηέιε δηαθήκηζεο, γηα ηα νπνία ηζρύνπλ ηα εηδηθώο 

αλαθεξόκελα ζηελ ΠΟΛ.1113/2015. 

4. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ λ.4600/2019, κε ην νπνίν αληηθαηαζηάζεθε ε 

πεξ. δ’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 1316/1983, νξίδεηαη όηη από ηελ 1.1.2019 γηα ηα 

θαιιπληηθά θαη ηα είδε πνπ εμνκνηώλνληαη κε απηά, σο πξνο ηνπο πόξνπο ηνπ Δ.Ο.Φ., θαη 

κόλν εθόζνλ απηά θπθινθνξνύλ θαη δηαηίζεληαη ζηελ Διιάδα, ε εηζθνξά 1% επί ηεο 

θαζαξήο ρνλδξηθήο ηηκήο πώιεζεο ησλ παξαπάλσ εηδώλ αληηθαζίζηαηαη κε ηέινο 

εηνηκόηεηαο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Δ.Ο.Φ. γηα ηελ επνπηεία ηεο αγνξάο θαη ηελ θάιπςε ησλ 

εμόδσλ εξγαζηεξηαθώλ εμεηάζεσλ πνπ ζπλίζηαηαη ζε πνζνζηό επί ηεο θαζνξηδόκελεο σο 

ρνλδξηθήο ηηκήο ηνπο σο εμήο:  

Γηα εηήζηεο πσιήζεηο: 

α) έσο 100.000 επξώ, ζπληειεζηήο 0,75%, 

β) από 100.001 επξώ έσο θαη 5.000.000 επξώ, ζπληειεζηήο 1%, 

γ) θάζε πνζό άλσ ησλ 5.000.000 επξώ, ζπληειεζηήο 1,25%. 

5. Με ην αξηζκ. πξση. 34301/27.3.2019 έγγξαθν ηνπ Δζληθνύ Οξγαληζκνύ Φαξκάθσλ 

(ΔΟΦ) δηεπθξηλίζζεθε όηη ην ηέινο θαιιπληηθώλ επηβάιιεηαη ζηηο εηήζηεο θαζαξέο 

ρνλδξηθέο πσιήζεηο θαη αλ ππάξρνπλ θαη ιηαληθέο κε αλαγσγή απηώλ ζε ρνλδξηθέο θαη 

θαηαβάιιεηαη από ηνπο ππόρξενπο παξαγσγνύο, αληηπξνζώπνπο ή εηζαγσγείο ησλ 

πξντόλησλ απηώλ γηα ηηο πσιήζεηο ηνπο εληόο ηεο ρώξαο. Ζ πιεξσκή ηνπ ηέινπο γίλεηαη 

ειεθηξνληθά κε e-paravolo κέρξη ηελ 31ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ επόκελνπ έηνπο γηα ηηο πσιήζεηο 

ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο. Γηα παξάδεηγκα γηα ηηο πσιήζεηο ηνπ 2019 ην ηέινο 

θαηαβάιιεηαη κέρξη ηελ 31ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2020. 

6. Καηόπηλ όισλ όζσλ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ζπλάγεηαη όηη ην ηέινο θαιιπληηθώλ 

ηνπ λ. 4600/2019 εθπίπηεη από ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ επηρεηξήζεσλ ζην θνξνινγηθό 
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έηνο πνπ αθνξνύλ ηα έζνδα επί ησλ νπνίσλ ππνινγίδεηαη, δεδνκέλνπ όηη ην ηέινο απηό 

επηβάιιεηαη επί ησλ πσιήζεσλ ηνπ έηνπο απηνύ. 

 

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΑΓΔ 

ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Απνδέθηεο πίλαθα Γ΄ (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ)  

2. Γεληθή Γ/λζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

           3. Γηεύζπλζε Σηξαηεγηθήο Τερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί     

           ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΑΓΔ θαη ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε ηεο ΑΑΓΔ) 

 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α’, Β’ (εθηόο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνύ), ΣΤ’, Ε’ (εθηόο ησλ αξηζ.2, 5 θαη 6 

απηνύ)  Ζ΄(εθηόο αξηζκνύ 4, 10, θαη 11) , Θ΄, Η΄, ΗΒ΄, ΗΓ΄, ΗΓ΄, ΗΔ΄, ΗΣΤ΄, ΗΕ΄, ΗΖ΄, ΗΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄, 

ΚΒ΄ θαη ΚΓ΄ 

2. Υπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Δπελδύζεσλ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο 

Καηαλαισηή,Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηώλ, Πι. Κάληγγνο, Τ.Κ. 101 81, Αζήλα 

3. Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Τππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΤΔ), Βνπιήο 

7, Τ.Κ.105 62, Αζήλα 

4. Πεξηνδηθό «Φνξνινγηθή Δπηζεώξεζε» 

5. Γξαθείν θ. Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 

6. Γξαθείν θ. Υθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 

7. Γ.Τ.Γ. – Δγθεθξηκέλνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο 

8. Γξαθείν  Γεληθήο Γξακκαηέσο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο 

9. Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε ΣΓΟΔ Αηηηθήο & Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε ΣΓΟΔ Μαθεδνλίαο 

 

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Γηνηθεηή  Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ 

2.Γξαθείν θαο. Γεληθήο Γ/ληξηαο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

3. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γηεπζπληώλ 

4. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο- Τκήκαηα Α΄, Β΄, Γ΄  

5. Απηνηειέο Τκήκα Σπληνληζκνύ Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο  

6. Γηεύζπλζε Ννκηθήο Υπνζηήξημεο  
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