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ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ  

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ 

ΔΟΓΩΝ  

ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ  

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ  

ΣΜΖΜΑ Α’  

Σαρ. Γ/λζε     : Καξ. εξβίαο 10 
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Πιεξνθνξίεο : Β. Γαζνπξάο , Θ. αθαξήο. 

Σειέθσλν      :  210.3375314-5 
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ΠΡΟ: ΑΠΟΓΔΚΣΔ  Π.Γ. 

                        

             

ΠΟΛ: 1118   

             

             

              

                                                                                                   

 

ΘΔΜΑ:   Φορολογική μεηατείριζη ηης αζηικής μη κερδοζκοπικής 

εηαιρείας ποσ ζσζηήθηκε με ηα άρθρα 741 έως 784 ηοσ Αζηικού Κώδικα. 

Με αθνξκή εξσηήκαηα πνπ ππνβιήζεθαλ ζηελ ππεξεζία καο, αλαθνξηθά κε 

ην παξαπάλσ ζέκα, ζαο πιεξνθνξνύκε ηα εμήο:  

1. ύκθσλα κε ηελ 1013044/222/Α0012/ΠΟΛ.: 1031/7.2.2001 δηαηαγή καο, σο 

αθαζάξηζην εηζόδεκα από εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ή ειεπζέξηα επαγγέικαηα 

ησλ αζηηθώλ κε θεξδνζθνπηθώλ  εηαηξεηώλ ππνθείκελν ζε θόξν ζεσξείηαη 

κόλν απηό πνπ πξνέξρεηαη από θαζαξά εκπνξηθέο δξαζηεξηόηεηεο ή ηελ 

άζθεζε ειεπζέξηνπ επαγγέικαηνο (π.ρ. ηέιεζε δεκόζησλ ζεακάησλ, έθδνζε 

εθεκεξίδσλ, πξνβνιή θηλεκαηνγξαθηθώλ ηαηληώλ, ελνίθηα, ηόθνη θαηαζέζεσλ 

θηι.). Αληίζεηα, νη ζπλδξνκέο θαη εγγξαθέο ησλ κειώλ, θαζώο θαη νη ρνξεγίεο 

ή δσξεέο πξνο απηέο, επεηδή απνηεινύλ εηζξνέο θεθαιαηνπρηθνύ ραξαθηήξα, 

δειαδή ζηεξνύληαη ηα ελλνηνινγηθά γλσξίζκαηα ηνπ εηζνδήκαηνο, δελ 

εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ησλ αθαζάξηζησλ εζόδσλ, γηα λα θνξνινγεζνύλ κε ην 

άξζξν 10 ηνπ Κώδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο. Δπίζεο, ηα πνζά ησλ 

ρνξεγηώλ πνπ παξέρνληαη γηα ηελ ηέιεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ εθηεινύληαη 

από ηηο εηαηξείεο απηέο κεηώλνπλ ην θόζηνο απηώλ.   
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2. Καηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο νη  αζηηθέο κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο βαξύλνληαη κε 

δαπάλεο πνπ  ζπλδένληαη κε ηε γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηνπο  θαη δελ κπνξνύλ 

λα βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά ηελ δξαζηεξηόηεηα (θιάδν) γηα ηελ νπνία 

θνξνινγνύληαη. Οη δαπάλεο απηέο όπσο γηα παξάδεηγκα ην ελνίθην ηεο έδξαο, 

ε θαηαλάισζε ξεύκαηνο, κηζζνί πξνζσπηθνύ γξακκαηείαο - ινγηζηεξίνπ θιπ., 

πξέπεη λα κεξίδνληαη ζε κέξε αλάινγα ησλ αθνξνιόγεησλ εζόδσλ θαη ησλ 

αθαζάξηζησλ εζόδσλ  πνπ ππόθεηληαη ζε θνξνινγία. 

3. Πεξαηηέξσ, θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ θνξνινγεηέσλ θαζαξώλ θεξδώλ ηεο 

εηαηξείαο, από ηα αθαζάξηζηα έζνδα πνπ ππόθεηληαη ζε θνξνινγία 

αθαηξνύληαη νη δαπάλεο πνπ βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά ηε θνξνινγεηέα 

δξαζηεξηόηεηα ηεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο, θαζώο θαη από ηηο 

ππόινηπεο  δαπάλεο απηέο πνπ κε βάζε ηνλ παξαπάλσ κεξηζκό αληηζηνηρνύλ 

επί ησλ θνξνινγεηέσλ αθαζαξίζησλ εζόδσλ.  

4. Όζνλ αθνξά ηηο δαπάλεο πνπ κε βάζε ηνλ παξαπάλσ κεξηζκό αληηζηνηρνύλ 

επί ησλ κε θνξνινγεηέσλ εζόδσλ, απηέο  θαιύπηνληαη από ηα έζνδα απηά, 

σζηόζν,  κόλν θαηά ην κέξνο πνπ ηπρόλ  δελ θαιύπηνληαη από ηα έζνδα απηά 

ζα ζπκκεηέρνπλ ζην απνηέιεζκα (θέξδνο ή δεκηά) ηεο αζηηθήο κε 

θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο. Γειαδή, αλ νη δαπάλεο πνπ αληηζηνηρνύλ επί ησλ 

αθνξνιόγεησλ εζόδσλ ηεο εηαηξείαο είλαη κηθξόηεξεο από ηα έζνδα απηά, 

ελλνείηαη δελ ζα ιακβάλνληαη θαζόινπ  ππόςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ 

θέξδνπο ή ηεο δεκηάο ηεο εηαηξείαο.  

5. Γηα ηε θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ όζσλ εθηέζεθαλ παξαπάλσ, παξαηίζεηαη ην 

αθόινπζν παξάδεηγκα: Έζησ ε αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία «Φ» κε 

θνξνινγεηέα αθαζάξηζηα έζνδα 21.000 επξώ, έζνδα από ζπλδξνκέο – 

εγγξαθέο 2.000 επξώ, δαπάλεο εκπνξηθήο δξαζηεξηόηεηαο 15.000 επξώ θαη 

ινηπέο θνηλέο δαπάλεο 26.000 επξώ. 

Μεξηζκόο δαπαλώλ κε βάζε θνξνινγνύκελα θαη αθνξνιόγεηα αθαζάξηζηα 

έζνδα: 

26.000  Υ  2.000/23.000   = 2.261 επξώ 

26.000  Υ  21.000/23.000 = 23.739 επξώ  

Πξνζδηνξηζκόο θεξδώλ ή δεκηώλ:  

Αθαζάξηζηα Έζνδα θνξνινγεηέα (21.000) – Γαπάλεο (15.000 + 23.739 = 

38.739 ) = Εεκία από εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα 17.739 επξώ. 
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Δπηζεκαίλεηαη όηη, επεηδή ηα αθνξνιόγεηα έζνδα από ζπλδξνκέο - εγγξαθέο  

(2.000 επξώ) είλαη κηθξόηεξα από ην πνζό ησλ δαπαλώλ  πνπ αλαινγνύλ ζ’ 

απηά (2.261 επξώ), ζπλεπώο κόλν ε δηαθνξά  ησλ 261 επξώ ζα πξνζηεζεί 

ζηε δεκηά πνπ πξνέξρεηαη από ηελ εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα ηεο εηαηξείαο, 

δειαδή,  ύλνιν Εεκηώλ 17.739 + 261 = 18.000 επξώ.   

           

             

 

                                        Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 

                                                            

 

                                                        ΘΔΟΥΑΡΖ ΘΔΟΥΑΡΖ 

 

   

 

 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ: 

Η. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 

1. Γημόζιες Οικονομικές Τπηρεζίες. 

2. Οικονομικές Δπιθεωρήζεις – Όλοσς ηοσς Δπιθεωρηηές ζηις έδρες 

ηοσς. 

3. ΓΔΚ 

4. Ομάδα έργοσ εθαρμογών ηοσ ΣΑΥΗS 

5. Περιοδικό « ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ» 

6. Π.Ο.Δ. –  Γ.Ο.Τ. 

7.  Αποδέκηες Πινάκων Α’ (εκηός 1 και 4 ) και Ζ’  

8. Αποδέκηες  Πινάκων Η’ , ΗΒ’  (εκηός 1) , ΗΓ’ , ΗΕ’ , ΗΣ’  και ΗΖ’  

9.  Αποδέκηες  Πινάκων  ΚΒ’ και  ΚΓ’ 

 

ΗΗ. ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 

1. Γραθείο κ. Τποσργού 

2. Γραθείο κ. Τθσποσργού 
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3. Γραθείο κ. Γεν. Γραμμαηέα Γημοζίων Δζόδων 

4. Γραθείο κ. Αναπλ. Γενικού Γιεσθσνηή Φορολογίας (3) 

5. Γραθεία κ.κ. Γενικών Γιεσθσνηών 

6. Γραθείο Σύποσ και Γημοζίων τέζεων 

7. Γραθείο επικοινωνίας και Πληροθόρηζης Πολιηών 

8. Γεν. Γ/νζη Οικονομικής Δπιθεώρηζης – Θεμιζηοκλέοσς 5 10184 

Αθήνα 

9. Γενική Γραμμαηεία Πληροθοριακών σζηημάηων – Γενική Γ/νζη 

ΚΔ.Π.Τ.Ο.,               

           Γ/νζη Δθαρμογών Ζ/Τ (Γ.30) 

10. Γραθείο κ. Αναπλ. Γ/νηή Γ.12    

11. Γ/νζη Φορολογίας Διζοδήμαηος (Γ.12) –Σμήμαηα Α’(20), Β’(10), 

12. Γραθείο κ. Γιεσθσνηή Δλέγτοσ 

13. Γ/νζη Δλέγτοσ Σμήμα Α΄(3). 
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