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ΘΔΜΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ παξ. 1 – 4 ηνπ
άξζξνπ 27 ηνπ λ.4172/2013 πεξί κεηαθνξάο δεκηώλ.
Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο παξέρνπκε ηηο αθόινπζεο νδεγίεο γηα ηελ νξζή
θαη νκνηόκνξθε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4172/2013:
1. Μεηαθνξά δεκηώλ ζηα επόκελα πέληε (5) θνξνινγηθά έηε
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4172/2013 νξίδεηαη όηη εάλ
κε ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ θεξδώλ από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ην απνηέιεζκα είλαη
δεκία εληόο ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο, ε δεκία απηή κεηαθέξεηαη γηα λα ζπκςεθηζζεί κε ηα
επηρεηξεκαηηθά θέξδε δηαδνρηθά ζηα επόκελα πέληε (5) θνξνινγηθά έηε. Ζ δεκία ηνπ
πξνγελέζηεξνπ

έηνπο

ζπκςεθίδεηαη

θαηά

πξνηεξαηόηεηα

έλαληη

ηεο

δεκίαο

ηνπ

κεηαγελέζηεξνπ έηνπο. Δηδηθόηεξα:
Πεδίν εθαξκνγήο – Έλαξμε ηζρύνο
Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνύ πεξί κεηαθνξάο δεκηώλ εθαξκόδνληαη ηόζν γηα ηα
θπζηθά πξόζσπα πνπ αζθνύλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα (αηνκηθέο επηρεηξήζεηο), όζν
θαη γηα ηα λνκηθά πξόζσπα θαη ηηο λνκηθέο νληόηεηεο πνπ είλαη ππνθείκελα θόξνπ ηνπ
άξζξνπ 45 ηνπ λ. 4172/2013. Δηδηθά γηα ηα αιινδαπά λνκηθά πξόζσπα θαη λνκηθέο
νληόηεηεο πνπ δελ ραξαθηεξίδνληαη σο θνξνινγηθνί θάηνηθνη Διιάδνο θαη δελ δηαηεξνύλ
ζηελ Διιάδα κόληκε εγθαηάζηαζε θαη απνθηνύλ εηζνδήκαηα από κεξίζκαηα, ηόθνπο θαη
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δηθαηώκαηα, ησλ νπνίσλ ηα θέξδε ζεσξνύληαη πξνεξρόκελα από επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηόηεηα, δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ.4172/2013, θαζόζνλ
αλ θαη ηα έζνδά ηνπο απηά ραξαθηεξίδνληαη σο έζνδα από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα,
επί ησλ εηζνδεκάησλ απηώλ δηελεξγείηαη παξαθξάηεζε κε εμάληιεζε ηεο θνξνινγηθήο ηνπο
ππνρξέσζεο.
Πεξαηηέξσ θαη δεδνκέλνπ όηη από ηνλ λόκν δελ ηίζεηαη θαλέλαο πεξηνξηζκόο ζρεηηθά
κε ηελ θαηεγνξία ησλ ηεξνπκέλσλ βηβιίσλ, ζπλάγεηαη όηη δηθαίσκα κεηαθνξάο ηεο δεκίαο
ζηελ επόκελε πεληαεηία έρνπλ ηα αλαθεξόκελα πην πάλσ πξόζσπα αλεμάξηεηα αλ ηεξνύλ
βηβιία κε ηελ απινγξαθηθή ή δηπινγξαθηθή κέζνδν.
Δηδηθά

ζε

ό,ηη

αθνξά

ηα

θπζηθά

πξόζσπα

πνπ

αζθνύλ

επηρεηξεκαηηθή

δξαζηεξηόηεηα, ν ζπκςεθηζκόο ησλ δεκηώλ γίλεηαη κόλν κε κειινληηθά θέξδε από
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη όρη κε άιια εηζνδήκαηα ηνπ θπζηθνύ πξνζώπνπ, όπσο
κηζζνύο θαη ζπληάμεηο, ελνίθηα αθηλήησλ, θ.ιπ. ηνπ ίδηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο.
Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 27 πεξί κεηαθνξάο δεκηώλ εθαξκόδνληαη γηα
θνξνινγηθέο δεκίεο πνπ πξνθύπηνπλ ζηα θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ από ηελ 1.1.2014
θαη κεηά. Δπνκέλσο, πξνθεηκέλνπ γηα δεκίεο πνπ πξνέθπςαλ ζε ρξήζεηο κε έλαξμε πξηλ ηελ
1.1.2014, ζα έρνπλ εθαξκνγή νη πξνϋπνζέζεηο ησλ δηαηάμεσλ εθείλσλ πνπ ίζρπαλ θαηά ηνλ
ρξόλν πνπ γελλήζεθαλ νη ππόςε δεκίεο, ήηνη ησλ άξζξσλ 4 θαη 61 ηνπ λ. 2238/1994.
Ζεκία πνπ πξνθύπηεη ζε βάξνο θπζηθώλ πξνζώπσλ πνπ δελ αζθνύλ επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηόηεηα
Όζνλ αθνξά ζηε δεκία πνπ πξνθύπηεη ζε βάξνο θπζηθώλ πξνζώπσλ πνπ δελ
αζθνύλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη ε νπνία πξνθύπηεη από ηε κεηαβίβαζε
θεθαιαίνπ, δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4172/2013, αιιά νη
εηδηθόηεξεο δηαηάμεηο ηνπ ίδηνπ λόκνπ (ήηνη άξζξα 41 θαη 42 ηνπ λ. 4172/2013). Δπνκέλσο,
ζε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο ηίηισλ από ηελ νπνία πξνθύπηεη δεκία, εθαξκνγή ζα έρνπλ ηα
νξηδόκελα ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λόκνπ απηνύ, κε ηελ νπνία νξίδεηαη όηη ζηελ
πεξίπησζε πνπ ν πξνζδηνξηζκόο ηεο ππεξαμίαο ηνπ άξζξνπ 42 πνπ πξνθύπηεη από
κεηαβηβάζεηο από θπζηθά πξόζσπα κεηνρώλ, κεξηδίσλ Δ.Π.Δ. ή κεξίδσλ ζε πξνζσπηθέο
εηαηξείεο, θξαηηθώλ νκνιόγσλ, εηαηξηθώλ νκνιόγσλ θαη εληόθσλ γξακκαηίσλ, θαηαιήγεη ζε
αξλεηηθό πνζό, ην αξλεηηθό απηό πνζό κεηαθέξεηαη γηα ηα επόκελα πέληε (5) έηε θαη
ζπκςεθίδεηαη κόλν κε κειινληηθά θέξδε ππεξαμίαο πνπ πξνθύπηνπλ απνθιεηζηηθά από ηε
κεηαβίβαζε ησλ παξαπάλσ ηίηισλ. Δπηζεκαίλεηαη, όηη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ηειηθνύ
απνηειέζκαηνο (θέξδνο ή δεκίαο) από ηηο ελ ιόγσ κεηαβηβάζεηο ιακβάλεηαη ην αιγεβξηθό
άζξνηζκα ησλ πξάμεσλ (ζπλαιιαγώλ) πνπ θνξνινγνύληαη βάζεη ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 42
θαη έρνπλ ιάβεη ρώξα εληόο ηνπ ίδηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο, όισλ ησλ θαηεγνξηώλ ησλ ηίηισλ
ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 42 (ζρεη. ε ΠΟΛ. 1032/2015 εγθύθιηόο καο). Δπηζεκαίλεηαη
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όηη ε δεκία από κεηαβίβαζε ηίηισλ (π.ρ. κεηνρέο εηζεγκέλεο όηαλ ν κεηαβηβάδσλ θαηέρεη
πνζνζηό κηθξόηεξν από 0,5% ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ) πνπ δελ θνξνινγείηαη κε ηηο
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 42 θαη 43 ηνπ λ.4172/2013, δελ απνηππώλεηαη ζηε δήισζε θόξνπ
εηζνδήκαηνο (Δ1) θαη δελ κεηαθέξεηαη γηα ζπκςεθηζκό θαζόζνλ θαη ην ηπρόλ θέξδνο από ηηο
πξάμεηο απηέο δελ ππόθεηηαη ζε θνξνινγία από θακία θαηεγνξία εηζνδήκαηνο.
Χξόλνο κεηαθνξάο δεκίαο
Ζ κεηαθνξά ηεο δεκίαο πξέπεη, θαηά ξεηή δηαηύπσζε ηνπ λόκνπ, λα γίλεηαη
δηαδνρηθά ζηα επόκελα πέληε (5) θνξνινγηθά έηε κέρξη λα θαιπθζεί πιήξσο,
ζπκςεθίδνληαο ηηο δεκηέο απηέο ππνρξεσηηθά ζην πξώην θνξνινγηθό έηνο ζην νπνίν ζα
πξνθύςνπλ θέξδε. Αλ κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πεληαεηίαο κέλεη αθάιππην πνζό, απηό
ράλεηαη. Δπίζεο, ε δεκία ζπκςεθίδεηαη δηαδνρηθά κε κειινληηθά θέξδε ησλ επόκελσλ
θνξνινγηθώλ εηώλ θαη όρη κε θέξδε ησλ πξνεγνύκελσλ.
Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε δεκίαο ζε πεξίπησζε εθθαζάξηζεο
ε πεξίπησζε εθθαζάξηζεο πνπ δηαξθεί πέξαλ ηνπ έηνπο, ελδερόκελε δεκία πνπ
πξνθύπηεη ζηελ ηειεπηαία ρξήζε ή θνξνινγηθό έηνο πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο εθθαζάξηζεο
κεηαθέξεηαη γηα ζπκςεθηζκό κε ηα θέξδε/δεκίεο ηεο ιήμεο ηεο εθθαζάξηζεο, θαζόζνλ ε
πεξίνδνο ηεο εθθαζάξηζεο λνείηαη σο εληαία γηα θνξνινγηθνύο ζθνπνύο, νπόηε θαη
ππνβάιιεηαη ε νξηζηηθή δήισζε κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ
λ.4172/2013. Σπρόλ δεκία πνπ πξνθύπηεη από πξνζσξηλέο δειώζεηο δελ ππόθεηηαη ζηνλ
πεξηνξηζκό ηνπ ρξόλνπ ζπκςεθηζκνύ δεδνκέλνπ όηη ην απνηέιεζκα πξνθύπηεη ζην ρξόλν
ππνβνιήο ηεο νξηζηηθήο δήισζεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε ελ ιόγσ δεκία δελ ζα
αλαγλσξηδόηαλ, θαζόζνλ ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηώζεσλ ε πεξίνδνο ηεο εθθαζάξηζεο
δηαξθεί πέξαλ ηεο πεληαεηίαο. Σα αλσηέξσ δελ ηζρύνπλ ζε πεξίπησζε αλαβίσζεο ηεο
επηρείξεζεο, δειαδή όζεο δεκίεο είραλ πξνθύςεη πξηλ από ηε ζέζε ηεο ζε εθθαζάξηζε,
εκπίπηνπλ ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο πεληαεηίαο, θαζώο ζε πεξίπησζε αλαβίσζεο δελ
νινθιεξώλεηαη ε δηαδηθαζία ηεο εθθαζάξηζεο.
Πξνϋπνζέζεηο κεηαθνξάο δεκίαο
Γηα ηε κεηαθνξά ηεο δεκίαο ζηα επόκελα θνξνινγηθά έηε κε βάζε ηηο λέεο δηαηάμεηο
δελ ηίζεληαη νη πξνϋπνζέζεηο πνπ ίζρπαλ κε ηνλ πξνγελέζηεξν Κ.Φ.Δ. Δηδηθόηεξα, δελ
απαηηείηαη ε δεκία λα έρεη αλαγξαθεί ζηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κέρξη ην ηέινο
ηνπ νηθείνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο πνπ πξνέθπςε, αιιά απηή κπνξεί λα δεισζεί νπνηεδήπνηε,
κέζα ζηελ πεληαεηία, κε ηελ ππνβνιή εθπξόζεζκεο αξρηθήο ή ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο κε
βάζε ηα νξηδόκελα ζηα άξζξα 18 θαη 19 ηνπ Κ.Φ.Γ. (λ. 4174/2013), κε ηηο νηθείεο θάζε θνξά
θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ Κώδηθα απηόλ. Δίλαη πξνθαλέο όηη ζηελ πεξίπησζε
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απηή ε πεληαεηία μεθηλά από ην επόκελν θνξνινγηθό έηνο από απηό εληόο ηνπ νπνίνπ
πξνέθπςε ε δεκία θαη όρη από ην επόκελν θνξνινγηθό έηνο εληόο ηνπ νπνίνπ ππνβιήζεθε ε
δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο (αξρηθή ή ηξνπνπνηεηηθή).
Ωο δεκία, κε ζθνπό ηνλ ζπκςεθηζκό ηεο ζηα επόκελα θνξνινγηθά έηε, ιακβάλεηαη
είηε απηή πνπ εκθαλίδεηαη ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο είηε απηή πνπ πξνθύπηεη από ηελ
νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ ή κε βάζε δηθαζηηθή απόθαζε.
Οκνίσο, όζνλ αθνξά ζηα θνξνινγηθά έηε κε ηα θέξδε ησλ νπνίσλ κεηαθέξεηαη γηα
ζπκςεθηζκό ε δεκία, δελ απαηηείηαη πιένλ ε κεηαθνξά απηή λα πξαγκαηνπνηείηαη κέρξη ην
ηέινο ηνπ νηθείνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο, όπσο ίζρπε κε βάζε ηηο πξνγελέζηεξεο δηαηάμεηο ηνπ λ.
2238/1994.
Μείσζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ κε ζπκςεθηζκό θνξνινγηθώλ δεκηώλ
Διιείςεη ξεηήο δηάηαμεο πνπ νξίδεη θάηη δηαθνξεηηθό, ζε πεξίπησζε επηρείξεζεο κε
ινγηζηηθέο δεκίεο ζηα βηβιία ηεο ε νπνία επηζπκεί λα κεηώζεη ην κεηνρηθό/εηαηξηθό ηεο
θεθάιαην κε ζπκςεθηζκό ησλ δεκηώλ απηώλ, νη ππόςε δεκίεο θαηά ην κέξνο πνπ
αλαγλσξίδνληαη θνξνινγηθά εμαθνινπζνύλ γηα θνξνινγηθνύο ζθνπνύο λα κεηαθέξνληαη
πξνο ζπκςεθηζκό κε ηα θέξδε ησλ επόκελσλ θνξνινγηθώλ εηώλ (ζρεη. νη ππ’ αξηζ.
3733/2008, 2614/2008 θαη 2523/1991 απνθάζεηο ηνπ .η.Δ.).
Ζεκία από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα αηνκηθήο επηρείξεζεο ζε πεξίπησζε
δηαθνξάο ηεθκαξηνύ θαη ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο θπζηθώλ πξνζώπσλ
Με ηελ πεξ. β’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. 4172/2013 νξίδεηαη όηη ε δηαθνξά
κεηαμύ ηνπ ηεθκαξηνύ θαη ηνπ ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο θαηά ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 30 (γηα
θπζηθά πξόζσπα), ε νπνία πξνζηίζεηαη ζην θνξνινγεηέν εηζόδεκα, θνξνινγείηαη κε ηελ
παξ.1 ηνπ άξζξνπ 29, εθόζνλ ν θνξνινγνύκελνο έρεη εηζόδεκα κόλν από επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηόηεηα ή εθόζνλ ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ δελ πξνθύπηεη από
κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο.
Πεξαηηέξσ, κε ηελ παξ. 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ νξίδεηαη, όηη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ
θεξδώλ από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34, ε
δεκία ηνπ ίδηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο ή θαη ησλ πξνεγνύκελσλ δελ εθπίπηεη θαη δελ
κεηαθέξεηαη γηα ζπκςεθηζκό ζηα επόκελα θνξνινγηθά έηε.
Με βάζε ηα αλσηέξσ, ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ αηνκηθή επηρείξεζε εκθάληζε δεκία θαη
γηα ην έηνο απηό ην εηζόδεκα ηνπ θνξνινγνύκελνπ πξνζδηνξίζηεθε κε βάζε ηηο
αληηθεηκεληθέο δαπάλεο θαη ππεξεζίεο, ην επόκελν θνξνινγηθό έηνο ν θνξνινγνύκελνο εθ
ηνπ γεγνλόηνο απηνύ θαη κε βάζε ηηο πξνεγνύκελεο δηαηάμεηο, απώιεζε ην δηθαίσκα
ζπκςεθηζκνύ ηεο ελ ιόγσ δεκίαο. Ωζηόζν, εθόζνλ ν θνξνινγνύκελνο κε ηξνπνπνηεηηθή
δήισζε θαιύςεη ηελ πξνζηηζέκελε δηαθνξά ηεθκεξίσλ κε αλάισζε θεθαιαίνπ, ηόηε ε
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δεισζείζα δεκία κεηαθέξεηαη γηα ζπκςεθηζκό θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο (ζρεη. ε
ΠΟΛ.1076/2015 εγθύθιηόο καο).
ε πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνύκελνο δελ έρεη δειώζεη ηε κεηαθεξόκελε δεκία ζηελ
επόκελε ρξήζε θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αξρηθήο δήισζεο, πξέπεη ιόγσ ηεο δηαδνρηθόηεηαο
ηνπ ζπκςεθηζκνύ, λα ηε δειώζεη εκπξόζεζκα ή εθπξόζεζκα, ζε θάζε πεξίπησζε, κε
ηξνπνπνηεηηθή δήισζε ζην επόκελν έηνο πνπ αθνξά, αλεμαξηήησο εάλ ππάξρνπλ
δεισζέληα θέξδε ρξήζεο ή δεκία ρξήζεο ζε απηό ην έηνο. ε πεξίπησζε εθπξόζεζκεο
ππνβνιήο κε δεκία, αθόκε θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ νηθείνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο, ε ππόςε δεκία
ζπκςεθίδεηαη εληόο ηεο πεληαεηίαο.
Ζεκία θνηλσλίαο θαη ινηπώλ ππόρξεσλ κε ππαγόκελσλ ζην άξζξν 10 ηνπ
πξνγελέζηεξνπ ΚΦΕ (λ.2238/1994)
Ζ δεκία πνπ είρε πξνθύςεη ζε επίπεδν θνηλσλίαο θαη ινηπώλ ππόρξεσλ ηεο παξ. 4
ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2238/1994 θαη ε νπνία δελ κεηαθεξόηαλ ζε επίπεδν θνηλσλίαο αιιά ζε
επίπεδν κειώλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ ίδηνπ λόκνπ, κεηά ηελ
έλαξμε ηζρύνο ηνπ λ. 4172/2013 δελ κεηαθέξεηαη γηα ζπκςεθηζκό κε ηα θέξδε ηνπ λνκηθνύ
πξνζώπνπ ή λνκηθήο νληόηεηαο, θαζόζνλ κε ηηο λεόηεξεο δηαηάμεηο ηα πξόζσπα θαη νη
νληόηεηεο απηέο πιένλ απνηεινύλ ππνθείκελν θόξνπ εηζνδήκαηνο θαη όρη ηα κέιε ηνπο.
2. Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε ρξεωζηηθήο δηαθνξάο (δεκίαο) ιόγω αληαιιαγήο
νκνιόγωλ (PSI)
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ νξίδεηαη όηη ε ρξεσζηηθή
δηαθνξά πνπ πξνθύπηεη ζε βάξνο: α) ησλ θεθαιαηνπρηθώλ εηαηξεηώλ πνπ ζπζηάζεθαλ ζηελ
εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή (πεξ. α’ άξζξνπ 46), επνκέλσο θαη ησλ κόληκσλ εγθαηαζηάζεσλ
αιινδαπώλ θεθαιαηνπρηθώλ εηαηξεηώλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ
λ.4172/2013 ή ηηο .Α.Γ.Φ. πνπ δελ έρνπλ θνξνινγηθή θαηνηθία ζηελ Διιάδα (ζρεη. ε
ΠΟΛ.1044/2015 εγθύθιηόο καο), β) ησλ κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα λνκηθώλ πξνζώπσλ
δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ πνπ ζπζηάζεθαλ ζηελ εκεδαπή ή ζηελ αιινδαπή (πεξ. γ’
άξζξνπ 46) θαζώο θαη γ) ησλ ζπλεηαηξηζκώλ ή ελώζεσλ απηώλ (πεξ. δ’ άξζξνπ 46), από
ηελ αληαιιαγή νκνιόγσλ ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ ή εηαηξηθώλ νκνιόγσλ κε εγγύεζε ηνπ
Διιεληθνύ Γεκνζίνπ, θαη’ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπκκεηνρήο ζηελ αλαδηάηαμε ηνπ
ειιεληθνύ ρξένπο, εθπίπηεη από ηα αθαζάξηζηα έζνδα ζε ηξηάληα (30) ηζόπνζεο εηήζηεο
δόζεηο, αξρήο γελόκελεο από ηε ρξήζε κέζα ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε αληαιιαγή
ησλ ηίηισλ θαη αλεμάξηεηα από ηνλ ρξόλν δηαθξάηεζεο ησλ νκνιόγσλ.
Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ, σο ρξεσζηηθή δηαθνξά ιακβάλεηαη ε
δηαθνξά κεηαμύ ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ ηίηισλ πνπ εθδόζεθαλ ζε αληαιιαγή θαη ηνπ
θόζηνπο απόθηεζεο ησλ αξρηθώλ ηίηισλ. Δηδηθά, ζε πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ απόθηεζε
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ησλ αξρηθώλ ηίηισλ πξνέθπςε δεκία από ηελ απνηίκεζή ηνπο ε νπνία δελ έρεη ζπκςεθηζηεί
κε απνζεκαηηθό, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 2238/1994, όπσο ηζρύεη
θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ Κ.Φ.Δ. ιακβάλεηαη ην αξρηθό θόζηνο απόθηεζεο.
Σα αλαθεξόκελα ζηελ παξάγξαθν απηή έρνπλ εθαξκνγή, ζύκθσλα κε ηελ παξ.5
ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ ίδηνπ λόκνπ, από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λ.4046/2012, δειαδή από ηηο
14.02.2012 θαη κεηά.
Οη δηαηάμεηο απηέο θαηαιακβάλνπλ ηε ρξεσζηηθή δηαθνξά πνπ πξνέθπςε από ηελ
αληαιιαγή ησλ πην πάλσ ηίηισλ, αλεμαξηήησο ηεο αηηίαο απόθηεζήο ηνπο (π.ρ. νκόινγα
Διιεληθνύ Γεκνζίνπ πνπ έιαβαλ νη θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο έλαληη απνπιεξσκήο ρξεώλ
ηνπ Γεκνζίνπ).
Δπίζεο, ν αλσηέξσ ρεηξηζκόο αθνξά ζηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ θνξνινγεηέσλ
απνηειεζκάησλ ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξόγξακκα ηνπ PSI θαη σο
εθ ηνύηνπ, ε αλσηέξσ έθπησζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη εμσινγηζηηθά θαη’ έηνο κε βάζε ηελ
εηήζηα δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο απηώλ. Γεδνκέλνπ όηη ε ρξεσζηηθή δηαθνξά
εθπίπηεη ζε 30 ηζόπνζεο εηήζηεο δόζεηο, αξρήο γελόκελεο από ηε ρξήζε κέζα ζηελ νπνία
πξαγκαηνπνηείηαη ε αληαιιαγή ησλ ηίηισλ, θαη πεξαηηέξσ ηα αλσηέξσ έρνπλ έλαξμε ηζρύνο
από 14.02.2012 θαη κεηά, ζπλάγεηαη όηη γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2014 θαη επόκελα ε
ρξεσζηηθή δηαθνξά γηα ην PSI απνζβέλεηαη ζε 28 ηζόπνζεο εηήζηεο δόζεηο, θαζόζνλ γηα
θάζε κία από ηηο ρξήζεηο 2012 θαη 2013 έρεη ήδε εθπέζεη ην 1/30 απηήο.
Δηδηθά γηα ηα λνκηθά πξόζσπα κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα πνπ είραλ εληαρζεί ζην
πξόγξακκα PSI θαη δεδνκέλνπ όηη κε ηηο πξνγελέζηεξεο δηαηάμεηο ηνπ λ.2238/1994 όζα από
απηά δελ είραλ εηζόδεκα από εκπνξηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ζηεξνύληαλ ηεο δπλαηόηεηαο λα
εθπέζνπλ θνξνινγηθά ην κέξνο ηεο ρξεσζηηθήο δηαθνξάο (δεκίαο) από ην PSI πνπ
πξνέθπςε ζηηο ρξήζεηο 2012 θαη 2013 από ηα ινηπά θνξνινγεηέα εηζνδήκαηά ηνπο, ήηνη
από ην εηζόδεκα από θηλεηέο αμίεο θαη από ηελ εθκίζζσζε αθηλήησλ ηνπο, ιόγσ ηνπ εηδηθνύ
ηξόπνπ θνξνιόγεζεο ησλ εηζνδεκάησλ απηώλ (απηνηειήο θνξνιόγεζε ησλ εηζνδεκάησλ
από θηλεηέο αμίεο κε εμάληιεζε ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο θαη εηδηθόο ηξόπνο
πξνζδηνξηζκνύ ηνπ εηζνδήκαηνο από αθίλεηε πεξηνπζία), κε ηελ παξνύζα δηεπθξηλίδεηαη όηη
ην κέξνο απηό ηεο δεκίαο ηνπ PSI πνπ δελ εμέπεζε θνξνινγηθά δελ κπνξεί λα κεηαθεξζεί
γηα έθπησζε από ηα θέξδε ησλ θνξνινγηθώλ εηώλ πνπ αξρίδνπλ από ηελ 1.01.2014 θαη
κεηά, ζπλαζξνηδόκελν κε ην αλαινγνύλ ζην έηνο απηό πνζό απόζβεζεο ηεο ππόςε
ρξεσζηηθήο δηαθνξάο. Οκνίσο, δελ κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ ηξνπνπνηεηηθέο δειώζεηο γηα
ηα έηε απηά (ρξήζεηο 2012 θαη 2013), κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη από ηνλ Κ.Φ.Γ. (λ.
4174/2013), πξνθεηκέλνπ λα δεισζνύλ πξνο έθπησζε (εμσινγηζηηθά) ηα ππόςε πνζά ηεο
ρξεσζηηθήο δηαθνξάο ηνπ PSI.

6

ΑΔΑ: ΩΓ1ΑΗ-Σ89
ΑΓΑ:
Αληίζεηα, όζα λνκηθά πξόζσπα κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα δελ εμέπεζαλ ην 1/30
ηεο ρξεσζηηθήο δηαθνξάο από ηα θέξδε ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο 2014 θαη δεδνκέλνπ όηη
κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ., ε ππόςε ρξεσζηηθή δηαθνξά εθπίπηεη ζε θάζε
πεξίπησζε θνξνινγηθά από ηα θέξδε ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ, αθνύ ηα θέξδε απηά,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηζνδεκάησλ από θεθάιαην θαη από ππεξαμία θεθαιαίνπ,
ζεσξνύληαη έζνδα από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, ηα ππόςε λνκηθά πξόζσπα έρνπλ
ηε δπλαηόηεηα κε ηξνπνπνηεηηθή δήισζε ηνπ έηνπο απηνύ λα εθπέζνπλ ην πνζό ηεο
ρξεσζηηθήο δηαθνξάο πνπ αληηζηνηρεί ζην θνξνινγηθό έηνο 2014.
Δπηζεκαίλεηαη πάλησο, πξνο άξζε ησλ όπνησλ ακθηβνιηώλ, όηη κεηά ηελ έλαξμε
ηζρύνο ηνπ λ. 4172/2013, ην κέξνο ηεο ρξεσζηηθήο δηαθνξάο ηνπ PSI πνπ δελ δειώζεθε
ζην θνξνινγηθό έηνο πνπ αθνξνύζε, αλεμάξηεηα αλ πξόθεηηαη γηα λνκηθά πξόζσπα ηεο
πεξ. α’, ηεο πεξ. γ’ ή ηεο πεξ. δ’ ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ. 4172/2013, δελ κπνξεί λα κεηαθεξζεί
ζσξεπηηθά ζηα επόκελα θνξνινγηθά έηε πξνζαπμάλνληαο ην 1/30 πνπ αλαινγεί ζην
εθάζηνηε απηό έηνο, αιιά ζα δεισζεί εθπξόζεζκα κε ηελ ππνβνιή ηξνπνπνηεηηθήο
δήισζεο κε βάζε ηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Φ.Γ. ηνπ έηνπο πνπ αθνξά.
3. Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε ρξεωζηηθήο δηαθνξάο (δεκίαο) ιόγω δηαγξαθήο
ρξεώλ νθεηιεηώλ ζην πιαίζην ηνπ λ. 4307/2014
Με βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, νη νπνίεο πξνζηέζεθαλ
κε ην άξζξν 78 ηνπ λ.4307/2014, ε ρξεσζηηθή δηαθνξά (νξηζηηθή δεκία) ιόγσ πηζησηηθνύ
θηλδύλνπ ε νπνία πξνθύπηεη γηα ηα επνπηεπόκελα από ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο λνκηθά
πξόζσπα ησλ παξαγξάθσλ 5, 6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4172/2013 από ηε δηαγξαθή
ρξεώλ νθεηιεηώλ ηνπο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ αλαθεξόκελνπ ζηηο ίδηεο
δηαηάμεηο λόκνπ (ην νπνίν ηειηθά ςεθίζζεθε σο άξζξν 61 ηνπ λ.4307/2014) εθπίπηεη από ηα
αθαζάξηζηα έζνδά ηνπο ζε δεθαπέληε (15) ηζόπνζεο εηήζηεο δόζεηο, αξρήο γελνκέλεο από
ηε ρξήζε ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε δηαγξαθή. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνεγνύκελνπ
εδαθίνπ, ε ρξεσζηηθή δηαθνξά ηζνύηαη κε ην ζπλνιηθό πνζό ηεο δηαγξαθήο κείνλ ηνπο κε
εγγεγξακκέλνπο ηόθνπο, όπσο απηνί νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 150 ηνπ λ.
4261/2014, νη νπνίνη θαη δελ εγγξάθνληαη. Ζ αλσηέξσ ρξεσζηηθή δηαθνξά θαηαρσξείηαη ζε
ρξέσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο ζηελ νπνία πξνθύπηεη. ε πεξίπησζε πνπ ν
πηζησηήο έρεη ζρεκαηίζεη θαη εθπέζεη από ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπ, γηα ην ρξένο πνπ
δηαγξάθεηαη, πξόζζεηε εηδηθή πξόβιεςε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο
παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ παξόληνο, ε πξόβιεςε αληηινγίδεηαη ζε πίζησζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε δηαγξαθή θαη
απνηειεί γηα ηνλ πηζησηή θνξνινγεηέν θέξδνο από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα.
Ωο επνπηεπόκελα από ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο λνκηθά πξόζσπα (πηζησηέο)
ιακβάλνληαη απηά ησλ παξαγξάθσλ 5, 6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4172/2013, ήηνη: α) ηα
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πηζησηηθά ηδξύκαηα (εκεδαπά, ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπήο θαη ππό εηδηθή εθθαζάξηζε
πηζησηηθά ηδξύκαηα), β) νη εηαηξείεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θαη γ) νη εηαηξείεο
πξαθηνξείαο επηρεηξεκαηηθώλ απαηηήζεσλ (πεξ. ζη’ παξ. 2 άξζξνπ 60 λ.4307/2014).
Δηδηθόηεξα, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ λ.4307/2014 νξίδεηαη, όηη ηα
θνξνινγηθά επεξγεηήκαηα ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ ίδηνπ λόκνπ (κε ην νπνίν πξνζηέζεθε ε παξ.
3 ζην άξζξν 27 ηνπ λ.4172/2013) παξέρνληαη απνθιεηζηηθά ζε ρξεκαηνδνηηθνύο θνξείο πνπ
ιεηηνπξγνύλ λόκηκα ζηελ Διιάδα, έρνπλ παξάζρεη επηρεηξεκαηηθά δάλεηα ζηελ Διιάδα θαη
παξέρνπλ επηιέμηκεο δηαγξαθέο όπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ πεξ. δ’ ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ
60 ηνπ λ.4307/2014.
Οη αλσηέξσ δηαηάμεηο ηζρύνπλ, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ λ.
4307/2014, γηα εθείλεο ηηο δηαγξαθέο αλά πηζησηηθό ίδξπκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
ππό εηδηθή εθθαζάξηζε πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ, θαζώο θαη θάζε εηαηξεία πξαθηνξείαο
επηρεηξεκαηηθώλ απαηηήζεσλ, νθεηιώλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηα βηβιία ηνπο ηελ 30.06.2014
εθόζνλ ππνβιεζεί αίηεζε κέρξη ηελ 30 Ηνπλίνπ 2016 από ηνπο επηιέμηκνπο νθεηιέηεο κε
βάζε ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνύ.
Δίλαη πξνθαλέο όηη γηα όζεο δηαγξαθέο απαηηήζεσλ έιαβαλ ρώξα κέζα ζην
θνξνινγηθό έηνο 2014 θαη πξνθεηκέλνπ ηα ππόςε λνκηθά πξόζσπα λα εθπέζνπλ πνζό ίζν
κε ην 1/15 ηεο ρξεσζηηθήο δηαθνξάο, ζα πξέπεη λα πξνζζέζνπλ ζηα θνξνινγεηέα ηνπο
θέξδε πνζό ίζν κε ηα 14/15 ηεο ππόςε δηαθνξάο σο ζεηηθή ινγηζηηθή δηαθνξά. Σα επόκελα
θνξνινγηθά έηε ζα πξνβαίλνπλ ζε αξλεηηθή θνξνινγηθή αλακόξθσζε ίζε κε ην 1/15 ηεο
ρξεσζηηθήο δηαθνξάο. Δίλαη απηνλόεην όηη αλ ε δηαγξαθή ιάβεη ρώξα κεηαγελέζηεξα (ζε
επόκελν θνξνινγηθό έηνο) θαη ην αξγόηεξν κέρξη ηελ αλσηέξσ πξνζεζκία, εθαξκόδνληαη
αλάινγα ηα αλαθεξόκελα πην πάλσ.
4. Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε δεκηώλ πνπ πξνθύπηνπλ ζηελ αιινδαπή
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ νξίδεηαη όηη νη δεκίεο πνπ
πξνθύπηνπλ ζηελ αιινδαπή δελ δύλαληαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ
θεξδώλ ηνπ ίδηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο νύηε λα ζπκςεθηζηνύλ κε κειινληηθά θέξδε, κε
εμαίξεζε ην εηζόδεκα πνπ πξνθύπηεη από άιια θξάηε − κέιε ηεο Δ.Δ. ή ηνπ Δ.Ο.Υ., ην
νπνίν δελ απαιιάζζεηαη ζηε βάζε ζπλζήθεο απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο πνπ έρεη
ζπλάςεη θαη εθαξκόδεη ε Διιάδα. Οη αλσηέξσ δηαηάμεηο έρνπλ εθαξκνγή ηόζν γηα λνκηθά
πξόζσπα θαη λνκηθέο νληόηεηεο ησλ νπνίσλ ηα θέξδε ζεσξνύληαη σο πξνεξρόκελα από
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα όζν θαη γηα ηα θπζηθά πξόζσπα πνπ απνθηνύλ θέξδε από
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα.
Με ηα αλσηέξσ ηίζεηαη ν γεληθόο θαλόλαο πεξί κε ζπκςεθηζκνύ ησλ δεκηώλ πνπ
πξνθύπηνπλ ζηελ αιινδαπή κε εηζνδήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ ζηελ εκεδαπή θαη αθνξά
ηόζν ηηο δεκίεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ άζθεζε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηελ
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αιινδαπή όζν θαη από ηε κεηαβίβαζε θεθαιαίνπ ζηελ αιινδαπή (π.ρ. δεκία από
κεηαβίβαζε ηίηισλ αιινδαπήο πξνέιεπζεο, θ.ιπ.). Ωζηόζν, νη δεκίεο αιινδαπήο κπνξνύλ
λα ζπκςεθηζηνύλ κε εηζνδήκαηα ησλ πην πάλσ πξνζώπσλ πνπ πξνθύπηνπλ ζε θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. ή ηνπ Δ.Ο.Υ. (Ηζιαλδία, Ληρηελζηάηλ θαη Ννξβεγία), ηα νπνία είηε κε βάζε ηε
ύκβαζε γηα ηελ Απνθπγή Γηπιήο Φνξνινγίαο κε ηελ Διιάδα ε Διιεληθή Φνξνινγηθή
Γηνίθεζε έρεη δηθαίσκα λα θνξνινγήζεη, είηε ειιείςεη ΑΓΦ θνξνινγνύληαη κε βάζε ηελ
εζσηεξηθή καο λνκνζεζία (π.ρ. Ληρηελζηάηλ). Ο ζπκςεθηζκόο απηόο γίλεηαη αλά ρώξα. Από
ηε γξακκαηηθή δηαηύπσζε ησλ δηαηάμεσλ απηώλ ζπλάγεηαη όηη νη αλσηέξσ δεκίεο
αιινδαπήο αλαγλσξίδνληαη κόλν εθόζνλ πξνθύπηνπλ ζε θξάηε - κέιε ηεο Δ.Δ. ή ηνπ
Δ.Ο.Υ. θαη όρη ζε ηξίηεο ρώξεο, δεδνκέλνπ όηη ν λόκνο θάλεη κλεία γηα εηζνδήκαηα γεληθά
(θαζαξό θέξδνο) θξαηώλ – κειώλ ηεο Δ.Δ. ή ηνπ Δ.Ο.Υ. θαη όρη κόλν γηα ζεηηθά εηζνδήκαηα
(έζνδα) ησλ ρσξώλ απηώλ. ε πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ παξέιεπζε πεληαεηίαο, ην
απνηέιεζκα είλαη δεκηνγόλν, ε δεκία απηή δελ κεηαθέξεηαη πεξαηηέξσ. Γηα ηνλ ζθνπό απηό
ηα θέξδε θαη νη δεκίεο από ρώξεο ΔΔ θαη ηνπ ΔΟΥ ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη
δηαθεθξηκέλα αλά ρώξα ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο, ώζηε ζηα θνξνινγεηέα θέξδε ηεο
επηρείξεζεο λα πεξηιακβάλεηαη ην ηειηθό θέξδνο πνπ πξνθύπηεη ζηελ αιινδαπή αλά ρώξα
κεηά ηνλ παξαπάλσ ζπκςεθηζκό, εμαηξνπκέλσλ ησλ εηζνδεκάησλ εθείλσλ πνπ
απαιιάζζνληαη ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο (π.ρ. εηζπξαηηόκελα κεξίζκαηα άξζξνπ 48 λ.
4172/2013).
Αθξηβέο Αληίγξαθν

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

Η Πξνϊζηακέλε ηνπ Απηνηεινύο

ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ

Σκήκαηνο Γηνίθεζεο
ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ
Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1. Απνδέθηεο πίλαθα Β΄ (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ)
2. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηεο
3. Γ/λζε Παξνρήο Φνξνινγηθώλ Τπεξεζηώλ – Σκήκα Β΄
4. Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e - ππεξεζίεο)
(κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.)
5. Γηεύζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ – Σκήκα Δ΄
(κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε)
ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α’, Σ’ (εθηόο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνύ), Ε’ (εθηόο ησλ αξηζκώλ 3, 4 θαη
7), Ζ’, Θ’, Η’, ΗΑ’, ΗΒ’, ΗΓ’, ΗΓ’, ΗΔ’, ΗΣ’, ΗΕ’, ΗΖ’, ΗΘ’, Κ’, ΚΑ’, ΚΒ’ θαη ΚΓ’
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2. Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο Αλάπηπμεο & Σνπξηζκνύ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ &
Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηώλ & Γ.Δ.ΜΖ., Πι. Κάληγγνο,
Σ.Κ. 101 81, Αζήλα
3. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ),
Βνπιήο 7 – Σ.Κ. 105 62 ΑΘΖΝΑ
4. ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ»
5. ΩΜΑ ΟΡΚΩΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΛΟΓΗΣΩΝ, Καπνδηζηξίνπ 28, Σ.Κ. 106 82, Αζήλα
6. ύλδεζκνο Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ θαη ΔΠΔ, Παλεπηζηεκίνπ 16, Σ.Κ. 10672, Αζήλα
7. ΑΣΔ Leasing, Αλώλπκε εηαηξεία ππό εηδηθή εθθαζάξηζε Υξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο,
Μεζνγείσλ 109 - 111, ΣΚ 11526 Αζήλα
8. BLUM HELLAS SA, Καπνδηζηξίνπ 102, 142 35 Νέα Ησλία
9. ΔΛΣΔΓΚ Α.Δ., Υαζηώηε 9, 151 23 Ν. Φηινζέε
10. ΚΟΓΡΟ Α.Δ.Δ.Γ., Κνξαή 3, 105 64 Αζήλα
11. Έλσζε Διιεληθώλ Δηαηξεηώλ Υξεκαηνδνηηθήο Μίζζσζεο, ηλώπεο 27, 115 27 Αζήλα
12. Έλσζε Διιεληθώλ Σξαπεδώλ, Ακεξηθήο 21Α, 106 72 Αζήλα
13. ΗΟΒΔ, Σζάκε Καξαηάζνπ 11, 117 42 Αζήλα
ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ
2. Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ
3. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ
4. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ
5. Γξαθείν Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ
6 Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνύ Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο
7. Γηεύζπλζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.
8. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο - Σκήκαηα Α΄ (10) - Β΄ (10)

10

