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     ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ 
 

   ΑΓΑ:  
                                      ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                    Αζήλα, 30 Ηνπλίνπ 2015 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ               

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ                  

ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ                                         

1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 

ΣΜΖΜΑ Β’        

2. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ  

ΣΜΖΜΑ Ε’ Κ.Φ.Α.. 

3. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΑΡΟΥΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ Σ’ ΜΖΣΡΩΟΤ                             

 

ΠΟΛ:1138   

Σασ. Γ/νζη     : Καξ. εξβίαο 10                                      ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 

Σασ. Κωδ.      : 101 84 ΑΘΖΝΑ 

Πληποθοπίερ: Θ. Καθιακάλεο, Δ. Καπνχηζνπ 

                         Γ. Καξχδε 

Σηλέθωνο     : 210 – 3375312 

                         210 - 3638389 

ΦΑΞ               : 210 – 3375001 

                        210 - 3641620 

 

ΘΔΜΑ: Ππόζθεηερ διεςκπινίζειρ ζσεηικά με ηη θοπολογική μεηασείπιζη ηος 

ειζοδήμαηορ αλλοδαπών εηαιπειών ιδιοκηηζίαρ ακινήηος ζηην Δλλάδα, μεηά ηην 

έναπξη ιζσύορ ηων διαηάξεων ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).  

 

  Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:    

   

  ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 

1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ.4172/2013 νξίδεηαη, φηη ηα 

λνκηθά πξφζσπα θαη νη λνκηθέο νληφηεηεο ππνρξενχληαη λα δειψλνπλ ειεθηξνληθά φια ηα 

εηζνδήκαηά ηνπο ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε. 
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2. Με ηελ ΠΟΛ.1060/19.03.2015 εγθχθιην δηεπθξηλίζζεθε, κεηαμχ άιισλ, φηη 

ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο πθίζηαηαη θαη ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ηα πην πάλσ λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο δελ απνθηνχλ εηζφδεκα. 

3. Όζνλ αθνξά ζηα λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο πνπ δελ έρνπλ ηελ 

θνξνινγηθή ηνπο θαηνηθία ζηελ Διιάδα θαη απνθηνχλ εηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία ζηελ 

εκεδαπή, κε ηελ ΠΟΛ.1069/23.03.2015 εγθχθιην δηεπθξηλίζζεθε φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν 

αιινδαπφο δηθαηνχρνο λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα είλαη θάηνηθνο ρψξαο κε ηελ 

νπνία ε Διιάδα έρεη ζπλάςεη χκβαζε γηα ηελ απνθπγή δηπιήο θνξνινγίαο, εθαξκνγή ζα 

έρνπλ νη δηαηάμεηο ηεο αληίζηνηρεο χκβαζεο πνπ ηζρχεη. Έηζη, αθφκα θαη φηαλ ην εηζφδεκα 

απφ αθίλεηα ραξαθηεξίδεηαη σο εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κε βάζε ηελ 

εζσηεξηθή λνκνζεζία ηεο ρψξαο πεγήο ηνπ εηζνδήκαηνο, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε 

ηεο Διιάδαο, ην εηζφδεκα απφ αθίλεηα εμαθνινπζεί λα θνξνινγείηαη ζηελ ρψξα πεγήο 

(Διιάδα), φπσο νξίδεη ην εζσηεξηθφ δίθαην, ζχκθσλα κε ην αληίζηνηρν άξζξν πεξί 

εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία ησλ ΑΓΦ (ζπλήζσο ην άξζξν 6 ησλ ελ ιφγσ 

ζπκβάζεσλ) θαη ην άξζξν πεξί θνξνιφγεζεο θεξδψλ επηρεηξήζεσλ (ζπλήζσο ην άξζξν 7 

ησλ ελ ιφγσ ζπκβάζεσλ), ρσξίο λα εμεηάδεηαη αλ ππάξρεη κφληκε εγθαηάζηαζε ηνπ 

αιινδαπνχ δηθαηνχρνπ ζηελ Διιάδα ή φρη. 

ηελ πεξίπησζε πνπ αιινδαπφο δηθαηνχρνο λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα 

είλαη θάηνηθνο ρψξαο κε ηελ νπνία ε Διιάδα δελ έρεη ζε ηζρχ ζχκβαζε γηα ηελ απνθπγή 

δηπιήο θνξνινγίαο, ηφηε ν ελ ιφγσ αιινδαπφο απνθηά εθ ηεο εθκεηαιιεχζεσο ηνπ αθηλήηνπ 

κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 

6 ηνπ λ. 4172/2013.  

Καη ζηηο δπν παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ν αιινδαπφο δηθαηνχρνο γηα ην εηζφδεκά ηνπ 

απηφ θνξνινγείηαη, σο εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 47 θαη 58 ηνπ λ.4172/2013 θαη γηα ην ζθνπφ απηφ ππνβάιιεη δήισζε 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ ίδηνπ σο άλσ λφκνπ.   

4. Δπίζεο, κε ην αξηζ. ΓΔΑΦΒ 1053891 ΔΞ2015/21.4.2015 έγγξαθφ καο έρεη γίλεη 

δεθηφ, φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αιινδαπή εηαηξία ηδηνθηεζίαο αθίλεηνπ ζηελ Διιάδα είλαη 

θάηνηθνο ρψξαο κε ηελ νπνία ε Διιάδα έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε γηα ηελ απνθπγή δηπιήο 

θνξνινγίαο θαη ην εηζφδεκα απφ αθίλεηα θνξνινγείηαη ζηε ρψξα πεγήο (Διιάδα) ρσξίο λα 

εμεηάδεηαη αλ ππάξρεη κφληκε εγθαηάζηαζε ηνπ αιινδαπνχ δηθαηνχρνπ ζηελ Διιάδα ή φρη, ε 

αιινδαπή εηαηξία θνξνινγείηαη ζηελ Διιάδα αλάινγα κε ηε λνκηθή ηεο κνξθή θαη ηελ 

θαηεγνξία ησλ βηβιίσλ πνπ ηεξεί (παξ. 1 άξζξνπ 58 θαη παξ. 1 θαη 2 άξζξνπ 71 λ. 

4172/2013). 
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5. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, κε ηελ παξνχζα δηεπθξηλίδνληαη ηα αθφινπζα: 

α) Αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ 

απνθηνχλ ζηελ Διιάδα εηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία, αλεμάξηεηα απφ ην αλ απνθηνχλ 

ή φρη κφληκε εγθαηάζηαζε ζηε ρψξα καο, εθπίπηνπλ ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηνπο κε ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 22 θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ζρεη. 

ε αξηζ. ΠΟΛ.1113/2015 εγθχθιηφο καο).    

β) Γηα ηνλ ππνινγηζκφ, απφ 1.1.2014 θαη κεηά, ησλ θνξνινγηθψλ απνζβέζεσλ ησλ 

αθηλήησλ ζηελ Διιάδα ησλ πην πάλσ πξνζψπσλ θαη ιφγσ ηεο αιιαγήο ηνπ ηξφπνπ 

δηελέξγεηαο ησλ απνζβέζεσλ απφ ηα πξφζσπα απηά, δεδνκέλνπ φηη πιένλ ην εηζφδεκά 

ηνπο απφ αθίλεηε πεξηνπζία απνηειεί εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, κε 

βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ.4172/2013, ιακβάλεηαη ην θφζηνο θηήζεο ή 

θαηαζθεπήο ηνπ αθηλήηνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 24 ηνπ λ.4172/2013, 

αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν απφθηεζεο ή θαηαζθεπήο απηνχ, δειαδή είηε απηφ απνθηήζεθε / 

θαηαζθεπάζηεθε πξηλ απφ ηελ 1.1.2014 είηε κεηά ηελ εκεξνκελία απηή. Ωο θφζηνο θηήζεο / 

θαηαζθεπήο ιακβάλεηαη απηφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηα ηεξνχκελα βηβιία, ελψ ζε πεξίπησζε 

πνπ δελ ππήξρε ππνρξέσζε ηήξεζεο βηβιίσλ ιακβάλεηαη ην ηίκεκα, φπσο πξνθχπηεη απφ 

ηνλ ηίηιν κε ηνλ νπνίν απνθηήζεθε ην ζρεηηθφ αθίλεην, ή απφ νπνηνδήπνηε πξφζθνξν κέζν 

(παξαζηαηηθά, θ.ιπ.) ζε πεξίπησζε θαηαζθεπήο ηνπ αθηλήηνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ θαηά ηα αλσηέξσ απνζβέζεσλ ιακβάλνληαη ππφςε νη απνζβέζεηο πνπ 

αλαινγνχλ ζηα πξνεγνχκελα ηεο έλαξμεο ηζρχνο ηνπ λ. 4172/2013 έηε (δηαρεηξηζηηθέο 

πεξηφδνπο) θαη ζα είραλ πξαγκαηνπνηεζεί αλ ηα ελ ιφγσ πξφζσπα εμέπηπηαλ θνξνινγηθέο 

απνζβέζεηο, ππνινγηδφκελεο εμσινγηζηηθά κε βάζε ηνπο ζπληειεζηέο πνπ ίζρπαλ θαηά ηα 

έηε απηά (πεξ.ζη’ παξ.1 άξζξνπ 31 λ.2238/1994), ψζηε ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 

θνξνινγηθψλ απνζβέζεσλ λα κελ ππεξβαίλεη ην θφζηνο θηήζεο / θαηαζθεπήο ηνπ αθηλήηνπ, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4172/2013 θαη ηελ 

ΠΟΛ. 1073/31.3.2015 εγθχθιηφ καο.  

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη νδεγίεο πνπ έρνπλ δνζεί κε ηελ ΠΟΛ.1073/2015 εγθχθιην, 

κε ηελ νπνία θνηλνπνηήζεθαλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.4172/2013 πεξί 

θνξνινγηθψλ απνζβέζεσλ ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

γ) Σέινο, σο πξνο ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 

ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 4172/2013, απηή ππνβάιιεηαη αθφκα θαη φηαλ ηα πην πάλσ πξφζσπα 

δελ απνθηνχλ εηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία ζηελ Διιάδα ή απνθηνχλ εηζφδεκα απφ 

ηδηνρξεζηκνπνίεζε ηνπ αθηλήηνπ ηνπο ζηε ρψξα καο. Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε ηεο 

ηδηνρξεζηκνπνίεζεο, εθπίπηεη ην ηεθκαξηφ κίζζσκα θαηά ην κέηξν πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 

ηξία ηνηο εθαηφ (3%) επί ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
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πεξ. ε’ ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ.4172/2013 θαη φζα έρνπλ γίλεη δεθηά κε ηελ ΠΟΛ.1069/2015 

εγθχθιηφ καο.  

 

ΚΦΑ - ΔΛΠ 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Φ.Γ. (Ν. 

4174/2013), νη νπνίεο ηζρχνπλ απφ 1.1.2014, θάζε πξφζσπν ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη 

ηνπ αιινδαπνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ, κε εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

ππνρξενχηαη λα ηεξεί βηβιία θαη ζηνηρεία πνπ απεηθνλίδνπλ πιήξσο ηηο ζπλαιιαγέο ηεο 

επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη ηα ινγηζηηθά πξφηππα πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ Διιεληθή λνκνζεζία.  

Ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ, απφ 

1.1.2015, απνηεινχλ νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4308/2014 (Δ.Λ.Π.) θαη κέρξη ηηο 31.12.2014 νη 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 4093/2012 (Κ.Φ.Α..).  

Γηα ηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα, ρσξίο κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, ηα 

νπνία δηαζέηνπλ αθίλεηα ζηελ Διιάδα, ηφζν απφ ηηο πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Α.. 

φζν θαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ησλ Δ.Λ.Π., δελ πξνθχπηεη ππνρξέσζε ηήξεζεο 

βηβιίσλ θαη έθδνζεο ζηνηρείσλ.  

Δπεηδή φκσο απφ 1.1.2014 ην εηζφδεκα πνπ απνθηνχλ ζηελ Διιάδα ηα αιινδαπά 

λνκηθά πξφζσπα απφ αθίλεηε πεξηνπζία απνηειεί πιένλ γηα ηελ θνξνινγία εηζνδήκαηνο 

εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ απνθηνχλ ή φρη 

κφληκε εγθαηάζηαζε ζηε ρψξα καο, ηα πξφζσπα απηά ηδηνθηεζίαο αθηλήηνπ, εθφζνλ 

απνθηνχλ εηζφδεκα απφ ηελ ελνηθίαζε ηνπ αθηλήηνπ απηνχ, απφ ηελ εκεξνκελία απηή θαη 

κεηά είλαη ππφρξεα ζε ηήξεζε βηβιίσλ θαη έθδνζε ζηνηρείσλ.  

Γηα ηελ έληαμε ζε θαηεγνξία ηήξεζεο βηβιίσλ ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ φζνλ αθνξά 

ηελ θνξνινγηθή πεξίνδν 2014 εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Α.. θαη απφ 1.1.2015 νη 

δηαηάμεηο ησλ Δ.Λ.Π. Έηζη απφ 1.1.2014 έσο 31.12.2014 απηά πνπ έρνπλ ηε κνξθή ΑΔ, 

ΔΠΔ θαη ΗΚΔ εληάζζνληαη ζε δηπινγξαθηθά βηβιία θαη ηα ινηπά πξφζσπα (πξνζσπηθέο 

εηαηξείεο) ζε ηήξεζε απινγξαθηθψλ βηβιίσλ. 

Απφ 1.1.2015 θαη κεηά ΑΔ, ΔΠΔ, ΗΚΔ, Δηεξφξξπζκεο θαηά κεηνρέο εηαηξείεο, θαζψο 

θαη ΟΔ θαη ΔΔ ησλ νπνίσλ φια ηα άκεζα ή έκκεζα κέιε είλαη είηε νληφηεηεο ηεο πεξ. α’ ηεο 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4308/2014 (ΑΔ., ΔΠΔ, θιπ), είηε άιιεο νληφηεηεο ζπγθξίζηκνπ 

λνκηθνχ ηχπνπ κε ηηο νληφηεηεο ηεο πεξίπησζεο απηήο, εθαξκφδνπλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

ινγηζηηθψλ ηνπο αξρείσλ ην δηπινγξαθηθφ ινγηζηηθφ ζχζηεκα (δηπινγξαθηθά βηβιία). Σα 

ινηπά πξφζσπα εληάζζνληαη ζηηο νληφηεηεο ηεο παξαγξάθνπ 2(γ) ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 
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4308/2014 θαη επνκέλσο ζε ηήξεζε βηβιίσλ (απινγξαθηθά ή δηπινγξαθηθά) κε βάζε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 2 (θχθινο εξγαζηψλ 1.500.000 επξψ).  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη αιινδαπέο ΑΔ θαη ΔΠΔ, ρσξίο εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, νη 

νπνίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 2014 αλήγεηξαλ αθίλεην ηδηνθηεζίαο ηνπο ζηελ 

Διιάδα ή πξαγκαηνπνίεζαλ πξνζζήθεο ή επεθηάζεηο ζε αθίλεην ηδηνθηεζίαο ηνπο ζηελ 

Διιάδα θαη νη νπνίεο κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηεο αλέγεξζεο κε βάζε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ ΚΦΑ είραλ εηδηθή έληαμε ζε ηήξεζε απινγξαθηθψλ βηβιίσλ, εθφζνλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απηήο εθκίζζσζαλ ην αθίλεην απηφ, είλαη ππφρξεεο απφ ηελ έλαξμε 

ηεο εθκίζζσζεο ζε ηήξεζε δηπινγξαθηθψλ βηβιίσλ.  

Δπίζεο δηεπθξηλίδεηαη φηη ηα βηβιία απφ 1.1.2013 ηεξνχληαη αζεψξεηα. Γεδνκέλνπ δε 

φηη απηά ηεξνχληαη κε ζθνπφ ηελ εθπιήξσζε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ 

θνξνινγνπκέλσλ, ε ελεκέξσζε ησλ βηβιίσλ ησλ ελ ιφγσ πξνζψπσλ πξέπεη λα γίλεη ζε 

θάζε πεξίπησζε ην αξγφηεξν κέρξη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο δήισζεο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο. 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ πξναλαθεξνκέλσλ παξαζέηνπκε ηα αθφινπζα 

παξαδείγκαηα: 

Παπάδειγμα 1ο 

Αλλοδαπή ΟΕ, τωρίς εγκαηάζηαζη ζηην Ελλάδα, αποκηά ειζόδημα από ενοικίαζη 

ακινήηοσ ζηην Ελλάδα.  

Μέρξη ηηο 31.12.2013 κε ππφρξεε ζε ηήξεζε βηβιίσλ. Απφ 1.1.2014 είλαη ππφρξεε ζε 

ηήξεζε απινγξαθηθψλ βηβιίσλ, ηα νπνία ζπλερίδεη λα ηεξεί θαη ην 2015. Σελ 1.1.2016 ζα 

ηεξήζεη βηβιία απινγξαθηθά ή δηπινγξαθηθά αλάινγα κε ην θχθιν εξγαζηψλ ησλ δχν 

πξνεγνχκελσλ θνξνινγηθψλ πεξηφδσλ 2014 θαη 2015.  

Παπάδειγμα 2ο 

Αλλοδαπή ΑΕ, ποσ δεν έτει εγκαηάζηαζη ζηην Ελλάδα, ανεγείρει ακίνηηο ηο οποίο 

ολοκληρώνεηαι ηον Απρίλιο ηοσ 2014 και ηον Ιούλιο ηοσ έηοσς ασηού προτωρεί ζε ενοικίαζη 

ηοσ ακινήηοσ.  

Μέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο αλέγεξζεο δειαδή κέρξη θαη ηνλ Απξίιην ηνπ 2014 ηεξεί 

απινγξαθηθά βηβιία (εηδηθή έληαμε). Απφ ηνλ Μάην κέρξη θαη ηνλ Ηνχλην δελ ζπληξέρνπλ νη 

πξνυπνζέζεηο ηήξεζεο βηβιίσλ. Απφ ηνλ Ηνχιην φκσο δεδνκέλνπ φηη απνθηά εηζφδεκα απφ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα (εηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία) ππνρξενχηαη εθ λένπ ζε 

ηήξεζε βηβιίσλ, ζε ηήξεζε φκσο δηπινγξαθηθψλ βηβιίσλ. 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο ΠΟΛ.1006/31-12-2014 (ΦΔΚ 19Β/2014) 

Απφθαζεο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ, ηα ελ ιφγσ πξφζσπα ππνρξενχληαη 

γηα ηελ έληαμή ηνπο ζε θαηεγνξία βηβιίσλ, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα, λα 
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ππνβάιινπλ ζην Σκήκα ή Γξαθείν Γηνηθεηηθήο θαη Μεραλνγξαθηθήο Τπνζηήξημεο ηεο 

Γ.Ο.Τ. ζηελ νπνία ππάγνληαη, δήισζε Μεηαβνιήο εξγαζηψλ, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ 

ην ρξφλν ηεο κεηαβνιήο. 

Δηδηθά, ιφγσ ηνπ ρξφλνπ παξνρήο ησλ δηεπθξηλίζεσλ, γηα ηελ πξψηε εθαξκνγή ηεο 

παξνχζαο, ε δήισζε κεηαβνιήο ππνβάιιεηαη κέρξη ηε ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο 

δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο γηα ηα εηζνδήκαηα ηεο θνξνινγηθήο πεξηφδνπ 2014, 

ρσξίο ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Κ.Φ.Γ. (λ.4174/2013).      

 

 

 

 

                               

Αθξηβέο Αληίγξαθν 

Ζ Πξντζηακέλε ηνπ Απηνηεινχο        Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 

Σκήκαηνο Γηνίθεζεο                            ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΑΒΒΑΪΓΟΤ         

 

 

 

 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ: 

Η. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

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

2. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ  θαη 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 – Οκάδα Δηζνδήκαηνο γηα ηελ κειέηε    

θαη αλάιπζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ απαηηήζεσλ ησλ εθαξκνγψλ Taxis – Taxisnet 

Ζιεθηξνληθήο Γ.Ο.Τ. & Τπνζηήξημεο ησλ Γ.Ο.Τ. 
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ΗΗ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 

1.Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο & Σνπξηζκνχ, Γεληθή Γξακκαηεία  

Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηψλ & Γ.Δ.ΜΖ. - 

Σκήκα Γ’, Πι. Κάληγγνο, Σ.Κ. 101 81, Αζήλα 

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

Βνπιήο 7, Σ.Κ.105 62, Αζήλα 

3.’’Α. & Μ. ΣΑΜΟΠΟΤΛΟΤ Α.Δ.’’, Δπξηπίδνπ 6, Σ.Κ.105 59, Αζήλα  

4.’’KERKINI ENTERPRISES LTD’’, Αηγηαιείαο 15, Σ.Κ.151 25, Μαξνχζη 

5.’’MS Accounting Services Α.Δ.’’, Αθηή Μηανχιε 93, Σ.Κ.18 538, Πεηξαηάο 

 

ΗΗΗ. ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ  

2. Γξαθείν θαο Αλαπιεξψηξηαο Τπνπξγνχ 

3. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ   

4. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

5. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Σκήκαηα Α’(5), Β'(10) 

6. Γ/λζε Διέγρσλ – Σκήκα Ε’ Κ.Φ.Α.. (10) 

7. Γηεχζπλζε Παξνρήο Φνξνινγηθψλ Τπεξεζηψλ – Απηνηειέο Σκήκα Σ’ Μεηξψνπ (10)  

8. Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 

9. Απηνηειέο Σκήκα Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. 
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