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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2017

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Αρ.Πρωτ.: ΔΕΑΦ 1140965 ΕΞ 2017

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Θέμα:

Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τη βεβαίωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος σε περίπτωση διακοπής
εργασιών ατομικής επιχείρησης.

Αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα και σε συνέχεια της ΠΟΛ. 1067/2015 εγκυκλίου µας, µε την οποία κοινοποιήθηκαν, µεταξύ άλλων, οι
διατάξεις του άρθρου 67 του N.4172/2013 σχετικά µε την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος των φυσικών
προσώπων, καθώς και των άρθρων 69 και 70 του ίδιου νόµου αναφορικά µε την προκαταβολή φόρου εισοδήµατος από επιχειρηµατική
δραστηριότητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 69 του N.4172/2013 ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι µε βάση τη δήλωση που υποβάλλει ο
φορολογούµενος και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας βεβαιώνεται ποσό ίσο µε το
εκατό τοις εκατό (100%) του φόρου που προκύπτει από επιχειρηµατική δραστηριότητα για το φόρο που αναλογεί στο εισόδηµα του
διανυόµενου φορολογικού έτους. Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται για τα κέρδη που προκύπτουν από το φορολογικό έτος που αρχίζει από 1-1-
2016. Αν στη δήλωση περιλαµβάνονται και εισοδήµατα για τα οποία ο φόρος παρακρατείται ή καταβάλλεται κατά τις διατάξεις των επόµενων
παραγράφων, ο φόρος που παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε για τα εισοδήµατα αυτά εκπίπτει από το φόρο που πρέπει να βεβαιωθεί κατά το
προηγούµενο εδάφιο. Αν το εισόδηµα µε βάση το οποίο ενεργείται η βεβαίωση του φόρου προσδιορίζεται κατά τρόπο τεκµαρτό, ο φόρος που
αναλογεί στο τεκµαρτό αυτό εισόδηµα λαµβάνεται υπόψη για τον προσδιορισµό του ποσού που πρέπει να βεβαιωθεί κατά το άρθρο αυτό.
Όταν υποβάλλεται δήλωση για πρώτη φορά το προς βεβαίωση ποσό της παραγράφου αυτής περιορίζεται στο µισό.

2. Επίσης, µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 69 του N.4172/2013 ορίζεται ότι αν δεν υποβληθεί δήλωση, η Φορολογική
Διοίκηση προβαίνει στη βεβαίωση του προκαταβλητέου ποσού φόρου, µε βάση την υπάρχουσα εγγραφή για το εγγύτερο, πριν από την
παράλειψη υποβολής της δήλωσης οικονοµικό έτος, εφόσον διαπιστώνεται ότι ο υπόχρεος εξακολουθεί να αποκτά το εισόδηµα.

3. Κατόπιν των ανωτέρω και δεδοµένου ότι η βεβαίωση της προκαταβολής του φόρου εισοδήµατος από επιχειρηµατική δραστηριότητα που
αποκτούν φυσικά πρόσωπα, γίνεται, κατά ρητή διατύπωση του νόµου, έναντι του φόρου που αναλογεί στο εισόδηµα του διανυόµενου
φορολογικού έτους, σε περίπτωση διακοπής εργασιών ατοµικής επιχείρησης κατά το φορολογικό έτος που αφορά η δήλωση και δεν έχει
υποβληθεί εκ νέου έναρξη εργασιών µέχρι την υποβολή της δήλωσης, δεν βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου καθόσον δεν υφίσταται
εισόδηµα στο διανυόµενο αυτό έτος (έτος υποβολής της δήλωσης).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
 Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκτύπωση από την Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net.

Συνδρομητής:

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net
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