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ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013. 

 

αο θνηλνπνηνύκε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ.4172/2013 (ΦΔΚ Α’ 

167/23.07.2013), αλαθνξηθά κε ηηο ειεγρόκελεο αιινδαπέο εηαηξείεο (ΔΑΔ) θαη ζαο 

παξέρνπκε ηηο αθόινπζεο νδεγίεο γηα ηελ νξζή θαη νκνηόκνξθε εθαξκνγή ηνπο: 

1. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ ΚΦΔ (λ. 4172/2013) πξνζαξκόζηεθε ε 

εζσηεξηθή θνξνινγηθή λνκνζεζία ζηηο ππνδείμεηο/νδεγίεο ηνπ Φεθίζκαηνο ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 8εο Ηνπλίνπ 2010 γηα ην ζπληνληζκό ησλ θαλόλσλ πεξί ειεγρόκελσλ αιινδαπώλ 

εηαηξηώλ (ΔΑΔ) θαη πεξί ππνθεθαιαηνπνίεζεο εληόο ηεο ΔΔ (2010/C 156/01) αιιά θαη ηεο 

Αλαθνίλσζεο ηεο Δπηηξνπήο (COM(2007) 785), κε ηελ νπνία ζπζηήλεηαη ε εθαξκνγή 

θαλόλσλ θαηά ησλ θαηαρξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο άκεζεο θνξνινγίαο εληόο ηεο ΔΔ θαη όζνλ 

αθνξά ηξίηεο ρώξεο κε Καλόλεο γηα ηηο ΔΑΔ.  

πγθεθξηκέλα, εηζήρζεζαλ γηα πξώηε θνξά ζην εζσηεξηθό καο δίθαην θαλόλεο γηα 

ηελ απνηξνπή ηεο θνξναπνθπγήο ησλ εκεδαπώλ εηαηξεηώλ κέζσ ηεο κεηαθνξάο ησλ 

εζόδσλ ηνπο ζε ζπγαηξηθέο πνπ βξίζθνληαη ζε ρώξεο κε ρακειή θνξνινγία. 

Σν πεδίν εθαξκνγήο ησλ θαλόλσλ απηώλ νξίδεηαη γεληθά κε αλαθνξά ζε θξηηήξηα 

πνπ αθνξνύλ ζηνλ έιεγρν ηεο αιινδαπήο εηαηξείαο (ΔΑΔ), ην ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν 

θνξνιόγεζήο ηεο, ζηε δξαζηεξηόηεηα θαη ζηνλ ηύπν ησλ εζόδσλ ηεο. 
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2. Δηδηθόηεξα, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνύ εηζήρζεζαλ 

δηαηάμεηο πεξί ειεγρόκελσλ αιινδαπώλ εηαηξεηώλ πνπ αθνξνύλ ζηε ζπκπεξίιεςε ζην 

θνξνινγεηέν εηζόδεκα θνξνινγνύκελνπ πνπ έρεη ηε θνξνινγηθή θαηνηθία ηνπ ζηελ Διιάδα, 

θπζηθνύ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ ή λνκηθήο νληόηεηαο, ηνπ κε δηαλεκεζέληνο εηζνδήκαηνο 

λνκηθνύ πξνζώπνπ ή λνκηθήο νληόηεηαο πνπ είλαη θνξνινγηθόο θάηνηθνο άιιεο ρώξαο, 

εθόζνλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη αθόινπζεο πξνϋπνζέζεηο: 

α) ν θνξνινγνύκελνο, κόλνο ηνπ ή από θνηλνύ κε ηα ζπλδεδεκέλα πξόζσπα, όπσο 

απηά νξίδνληαη ζηελ πεξ. δ’ ηνπ άξζξνπ 2, θαηέρεη, άκεζα ή έκκεζα, κεηνρέο, κεξίδηα, 

δηθαηώκαηα ςήθνπ ή ζπκκεηνρήο ζην θεθάιαην ζε πνζνζηό άλσ ηνπ πελήληα ηνηο εθαηό 

(50%) ή δηθαηνύηαη λα εηζπξάηηεη πνζνζηό άλσ ηνπ πελήληα ηνηο εθαηό (50%) ησλ θεξδώλ 

ηνπ ελ ιόγσ λνκηθνύ πξνζώπνπ ή λνκηθήο νληόηεηαο, 

β) ην παξαπάλσ αιινδαπό λνκηθό πξόζσπν ή ε λνκηθή νληόηεηα ππόθεηηαη ζε 

θνξνινγία ζε κε ζπλεξγάζηκν θξάηνο ή θξάηνο κε πξνλνκηαθό θνξνινγηθό θαζεζηώο, ήηνη 

ζε εηδηθό θαζεζηώο πνπ επηηξέπεη νπζησδώο ρακειόηεξν επίπεδν θνξνινγίαο από ό,ηη ην 

γεληθό θαζεζηώο, 

γ) άλσ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηό (30%) ηνπ θαζαξνύ εηζνδήκαηνο πξν θόξσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηεί ην αιινδαπό λνκηθό πξόζσπν ή ε λνκηθή νληόηεηα εκπίπηεη ζε κία ή 

πεξηζζόηεξεο από ηηο θαηεγνξίεο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 3, 

δ) ην αιινδαπό λνκηθό πξόζσπν ή λνκηθή νληόηεηα δελ είλαη εηαηξεία, ηεο νπνίαο ε 

θύξηα θαηεγνξία κεηνρώλ απνηειεί αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζε νξγαλσκέλε αγνξά. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ην σο άλσ θνξνινγεηέν εηζόδεκα ηνπ κε δηαλεκεζέληνο 

εηζνδήκαηνο ηνπ αιινδαπνύ λνκηθνύ πξνζώπνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ην πνζνζηό 

ζπκκεηνρήο ηνπ θνξνινγνύκελνπ ζε απηό, όπσο απηό νξίδεηαη ζηελ πεξ. α’, ην νπνίν ζε 

θάζε πεξίπησζε είλαη κεγαιύηεξν ηνπ 50%. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε πξνϋπόζεζε 

ηεο πεξίπησζεο απηήο πιεξείηαη από θνηλνύ από ζπλδεδεκέλα πξόζσπα, ην θνξνινγεηέν 

εηζόδεκα ππνινγίδεηαη από θάζε θνξνινγνύκελν μερσξηζηά, κε βάζε ην πνζνζηό 

ζπκκεηνρήο ηνπ. 

3. Με ηελ παξάγξαθν 2 πξνβιέπεηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ ην λνκηθό πξόζσπν 

ή λνκηθή νληόηεηα είλαη θνξνινγηθόο θάηνηθνο θξάηνπο - κέινπο ηεο Δ.Δ. ή θάηνηθνο ρώξαο 

πνπ είλαη ζπκβαιιόκελν κέξνο ηεο ζπκθσλίαο γηα ηνλ Δ.Ο.Υ. θαη πθίζηαηαη θαη εθαξκόδεηαη 

ζπκθσλία αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ, αλάινγεο κε ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ, θαηόπηλ 

αηηήζεσο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ Οδεγία 2011/16/ΔΔ, δελ εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 1 πεξί ειεγρόκελσλ εηαηξεηώλ, εθηόο εάλ ε εγθαηάζηαζε ή ε νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηόηεηα ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ή ηεο λνκηθήο νληόηεηαο ζπληζηά επίπιαζηε 
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θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγήζεθε κε νπζηαζηηθό ζθνπό ηελ απνθπγή ηνπ αλαινγνύληνο 

θόξνπ.  

Δπνκέλσο, πξνθεηκέλνπ λα κελ εθαξκνζζνύλ νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1, ζηελ 

πεξίπησζε θνξνινγηθνύ θαηνίθνπ θξάηνπο-κέινπο ηεο Δ.Δ. ή ρώξαο πνπ είλαη 

ζπκβαιιόκελν κέξνο ηεο ζπκθσλίαο γηα ηνλ ΔΟΥ, απαηηείηαη ε απόδεημε πεξί επηδίσμεο 

από ηελ ΔΑΔ πξαγκαηηθήο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο (π.ρ. ε αιινδαπή εηαηξία λα 

πξαγκαηνπνηεί νπζηαζηηθή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηε ρώξα ζηελ νπνία είλαη 

εγθαηεζηεκέλε, δειαδή λα έρεη απνδεδεηγκέλα θπζηθή ππόζηαζε ζηε ρώξα εγθαηάζηαζήο 

ηεο, ήηνη έδξα ή κόληκε εγθαηάζηαζε, κόληκα απαζρνινύκελν πξνζσπηθό, θιπ., λα είλαη 

θνξνινγηθόο θάηνηθνο ηεο αιινδαπήο ρώξαο ζηελ νπνία έρεη ηελ έδξα ηεο θαη λα 

θνξνινγείηαη εθεί, θιπ). 

4. Με ηελ παξάγξαθν 3 νξίδνληαη νη θαηεγνξίεο εηζνδήκαηνο πνπ ιακβάλνληαη 

ππόςε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηνηρείνπ γ’ ηεο παξαγξάθνπ 1 (θαζαξό εηζόδεκα πξν 

θόξσλ). πγθεθξηκέλα, εθόζνλ άλσ ηνπ πελήληα ηνηο εθαηό (50%) ηεο αληίζηνηρεο 

θαηεγνξίαο εηζνδήκαηνο ηνπ αιινδαπνύ λνκηθνύ πξνζώπνπ ή λνκηθήο νληόηεηαο 

πξνέξρεηαη από ζπλαιιαγέο κε ην θνξνινγνύκελν ή κε ηα ζπλδεδεκέλα κε απηό πξόζσπα, 

ιακβάλνληαη ππόςε νη αθόινπζεο θαηεγνξίεο εηζνδήκαηνο: 

α) ηόθνη ή νπνηνδήπνηε άιιν εηζόδεκα παξάγεηαη από ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, 

β) δηθαηώκαηα ή νπνηνδήπνηε άιιν εηζόδεκα παξάγεηαη από πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία, 

γ) κεξίζκαηα θαη εηζόδεκα από ηε κεηαβίβαζε κεηνρώλ, 

δ) εηζόδεκα από θηλεηά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (π.ρ. εκπνξεύκαηα, θιπ), 

ε) εηζόδεκα από αθίλεηε πεξηνπζία, εθηόο εάλ ην θξάηνο ηνπ αιινδαπνύ λνκηθνύ 

πξνζώπνπ ή λνκηθήο νληόηεηαο δελ ζα είρε δηθαίσκα λα θνξνινγήζεη ην εηζόδεκα βάζεη 

ζπκθσλίαο πνπ έρεη ζπλαθζεί κε ηξίηε ρώξα, 

ζη) εηζόδεκα από αζθαιηζηηθέο, ηξαπεδηθέο θαη άιιεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο. 

Δπηζεκαίλεηαη, όηη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ. 

4172/2013, ήηνη ηελ πξνζαύμεζε ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηνπ θνξνινγνύκελνπ κε 

ην αδηαλέκεην εηζόδεκα ηεο αιινδαπήο εηαηξείαο, αξθεί έζησ θαη κηα θαηεγνξία 

εηζνδήκαηνο ηνπ αιινδαπνύ λνκηθνύ πξνζώπνπ ή λνκηθήο νληόηεηαο λα πξνέξρεηαη από 

ζπλαιιαγέο κε ηνλ θνξνινγνύκελν κε βάζε ην νξηδόκελν ζηηο πην πάλσ δηαηάμεηο 

πνζνζηό, δειαδή άλσ ηνπ 50% ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο εηζνδήκαηνο ηνπ αιινδαπνύ 

λνκηθνύ πξνζώπνπ ή λνκηθήο νληόηεηαο λα πξνέξρεηαη από ζπλαιιαγέο κε ην 

θνξνινγνύκελν ή κε ηα ζπλδεδεκέλα κε απηό πξόζσπα.  
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5. Με ηελ παξάγξαθν 4 θαζνξίδεηαη ν ζπληειεζηήο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο πνπ 

επηβάιιεηαη ζηηο θαηεγνξίεο εηζνδήκαηνο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν. 

πγθεθξηκέλα, ηα ππόςε εηζνδήκαηα ππνινγίδνληαη ζηε βάζε ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο θαη κε 

ην θνξνινγηθό ζπληειεζηή πνπ ηζρύεη γηα ηα θέξδε από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ησλ 

θπζηθώλ πξνζώπσλ ζύκθσλα κε ην Γεύηεξν Μέξνο ηνπ Κώδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο 

ή κε ην θνξνινγηθό ζπληειεζηή πνπ ηζρύεη γηα ηα θέξδε από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα 

ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ ή λνκηθώλ νληνηήησλ ζύκθσλα κε ην Σξίην Μέξνο, θαηά 

πεξίπησζε.  

6. Από ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη όηη σο θνξνινγεηέν εηζόδεκα ιακβάλεηαη ππόςε 

ην ζύλνιν ηνπ κε δηαλεκεζέληνο εηζνδήκαηνο ηεο ΔΑΔ ηνπ νηθείνπ θνξνινγηθνύ έηνπο, 

όπσο απηό πξνθύπηεη από ηνλ επίζεκν ηζνινγηζκό ηνπ αιινδαπνύ λνκηθνύ πξνζώπνπ ή 

λνκηθήο νληόηεηαο ή από νπνηνδήπνηε άιιν αληίζηνηρν επίζεκν ζηνηρείν πνπ πξνβιέπεηαη 

από ηελ λνκνζεζία ηεο αιινδαπήο ηνπ νηθείνπ θνξνινγηθνύ έηνπο, θαηά ην κέξνο πνπ 

αλαινγεί ζηνλ θνξνινγνύκελν – κέηνρν κε βάζε ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηνπ θαη όρη κόλν 

ην εηζόδεκα ησλ πεξ. α’ έσο ζη’ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Κ.Φ.Δ. ηνπ αιινδαπνύ 

λνκηθνύ πξνζώπνπ ή λνκηθήο νληόηεηαο.  

ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην θνξνινγηθό έηνο ηνπ αιινδαπνύ λνκηθνύ 

πξνζώπνπ ή λνκηθήο νληόηεηαο ιήγεη ζε δηαθνξεηηθό ρξόλν από απηό ηνπ εκεδαπνύ 

λνκηθνύ πξνζώπνπ ή λνκηθήο νληόηεηαο – κεηόρνπ, ιακβάλεηαη ππόςε ην κε δηαλεκεζέλ 

εηζόδεκα όπσο πξνθύπηεη από ηνλ επίζεκν ηζνινγηζκό ηνπ ηειεπηαίνπ θνξνινγηθνύ έηνπο. 

Γηα παξάδεηγκα, εκεδαπή αλώλπκε εηαηξεία, ηεο νπνίαο ην θνξνινγηθό έηνο ιήγεη ζηηο 

31.12.2014, ε νπνία ζπκκεηέρεη κε πνζνζηό κεγαιύηεξν ηνπ 50% ζην θεθάιαην αιινδαπνύ 

λνκηθνύ πξνζώπνπ, ηνπ νπνίνπ ην θνξνινγηθό έηνο ιήγεη ζηηο 30 Ηνπλίνπ θάζε έηνπο θαη 

πιεξνύληαη θαη νη ινηπέο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ ΚΦΔ (λ.4172/2013), ζα ιάβεη 

ππόςε ην κε δηαλεκεζέλ εηζόδεκα ηνπ αιινδαπνύ λνκηθνύ πξνζώπνπ όπσο απηό 

πξνθύπηεη από ηνλ ηζνινγηζκό ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο πνπ έιεμε ηελ 30.06.2014, γηα ηε 

δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θνξνινγηθνύ έηνπο 2014. 

Σν ππόςε εηζόδεκα λνείηαη όηη έρεη απνθηεζεί από ην εκεδαπό θπζηθό ή λνκηθό 

πξόζσπν ή λνκηθή νληόηεηα, ζην ηέινο ηνπ νηθείνπ θνξνινγηθνύ έηνπο ηνπ ελ ιόγσ 

πξνζώπνπ ή νληόηεηαο. Χο εθ ηνύηνπ, ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ εκεδαπό πξόζσπν 

ζπκκεηέρεη ζε αιινδαπή εηαηξεία θνξνινγηθό θάηνηθν θξάηνπο πνπ δελ εληάζζεηαη ζηε 

δώλε ηνπ επξώ, ην θνξνινγεηέν εηζόδεκά ηνπ, όπσο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο 

θνηλνπνηνύκελεο δηαηάμεηο, ζα κεηαηξαπεί ζε επξώ ιακβάλνληαο ππόςε ηε ζπλαιιαγκαηηθή 

ηζνηηκία ηεο ηειεπηαίαο εξγάζηκεο εκέξαο ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο ηνπ εκεδαπνύ πξνζώπνπ 

ή νληόηεηαο.  
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Δπηζεκαίλεηαη όηη, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.4172/2013, ν 

θνξνινγνύκελνο δηθαηνύηαη λα κεηώζεη ην πνζό ηνπ θαηαβιεηένπ θόξνπ εηζνδήκαηνο θαηά 

ην πνζό ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο λνκηθνύ πξνζώπνπ πνπ ηπρόλ θαηαβιήζεθε ζηελ 

αιινδαπή γηα ην εηζόδεκα απηό.  

ην ρξόλν θαηά ηνλ νπνίν, ην αιινδαπό λνκηθό πξόζσπν ή λνκηθή νληόηεηα 

πξνβεί ζε δηαλνκή ησλ θεξδώλ, ηα νπνία έρνπλ ππαρζεί ζε θνξνινγία ζύκθσλα κε ηηο 

θνηλνπνηνύκελεο δηαηάμεηο, ηα πνζά απηά απαιιάζζνληαη ηεο θνξνινγίαο,  θαηά ην κέξνο 

πνπ έρνπλ θνξνινγεζεί, δεδνκέλνπ όηη ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα ππήξρε δηπιή 

θνξνιόγεζε ηνπ ππόςε εηζνδήκαηνο.  

Οη θνηλνπνηνύκελεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ.4172/2013 έρνπλ εθαξκνγή γηα 

εηζνδήκαηα πνπ απνθηώληαη από ηελ 1.1.2014 θαη κεηά, ήηνη γηα ηα κε δηαλεκεζέληα θέξδε 

αιινδαπώλ ειεγρόκελσλ εηαηξεηώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ εκεξνκελία απηή θαη κεηά θαη 

σο εθ ηνύηνπ δελ θαηαιακβάλνπλ ηα κε δηαλεκεζέληα θέξδε παξειζνπζώλ ρξήζεσλ ησλ 

εηαηξεηώλ απηώλ. 

7. Γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ αλσηέξσ, παξαζέηνπκε ηα αθόινπζα 

παξαδείγκαηα: 

Ζκεδαπή αλώλπκε εηαηξεία, ηεο νπνίαο ε ρξήζε ιήγεη ζηηο 31.12.2014, θαηέρεη ην 

60% ησλ κε εηζεγκέλσλ ζε ρξεκαηηζηήξην κεηνρώλ αιινδαπήο εηαηξείαο ε νπνία είλαη 

εγθαηεζηεκέλε ζε θξάηνο κε ζπλεξγάζηκν.  

Με βάζε ηνλ ηειεπηαίν επίζεκν ηζνινγηζκό ηεο αιινδαπήο εηαηξείαο πξνθύπηνπλ 

ηα αθόινπζα:  

Σν ζπλνιηθό θαζαξό πνζό ηόθσλ θαη δηθαησκάησλ πνπ έρεη απνθηήζεη ε αιινδαπή 

εηαηξεία εληόο ηνπ νηθείνπ θνξνινγηθνύ έηνπο αλέξρεηαη ζε € 400.000 θαη 250.000, 

αληίζηνηρα, ελώ ηα θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ αλέξρνληαη ζε € 1.000.000. Ζ ππόςε εηαηξεία 

δελ έρεη άιια εηζνδήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο θαηεγνξίεο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ 

Κ.Φ.Δ.  

Δπνκέλσο, ην θαζαξό εηζόδεκα πξν θόξσλ πνπ πξαγκαηνπνηεί ε αιινδαπή 

εηαηξεία θαη εκπίπηεη ζηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 65% 

([(400.000+250.000)/1.000.0000)*100]=65%) ηνπ ζπλνιηθνύ θαζαξνύ θέξδνπο απηήο, 

δειαδή ζε πνζνζηό κεγαιύηεξν ηνπ 30%. 

Με βάζε ηα βηβιία ηεο εκεδαπήο αλώλπκεο εηαηξείαο δηαπηζηώλεηαη όηη έρεη 

θαηαβάιιεη ζηελ ππόςε αιινδαπή εηαηξεία πνζά ηόθσλ θαη δηθαησκάησλ, ύςνπο €300.000 

θαη  €50.000, αληίζηνηρα, δειαδή θαιύπηεη πνζνζηό κεγαιύηεξν ηνπ 50% ησλ εηζνδεκάησλ 

ηεο αιινδαπήο γηα κία εθ ησλ δύν θαηεγνξηώλ εηζνδήκαηνο (75% θαη 20%, αληίζηνηρα). 
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Δπνκέλσο, ε εκεδαπή αλώλπκε εηαηξεία ζα ππνινγίζεη σο θνξνινγεηέν εηζόδεκα 

ζηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θνξνινγηθνύ έηνπο 2014 ην πνζό ησλ €600.000 

(€1.000.000*60%). 

8. Σέινο, ζεκεηώλεηαη όηη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνύ δελ εθαξκόδνληαη γηα ηηο 

εηαηξείεο πνπ έρνπλ ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγνύλ ζύκθσλα κε ην λ.27/1975 θαη ην 

λ.δ.2687/1953, θαζόζνλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 15 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4172/2013 νξίδεηαη 

όηη, δελ εθαξκόδνληαη γηα ηηο εηαηξείεο απηέο νη δηαηάμεηο ησλ παξ. 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 

ίδηνπ λόκνπ.  

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Απνδέθηεο πίλαθα Β’ (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ) 

2. Οηθνλνκηθέο Δπηζεσξήζεηο 

3. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηεο 

4. Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e - ΔΦΑΡΜΟΓΔ) 

5. Γηεύζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθά πλαιιαζζνκέλσλ (e-ππεξεζίεο) 

(Με ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΓΔ) 

 

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 Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο, Γηεύζπλζε Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ θαη 

Πίζηεσο, Πι. Κάληγγνο - 101 81 ΑΘΖΝΑ 

3. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ), 

Βνπιήο 7 - 105 62 ΑΘΖΝΑ 

4. ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ» 

 

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ 

2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνύ 

3. Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ θ. Θενράξε 

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

ΘΔΟΥΑΡΗ ΘΔΟΥΑΡΗ 

 

Ακπιβέρ Ανηίγπαθο 

Η Πποϊζηαμένη ηηρ Γπαμμαηείαρ 
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4. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ 

5. Γξαθείν Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 

6. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ 

7. Γελ. Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Δπηζεώξεζεο - Θεκηζηνθιένπο 5 – 101 84 ΑΘΖΝΑ 

8. Γ/λζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Γ12) - Σκήκαηα Α’ (3), Β’ (10), Γ’ (2) 
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