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1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν.4172/2013

(Α ́167, ΚΦΕ), το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα

προσδιορίζεται για κάθε φορολογικό έτος με βάση το λογαριασμό

αποτελεσμάτων χρήσης, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τα λογιστικά

πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία. Σε περίπτωση που

η επιχείρηση εφαρμόζει Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, το κέρδος

προσδιορίζεται αποκλειστικά, σύμφωνα με τον πίνακα φορολογικών

αποτελεσμάτων χρήσης.
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2. Περαιτέρω, με το άρθρο 22 του ΚΦΕ ορίζεται ότι κατά τον

προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα,

επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη των

διατάξεων του άρθρου 23 του ΚΦΕ.

3. Με την ΠΟΛ.1113/2015, με την οποία κοινοποιήθηκαν μεταξύ άλλων οι

διατάξεις των άρθρων 22 και 23 ΚΦΕ, διευκρινίσθηκε ότι, αναφορικά με

τον χρόνο έκπτωσης των δαπανών, αυτές εκπίπτουν από τα ακαθάριστα

έσοδα του φορολογικού έτους το οποίο αφορούν, με την επιφύλαξη των

διατάξεων του άρθρου 23 (π.χ. χρόνος έκπτωσης ασφαλιστικών

εισφορών, κ.λπ.).
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Οι δαπάνες των οποίων τα δικαιολογητικά εκδίδονται ή λαμβάνονται έως

την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού και αφορούν την κλειόμενη

χρήση επίσης εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του έτους που

αφορούν.

Συνεπώς, λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες των οποίων τα δικαιολογητικά

εκδίδονται ή λαμβάνονται μέχρι την προθεσμία που ορίζεται για την

κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την παρ. 3 του

άρθρου 6 του ν. 4308/2014 (σχετ: Ε.2198/2021 εγκύκλιος).
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4. Με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 17 του ν.4308/2014 ορίζεται ότι

γεγονότα που έγιναν εμφανή μετά τη λήξη της περιόδου (ημερομηνία

αναφοράς), αλλά πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το αρμόδιο

όργανο εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις για δημοσιοποίηση,

αναγνωρίζονται στην κλειόμενη περίοδο, εφόσον αναφέρονται σε

συνθήκες που υπήρχαν στο τέλος αυτής της περιόδου και επηρεάζουν τα

κονδύλια του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων.
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5. Ενόψει των ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι ειδικά για τις δαπάνες οι οποίες
με βάση τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 17 του ν. 4308/2014,
επηρεάζουν τα κονδύλια της κατάστασης αποτελεσμάτων της κλειόμενης
περιόδου, λόγω γεγονότων που έγιναν εμφανή μετά τη λήξη της περιόδου
αλλά πριν την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από το
αρμόδιο όργανο, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού
έτους που αφορούν.
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6. Επιπλέον επισημαίνεται ότι με δεδομένο ότι η δήλωση φορολογίας εισοδήματος

υποβάλλεται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έκτου μήνα από το τέλος

του φορολογικού έτους (παρ. 2 του άρθρου 68 του ΚΦΕ), ενώ η έγκριση των

χρηματοοικονομικών καταστάσεων πραγματοποιείται το αργότερο έως τη δεκάτη

(10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης

(άρθρα 119 του ν.4548/2018, 69 του ν.4072/2012 και 10 του ν.3190/1955), στην

περίπτωση που συντρέχει θέμα εφαρμογής των πιο πάνω διατάξεων του

ν.4308/2014 και το αρμόδιο όργανο για την έγκριση των χρηματοοικονομικών

καταστάσεων συνέρχεται μετά την καταληκτική προθεσμία υποβολής των

δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, η έκπτωση των υπόψη δαπανών θα

πραγματοποιηθεί με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, εφαρμοζομένων των

διατάξεων του ν.4174/2013.
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Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων

φορολογίας εισοδήματος σε κάποιο φορολογικό έτος, πέραν της προθεσμίας

της παρ. 2 του άρθρου 68 του ΚΦΕ και σύγκλησης του αρμοδίου οργάνου

για την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων πριν την παρέλευση

της προθεσμίας αυτής, η εν λόγω έκπτωση δύναται να πραγματοποιηθεί με

την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του

υπόψη έτους.
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