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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΣΜΗΜΑ Β’  

 

 

 

 

       

 

 

ΘΔΜΑ: Φορολογική μεηατείριζη ηων ζσνδρομών ποσ ειζπράηηοσν οι Κοινωνικές 

σνεηαιριζηικές Δπιτειρήζεις από ηα μέλη ηοσς, καθώς και ηων τορηγιών και 

ζσνδρομών προς ασηές.  

 

Με αθνξκή πξνθνξηθά θαη γξαπηά εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία 

καο, αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα: 

1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. δ’ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ.4172/2013 νξίδεηαη, όηη ζε θόξν 

εηζνδήκαηνο λνκηθώλ πξνζώπσλ θαη λνκηθώλ νληνηήησλ ππόθεηληαη, κεηαμύ άιισλ, νη 

ζπλεηαηξηζκνί θαη νη ελώζεηο απηώλ.  

2. Όπσο δηεπθξηλίζζεθε κε ηελ αξηζ. ΠΟΛ.1044/2015 εγθύθιηό καο, ζηνπο 

ζπλεηαηξηζκνύο πεξηιακβάλνληαη θαη νη Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο 

(Κνηλ..Δπ.), νη νπνίεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

λ.4019/2011, απνηεινύλ αζηηθνύο ζπλεηαηξηζκνύο κε θνηλσληθό ζθνπό θαη δηαζέηνπλ εθ ηνπ 

λόκνπ ηελ εκπνξηθή ηδηόηεηα.  

3. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ.4172/2013 νξίδεηαη όηη, ν θόξνο 

εηζνδήκαηνο λνκηθώλ πξνζώπσλ θαη λνκηθώλ νληνηήησλ επηβάιιεηαη εηεζίσο ζηα θέξδε 

πνπ πξαγκαηνπνηνύλ ηα λνκηθά πξόζσπα θαη νη λνκηθέο νληόηεηεο ηνπ άξζξνπ 45 ελώ κε 
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ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ ίδηνπ σο άλσ λόκνπ νξίδεηαη όηη, όια ηα έζνδα πνπ 

απνθηνύλ ηα λνκηθά πξόζσπα ή νη λνκηθέο νληόηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηώζεηο 

ηνπ άξζξνπ 45 ζεσξνύληαη έζνδα από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα. 

4. Δπηπιένλ, κε ηελ αξηζ. ΠΟΛ.1059/2015 εγθύθιηό καο δηεπθξηλίζζεθε, όηη ζηα πάζεο 

θύζεσο έζνδα ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ θαη λνκηθώλ νληνηήησλ πεξηιακβάλνληαη όια ηα 

έζνδα πνπ αλαθέξνληαη ζηα ινηπά Κεθάιαηα ηνπ λ.4172/2013 (Κεθάιαηα Δ’ θαη Σ’), θαζώο 

επίζεο θαη νη θάζε είδνπο ζπλδξνκέο, επηρνξεγήζεηο, απνδεκηώζεηο ζηα πιαίζηα ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ησλ πην πάλσ πξνζώπσλ, θιπ.  

5. Δμάιινπ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.4019/2011 νξίδεηαη όηη, νη πόξνη ηεο 

Κνηλ..Δπ. απνηεινύληαη από ην θεθάιαην ηεο επηρείξεζεο, δσξεέο ηξίησλ, έζνδα από ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο, έζνδα από ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηά ηεο, 

επηρνξεγήζεηο από ην Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ, ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

δηεζλείο ή εζληθνύο νξγαληζκνύο ή Οξγαληζκνύο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α’ θαη Β’ βαζκνύ, 

έζνδα από άιια πξνγξάκκαηα, θεθάιαηα από θιεξνδνηήκαηα, δσξεέο θαη παξαρσξήζεηο 

ηεο ρξήζεο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, θαζώο θαη θάζε άιιν έζνδν από ηελ αλάπηπμε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζύκθσλα κε ην θαηαζηαηηθό ηεο. 

6. Μεηά απ’ όια όζα αλαθέξζεθαλ πην πάλσ θαη δεδνκέλνπ όηη αληηθείκελν θόξνπ 

ζηνπο αζηηθνύο ζπλεηαηξηζκνύο απνηεινύλ ηα πάζεο θύζεσο έζνδα πνπ απηνί απνθηνύλ, 

ζπλάγεηαη όηη όια ηα έζνδα πνπ απνθηνύλ νη Κνηλ..Δπ., ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηόζν  ησλ 

ζπλδξνκώλ πνπ ηπρόλ εηζπξάηηνπλ από ηα κέιε ηνπο εθόζνλ δελ εηζθέξνληαη γηα θάιπςε 

ηνπ θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο, όζν θαη ησλ δσξεώλ θαη ρνξεγηώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη  

πξνο απηέο, ινγίδνληαη σο εηζόδεκα από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη θνξνινγνύληαη 

κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4172/2013. 

 

 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 

Ζ Πξντζηακέλε ηνπ Απηνηεινύο 

Σκήκαηνο Γηνίθεζεο 

Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΑΒΒΑΪΓΟΤ 
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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. Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e - ΔΦΑΡΜΟΓΔ) 

4. Γηεύζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ (e-ππεξεζίεο) 

(Με ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΓΔ) 

5. Γηεύζπλζε Παξνρήο Φνξνινγηθώλ Τπεξεζηώλ 

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’ 

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 - 105 62 Αζήλα 

4. ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ» 

5. ΔΤΖΜΔΡΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Η.Κ.Δ., Μπθελώλ 6Β1 (Πάξνδνο), Σ.Κ. 175 64, Παιαηό 

Φάιεξν 

 

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 

2. Γξαθείν θνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ   

3. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζόδσλ   

4. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γηεπζπληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

5. Γηεύζπλζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Σκήκαηα Α’, Β’ 

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

7. Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 
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