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ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
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Ταχ. Δ/νση

: Καρ. Σερβίας 10
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: 101 84 Αθήνα

Πληροφορίες

: Ε. Καπούτσου

Τηλέφωνο

: 210 – 3375312

Fax

: 210 – 3375001

E-Mail

: d12.b@yo.syzefxis.gov.gr

Url

: www.aade.gr

ΠΡΟΣ:

Ως Π.Δ.

Θέμα: Οι περιφερειακοί συνδυασμοί που καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 121 του ν.3852/2010 δεν υποχρεούνται, μετά την έναρξη ισχύος του ν.
4172/2013, σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το
πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1.
οποίες

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.), οι
ισχύουν

για

τα

εισοδήματα

που

αποκτώνται

και

τις

δαπάνες

που

πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, σε φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η
Ιανουαρίου 2014 και μετά, ως «νομική οντότητα» νοείται κάθε μόρφωμα εταιρικής ή μη
οργάνωσης και κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα που δεν είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
όπως ιδίως κάθε μορφής ίδρυμα ή σωματείο ή οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας φύσης,
κ.λπ.
2.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ. γ΄ του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι

σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων υπόκεινται τα μη
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κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που
συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε
είδους σωματεία και ιδρύματα, με εξαίρεση μόνο τα κάθε είδους έσοδα που
πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, τα οποία δεν
αποτελούν αντικείμενο φόρου, ενώ με τις διατάξεις της περ. ζ΄ του ίδιου άρθρου και νόμου,
σε φόρο εισοδήματος υπόκεινται και οι νομικές οντότητες που ορίζονται στο άρθρο 2 του
Κ.Φ.Ε. και δεν περιλαμβάνονται σε μια από τις περιπτώσεις του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε.
3.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι στην ευρύτερη έννοια των νομικών οντοτήτων του

άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. περιλαμβάνονται και τα πρόσωπα της περ. γ΄ του άρθρου 45 του
ίδιου νόμου.
4.

Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι τα

νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες υποχρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρονικά όλα τα
εισοδήματά τους στη Φορολογική Διοίκηση, ενώ με την ΠΟΛ. 1060/2015 εγκύκλιό μας
διευκρινίστηκε ότι σε υποβολή δήλωσης υποχρεούνται τα πιο πάνω πρόσωπα που είναι
υποκείμενα φόρου με βάση τις διατάξεις του άρθρου 45.
5.

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 120 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
ορίζεται ότι η εκλογή του περιφερειάρχη, των αντιπεριφερειαρχών περιφερειακών
ενοτήτων και των μελών του περιφερειακού συμβουλίου γίνεται κατά συνδυασμούς.
Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται.
6.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 121 του ίδιου πιο πάνω νόμου ορίζεται ότι ο

συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση την οποία υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι
που τον αποτελούν (παρ. 1). Η δήλωση του συνδυασμού επιδίδεται από τον υποψήφιο
περιφερειάρχη ή με δικαστικό επιμελητή, ύστερα από παραγγελία του υποψήφιου
περιφερειάρχη είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, στον
πρόεδρο του αρμόδιου πολυμελούς πρωτοδικείου (παρ. 7).
7.

Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 122 του ν. 3852/2010 ορίζεται ότι τη

δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα πριν από την ψηφοφορία το αρμόδιο πρωτοδικείο
ανακηρύσσει σε δημόσια συνεδρίαση τους συνδυασμούς που έχουν δηλωθεί νόμιμα.
8.

Από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι οι δημοτικοί συνδυασμοί δεν υποχρεούνται σε

υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν.
4172/2013, καθώς αν και περιλαμβάνονται κατ’ αρχήν στην έννοια των νομικών
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οντοτήτων, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 και
ειδικότερα, στα πρόσωπα της περ. γ΄ του άρθρου 45 του ίδιου νόμου, πλην όμως
συγκροτούνται

αποκλειστικά

για

συμμετοχή

στις

εκλογικές

διαδικασίες

και

δεν

αναγνωρίζονται από τον νόμο ως φορείς δικαιωμάτων και υποχρεώσεων άλλων, πλην των
προβλεπομένων στην εκλογική νομοθεσία (σχετ. το αριθ. πρωτ. ΔΕΑΦ Β 1081630 ΕΞ
2016/26.5.2016 έγγραφό μας).
9.

Κατόπιν των ανωτέρω, με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι οι περιφερειακοί

συνδυασμοί που καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 121 του
ν.3852/2010, οι οποίες είναι παρόμοιου περιεχομένου με τις διατάξεις που αφορούν τους
δημοτικούς συνδυασμούς, περιλαμβάνονται κατ’ αρχήν στην έννοια των νομικών
οντοτήτων, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.),
πλην όμως δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 68 του Κ.Φ.Ε., καθόσον συγκροτούνται αποκλειστικά για
συμμετοχή σε εκλογικές διαδικασίες και δεν αναγνωρίζονται από το νόμο ως φορείς
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων άλλων, πλην των προβλεπομένων στην εκλογική
νομοθεσία και για τους σκοπούς αυτής.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1.

Αποδέκτες πίνακα Γ΄ (εκτός του αριθμού 2 αυτού)

2.

Κεντρική Υπηρεσία ΣΔΟΕ και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις της

3.

Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Υποδιεύθυνση Β΄

4.

Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ε΄
(με την παράκληση να αναρτηθεί στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη)

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Γεν. Δ/νση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, Δ/νση
Εκλογών, Τμήμα Εκλογών, Ευαγγελιστρίας 2, Τ.Κ. 101 83 Αθήνα

2.

Γραφείο κ. Υπουργού Οικονομικών

3.

Γραφείο κας Υφυπουργού Οικονομικών

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
4.

Γραφείο κ. Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

5.

Γραφεία κ.κ. Γενικών Δ/ντών

6.

Δ/νση Νομικής Υποστήριξης της Α.Α.Δ.Ε.

7.

Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας

8.

Δ/νση Ελέγχων – Τμήμα Ε΄

9.

Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας

4

