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ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  

Πρός  
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί  
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
τάς Συνοδικάς Ἱ. Μονάς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος  
τήν Ἀποστολικήν Διακονίαν καί τό Διορθόδοξον Κέντρον 
 
Θέμα : «Συγκέντρωση στοιχείων ἐκκαθαριστικῶν σημειωμάτων 
ΕΝ.Φ.Ι.Α. χρήσεως 2013 (οἰκ. ἔτους 2014)» 
 
 Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης κατά τήν Συνεδρία τῆς 
Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 4ης μηνός Νοεμβρίου ἐ.ἔ., παρακαλοῦμε 
νά ἀποστείλετε ἕως τήν προσεχῆ Πέμπτη 13η Νοεμβρίου ἐ.ἔ. πρός 
τήν Ἀρχιγραμματεία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, διά ἠλεκτρονικοῦ 
ταχυδρομείου (στίς διευθύνσεις: contact@ecclesia.gr, 
webmaster@ecclesia.gr) ἤ τηλεομοιοτυπίας (210.72.72.210), συμπλη-
ρωμένο πίνακα κατά τό συνημμένο ὑπόδειγμα, στόν ὁποῖο θά 
ἐμφαίνεται τό ποσό τοῦ κύριου φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α. καί τοῦ 
συμπληρωματικοῦ φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α., ὁ ὁποῖος ἔχει προσδιορισθεῖ γιά 
τήν χρήση 2013 (οἰκονομικό ἔτος 2014) ἕως καί σήμερα, εἰς βάρος τοῦ 
νομικοῦ προσώπου τῆς ὑμετέρας Μητροπόλεως, τῶν νομικῶν 
προσώπων τῶν Ἱερῶν Μονῶν, τῶν Ἐνοριῶν, τῶν ἐκκλησιαστικῶν 
Ἱδρυμάτων ἤ Προσκυνημάτων ἤ Μουσείων ἑκάστης Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως, γιά τά πάσης φύσεως ἀκίνητά τους. Παρακαλοῦμε 
πρός τοῦτο νά ἐλεγχθεῖ ἐάν στό taxisnet (www.gsis.gr) ἔχουν τυχόν 
ἀναρτηθεῖ νέα ἐκκαθαριστικά σημειώματα (πράξεις διοικητικοῦ 
προσδιορισμοῦ τοῦ ΕΝ.Φ.Ι.Α.), καθώς σέ ὁρισμένες περιπτώσεις 
ἀναρτήθηκαν νέα ἐκκαθαριστικά σημειώματα ΕΝ.Φ.Ι.Α. μέχρι τίς 29 
Ὀκτωβρίου 2014 (στό πλαίσιο τινῶν μειώσεων τοῦ ΕΝ.Φ.Ι.Α. λόγῳ 
δημοσιεύσεως τοῦ νέου νόμου 4286/2014).  



 Τά στοιχεῖα αὐτά εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητα στήν Ἱερά Σύ-
νοδο, ὥστε νά προσδιορισθεῖ τό ποσό τῆς συνολικῆς φορολογικῆς 
ἐπιβαρύνσεως τῶν ἐκκλησιαστικῶν φορέων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλ-
λάδος λόγῳ ΕΝ.Φ.Ι.Α. στό πλαίσιο τρεχούσης διαβουλεύσεώς Της μέ 
τούς ἁρμόδιους φορεῖς, συνεπῶς παρακαλεῖσθε ὅπως συνδράμετε 
ἄμεσα ὑπέρ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου στήν σχετική προσπάθειά Της δι’ 
ἀποστολῆς τῶν ζητουμένων στοιχείων ἕως καί τήν 13η Νοεμβρίου 
2014.  
 

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς 

 
 
 

† Ὁ  Μεθώνης  Κλήμης  
 
 
 

Εκκλ. Φορέας  Κύριος Φόρος 
ΕΝΦΙΑ 2013 (ευρώ) 

Συμπληρωματικός 
φόρος ΕΝΦΙΑ 2013 

(ευρώ) 
Ιερά Μητρόπολη  
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Ιερές Μονές  
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Ιερά 
Προσκυνήματα  
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Εκκλησιαστικά 
Μουσεία  
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