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ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 44, 45 θαη 46 ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (λ. 

4172/2013). 

 

αο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 44, 45 θαη 46 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 

167Α’), αλαθνξηθά κε ην αληηθείκελν ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη 

λνκηθψλ νληνηήησλ, ηα ππνθείκελα ηνπ θφξνπ θαη ηα απαιιαζζφκελα λνκηθά πξφζσπα, θαη 

ζαο παξέρνπκε ηηο αθφινπζεο νδεγίεο γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηνπο:  

 

Άξζξν 44 

Αληηθείκελν ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο λνκηθώλ  

πξνζώπωλ θαη λνκηθώλ νληνηήηωλ 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 4172/2013 νξίδεηαη ην αληηθείκελν θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ. πγθεθξηκέλα, θφξνο 

εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ είλαη απηφο πνπ επηβάιιεηαη 

εηεζίσο ζηα θέξδε πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη νη λνκηθέο νληφηεηεο 

φπσο απηέο νξίδνληαη ζηα άξζξα 2 θαη 45 ηνπ λ. 4172/2013. 
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Χο θέξδε, ζηα νπνία επηβάιιεηαη ν θφξνο, λννχληαη ηα θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ην άξζξν 47 ηνπ ίδηνπ πην πάλσ 

λφκνπ. Δηδηθφηεξα, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ. 4172/2013 νξίδεηαη φηη 

φια ηα έζνδα πνπ απνθηνχλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 45 λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο 

νληφηεηεο ζεσξνχληαη έζνδα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, θαη ζπλεπψο ηα θέξδε 

ηνπο ζεσξνχληαη θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Σα θέξδε δε απηά 

πξνζδηνξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ πην πάλσ άξζξνπ θαη λφκνπ, κε βάζε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Γ’ ηνπ Μέξνπο Γεχηεξνπ («Φφξνο Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ 

Πξνζψπσλ»), ήηνη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 21 έσο θαη 28 ηνπ λ. 4172/2013, 

εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην Κεθάιαην Β’ ηνπ Μέξνπο Σξίηνπ, 

πεξί θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ. Σα 

αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα ηα λνκηθά πξφζσπα θαη ηηο λνκηθέο νληφηεηεο πνπ ηεξνχλ 

απινγξαθηθά βηβιία, θαηά ξεηή δηαηχπσζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ. 4172/2013. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα αλαθεξφκελα πην πάλσ εθαξκφδνληαη ηφζν ζε λνκηθά πξφζσπα 

θαη λνκηθέο νληφηεηεο πνπ έρνπλ ηε θνξνινγηθή θαηνηθία ηνπο ζηελ Διιάδα φζν θαη ζε απηά 

πνπ δελ έρνπλ ηε  θνξνινγηθή θαηνηθία ηνπο ζηελ Διιάδα αιιά δηαηεξνχλ ζηε ρψξα καο 

κφληκε εγθαηάζηαζε, δεδνκέλνπ φηη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. ε’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

5 ηνπ λ. 4172/2013, εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη ζηελ εκεδαπή είλαη ην εηζφδεκα απφ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ αζθείηαη ζηελ εκεδαπή κέζσ κφληκεο εγθαηάζηαζεο. 

ηελ έλλνηα ηεο κφληκεο εγθαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα πεξηιακβάλεηαη θαη ε άζθεζε 

δξαζηεξηφηεηαο ζηε ρψξα καο κέζσ γξαθείνπ ή παξαξηήκαηνο, θ.ιπ. απφ αιινδαπά 

λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα.  

 

Άξζξν 45 

Τπνθείκελα ηνπ θόξνπ 

1. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ. 4172/2013 νξίδνληαη ηα πξφζσπα πνπ 

ππφθεηληαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ. 

πγθεθξηκέλα, ζηνλ σο άλσ θφξν ππφθεηληαη:  

α) νη θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο πνπ ζπζηάζεθαλ ζηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή,  

β) νη πξνζσπηθέο εηαηξείεο πνπ ζπζηάζεθαλ ζηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή,  

γ) ηα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

πνπ ζπζηάζεθαλ ζηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή θαη ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα θάζε 

είδνπο ζσκαηεία θαη ηδξχκαηα, κε εμαίξεζε κφλν ηα θάζε είδνπο έζνδα πνπ 
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πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ επηδίσμε ηεο εθπιήξσζεο ηνπ ζθνπνχ ηνπο, ηα νπνία δελ 

απνηεινχλ αληηθείκελν θφξνπ,  

δ) νη ζπλεηαηξηζκνί θαη νη ελψζεηο απηψλ,  

ε) νη θνηλσλίεο αζηηθνχ δηθαίνπ, νη αζηηθέο θεξδνζθνπηθέο ή κε θεξδνζθνπηθέο 

εηαηξείεο, νη ζπκκεηνρηθέο ή αθαλείο εθφζνλ αζθνχλ επηρείξεζε ή επάγγεικα,  

ζη) νη θνηλνπξαμίεο θαη  

δ) νη ινηπέο λνκηθέο νληφηεηεο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ Κ.Φ.Δ. (λ. 4172/2013) 

θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζε κηα απφ ηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο. 

2. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, δηεπθξηλίδνληαη ηα αθφινπζα: 

α) Χο θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο πνπ ζπζηάζεθαλ ζηελ εκεδαπή λννχληαη ηδίσο νη 

εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξείεο, νη αλψλπκεο εηαηξείεο ΟΣΑ, νη εκεδαπέο εηαηξείεο 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη νη ηδησηηθέο θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο, ελψ σο πξνζωπηθέο 

λννχληαη νη εκεδαπέο νκφξξπζκεο εηαηξείεο, νη εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο θαη νη εηεξφξξπζκεο 

θαηά κεηνρέο εηαηξείεο.  

Χο θεθαιαηνπρηθέο ή πξνζσπηθέο εηαηξείεο πνπ ζπζηάζεθαλ ζηελ αιινδαπή θαη 

είλαη ππνθείκελα θφξνπ ζηελ Διιάδα λννχληαη απηέο πνπ είηε έρνπλ ηε θνξνινγηθή θαηνηθία 

ηνπο ζηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ηηο παξ. 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4172/2013, είηε 

δηαηεξνχλ ζηε ρψξα καο κφληκε εγθαηάζηαζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ λ. 4172/2013 ή 

ηηο .Α.Γ.Φ., είηε απνθηνχλ εηζφδεκα απφ κεξίζκαηα, ηφθνπο, δηθαηψκαηα ζηελ Διιάδα, γηα 

ηα νπνία δελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ. 4172/2013.   

Γηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ην ραξαθηεξηζκφ θαη ηελ ππαγσγή ζηα πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 

45 κηαο κφληκεο εγθαηάζηαζεο αιινδαπήο εηαηξείαο ζηελ Διιάδα ιακβάλεηαη ππφςε ε 

λνκηθή κνξθή ηεο έδξαο, δεδνκέλνπ φηη ε κφληκε εγθαηάζηαζε δελ έρεη απηνηειή λνκηθή 

πξνζσπηθφηεηα. πλεπψο, κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα αιινδαπήο θεθαιαηνπρηθήο 

εηαηξείαο πεξηιακβάλεηαη ζηα πξφζσπα ηεο πεξ. α’ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ. 4172/2013, ελψ 

κφληκε εγθαηάζηαζε ζηε ρψξα καο αιινδαπήο πξνζσπηθήο εηαηξείαο πεξηιακβάλεηαη ζηα 

πξφζσπα ηεο πεξ. β’ ηνπ ίδηνπ πην πάλσ άξζξνπ θαη λφκνπ. Σα πην πάλσ έρνπλ εθαξκνγή 

θαη γηα ηα ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπψλ δηθεγνξηθψλ εηαηξεηψλ, ηα νπνία αληηκεησπίδνληαη 

σο λνκηθά πξφζσπα ησλ πεξ. α’ ή β’ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ. 4172/2013, αλάινγα κε ηε 

λνκηθή κνξθή ηεο έδξαο, θαη φρη σο εκεδαπέο αζηηθέο εηαηξείεο.    

β) Όζνλ αθνξά ηα κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα λνκηθά πξόζωπα δεκνζίνπ ή 

ηδηωηηθνύ δηθαίνπ πνπ ζπζηάζεθαλ ζηελ αιινδαπή, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα πην πάλσ 

ζηελ πεξίπησζε α’ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.  

ΑΔΑ: Ω5ΟΗΗ-ΜΩΑ



ΑΓΑ: ……………. 
 

 

4 
 

Σα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ  

ππφθεηληαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ κε εμαίξεζε 

ηα θάζε είδνπο έζνδα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ επηδίσμε ηεο εθπιήξσζεο ηνπ 

ζθνπνχ ηνπο, ηα νπνία δελ απνηεινχλ αληηθείκελν επηβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξνληαη πεξηπηψζεηο ηέηνησλ εζφδσλ, φπσο νη εηζθνξέο (ζπλδξνκέο) θαη ηα 

δηθαηψκαηα εγγξαθήο ησλ κειψλ ηνπο, ηα έζνδα απφ εξάλνπο, θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο, 

ρνξεγίεο ηδησηψλ ή επηρεηξήζεσλ, δσξεέο ηξίησλ, ιαρεηνθφξνπο θιεξψζεηο, απφ 

δηαθεκίζεηο πνπ θαηαρσξνχληαη ζε πεξηνδηθά πνπ εθδίδνληαη θαη δηαλέκνληαη κφλν ζηα κέιε 

ηνπο δσξεάλ, θαζψο θαη ηα έζνδα απφ ηε δηάζεζε θπιιαδίσλ θαη ινηπψλ εληχπσλ 

πλεπκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ Ηεξψλ Μνλψλ (ζρεηηθή ε Γλκδ ΝΚ 389/2000).  

Αληίζεηα, ηα έζνδα πνπ απνθηνχλ ηα πην πάλσ πξφζσπα απφ δξαζηεξηφηεηα ε 

νπνία δελ ζπληζηά άζθεζε ηεο κε θεξδνζθνπηθήο απνζηνιήο ηνπο απνηεινχλ αληηθείκελν 

θνξνινγίαο, έζησ θαη αλ δηαηίζεληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ζθνπνχ 

ηνπο, δεδνκέλνπ φηη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. γ’ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ. 4172/2013, 

κφλν ηα έζνδα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ επηδίσμε ηεο εθπιήξσζεο ηνπ ζθνπνχ 

ηνπο δελ απνηεινχλ αληηθείκελν θνξνινγίαο (ζρεη. ε αξηζ. 383/1973 γλσκνδφηεζε ηνπ 

Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο). Έζνδα πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν θνξνινγίαο, πέξαλ 

απηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ θεθάιαην (ηφθνη, εηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία, θ.ιπ.) θαη 

ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ, είλαη γηα παξάδεηγκα θαη νη ζπλδξνκέο απφ ηξίηνπο - κε 

κέιε, ηα έζνδα απφ ηελ έθδνζε θαη πψιεζε πεξηνδηθψλ, βηβιίσλ, εληχπσλ, θ.ιπ. ζε 

ηξίηνπο - κε κέιε ησλ πην πάλσ πξνζψπσλ θαζψο θαη απφ ηηο δηαθεκίζεηο πνπ 

θαηαρσξνχληαη ζε απηά, ηα έζνδα απφ ηηο δηαθεκίζεηο ζε θαλέιεο αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ, ηα 

έζνδα (δίδαθηξα) απφ ιεηηνπξγία ηδησηηθψλ ζρνιείσλ, εξγαζηεξίσλ, θ.ιπ., ηα έζνδα απφ 

ηελ πψιεζε εηθφλσλ, απφ ηελ εθκεηάιιεπζε μελψλσλ θαη ξαδηνθσληθψλ ζηαζκψλ απφ ηηο 

Ηεξέο Μνλέο, θ.ιπ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε ε δηαπίζησζε ηεο πξαγκαηνπνίεζεο εζφδσλ 

θαηά ηελ επηδίσμε ηεο εθπιήξσζεο ηνπ ζθνπνχ ησλ πην πάλσ πξνζψπσλ αλάγεηαη, σο 

ζέκα πξαγκαηηθφ, ζηελ ειεγθηηθή αξκνδηφηεηα ηεο θνξνινγηθήο αξρήο, ε νπνία θξίλεη επί 

ηνπ ηεηαγκέλνπ ζθνπνχ ηνπο θαη γηα ηνλ ηξφπν θηήζεο θαη δηάζεζεο ησλ εζφδσλ ηνπο.  

Με ηελ παξνχζα γίλεηαη δεθηφ φηη κε ηα πξφζσπα ηεο πεξ. γ’ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ. 

4172/2013 εμνκνηψλνληαη θαη νη δηπισκαηηθέο θαη νη πξνμεληθέο αξρέο μέλσλ θξαηψλ πνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα. Καηά ζπλέπεηα, ηα έζνδα πνπ απνθηνχλ νη 

εγθαηεζηεκέλεο ζηε ρψξα καο πξεζβείεο θαη πξνμελεία, απφ φπνπ θαη αλ πξνέξρνληαη 

(εηζφδεκα απφ ηφθνπο, εθκίζζσζε αθηλήησλ, θ.ιπ.), ππφθεηληαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο 
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λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ, κε εμαίξεζε απηά πνπ απνθηνχλ ζηα πιαίζηα 

άζθεζεο ηεο θξαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην εηζφδεκα απφ ηελ 

ηδηνρξεζηκνπνίεζε αθηλήησλ πνπ αλήθνπλ ζε μέλα θξάηε θαη ζηα νπνία εγθαζίζηαληαη νη 

πξεζβείεο ή ηα πξνμελεία απηψλ, ηα έζνδα απφ ζεσξήζεηο δηαβαηεξίσλ, απφ επηθπξψζεηο, 

θ.ιπ. Σνλίδεηαη φηη ηα αλσηέξσ ηεινχλ ππφ ηελ επηθχιαμε φζσλ ηπρφλ εηδηθφηεξα νξίδνληαη 

ζηηο πκβάζεηο γηα ηελ Απνθπγή ηεο Γηπιήο Φνξνινγίαο, θαζψο θαη ζηηο δηεζλείο 

ζπκβάζεηο ηεο Βηέλλεο επί ησλ δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ (λ.δ. 503/1970) θαη επί ησλ 

πξνμεληθψλ ζρέζεσλ (λ. 90/1975). 

Σέινο, επηζεκαίλεηαη φηη ηα αλαθεξφκελα πην πάλσ γηα ηα κε θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, δειαδή γηα ηα πξφζσπα ηεο 

πεξ. γ’ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ. 4172/2013, δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο αζηηθέο κε 

θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο, θαζφζνλ απνηεινχλ δηαθξηηά ππνθείκελα ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο 

λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. ε’ ηνπ ίδηνπ πην πάλσ 

άξζξνπ θαη λφκνπ θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα πξφζσπα ηεο πεξ. γ’ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ. 

4172/2013. Γηα ηηο αζηηθέο κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα πην θάησ 

ζηελ πεξ. δ’ ηεο παξνχζαο.  

γ) Όζνλ αθνξά ζηνπο ζπλεηαηξηζκνύο, ζε απηνχο πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο 

αζηηθνί (θαηαλαισηηθνί, πξνκεζεπηηθνί, πηζησηηθνί, θ.ιπ.), νηθνδνκηθνί, αγξνηηθνί, θ.ιπ. 

ζπλεηαηξηζκνί, θαζψο θαη νη Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο (Κνηλ..Δπ.), 

δεδνκέλνπ φηη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4019/2011 ε Κνηλ. 

.Δπ. είλαη αζηηθφο ζπλεηαηξηζκφο. 

δ) Κνηλωλίεο αζηηθνύ δηθαίνπ, αζηηθέο θεξδνζθνπηθέο ή κε, ζπκκεηνρηθέο ή 

αθαλείο εηαηξείεο 

 i) Όζνλ αθνξά ζηηο θνηλσλίεο αζηηθνχ δηθαίνπ (άξζξν 785 ΑΚ) πνπ αζθνχλ 

επηρείξεζε ή επάγγεικα, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. ε’ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ.4172/2013 απηέο 

είλαη ππνθείκελα ζην θφξν εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ θαη 

επνκέλσο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηέο, εθφζνλ αζθνχλ επηρείξεζε ή επάγγεικα, 

δειαδή απνθηνχλ εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ππφθεηληαη ζε θνξνινγία 

γηα ηα εηζνδήκαηά ηνπο πνπ πξνθχπηνπλ είηε ζηελ Διιάδα είηε ζηελ αιινδαπή. Σα 

πξνεγνχκελα ηζρχνπλ θαη γηα ηηο θνηλσλίεο θιεξνλνκηθνχ δηθαίνπ (άξζξν 1884 ΑΚ), εθφζνλ 

αζθνχλ επηρείξεζε ή επάγγεικα. 

ii) Όζνλ αθνξά ζηηο αζηηθέο εηαηξείεο θεξδνζθνπηθνχ ή κε ραξαθηήξα (άξζξν 741 

ΑΚ), απηέο είλαη ππνθείκελα ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ 

νληνηήησλ, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. ε’ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ. 4172/2013, θαη επνκέλσο, 
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ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηέο νη αζηηθέο εηαηξείεο, αδηάθνξα αλ έρνπλ ζθνπφ 

θεξδνζθνπηθφ ή κε θεξδνζθνπηθφ, απνηεινχλ ππνθείκελα ηνπ θφξνπ θαη ππάγνληαη ζε 

θνξνινγία γηα ηα εηζνδήκαηά ηνπο πνπ πξνθχπηνπλ είηε ζηε Διιάδα είηε ζηελ αιινδαπή.  

iii) Σέινο, σο ππνθείκελα θφξνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λένπ Κψδηθα Φνξνινγίαο 

Δηζνδήκαηνο, πεξηιακβάλνληαη θαη νη ζπκκεηνρηθέο ή αθαλείο εηαηξείεο εθφζνλ αζθνχλ 

επηρείξεζε ή επάγγεικα (άξζξα 285 επ. ηνπ λ. 4072/2012).  

ε) ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. ζη’ ηνπ άξζξνπ 45 σο ππνθείκελα θφξνπ πεξηιακβάλνληαη 

θαη νη θνηλνπξαμίεο (άξζξν 293 ηνπ λ. 4072/2012). 

ζη) Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ έλλνηα ησλ λνκηθψλ νληνηήησλ ηεο πεξ. δ’ ηνπ άξζξνπ 2 

ηνπ λ. 4172/2013 εκπίπηνπλ θαη ηα Κ.Σ.Δ.Λ. πνπ δελ έρνπλ κεηαηξαπεί ζε αλψλπκεο 

εηαηξείεο.   

Πεξαηηέξσ, επηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ίδηα έλλνηα ησλ λνκηθψλ νληνηήησλ εκπίπηνπλ 

θαηαξρήλ ηα θιεξνδνηήκαηα πνπ απνηεινχλ θεθάιαηα απηνηεινχο δηαρείξηζεο θαη 

ζηεξνχληαη λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο (άξζξν 96 α.λ. 2039/1939 θαη λπλ άξζξν 50 παξ. 2 

ηνπ λ. 4182/2013), θαζψο θαη νη εηδηθνί ινγαξηαζκνί ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ 

ζπληζηψληαη γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ θνλδπιίσλ επηζηεκνληθήο έξεπλαο, εθπαίδεπζεο, θ.ιπ. 

Χζηφζν, δεδνκέλνπ φηη ηα πην πάλσ θιεξνδνηήκαηα θαη νη εηδηθνί ινγαξηαζκνί δελ 

απνηεινχλ απηνηειή λνκηθά πξφζσπα (αξηζ. 74/2004 θαη 354/2003 γλσκνδνηήζεηο ηνπ 

Ν..Κ.) θαη ε πεξηνπζία ηνπο πεξηέξρεηαη ζηα λνκηθά πξφζσπα ππέξ ησλ νπνίσλ έρεη 

θαηαιεθζεί ή ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, θαηά πεξίπησζε, κε ηελ παξνχζα γίλεηαη δεθηφ 

φηη νη πην πάλσ λνκηθέο νληφηεηεο δελ έρνπλ απηνηειή θνξνινγηθή ππνρξέσζε, αιιά ηα 

εηζνδήκαηά ηνπο θνξνινγνχληαη ζην φλνκα ησλ πξνζψπσλ ηελ πεξηνπζία ησλ νπνίσλ 

πξνζαπμάλνπλ, κε βάζε ηελ πξνβιεπφκελε γηα ηα ηειεπηαία θνξνινγηθή κεηαρείξηζε. 

 

 

Άξζξν 46 

Απαιιαζζόκελα λνκηθά πξόζωπα 

1. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ. 4172/2013, φπσο ηζρχνπλ κεηά ηελ 

ηξνπνπνίεζή ηνπο κε ηελ πεξ. 9 ηεο ππνπαξ. Γ1 ηεο παξ. Γ ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 

4254/2014, νξίδνληαη ηα λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο πνπ απαιιάζζνληαη απφ ην 

θφξν εηζνδήκαηνο. πγθεθξηκέλα, απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο απαιιάζζνληαη: 

α) νη θνξείο γεληθήο θπβέξλεζεο, κε εμαίξεζε ην εηζφδεκα πνπ απνθηνχλ απφ 

θεθάιαην θαη ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ. Οη θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο νη νπνίεο 

ραξαθηεξίδνληαη σο θνξείο γεληθήο θπβέξλεζεο δελ εκπίπηνπλ ζηα απαιιαζζφκελα πην 
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πάλσ πξφζσπα θαη επνκέλσο θνξνινγνχληαη γηα ην ζχλνιν ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο, εθηφο 

θαη αλ ζε απηέο ζπκκεηέρεη ην θξάηνο ή λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε πνζνζηφ 

εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%), νπφηε θνξνινγνχληαη κφλν γηα ηα αλαθεξφκελα πην πάλσ 

εηζνδήκαηά ηνπο (εηζφδεκα απφ θεθάιαην θαη ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ).  

β) ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο,  

γ) νη εηαηξείεο επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ θαη νη νξγαληζκνί ζπιινγηθψλ 

επελδχζεσλ ζε θηλεηέο αμίεο (ΟΔΚΑ), πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ εκεδαπή ή ζε άιιν 

θξάηνο - κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ 

(ΔΟΥ),  

δ) νη δηεζλείο νξγαληζκνί, ππφ ηνλ φξν φηη ε απαιιαγή απφ ην θφξν πξνβιέπεηαη 

βάζεη δηεζλνχο ζπκβάζεσο πνπ έρεη θπξσζεί ζηελ εκεδαπή ή ηειεί ππφ ηνλ φξν ηεο 

ακνηβαηφηεηαο θαη  

ε) ην Σακείν Αμηνπνίεζεο Ηδησηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ Α.Δ. (ΣΑΗΠΔΓ), 

ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία πνπ ην δηέπεη. 

Αλαιπηηθά, γηα θαζέλα απφ ηα πην πάλσ πξφζσπα δηεπθξηλίδνληαη ηα αθφινπζα: 

α) Φνξείο γεληθήο θπβέξλεζεο  

i) Με ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξ. β’ έσο θαη ζη’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4270/2014 

«Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) 

– δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» δίλνληαη νη αθφινπζνη νξηζκνί: 

 Γεληθή Κπβέξλεζε: πεξηιακβάλεη ηξία ππνζχλνια, εθεμήο απνθαινχκελα 

ππνηνκείο: ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο, ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) θαη 

ησλ Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΟΚΑ), ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο θαη ηα θξηηήξηα 

ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Λνγαξηαζκψλ (ΔΟΛ).  

 Τπνηνκέαο ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο: πεξηιακβάλεη ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε θαη ηα 

λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ (ΝΠΓΓ), θαζψο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε Γεληθή Κπβέξλεζε θαη δελ αλήθνπλ ζηνπο ππνηνκείο ησλ 

ΟΣΑ θαη ησλ ΟΚΑ.  

 Τπνηνκέαο ΟΣΑ: πεξηιακβάλεη (αα) ηνπο ΟΣΑ, νη νπνίνη απνηεινχληαη απφ ηνπο 

Γήκνπο (OTA A΄ βαζκνχ) θαη ηηο Πεξηθέξεηεο (OTA B΄ βαζκνχ) θαη (ββ) ηα λνκηθά πξφζσπα 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ πνπ αλήθνπλ, ειέγρνληαη ή 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνπο ΟΣΑ. 

 Τπνηνκέαο OKA: πεξηιακβάλεη Αζθαιηζηηθά Σακεία, Οξγαληζκνχο Απαζρφιεζεο θαη 

Οξγαληζκνχο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο. 

 Κεληξηθή Γηνίθεζε ή Γεκφζην ή Κξάηνο: πεξηιακβάλεη ηελ Πξνεδξία ηεο 
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Γεκνθξαηίαο, ηα Τπνπξγεία θαη ηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, θαζψο θαη ηηο Αλεμάξηεηεο 

Αξρέο πνπ δελ έρνπλ λνκηθή πξνζσπηθφηεηα. Γηα ιφγνπο ζηαηηζηηθήο ηαμηλφκεζεο, ε Βνπιή 

ησλ Διιήλσλ πεξηιακβάλεηαη θαη απηή ζηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 

ηεο, σο πξνο ηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ θαη ηνλ ηζνινγηζκφ-απνινγηζκφ απηήο.  

 Οη θνξείο εθηφο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ππνηνκείο ηεο 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο, πξνζδηνξίδνληαη, αλά ππνηνκέα, απφ ην Μεηξψν Φνξέσλ Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο, πνπ ηεξείηαη κε επζχλε ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο θαη απνηεινχλ 

μερσξηζηά λνκηθά πξφζσπα πνπ επνπηεχνληαη απφ θνξείο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο ή απφ 

ΟΣΑ. 

 Οη πην πάλσ δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4270/2014 ηζρχνπλ απφ 1.1.2015, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 183 ηνπ ίδηνπ λφκνπ θαη ζπλεπψο κέρξη 

ηελ 31.12.2014 ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1Β ηνπ λ. 2362/1995, κε ηηο νπνίεο δίλνληαη 

παξφκνηνη νξηζκνί κε ηνπο πην πάλσ θαη νη νπνίεο πξνβιέπνπλ επίζεο ηήξεζε Μεηξψνπ 

Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο κε επζχλε ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο.  

ii) Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, σο θνξείο γεληθήο θπβέξλεζεο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ θνηλνπνηνχκελσλ δηαηάμεσλ, λννχληαη απηνί πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

Μεηξψν Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο πνπ ηεξείηαη απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή 

(ΔΛΣΑΣ) κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1Β ηνπ λ. 2362/1995 ή ηεο παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4270/2014, θαηά πεξίπησζε. Γηεπθξηλίδεηαη φηη επεηδή ην Μεηξψν 

απηφ κεηαβάιιεηαη ζπλερψο, ζα ρξεζηκνπνηείηαη θάζε θνξά ην ηειεπηαίν δεκνζηεπκέλν πνπ 

πθίζηαηαη θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο δήισζεο θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη αθνξά ζην ρξφλν 

ιήμεο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο ζηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ γελλάηαη ε ζρεηηθή θνξνινγηθή 

ππνρξέσζε.   

Πεξαηηέξσ θαη δεδνκέλνπ φηη ζην ελ ιφγσ Μεηξψν πεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ, 

θαη νη θνξείο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο ή Γεκνζίνπ ή Κξάηνπο, έρεη αλαθχςεη ην εξψηεκα 

θαηά πφζν νη θνξείο απηνί (εθεμήο Διιεληθφ Γεκφζην) θνξνινγνχληαη γηα ην εηζφδεκα πνπ 

απνθηνχλ απφ θεθάιαην θαη ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ ή απαιιάζζνληαη απφ ην 

θφξν εηζνδήκαηνο γηα ηα πάζεο θχζεσο εηζνδήκαηά ηνπο. Με ηελ παξνχζα δηεπθξηλίδεηαη 

φηη επεηδή ην Διιεληθφ Γεκφζην δελ πεξηιακβάλεηαη ζηα ππνθείκελα ηνπ θφξνπ 

εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ. 4172/2013 

θαη θαη’ επέθηαζε ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ απηνχ, εμαηξείηαη ηεο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο, γηα ην θάζε κνξθήο εηζφδεκά ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ απηνχ πνπ 

πξνθχπηεη απφ θεθάιαην θαη ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ. Δίλαη δε απηνλφεην φηη ζην 

εηζφδεκα απηφ, ιφγσ ηεο πην πάλσ απαιιαγήο, δελ ελεξγείηαη θαη θακία παξαθξάηεζε 
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θφξνπ. Σπρφλ πνζά πνπ έρνπλ ήδε παξαθξαηεζεί απφ ηελ 1.1.2014 κέρξη ηελ έθδνζε ηεο 

παξνχζαο ζην εηζφδεκα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ (π.ρ.  ηφθνπο θαηαζέζεσλ) θαη έρνπλ 

απνδνζεί, δελ αλαδεηνχληαη απφ ηνπο ππφρξενπο ζε παξαθξάηεζε, ελψ απηά πνπ δελ 

έρνπλ αθφκε απνδνζεί ζα πξέπεη λα απνδνζνχλ θαλνληθά αθνινπζψληαο φιεο ηηο 

πξνβιεπφκελεο, θαηά πεξίπησζε, δηαδηθαζίεο.  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζην σο άλσ απαιιαζζφκελν εηζφδεκα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 

πεξηιακβάλεηαη θαη ην εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη απφ θνηλσθειείο πεξηνπζίεο πνπ 

δηαηίζεληαη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4182/2013 «Κψδηθαο 

θνηλσθειψλ πεξηνπζηψλ, ζρνιαδνπζψλ θιεξνλνκηψλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο», φπσο γηα 

παξάδεηγκα απφ πεξηνπζίεο πνπ ππάγνληαη ζηελ άκεζε δηαρείξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 4182/2013.  

Σα αλαθεξφκελα πην πάλσ έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή θαη γηα ηηο ππεξεζίεο, 

νξγαλσηηθέο, δηνηθεηηθέο κνλάδεο, θ.ιπ. πνπ ζηεξνχληαη ίδηαο λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο θαη 

ππάγνληαη ζηνπο θνξείο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο (Τπνπξγεία, θ.ιπ.), φπσο γηα παξάδεηγκα 

νη ζηξαηησηηθέο εθκεηαιιεχζεηο εμππεξέηεζεο πξνζσπηθνχ πνπ απνηεινχλ κνλάδεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο, θαζψο θαη γηα ηηο απνθεληξσκέλεο δεκφζηεο ππεξεζίεο, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ην Μεηνρηθφ Σακείν Πνιηηηθψλ Τπαιιήισλ (παξ. 1 άξζξνπ 19 ηνπ λ. 

2386/1996). 

Πεξαηηέξσ, γηα ηνπο ινηπνχο θνξείο γεληθήο θπβέξλεζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

σο άλσ Μεηξψν Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο ηεο ΔΛΣΑΣ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

θνηλνπνηνχκελνπ λφκνπ νξίδεηαη ξεηά φηη απηνί απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο, 

κε εμαίξεζε ηα εηζνδήκαηά ηνπο απφ θεθάιαην θαη ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ, ήηνη ηα 

εηζνδήκαηα απφ κεξίζκαηα, ηφθνπο, δηθαηψκαηα, αθίλεηε πεξηνπζία, ππεξαμία απφ 

κεηαβίβαζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη ηίηισλ ησλ άξζξσλ 36, 37, 38, 39, 41 θαη 42 ηνπ λ. 

4172/2013, αληίζηνηρα, ηα νπνία θνξνινγνχληαη κε βάζε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Δμαίξεζε 

απνηεινχλ νη θεθαιαηνπρηθέο εηαηξίεο (Α.Δ., Δ.Π.Δ., θ.ιπ.) πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πην 

πάλσ Μεηξψν, νη νπνίεο θνξνινγνχληαη γηα ηα θάζε είδνπο εηζνδήκαηά ηνπο (φρη κφλν γηα 

απηά απφ θεθάιαην ή ππεξαμία απφ κεηαβίβαζε θεθαιαίνπ) ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

θνξνινγηθέο δηαηάμεηο πνπ εθαξκφδνληαη θαη ζηηο ινηπέο θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο.  

Σα αλαθεξφκελα πην πάλσ γηα ηηο θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο δελ έρνπλ εθαξκνγή γηα 

απηέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Μεηξψν Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη ζηηο νπνίεο 

ζπκκεηέρεη άκεζα ή έκκεζα ην θξάηνο ή λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε πνζνζηφ 

εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%). Οη ελ ιφγσ εηαηξείεο θνξνινγνχληαη κφλν γηα ηα εηζνδήκαηά ηνπο 
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απφ θεθάιαην θαη ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ θαη απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν 

εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ γηα ηα ινηπά εηζνδήκαηα πνπ ηπρφλ απνθηνχλ.  

Γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ζπκκεηνρήο κε πνζνζηφ εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) ηνπ θξάηνπο 

ή λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ζε θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζην Μεηξψν Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ 

δηαηάμεσλ, νη εηαηξείεο απηέο πξέπεη λα έρνπλ δηαζέζηκα γηα επίδεημε ζε ελδερφκελν έιεγρν 

απφ ηελ αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά κε ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε 

πην πάλσ ζπκκεηνρή, φπσο ηδξπηηθφο λφκνο, ζπζηαηηθφ έγγξαθν/πξάμε, θαηαζηαηηθφ 

λφκηκα δεκνζηεπκέλν κε ηξνπνπνηήζεηο απηνχ, θ.ιπ. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ εθαξκνγή ηα αλσηέξσ, ην ζρεηηθφ πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα αλέξρεηαη ζην 100% θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο.      

β) Σξάπεδα ηεο Διιάδνο  

 Με ηελ πεξίπησζε β’ δηαηεξείηαη ε απαιιαγή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο απφ ην 

θφξν εηζνδήκαηνο γηα ηα πάζεο θχζεσο εηζνδήκαηά ηεο.  

γ) Δηαηξείεο επελδύζεωλ ραξηνθπιαθίνπ θαη ΟΔΚΑ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη 

ζηελ εκεδαπή ή ζε άιιν θξάηνο - κέινο ηεο ΔΔ ή ηνπ ΔΟΥ 

i) Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4099/2012 νξίδεηαη φηη ζηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2 έσο θαη 106 ηνπ λφκνπ απηνχ ππάγνληαη νη νξγαληζκνί ζπιινγηθψλ 

επελδχζεσλ ζε θηλεηέο αμίεο (ΟΔΚΑ) θαη νη εηαηξείεο δηαρείξηζεο ησλ άξζξσλ 12 έσο 35, 

πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα ζχζηαζεο ή ιεηηνπξγίαο ζηελ Διιάδα. Οη ελ ιφγσ ΟΔΚΑ δχλαληαη 

λα ιακβάλνπλ ηε κνξθή ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ ή αλψλπκεο εηαηξείαο επελδχζεσλ 

κεηαβιεηνχ θεθαιαίνπ (ΑΔΔΜΚ) φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 4 ηνπ ίδηνπ λφκνπ. 

Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ. 4099/2012 νξίδεηαη φηη 

ηα εηζνδήκαηα απφ θηλεηέο αμίεο πνπ απνθηνχλ νη ΟΔΚΑ απφ ηελ εκεδαπή ή αιινδαπή, 

πιελ κεξηζκάησλ εκεδαπήο, απαιιάζζνληαη ηεο θνξνινγίαο, θαη δελ ππφθεηληαη ζε 

παξαθξάηεζε θφξνπ. 

Δηδηθά γηα ηνπο ηφθνπο νκνινγηαθψλ δαλείσλ πνπ απνθηνχλ νη ΟΔΚΑ, ε απαιιαγή 

ηζρχεη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ηίηινη απφ ηνπο νπνίνπο πξνθχπηνπλ νη ηφθνη έρνπλ 

απνθηεζεί ηνπιάρηζηνλ 30 εκέξεο πξηλ απφ ην ρξφλν πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ εμαξγχξσζε 

ησλ ηνθνκεξηδίσλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 12 θαη 54 ηνπ λ. 2238/1994 (ηψξα πιένλ 62 θαη 64 ηνπ λ. 4172/2013) 

θαη κε ηελ παξαθξάηεζε απηή εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηνπ ΟΔΚΑ θαη ησλ 

κεξηδηνχρσλ γηα ηα εηζνδήκαηα απηά.   
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ii) Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 3371/2005, σο 

Αλψλπκε Δηαηξεία Δπελδχζεσλ Υαξηνθπιαθίνπ (Α.Δ.Δ.Υ.) λνείηαη ε αλψλπκε εηαηξεία πνπ 

έρεη απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηε δηαρείξηζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ λφκνπ απηνχ, ελψ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ ίδηνπ πην πάλσ λφκνπ 

νξίδεηαη φηη ε Α.Δ.Δ.Υ. δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ίδηνπ λφκνπ θαη ζπκπιεξσκαηηθά απφ 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920. 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ. 3371/2005 νξίδεηαη φηη ηα 

εηζνδήκαηα απφ θηλεηέο αμίεο, πνπ απνθηνχλ νη εηαηξείεο επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ απφ 

ηελ εκεδαπή ή αιινδαπή, απαιιάζζνληαη ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη δελ ππφθεηληαη 

ζε παξαθξάηεζε θφξνπ. Δηδηθά γηα ηνπο ηφθνπο νκνινγηαθψλ δαλείσλ, ε απαιιαγή ηζρχεη 

κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ηίηινη απφ ηνπο νπνίνπο πξνθχπηνπλ νη ηφθνη έρνπλ απνθηεζεί 

ηνπιάρηζηνλ 30 εκέξεο πξηλ απφ ην ρξφλν πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ εμαξγχξσζε ησλ 

ηνθνκεξηδίσλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 12 θαη 54 ηνπ λ. 2238/1994 (ηψξα πιένλ 62 θαη 64 ηνπ λ. 4172/2013) 

θαη κε ηελ παξαθξάηεζε απηή εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηεο εηαηξείαο 

επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ γηα ηα εηζνδήκαηα απηά. 

 iii) Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη νη νξγαληζκνί ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ ζε θηλεηέο 

αμίεο (ΟΔΚΑ), πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ εκεδαπή θαη έρνπλ ιάβεη άδεηα ζχζηαζεο ή 

ιεηηνπξγίαο ζηελ Διιάδα, απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο πνπ επηβάιιεηαη κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 4172/2013, γηα ηα θάζε είδνπο εηζνδήκαηα πνπ απνθηνχλ, κε 

εθαξκνδνκέλσλ ησλ φζσλ νξίδνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ. 4099/2012, ελψ 

εμαθνινπζνχλ λα ππνρξενχληαη ζε θαηαβνιή θφξνπ ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο 

παξ. 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ. 4099/2012.  

Οη δηαηάμεηο ηεο πεξ. γ’ ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ. 4172/2013 έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα 

ηνπο ΟΔΚΑ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε άιιν θξάηνο - κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή 

ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ. 

Σέινο, αλαθνξηθά κε ηηο εηαηξείεο επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ, δηεπθξηλίδεηαη φηη νη 

δηαηάμεηο ηεο πεξ. γ’ ηνπ άξζξνπ 46 πξνβιέπνπλ απαιιαγή γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο 

επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ πνπ δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3371/2005 θαη φρη γηα 

απηέο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζε άιιν θξάηνο - κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ 

Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ, δεδνκέλνπ ε αλαθνξά ζην λφκν ζε απηνχο «πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη ζηελ εκεδαπή ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ 

Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ», θαηαιακβάλεη, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηε ζρεηηθή 

αηηηνινγηθή έθζεζε, κφλν ηνπο ΟΔΚΑ.  
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Πεξαηηέξσ, νη πην πάλσ, δηεπφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3371/2005, Α.Δ.Δ.Υ. 

απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο πνπ επηβάιιεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

4172/2013, γηα ηα θάζε είδνπο εηζνδήκαηά ηνπο, κε εθαξκνδνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ. 3371/2005, ελψ εμαθνινπζνχλ λα ππνρξενχληαη ζε θαηαβνιή 

θφξνπ ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ. 3371/2005.  

δ) Γηεζλείο νξγαληζκνί 

ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο πνπ απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν βάζεη δηεζλνχο 

ζχκβαζεο πνπ έρεη θπξσζεί ζηελ εκεδαπή κε λφκν εκπίπηνπλ, κεηαμχ άιισλ, ε Σξάπεδα 

Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο (α.λ. 766/1945), ν Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ (λ. 

412/1947), ν Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο Γηπισκάησλ Δπξεζηηερλίαο (λ. 1607/1986), ην 

Δπξσπατθφ Παλεπηζηεκηαθφ Ηλζηηηνχην (λ. 1628/1986),  ν Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο γηα ηελ 

Αζθάιεηα ηεο Αεξνλαπηηιίαο (λ. 3315/2005), o Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο Ππξεληθψλ 

Δξεπλψλ (λ. 3519/2006), ν Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (λ. 3774/2009), 

θ.ιπ. 

ε) ΣΑΙΠΔΓ Α.Δ. 

 Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3986/2011 έρεη ζπζηαζεί αλψλπκε 

εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΣΑΜΔΗΟ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΣΟΤ 

ΓΖΜΟΗΟΤ Α.Δ.» (Σακείν).  

Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. α’ ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ίδηνπ σο άλσ 

λφκνπ νξίδεηαη, κεηαμχ άιισλ, φηη ε κεηαβίβαζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζην Σακείν, 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5, θαζψο θαη ε κεηαγξαθή ηεο απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 6, απαιιάζζνληαη απφ θάζε 

θφξν, ηέινο, εηζθνξά, ακνηβή ή δηθαίσκα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο γηα ην θάζε κνξθήο εηζφδεκα πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Σακείνπ. 

Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 13 ηνπ ίδηνπ πην πάλσ άξζξνπ θαη λφκνπ νξίδεηαη, 

κεηαμχ άιισλ, φηη ην Σακείν απνιακβάλεη φισλ ησλ δηνηθεηηθψλ, νηθνλνκηθψλ, 

θνξνινγηθψλ, δηθαζηηθψλ, νπζηαζηηθνχ θαη δηθνλνκηθνχ, δηθαίνπ πξνλνκίσλ θαη αηειεηψλ 

ηνπ Γεκνζίνπ. 

Δπνκέλσο, ην ΣΑΗΠΔΓ Α.Δ. απαιιάζζεηαη απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο κε βάζε ηε 

λνκνζεζία πνπ ην δηέπεη.  
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2. Πεξαηηέξσ, επηζεκαίλεηαη φηη ην εηζφδεκα πνπ απνθηνχλ ηα πξφζσπα ησλ πεξ. β’ 

έσο θαη ε’ ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ. 4172/2013 δελ ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ κε βάζε 

ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 62 θαη 64 ηνπ λ. 4172/2013, δεδνκέλνπ φηη ηα πξφζσπα απηά 

απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο γηα ην ζχλνιν ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο. 

Δηδηθά γηα ηνπο ΟΔΚΑ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε άιιν θξάηνο - κέινο ΔΔ/ΔΟΥ, 

πξνθεηκέλνπ λα κελ δηελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ ζηα εηζνδήκαηα πνπ ηπρφλ απνθηνχλ 

ζηε ρψξα καο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ ζηνπο ππφρξενπο ζε παξαθξάηεζε 

δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, επίζεκα κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε άιιν θξάηνο άιιν θξάηνο - 

κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ.  

Όζνλ αθνξά ζηα πξφζσπα ηεο πεξ. α’ ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ. 4172/2013, δειαδή 

ζηνπο θνξείο γεληθήο θπβέξλεζεο, δεδνκέλνπ φηη απηνί θνξνινγνχληαη γηα ην εηζφδεκα πνπ 

απνθηνχλ απφ θεθάιαην ή ππεξαμία απφ κεηαβίβαζε θεθαιαίνπ, κε εμαίξεζε ην Διιεληθφ 

Γεκφζην θαη ηηο ινηπέο ππεξεζίεο πνπ απαιιάζζνληαη γηα ην ζπλνιηθφ εηζφδεκά ηνπο 

ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα αλσηέξσ, δηελεξγείηαη παξαθξάηεζε ζηα πην πάλσ 

εηζνδήκαηα πνπ απνθηνχλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 62 θαη 64 ηνπ λ. 4172/2013. 

3. Πεξαηηέξσ, επηζεκαίλεηαη φηη εθηφο απφ ηα απαιιαζζφκελα κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 46 λνκηθά πξφζσπα, ζε ηζρχ δηαηεξνχληαη απαιιαγέο απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο 

λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ δηεζλείο ζπκθσλίεο, 

ζπκβάζεηο, θ.ιπ. πνπ έρνπλ θπξσζεί κε λφκν, φπσο γηα παξάδεηγκα γηα ηελ Δπξσπατθή 

Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (πλζήθε Λεηηνπξγίαο Δπξσπατθήο Έλσζεο, λ. 3671/2008). Δπίζεο, 

ζε ηζρχ δηαηεξνχληαη απαιιαγέο απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη 

λνκηθψλ νληνηήησλ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ. 4172/2013 πνπ πξνθχπηνπλ απφ εηδηθέο δηαηάμεηο 

λφκσλ πνπ είηε δελ θαηαξγήζεθαλ κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 3842/2010 είηε 

ζεζπίζηεθαλ κεηαγελέζηεξα. Καηά ζπλέπεηα, θνξείο γεληθήο θπβέξλεζεο, φπσο 

πξνζδηνξίδνληαη πην πάλσ, γηα ηνπο νπνίνπο πξνβιέπεηαη απαιιαγή απφ ην θφξν 

εηζνδήκαηνο κε βάζε εηδηθέο δηαηάμεηο λφκσλ πνπ δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ, ζχκθσλα κε ηα 

αλσηέξσ, απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηηο 

εηδηθέο απηέο δηαηάμεηο λφκσλ, κε εθαξκνδνκέλσλ ζηελ πεξίπησζε απηή ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

πεξ. α’ ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ. 4172/2013 κε βάζε ηηο νπνίεο θνξνινγνχληαη γηα ην εηζφδεκά 

ηνπο απφ θεθάιαην θαη ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ. Δπηπιένλ, απφ ην θφξν 

εηζνδήκαηνο απαιιάζζνληαη θαη νη εηαηξείεο ησλ νπνίσλ ην κεηνρηθφ θεθάιαην αλήθεη εμ 

ΑΔΑ: Ω5ΟΗΗ-ΜΩΑ



ΑΓΑ: ……………. 
 

 

14 
 

νινθιήξνπ, άκεζα ή έκκεζα, ζην ΣΑΗΠΔΓ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 13 ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3986/2011. 

4. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 44 έσο θαη 46 ηνπ λ. 4172/2013 ηζρχνπλ γηα ηα εηζνδήκαηα 

πνπ απνθηψληαη θαη ηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, θαηά πεξίπησζε, ζηα 

θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά. 

 

 

 

Αθξηβέο Αληίγξαθν                     Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ  

Ζ Πξντζηακέλε ηνπ Απηνηεινχο                             ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ  

        Σκήκαηνο Γηνίθεζεο      ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΑΒΒΑΪΓΟΤ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Απνδέθηεο πίλαθα Β’ (εθηφο ηνπ αξηζκνχ 2 απηνχ) 

2. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηεο 

3. Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e - ΔΦΑΡΜΟΓΔ) 

4. Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθά πλαιιαζζνκέλσλ (e-ππεξεζίεο) 

(Με ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΓΔ) 

 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α’, Σ’ (εθηφο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνχ), Ε’ (εθηφο ησλ αξηζκψλ 3, 

4 θαη 7), Ζ’, Θ’, Η’, ΗΑ’, ΗΒ’, ΗΓ’, ΗΓ’, ΗΔ’, ΗΣ’, ΗΕ’, ΗΖ’, ΗΘ’, Κ’, ΚΑ’, ΚΒ’ θαη ΚΓ’ 

2. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, Γηεχζπλζε Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη 

Πίζηεσο, Πι. Κάληγγνο - 101 81 ΑΘΖΝΑ 

3. ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ, Γ/λζε πζηεκάησλ Πιεξσκψλ & Γηαθαλνληζκνχ, Δ. 

Βεληδέινπ 21, 102 50 ΑΘΖΝΑ 

4. ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ, Απηνηειέο Σκήκα Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο Γεκάξρνπ, 

Βαζ. Γεσξγίνπ 1Α, 546 40 ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

5. ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ, Γ/λζε Οηθνλνκηθνχ/3α, Μεζνγείσλ 227-231, 164 51 

ΥΟΛΑΡΓΟ 

6. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ, ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ & ΠΡΟΝΟΗΑ, Γ/λζε 

Οηθνλνκηθήο Δπνπηείαο & Δπηζεψξεζεο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, ηαδίνπ 29, 101 10 ΑΘΖΝΑ 

7. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ, Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Σ.Α., Σκήκα Δζφδσλ, ηαδίνπ 27, 

101 83 ΑΘΖΝΑ 

8. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ, Γ/λζε Δζηκνηππίαο, Εαινθψζηα 3, 106 71 ΑΘΖΝΑ 

9. ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΣΖ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ, ηξαηεγνχ 

Καιιάξε 33 Α, 154 52 ΠΑΛΑΗΟ ΦΤΥΗΚΟ  

10. Γ.Δ.Π.Ο.Γ.Α.Θ. ΑΔ, Π. Γξάθνπ 11 & Πηλδάξνπ, 322 00 ΘΖΒΑ 

11. . ΚΑΡΑΓΗΛΑΝΖ, Λ. Βνπιηαγκέλεο 564Β, 164 52 ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ 

12. ΔΡΝΣ & ΓΗΑΝΓΚ Α.Δ., 11ν ρικ. Δ.Ο. Αζελψλ – Λακίαο, Σ.Κ. 144 51 ΑΘΖΝΑ 

13. ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ, Γ/λζε Γηνηθεηηθνχ, Λπθνχξγνπ 12, 

105 51 ΑΘΖΝΑ 

14. ΓΗΔΘΝΖ ΔΝΧΖ ΑΣΤΝΟΜΗΚΧΝ, Ηθηίλνπ 2, 105 52 ΑΘΖΝΑ 

15. ΚΑΛΑΘΟΦΑΗΡΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΜΔΛΗΗΧΝ, άκνπ & Γελλεκαηά 1, 

151 27 ΜΔΛΗΗΑ 
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16. ΓΖΜΟ ΠΑΣΡΔΧΝ, Γ/λζε Οηθνλνκηθνχ – Λνγηζηήξην, Μαηδψλνο 108, 262 21 

ΠΑΣΡΑ 

17. ΑΣΣΗΚΖ ΟΓΟ, 41,9 ρικ. Αηηηθήο Οδνχ, 190 02 ΠΑΗΑΝΗΑ  

18. BAKER TILLY HELLAS, Λεσθ. Μεζνδείσλ 396, 153 41 ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΖ 

19. ΔΛΛΖΝΗΚΟ Α.Δ., Μεηξνπφιεσο 5, 105 57 ΑΘΖΝΑ 

20. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΝΣΖΡΖΖ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΟΤ ΣΡΟΥΑΗΟΤ ΤΛΗΚΟΤ 

Α.Δ. (ΔΣΤ), Καξφινπ 1, 104 37 ΑΘΖΝΑ 

21. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΑΘΖΝΑ, Δπηηξνπή Δθπαίδεπζεο 

θαη Δξεπλψλ, Αγ. ππξίδσλνο 28 & Μήινπ 1, 122 10 ΑΗΓΑΛΔΧ 

22. ΔΘΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟΟΝΣΧΝ & ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΤ 

ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ (ΔΟΠΠΔΠ), Λεσθ. Δζληθήο Αληηζηάζεσο 41, 142 34 Ν. ΗΧΝΗΑ 

23. ΤΛΛΟΓΟ ΠΑΛΑΗΜΑΥΧΝ ΠΟΓ/ΣΧΝ ΓΟΞΑ ΚΑΗΝΟΤΡΓΗΟΤ, Καηλνχξγην Γήκνπ 

Αγξηλίνπ, 300 05 ΚΑΗΝΟΤΡΓΗΟ 

 

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 

2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ 

3. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ  

4. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

5. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γ/ληψλ 

6. Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 

7. Γ/λζε Δθαξκνγήο ηεο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Ννκνζεζίαο, Τπνδ/λζε Α’ Άκεζεο 

Φνξνινγίαο - Σκήκαηα Α’ (3), Β’ (6) 

8. Γ/λζε Δθαξκνγήο ηεο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Ννκνζεζίαο, Απηνηειέο Σκήκα Β’ - 

Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (Κ.Φ.Α..) 

9. Γ/λζε Παξνρήο Φνξνινγηθψλ Τπεξεζηψλ – Απηνηειέο Σκήκα Σ' - Μεηξψνπ θαη 

Δγγξαθήο Φνξνινγνπκέλσλ 

10. Γ/λζε Κνηλσθειψλ Πεξηνπζηψλ – Σκήκα Β’ – Κνισλνχ 2, 101 84 ΑΘΖΝΑ 

11. Γ/λζε 49ε Υξεκαηνδνηηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Γηαρείξηζεο Κξαηηθψλ Γηαζεζίκσλ, 

Παλεπηζηεκίνπ 37, 101 65 ΑΘΖΝΑ 
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