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ΘΔΜΑ: Έκπηωζη ηηρ δαπάνηρ ηων δωπεών ζε σπήμα ή ζε είδορ ππορ 

ηο Δλληνικό Γημόζιο και ηοςρ ΟΣΑ - Παποσή οδηγιών ζσεηικά με ηην 

εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 47 ηος ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπωρ 

ηποποποιήθηκαν με ηον ν. 4646/2019 (Α΄ 201) 

 

1. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ.4646/2019 πξνζηέζεθε ζην άξζξν 

47 ηνπ λ. 4172/2013 (ΚΦΔ) λέα παξάγξαθνο 8, ζύκθσλα κε ηελ νπνία γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκό ηνπ θέξδνπο από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ησλ λνκηθώλ 

πξνζώπσλ ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηνπ άξζξνπ 45, εθπίπηνπλ σο δαπάλε θαηά ην 

άξζξν 22 νη δσξεέο ζε ρξήκα ή ζε είδνο πξνο ην Διιεληθό Γεκόζην θαη ηνπο 

νξγαληζκνύο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 

Οη ππόςε δηαηάμεηο εθαξκόδνληαη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 17 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ. 4646/2019, γηα δσξεέο πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη από 1.1.2020 θαη κεηά. 

2. Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε, κε ηηο ππόςε δηαηάμεηο 

παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα νη δσξεέο ζε ρξήκα ή ζε είδνο πνπ πξαγκαηνπνηνύλ 

ηα λνκηθά πξόζσπα ηεο πεξίπησζεο γ’ ηνπ άξζξνπ 45 ΚΦΔ πξνο ην Διιεληθό 

Γεκόζην ή ζε νξγαληζκνύο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θαίηνη δελ αθνξνύλ ζηελ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηά ηνπο (έζνδα από θεθάιαην θαη ππεξαμία από ηε 

κεηαβίβαζε θεθαιαίνπ, έζνδα από ηπρόλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα), λα 

εθπίπηνπλ από ηα έζνδά ηνπο πνπ απνηεινύλ αληηθείκελν επηβνιήο θόξνπ 

(επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα). 
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3. Οη ππόςε δηαηάμεηο αθνξνύλ κόλν ηηο δσξεέο ζε ρξήκα ή ζε είδνο ησλ 

λνκηθώλ πξνζώπσλ ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηνπ άξζξνπ 45, πξνο ηα ξεηώο 

θαηνλνκαδόκελα ζ’ απηέο πξόζσπα, δειαδή πξνο ην Διιεληθό Γεκόζην, ήηνη 

ηελ Πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο, ηα Υπνπξγεία θαη ηηο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνηθήζεηο, θαζώο θαη ηηο Αλεμάξηεηεο Αξρέο πνπ δελ έρνπλ λνκηθή 

πξνζσπηθόηεηα (ζρεη:ΠΟΛ.1044/2015 εγθύθιηνο), θαη ηνπο νξγαληζκνύο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη όρη ζε όινπο γεληθά ηνπο Φνξείο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. 

4. Τα πνζά ησλ δσξεώλ ζε ρξήκα ιακβάλνληαη ππόςε κόλν εθόζνλ έρνπλ 

θαηαηεζεί ζε ινγαξηαζκό ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ νξγαληζκώλ ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο αληίζηνηρα, πνπ ηεξείηαη ζε πηζησηηθό ίδξπκα θαη δελ πξέπεη λα 

έρνπλ εθπέζεη κε άιιε δηάηαμε λόκνπ.  

5. Όζνλ αθνξά ηηο δσξεέο ζε είδνο, σο αμία ιακβάλεηαη ην θόζηνο 

απόθηεζεο  ή παξαγσγήο ηνπο, θαηά πεξίπησζε, όπσο απηή πξνθύπηεη από 

ηα ηεξνύκελα βηβιία θαη απνδεηθλύεηαη κε θαηάιιεια δηθαηνινγεηηθά. Σε 

πεξίπησζε πνπ ε δσξεά ζε είδνο αθνξά πάγην πεξηνπζηαθό ζηνηρείν ηνπ 

δσξεηή,  σο δαπάλε γηα ζθνπνύο εθαξκνγήο ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ λνείηαη 

ε αλαπόζβεζηε αμία, όπσο απηή εκθαλίδεηαη ζηα ηεξνύκελα βηβιία ηνπ ππόςε 

λνκηθνύ πξνζώπνπ.  

6. Τν πνζό ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο αλαγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα 2Β ηνπ 

Δληύπνπ Ν ζην πεδίν «δαπάλεο πνπ εθπίπηνπλ (άξζξν 22 θαη 23 

λ.4172/2013)» πξνθεηκέλνπ λα εθπέζεη από ηα έζνδα πνπ απνηεινύλ 

αληηθείκελν επηβνιήο θόξνπ. 

 

 

       Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ Α.Α.Γ.Δ.  

                                                                                  ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

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

2. Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε  ΣΓΟΔ  Αηηηθήο & Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε ΣΓΟΔ 

Μαθεδνλίαο 

3. Γεληθή Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  

4. Γηεύζπλζε Σηξαηεγηθήο Τερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο (κε ηελ παξάθιεζε λα 

αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΑΓΔ θαη ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε ηεο 

ΑΑΓΔ) 

 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Γξαθείν θ. Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 

2. Γξαθείν θ. Υθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 

3. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέσο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Γεκόζηαο 

Πεξηνπζίαο 

4. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α’, Β’ (εθηόο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνύ), Ε’, Ζ’, Θ’, Η’, ΗΒ’, 

ΗΓ’, ΗΓ’, ΗΔ’, ΗΣΤ’, ΗΕ’, ΗΖ’, ΗΘ’, Κ’, ΚΑ’, ΚΒ’ θαη ΚΓ’ 

5. ΓΤΓ – Δγθεθξηκέλνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο 

6. Υπνπξγείν Αλάπηπμεο& Δπελδύζεσλ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & 

Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηώλ, Πι. 

Κάληγγνο - 101 81, Αζήλα 

7. Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Τππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ 

(ΔΛΤΔ)Βνπιήο 7 - 105 62, Αζήλα 

 

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ 

2. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

3. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ 

4. Απηνηειέο Τκήκα Σπληνληζκνύ, Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεσλ θαη 

Δπηθνηλσλίαο 

5. Γ/λζε Ννκηθήο Υπνζηήξημεο 

6. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Τκήκαηα Α’ , Β’ , Γ’  
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