ΠΟΛ 1120/2015
Σασ κοινοποιοφμε τισ διατάξεισ του άρκρου 2 του ν.4328/2015 (ΦΕΚ
Α’51),αναφορικά με το πιο πάνω κζμα και ςασ παρζχουμε τισ ακόλουκεσ οδθγίεσ
για τθν ορκι και ομοιόμορφθ εφαρμογι τουσ:
1. Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου αυτοφ, με τισ οποίεσ προςτζκθκε
νζα παρ. 8 ςτο άρκρο 26 του Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013), παρζχεται ςτισ επιχειριςεισ
επαγγελματιϊν πρακτόρων παιχνιδιϊν πρόγνωςθσ τθσ εταιρείασ «Οργανιςμόσ
Προγνωςτικϊν Αγϊνων Ποδοςφαίρου Α.Ε.» (Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.) θ δυνατότθτα ζκπτωςθσ
για τισ πραγματοποιοφμενεσ πωλιςεισ τουσ, ποςοςτοφ με κλίμακα ενάμιςι τοισ
εκατό (1,5%) για αξίεσ μζχρι 500.000 ευρϊ και ζνα τοισ εκατό (1%) για αξίεσ από
500.001 ζωσ 1.000.000 ευρϊ, ωσ ποςό πρόβλεψθσ επιςφαλϊν απαιτιςεων,
προκειμζνου να αναγνωρίηονται με ειδικό τρόπο οι επιςφαλείσ απαιτιςεισ για τα
πρακτορεία του ΟΠΑΠ.
Η ζκπτωςθ αυτι αφορά πρακτορεία του ΟΠΑΠ που λειτουργοφν είτε ωσ ατομικζσ
επιχειριςεισ, είτε ωσ νομικά πρόςωπα ι νομικζσ οντότθτεσ και ανεξάρτθτα από τθν
τιρθςθ απλογραφικϊν ι διπλογραφικϊν βιβλίων. Για τον υπολογιςμό τθσ
πρόβλεψθσ λαμβάνεται υπόψθ το ςφνολο των πωλιςεων τθσ επιχείρθςθσ που
προζρχονται από τθ ςυνεργαςία τθσ επιχείρθςθσ με τθν Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. με βάςθ τα
ςτοιχεία των βεβαιϊςεων τθσ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται οι
πωλιςεισ από τυχόν άλλθ δραςτθριότθτα ι λοιποφσ κλάδουσ τθσ ίδιασ επιχείρθςθσ,
όπωσ πωλιςεισ λαχείων, εκμετάλλευςθ καφενείου, εμπορία
ψιλικϊν-τςιγάρων, διανομι τφπου, κ.λπ.
2. Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου αυτοφ, με τισ οποίεσ προςτζκθκε
νζα παράγραφοσ 4 ςτο άρκρο 39 του Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013), τα ειςοδιματα από τθν
εκμίςκωςθ ακίνθτθσ περιουςίασ που κεωροφνται ότι ζχουν αποκτθκεί κατά τισ
διατάξεισ του παρόντοσ νόμου και τα οποία αποδεδειγμζνα δεν ζχουν ειςπραχκεί
από τον δικαιοφχο, επιτρζπεται να μθ ςυνυπολογίηονται ςτο ςυνολικό ειςόδθμά
του, εφόςον εκχωρθκοφν ςτο Δθμόςιο χωρίσ αντάλλαγμα. Η εκχϊρθςθ γίνεται με
διλωςθ του υπόχρεου ςε φόρο, θ οποία υποβάλλεται ςτον αρμόδιο για τθν
παραλαβι τθσ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματόσ
του Προϊςτάμενο τθσ Δθμόςιασ Οικονομικισ Υπθρεςίασ πριν τθν εμπρόκεςμθ
υποβολι τθσ ετιςιασ διλωςθσ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ του φορολογικοφ ζτουσ
που αφορά. Το Δθμόςιο υποκακίςταται ςτα δικαιϊματα του εκχωρθτι. Με
απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων κα κακοριςκεί θ διαδικαςία
κ.λπ. κζματα ςχετικά με τθν εφαρμογι των διατάξεων αυτϊν.
3. Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου αυτοφ προςτζκθκε νζο εδάφιο
ςτθν παρ. 6 του άρκρου 67 του Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013). Με τισ διατάξεισ αυτζσ
παρζχεται ζκπτωςθ ποςοςτοφ δφο τοισ εκατό (2%) ςε περίπτωςθ καταβολισ μζςα
ςτθν προκεςμία τθσ πρϊτθσ δόςθσ, του ςυνολικοφ ποςοφ τθσ οφειλισ και των
λοιπϊν ςυμβεβαιοφμενων με αυτόν οφειλϊν που προκφπτει με βάςθ τθν

εμπρόκεςμθ αρχικι ι τροποποιθτικι διλωςθ φόρου ειςοδιματοσ του υπόχρεου
φυςικοφ προςϊπου.
4. Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου αυτοφ, με τισ οποίεσ προςτζκθκε
νζο εδάφιο ςτθν παρ.3 του άρκρου 68 του Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013), παρζχεται
ζκπτωςθ δφο τοισ εκατό (2%) ςτο ςυνολικό ποςό του φόρου και των λοιπϊν
ςυμβεβαιοφμενων με αυτόν οφειλϊν, όταν ο φόροσ που οφείλεται με βάςθ τθν
εμπρόκεςμθ διλωςθ καταβάλλεται εφάπαξ μζςα ςτθν προκεςμία υποβολισ τθσ
διλωςθσ.
5. Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 6 του άρκρου αυτοφ, με τισ οποίεσ προςτζκθκε
νζα παρ. 5 ςτο άρκρο 68 του Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013), απαλλάςςονται από τθν
υποχρζωςθ υποβολισ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ οι Σφλλογοι Γονζων και
Κθδεμόνων που δεν αποκτοφν ζςοδα υποκείμενα ςε φόρο ειςοδιματοσ, αλλά
αποκλειςτικά και μόνο ζςοδα που
πραγματοποιοφνται κατά τθν επιδίωξθ τθσ εκπλιρωςθσ του ςκοποφ τουσ (π.χ. από
ςυνδρομζσ των μελϊν), τα οποία δεν αποτελοφν αντικείμενο φόρου. Τα ανωτζρω
ιςχφουν ανάλογα και για τισ άτυπεσ ενϊςεισ ιδιοκτθτϊν και ενοίκων πολυκατοικίασ
ι άλλου κτιρίου,όταν δεν αποκτοφν φορολογθτζο ειςόδθμα. Διευκρινίηεται ότι το
ειςόδθμα από τθν εκμίςκωςθ, υπεκμίςκωςθ ι δωρεάν παραχϊρθςθ κοινόχρθςτων
χϊρων δεν αποτελεί ειςόδθμα των εν λόγω ενϊςεων αλλά ειςόδθμα των
ιδιοκτθτϊν ι ενοίκων τθσ πολυκατοικίασ ι άλλου κτιρίου (ςχετ. θ ΠΟΛ.
1060/19.3.2015 εγκφκλιοσ).
6. Οι διατάξεισ των προθγοφμενων παραγράφων ιςχφουν, ςφμφωνα με τθν παρ.7
του άρκρου αυτοφ, για τα ειςοδιματα που αποκτϊνται ςτα φορολογικά ζτθ που
αρχίηουν από τθν 1θ Ιανουαρίου 2014 και μετά.
7. Περαιτζρω, με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 8 του άρκρου αυτοφ, με τισ οποίεσ
προςτζκθκε νζα παρ. 34 ςτο άρκρο 72 του Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013), ορίηεται ότι ειδικά
κατά το φορολογικό ζτοσ 2014 ςε όςουσ αποκτοφν ειςόδθμα από ατομικι αγροτικι
επιχειρθματικι δραςτθριότθτα το προσ βεβαίωςθ ποςό φόρου τθσ παρ.1 του
άρκρου 69 περιορίηεται ςτο μιςό, ζςτω και αν δεν υποβάλλεται διλωςθ για πρϊτθ
φορά. Συνεπϊσ, ςε όςουσ υποβάλλουν φορολογικι διλωςθ για πρϊτθ φορά και
αςκοφν ατομικι αγροτικι επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, θ προκαταβολι του
φόρου περιορίηεται ςτο ¼, δθλαδι περιορίηεται κατά ½ επειδι υποβάλλουν
διλωςθ για πρϊτθ φορά βάςει τθσ παρ.1 του άρκρου 69 και επιπλζον κατά ½
επειδι αςκοφν αγροτικι επιχειρθματικι δραςτθριότθτα.
8. Τζλοσ, αναφορικά με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου αυτοφ (αγροτικζσ
ενιςχφςεισ και επιδοτιςεισ) ζχουν παραςχεκεί οδθγίεσ με τθν ΠΟΛ.1116/2015
εγκφκλιό μασ.

