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ΘΔΜΑ: Γιεςκπινίζειρ ζσεηικά με ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος ν. 

2367/1995 πεπί Δηαιπειών Κεθαλαίος Δπισειπημαηικών ςμμεηοσών, μεηά ηην έναπξη 

ιζσύορ ηος ν. 4172/2013. 

 

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

πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:  

1. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.2367/1995, νη θείκελεο δηαηάμεηο πεξί 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά, εθαξκφδνληαη θαη ζηηο Δηαηξείεο 

Κεθαιαίσλ Δπηρεηξεκαηηθψλ πκκεηνρψλ (Δ.Κ.Δ..) κε ηηο παξεθθιίζεηο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηηο παξαγξάθνπο ηνπ άξζξνπ απηνχ.  

2. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4172/2013 νξίδεηαη φηη νη 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 έσο θαη 71 ηνπ λφκνπ απηνχ 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 κε ηελ επηθχιαμε ησλ επφκελσλ 

παξαγξάθσλ ηνπ ηδίνπ άξζξνπ.  Δηδηθφηεξα, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 18 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ 

λ.4172/2013 νξίδεηαη, κεηαμχ άιισλ, φηη νη δηαηάμεηο ηνπ λ.2367/1995 πνπ δηέπνπλ ηε 

θνξνινγία ησλ Δηαηξεηψλ Κεθαιαίνπ Δπηρεηξεκαηηθψλ πκκεηνρψλ (Δ.Κ.Δ..) δελ ζίγνληαη 

απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (λ.4172/2013).  
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3. Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.2367/1995 

εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.4172/2013. Καηά 

ζπλέπεηα, νη θείκελεο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (λ.4172/2013) 

εθαξκφδνληαη θαη ζηηο Δηαηξείεο Κεθαιαίσλ Δπηρεηξεκαηηθψλ πκκεηνρψλ (Δ.Κ.Δ..) κε ηηο 

παξεθθιίζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο ηνπ άξζξνπ απηνχ. Όπνπ γίλεηαη αλαθνξά 

ζε δηαηάμεηο ηνπ πξντζρχζαληνο Κ.Φ.Δ. (λ.2238/1994), έρνπλ εθαξκνγή πιένλ νη αληίζηνηρεο 

δηαηάμεηο ηνπ λένπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (λ. 4172/2013), θαζφζνλ θαηά ξεηή 

δηαηχπσζε ηνπ λφκνπ εθαξκνγή έρνπλ νη εθάζηνηε «θείκελεο δηαηάμεηο πεξί θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο».  

4. Δηδηθφηεξα, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.2367/1995 νξίδεηαη, φηη 

αληηθείκελν ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ζηηο Δηαηξείεο Κεθαιαίσλ Δπηρεηξεκαηηθψλ πκκεηνρψλ 

(Δ.Κ.Δ..) είλαη ηα κεξίζκαηα πνπ δηαλέκνληαη κε νπνηαδήπνηε κνξθή κεηά ηελ αλαγσγή ηνπο 

ζε κηθηφ πνζφ κε ηελ πξνζζήθε ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί επί ηνχησλ, εμαηξνπκέλνπ ηνπ 

ηκήκαηνο ησλ κεξηζκάησλ απηψλ πνπ πξνέξρνληαη: α) απφ κεξίζκαηα εκεδαπψλ αλσλχκσλ 

εηαηξηψλ γεληθά ή απφ θέξδε απφ ζπκκεηνρή ζε εκεδαπέο εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, 

ηα νπνία ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2238/1994 θνξνινγνχληαη ζην φλνκα ησλ εηαηξηψλ 

ηνχησλ θαη β) απφ θέξδε ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο πεξ. δ’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ 

ίδηνπ σο άλσ λφκνπ. Γηα ηελ εμεχξεζε ηνπ πην πάλσ εμαηξνχκελνπ ηκήκαηνο κεξηζκάησλ 

ιακβάλεηαη πνζφ δηαλεκεκέλσλ κεξηζκάησλ ίζν κε ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ χςνπο ησλ 

παξαπάλσ ππφ ζηνηρεία α’ θαη β’ κεξηζκάησλ θαη θεξδψλ θαη ηνπ χςνπο ησλ θεξδψλ ηνπ 

ηζνινγηζκνχ.  

5. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ ίδηνπ σο άλσ άξζξνπ θαη λφκνπ νξίδεηαη 

φηη ν ζπληειεζηήο θνξνινγίαο ησλ Δηαηξεηψλ Κεθαιαίσλ Δπηρεηξεκαηηθψλ πκκεηνρψλ 

(Δ.Κ.Δ..) νξίδεηαη ζε είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ζε θάζε πεξίπησζε. 

6. Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ νξίδεηαη φηη νη δηαηάμεηο ησλ 

παξ. 1 έσο θαη 5 ηνπ άξζξνπ 111 ηνπ λ. 2238/1994 δελ εθαξκφδνληαη ζηηο Δηαηξείεο 

Κεθαιαίσλ Δπηρεηξεκαηηθψλ πκκεηνρψλ (Δ.Κ.Δ..). 

6. Δμάιινπ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο πεξ. δ’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

103 ηνπ λ.2238/1994, φπσο απηέο ίζρπαλ πξηλ ηελ θαηάξγεζή ηνπο κε ηνλ λ. 4172/2013, 

νξηδφηαλ φηη αλ δηθαηνχρνο ησλ θεξδψλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε πινίσλ ππφ ειιεληθή ζεκαία 

είλαη εκεδαπή αλψλπκε εηαηξεία ή εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ή ζπλεηαηξηζκφο, ζε 

πεξίπησζε δηαλνκήο ηνπο κε νπνηαδήπνηε κνξθή, ηα θέξδε απηά δελ ππφθεηληαη ζε θφξν 

εηζνδήκαηνο. Ωζηφζν, επηζεκαίλεηαη φηη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

λ.27/1975 νξίδεηαη, φηη νη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ επηβαιιφκελνο θφξνο εμαληιεί 
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θάζε ππνρξέσζε ηνπ πινηνθηήηνπ θαζψο θαη ηνπ κεηφρνπ ή εηαίξνπ εκεδαπήο  ή αιινδαπήο 

εηαηξείαο νπνηνπδήπνηε ηχπνπ απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο, ζε φηη αθνξά ζε θέξδε, ηα νπνία 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε πινίσλ. Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη κε ηελ θαηαβνιή 

ηνπ θφξνπ ρσξεηηθφηεηαο επέξρεηαη εμάληιεζε ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο ηνπ 

πινηνθηήηε/εηαίξνπ/κεηφρνπ. 

7. Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη αληηθείκελν ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ησλ Δ.Κ.Δ.. 

είλαη ηα κεξίζκαηα πνπ δηαλέκνληαη ζε νπνηαδήπνηε κνξθή θαηφπηλ απφθαζεο ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο ησλ Δηαίξσλ ηεο Δ.Κ.Δ.. κεηά ηελ αλαγσγή απηψλ ζε κηθηφ πνζφ κε ηελ 

πξνζζήθε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη εμαηξνπκέλνπ ηνπ πνζνχ ησλ 

εκεδαπψλ κεξηζκάησλ, θεξδψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη ησλ απαιιαζζνκέλσλ 

απφ ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο δηαλεκνκέλσλ θεξδψλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε πινίσλ ππφ 

ειιεληθή ζεκαία πνπ αληηζηνηρνχλ ζην ζχλνιν ησλ θεξδψλ ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο Δ.Κ.Δ.. Ο 

ζπληειεζηήο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ Δ.Κ.Δ.. είλαη 20% ζχκθσλα κε ηελ εηδηθή δηάηαμε 

ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.2367/1995. Δπίζεο, δελ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

71 ηνπ λ. 4172/2013 πεξί βεβαίσζεο πξνθαηαβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο, θαζφζνλ κε βάζε 

ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.2367/1995 πξνβιέπεηαη ε κε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ 

δηαηάμεσλ πεξί πξνθαηαβνιήο θφξνπ (παξ. 1- 5 άξζξνπ 111 λ.2238/1994 θαη πιένλ άξζξν 

71 λ.4172/2013). 

8. Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 2367/1995 νξίδεηαη, φηη απφ 

ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ εθπίπηνπλ: α) ν θφξνο πνπ 

παξαθξαηήζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 114 ηνπ λ. 2238/1994 θαη ν νπνίνο 

αλαινγεί επί ησλ ζρεηηθψλ εηζνδεκάησλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζηα θνξνινγηθά θέξδε ησλ 

Δηαηξεηψλ Κεθαιαίσλ Δπηρεηξεκαηηθψλ πκκεηνρψλ (Δ.Κ.Δ..), β) ν θφξνο πνπ 

παξαθξαηήζεθε ή θαηαβιήζεθε γηα ηα εηζνδήκαηα ηα νπνία αθ’ ελφο κελ θνξνινγνχληαη κε 

εηδηθφ ηξφπν θαη εμάληιεζε ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο, αθ’ εηέξνπ δε εκπεξηέρνληαη ζηα 

θνξνινγεηέα θέξδε ησλ Δηαηξεηψλ Κεθαιαίσλ Δπηρεηξεκαηηθψλ πκκεηνρψλ (Δ.Κ.Δ..) θαη 

γ) ν θφξνο πνπ απνδεδεηγκέλα θαηαβιήζεθε ζηελ αιινδαπή γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ ζε απηή θαη ν νπνίνο αλαινγεί επί ησλ εηζνδεκάησλ ηνχησλ πνπ εκπεξηέρνληαη 

ζηα θνξνινγεηέα θέξδε ησλ Δηαηξεηψλ Κεθαιαίσλ Δπηρεηξεκαηηθψλ πκκεηνρψλ (Δ.Κ.Δ..), 

κε δπλάκελνο ν θφξνο απηφο λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην θφξν πνπ πξνθχπηεη κε ηελ 

εθαξκνγή επί ησλ ελ ιφγσ εηζνδεκάησλ ηνπ ζπληειεζηή θνξνινγίαο ησλ Δηαηξεηψλ 

Κεθαιαίσλ Δπηρεηξεκαηηθψλ πκκεηνρψλ (Δ.Κ.Δ..). Γηα ηελ εμεχξεζε ησλ 

πξναλαθεξφκελσλ εηζνδεκάησλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζηα θνξνινγεηέα θέξδε ησλ Δηαηξεηψλ 
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Κεθαιαίσλ Δπηρεηξεκαηηθψλ πκκεηνρψλ (Δ.Κ.Δ..) εθαξκφδεηαη αλάινγα ην πξναλαθεξζέλ 

ηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξίπησζεο β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.2367/1995. 

9. Απφ ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο πξνθχπηεη, φηη απφ ην πνζφ ηνπ θφξνπ ηεο Δ.Κ.Δ.. 

εθπίπηνπλ, ππφ ηνλ λ.4172/2013 ν θφξνο πνπ παξαθξαηήζεθε κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 62 θαη 64 ηνπ λ.4172/2013 (αληίζηνηρεο ηνπ πξντζρχζαληνο άξζξνπ 114 

λ.2238/1994) θαη αλαινγεί επί ησλ ζρεηηθψλ εηζνδεκάησλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζηα θνξνινγηθά 

θέξδε απηήο, ν θφξνο πνπ παξαθξαηήζεθε γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ θνξνινγήζεθαλ θαη’ 

εηδηθφ ηξφπν κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνγελέζηεξνπ ΚΦΔ (λ.2238/1994) θαη ηψξα 

δηαλέκνληαη (πεξηιακβάλνληαη ζηα θνξνινγεηέα θέξδε ηεο Δ.Κ.Δ..) θαη ν θφξνο πνπ 

απνδεδεηγκέλα θαηαβιήζεθε ζηελ αιινδαπή γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ πξνέθππηαλ ζε απηή θαη 

ν νπνίνο αλαινγεί ζηα εηζνδήκαηα πνπ ηψξα δηαλέκνληαη (άξα πεξηιακβάλνληαη ζηα 

θνξνινγεηέα θέξδε ηεο Δ.Κ.Δ..) κε δπλάκελνο λα ππεξβαίλεη ην θφξν πνπ ζα πξνέθππηε 

αλ επί ησλ ελ ιφγσ εηζνδεκάησλ εθαξκνδφηαλ ν ζπληειεζηήο θνξνινγίαο  ησλ Δ.Κ.Δ...  

10. Δπηπιένλ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 2367/1995 νξίδεηαη φηη 

ηα θέξδε πνπ δηαλέκνπλ νη Δηαηξείεο Κεθαιαίσλ Δπηρεηξεκαηηθψλ πκκεηνρψλ (Δ.Κ.Δ.,) κε 

ηε κνξθή ακνηβψλ θαη πνζνζηψλ, εθηφο κηζζνχ, ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

θαζψο θαη ακνηβψλ ζην εξγαηνυπαιιειηθφ πξνζσπηθφ, εμαηξνπκέλνπ ηνπ ηκήκαηνο ησλ 

θεξδψλ απηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα εηζνδήκαηα ησλ ππνπεξ. α’ θαη β’ ηεο παξ. 1 ηνπ 

ίδηνπ άξζξνπ, ην νπνίν εμεπξίζθεηαη κε ηελ αλάινγε εθαξκνγή ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο 

παξαγξάθνπ 1, θνξνινγνχληαη ζην φλνκα ησλ Δηαηξεηψλ Κεθαιαίσλ Δπηρεηξεκαηηθψλ 

πκκεηνρψλ (Δ.Κ.Δ..) κεηά ηελ αλαγσγή ηνπο ζε κηθηφ πνζφ κε ηελ πξνζζήθε ηνπ θφξνπ 

πνπ αλαινγεί επί ηνχησλ. Ο θφξνο ππνινγίδεηαη κε ζπληειεζηή ηξηάληα πέληε ηνηο εθαηφ 

(35%) ή ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) ζε θάζε πεξίπησζε, αλάινγα αλ νη κεηνρέο ησλ Δηαηξεηψλ 

Κεθαιαίσλ Δπηρεηξεκαηηθψλ πκκεηνρψλ (Δ.Κ.Δ..) θαηά ηε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο 

είλαη εηζεγκέλεο ή κε εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. Γηα ηελ εμεχξεζε ηνπ 

νθεηιφκελνπ θφξνπ ηεο παξνχζαο πεξίπησζεο εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 3 ηνπ ηδίνπ σο άλσ άξζξνπ θαη λφκνπ. 

11. Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη, φηη νη δηαηάμεηο απηέο σο εηδηθφηεξεο θαηηζρχνπλ ησλ 

θείκελσλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4172/2013. Δπνκέλσο, ζηελ πεξίπησζε ησλ Δ.Κ.Δ.. 

νπνηαδήπνηε δηαλνκή θεξδψλ ε νπνία δελ πξαγκαηνπνηείηαη ιφγσ ηεο κεηνρηθήο ζρέζεο ηνπ 

δηθαηνχρνπ αιιά ιφγσ ηεο απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο λα ρνξεγήζεη ηέηνηεο ακνηβέο 

απφ ηα θέξδε, θνξνινγείηαη ζην φλνκα ηεο Δ.Κ.Δ.. κε ζπληειεζηή 35% ή 40%, θαηά 

πεξίπησζε, κεηά ηελ αλαγσγή ηεο ζε κηθηφ πνζφ κε ηελ πξνζζήθε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο 

λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ αλαινγεί ζε απηή. Απφ ηα ππφςε πνζά εμαηξνχληαη, σο άλσ, ηα 
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πνζά ησλ εκεδαπψλ κεξηζκάησλ, ησλ θεξδψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη ησλ 

απαιιαζζνκέλσλ απφ ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο δηαλεκνκέλσλ θεξδψλ απφ ηελ 

εθκεηάιιεπζε πινίσλ ππφ ειιεληθή ζεκαία πνπ αληηζηνηρνχλ ζην ζχλνιν ησλ θεξδψλ ηνπ 

ηζνινγηζκνχ ηεο ΔΚΔ. Σα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 9 ηεο παξνχζαο εθαξκφδνληαη 

αλάινγα θαη ζηελ πεξίπησζε απηή. Γηα ηηο δειψζεηο ησλ Δ.Κ.Δ.. εθαξκνγή ζα έρνπλ νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ.4172/2013, δειαδή ε ππνβνιή ηεο δήισζήο ηνπο ζα γίλεηαη 

κέρξη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ έθηνπ κήλα απφ ην ηέινο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο. 

12. Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.2367/1995 νξίδεηαη φηη ηα 

κεξίζκαηα πνπ δηαλέκνπλ νη Δηαηξείεο Κεθαιαίσλ Δπηρεηξεκαηηθψλ πκκεηνρψλ (Δ.Κ.Δ..) 

ζηνπο κεηφρνπο ηνπο κε νπνηαδήπνηε κνξθή δελ ππφθεηληαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο ζην φλνκα 

ησλ ηειεπηαίσλ, κε ηζρπνχζεο νπνηαζδήπνηε άιιεο δηάηαμεο ε νπνία νξίδεη θάηη δηαθνξεηηθφ. 

Σν ίδην ηζρχεη θαη φηαλ νη κέηνρνη ησλ Δηαηξεηψλ Κεθαιαίσλ Δπηρεηξεκαηηθψλ πκκεηνρψλ 

(Δ.Κ.Δ..) είλαη λνκηθά πξφζσπα ηα νπνία δηαλέκνπλ πεξαηηέξσ ηα σο άλσ κεξίζκαηα ζηνπο 

εηαίξνπο ή κεηφρνπο απηψλ. 

13. Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη κε ηελ σο άλσ θνξνιφγεζε ησλ ακνηβψλ πξνο ηα 

κέιε ηνπ Γ ή ηνπο ππαιιήινπο ηεο Δ.Κ.Δ.. θαζψο θαη ησλ κεξηζκάησλ πξνο ηνπο 

κεηφρνπο ηεο Δ.Κ.Δ.. ζην φλνκα ηεο Δ.Κ.Δ.. εμαληιείηαη ε ππνρξέσζε θνξνιφγεζεο ησλ 

κειψλ ηνπ Γ θαη ησλ ππαιιήισλ γηα ηηο ακνηβέο απηέο θαη νκνίσο εμαληιείηαη ε ππνρξέσζε 

θνξνιφγεζεο ησλ κεηφρσλ γηα ηα κεξίζκαηα πνπ ιακβάλνπλ θαζψο θαη φηαλ νη κέηνρνη ησλ 

Δ.Κ.Δ.. είλαη λνκηθά πξφζσπα ηα νπνία πξνβαίλνπλ ζε πεξαηηέξσ δηαλνκέο ζηνπο εηαίξνπο 

ή κεηφρνπο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ απηψλ.  

   

         Ακπιβέρ Ανηίγπαθο     Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

Η Πποϊζηαμένη ηος Αςηοηελούρ                         ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 

        Σμήμαηορ Γιοίκηζηρ 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

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.) 

ΑΔΑ: 649ΩΗ-ΛΧΝ



6 
 

5.  Γ/λζε Παξνρήο Φνξνινγηθψλ Τπεξεζηψλ 

 

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 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» 

 

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

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) 

 

ΑΔΑ: 649ΩΗ-ΛΧΝ


		2016-06-02T15:32:36+0300
	Athens




