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ΘEMA: Οδηγίες  αναφορικά  με  τη  μείωση  προκαταβολής  φόρου  εισοδήματος

φορολογικού έτους 2018 για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες.

     Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 26 του

ν.4646/2019 (ΦΕΚ Α΄ 201),  με τις  οποίες  τροποποιείται  το άρθρο 71 του ν.4172/2013

αναφορικά  με  τη  μείωση  του  ποσοστού  προκαταβολής  φόρου  εισοδήματος  για  το

φορολογικό έτος 2018 και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.4646/2019 προστίθεται νέο εδάφιο στην παρ.1 του

άρθρου 71 του ν.4172/2013, με το οποίο ορίζεται ότι με βάση τη δήλωση που υποβάλλει

το  νομικό  πρόσωπο  ή  νομική  οντότητα  και  τους  λοιπούς  τίτλους  βεβαίωσης  που

προβλέπονται  στον  Κώδικα  Φορολογικής  Διαδικασίας  αποκλειστικά  και  μόνο  για  το

φορολογικό έτος 2018, βεβαιώνεται ποσό ίσο με το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του

φόρου που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα για τον φόρο που αναλογεί στο

εισόδημα του έτους αυτού.
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2. Προκειμένου  να  εφαρμοστούν  οι  ως  άνω  διατάξεις,  θα  πραγματοποιηθεί  νέα

εκκαθάριση  μέχρι  το  τέλος  του  τρέχοντος  έτους  από  τη  Διεύθυνση  Ανάπτυξης

Φορολογικών Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία

θα γίνει  για  λογαριασμό  της  κάθε Δ.Ο.Υ,  ώστε  να  μειωθεί  το  ποσό της  βεβαιωθείσας

προκαταβολής στο 95% του ποσού του κύριου φόρου, χωρίς να απαιτείται  η υποβολή

τροποποιητικής δήλωσης από τον φορολογούμενο.

Bάση υπολογισμού θα αποτελέσει η υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2018

(αρχική ή τροποποιητική) που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα και για την οποία

έχει βεβαιωθεί προκαταβολή φόρου, με βάση τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 71 του

ν.4172/2013.  Όπως  προκύπτει  από  την  αιτιολογική  έκθεση,  επιχειρήσεις  που  έκαναν

χρήση της μειωμένης προκαταβολής (50%) με βάση τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 71

για το φορολογικό έτος 2018, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των νέων διατάξεων. 

3. Επισημαίνεται  ότι  στις  περιπτώσεις  που  μέσα  στο  έτος  2019 έχει  ήδη  λάβει  χώρα

συμψηφισμός της προκαταβολής φόρου η οποία βεβαιώθηκε με τη δήλωση φορολογίας

εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, ήτοι στις περιπτώσεις εταιρειών που τέθηκαν σε

εκκαθάριση μέσα στο έτος 2019, η βεβαιωθείσα προκαταβολή φόρου δεν θα μειωθεί και

ως εκ τούτου, δεν θα πραγματοποιηθεί νέα εκκαθάριση αυτής. Για παράδειγμα, ανώνυμη

εταιρεία  που  τέθηκε  σε  εκκαθάριση  την  1.3.2019,  με  τη  δήλωση που υπέβαλε  για  το

διάστημα 1.1.2019 - 28.2.2019, συμψήφισε την προκαταβολή που είχε βεβαιωθεί με τη

δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 (100%) και ως εκ τούτου, δεν

θα λάβει χώρα νέα εκκαθάριση για τη δήλωση του φορολογικού έτους 2018.

4. Αντίθετα,  στις  περιπτώσεις  νομικών  προσώπων  και  νομικών  οντοτήτων  που  το

φορολογικό  έτος  2018  τέθηκαν  σε  εκκαθάριση  και  για  τον  λόγο  αυτό  υπέβαλαν  δύο

δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το έτος αυτό (μία για το διάστημα πριν από την

έναρξη της εκκαθάρισης  και  μία  πρώτη προσωρινή  δήλωση εκκαθάρισης),  οι  σχετικές

διατάξεις  θα εφαρμοστούν μόνο για  την προκαταβολή που βεβαιώθηκε με  τη δεύτερη

δήλωση  φορολογίας  εισοδήματος  (προσωρινή  δήλωση  εκκαθάρισης),  καθόσον  η

προκαταβολή που βεβαιώθηκε με  την  πρώτη δήλωση (για  το  διάστημα πριν  από την

έναρξη της εκκαθάρισης) έχει ήδη συμψηφισθεί. 

Για παράδειγμα, ανώνυμη εταιρεία με φορολογικό έτος που έληξε στις 31.12.2017 και η

οποία  τέθηκε  σε  εκκαθάριση  στις  15.3.2018,  υπέβαλε  δύο  δηλώσεις  φορολογίας

εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2018, μία για το διάστημα πριν από την έναρξη της

εκκαθάρισης (ήτοι από 1.1.2018 έως 14.3.2018) με την οποία βεβαιώθηκε προκαταβολή

φόρου  με  συντελεστή  100% και  μία  δεύτερη  (πρώτη  προσωρινή  δήλωση  φορολογίας
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εισοδήματος)  για  το  διάστημα  15.3.2018  -  14.3.2019,  στην  οποία  επίσης  βεβαιώθηκε

προκαταβολή φόρου με συντελεστή 100%. 

Στην περίπτωση αυτή  θα διενεργηθεί  νέα εκκαθάριση μόνο για  την προκαταβολή που

βεβαιώθηκε  με  την  πρώτη  προσωρινή  δήλωση,  καθόσον  η  προκαταβολή  που  είχε

βεβαιωθεί με τη δήλωση προ της έναρξης της εκκαθάρισης έχει ήδη συμψηφισθεί. Αν η

συγκεκριμένη  εταιρεία  δεν  έχει  υποβάλει  ακόμη  την  πρώτη  προσωρινή  δήλωση

φορολογίας εισοδήματος μέσα στις προθεσμίες που ορίζουν οι διατάξεις της παρ.2 του

άρθρου 68 του ν.4172/2013, η προκαταβολή που βεβαιώθηκε για το διάστημα πριν από

την έναρξη της εκκαθάρισης θα συμψηφιστεί με τη δήλωση αυτή, χωρίς να απαιτείται νέα

επανεκκαθάριση  της δήλωσης που υποβλήθηκε προ της έναρξης της εκκαθάρισης. 

      

        Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Αποδέκτες πίνακα Γ΄ (εκτός του αριθμού 2 αυτού)

2. Επιχειρησιακή Δ/νση ΣΔΟΕ Αττικής & Επιχειρησιακή Δ/νση ΣΔΟΕ Μακεδονίας

3. Διεύθυνση Επιχειρησιακών Διαδικασιών

4. Διεύθυνση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών

5. Διεύθυνση Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής (με την παράκληση να 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ και στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη της ΑΑΔΕ)

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Αποδέκτες πινάκων Α΄, Β΄,  (εκτός των αριθ.1 και 2 αυτού), Ζ΄, Η΄, Θ΄, Ι΄, ΙΒ΄, ΙΓ΄, ΙΔ΄, 

ΙΕ΄, ΙΣΤ΄, ΙΖ΄, ΙΗ΄, ΙΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄, ΚΒ΄ και ΚΓ΄

2. Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας 

Καταναλωτή, Γενική Δ/νση Αγοράς, Δ/νση Εταιρειών, Πλ. Κάνιγγος, Τ.Κ. 101 81, Αθήνα

3. Υπουργείο Οικονομικών, Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), 

Βουλής 7, Τ.Κ. 105 62, Αθήνα

4. ΔΤΔ – Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς

5. Περιοδικό «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ»

6. Γραφείο κ. Υπουργού Οικονομικών

7. Γραφείο κ. Υφυπουργού Οικονομικών

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφείο κ. Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

2. Γραφείο κ. Γενικού Δ/ντή Φορολογικής Διοίκησης

3. Γραφεία κ.κ. Γενικών Δ/ντών

4. Δ/νση Νομικής Υποστήριξης

5. Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας

6. Δ/νση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας – Τμήματα Α΄ , Β΄ , Γ΄

7. Δ/νση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών

8. Δ/νση Επιχειρησιακών Διαδικασιών
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