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ΑΡΘΡΟ 11 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3296/2004  ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΝΕΓΕΙΡΟΜΕΝΩΝ 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ 

 
Με το νόµο 2940/2001 καθιερώθηκε ο λογιστικός τρόπος προσδιορισµού των καθαρών 
κερδών των νοµικών προσώπων που ασχολούνται µε τεχνικά έργα και µε οικοδοµικές 
δραστηριότητες από 1.1.2002 και µετά. 
 
Επειδή γίνονται πωλήσεις πριν την αποπεράτωση των οικοδοµών είναι αδύνατο να γίνει 
σωστά ο λογιστικός προσδιορισµός των κερδών. Έτσι µε την διαταγή 1035038/11.4.03 έγινε 
δεκτό το κόστος να υπολογίζεται προϋπολογιστικά βάσει του άρθρου 35 του ΚΦΕ , και αν 
από τα βιβλία της επιχείρησης προκύπτει µεγαλύτερο κόστος τότε να λαµβάνεται υπόψη 
αυτό. Το προϋπολογιστικό κόστος καταχωρείται µε χρέωση του λογαριασµού 68.99.01 ανά 
έργο και µε πίστωση του λογαριασµού 58.08.01 ανά έργο. Στην αποπεράτωση του έργου το 
πραγµατικό κόστος του έργου χρεώνεται στο λογαριασµό 58.08.01 και η προκύπτουσα 
διαφορά χρεώνεται ή πιστώνεται στα έκτακτα έξοδα ή έσοδα αναλόγως. 
 
Με την ΠΟΛ 1043/10.05.04 έγινε δεκτό ότι πρέπει να εµφανίζονται όλα τα έσοδα βάσει 
συµβολαίων στα φορολογητέα έσοδα και όχι µόνο αυτά που αντιστοιχούν στο τµήµα του 
εκτελεσµένου έργου. Το κόστος που λαµβάνεται υπόψη είναι το µεγαλύτερο που προκύπτει 
από τα βιβλία ή από τον εξωλογιστικό προσδιορισµό ως ανωτέρω. 
 
Επειδή αυτό είναι ανεφάρµοστο στη περίπτωση που έχουµε συµβολαία για τα οποία ουδεµία 
οικοδοµική δραστηριότητα έχει γίνει, δίνεται η ακόλουθη λύση: Για τα έτη που διαρκεί η 
οικοδοµή θα προσδιορίζονται τεκµαρτά κέρδη βάσει του άρθρου 34 του ΚΦΕ. Κατά την 
ολοκλήρωση της οικοδοµής θα δηλωθούν τα πραγµατικά λογιστικά κέρδη. Από τον 
προκύπτοντα φόρο θα αφαιρεθεί ο φόρος που έχει ήδη πληρωθεί µε τις προηγούµενες 
φορολογικές δηλώσεις για την συγκεκριµένη οικοδοµή. 
 
Ισχύς για οικοδοµές των οποίων η ανέγερση πραγµατοποιείται µετά την 1.1.2004. 
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