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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 

Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΣΜΗΜΑ Β΄ 

 

 

 

 

       

 

 

 

ΘΔΜΑ: Οι δημοηικοί ζςνδςαζμοί δεν ςποσπεούνηαι, μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηος ν. 

4172/2013, ζε ςποβολή δήλωζηρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ.  

 

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

πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα: 

1. ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. δ΄ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4172/2013 (Κ.Φ.Δ.), νη 

νπνίεο ηζρύνπλ γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηώληαη θαη ηηο δαπάλεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη, θαηά πεξίπησζε, ζε θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ από ηελ 1ε 

Ιαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά, σο «λνκηθή νληόηεηα» λνείηαη θάζε κόξθσκα εηαηξηθήο ή κε 

νξγάλσζεο θαη θεξδνζθνπηθνύ ή κε ραξαθηήξα πνπ δελ είλαη θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν, 

όπσο ηδίσο θάζε κνξθήο ίδξπκα ή ζσκαηείν ή νπνηνδήπνηε κόξθσκα παξόκνηαο θύζεο, 

θ.ιπ.    

2. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. γ΄ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ. 4172/2013 νξίδεηαη όηη 

ζε θόξν εηζνδήκαηνο λνκηθώλ πξνζώπσλ θαη λνκηθώλ νληνηήησλ ππόθεηληαη ηα κε 

θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ πνπ 

ΠΡΟ:  Ωο Π.Γ. 

  

Σασ. Γ/νζη: Καξ. εξβίαο 10  

Σασ. Κώδ.: 101 84 Αζήλα 

Πληποθοπίερ: Δ. Καπνύηζνπ 

Σηλέθωνο: 210 – 33.75.312 

ΦΑΞ: 210 – 33.75.001 

Αζήλα,  26 Μαΐνπ  2016 

Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β΄1081630 ΔΞ 2016 

 
ΓΔΑΦ Β 1071129 ΔΞ 2015 
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ζπζηήζεθαλ ζηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή θαη ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα θάζε 

είδνπο ζσκαηεία θαη ηδξύκαηα, κε εμαίξεζε κόλν ηα θάζε είδνπο έζνδα πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη θαηά ηελ επηδίσμε ηεο εθπιήξσζεο ηνπ ζθνπνύ ηνπο, ηα νπνία δελ 

απνηεινύλ αληηθείκελν θόξνπ, ελώ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. δ΄ ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαη λόκνπ, 

ζε θόξν εηζνδήκαηνο ππόθεηληαη θαη νη λνκηθέο νληόηεηεο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ 

Κ.Φ.Δ. θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζε κηα από ηηο πεξηπηώζεηο ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Κ.Φ.Δ.   

3. Από ηα αλσηέξσ πξνθύπηεη όηη ζηελ επξύηεξε έλλνηα ησλ λνκηθώλ νληνηήησλ ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ Κ.Φ.Δ. πεξηιακβάλνληαη θαη ηα πξόζσπα ηεο πεξ. γ΄ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ ίδηνπ 

λόκνπ. 

4. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» νξίδεηαη όηη 

ε εθινγή ηνπ δεκάξρνπ, ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ, ησλ ζπκβνύισλ ησλ δεκνηηθώλ ή 

ηνπηθώλ θνηλνηήησλ θαη ηνπ εθπξνζώπνπ ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο γίλεηαη θαηά 

ζπλδπαζκνύο. Τπνςεθηόηεηεο εθηόο ζπλδπαζκώλ απνθιείνληαη. 

5. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ ίδηνπ πην πάλσ λόκνπ νξίδεηαη όηη ν 

ζπλδπαζκόο θαηαξηίδεηαη κε γξαπηή δήισζε πνπ ππνγξάθνπλ όινη νη ππνςήθηνη πνπ ηνλ 

απνηεινύλ (παξ. 1). Η δήισζε επηδίδεηαη κε δηθαζηηθό επηκειεηή, ύζηεξα από παξαγγειία 

ησλ πξνζώπσλ πνπ ηελ ππνβάινπλ ή ελόο εθινγέα δεκόηε ή παξαδίδεηαη κε απόδεημε 

ζηνλ πξόεδξν ηνπ πξσηνδηθείνπ είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ ςεθνθνξία 

(παξ. 7). 

6. Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 3852/2010 νξίδεηαη όηη ηε 

δέθαηε πέκπηε (15ε) εκέξα πξηλ από ηελ ςεθνθνξία ην πξσηνδηθείν αλαθεξύζζεη ζε 

δεκόζηα ζπλεδξίαζε ηνπο ζπλδπαζκνύο πνπ έρνπλ δεισζεί λόκηκα. 

7. Σν ηΔ κε ηελ αξηζκ. 1103/2005 απόθαζή ηνπ έθξηλε όηη νη δεκνηηθνί ζπλδπαζκνί 

ζπγθξνηνύληαη απνθιεηζηηθώο πξνο ζπκκεηνρή ζηηο εθινγέο ησλ νξγάλσλ δηνηθήζεσο ησλ 

νξγαληζκώλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ελώ κε ηελ αξηζκ. 2388/2005 απόθαζή ηνπ έθξηλε, 

εξκελεύνληαο ηηο δηαηάμεηο δηάθνξσλ λνκνζεηεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζε ζπλδπαζκνύο 

γηα ηε δηαδηθαζία εθινγήο ησλ νξγάλσλ δηνηθήζεσλ ησλ νξγαληζκώλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

(άξζξα 54 παξ. 1, 55, 107 παξ. 1, 112 παξ. 1, 117 παξ. 1 θαη 118 παξ. 1 ηνπ Γεκνηηθνύ 

θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα Γ.Κ.Κ.-Π.Γ.410/1995, Α΄ 231), θαζώο θαη ζε παξαηάμεηο πνπ 

θαηαξηίδνπλ θαηά ηα άξζξα απηά ζπλδπαζκνύο γηα ηνλ παξαπάλσ ζθνπό, αθόκε θαη αλ 

εθπξνζσπνύληαη ζηα όξγαλα δηνηθήζεσο ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλόηεηαο, όηη δελ 

αλαγλσξίδνληαη από ην λόκν σο θνξείο δηθαησκάησλ (ε ηθαλνπνίεζε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα 
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επηδησρζεί κε ηελ άζθεζε ηνπ έλδηθνπ βνεζήκαηνο ηεο αηηήζεσο αθπξώζεσο) ζηνλ θύθιν 

γεληθώο ησλ ζεκάησλ, ηα νπνία αθνξνύλ ηε δηαρείξηζε ησλ δεκνηηθώλ ή θνηλνηηθώλ 

ππνζέζεσλ (ζρεη. ην αξηζ. 1100088/11455/Β0012/1.6.2007 έγγξαθό καο). 

8. Με βάζε ηα αλσηέξσ, ε Γηνίθεζε, εξκελεύνληαο ηηο πξντζρύζαζεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

2238/1994 (παιαηόο Κ.Φ.Δ.), δηεπθξίληζε όηη νη δεκνηηθνί ζπλδπαζκνί, νη νπνίνη 

ζπγθξνηνύληαη απνθιεηζηηθώο πξνο ζπκκεηνρή ζηηο εθινγέο ησλ νξγάλσλ δηνηθήζεσο ησλ 

νξγαληζκώλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη από ηνπο νπνίνπο πξνθύπηνπλ θαη νη δεκνηηθέο 

παξαηάμεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην ησλ νξγάλσλ ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο, δελ αλαγλσξίδνληαη από ην λόκν σο θνξείο δηθαησκάησλ θαη 

απαιιάζζνληαη από ην θόξν εηζνδήκαηνο θαη δελ έρνπλ ππνρξέσζε ππνβνιήο δειώζεσλ, 

θαζόζνλ ζηεξνύληαη ζπγθεθξηκέλνπ λνκηθνύ ηύπνπ θαη δελ αλαθέξνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 101 (ππνθείκελν ηνπ θόξνπ) θαη 107 (ππόρξενη ζε δήισζε) ηνπ λ. 2238/1994. 

9. Δμάιινπ, ην ηΔ κε ηελ αξηζκ. 1296/2011 απόθαζή ηνπ έθξηλε όηη νη δεκνηηθνί 

ζπλδπαζκνί αλαγλσξίδνληαη ζεζκηθά από ηα άξζξα 34 έσο 39 θαη 50 έσο 60 ηνπ Κώδηθα 

Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (λ. 3463/2006), ελώ κε ην άξζξν 94 ηνπ σο άλσ Κώδηθα 

αλαγλσξίζζεθε ν ζεζκόο ηεο Γεκνηηθήο Παξάηαμεο εληόο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ην 

νπνίν αζθεί ηηο θαηά ην άξζξν 93 ηνπ ΓΚΚ αξκνδηόηεηεο, ώζηε, όπσο αλαθέξεηαη ζηελ 

νηθεία αηηηνινγηθή έθζεζε, λα ππάξρεη ζπληνληζκέλε δξάζε ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ 

εληόο ηνπ πιαηζίνπ ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο. Καη’ αθνινπζίαλ απηώλ θαη νη δεκνηηθέο 

παξαηάμεηο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηα πιαίζηα ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη αλαγλσξίδνληαη 

από ηνλ ηζρύνληα, θαηά ηνλ θξίζηκν ρξόλν, ΓΚΚ σο θνξείο δηθαησκάησλ θαη ππνρξεώζεσλ 

ζηνλ ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο εδαθηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ νηθείνπ 

Γήκνπ, έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ γηα ηελ άζθεζε αηηήζεσο αθπξώζεσο θαηά πξάμεσλ πνπ 

αθνξνύλ ην θπζηθό θαη νηθηζηηθό πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο.  

Οη πξναλαθεξζείζεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3463/2006 είλαη αληίζηνηρνπ πεξηερνκέλνπ κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3852/2010, πνπ κλεκνλεύνληαη αλσηέξσ.  

10. Μεηά από όια όζα αλαθέξζεθαλ πην πάλσ πξνθύπηεη όηη νη δεκνηηθνί ζπλδπαζκνί 

πεξηιακβάλνληαη θαη’ αξρήλ ζηελ έλλνηα ησλ λνκηθώλ νληνηήησλ, όπσο απηή νξίδεηαη ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4172/2013 θαη εηδηθόηεξα, ζηα πξόζσπα ηεο πεξ. γ΄ ηνπ 

άξζξνπ 45 ηνπ ίδηνπ λόκνπ, πιελ όκσο, ζύκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα, ζπγθξνηνύληαη 

απνθιεηζηηθά γηα ζπκκεηνρή ζηηο εθινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη δελ αλαγλσξίδνληαη από ηνλ 

λόκν σο θνξείο δηθαησκάησλ θαη ππνρξεώζεσλ άιισλ, πιελ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηελ 
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εθινγηθή λνκνζεζία. Καηά ζπλέπεηα, γίλεηαη δεθηό όηη δελ ππόθεηληαη ζε ππνβνιή δήισζεο 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 4172/2013.     

 

 

Αθξηβέο Αληίγξαθν                       Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

Η Πξντζηακέλε ηνπ Απηνηεινύο                                                       ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 

           Σκήκαηνο Γηνίθεζεο 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Όιεο νη Γ.Ο.Τ. 

2. Γηεύζπλζε Παξνρήο Φνξνινγηθώλ Τπεξεζηώλ – Σκήκα Β΄ 

3. Γηεύζπλζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

4. Γηεύζπλζε Τπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ 

(γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.) 

 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, Γελ. Γ/λζε Αλαπηπμηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Γ/λζε Δθινγώλ, 

Σκήκα Δθινγώλ, Δπαγγειηζηξίαο 2, Σ.Κ. 101 83 Αζήλα  

2. Μσπζίδεο Κσλζηαληίλνο, Πνιπβίνπ 6, Σ.Κ. 543 51 Θεζζαινλίθε 

 

 
ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ 

2. Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ 

3. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ 

4. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γηεπζπληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

5. Γηεύζπλζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Σκήκα Β΄ (3) 

6. Γηεύζπλζε Διέγρσλ – Σκήκα Η΄ 

7. Γηεύζπλζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο 

8. Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνύ Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο 
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