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ΔΠΔΙΓΟΝ 
  ΑΓΑ:                                                                        

                       ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 
                                                                                                                                    
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ               Αζήλα, 6 Απγνχζηνπ 2015 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦΒ 1107041 ΔΞ 2015         

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ                  

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ                                         

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΣΜΗΜΑ Β’                           

 

 

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

Σατ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΖΝΑ 

Πληροθορίες: Θ. Καθιακάλεο, Μ. Υαπίδεο 

Σηλέθωνο: 210 – 3375312 

ΦΑΞ: 210 - 3375001 

 

ΘΔΜΑ: σμπληρωμαηικές οδηγίες ζτεηικά με ηον προζδιοριζμό ηοσ ειζοδήμαηος 

νομικών προζώπων μη κερδοζκοπικού ταρακηήρα ηης περ. γ’ ηοσ άρθροσ 45 ηοσ 

ν.4172/2013.   

 

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

πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: 

1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ.4172/2013 νξίδεηαη, φηη εηδηθά γηα ηα 

κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηεη εκεδαπή κεηξηθή εηαηξεία απφ εκεδαπή ή αιινδαπή ζπγαηξηθή 

ηεο κε έδξα ζε άιιν θξάηνο – κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φηαλ δελ εθαξκφδνληαη νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 4172/2013 πεξί απαιιαγήο απφ ην θφξν ησλ ελδννκηιηθψλ 

κεξηζκάησλ, απφ ην πνζφ ηνπ θφξνπ εθπίπηεη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ θαηαβιήζεθε σο 

θφξνο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ζπγαηξηθήο ηεο εηαηξείαο αληίζηνηρα, γηα ηα ελ ιφγσ κεξίζκαηα, 

θαζψο θαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε σο θφξνο επί ηνπ κεξίζκαηνο.  
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2. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ ίδηνπ σο άλσ λφκνπ νξίδεηαη, κεηαμχ 

άιισλ, φηη ν φξνο «εηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία» ζεκαίλεη ην εηζφδεκα, ζε ρξήκα ή ζε 

είδνο, πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθκίζζσζε ή ηελ ηδηνρξεζηκνπνίεζε ή ηε δσξεάλ 

παξαρψξεζε ρξήζεο γεο θαη αθηλήησλ.  

3. Δμάιινπ, κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξ.β’ θαη γ΄ ηεο παξ.3 ηνπ ίδηνπ σο άλσ άξζξνπ θαη λφκνπ 

νξίδεηαη, κεηαμχ άιισλ, φηη θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε 

πεξηνπζία, αλ ν εθκηζζσηήο ή ν παξαρσξψλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη 

ηα θάζε είδνπο ηδξχκαηα ή λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα, αληίζηνηρα, εθπίπηνπλ νη δαπάλεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ίδηεο δηαηάμεηο 

θαηά ηα νξηδφκελα ζε απηέο πνζνζηά.     

4. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, κε ηελ παξνχζα δηεπθξηλίδνληαη ηα αθφινπζα:  

    α. Γηα ηα κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηνπλ ηα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα λνκηθά πξφζσπα 

δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ (πεξ.γ’ άξζξνπ 45 λ.4172/2013) δελ έρνπλ εθαξκνγή νη 

δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 68, θαζφζνλ ζε θακία πεξίπησζε ηα ππφςε λνκηθά 

πξφζσπα δελ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηεο εηαηξείαο θαη σο εθ ηνχηνπ, ηα εηζνδήκαηα απηά 

θνξνινγνχληαη σο εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξ.2 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ.4172/2013, ζπκςεθηδνκέλνπ κφλν ηνπ παξαθξαηεζέληνο 

θφξνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ ίδηνπ σο άλσ λφκνπ. 

   Δπνκέλσο, ηα ππφςε λνκηθά πξφζσπα φηαλ ζα ζπκπιεξψλνπλ ηνπο πίλαθεο 3 Α1α, 3 

Α1β, 3 Α1δ θαη 3 Α1ε ηνπ εληχπνπ Ν, θαηά πεξίπησζε, σο αθαζάξηζην πνζφ ζα 

θαηαρσξνχλ ην κηθηφ πνζφ κε ηελ πξνζζήθε κφλν ηνπ παξαθξαηεζέληνο θφξνπ, 

ζπκπιεξψλνληαο παξάιιεια ην αληίζηνηρν πεδίν ηνπ παξαθξαηεζέληνο θφξνπ.  

   β. ε πεξίπησζε πνπ ηα ππφςε λνκηθά πξφζσπα έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη δαπάλεο γηα 

αθίλεηα απφ ηα νπνία δελ απνθηνχλ εηζφδεκα (π.ρ. θελά) θαη δεδνκέλνπ φηη φια ηα έζνδα 

πνπ απνθηνχλ ζεσξνχληαη, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ. 

4172/2013, σο έζνδα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζπλάγεηαη φηη νη δαπάλεο απηέο 

εθπίπηνπλ απφ ην κεδεληθφ εηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία κε ηνπο φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 39. Απνηέιεζκα ηεο έθπησζεο ησλ σο άλσ δαπαλψλ 

είλαη φηη δεκηνπξγείηαη δεκία κεηαθεξφκελε θνξνινγηθά ζηα επφκελα πέληε (5) θνξνινγηθά 

έηε δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκςεθηζζεί κε 

ηα κειινληηθά θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ ππφςε λνκηθψλ πξνζψπσλ 

απφ νπνηαδήπνηε πεγή εζφδσλ θαη αλ πξνέξρνληαη απηά. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα ηηο 

δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα αθίλεηα. 
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   γ. Σέινο δηεπθξηλίδεηαη, φηη θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε 

πεξηνπζία ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, ζηελ έλλνηα ησλ 

δαπαλψλ πνπ εθπίπηνπλ πεξηιακβάλνληαη κφλν απηέο γηα ηηο νπνίεο βαξχλεηαη ν 

εθκηζζσηήο ή ν παξαρσξψλ θαη φρη ηπρφλ δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ κηζζσηή ή ηνλ 

παξαρσξεζηνχρν, αληίζηνηρα (π.ρ δαπάλε γηα ειεθηξηζκφ ή γηα λεξφ, θ.ι.π.). 

 

 

         

                

          

         

 

          Αθξηβέο Αληίγξαθν            Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

Ζ Πξντζηακέλε ηνπ Απηνηεινχο                     ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΑΒΒΑΪΓΟΤ 

         Σκήκαηνο Γηνίθεζεο 

 

 
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Όιεο νη Γ.Ο.Τ. 

2. Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Γ.Γ.Γ.Δ. 

3. Γ/λζε Παξνρήο Φνξνινγηθψλ Τπεξεζηψλ – Σκήκα Β’ 

4. Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ 

(γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.) 
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II. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

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.Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ & Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλ. 

Αζθαιίζεσλ, Σακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο & Πξφλνηαο Απαζρνινχκελσλ ζηα ψκαηα 

Αζθαιείαο (Σ.Δ.Α.Π.Α..Α.), Γ/λζε Αζθάιηζεο – Παξνρψλ, Σκήκα Λνγηζηεξίνπ,  

Βεξαλδέξνπ 48, Σ.Κ.104 38, Αζήλα 

4.Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ & Γ/θεο Αλαζπγθ/ζεο, Γελ. Γ/λζε Οηθ/θσλ Τπεξεζηψλ & Γηνηθ. 

Τπνζηήξημεο, Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Σ.Α., Σκήκα Πεξηνπζίαο, ηαδίνπ 27, Σ.Κ.101 83, 

Αζήλα 

5.Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδαο, Αθαδεκίαο 65 & Γελλαδίνπ 8, Σ.Κ.106 78, Αζήλα 

6.Αθαδεκία Αζελψλ, Γ/λζε Γηαρ/ζεο Κιεξ/ησλ, φισλνο 84, Σ.Κ.106 80, Αζήλα 

7.Ηεξά χλνδνο ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, Ησάλλνπ Γελλαδίνπ 14, Σ.Κ.115 21, Αζήλα 

8.Ηεξά Μεηξφπνιε εξβίσλ θαη Κνδάλεο, Σέξκα Αγίαο Παξαζθεπήο, Σ.Κ.501 00, Κνδάλε 

9.θν Αλαζηάζην Παπαδφπνπιν, Αιηπέδνπ 18, Σ.Κ.185 31, Πεηξαηάο 

10.Ηεξά Μνλή Αγίνπ Φξαγθίζθνπ ησλ Μνλαρψλ Καπνπθίλσλ, Ζξψσλ Πνιπηερλείνπ 35Α , 

Σ.Κ.135 61, Άγηνη Αλάξγπξνη Αηηηθήο 

11.θα Μαξία Βαθαινπνχινπ, Εσνδφρνπ Πεγήο 6, Σ.Κ.414 47, Λάξηζα 

12.Αγαζνεξγά Καηαζηήκαηα Ησαλλίλσλ, Π. Ησαθείκ Γ΄10, Σ.Κ.452 21, Ησάλληλα 

13.Βαξβάθεην Ίδξπκα, Ηππνθξάηνπο 2, Σ.Κ.106 79, Αζήλα   

 

ΙΙI. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1.Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ  

2.Γξαθείν θνπ Αλαπιεξσηή 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), Γ’ (5) 

6. Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 

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