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ΘΔΜΑ: πκπιήξωζε ηεο ΠΟΛ.1113/2015 εγθπθιίνπ καο, ζρεηηθά κε ηηο εθπηπηόκελεο 

θαη κε δαπάλεο.  

  

Με αθνξκή εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία καο, αλαθνξηθά κε ηα 

πην θάησ δεηήκαηα, ζαο παξέρνπκε ηηο αθφινπζεο δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ νξζή θαη 

νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηνπο: 

 

 Α. Εεκία πνπ πξνθύπηεη ζε βάξνο επηρείξεζεο ιόγω εθρώξεζεο απαηηήζεώλ 

ηεο 

1. Με ηελ ΠΟΛ. 1113/2015 εγθχθιηφ καο δηεπθξηλίζηεθε φηη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 22 ηίζεηαη ν γεληθφο θαλφλαο γηα ηελ έθπησζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δαπαλψλ, κε 

ηελ έλλνηα φηη θαη’ αξρήλ εθπίπηνπλ φιεο νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη πξνο ην 

ζπκθέξνλ ηεο επηρείξεζεο θαη επηπξνζζέησο πιεξνχλ ηα ινηπά θξηηήξηα πνπ ηίζεληαη ζην 

άξζξν απηφ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 23 θαη ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ 

άξζξνπ 48, αλαθνξηθά κε ηηο δαπάλεο πνπ θαηά ξεηή δηαηχπσζε ηνπ λφκνπ δελ εθπίπηνπλ 

απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ επηρεηξήζεσλ. 

2. Με ηελ ίδηα σο άλσ εγθχθιην δηεπθξηλίζηεθε φηη ε δεκία ε νπνία πξνθχπηεη ζε 

βάξνο επηρείξεζεο ιφγσ εθρψξεζεο απαηηήζεσλ ηεο ζε εηαηξεία πξαθηνξείαο 
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επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ (factoring) ηνπ λ.1905/1990 (ηξάπεδα ή αλψλπκε εηαηξεία) ή 

ζε αιινδαπή εηαηξεία factoring, ε νπνία ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ αιινδαπή ή ζηελ 

πεξίπησζε εθρψξεζεο απαηηήζεσλ ζε εκεδαπή ή αιινδαπή εηαηξεία, εμεηάδεηαη ππφ ην 

πξίζκα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ.4172/2013. 

3. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 361 ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άξζξα 455 επ. ΑΚ νξίδεηαη 

φηη γηα ηε ζχζηαζε ή αιινίσζε ελνρήο κε δηθαηνπξαμία απαηηείηαη ζχκβαζε, εθφζνλ ν 

λφκνο δελ νξίδεη δηαθνξεηηθά, ελψ ν δαλεηζηήο κπνξεί κε ζχκβαζε λα κεηαβηβάζεη ζε 

νθεηιέηε (εθρψξεζε). 

4. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ δηεπθξηλίδεηαη φηη ε δεκία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθρψξεζε 

απαηηήζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηα αλαθεξζέληα ζηελ παξάγξαθν 3, εθπίπηεη 

απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη πιεξνχληαη αζξνηζηηθά νη 

πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ.4172/2013, θαη’ αλάινγε εθαξκνγή ησλ φζσλ έρνπλ 

δηεπθξηληζζεί κε ηελ ΠΟΛ.1113/2015 εγθχθιην γηα ηε δεκία πνπ πξνθχπηεη ζε βάξνο 

επηρείξεζεο ιφγσ εθρψξεζεο απαηηήζεσλ ζε εηαηξεία πξαθηνξείαο επηρεηξεκαηηθψλ 

απαηηήζεσλ (factoring) ηνπ λ.1905/1990 (ηξάπεδα ή αλψλπκε εηαηξεία) ή ζε αιινδαπή 

εηαηξεία factoring ε νπνία ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ αιινδαπή, θαζφζνλ πξφθεηηαη γηα κηα 

νηθνλνκηθή ζπλαιιαγή πνπ απνβιέπεη ζηελ αληηκεηψπηζε ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ ηεο 

επηρείξεζεο.  

Σα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη ζε θάζε πεξίπησζε κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ 

ζην άξζξν 50 ηνπ λ. 4172/2013 πεξί ηεθκεξίσζεο ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ζηελ πεξ. 

ηγ’ ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ ίδηνπ λφκνπ ζρεηηθά κε ηε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ησλ δαπαλψλ πνπ 

θαηαβάιινληαη ζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα πνπ είλαη θνξνινγηθφο 

θάηνηθνο ζε θξάηνο κε ζπλεξγάζηκν ή πνπ ππφθεηηαη ζε πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο. 

 

 Β. Εεκία πνπ  πξνθύπηεη ζε βάξνο επηρείξεζεο από ηελ εθθαζάξηζε εηαηξείαο 

ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη, θαζώο θαη ιόγω κείωζεο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο 

ηειεπηαίαο 

1. Με ηελ ΠΟΛ. 1113/2015 εγθχθιηφ καο δηεπθξηλίζηεθε φηη ε δεκία πνπ πξνθχπηεη 

απφ ηελ απνηίκεζε ηίηισλ, ρξενγξάθσλ, ππνρξεψζεσλ, θ.ιπ. δελ είλαη δαπάλε πνπ 

αληηζηνηρεί ζε πξαγκαηηθή ζπλαιιαγή, αιιά ε φπνηα δαπάλε ζα πξνθχςεη θαηά ηε 

κεηαβίβαζε ησλ ππφςε ηίηισλ, θ.ιπ. ή εμφθιεζε ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο. 

2. Απφ ηε λνκνινγία ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ έρεη θξηζεί φηη φηαλ κηα επηρείξεζε 

θαηέρεη κεηνρέο αλψλπκεο εηαηξείαο, ε ηειεπηαία δε πξνβεί ζε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ ηεο 

θεθαιαίνπ θαη ζε αληίζηνηρε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρψλ ηεο, ε ππνηίκεζε 

απηή ησλ κεηνρψλ δελ ζπληζηά γηα ηελ επηρείξεζε θάηνρν ησλ ελ ιφγσ κεηνρψλ 
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πξαγκαηνπνηεζείζα δεκία πνπ λα κπνξεί λα εθπεζζεί απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο, 

εθφζνλ δελ έιαβε ρψξα θαη εθπνίεζε κεηνρψλ ζηελ ππνηηκεζείζα αμία ηνπο (.η.Δ. 

1168/1988 7κεινχο, 290/1989, 936/1992). 

3. Ζ πλέιεπζε ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ Ννκηθψλ Γηεπζχλζεσλ ηεο Γηνίθεζεο κε ηελ 

αξηζ. 628/08.06.1984 γλσκνδφηεζή ηεο γλσκνδφηεζε φηη, φηαλ κία επηρείξεζε θαηέρεη 

κεηνρέο αλψλπκεο εηαηξείαο θαη ιφγσ απηήο ηεο ζπκκεηνρήο θέξεηαη φηη απνθηά δεκία, ε 

δεκία απηή θαζίζηαηαη νξηζηηθή θαη εθθαζαξηζκέλε φηαλ απνθηάηαη απφ ηελ πψιεζε ησλ 

ππφςε ζπκκεηνρψλ, ελψ αλ δελ ιάβεη ρψξα πψιεζε απηή νξηζηηθνπνηείηαη κε ηελ 

εθθαζάξηζε ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο. 

4. Ζ Γ/λζε Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ & Πίζηεσο (Σκήκα Α’) ηεο Γεληθήο Γ/λζεο 

Δζσηεξηθνχ Δκπνξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο (λπλ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ), κεηά απφ ζρεηηθφ εξψηεκα ηεο 

ππεξεζίαο καο γηα ηνλ ρξφλν πνπ πξνθχπηεη ην ηειηθφ πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο Α.Δ., καο 

γλψξηζε κε ην αξηζ. πξση.Κ2 – 3748/21.06.2011 έγγξαθφ ηεο, κεηαμχ άιισλ, φηη ν 

ηζνινγηζκφο ιήμεο ηεο εθθαζάξηζεο θαζίζηαηαη νξηζηηθφο θαη επηθέξεη απνηειέζκαηα απφ 

ηελ έγθξηζή ηνπ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο, ε νπνία είλαη ην 

αξκφδην γηα ηελ έγθξηζή ηνπ φξγαλν (αξηζ. πξση. Γ12 1103713 ΔΞ 2011/19.07.2011 

έγγξαθφ καο).      

5. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 293 ηνπ λ.4072/2012 νξίδεηαη φηη ε θνηλνπξαμία είλαη 

εηαηξεία ρσξίο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα. Δθφζνλ θαηαρσξεζεί ζην Γ.ΔΜΖ. ή εκθαλίδεηαη 

πξνο ηα έμσ, απνθηά, σο έλσζε πξνζψπσλ, ηθαλφηεηα δηθαίνπ θαη πησρεπηηθή ηθαλφηεηα. 

ηελ θνηλνπξαμία πνπ ζπζηήζεθε κε ζθνπφ ην ζπληνληζκφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ κειψλ 

ηεο εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο γηα ηελ αζηηθή εηαηξεία. Ζ ζχκβαζε θνηλνπξαμίαο 

κπνξεί λα πξνβιέπεη φηη γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηεο θνηλνπξαμίαο έλαληη ηξίησλ ηα 

θνηλνπξαθηνχληα κέιε ζα επζχλεηαη εηο νιφθιεξνλ. Δθφζνλ, ε θνηλνπξαμία αζθεί εκπνξηθή 

δξαζηεξηφηεηα, θαηαρσξίδεηαη ππνρξεσηηθά ζην Γ.Δ.ΜΖ. θαη εθαξκφδνληαη σο πξνο απηή 

αλαιφγσο νη δηαηάμεηο γηα ηελ νκφξξπζκε εηαηξεία.  

6. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.4172/2013 νξίδεηαη φηη νη φξνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Κ.Φ.Δ. έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ πξνβιέπεη ε θείκελε 

λνκνζεζία, εθηφο αλ ν Κ.Φ.Δ. νξίδεη δηαθνξεηηθά. Δηδηθφηεξα, κεηαμχ άιισλ, γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηνπ ηζρχνληνο Κ.Φ.Δ. λνείηαη σο λνκηθή νληφηεηα θαη θάζε θχζεο θνηλνπξαμία.   

7. Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εθθαζάξηζε εηαηξείαο (ζπγαηξηθήο) ηεο 

νπνίαο ηηο κεηνρέο θαηέρεη άιιε εηαηξεία (κεηξηθή), ε ππφςε αμία ζηα βηβιία ηεο δεχηεξεο 

εηαηξείαο απνηειεί δεκία νξηζηηθή θαη εθθαζαξηζκέλε, θαζφζνλ ε δεκία ησλ ζπκκεηνρψλ 

νξηζηηθνπνηείηαη κε ηελ αλαγθαζηηθή δηαγξαθή ηνπο θαη εκθάληζε ηεο αμίαο απηψλ ζε 

απνηειεζκαηηθφ ινγαξηαζκφ (απψιεηα πάγηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ – ζρεη. 5449/2013 

ΑΔΑ: 6ΗΚΥΗ-ΥΜΛ



4 
 

ΓΔΦ ΑΘ). Καηά ζπλέπεηα θαη δεδνκέλνπ φηη δελ πξφθεηηαη γηα κία απνηίκεζε ησλ ππφςε 

ζπκκεηνρψλ, αιιά γηα νξηζηηθή δηαγξαθή ζπκκεηνρψλ, ην ππφςε πνζφ εθπίπηεη κε ηηο 

πξνυπνζέζεηο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22 θαη 23 ηνπ λ.4172/2013. Δπηζεκαίλεηαη φηη αλ 

νη ππφςε εηαηξείεο είραλ θαηαζηεί ζπλδεδεκέλεο θαηά ην άξζξν 2 ηνπ λ. 4172/2013 κέζσ 

ηεο αγνξάο κεηνρψλ, γηα ηηο ελ ιφγσ ζπλαιιαγέο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 50 

ηνπ ίδηνπ λφκνπ πεξί ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ.  

Σα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε εθθαζάξηζεο θνηλνπξαμίαο, δεδνκέλνπ φηη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 293 ηνπ λ. 4072/2012, ε θνηλνπξαμία πνπ αζθεί 

εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα αληηκεησπίδεηαη σο νκφξξπζκε εηαηξεία. 

8. Όζνλ αθνξά ζηε δεκία απφ ηελ εθθαζάξηζε αιινδαπήο εηαηξείαο, απηή εμεηάδεηαη 

ζην πιαίζην ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4172/2013, κε βάζε ηηο νπνίεο 

ε δεκία απηή σο δεκία αιινδαπήο θαηαξρήλ δελ κπνξεί λα ζπκςεθηζηεί κε εηζνδήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ ζηελ εκεδαπή. Ωζηφζν, κπνξεί λα ζπκςεθηζηεί κε εηζνδήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ ζε θξάηε – κέιε ηεο Δ.Δ. ή ηνπ Δ.Ο.Υ., ηα νπνία δελ απαιιάζζνληαη ζηε βάζε 

ΑΓΦ πνπ έρεη ζπλάςεη θαη εθαξκφδεη ε Διιάδα (ζρεη. ε ΠΟΛ. 1088/2016 εγθχθιηφο καο). 

Δηδηθφηεξα, ε δεκία απφ ηελ εθθαζάξηζε αιινδαπήο απφ θξάηνο – κέινο ηεο Δ.Δ. ή ηνπ 

Δ.Ο.Υ. ζα πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη δηαθεθξηκέλα ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκςεθηζζεί εληφο πεληαεηίαο κε κειινληηθά έζνδα απφ ρψξεο ηεο ΔΔ θαη 

ηνπ Δ.Ο.Υ. (εμαηξνπκέλσλ ησλ εηζνδεκάησλ εθείλσλ πνπ απαιιάζζνληαη ηεο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο). Ωο θξίζηκνο ρξφλνο γηα ηελ έλαξμε ηεο πεληαεηίαο ιακβάλεηαη εθείλνο ηεο 

πίζησζεο ηεο δεκίαο απφ εθθαζάξηζε ζηα βηβιία ηεο εκεδαπήο επηρείξεζεο. 

9. Όζνλ αθνξά ζηε δεκία πνπ πξνθχπηεη ζε βάξνο επηρείξεζεο απφ ηελ επηζηξνθή 

θαη αθχξσζε κέξνπο ησλ κεηνρψλ αλψλπκεο εηαηξείαο ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη, ιφγσ 

κείσζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ηειεπηαίαο, απηή δελ αλαγλσξίδεηαη γηα έθπησζε απφ 

ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηεο, θαζφζνλ δελ έρεη ιάβεη ρψξα ε εθπνίεζε ησλ κεηνρψλ. Σα 

αλσηέξσ εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε κείσζε ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ αλψλπκεο εηαηξείαο πξαγκαηνπνηεζεί κε αληίζηνηρε κείσζε ηεο 

νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρψλ ηεο. 

 

Γ. Εεκία από ηε κεηαβίβαζε εηαηξηθώλ νκνιόγωλ ηνπ λ.3156/2003 

1. Με ηελ ΠΟΛ.1032/2015 εγθχθιηφ καο δηεπθξηλίζηεθε φηη απφ ηνλ θφξν 

εηζνδήκαηνο απαιιάζζεηαη θαη ε ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κεηαβίβαζε εκεδαπψλ 

εηαηξηθψλ νκνιφγσλ, θαη' εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ 

λ.3156/2003, θαζφζνλ νη δηαηάμεηο απηέο σο εηδηθφηεξεο θαηηζρχνπλ ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ 

λ.4172/2013. Γηα ιφγνπο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ζχκθσλα κε ηελ πάγηα λνκνινγία ΓΔΔ, ηεο 

ίδηαο απαιιαγήο ηπγράλνπλ θαη ηα εηαηξηθά νκφινγα πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ εηαηξείεο ΔΔ 
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θαη ΔΟΥ/ΔΕΔ. Ωζηφζν, ζε πεξίπησζε δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζεο ηεο ππφςε ππεξαμίαο, 

απηή θνξνινγείηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ.4172/2013. 

2. Καηά ζπλέπεηα, ε ηπρφλ δεκία πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κεηαβίβαζε ησλ σο άλσ 

εηαηξηθψλ νκνιφγσλ αλαγλσξίδεηαη πξνο έθπησζε θαηά ηνλ ρξφλν πξαγκαηνπνίεζήο ηεο, 

θαζφζνλ, φπσο δηεπθξηλίζζεθε πην πάλσ ε ππεξαμία απφ ηελ ίδηα αηηία θνξνινγείηαη θαηά 

ηελ θεθαιαηνπνίεζε ή ηε δηαλνκή ηεο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ.4172/2013. 

3. Όηαλ ε κεηαβίβαζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ θπζηθφ πξφζσπν ε δεκία δελ 

αλαγλσξίδεηαη ζε θακία πεξίπησζε. 

 

 Γ. Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε ηόθωλ ππεξεκεξίαο πνπ πξνθύπηνπλ ιόγω 

νθεηιήο θόξωλ, ηειώλ, εηζθνξώλ πξνο ην Γεκόζην ή ΝΠΓΓ    

1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. ε’ ηνπ άξζξνπ 23  ηνπ λ.4172/2013 νξίδεηαη φηη απφ ηα 

αθαζάξηζηα έζνδα ησλ επηρεηξήζεσλ δελ εθπίπηνπλ ηα πξφζηηκα θαη πνηλέο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζαπμήζεσλ.  

2. Με ηελ ΠΟΛ. 1113/2015 εγθχθιηφ καο δηεπθξηλίζζεθε φηη ηα ππφςε πξφζηηκα θαη 

πνηλέο πξνέξρνληαη απφ ηελ αζέηεζε ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ή 

παξαβάζεσλ δηαηάμεσλ λφκνπ. Δπίζεο, κε ηελ ίδηα εγθχθιηφ καο δηεπθξηλίζηεθε φηη ζηελ 

έλλνηα ησλ πξνζηίκσλ θαη πνηλψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζαπμήζεσλ, πνπ δελ 

εθπίπηνπλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. ε’ ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ.4172/2013 

πεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ, θαη νη ηφθνη ππεξεκεξίαο ιφγσ νθεηιήο θφξσλ, ηειψλ, 

δαζκψλ, εηζθνξψλ, ακνηβψλ, θ.ιπ. 

3. Δμάιινπ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. α’ ηνπ ίδηνπ σο άλσ άξζξνπ θαη λφκνπ νξίδεηαη 

φηη απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ επηρεηξήζεσλ δελ εθπίπηνπλ νη ηφθνη απφ δάλεηα πνπ 

ιακβάλεη κία επηρείξεζε απφ ηξίηνπο, πιελ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ, δηαηξαπεδηθψλ δαλείσλ 

θαη νκνινγηαθψλ δαλείσλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, θαηά ην κέηξν εθείλν πνπ νξίδεηαη κε ηηο 

ίδηεο απηέο δηαηάμεηο. ηνπο αλσηέξσ ηφθνπο πεξηιακβάλνληαη θάζε είδνπο ηφθνη δαλείσλ ή 

πηζηψζεσλ γεληθά ηεο επηρείξεζεο ρσξίο λα γίλεηαη δηάθξηζε σο πξνο ην είδνο ησλ ηφθσλ 

(ζπκβαηηθνί ή ππεξεκεξίαο).   

4. Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη ηα πξφζηηκα θαη νη πνηλέο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

πξνζαπμήζεσλ, δελ αλαγλσξίδνληαη πξνο έθπησζε απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ 

επηρεηξήζεσλ κε εμαίξεζε ηνπο ηφθνπο δαλείσλ ή γεληθά πηζηψζεσλ, θαζφζνλ απφ ηε 

ζπζηεκαηηθή εξκελεία ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξ. α’ ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ ίδηνπ λφκνπ εθπίπηνπλ 

φινη νη ηφθνη πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ην νξηδφκελν απφ ηηο ίδηεο δηαηάμεηο φξην. 

5. Καηφπηλ φισλ φζσλ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θαη δεδνκέλνπ φηη θαηαξρήλ 

εθπίπηνπλ φινη νη ηφθνη δαλείσλ θαη πηζηψζεσλ, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ νξίνπ πνπ ηίζεηαη κε 

ηελ πεξ. α’ ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ.4172/2013, ρσξίο λα γίλεηαη δηάθξηζε σο πξνο ην είδνο 
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ηνπο, δηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ έλλνηα ησλ ηφθσλ ππεξεκεξίαο πνπ δελ εθπίπηνπλ απφ ηα 

αθαζάξηζηα έζνδα κίαο επηρείξεζεο πεξηιακβάλνληαη κφλν εθείλνη πνπ πξνθχπηνπλ ιφγσ 

νθεηιήο θφξσλ, ηειψλ, δαζκψλ, εηζθνξψλ, ακνηβψλ πξνο ην Γεκφζην ή λνκηθά πξφζσπα 

δεκνζίνπ δηθαίνπ.      

 

 Δ. Υξόλνο έθπηωζεο δαπαλώλ ζε πεξίπηωζε ζπλερηδόκελεο παξνρήο 

ππεξεζίαο ε νπνία νινθιεξώλεηαη ζε επόκελε ρξήζε 

1. Με ηελ ΠΟΛ.1113/2015 εγθχθιηφ καο δηεπθξηλίζζεθε, αλαθνξηθά κε ηνλ ρξφλν 

έθπησζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δαπαλψλ, φηη απηέο εθπίπηνπλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα 

ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο ην νπνίν αθνξνχλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 23 

(π.ρ. ρξφλνο έθπησζεο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, θ.ιπ.). Οη δαπάλεο ησλ νπνίσλ ηα 

δηθαηνινγεηηθά εθδίδνληαη ή ιακβάλνληαη έσο ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ 

θαη αθνξνχλ ηελ θιεηφκελε ρξήζε επίζεο εθπίπηνπλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπ έηνπο 

πνπ αθνξνχλ. 

2. Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, ζε πεξίπησζε ζπλερηδφκελεο παξνρήο ππεξεζίαο, ε νπνία 

νινθιεξψλεηαη ην επφκελν θνξνινγηθφ έηνο, αλεμάξηεηα αλ ην ζρεηηθφ δηθαηνινγεηηθφ 

εθδίδεηαη πξηλ ή κεηά ηελ πξνζεζκία θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ, ε ζρεηηθή δαπάλε 

εθπίπηεη ζην θνξνινγηθφ έηνο εληφο ηνπ νπνίνπ νινθιεξψλεηαη ε παξνρή θαη ππάξρεη 

ππνρξέσζε έθδνζεο ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηνινγεηηθνχ.  

Σ. Υξόλνο έθπηωζεο ηνπ αγγειηνζήκνπ  

1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.2328/1995, κε ηηο νπνίεο 

θαζνξίζηεθε ε δηαδηθαζία θαηαβνιήο θαη απφδνζεο ηνπ αγγειηνζήκνπ, νξίδεηαη φηη 

απαγνξεχεηαη ε θαηαρψξηζε ή ε κεηάδνζε δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ ή ε αλάιεςε 

ρνξεγίαο εθπνκπήο ή ε δηάζεζε ρψξνπ ζε έληππν ή ξαδηνθσληθνχ ή ηειενπηηθνχ ρξφλνπ 

γηα ηε κεηάδνζε δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ, ρσξίο ηελ έθδνζε ηηκνινγίνπ, πνπ εθδίδεηαη 

θαηά ηνλ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ (λπλ ΔΛΠ) θαη επί ηνπ νπνίνπ αλαγξάθεηαη θαη ην 

πνζφ ηνπ αγγειηνζήκνπ πνπ αλαινγεί.  

Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαη λφκνπ νξίδεηαη, κεηαμχ 

άιισλ, φηη θάζε εκεξνινγηαθφ δίκελν θαη κέρξη ηελ 20ε εκέξα ηνπ κήλα πνπ αθνινπζεί ην 

δίκελν, θαηαηίζεηαη κε ηε ζπκπιήξσζε εηδηθψλ εληχπσλ απφ ηνλ δηαθεκηδφκελν ή εθφζνλ 

κεζνιαβεί δηαθεκηζηήο, απφ ηνλ δηαθεκηζηή θαη` εληνιή ηνπ δηαθεκηδνκέλνπ, ην 

αγγειηφζεκν ζην φλνκα ηνπ κέζνπ ελεκέξσζεο, ζην νπνίν έγηλε ε δηαθεκηζηηθή πξνβνιή, 

ζε ηξάπεδεο ζπκβεβιεκέλεο κε ηα θαηά λφκν αξκφδηα γηα ηελ είζπξαμε ηνπ αγγειηνζήκνπ 

αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ζε ζρεηηθνχο ινγαξηαζκνχο ηνπο.  
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Σέινο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 12 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαη λφκνπ νξίδεηαη, κεηαμχ 

άιισλ, φηη ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη θαηαβιεζεί απφ ηνλ δηαθεκηζηή ή ηνλ δηαθεκηδφκελν 

εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο ην αγγειηφζεκν επί ησλ δηαθεκίζεσλ, αλεμάξηεηα απφ ηηο άιιεο 

ζπλέπεηεο, νη ζρεηηθέο δηαθεκηζηηθέο δαπάλεο δελ εθπίπηνπλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπ 

δηαθεκηζηή θαη ηνπ δηαθεκηδνκέλνπ, έζησ θαη αλ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε κεζνιαβεί 

δηαθεκηζηήο. 

2. Μεηά απφ φια φζα αλαθέξζεθαλ πην πάλσ ζπλάγεηαη, φηη ην αγγειηφζεκν εθπίπηεη 

απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο ην νπνίν αθνξά, ήηνη ηνπ θνξνινγηθνχ 

έηνπο ζην νπνίν εθδφζεθαλ ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη πιεξνχληαη 

αζξνηζηηθά νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ.4172/2013 θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λ. 4387/2016 κε βάζε ηηο 

νπνίεο απφ 1.8.2016 θαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο επηβνιήο ηνπ αγγειηνζήκνπ.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ηνπ αγγειηνζήκνπ, νη 

ζρεηηθέο δηαθεκηζηηθέο δαπάλεο δελ εθπίπηνπλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπ δηαθεκηζηή 

θαη ηνπ δηαθεκηδνκέλνπ, θαηά ξεηή δηαηχπσζε ηνπ λ.2328/1995. 

 

Ε. Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ εηαίξωλ ΔΠΔ/ΗΚΔ πνπ 

είλαη ηαπηόρξνλα θαη δηαρεηξηζηέο, θαζώο θαη κειώλ Γ ΑΔ πνπ θαηέρνπλ άλω ηνπ 

3% ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Α.Δ. 

1. Με ηελ ΠΟΛ.1113/2015 εγθχθιηφ καο δηεπθξηλίζηεθε φηη νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 

ησλ εηαίξσλ Δ.Π.Δ. ή Η.Κ.Δ. δελ εθπίπηνπλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ εηαηξεηψλ απηψλ, 

αιιά ζε πεξίπησζε πνπ νη εηαίξνη ιακβάλνπλ ακνηβή θαη αζθνχλ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, νη αζθαιηζηηθέο ηνπο εηζθνξέο ζα εθπίπηνπλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο 

αηνκηθήο ηνπο επηρείξεζεο. Αλ δελ αζθνχλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη επηπιένλ νη 

ακνηβέο πνπ ιακβάλνπλ απφ ηελ Δ.Π.Δ. ή ηελ Η.Κ.Δ. ζεσξνχληαη σο εηζφδεκα απφ 

κηζζσηέο ππεξεζίεο, ηφηε νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζα εθπίπηνπλ απφ ην εηζφδεκά ηνπο 

απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο θαη ζα δεισζνχλ απφ ηα θπζηθά πξφζσπα ζηε δήισζε 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηφο ηνπο (Δ1).  

2. Οκνίσο, ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηα απφ ηα παξαπάλσ κέιε είλαη ηαπηφρξνλα θαη 

δηαρεηξηζηέο ζηηο πην πάλσ εηαηξείεο, νη νπνίνη επίζεο δελ ιακβάλνπλ θακία ακνηβή ιφγσ 

ηεο ηδηφηεηάο ηνπο απηήο, νη ππφςε αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο δελ εθπίπηνπλ απφ ηα 

αθαζάξηζηα έζνδα ησλ εηαηξεηψλ.  

3. Δπίζεο, κε ηελ σο άλσ εγθχθιην δηεπθξηλίζηεθε φηη νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 

κειψλ Γ.. Α.Δ. πνπ δελ αζθνχλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη δελ ζπκκεηέρνπλ ζην 

θεθάιαην ησλ ππφςε εηαηξεηψλ θαη επηπιένλ νη ακνηβέο πνπ ιακβάλνπλ ιφγσ ηεο ηδηφηεηάο 
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ηνπο απηήο ζεσξνχληαη σο εηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο, ηφηε νη αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο ζα εθπίπηνπλ απφ ην εηζφδεκά ηνπο απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο θαη ζα δεισζνχλ 

απφ ηα θπζηθά πξφζσπα ζηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηφο ηνπο (Δ1). 

4. Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη, φηη νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο κέινπο Γ.. ΑΔ ην 

νπνίν ζπκκεηέρεη ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο ΑΔ κε πνζνζηφ άλσ ηνπ 3%, θαη θαηά 

ζπλέπεηα ππάξρεη ππνρξέσζε αζθάιηζήο ηνπ ζηνλ ΟΑΔΔ (παξ. 1 άξζξνπ 46 

λ.3518/2006), θαη ην νπνίν δε ιακβάλεη κηζζφ, νχηε νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή Γ θαη 

πεξαηηέξσ δελ αζθεί θακία επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, δελ εθπίπηνπλ απφ ηα 

αθαζάξηζηα έζνδα ηεο ΑΔ νη ππφςε αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο.  

 

Ζ. Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε ηνπ Δηδηθνύ Φόξνπ Καηαλάιωζεο (Δ.Φ.Κ.) 

1. Ζ Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο & Διέγρσλ κε ην αξηζ. 1129 ΔΞ 

15.10.2012 έγγξαθφ ηεο απνθάλζεθε φηη ν Δηδηθφο Φφξνο Καηαλάισζεο φηαλ γίλεηαη 

απαηηεηφο απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην βαξχλεη ην θφζηνο ησλ απνζεκάησλ θαη ζηε ζπλέρεηα 

κε ηελ πψιεζε ησλ απνζεκάησλ εκθαλίδεηαη/ πξνζαπμάλεη ηηο πσιήζεηο.  

2. Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη ν Δ.Φ.Κ. πεξηιακβάλεηαη ζην θφζηνο 

πσιεζέλησλ θαη θαηά ζπλέπεηα επεξεάδεη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο κέζσ ηνπ θφζηνπο 

πσιεζέλησλ θαηά ηελ νξηζηηθή πψιεζε ησλ θαπλνβηνκεραληθψλ πξντφλησλ.  Καηά 

ζπλέπεηα, απηφο δελ εθπίπηεη απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ ππφςε επηρεηξήζεσλ σο 

απηνηειήο δαπάλε (δηπιή έθπησζε).  

3. Δηδηθά γηα ην θξαζί αλαθέξεηαη φηη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ 

λ.4346/2015 ηξνπνπνηήζεθαλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 91 θαη 93 ηνπ λ.2960/2001 

(Σεισλεηαθφο Κψδηθαο) θαη επηβιήζεθε απφ ηελ 01.01.2016 Δ.Φ.Κ. ζην θξαζί. Καη’ 

εμαίξεζε γηα ην θνξνινγηθφ έηνο 2016 θαη δεδνκέλνπ φηη θαηά ηελ απνγξαθή ζηηο 

31.12.2015 δελ είρε ιεθζεί ππφςε ν Δ.Φ.Κ. γηα εθείλα ηα (αδηάζεηα) απνζέκαηα πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηηο 31.12.2015 θαη πξφθεηηαη λα πσιεζνχλ θαηά ην θνξνινγηθφ έηνο 2016, 

κε ηελ παξνχζα γίλεηαη δεθηφ φηη εηδηθά γηα απηά ηα αδηάζεηα απνζέκαηα ν Δ.Φ.Κ. ζα 

εθπέζεη θαηά ην θνξνινγηθφ έηνο πνπ ζα θαηαβιεζεί.  

 

Θ. Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε ηωλ δαπαλώλ ζίηηζεο θαη δηακνλήο πνπ 

πξαγκαηνπνηνύλ νη θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο, γηα νξγάλωζε θαη δηεμαγωγή 

ελεκεξωηηθώλ εκεξίδωλ θαη ζπλαληήζεωλ  

  1. Με ηελ ΠΟΛ.1113/2015 εγθχθιηφ καο δηεπθξηλίζζεθε, κεηαμχ άιισλ, φηη ην πνζφ 

ησλ 300 επξψ γηα ελεκεξσηηθέο εκεξίδεο θαη ζπλαληήζεηο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πεξ. ζ’ 

ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 4172/2013, νη νπνίεο είηε νξγαλψλνληαη απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε 
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είηε απφ ηξίην, ζα εθαξκφδεηαη αλά ζπκκεηέρνληα θαη αλά ελεκεξσηηθή εκεξίδα – 

ζπλάληεζε κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζπλνιηθφ εηήζην πνζφ ηεο ελ ιφγσ δαπάλεο λα κελ 

ππεξβαίλεη ην 0,5% ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο. 

 Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλαθνξά ζηελ σο άλσ εγθχθιην ζε εκεξίδεο θαη ζπλαληήζεηο 

πνπ νξγαλψλνληαη από ηξίηνπο θαηαιακβάλεη απηέο πνπ νξγαλψλνληαη κέζω ηξίηωλ 

πνπ αζθνχλ θαη’ επάγγεικα απηή ηε δξαζηεξηφηεηα (δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ θαη 

ελεκεξσηηθψλ εκεξίδσλ) θαη φρη απηέο ηελ νξγάλσζε ησλ νπνίσλ θαηαιακβάλνπλ ινηπνί 

θξαηηθνί ή κε θνξείο (π.ρ. παλεπηζηήκηα, θξαηηθά λνζνθνκεία, θ.ιπ.). 

 2. Απφ εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία καο πξνθχπηεη, φηη 

θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο, ζην πιαίζην ελεκέξσζεο επηζηεκφλσλ πγείαο (γηαηξνί, 

θαξκαθνπνηνί θ.ν.θ.) ζπκκεηέρνπλ ζην θφζηνο νξγάλσζεο θαη δηεμαγσγήο ελεκεξσηηθψλ 

εκεξίδσλ ή ζπλεδξίσλ, κεηά απφ πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ 

Φαξκάθσλ (Δ.Ο.Φ), κέζσ ηεο θάιπςεο ησλ εμφδσλ δηακνλήο θαη ζίηηζεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ (επηζηεκφλσλ πγείαο), δεδνκέλνπ φηη νη επηζηήκνλεο πγείαο είλαη ην 

εμεηδηθεπκέλν θνηλφ πξνο ην νπνίν πξσηίζησο απεπζχλνληαη θαη κέζσ ησλ νπνίσλ 

δηαηίζεληαη ηα πξντφληα ησλ ππφςε εηαηξεηψλ, ζεσξνχληαη δειαδή πειάηεο γηα ηηο αλάγθεο 

εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξίπησζεο ζ’ ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ.4172/2013.  

 Οη ελεκεξσηηθέο εκεξίδεο ή ζπλέδξηα νξγαλψλνληαη είηε απφ ίδηεο ηηο 

θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο (αλεμάξηεηα αλ ηελ νξγάλσζή ηνπο ζηελ πξάμε αλαιακβάλνπλ 

ηξίηνη νη νπνίνη αζθνχλ θαη’ επάγγεικα απηή ηε δξαζηεξηφηεηα), είηε απφ ινηπνχο θνξείο, 

θξαηηθνχο (παλεπηζηήκηα, θξαηηθά λνζνθνκεία θ.ιπ.) ή κε (επηζηεκνληθά ζσκαηεία κε 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, επηζηεκνληθέο ελψζεηο θάζε λνκηθήο κνξθήο κε 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, θ.ιπ.), ππφ ηελ αηγίδα ησλ νπνίσλ ζπκκεηέρνπλ νη 

θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο.  

 3. Απφ φια φζα αλαθέξζεθαλ πην πάλσ θαη δεδνκέλνπ φηη νη ελεκεξσηηθέο 

εκεξίδεο ή ζπλέδξηα νξγαλψλνληαη κεηά απφ πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ Δζληθνχ 

Οξγαληζκνχ Φαξκάθσλ (Δ.Ο.Φ) πξνθχπηεη, φηη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πεξίπησζεο ζ’ ηνπ 

άξζξνπ 23 ηνπ λ. 4172/2013, εκπίπηνπλ νη αληίζηνηρεο δαπάλεο ζίηηζεο θαη δηακνλήο 

πειαηψλ ή εξγαδνκέλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ελεκεξσηηθέο εκεξίδεο ή ζπλέδξηα πνπ 

νξγαλψλνληαη απφ ηελ ίδηα ηελ θαξκαθεπηηθή επηρείξεζε (απηνηειψο ή κέζσ ηξίησλ, 

φπσο δηεπθξηλίζηεθε πην πάλσ ππφ 1). 

 Αληίζεηα, γηα ελεκεξσηηθέο εκεξίδεο νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ινηπνχο 

θξαηηθνχο ή κε θνξείο (αλεμάξηεηα απφ ην αλ δηνξγαλψλνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ή απφ  

ηξίηεο εηαηξείεο πνπ αζθνχλ θαη’ επάγγεικα απηή ηε δξαζηεξηφηεηα), νη δαπάλεο 

νξγάλσζεο θαη δηεμαγσγήο απηψλ πνπ βαξχλνπλ ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο θαη αθνξνχλ 
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ζηε ζίηηζε θαη δηακνλή πειαηψλ ή εξγαδνκέλσλ ηνπο εκπίπηνπλ ζηνλ γεληθφ θαλφλα 

έθπησζεο, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ.4172/2013. 

 Σα αλσηέξσ απνηεινχλ γεληθφ θαλφλα έθπησζεο γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ δαπάλεο ζίηηζεο θαη δηακνλήο πειαηψλ ή εξγαδνκέλσλ ηνπο ζηα πιαίζηα 

νξγάλσζεο θαη δηεμαγσγήο ελεκεξσηηθψλ εκεξίδσλ θαη ζπλαληήζεσλ, επηζεκαίλνληαο φηη 

ζε θάζε πεξίπησζε ηα αλαθεξφκελα πην πάλσ σο πξνο ηνλ ελ ηνηο πξάγκαζη δηνξγαλσηή 

ζπλεδξίνπ - ελεκεξσηηθήο εκεξίδαο (ηξίην ή ηελ ίδηα ηελ εηαηξεία) θαζψο θαη γεληθφηεξα νη 

πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22 θαη 23, ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη 

ζε θάζε πεξίπησζε σο ζέκα πξαγκαηηθφ απφ ηελ αξκφδηα ειεγθηηθή αξρή, κε βάζε ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε δαπάλεο. 

 

       

 Αθξηβέο Αληίγξαθν   Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 

Ζ Πξνϊζηακέλε ηνπ Απηνηεινύο           ΓΔΩΡΓΗΟ ΠΗΣΗΛΖ  

        Σκήκαηνο Γηνίθεζεο             

 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ 

Η. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

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

2. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηνπ 

3. Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Γ.Γ.Γ.Δ. 

4. Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ  (γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα 

ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.) 

5.  Γ/λζε Παξνρήο Φνξνινγηθψλ Τπεξεζηψλ 

 

ΗΗ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 

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 Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ, Γηεχζπλζε Δηαηξεηψλ & Γ.Δ.ΜΖ., 

Πι. Κάληγγνο - 101 81 ΑΘΖΝΑ 

3. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ), 

Βνπιήο 7 - 105 62 ΑΘΖΝΑ 

4. ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ» 
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5. ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ, Καπνδηζηξίνπ 28, ΣΚ 10682 Αζήλα 

6. Grant Thornton, Εεθχξνπ 56, ΣΚ 17564, Παιαηφ Φάιεξν 

7. Νηηλνχδεο Παλαγηψηεο, Αξάηνπ 15, ΣΚ 20200, Κηάην   

8. SILVER MOON ΠΡΟΝΣΑΞΗΟΝ ΔΠΔ, Σξηβσληαλνχ 17, Μεηο, Αζήλα 

9. Αλαζηάζηνο Παπαδφπνπινο, Αιηπέδνπ 18, ΣΚ 18531, Πεηξαηάο 

10. DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS, Φξαγθνθιεζηάο 3α & Γξαληθνχ, ΣΚ 15125, 

Μαξνχζη 

11. ΓΔΡΜΑΝΟ ΗΑΣΡΗΚΑ, Λπζία 33, ΣΚ 12132, Πεξηζηέξη   

12. ΚΟΜΒΟ HOME ΔΠΔ, Θεζζαινλίθεο & Γηγελή 1 Ν. Φηιαδέιθεηα 

13. ALPHA LEASING, Φηιειιήλσλ 6, ΣΚ 10557, Αζήλα 

14. ΦΔΔ, Λ. Κεθηζίαο 289 & Αγξηλίνπ 3, ΣΚ 15232, Υαιάλδξη  

   

ΗΗΗ. ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 

2. Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 

3. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ  

4. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

5. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γ/ληψλ 

6. Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνχ Μεηαξξπζκηζηηθψλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο 

7. Γ/λζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. 

8. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο - Σκήκαηα Α΄ (10) - Β΄ (10) – Γ΄(3) 
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