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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

Ο νζοσ Κϊδικασ αποτελεί ζνα ςθμαντικό βιμα για τθν απλοποίθςθ και τον 

εκςυγχρονιςμό του δικαίου τθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ τθσ χϊρασ μασ. Θ 

παροφςα εργαςία αποτελεί μια προςπάκεια κωδικοποίθςθσ τθσ ιςχφουςασ 

νομοκεςίασ που διζπει τθ φορολογία ειςοδιματοσ φυςικϊν και νομικϊν 

προςϊπων. Γίνεται αναφορά ςτισ ςθμαντικότερεσ διατάξεισ του νζου νόμου, 

παρουςιάηονται οι κυριότερεσ μεταβολζσ που επιλκαν ςε ςχζςθ με τον 

προγενζςτερο νόμο και τζλοσ θ εργαςία ολοκλθρϊνεται με τα ςυμπεράςματα που 

προκφπτουν από τθν εφαρμογι του νζου φορολογικοφ νόμου. 

 

 

ABSTRACT 

The new Code is an important step in simplifying and reforming our country's 

income taxation law. This present thesis constitutes an attempt to codify the 

existing legislation governing the taxation of income of individuals and legal 

entities. It refers to the most important provisions of the new law, presents the 

main changes made in relation to the previous legislation and finally it concludes 

with the conclusions resulting from the application of the new tax law. 
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ΕΙΑΓΨΓΗ 

Στα πλαίςια ενόσ ευρφτερου ςχεδιαςμοφ του Υπουργείου Οικονομικϊν για τθ 

μεταρρφκμιςθ του φορολογικοφ ςυςτιματοσ τθσ χϊρασ ψθφίςκθκε τον Ιοφλιο του 

2013 ο νζοσ Κϊδικασ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ (Ν. 4172/2013 - ΦΕΚ 167/23-07-

2013). 

Με τον νζο Κϊδικα Φορολογίασ ειςοδιματοσ οι διατάξεισ του οποίου ζχουν 

εφαρμογι για τα ειςοδιματα που αποκτϊνται ςτα φορολογικά ζτθ που αρχίηουν 

από 1θ Ιανουαρίου 2014 και μετά, παρουςιάςκθκε ζνα ςφνολο διατάξεων με 

αντικειμενικό ςκοπό τθ δθμιουργία ενόσ δίκαιου, µε βάςθ τισ ςυνταγματικζσ 

επιταγζσ τθσ φορολογικισ δικαιοςφνθσ και ίςθσ μεταχείριςθσ, και αποτελεςματικοφ 

φορολογικοφ ςυςτιματοσ, το οποίο κα ςυμβάλει κακοριςτικά ςτθν ενίςχυςθ τθσ 

διαφάνειάσ του ςτο ανταγωνιςτικό διεκνζσ οικονομικό περιβάλλον και ςτθν 

ουςιαςτικι καταπολζμθςθ τθσ φοροαποφυγισ και φοροδιαφυγισ και ςτθν 

απλοποίθςθ των φορολογικϊν διαδικαςιϊν. 

Ππωσ αναφζρεται και ςτθν αιτιολογικι ζκκεςθ του Ν. 4172/2013 με τον παρόντα 

νόμο επιδιϊχκθκε θ δθμιουργία μίασ δίκαιθσ βάςθσ αναδιανομισ του ειςοδιματοσ, 

μίασ ςτακερισ πθγισ χρθματοδότθςθσ των δθμόςιων υπθρεςιϊν και αγακϊν και 

παράλλθλα, θ δθμιουργία ενόσ Κϊδικα εφλθπτου, κατανοθτοφ και προςιτοφ ςτον 

κάκε πολίτθ προκειμζνου να επανακεµελιωκοφν ςυνκικεσ εμπιςτοςφνθσ και 

ςτακερότθτασ ςτο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον και να τεκοφν οι 

προχποκζςεισ ϊςτε θ φορολογικι διοίκθςθ να µμπορεί να αντιμετωπίςει τθ 

μεγαλφτερθ πθγι οικονομικισ αδικίασ που είναι θ φοροδιαφυγι. 

Ο Κϊδικάσ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ περιλαμβάνει: 

α)Τθν φορολογία ειςοδιματοσ των φυςικϊν προςϊπων, των νομικϊν προςϊπων, 

κακϊσ και των κάκε είδουσ νομικϊν οντοτιτων. 

β)Τον τρόπο φορολόγθςθσ για ειδικζσ κατθγορίεσ ειςοδθμάτων, κακϊσ και τρόπο 

απόδοςθσ των φόρων, τθσ προκαταβολισ του φόρου, κακϊσ και τθσ παρακράτθςισ 

του κ.λπ. 
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Σκοπόσ τθσ παροφςθσ εργαςίασ είναι θ ανάλυςθ-ερμθνεία των κυριοτζρων 

διατάξεων του Κϊδικα Φορολογίασ Ειςοδιματοσ φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων 

όπωσ ιςχφουν ζωσ και ςιμερα κωδικοποιθμζνεσ μζχρι και τον Ν. 4474/2017. 

Στο πρϊτο κεφάλαιο αναφζρονται οι γενικζσ διατάξεισ του Κϊδικα Φορολογίασ 

Ειςοδιματοσ. Δίνονται οριςμοί που χρθςιμοποιοφνται για τουσ ςκοποφσ του Κ.Φ.Ε. 

Αναλφεται θ ζννοια τθσ φορολογικισ κατοικίασ και κατθγοριοποιοφνται οι πθγζσ 

ειςοδιματοσ. Επίςθσ δίδεται ο οριςμόσ του φορολογθτζου ειςοδιματοσ και του 

φορολογικοφ ζτουσ. 

Στο δεφτερο κεφάλαιο αναλφονται οι διατάξεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ φυςικϊν 

προςϊπων. Το ειςόδθμα φυςικϊν προςϊπων από οποιαδιποτε πθγι ειςοδιματοσ, 

και οι ιςχφοντεσ φορολογικοί ςυντελεςτζσ. 

Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται τα κζρδθ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, ο 

τρόποσ προςδιοριςμοφ των κερδϊν από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, ο 

ςυντελεςτισ φορολόγθςθσ αυτϊν, οι εκπιπτόμενεσ και μθ δαπάνεσ και ο 

εναλλακτικόσ τρόποσ υπολογιςμοφ ελάχιςτθσ φορολογίασ.  

Στο τζταρτο κεφάλαιο ορίηεται θ γενικι ζννοια του ειςοδιματοσ από κεφάλαιο θ 

οποία περιλαμβάνει τα μερίςματα, τουσ τόκουσ, τα δικαιϊματα κακϊσ και το 

ειςόδθμα από ακίνθτθ περιουςία. 

Στο πζμπτο κεφάλαιο αναλφεται το αντικείμενο τθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ 

νομικϊν προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων. 

Στο ζκτο κεφάλαιο εξετάηονται οι διατάξεισ περί παρακράτθςθσ φόρου και 

φορολόγθςθσ ςτθν πθγι. 

Στο ζβδομο κεφάλαιο κακορίηεται ο χρόνοσ υποβολισ τθσ διλωςθσ φορολογίασ 

ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων και νομικϊν προςϊπων-νομικϊν οντοτιτων και ο 

τρόποσ υπολογιςμοφ και βεβαίωςθ τθσ προκαταβολισ για φόρο ειςοδιματοσ 

φυςικϊν προςϊπων και νομικϊν προςϊπων-νομικϊν οντοτιτων. Επίςθσ 

αναλφονται οι ςθμαντικότερεσ μεταβολζσ που επιλκαν με τον νζο Κϊδικα 

Φορολογίασ Ειςοδιματοσ. 
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Τζλοσ θ παροφςα πτυχιακι κα ολοκλθρωκεί με τθν παρουςίαςθ των 

ςυμπεραςμάτων από τθν εφαρμογι του νζου φορολογικοφ νόμου. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 – ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

1.1 ΠΕΔΙΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 ορίηεται το πεδίο εφαρμογισ του Ν. 4172/2013 

ο οποίοσ ρυκμίηει τθν φορολογία των φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων και των κάκε 

είδουσ νομικϊν οντοτιτων. υκμίηεται επίςθσ ο τρόποσ φορολόγθςθσ, ο τρόποσ 

απόδοςθσ, θ προκαταβολι και θ παρακράτθςθ του φόρου. 

Ρροκειμζνου να διευκολυνκεί θ ερμθνεία του φορολογικοφ νόμου δίδονται οι 

ακόλουκοι οριςμοί  του άρκρου 2 που χρθςιμοποιοφνται για τουσ ςκοποφσ του 

Κ.Φ.Ε. 

α) «φορολογοφμενοσ»: νοείται κάκε πρόςωπο που υπόκειται ςε φόρο ειςοδιματοσ, 

ςφμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., 

β) «πρόςωπο»: νοείται κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι κάκε είδουσ νομικι 

οντότθτα, 

γ) «νομικό πρόςωπο»: νοείται κάκε επιχείρθςθ ι εταιρεία με νομικι 

προςωπικότθτα ι ζνωςθ επιχειριςεων ι εταιρειϊν με νομικι προςωπικότθτα, 

δ) «νομικι οντότθτα»: νοείται κάκε μόρφωμα εταιρικισ ι μθ οργάνωςθσ  και 

κερδοςκοπικοφ ι μθ χαρακτιρα που δεν είναι φυςικό ι νομικό πρόςωπο, όπωσ 

ιδίωσ ςυνεταιριςμόσ, οργανιςμόσ, υπεράκτια ι εξωχϊρια εταιρεία, κάκε μορφισ 

εταιρεία ιδιωτικϊν επενδφςεων, κάκε μορφισ καταπίςτευμα ι εμπίςτευμα ι 

οποιοδιποτε μόρφωμα παρόμοιασ φφςθσ, κάκε μορφισ ίδρυμα ι ςωματείο ι 

οποιοδιποτε μόρφωμα παρόμοιασ φφςθσ, κάκε μορφι προςωπικισ επιχείρθςθσ ι 

οποιαδιποτε οντότθτα προςωπικοφ χαρακτιρα, κάκε μορφισ κοινι επιχείρθςθ, 

κάκε μορφισ εταιρείασ διαχείριςθσ κεφαλαίου ι περιουςίασ ι διακικθσ ι 

κλθρονομίασ ι κλθροδοςίασ ι δωρεάσ, κάκε φφςθσ κοινοπραξία, κάκε μορφισ 

εταιρεία αςτικοφ δικαίου, ςυμμετοχικζσ ι αφανείσ εταιρείεσ, κοινωνίεσ αςτικοφ 

δικαίου, 

ε) «υπόχρεοσ ςε παρακράτθςθ»: νοείται κάκε πρόςωπο που είναι υπόχρεο ςε 

παρακράτθςθ φόρου ςτθν πθγι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κ.Φ.Ε., 
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ςτ) «ςυγγενικό πρόςωπο»: νοείται ο/θ ςφηυγοσ και οι ανιόντεσ ι κατιόντεσ ςε 

ευκεία γραμμι, 

η) «ςυνδεδεμζνο πρόςωπο»: νοείται κάκε πρόςωπο, το οποίο ςυμμετζχει άμεςα ι 

ζμμεςα ςτθ διοίκθςθ, τον ζλεγχο ι το κεφάλαιο άλλου προςϊπου, το οποίο είναι 

ςυγγενικό πρόςωπο ι με το οποίο ςυνδζεται. 

Ειδικότερα, ωσ ςυνδεδεμζνα πρόςωπα κεωροφνται τα κάτωκι: 

αα) κάκε πρόςωπο που κατζχει άμεςα ι ζμμεςα μετοχζσ, μερίδια ι ςυμμετοχι ςτο 

κεφάλαιο τουλάχιςτον τριάντα τρία τοισ εκατό (33%), βάςει αξίασ ι αρικμοφ, ι 

δικαιϊματα ςε κζρδθ ι δικαιϊματα ψιφου, 

ββ) δφο ι περιςςότερα πρόςωπα, εάν κάποιο πρόςωπο κατζχει άμεςα ι ζμμεςα 

μετοχζσ, μερίδια δικαιϊματα ψιφου ι ςυμμετοχισ ςτο κεφάλαιο τουλάχιςτον 

τριάντα τρία τοισ εκατό (33%), βάςει αξίασ ι αρικμοφ, ι δικαιϊματα ςε κζρδθ ι 

δικαιϊματα ψιφου, 

γγ) κάκε πρόςωπο με το οποίο υπάρχει ςχζςθ άμεςθσ ι ζμμεςθσ ουςιϊδουσ 

διοικθτικισ εξάρτθςθσ ι ελζγχου ι αςκεί κακοριςτικι επιρροι ι ζχει τθ δυνατότθτα 

άςκθςθσ κακοριςτικισ επιρροισ άλλου προςϊπου ι ςε περίπτωςθ που και τα δφο 

πρόςωπα ζχουν ςχζςθ άμεςθσ ι ζμμεςθσ ουςιϊδουσ διοικθτικισ εξάρτθςθσ ι 

ελζγχου ι δυνατότθτα άςκθςθσ κακοριςτικισ επιρροισ από τρίτο πρόςωπο. 

1.2 ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΟΤ ΥΟΡΟΤ ΚΑΙ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ 

Σφμφωνα με το άρκρο 3 του Ν. 4172/2013 Κ.Φ.Ε. υπόκειται ςε φόρο για το 

φορολογθτζο ειςόδθμα που προκφπτει ςτθν θμεδαπι και τθν αλλοδαπι μζςα ςε 

ζνα οριςμζνο φορολογικό ζτοσ, ιτοι για το παγκόςμιο ειςόδθμά του, ο 

φορολογοφμενοσ, φυςικό πρόςωπο, που ζχει τθ φορολογικι του κατοικία (άρκρο 4 

Ν. 4172/2013 Κ.Φ.Ε.) ςτθν Ελλάδα. Διευκρινίηεται ότι, κατϋ εφαρμογι του α.ν 

89/1967 το αλλοδαπό προςωπικό των εγκατεςτθμζνων ςτθν Ελλάδα γραφείων 

υπόκειται ςε φόρο ςτθν Ελλάδα μόνο για το ειςόδθμα που προκφπτει ςτθν 

θμεδαπι. Ο φορολογοφμενοσ του οποίου θ φορολογικι κατοικία είναι εκτόσ 

Ελλάδασ φορολογείται μόνο για το ειςόδθμα που αποκτά ςτθν Ελλάδα. 
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Οι κάτοικοι εξωτερικοφ επομζνωσ, είναι υπόχρεοι ςε διλωςθ φορολογίασ 

ειςοδιματοσ μόνο για τα πραγματικά ειςοδιματα που αποκτοφν, φορολογοφμενα 

με οποιονδιποτε τρόπο (π.χ. βάςει κλίμακασ ι αυτοτελϊσ) ι απαλλαςςόμενα, από 

πθγζσ Ελλάδασ. 

Αντικζτωσ οι κάτοικοι εξωτερικοφ που διακζτουν π.χ. δευτερεφουςα 

κατοικία/επιβατικό αυτοκίνθτο ςτθν Ελλάδα ι προβαίνουν ςε αγορά 

ακινιτου/αυτοκινιτου ςτθν Ελλάδα, εφόςον δεν αποκτοφν πραγματικό ειςόδθμα 

ςτθν χϊρα μασ, δεν υποχρεοφται ςε υποβολι διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ. Ο 

φόροσ επιβάλλεται μόνο ςτο ειςόδθμα που προκφπτει ςτθν Ελλάδα και όχι ςτο 

ειςόδθμα που προκφπτει ςτθν αλλοδαπι. Ραράλλθλα ιςχφουν οι διατάξεισ του 

άρκρου 30 περί εναλλακτικισ ελάχιςτθσ φορολογίασ, εφόςον αποκτά πραγματικό 

ειςόδθμα ςτθν Ελλάδα. 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 4 κακορίηονται τα κριτιρια βάςει των οποίων 

ζνα φυςικό θ νομικό πρόςωπο κεωρείται φορολογικόσ κάτοικοσ Ελλάδασ. 

Σφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του ανωτζρω άρκρου απαραίτθτθ προχπόκεςθ 

προκειμζνου ζνα φυςικό πρόςωπο να κεωρθκεί φορολογικόσ κάτοικοσ Ελλάδασ 

είναι να ζχει ςτθν Ελλάδα τθν μόνιμθ ι κφρια κατοικία του ι τθ ςυνικθ διαμονι του 

ι το κζντρο των ηωτικϊν του ςυμφερόντων (προςωπικοί, οικονομικοί, κοινωνικοί 

δεςμοί). Επιπλζον ο προξενικόσ, διπλωματικόσ και δθμόςιοσ λειτουργόσ που ζχει τθν 

ελλθνικι ικαγζνεια κεωρείται φορολογικόσ κάτοικοσ Ελλάδασ. 

Επίςθσ με τθν παράγραφο 2 του ιδίου άρκρου ορίηεται ότι με τθν 

ςυμπλιρωςθ του χρονικοφ διαςτιματοσ φυςικισ παρουςίασ ςτθν Ελλάδα άνω των 

183 θμερϊν το χρόνο,  το φυςικό πρόςωπο αποκτά τθν φορολογικι κατοικία του 

ςτθν Ελλάδα. 

Θ παράγραφοσ 3 αναφζρει ότι προκειμζνου ζνα νομικό πρόςωπο να κεωρθκεί 

κάτοικοσ Ελλάδασ εξετάηεται θ ςφςταςι ι ίδρυςι του με βάςθ το ελλθνικό δίκαιο, θ 

καταςτατικι του ζδρα και ο τόποσ άςκθςθσ τθσ πραγματικισ διοίκθςθσ (τόποσ 

λιψθσ ςτρατθγικϊν αποφάςεων, τόποσ ετιςιασ γενικισ ςυνζλευςθσ, τόποσ 

άςκθςθσ κακθμερινισ διοίκθςθσ). 
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1.3 ΕΙΟΔΗΜΑ ΠΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΕΙ ΣΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΗ 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 5 κακορίηονται αναλυτικά οι πθγζσ από τισ 

οποίεσ προκφπτει ειςόδθμα ςτθν Ελλάδα. Ωσ ειςόδθμα το οποίο προκφπτει ςτθν 

Ελλάδα κεωρείται: 

α) το ειςόδθμα από μιςκωτι εργαςία που αςκείται ςτθν θμεδαπι, κακϊσ και 

το ειςόδθμα από μιςκωτι εργαςία που αςκείται ςτθν αλλοδαπι και καταβάλλεται 

από το Ελλθνικό Δθμόςιο, 

β) το ειςόδθμα από ςυντάξεισ που καταβάλλονται από το Ελλθνικό Δθμόςιο, από 

θμεδαπό κφριο και επικουρικό φορζα υποχρεωτικισ αςφάλιςθσ, κακϊσ και από 

επαγγελματικά ταμεία που ζχουν ςυςτακεί με νόμο ςτθν Ελλάδα, 

γ) το ειςόδθμα από ςυμβουλευτικζσ και τεχνικζσ υπθρεςίεσ, υπθρεςίεσ διοίκθςθσ  

που παρζχονται ςτθν θμεδαπι, μζςω μόνιμθσ εγκατάςταςθσ, 

δ) το ειςόδθμα από καλλιτεχνικζσ και ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ που παρζχονται 

ςτθν θμεδαπι, 

ε) το ειςόδθμα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα που αςκείται ςτθν θμεδαπι 

μζςω μόνιμθσ εγκατάςταςθσ, 

ςτ) το ειςόδθμα από τθ μεταβίβαςθ παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων από αλλοδαπό 

που αςκεί επιχειρθματικι δραςτθριότθτα μζςω μόνιμθσ εγκατάςταςθσ ςτθν 

θμεδαπι, 

η) το ειςόδθμα από ακίνθτθ περιουςία και το ειςόδθμα από λοιπά δικαιϊματα που 

προκφπτουν από τθν ακίνθτθ περιουςία, εφόςον τα ακίνθτα βρίςκονται ςτθν 

θμεδαπι, 

θ) το ειςόδθμα από τθν πϊλθςθ ακίνθτθσ περιουςίασ, θ οποία βρίςκεται ςτθν 

θμεδαπι, 

κ) το ειςόδθμα από τθν πϊλθςθ ολόκλθρθσ επιχείρθςθσ, εταιρικϊν μεριδίων ι 

ποςοςτϊν ςυμμετοχισ, μετοχϊν, ειςθγμζνων ι μθ ομολόγων και παραγϊγων 
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χρθματοοικονομικϊν προϊόντων, εφόςον οι παραπάνω τίτλοι ζχουν εκδοκεί από 

θμεδαπι επιχείρθςθ, 

ι) το ειςόδθμα από μερίςματα ι λοιπά διανεμόμενα ποςά από νομικό πρόςωπο που 

ζχει τθ φορολογικι του κατοικία ςτθν θμεδαπι, 

ια) το ειςόδθμα από μερίςματα ι λοιπά διανεμόμενα ποςά από τισ νομικζσ 

οντότθτεσ που ζχουν τθ φορολογικι τουσ κατοικία ςτθν θμεδαπι, 

ιβ) το ειςόδθμα από τόκουσ καταβλθκζντεσ ι πιςτωκζντεσ που οφείλονται από 

φορολογικό κάτοικο Ελλάδασ ι αλλοδαπισ μζςω μόνιμθσ εγκατάςταςθσ ςτθν 

θμεδαπι, 

ιγ) το ειςόδθμα από δικαιϊματα που πιςτϊνεται ι καταβάλλεται από φορολογικό 

κάτοικο θμεδαπισ ι αλλοδαπισ μζςω μόνιμθσ εγκατάςταςθσ ςτθν θμεδαπι. 

Ωσ ειςοδιματα αλλοδαπισ κεωρείται κάκε είδουσ ειςόδθμα το οποίο δεν ζχει 

αποκτθκεί ςτθν θμεδαπι. 

1.4. ΥΟΡΟΛΟΓΗΣΕΟ ΕΙΟΔΗΜΑ  

Με το άρκρο 7 δίδεται θ ζννοια του φορολογθτζου ειςοδιματοσ. Ωσ 

φορολογθτζο ειςόδθμα ορίηεται το ειςόδθμα που προκφπτει κατόπιν τθσ αφαίρεςθσ 

των δαπανϊν από τα ακακάριςτα ζςοδα. Σφμφωνα με τον Κ.Φ.Ε. κακιερϊνονται 

τζςςερισ (4) πθγζσ ειςοδιματοσ : 

α) ειςόδθμα από μιςκωτι εργαςία και ςυντάξεισ, 

β) ειςόδθμα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, 

γ) ειςόδθμα από κεφάλαιο, 

δ) ειςόδθμα από υπεραξία μεταβίβαςθσ κεφαλαίου. 
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Γράφημα 1 : Οι τζςςερισ πηγζσ του φορολογητζου ειςοδήματοσ 

1.5. ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΣΟ  

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 8 ορίηεται θ ζννοια του φορολογικοφ ζτουσ το 

οποίο πλζον ταυτίηεται με το θμερολογιακό ζτοσ. Επιςθμαίνεται, ότι καταργείται θ 

υπερδωδεκάμθνθ περίοδοσ, δθλαδι ςε καμία περίπτωςθ το φορολογικό ζτοσ δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τουσ δϊδεκα (12) μινεσ. Σχετικά με τα νομικά πρόςωπα που 

τθροφν διπλογραφικά βιβλία παρζχεται θ δυνατότθτα λιξθσ του φορολογικοφ ζτουσ 

τθν 30θ Ιουνίου. 

Κατά παρζκκλιςθ του ανωτζρω κανόνα, ςτθν περίπτωςθ που ςτα θμεδαπά 

νομικά πρόςωπα ι νομικζσ οντότθτεσ μετζχει κατά ποςοςτό που υπερβαίνει το 

πενιντα τοισ εκατό (50 %) αλλοδαπι επιχείρθςθ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί το 

φορολογικό ζτοσ του αλλοδαποφ νομικοφ προςϊπου. 

Αναφζρεται επίςθσ ότι ο φόροσ επιβάλλεται ςτα ειςοδιματα του 

προθγοφμενου φορολογικοφ ζτουσ. 

Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 8 ορίηεται ότι χρόνοσ κτιςθσ 

ειςοδιματοσ λογίηεται ο χρόνοσ που ο δικαιοφχοσ απζκτθςε το δικαίωμα είςπραξθσ 

του ειςοδιματοσ. 

α) ειςόδθμα από μιςκωτι 
εργαςία και ςυντάξεισ

β) ειςόδθμα από 
επιχειρθματικι 
δραςτθριότθτα

γ) ειςόδθμα από κεφάλαιο

δ) ειςόδθμα 

από υπεραξία μεταβίβαςθσ 
κεφαλαίου

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕΟ 
ΕΙΟΔΗΜΑ 
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Σφμφωνα με τθν αιτιολογικι ζκκεςθ του άρκρου 8 του ν.4172/2013, με τισ 

διατάξεισ του άρκρου 8 του ν.4172/2013 τίκεται ωσ γενικόσ κανόνασ για το χρόνο 

κτιςθσ του ειςοδιματοσ το ςφςτθμα τθσ δεδουλευμζνθσ βάςθσ, ιτοι ο χρόνοσ που 

ο δικαιοφχοσ απζκτθςε το δικαίωμα είςπραξθσ του ειςοδιματοσ, όπωσ άλλωςτε 

ίςχυε και με τισ προϊςχφουςεσ διατάξεισ του ν.2238/1994, ςε αντίκεςθ με το 

ςφςτθμα τθσ ταμειακισ βάςθσ το οποίο εφαρμόηεται μόνο για τισ ανείςπρακτεσ 

δεδουλευμζνεσ αποδοχζσ που ειςπράττει κακυςτερθμζνα ο δικαιοφχοσ 

ειςοδιματοσ από μιςκωτι εργαςία και ςυντάξεισ ςε φορολογικό ζτοσ 

μεταγενζςτερο. 

Ραράλλθλα με τθν ΡΟΛ.1223/2015 εγκφκλιο τθσ Δ/νςθσ Εφαρμογισ Άμεςθσ 

Φορολογίασ διευκρινίςκθκε ότι για να υπαχκεί ςε φόρο ειςοδιματοσ το ειςόδθμα 

που αποκτάται πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά τα εξισ: 

α) να ζχει καταςτεί δεδουλευμζνο εντόσ του οικείου φορολογικοφ ζτουσ και 

β) να ζχει αποκτθκεί το δικαίωμα είςπραξισ του εντόσ του ίδιου ζτουσ. 

Ρροκαταβολζσ χρθματικϊν ποςϊν που ειςπράττονται ςε ζνα φορολογικό ζτοσ 

δεν κεωροφνται ζςοδα του φορολογικοφ ζτουσ ςτο οποίο ειςπράχκθκαν, αλλά 

αυτοφ το οποίο αφοροφν και κακίςτανται δεδουλευμζνα. 

1.6. ΠΙΣΨΗ ΥΟΡΟΤ ΑΛΛΟΔΑΠΗ 

Αναφορικά με τθν πίςτωςθ του φόρου αλλοδαπισ, με τισ διατάξεισ τθσ 

παραγράφου 1 του άρκρου 9 του ν.4172/2013 προβλζπεται, ότι για ειςόδθμα που 

αποκτά ςτθν αλλοδαπι κατά τθ διάρκεια του φορολογικοφ ζτουσ ζνασ 

φορολογοφμενοσ (νομικό πρόςωπο ι νομικι οντότθτα) με φορολογικι κατοικία 

ςτθν Ελλάδα, κατά τθν ζννοια των διατάξεων του άρκρου 4, ο καταβλθτζοσ φόροσ 

ειςοδιματοσ του εν λόγω φορολογοφμενου, όςον αφορά ςτο εν λόγω ειςόδθμα, 

μειϊνεται κατά το ποςό του φόρου που καταβλικθκε ςτθν αλλοδαπι για αυτό το 

ειςόδθμα. 

Για τθν απόδειξθ τθσ καταβολισ του ποςοφ του φόρου ςτθν αλλοδαπι 

ςυνυποβάλλονται ςχετικά δικαιολογθτικά ζγγραφα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον 
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Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ (άρκρο 16 του ν.4174/2013) και όπωσ αυτά 

κακορίηονται ςτθν ΡΟΛ.1026/22.01.2014 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα 

Δθμοςίων Εςόδων (ΦΕΚ 170Β’). 

Ρεραιτζρω, με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 9 του ν.4172/2012 

ορίηεται, ότι θ μείωςθ αυτι του φόρου ειςοδιματοσ, κατά το ποςό του φόρου που 

καταβλικθκε ςτθν αλλοδαπι, δεν δφναται να υπερβαίνει το ποςό του φόρου που 

αναλογεί για το ειςόδθμα αυτό ςτθν Ελλάδα. Σθμειϊνεται, ότι ςε περίπτωςθ 

πιςτωτικοφ υπολοίπου, το ποςό αυτό δεν επιςτρζφεται, κακότι ςε περίπτωςθ 

επιςτροφισ δεν κα είχαμε επιςτροφι φόρου, αφοφ αυτόσ δεν κα είχε αποδοκεί 

προθγουμζνωσ ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο (όπωσ ςυμβαίνει με τουσ παρακρατοφμενουσ 

ι τθν προκαταβολι), αλλά απλϊσ μία καταβολι ποςοφ από το Δθμόςιο προσ το 

νομικό πρόςωπο μθ προβλεπόμενθ από το νόμο. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 – ΥΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΨΝ ΠΡΟΨΠΨΝ 

2.1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΥΟΡΟΤ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΨΝ ΠΡΟΨΠΨΝ 

ΚΑΙ ΕΞΑΡΣΨΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 

Με το άρκρο 10 ορίηεται ότι αντικείμενο του φόρου ειςοδιματοσ των 

φυςικϊν προςϊπων αποτελεί το ειςόδθμα που τα πρόςωπα αποκτοφν από μία 

τουλάχιςτον από τζςςερισ κατθγορίεσ ειςοδιματοσ που ορίηει το άρκρο 7. 

Το άρκρο 11 αναφζρεται ςτα εξαρτϊμενα μζλθ του φορολογοφμενου. Ωσ  

τζτοια κεωροφνται: 

α) ο (θ) ςφηυγοσ εάν δεν ζχει από οποιαδιποτε πθγι ειςόδθμα, 

β) τα ανιλικα άγαμα τζκνα ζωσ 18 ετϊν ι τα ενιλικα άγαμα τζκνα ζωσ 25 ετϊν που 

είναι είτε φοιτθτζσ είτε άνεργοι εγγεγραμμζνοι ςτο μθτρϊο ανζργων του Ο.Α.Ε.Δ., 

γ) τα τζκνα του φορολογοφμενου και οι αδερφοί, αδερφζσ των δφο ςυηφγων εφόςον 

ζχουν ποςοςτό αναπθρίασ τουλάχιςτον 67 % και είναι άγαμοι, διαηευγμζνοι ι ςε 

χθρεία. 

δ) οι ανιόντεσ, 

ε) τα ανιλικα ορφανά από πατζρα και μθτζρα με τρίτου βακμοφ ςυγγζνεια με τον 

φορολογοφμενο ι τον/τθ ςφηυγο. 

 Εάν το ειςόδθμα των φυςικϊν προςϊπων των ανωτζρω περιπτϊςεων βϋ, δϋ 

και εϋ υπερβαίνει το ποςό των τριϊν χιλιάδων (3.000,00 €) ευρϊ δεν κεωροφνται 

εξαρτϊμενα μζλθ. Εάν επίςθσ το ετιςιο ειςόδθμα των φυςικϊν προςϊπων τθσ 

ανωτζρω περίπτωςθσ γϋ υπερβαίνει το ποςό των ζξι χιλιάδων (6.000,00 €) ευρϊ δεν 

κεωροφνται εξαρτϊμενα μζλθ. Δεν λαμβάνονται υπόψθ, θ διατροφι που 

καταβάλλεται ςε ανιλικα τζκνα και το εξωιδρυματικό επίδομα ι προνοιακά 

επιδόματα. 

Επίςθσ το ειςόδθμα των ανιλικων τζκνων προςτίκεται ςτα ειςοδιματα του 

γονζα που αςκεί τθ γονικι μζριμνα και κεωρείται υπόχρεοσ για τθν υποβολι 

διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ. 
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Πταν τα ανιλικα τζκνα αποκτοφν ειςοδιματα από τθν παροχι προςωπικισ 

εργαςίασ ι από λιψθ ςφνταξθσ λόγω κανάτου του πατζρα τουσ ι τθσ μθτζρασ τουσ 

και παράλλθλα πλθροφν όλεσ τισ προχποκζςεισ για να κεωρθκοφν εξαρτϊμενα 

μζλθ, ζχουν υποχρζωςθ χωριςτισ υποβολισ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ 

ςτθν οποία περιλαμβάνεται κάκε ειςόδθμα τουσ.   

2.2 ΕΙΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΘΨΣΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΤΝΣΑΞΕΙ 

Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 12 οριοκετείται θ ζννοια του 

ακακάριςτου ειςοδιματοσ από μιςκωτι εργαςία και ςυντάξεισ το οποίο 

περιλαμβάνει τα πάςθσ φφςεωσ ειςοδιματα ςε χριμα ι είδοσ που αποκτϊνται ςτα 

πλαίςια εργαςιακισ ςχζςθσ. 

Με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 12 του ν.4172/2013 ορίηονται οι 

περιπτϊςεισ, για τισ οποίεσ κεωρείται ότι υφίςταται εργαςιακι ςχζςθ, και κατά 

ςυνζπεια το ειςόδθμα που αποκτάται από τα πρόςωπα των περιπτϊςεων αυτϊν 

κεωρείται ειςόδθμα από μιςκωτι εργαςία και ςυντάξεισ. Τζτοιεσ περιπτϊςεισ είναι 

όταν ζνα φυςικό πρόςωπο παρζχει υπθρεςίεσ βάςει ςφμβαςθσ εργαςίασ, ςφμβαςθσ 

με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ, νομοκεςίασ περί μιςκολογίου των υπαλλιλων του 

Δθμοςίου, ωσ διευκυντισ ι μζλοσ του ΔΣ εταιρείασ, ωσ δικθγόροσ ζναντι πάγιασ 

αντιμιςκίασ και τζλοσ βάςει ζγγραφων ςυμβάςεων παροχισ υπθρεςιϊν ι 

ςυμβάςεων ζργου, με ζωσ και τρία (3) φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι νομικζσ 

οντότθτεσ ι, εφόςον υπερβαίνουν τον αρικμό αυτόν, ποςοςτό 75% του 

ακακάριςτου ειςοδιματοσ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα προζρχεται από ζνα 

(1) από τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι νομικζσ οντότθτεσ που λαμβάνουν τισ εν 

λόγω υπθρεςίεσ και εφόςον δεν ζχει τθν εμπορικι ιδιότθτα, οφτε διατθρεί 

επαγγελματικι εγκατάςταςθ που είναι διαφορετικι από τθν κατοικία του. 

Ραράλλθλα με τθν παράγραφο 3 απαρικμοφνται οι παροχζσ οι οποίεσ 

κεωροφνται ακακάριςτο ειςόδθμα από μιςκωτι εργαςία και ςυντάξεισ και είναι οι 

ακόλουκεσ: 

https://www.forin.gr/laws/law/16/forologia-eisodhmatos-epeigonta-metra-efarmoghs-tou-n-4046-2012-tou-n-4093-2012-kai-tou-n-4127
http://www.forin.gr/laws/law/16/forologia-eisodhmatos-epeigonta-metra-efarmoghs-tou-n-4046-2012-tou-n-4093-2012-kai-tou-n-4127-
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«α) θμερομίςκιο, μιςκόσ, επίδομα αδείασ, επίδομα αςκενείασ, επίδομα εορτϊν, 

αποηθμίωςθ μθ λθφκείςασ άδειασ, αμοιβζσ, προμικειεσ, επιμίςκια και 

φιλοδωριματα, 

β) επιδόματα περιλαμβανομζνων του επιδόματοσ κόςτουσ διαβίωςθσ, του 

επιδόματοσ ενοικίου, τθσ αποηθμίωςθσ εξόδων φιλοξενίασ ι ταξιδίου, 

γ) αποηθμίωςθ εξόδων ςτα οποία ζχει υποβλθκεί ο εργαηόμενοσ ι ςυγγενικό 

πρόςωπο του εργαηομζνου, 

δ) παροχι οποιαςδιποτε μορφισ που λαμβάνει ο εργαηόμενοσ πριν τθν ζναρξθ τθσ 

εργαςιακισ ςχζςθσ, 

ε) αποηθμιϊςεισ για τθ λφςθ ι καταγγελία τθσ εργαςιακισ ςχζςθσ, 

ςτ) ςυντάξεισ που χορθγοφνται από κφριο και επικουρικό φορζα υποχρεωτικισ 

αςφάλιςθσ, κακϊσ και από επαγγελματικά ταμεία που ζχουν ςυςτακεί με νόμο, 

η) το αςφάλιςμα που καταβάλλεται εφάπαξ ι με τθ μορφι περιοδικισ παροχισ ςτο 

πλαίςιο ομαδικϊν αςφαλιςτθρίων ςυνταξιοδοτικϊν ςυμβολαίων, 

θ) κάκε άλλθ παροχι που ειςπράττεται ζναντι υφιςτάμενθσ, παρελκοφςασ ι 

μελλοντικισ εργαςιακισ ςχζςθσ. 

κ) Ροςοςτό ζωσ 35% των κερδϊν προ φόρων, το οποίο καταβάλλεται από τουσ 

Φορείσ Κοινωνικισ και Αλλθλζγγυασ Οικονομίασ ςτουσ εργαηομζνουσ τουσ»1. 

2.3 ΠΑΡΟΦΕ Ε ΕΙΔΟ 

Με το άρκρο 13 κακιερϊνεται γενικόσ κανόνασ για τον ςυνυπολογιςμό των 

παροχϊν ςε είδοσ που λαμβάνουν εργαηόμενοι ι ςυγγενικά τουσ πρόςωπα ςτο 

φορολογθτζο ειςόδθμα τουσ εφόςον θ ςυνολικι αξία των παροχϊν υπερβαίνει το 

ποςό των τριακοςίων (300) ευρϊ ανά φορολογικό ζτοσ.2 

                                                           
1
   Ν. 4172/2013- Κϊδικασ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ. 

2
  Σακζλλθσ Εμμανουιλ (2014), Ο νζοσ κϊδικασ φορολογίασ ειςοδιματοσ, εκδόςεισ Βρφκουσ, ςελ. 

113. 
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Επίςθσ περιγράφονται οι κατωτζρω τζςςερισ (4) κατθγορίεσ παροχϊν ςε είδοσ 

οι οποίεσ κεωροφνται ειςόδθμα από μιςκωτζσ υπθρεςίεσ και για τισ οποίεσ είναι 

αναγκαίο να προςδιοριςκεί θ αγοραία αξία τουσ προκειμζνου να αποτελζςουν 

φορολογθτζο ειςόδθμα για τον εργαηόμενο ι εταίρο ι μζτοχο. 

α) Η παραχϊρθςθ οχιματοσ για οποιοδιποτε χρονικό διάςτθμα εντόσ του 

φορολογικοφ ζτουσ θ αγοραία αξία του οποίου υπολογίηεται ωσ ποςοςτό ςτο 

ςφνολο τθσ Λιανικισ Τιμισ Ρρο Φόρων (ΛΤΡΦ) του οχιματοσ παρουςιάηεται ςτον 

παρακάτω πίνακα 2.1 και το αντίςτοιχο διάγραμμα.  

Πίνακασ 2.1 : Ποςοςτά επί τθσ Λιανικισ Σιμισ Προ Φόρων (ΛΣΠΦ) του 

οχιματοσ που κεωρείται επιπλζον ειςόδθμα 

    Λ.Σ.Π.Φ ΠΟΟΣΟ Λ.Σ.Π.Φ. ΠΟΤ ΘΕΩΡΕΙΣΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΙΟΔΗΜΑ 

0-12.000 4 % 

12.001- 17.000 7 % 

17.001-20.000 14 % 

20.001-25.000 18 % 

25.000 και άνω 22 % 

 

 

Θ αξία τθσ παραχϊρθςθσ του οχιματοσ μειϊνεται βάςει παλαιότθτασ ωσ εξισ: 

i) 0-2 ζτθ καμία μείωςθ, 
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Αξία οχιματοσ

Διάγραμμα 2.1 : Ποςοςτά επί τθσ Λιανικισ Σιμισ Προ Φόρων 
(ΛΣΠΦ) του οχιματοσ που κεωρείται επιπλζον ειςόδθμα
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ii) 3-5 ζτθ μείωςθ δζκα τοισ εκατό (10%), 

iii) 6-9 ζτθ μείωςθ είκοςι πζντε τοισ εκατό (25%), 

iv) Από 10 ζτθ και μετά μείωςθ πενιντα τοισ εκατό (50%). 

Από τισ ανωτζρω διατάξεισ εξαιροφνται τα οχιματα που παραχωροφνται 

αποκλειςτικά για επαγγελματικοφσ ςκοποφσ και ζχουν Λιανικι Τιμι Ρϊλθςθσ προ 

Φόρων ζωσ 12.000 ευρϊ. 

β) Σα δάνεια που χορθγοφνται προσ εργαηόμενο ι εταίρο ι μζτοχο από ζνα φυςικό 

ι νομικό πρόςωπο ι νομικι οντότθτα κατόπιν ζγγραφθσ ςυμφωνίασ. 

Θ ωφζλεια για τον λιπτθ τθσ παροχισ αυτισ προςδιορίηεται ανά φορολογικό 

ζτοσ και αποτιμάται ωσ θ διαφορά μεταξφ των τόκων που υπολογίηονται με βάςθ το 

μζςο επιτόκιο αγοράσ (ςχετικι θ ΡΟΛ.1034/30.1.2014 Απόφαςθ του Υφυπουργοφ 

Οικονομικϊν) και των τόκων που τυχόν κατζβαλε ο εργαηόμενοσ βάςει τθσ ςχετικισ 

ζγγραφθσ ςυμφωνίασ. 

Σε περίπτωςθ που δεν υφίςταται ζγγραφθ ςυμφωνία δανείου, το ςφνολο του 

αρχικοφ κεφαλαίου λογίηεται ωσ παροχι ςε είδοσ. Διευκρινίηεται ότι θ προκαταβολι 

μιςκοφ άνω των τριϊν (3) μθνϊν κεωρείται δάνειο. 

γ) Σα δικαιϊματα προαίρεςθσ απόκτθςθσ μετοχϊν θ αγοραία αξία των οποίων 

προςδιορίηεται κατά το χρόνο άςκθςθσ του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ ι μεταβίβαςισ 

του και όχι κατά το χρόνο χοριγθςθσ αυτϊν. Θ αγοραία αξία άςκθςθσ δικαιϊματοσ 

είναι θ τιμι κλειςίματοσ τθσ μετοχισ ςτο χρθματιςτιριο μειωμζνθ κατά τθν τιμι 

διάκεςθσ του δικαιϊματοσ. 

δ) θ παραχϊρθςθ κατοικίασ ςε εργαηόμενο ι εταίρο ι μζτοχο από ζνα φυςικό ι 

νομικό πρόςωπο ι νομικι οντότθτα για οποιοδιποτε χρονικό διάςτθμα ενόσ ζτουσ. 

Θ παροχι αυτι αποτιμάται ςτο ποςό του μιςκϊματοσ που καταβάλλεται απευκείασ 

από τον εργοδότθ προσ τον εκμιςκωτι τθσ παραχωροφμενθσ κατοικίασ, ενϊ ςτθν 

περίπτωςθ που θ προσ παραχϊρθςθ κατοικία ανικει ςτον εργοδότθ, θ παροχι ςε 

είδοσ αποτιμάται ςε ποςοςτό 3% επί τθσ αντικειμενικισ αξίασ του ακινιτου. 
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2.4 ΑΠΑΛΛΑΓΕ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΑΠΟ ΜΙΘΨΣΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ 

ΤΝΣΑΞΕΙ 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 14 προςδιορίηονται και κατθγοριοποιοφνται οι 

εξαιρζςεισ και οι απαλλαγζσ του ειςοδιματοσ από μιςκωτι εργαςία και ςυντάξεισ. 

Οι ακόλουκεσ περιπτϊςεισ εξαιροφνται από τον υπολογιςμό του ειςοδιματοσ 

από μιςκωτι εργαςία και ςυντάξεισ: 

 α) θ αποηθμίωςθ εξόδων διαμονισ και ςίτιςθσ και θ θμεριςια αποηθμίωςθ που 

καταβάλλονται από τον εργαηόμενο αποκλειςτικά για ςκοποφσ τθσ επιχειρθματικισ 

δραςτθριότθτασ του εργοδότθ, 

β) θ αποηθμίωςθ για ζξοδα κίνθςθσ που καταβάλλονται από τον εργοδότθ για 

υπθρεςιακοφσ λόγουσ, 

γ) το επίδομα αλλοδαπισ που χορθγείται ςε υπαλλιλουσ του Υπουργείου 

Εξωτερικϊν και των λοιπϊν δθμόςιων πολιτικϊν υπθρεςιϊν, 

δ) οι κρατιςεισ υπζρ των αςφαλιςτικϊν ταμείων, 

ε) οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ που καταβάλλει ο εργαηόμενοσ περιλαμβανομζνων των 

ειςφορϊν εργοδότθ και εργαηομζνου υπζρ των επαγγελματικϊν ταμείων που ζχουν 

ςυςτακεί με νόμο, 

ςτ) θ εφάπαξ καταβαλλόμενθ παροχι από ταμεία πρόνοιασ και αςφαλιςτικοφσ 

οργανιςμοφσ του Δθμοςίου, κακϊσ και επαγγελματικά ταμεία που ζχουν ςυςτακεί 

με νόμο ςτουσ αςφαλιςμζνουσ και τα εξαρτϊμενα μζλθ του αςφαλιςμζνου, 

η) θ αξία των διατακτικϊν ςίτιςθσ αξίασ ζωσ ζξι (6) ευρϊ ανά εργάςιμθ θμζρα, 

θ) οι παροχζσ αςιμαντθσ αξίασ μζχρι του ποςοφ των είκοςι επτά (27) ευρϊ ετθςίωσ, 

ι) τα αςφάλιςτρα που καταβάλλονται από τον εργαηόμενο ι τον εργοδότθ για 

λογαριαςμό του εργαηομζνου ςτο πλαίςιο ομαδικϊν αςφαλιςτθρίων 

ςυνταξιοδοτικϊν ςυμβολαίων και 
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ια) τα αςφάλιςτρα που καταβάλλονται από τον εργοδότθ για τθν 

ιατροφαρμακευτικι και νοςοκομειακι κάλυψθ του υπαλλθλικοφ του προςωπικοφ ι 

για τθν κάλυψθ του κινδφνου ηωισ ι ανικανότθτάσ του ςτο πλαίςιο αςφαλιςτθρίου 

ςυμβολαίου, μζχρι του ποςοφ των χιλίων πεντακοςίων (1.500) ευρϊ ετθςίωσ ανά 

εργαηόμενο. 

Επίςθσ με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 απαλλάςςονται από τον φόρο οι 

κάτωκι κατθγορίεσ ειςοδιματοσ από μιςκωτι εργαςία και ςυντάξεισ: 

 α) Το ειςόδθμα από αλλοδαπό διπλωματικό ι προξενικό εκπρόςωπο, κάκε φυςικό 

πρόςωπο που εργάηεται ςε πρεςβεία, διπλωματικι αποςτολι, προξενείο ι 

αποςτολι αλλοδαποφ κράτουσ και ςε κεςμικό όργανο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι 

Διεκνοφσ Οργανιςμοφ που ζχει εγκαταςτακεί βάςει διεκνοφσ ςυνκικθσ. 

β) Θ διατροφι που λαμβάνει ο/θ δικαιοφχοσ, ςφμφωνα με δικαςτικι απόφαςθ ι 

ςυμβολαιογραφικι πράξθ. 

γ) Θ ςφνταξθ που καταβάλλεται ςε ανάπθρουσ πολζμου. 

δ) Το εξωϊδρυματικό επίδομα και κάκε ςυναφζσ ποςό που καταβάλλεται ςε ειδικζσ 

κατθγορίεσ ατόμων με αναπθρίεσ. 

ε) Οι μιςκοί, οι ςυντάξεισ και θ πάγια αντιμιςκία που χορθγοφνται ςε ανάπθρουσ με 

ποςοςτό αναπθρίασ τουλάχιςτον ογδόντα τοισ εκατό (80%). 

ςτ) Το επίδομα ανεργίασ που καταβάλλει ο Ο.Α.Ε.Δ. ςτουσ δικαιοφχουσ ανζργουσ, 

εφόςον τα των λοιπά ειςοδιματα του φορολογοφμενου δεν υπερβαίνουν ετθςίωσ 

τισ δζκα χιλιάδεσ (10.000) ευρϊ. 

η) Το επίδομα κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ ςυνταξιοφχων (Ε.Κ.Α.Σ.) που καταβάλλεται 

ςτουσ δικαιοφχουσ. 

θ) Τα χρθματικά ποςά που καταβάλλονται ςε πολιτικοφσ πρόςφυγεσ, ςε αυτοφσ που 

διαμζνουν προςωρινά ςτθν Ελλάδα για ανκρωπιςτικοφσ λόγουσ και ςε όςουσ ζχουν 

υποβάλει αίτθςθ για αναγνϊριςθ προςφυγικισ ιδιότθτασ. 
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κ) το επίδομα επικίνδυνθσ εργαςίασ που καταβάλλεται με τθ μορφι πτθτικοφ, 

καταδυτικοφ, ναρκαλιείασ, αλεξιπτωτιςτϊν, δυτϊν και υποβρυχίων καταςτροφϊν ςε 

αξιωματικοφσ, υπαξιωματικοφσ και οπλίτεσ των Ενόπλων Δυνάμεων, τθσ Ελλθνικισ 

Αςτυνομίασ, τθσ Ρυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ και του Λιμενικοφ Σϊματοσ, κακϊσ και θ 

ειδικι αποηθμίωςθ που καταβάλλεται ςτο ιατρικό και νοςθλευτικό προςωπικό και 

τα πλθρϊματα αςκενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. που εκτελοφν διατεταγμζνθ υπθρεςία με 

αεροπορικά μζςα για παροχι Αϋ Βοθκειϊν, κατά ποςοςτό εξιντα πζντε τοισ εκατό 

(65%). 

2.5 ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΝΣΕΛΕΣΗ 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 15 περιορίηονται οι φορολογικζσ κλίμακεσ και οι 

αντίςτοιχοι φορολογικοί ςυντελεςτζσ με τθν πρόβλεψθ τεςςάρων κατθγοριϊν 

ςυντελεςτϊν προκειμζνου να απλοποιθκεί θ διαδικαςία και ο τρόποσ φορολόγθςθσ. 

Επιπρόςκετα προβλζπεται ειδικι αυτοτελισ φορολόγθςθ για τισ ςυγκεκριμζνεσ 

κατθγορίεσ ειςοδιματοσ από μιςκωτι εργαςία. 

Το κακαρό φορολογθτζο ειςόδθμα από μιςκωτι εργαςία και ςυντάξεισ 

υποβάλλεται ςε φόρο με βάςθ τθν παρακάτω κλίμακα που παρουςιάηεται ςτον 

παρακάτω πίνακα 2.2 και το αντίςτοιχο διάγραμμα : 

Πίνακασ 2.2 : Φορολογικοί ςυντελεςτζσ ειςοδιματοσ  

Ειςόδθμα (Μιςκοί, υντάξεισ, Επιχειρθματικι 

Δραςτθριότθτα) ςε ευρϊ 

Φορολογικόσ 

υντελεςτισ 

0-20.000,00 22% 

20.000,01 - 30.000,00 29% 

30.000,01 -40.000,00 37% 

>40.000,01 45% 
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Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου αυτοφ ορίηεται ότι ο 

φορολογικόσ ςυντελεςτισ με τον οποίο φορολογείται το ειςόδθμα από μιςκωτι 

εργαςία που αποκτοφν οι αξιωματικοί που υπθρετοφν ςε πλοία του εμπορικοφ 

ναυτικοφ ανζρχεται ςτο 15 % και του κατϊτερου πλθρϊματοσ ανζρχεται ςτο 10 %. 

Κάκε εφάπαξ αποηθμίωςθ που παρζχεται από οποιονδιποτε φορζα και για 

οποιονδιποτε λόγο διακοπισ τθσ ςχζςεωσ εργαςίασ ι άλλθσ ςφμβαςθσ, θ οποία 

ςυνδζει το φορζα με τον δικαιοφχο τθσ αποηθμίωςθσ φορολογείται αυτοτελϊσ με 

εξάντλθςθ τθσ φορολογικισ υποχρζωςθσ με βάςθ τθν ακόλουκθ κλίμακα 

(παράγραφοσ 3 άρκρου 15 ν. 4172/2013): 

Πίνακασ 2.3 Φορολογικοί ςυντελεςτζσ αποηθμιϊςεων λόγο διακοπισ τθσ ςχζςεωσ 
εργαςίασ 

Κλιμάκιο αποηθμίωςθσ (ευρϊ) Φορολογικόσ υντελεςτισ 

< 60.000 0 % 

60.000,01 – 100.000 10 % 

100.000,01-150.000 20 % 

> 150.000 30 % 
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Διάγραμμα 2.2 : Φορολογικοί ςυντελεςτζσ ειςοδιματοσ 
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Σε περίπτωςθ ομαδικϊν αςφαλιςτιριων ςυνταξιοδοτικϊν ςυμβολαίων οι 

παροχζσ που καταβάλλονται ςε εργαηόμενουσ φορολογοφνται αυτοτελϊσ είτε με 

ςυντελεςτι δεκαπζντε τοισ εκατό (15 %) για κάκε περιοδικά καταβαλλόμενθ παροχι 

είτε με ςυντελεςτι δζκα τοισ εκατό (10 %) για εφάπαξ καταβαλλόμενθ παροχι μζχρι 

ςαράντα χιλιάδεσ (40.000) ευρϊ και με ςυντελεςτι είκοςι τοισ εκατό (20%) για 

εφάπαξ καταβαλλόμενθ παροχι κατά το μζροσ που υπερβαίνει τισ ςαράντα χιλιάδεσ 

(40.000) ευρϊ. Εάν πραγματοποιθκεί πρόωρθ εξαγορά από τον δικαιοφχο οι 

ανωτζρω ςυντελεςτζσ αυξάνονται κατά πενιντα τοισ εκατό (50 %). 

2.6 ΜΕΙΩΗ  ΦΟΡΟΤ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ 

Σφμφωνα με το άρκρο 16 του Ν. 4172/2013 ο φόροσ ειςοδιματοσ μειϊνεται 

κατά το ποςό των ποςό των χιλίων εννιακοςίων (1.900) ευρϊ για τον 

φορολογοφμενο χωρίσ εξαρτϊμενα τζκνα, όταν το φορολογθτζο ειςόδθμα από 

μιςκωτζσ υπθρεςίεσ και ςυντάξεισ δεν υπερβαίνει το ποςό των είκοςι χιλιάδων 

(20.000) ευρϊ. Για τον φορολογοφμενο με ζνα (1) εξαρτϊμενο τζκνο θ μείωςθ του 

φόρου ανζρχεται ςε χίλια εννιακόςια πενιντα (1.950) ευρϊ, για δφο (2) εξαρτϊμενα 

τζκνα ςε δφο χιλιάδεσ (2.000) ευρϊ και για τρία (3) εξαρτϊμενα τζκνα και άνω ςε 

δφο χιλιάδεσ εκατό (2.100) ευρϊ. Εάν το ποςό του φόρου είναι μικρότερο των 
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Διάγραμμα 2.3 Φορολογικοί ςυντελεςτζσ αποηθμιϊςεων λόγο 
διακοπισ τθσ ςχζςεωσ εργαςίασ
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ποςϊν αυτϊν, θ μείωςθ του φόρου περιορίηεται ςτο ποςό του αναλογοφντοσ 

φόρου. 

 

Σε περίπτωςθ που το  φορολογθτζο ειςόδθμα από μιςκωτζσ υπθρεςίεσ και 

ςυντάξεισ, υπερβαίνει το ποςό των είκοςι χιλιάδων (20.000) ευρϊ, το ποςό τθσ 

μείωςθσ μειϊνεται κατά δζκα (10) ευρϊ ανά χίλια (1.000) ευρϊ του φορολογθτζου 

ειςοδιματοσ από μιςκοφσ και ςυντάξεισ. 

Σφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του ιδίου άρκρου και με βάςθ τθν ΡΟΛ 

1005/2017 ο φορολογοφμενοσ για να τφχει τθσ μείωςθσ φόρου απαιτείται να ζχει 

εξοφλιςει με θλεκτρονικά μζςα πλθρωμισ τισ δαπάνεσ που πραγματοποίθςε για 

απόκτθςθ αγακϊν και λιψθσ υπθρεςιϊν ςτθν θμεδαπι ι ςε κράτθ-μζλθ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ε.Ο.Χ., το ελάχιςτο ποςό των οποίων προςδιορίηεται ωσ 

ποςοςτό του φορολογθτζου ειςοδιματοσ του, ςφμφωνα με τθν ακόλουκθ κλίμακα: 

Πίνακασ 2.4 : Ποςοςτό ελάχιςτθσ δαπάνθσ με θλεκτρονικι ςυναλλαγι και μζςα 
πλθρωμισ με κάρτα 

Ειςόδθμα (ςε ευρϊ) 
Ποςοςτό ελάχιςτθσ δαπάνθσ με θλεκτρονικι ςυναλλαγι 

και μζςα πλθρωμισ με κάρτα 
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Διάγραμμα 2.4 : Ποςά μείωςθσ φόρου
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10.000,01 - 30.000,00 15 % 

30.000,01 και άνω 20 % και μζχρι 30.000 ευρϊ 

Από τθν ανωτζρω υποχρζωςθ εξαιροφνται οι φορολογοφμενοι θλικίασ 

εβδομιντα (70) ετϊν και άνω, τα άτομα με ποςοςτό αναπθρίασ ογδόντα (80 %) τοισ 

εκατό και άνω, όςοι βρίςκονται ςε δικαςτικι ςυμπαράςταςθ και οι κάτοικοι 

αλλοδαπισ υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 20 του ν. 4172/2013, που 

υποχρεοφνται ςε υποβολι διλωςθσ ςτθν Ελλάδα και φορολογοφνται με τθν κλίμακα 

από μιςκωτι εργαςία και ςυντάξεισ. Υποχρεοφνται όμωσ να διακρατοφν αποδείξεισ 

ίςθσ αξίασ με βάςθ τθν ανωτζρω κλίμακα. 

Εάν ο φορολογοφμενοσ δεν ζχει πραγματοποιιςει το απαιτοφμενο φψοσ 

δαπανϊν με τθ χριςθ θλεκτρονικϊν μζςων πλθρωμισ τότε για τθν διαφορά που 

προκφπτει μεταξφ του απαιτοφμενου και του δθλωκζντοσ ποςοφ επιβάλλεται φόροσ 

με ςυντελεςτι είκοςι δφο τοισ εκατό (22 %). 

Ραράλλθλα ςφμφωνα το άρκρο 17 και τθν ΡΟΛ. 1052/2015 εγκφκλιο 

προβλζπονται πρόςκετεσ μειϊςεισ φόρου ποςοφ διακοςίων (200,00 €) ευρϊ με 

βάςθ ςυγκεκριμζνα κοινωνικά κριτιρια (πρόςωπα με τουλάχιςτον 67 % αναπθρία, 

ανάπθροι αξιωματικοί και οπλίτεσ, κφματα πολζμου ι τρομοκρατικϊν ενεργειϊν, 

κφματα εκνικισ αντίςταςθσ ι εμφυλίου πολζμου). 

Σθμειϊνεται ότι οι μειϊςεισ φόρου που προβλζπονταν για τα ζξοδα ιατρικισ 

και νοςοκομειακισ περίκαλψθσ ςφμφωνα με το άρκρο 18 καταργικθκαν με τθν 

παρ. 1 του άρκρου 69 του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Αϋ 74/19-05-2017) και ςφμφωνα με 

τθν παράγραφο 4 του ιδίου άρκρου ζπαψαν να ιςχφουν για δαπάνεσ που 

πραγματοποιοφνται από 01/01/2017 και μετά. 

Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 19 του Κ.Φ.Ε. και τθσ ΡΟΛ. 

1052/2015 εκπίπτει από τον φόρο ειςοδιματοσ  ποςοςτό δζκα τοισ εκατό (10 %) 

των ποςϊν που καταβάλλονται για δωρεζσ  προσ ςυγκεκριμζνουσ φορείσ υπό τθν 
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προχπόκεςθ ότι οι δωρεζσ υπερβαίνουν τα εκατό (100,00 €) ευρϊ με το ςυνολικό 

ποςό των δωρεϊν να μθν υπερβαίνει το πζντε τοισ εκατό (5%) του φορολογθτζου 

ειςοδιματοσ. Δεν λαμβάνεται υπόψθ για τθν μείωςθ του φόρου το ποςό των 

δωρεϊν εφόςον είναι μικρότερο των εκατό (100,00 €) ευρϊ.  Ρεραιτζρω με τθν 

παράγραφο 2 του ιδίου άρκρου προβλζπεται ότι με απόφαςθ του Υπουργοφ 

Οικονομικϊν (ςχετικι θ ΡΟΛ. 1010/02-01-2014 Υπουργικι Απόφαςθ) ορίηονται οι 

φορείσ με ζδρα τθν θμεδαπι ι άλλα κράτθ – μζλθ τθσ Ε.Ε. προσ τουσ οποίουσ τα 

καταβαλλόμενα ποςά δωρεϊν αναγνωρίηονται για ζκπτωςθ από το φόρο. 

Τζλοσ με το άρκρο 20 ορίηεται ότι θ χοριγθςθ φορολογικοφ πλεονεκτιματοσ 

δεν χορθγείται ςε αλλοδαποφσ με εξαίρεςθ τισ περιπτϊςεισ που διατθροφν τθ 

φορολογικι τουσ κατοικία ςε άλλο κράτοσ-μζλοσ τθσ Ε.Ε. και i) τουλάχιςτον το 

ενενιντα τοισ εκατό (90 %) του παγκόςμιου ειςοδιματόσ τουσ αποκτάται ςτθν 

Ελλάδα ι ii)  το ειςόδθμα τουσ ςε άλλο  κράτοσ μζλοσ τθσ Ε.Ε. είναι τόςο χαμθλό 

ϊςτε να δικαιοφνταν τθσ μείωςθσ του φόρου ςφμφωνα με τθ φορολογικι 

νομοκεςία του κράτουσ τθσ κατοικίασ τουσ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3 – ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

3.1 ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

Στο άρκρο 21 αναλφεται θ ζννοια τθσ επιχειρθματικισ ςυναλλαγισ. Σφμφωνα 

με αυτό, το ποςό που απομζνει μετά τθν αφαίρεςθ των επιχειρθματικϊν δαπανϊν, 

των αποςβζςεων και των προβλζψεων για επιςφαλείσ απαιτιςεισ από το ςφνολο 

των εςόδων από τισ επιχειρθματικζσ ςυναλλαγζσ κεωρείται ωσ κζρδοσ από 

επιχειρθματικι δραςτθριότθτα. Τα ζςοδα από τθν πϊλθςθ των ςτοιχείων του 

ενεργθτικοφ τθσ επιχείρθςθσ, κακϊσ και το προϊόν τθσ εκκακάριςισ τθσ, κατά τθ 

διάρκεια ενόσ φορολογικοφ ζτουσ, περιλαμβάνονται ςτα ζςοδα από τισ 

επιχειρθματικζσ ςυναλλαγζσ. 

Το κζρδοσ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ςυμπίπτει με το λογιςτικό 

αποτζλεςμα που προκφπτει ςφμφωνα με το Ελλθνικό Λογιςτικό Σχζδιο μετά τισ 

προςαρμογζσ του λογιςτικοφ αποτελζςματοσ προσ τισ ιςχφουςεσ φορολογικζσ 

διατάξεισ το οποίο εμφανίηεται ςτον «Ρίνακα φορολογικϊν αποτελεςμάτων 

χριςθσ». 

Με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 21 του Ν. 4172/2013, διευκρινίηεται ότι 

αποτελεί επιχειρθματικι ςυναλλαγι και θ ενζργεια μίασ μόνο πράξθσ ι 

ςυμπτωματικισ πράξθσ αρκεί να αποςκοπεί ςτθν πραγματοποίθςθ κζρδουσ. 

Δθλαδι βαςικό ςτοιχείο για να χαρακτθριςκεί μία «μεμονωμζνθ πράξθ» ςαν 

επιχειρθματικι ςυναλλαγι είναι θ πρόκεςθ για τθν πραγματοποίθςθ κζρδουσ. 

Δθλαδι επί τθσ ουςίασ όποιεσ αμοιβζσ δεν κατατάςςονται ςε δραςτθριότθτα 

εξαρτθμζνθσ εργαςίασ, χαρακτθρίηονται και φορολογοφνται ωσ αποτζλεςμα 

επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ.3   

Συςτθματικι διενζργεια πράξεων αποτελεί και θ περίπτωςθ που λαμβάνουν 

χϊρα τρεισ (3) ομοειδείσ ςυναλλαγζσ εντόσ ενόσ εξαμινου ι προκειμζνου για 

ακίνθτα όταν πραγματοποιοφνται τρεισ (3) ςυναλλαγζσ ςε διάςτθμα δφο (2) ετϊν. 

                                                           
3
 Σταματόπουλοσ Δθμιτρθσ – Καραβοκφρθσ Αντϊνθσ – Κϊδικασ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ, Ανάλυςθ – 

Ερμθνεία, Ακινα 2014. 
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Θ τζταρτθ παράγραφοσ του άρκρου 21 του Ν. 4172/2013 αναφζρει ότι 

κεωρείται κζρδοσ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα κάκε προςαφξθςθ περιουςίασ 

που προζρχεται από παράνομθ ι αδικαιολόγθτθ ι άγνωςτθ πθγι ι αιτία υπό τισ 

προχποκζςεισ που προβλζπονται ςτον Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ. 

3.2 ΕΚΠΙΠΣΟΜΕΝΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΕ ΔΑΠΑΝΕ 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 22 του ν.4172/2013 τίκεται γενικόσ κανόνασ για 

τθν ζκπτωςθ των επιχειρθματικϊν δαπανϊν. Συγκεκριμζνα, ορίηεται ότι κατά τον 

προςδιοριςμό του κζρδουσ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα των φυςικϊν 

προςϊπων που αποκτοφν ειςόδθμα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, κακϊσ και 

των νομικϊν προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων, επιτρζπεται θ ζκπτωςθ όλων των 

δαπανϊν, οι οποίεσ πλθροφν ακροιςτικά τα ακόλουκα κριτιρια, με τθν επιφφλαξθ 

των διατάξεων του άρκρου 23 και τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 48, που δεν 

εκπίπτουν από τα ακακάριςτα ζςοδα των επιχειριςεων: 

α) πραγματοποιοφνται προσ το ςυμφζρον τθσ επιχείρθςθσ ι κατά τισ ςυνικεισ 

εμπορικζσ ςυναλλαγζσ τθσ. 

Συγκεκριμζνα, ςτισ δαπάνεσ τθσ περίπτωςθσ αυτισ εμπίπτει κάκε δαπάνθ που 

διενεργείται  κατά τισ ςυνικεισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ και ςυμβάλει ςτθ δθμιουργία 

ειςοδιματοσ ι άλλωσ αποβλζπει ςτθν διεφρυνςθ των εργαςιϊν τθσ 

Θ φορολογικι διοίκθςθ δεν επιτρζπεται να ελζγχει τθ ςκοπιμότθτα και το 

προςικον μζτρο των δαπανϊν αυτϊν (ΣτΕ 2963/2013, 1729/2013, 1604/2011, κ.ά.), 

εκτόσ αν τοφτο ορίηεται ρθτά και ειδικά ςτο νόμο (π.χ. Ενδοομιλικζσ ςυναλλαγζσ). 

β) αντιςτοιχοφν ςε πραγματικι ςυναλλαγι, θ αξία τθσ οποίασ δεν κρίνεται κατϊτερθ 

ι ανϊτερθ τθσ αγοραίασ, ςτθ βάςθ των ςτοιχείων που διακζτει θ Φορολογικι 

Διοίκθςθ. 

Διευκρινίηεται ότι δεν αναγνωρίηονται προσ ζκπτωςθ δαπάνεσ που 

χαρακτθρίηονται ωσ εικονικζσ ι μερικϊσ εικονικζσ ι ανφπαρκτεσ, όπωσ για 

παράδειγμα είναι θ δαπάνθ που δεν ζχει πραγματοποιθκεί άλλα ζχει καταχωρθκεί 
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ςτα τθροφμενα βιβλία ι αφορά ςε ςυναλλαγζσ που δεν είναι πραγματικζσ ωσ προσ 

το είδοσ ι το πρόςωπο ι τθν αξία αυτϊν. 

Επιςθμαίνεται, ότι με τθν ΡΟΛ 1071/2015 κοινοποιικθκε θ αρικ. 170/2014 

γνωμοδότθςθ ΝΣΚ, ςφμφωνα με τθν οποία ο καλόπιςτοσ λιπτθσ φορολογικοφ 

ςτοιχείου εικονικοφ ωσ προσ το πρόςωπο του εκδότθ δφναται να εκπζςει τθ ςχετικι 

δαπάνθ από τα ακακάριςτα ζςοδά του. 

γ) εγγράφονται ςτα λογιςτικά αρχεία (βιβλία) τθσ επιχείρθςθσ τθν περίοδο που 

πραγματοποιοφνται και αποδεικνφονται με κατάλλθλα δικαιολογθτικά. 

Δθλαδι οι δαπάνεσ κα πρζπει να ζχουν καταχωρθκεί ςτα τθροφμενα βιβλία 

του φορολογικοφ ζτουσ που αυτζσ πραγματοποιικθκαν με βάςθ τα κατάλλθλα 

δικαιολογθτικά. Επίςθσ λαμβάνονται υπόψθ και επικυρωμζνα φωτοαντίγραφα των 

φορολογικϊν ςτοιχείων από τον εκδότθ ςε περίπτωςθ απϊλειασ των πρωτοτφπων 

ςτοιχείων. 

 

Γράφημα 2 : Εκπιπτόμενεσ επιχειρηματικζσ δαπάνεσ 

  

ΕΚΠΙΠΣΟΜΕΝΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΕ ΔΑΠΑΝΕ

α) πραγματοποιοφνται προσ 
το ςυμφζρον τθσ 

επιχείρθςθσ ι κατά τισ 
ςυνικεισ εμπορικζσ 

ςυναλλαγζσ τθσ.

β) αντιςτοιχοφν ςε 
πραγματικι ςυναλλαγι, θ 

αξία τθσ οποίασ δεν κρίνεται 
κατϊτερθ ι ανϊτερθ τθσ 
αγοραίασ, ςτθ βάςθ των 
ςτοιχείων που διακζτει θ 

Φορολογικι Διοίκθςθ.

γ) εγγράφονται ςτα 
λογιςτικά αρχεία (βιβλία) 

τθσ επιχείρθςθσ τθν περίοδο 
που πραγματοποιοφνται και 

αποδεικνφονται με 
κατάλλθλα δικαιολογθτικά.
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3.3 ΜΗ ΕΚΠΙΠΣΟΜΕΝΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΕ ΔΑΠΑΝΕ 

Οι διατάξεισ του άρκρου 23 αναφζρονται ςτισ μθ εκπιπτόμενεσ 

επιχειρθματικζσ δαπάνεσ. Σφμφωνα με τισ διατάξεισ αυτζσ δεν εκπίπτουν από τα 

ακακάριςτα ζςοδα των φυςικϊν προςϊπων που αποκτοφν ειςόδθμα από 

επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, κακϊσ και των νομικϊν προςϊπων και νομικϊν 

οντοτιτων: 

α) Οι τόκοι δανείων από τρίτουσ, εκτόσ από τα τραπεηικά, διατραπεηικά και 

ομολογιακά δάνεια που εκδίδουν ανϊνυμεσ εταιρείεσ, κατά το μζτρο που 

υπερβαίνουν τουσ τόκουσ που κα προζκυπταν, εάν το επιτόκιο ιταν ίςο με το 

επιτόκιο των δανείων αλλθλόχρεων λογαριαςμϊν προσ μθ χρθματοπιςτωτικζσ 

επιχειριςεισ. Το ςχετικό επιτόκιο που λαμβάνεται υπόψθ είναι το τελευταίο 

επίςθμα δθμοςιευμζνο επιτόκιο τθσ πλθςιζςτερθσ χρονικισ περιόδου πριν τθν 

θμερομθνία δανειςμοφ, όπωσ αυτό αναφζρεται ςτο ςτατιςτικό δελτίο οικονομικισ 

ςυγκυρίασ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ. 

β) Κάκε είδουσ επιχειρθματικι δαπάνθ που αφορά ςε αγορά αγακϊν ι λιψθ 

υπθρεςιϊν αξίασ άνω των 500 ευρϊ, από τθν θμεδαπι ι τθν αλλοδαπι, για τθν 

οποία θ τμθματικι ι ολικι εξόφλθςθ δεν ζγινε με τθ χριςθ τραπεηικοφ μζςου 

πλθρωμισ. 

γ) Οι μθ καταβλθκείςεσ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ. Σχετικά με τισ εμπρόκεςμεσ 

αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ αυτζσ εκπίπτουν από τα ακακάριςτα ζςοδα. 

δ) Οι κάκε είδουσ προβλζψεισ, με εξαίρεςθ τισ προβλζψεισ επιςφαλϊν απαιτιςεων. 

 ε) Τα πρόςτιμα και οι χρθματικζσ ποινζσ, περιλαμβανομζνων των προςαυξιςεων 

(πρόςτιμα εκπρόκεςμθσ καταβολισ), που επιβάλλονται εξαιτίασ ακετιςεωσ 

ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων των επιχειριςεων ι παραβάςεων διατάξεων νόμου, 

κ.λπ. 

ςτ) Θ παροχι ι λιψθ αμοιβϊν ςε χριμα ι ςε είδοσ που ςυνιςτοφν ποινικό 

αδίκθμα, όπωσ ενδεικτικά τα ποςά που προζρχονται από νομιμοποίθςθ εςόδων 
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από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ από τα οποία προκφπτει περιουςιακό όφελοσ, 

όπωσ δωροδοκίεσ. 

η) Οι φόροι - τζλθ. Ειδικότερα (περιοριςτικά): 

α) ο φόροσ ειςοδιματοσ, 

β) το τζλοσ επιτθδεφματοσ, 

γ) οι ζκτακτεσ ειςφορζσ, που επιβάλλονται ςτα κζρδθ από επιχειρθματικι 

δραςτθριότθτα. 

δ) ο φόροσ προςτικζμενθσ αξίασ (Φ.Ρ.Α.) που αναλογεί ςε μθ εκπιπτόμενεσ 

δαπάνεσ, εφόςον δεν είναι εκπεςτζοσ ωσ Φ.Ρ.Α. ειςροϊν από το Φ.Ρ.Α. εκροϊν, με 

βάςθ τισ διατάξεισ του ν.2859/2000 περί Φ.Ρ.Α. 

Ρεραιτζρω, με τθν ΡΟΛ. 1113/2015 εγκφκλιο τθσ Δ/νςθσ Εφαρμογισ Άμεςθσ 

Φορολογίασ διευκρινίςκθκε, ότι εκπίπτουν λοιποί φόροι, πλθν των ανωτζρω 

περιπτϊςεων, όπωσ π.χ. ΕΝΦΙΑ, τζλθ κυκλοφορίασ, τζλθ χαρτοςιμου, ανταποδοτικά 

τζλθ υπζρ Εκνικισ Επιτροπισ Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων, κ.λπ. 

θ) Το τεκμαρτό μίςκωμα από ιδιοχρθςιμοποίθςθ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 39 

του ν. 4172/2013,κατά το μζτρο που υπερβαίνει το τρία τοισ εκατό (3%) τθσ 

αντικειμενικισ αξίασ του ακινιτου. Ειδικά για τα νομικά πρόςωπα μθ 

κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, εκπίπτει το τεκμαρτό μίςκωμα ςτο ςφνολό του 

ανεξάρτθτα αν υπερβαίνει το 3% επί τθσ αντικειμενικισ αξίασ του ακινιτου. 

κ) Οι δαπάνεσ για τθν οργάνωςθ και διεξαγωγι ενθμερωτικϊν θμερίδων και 

ςυναντιςεων που αφοροφν ςτθ ςίτιςθ και διαμονι πελατϊν ι εργαηομζνων τθσ 

επιχείρθςθσ, για τθν ενθμζρωςι τουσ ςχετικά με τθν ειςαγωγι νζων προϊόντων 

ςτθν αγορά, προϊκθςθ των προϊόντων, ενθμζρωςθ ςε νζεσ τεχνικζσ, κ.λπ., είτε 

οργανϊνονται από τθν ίδια τθν επιχείρθςθ είτε από τρίτο, εφόςον υπερβαίνουν το 

ποςό των τριακοςίων (300,00 €) ευρϊ ανά ςυμμετζχοντα και κατά το μζτρο που θ 

ςυνολικι ετιςια δαπάνθ υπερβαίνει το 0,5% επί του ετιςιου ακακάριςτου 



Διπλωματική  Εργαςία ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΜΕ ΣΟΝ Ν. 4172/2013. 

35 
 

ειςοδιματοσ τθσ επιχείρθςθσ. Δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνεσ που γίνονται για τθν 

αίκουςα των εκδθλϊςεων, τθ μεταφορά των επιςκεπτϊν, τυχόν αμοιβζσ ομιλθτϊν. 

Το ποςό των τριακοςίων (300,00 €) ευρϊ ανά ςυμμετζχοντα εφαρμόηεται ανά 

ενθμερωτικι θμερίδα - ςυνάντθςθ. Εάν το ςυνολικό ετιςιο ποςό τθσ εν λόγω 

δαπάνθσ υπερβαίνει το 0,5% των ακακάριςτων εςόδων τθσ επιχείρθςθσ, τότε θ 

ςυνολικι δαπάνθ εκπίπτει μόνο μζχρι του ποςοφ που δεν υπερβαίνει το εν λόγω 

ποςοςτό. Δθλαδι, ςε κάκε περίπτωςθ θ εκπιπτόμενθ δαπάνθ δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το 0,5% των ακακάριςτων εςόδων. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

 Επιχείρθςθ με ακακάριςτα ζςοδα 2.000.000 ευρϊ δαπάνθςε ςτα πλαίςια 

διοργάνωςθσ ενθμερωτικισ θμερίδασ, για ςίτιςθ και διαμονι 50 ατόμων 21.500 

ευρϊ ςυνολικά. Ειδικότερα, για 20 από αυτά δαπάνθςε το ποςό των 700 ευρϊ για 

κάκε ζναν, ιτοι ςυνολικά 14.000 ευρϊ (20 x 700) και για τα υπόλοιπα 30 άτομα το 

ποςό των 250 ευρϊ για κάκε ζναν, ιτοι ςυνολικά 7.500 ευρϊ (30 x 250). 

Θ μθ εκπιπτόμενθ δαπάνθ κα υπολογιςκεί ωσ εξισ:                                                             

α) Για τα 20 άτομα για τα οποία δαπάνθςε το ποςό των 700 ευρϊ θ δαπάνθ κα 

περιοριςτεί ςτα 300 ευρϊ, ςυνεπϊσ ωσ αρχικό μθ εκπιπτόμενο ποςό από τα 

ακακάριςτα ζςοδα κα λθφκεί το ποςό των 8.000 ευρϊ *(700 - 300) x 20]. 

β) Θ εναπομζνουςα δαπάνθ φψουσ 13.500 ευρϊ (21.500 - 8.000) ςυγκρίνεται με το 

0,5% των ακακάριςτων εςόδων, ιτοι 10.000 ευρϊ (2.000.000 x 0,5%) και 

περιορίηεται ςε αυτό το φψοσ, δθλαδι κα αναμορφωκεί επίςθσ ποςό ίςο με 3.500 

ευρϊ (13.500 - 10.000). 

Στο παράδειγμα αυτό κα αναμορφωκεί ςυνολικά ποςό φψουσ 11.500 ευρϊ, 

ιτοι ποςό 8.000 ευρϊ από τον περιοριςμό ςτα 300 ευρϊ τθσ δαπάνθσ ςε όςουσ 

ςυμμετζχοντεσ είναι μεγαλφτερθ και 3.500 ευρϊ γιατί το ποςό που απζμεινε 

υπερβαίνει το 0,5% επί των ακακάριςτων εςόδων. 
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Εάν ςτο παραπάνω παράδειγμα τα ακακάριςτα ζςοδα τθσ επιχείρθςθσ ιταν 

3.000.000 ευρϊ, τότε θ εναπομζνουςα δαπάνθ φψουσ 13.500 ευρϊ κα ςυγκρικεί με 

το 0,5% των ακακάριςτων εςόδων, ιτοι με 15.000 ευρϊ (3.000.000 x 0,5%) και 

επειδι είναι μικρότερθ δεν τίκεται κζμα άλλου περιοριςμοφ. 

Στθν περίπτωςθ αυτι κα αναμορφωκεί ςυνολικά ποςό φψουσ 8.000 ευρϊ, 

ιτοι μόνο το ποςό από τον περιοριςμό ςτα 300 ευρϊ τθσ δαπάνθσ ςε όςουσ 

ςυμμετζχοντεσ είναι μεγαλφτερθ, δεδομζνου ότι το εναπομζνον ποςό είναι 

μικρότερο από το 0,5% των ακακάριςτων εςόδων. 

 ι) Οι δαπάνεσ για τθ διεξαγωγι εορταςτικϊν εκδθλϊςεων και οι δαπάνεσ ςίτιςθσ 

και διαμονισ φιλοξενοφμενων προςϊπων, κατά το μζτρο που υπερβαίνουν το 

ποςό των 300 ευρϊ ανά ςυμμετζχοντα και κατά το μζτρο που θ ςυνολικι ετιςια 

δαπάνθ υπερβαίνει το 0,5% επί του ετιςιου ακακάριςτου ειςοδιματοσ τθσ 

επιχείρθςθσ. 

Στισ δαπάνεσ των περιπτϊςεων κϋ και ιϋ περιλαμβάνονται τα τζλθ διαμονισ 

(π.χ. Δθμοτικοί φόροι θμεδαπισ ι αλλοδαπισ). 

Το ανωτζρω όριο των 300 ευρϊ ανά ςυμμετζχοντα εφαρμόηεται ανά 

εορταςτικι εκδιλωςθ. Εφόςον το ςυνολικό ετιςιο ποςό τθσ εν λόγω δαπάνθσ 

υπερβαίνει το 0,5% των ακακάριςτων εςόδων τθσ επιχείρθςθσ, τότε θ ςυνολικι 

δαπάνθ εκπίπτει μόνο μζχρι του ποςοφ που δεν υπερβαίνει το εν λόγω ποςοςτό. 

Δθλαδι, ςε κάκε περίπτωςθ θ εκπιπτόμενθ δαπάνθ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 

0,5% των ακακάριςτων εςόδων. 

ια) Οι δαπάνεσ ψυχαγωγίασ. Εκπίπτουν όμωσ δαπάνεσ ψυχαγωγίασ που 

πραγματοποιοφνται ςτο πλαίςιο τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ των 

επιχειριςεων που ζχουν ωσ κφριο αντικείμενο τθν παροχι υπθρεςιϊν ψυχαγωγίασ. 

 ιβ) Οι προςωπικζσ καταναλωτικζσ δαπάνεσ. Διευκρινίηεται ότι όποια δαπάνθ ζχει 

χαρακτθριςκεί ωσ παροχι ςε είδοσ με βάςθ το άρκρο 13 του ν. 4172/2013 

(ΡΟΛ.1219/6.10.2014 εγκφκλιόσ) και φορολογείται ωσ ειςόδθμα από μιςκωτι 

εργαςία, κεωρείται ότι πραγματοποιείται προσ το ςυμφζρον τθσ επιχείρθςθσ 
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(άρκρο 22 περ. α') και εκπίπτει ωσ ζξοδο μιςκοδοςίασ, εφόςον πλθροφνται και οι 

λοιπζσ προχποκζςεισ των περ. β' και γ' του άρκρου 22. 

ιγ) οι δαπάνεσ που καταβάλλονται προσ φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι νομικι 

οντότθτα που είναι φορολογικόσ κάτοικοσ ςε κράτοσ μθ ςυνεργάςιμο ι που 

υπόκειται ςε προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

άρκρου 65 του Κ.Φ.Ε. , εκτόσ εάν ο φορολογοφμενοσ αποδείξει ότι οι δαπάνεσ αυτζσ 

αφοροφν πραγματικζσ και ςυνικεισ ςυναλλαγζσ και δεν ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθ 

μεταφορά κερδϊν ι ειςοδθμάτων ι κεφαλαίων με ςκοπό τθ φοροαποφυγι ι τθ 

φοροδιαφυγι. 

ιδ) Οι δαπάνεσ που πραγματοποιοφνται ςτο πλαίςιο εργαςιακισ ςχζςθσ όπωσ αυτι 

ορίηεται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 12 του Ν. 4172/2013 , εφόςον θ τμθματικι ι ολικι 

εξόφλθςθ δεν ζχει πραγματοποιθκεί με τθ χριςθ θλεκτρονικοφ μζςου πλθρωμισ ι 

μζςω παρόχου υπθρεςιϊν πλθρωμϊν. 

3.4 ΑΠΟΒΕΗ ΠΑΓΙΨΝ ΣΟΙΦΕΙΨΝ 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 24 του ν.4172/2013 δίδεται ερμθνεία των 

διατάξεων περί φορολογικϊν αποςβζςεων των πάγιων περιουςιακϊν ςτοιχείων των 

επιχειριςεων και επιςθμαίνονται τα κάτωκι: 

Από τα ακακάριςτα ζςοδα των επιχειριςεων οι φορολογικζσ αποςβζςεισ των 

ςτοιχείων του ενεργθτικοφ εκπίπτουν από τον κφριο των πάγιων ςτοιχείων του 

ενεργθτικοφ τθσ επιχείρθςθσ ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ εκτόσ τθσ περίπτωςθσ 

χρθματοοικονομικισ μίςκωςθσ που εκπίπτουν από τον μιςκωτι. 

Ωσ «χρθματοοικονομικι μίςκωςθ» νοείται οποιαδιποτε προφορικι ι 

ζγγραφθ ςφμβαςθ με τθν οποία ο εκμιςκωτισ παραχωρεί ςτον μιςκωτι ζναντι 

μιςκϊματοσ τθ χριςθ ενόσ πάγιου περιουςιακοφ ςτοιχείου, όταν πλθροφνται τα 

ακόλουκα κριτιρια: 

α) θ κυριότθτα του περιουςιακοφ ςτοιχείου περιζρχεται ςτον μιςκωτι με τθ λιξθ 

του χρόνου τθσ μίςκωςθσ, 

https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=670A3CF4572C6550.250515831D20&version=2016/10/31
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β) θ ςφμβαςθ τθσ μίςκωςθσ περιλαμβάνει όρο ςυμφζρουςασ προςφοράσ για τθν 

εξαγορά του εξοπλιςμοφ ςε τιμι κατϊτερθ τθσ αγοραίασ αξίασ, 

γ) θ περίοδοσ τθσ μίςκωςθσ καλφπτει τουλάχιςτον το ενενιντα τοισ εκατό (90%) τθσ 

οικονομικισ διάρκειασ ηωισ του περιουςιακοφ, 

ςτοιχείου όπωσ αυτι προκφπτει από τον πίνακα τθσ παραγράφου 4, ακόμθ και ςτθν 

περίπτωςθ που ο τίτλοσ δεν μεταβιβάηεται κατά τθ λιξθ τθσ μίςκωςθσ, 

δ) κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ τθσ μίςκωςθσ, θ παροφςα αξία των μιςκωμάτων 

ανζρχεται τουλάχιςτον ςτο ενενιντα τοισ εκατό (90%) τθσ αγοραίασ αξίασ του 

περιουςιακοφ ςτοιχείου που εκμιςκϊνεται, 

ε) τα περιουςιακά ςτοιχεία που εκμιςκϊνονται είναι τζτοιασ ειδικισ φφςθσ που 

μόνον ο μιςκωτισ δφναται να τα μεταχειριςτεί δίχωσ να προβεί ςε ςθμαντικζσ 

αλλοιϊςεισ. 

Επιςθμαίνεται ότι προκειμζνου για τον χαρακτθριςμό τθσ μίςκωςθσ ωσ 

χρθματοοικονομικισ αρκεί να πλθρείται ακόμθ και ζνα κριτιριο από τα οριηόμενα 

ςτθν ίδια παράγραφο. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

 Ζςτω ότι μία επιχείρθςθ ςυνάπτει ςφμβαςθ μακροχρόνιασ μίςκωςθσ 

μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ διάρκειασ 5 ετϊν με τθ ςυμφωνία ςτθ λιξθ τθσ 

μίςκωςθσ ο εξοπλιςμόσ να επιςτραφεί ςτον εκμιςκωτι. 

Θ οικονομικι διάρκεια ηωισ του υπόψθ εξοπλιςμοφ είναι 10 ζτθ. 

Σε αυτι τθν περίπτωςθ δεν πλθρείται το κριτιριο γ' τθσ παραγράφου 2 

κακόςον θ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ δεν υπερβαίνει το 90% τθσ οικονομικισ διάρκειασ 

ηωισ του εξοπλιςμοφ αλλά οφτε και κάποιο εκ των λοιπϊν κριτθρίων τθσ ίδιασ 

παραγράφου και ωσ εκ τοφτου θ εν λόγω μίςκωςθ δεν είναι χρθματοοικονομικι. 

Εάν, θ αγοραία αξία του παγίου είναι π.χ. 20.000 ευρϊ και θ παροφςα αξία 

των μιςκωμάτων είναι 18.500 ευρϊ, θ μίςκωςθ κα λογίηεται ωσ 
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χρθματοοικονομικι με βάςθ το κριτιριο δ' τθσ παραγράφου αυτισ κακϊσ το ποςό 

των 18.500 ευρϊ υπερβαίνει το 90% τθσ αγοραίασ αξίασ του παγίου κατά το χρόνο 

ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Με τθν παρ.3 του ίδιου άρκρου, ορίηεται ότι οι εδαφικζσ εκτάςεισ, τα ζργα 

τζχνθσ, οι αντίκεσ, τα κοςμιματα και άλλα πάγια ςτοιχεία ενεργθτικοφ επιχειριςεων 

που δεν υπόκεινται ςε φκορά και αχριςτευςθ λόγω παλαιότθτασ, δεν υπόκεινται ςε 

φορολογικι απόςβεςθ. 

Με τθν παράγραφο 4 του ίδιου άρκρου, ορίηονται οι ςυντελεςτζσ 

φορολογικϊν αποςβζςεων ανά πάγιο περιουςιακό ςτοιχείο ωσ εξισ: 

Πίνακασ 3.1 : Φορολογικοί ςυντελεςτζσ  αποςβζςεων  

Κατθγορία ενεργθτικοφ επιχείρθςθσ 

υντελεςτισ 
φορολογικισ 

απόςβεςθσ (% ανά 
φορολογικό ζτοσ) 

Κτίρια, καταςκευζσ, εγκαταςτάςεισ, βιομθχανικζσ και 

ειδικζσ εγκαταςτάςεισ, μθ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ, 

αποκικεσ και ςτακμοί, περιλαμβανομζνων των 

παραρτθμάτων τουσ (και ειδικϊν οχθμάτων 

φορτοεκφόρτωςθσ). 

4 % 

Εδαφικζσ εκτάςεισ που χρθςιμοποιοφνται ςε εξόρυξθ 

και λατομεία, εκτόσ αν χρθςιμοποιοφνται για τισ 

υποςτθρικτικζσ δραςτθριότθτεσ εξόρυξθσ. 

5 % 

Μζςα μαηικισ μεταφοράσ, περιλαμβανομζνων 

αεροςκαφϊν, ςιδθροδρομικϊν ςυρμϊν, πλοίων και 

ςκαφϊν. 

5 % 

Μθχανιματα, εξοπλιςμόσ εκτόσ Θ/Υ και λογιςμικοφ. 10 % 

Μζςα μεταφοράσ ατόμων. 16 % 

Μζςα μεταφοράσ εμπορευμάτων («εςωτερικζσ 

εμπορευματικζσ μεταφορζσ»). 
12 % 

 Άυλα ςτοιχεία και δικαιϊματα και ζξοδα πολυετοφσ 

απόςβεςθσ. 
10 % 
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Εξοπλιςμόσ Θ/Υ, κφριοσ και περιφερειακόσ και 

λογιςμικό. 
20 % 

Λοιπά πάγια ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ. 10 % 

Εξοπλιςμόσ και όργανα, που χρθςιμοποιοφνται για τισ 

ανάγκεσ εκτζλεςθσ επιςτθμονικισ και τεχνολογικισ 

ζρευνασ. Ωσ εξοπλιςμόσ και όργανα που 

χρθςιμοποιοφνται για τισ ανάγκεσ εκτζλεςθσ τθσ 

επιςτθμονικισ και τθσ τεχνολογικισ ζρευνασ, κεωρείται 

αυτόσ, που περιγράφεται ςτο ςχετικό άρκρο τθσ κοινισ 

υπουργικισ απόφαςθσ του άρκρου 22Α. 

40 % 

  

Με τθν παράγραφο 5 του ιδίου άρκρου, ορίηεται ότι θ διενζργεια των 

φορολογικϊν αποςβζςεων για κάκε ζτοσ με τουσ κακοριςκζντεσ νζουσ ςυντελεςτζσ 

αποςβζςεων τθσ παραγράφου 4 γίνεται ςε ετιςια βάςθ, είναι υποχρεωτικι και δεν 

επιτρζπεται θ μεταφορά αποςβενόμενων ποςϊν μεταξφ οικονομικϊν χριςεων 

(φορολογικϊν ετϊν). 

Θ φορολογικι απόςβεςθ ενόσ παγίου περιουςιακοφ ςτοιχείου αρχίηει από τον 

επόμενο μινα εντόσ του οποίου χρθςιμοποιείται ι τίκεται ςε λειτουργία με το ποςό 

τθσ απόςβεςθσ να μθν μπορεί να υπερβεί το κόςτοσ κτιςθσ ι καταςκευισ 

περιλαμβανομζνου των δαπανϊν βελτίωςθσ, ανανζωςθσ και ανακαταςκευισ, κακϊσ 

και αποκατάςταςθσ του περιβάλλοντοσ. 

Ράγια αξίασ μικρότερθσ των 1.500 € μποροφν να αποςβεςτοφν εξ ολοκλιρου 

ςτο φορολογικό ζτοσ που αποκτικθκαν. 

Για τισ νζεσ επιχειριςεισ, κατά τα τρία (3) πρϊτα φορολογικά ζτθ, με πρϊτο 

εκείνο ςτο οποίο υποβλικθκε θ διλωςθ ζναρξθσ εργαςιϊν και για το ςφνολο των 

παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων τουσ, δίνεται θ δυνατότθτα να μθ διενεργοφν 

κακόλου φορολογικζσ αποςβζςεισ. 
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 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΑΠΟΒΕΕΩΝ 

Αγορά μθχανιματοσ ςτισ 10.06.2014. Αξία τιμολογίου 9.500,00 € και Φ.Ρ.Α. 

2.185,00 €. Για τθν εγκατάςταςθ του μθχανιματοσ και ςτιριξθ αυτοφ επί του 

εδάφουσ καταβάλλονται 500,00 € ςυν Φ.Ρ.Α. 115,00 €. 

Το μθχάνθμα τίκεται άμεςα ςε λειτουργία. 

Θα υπολογιςκοφν αποςβζςεισ από 01/07/2014.Οι μινεσ χρθςιμοποίθςθσ του 

ςφμφωνα με το άρκρο 24 είναι ζξι (6). 

Σφμφωνα με τθν παράγραφο 4 του ανωτζρω άρκρου ο ςυντελεςτισ απόςβεςθσ 

ανζρχεται ςτο 10 %. 

Θ αξία κτιςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 10.000,00 € (αξία μθχανιματοσ και κόςτοσ 

εγκατάςταςθσ). 

Απόςβεςθ 2014 : 10.000,00 * 10 % = 1.000,00 € επί 6/12=500,00 € 

Απόςβεςθ 2015 :10.000,00 * 10 % = 1.000,00 € 

Απόςβεςθ 2016 :10.000,00 * 10 % = 1.000,00 € κ.λ.π. 

3.5 ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΖΗΜΙΨΝ 

Σφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 27 του Κ.Φ.Ε. προβλζπεται 

δικαίωμα του φορολογουμζνου για μεταφορά ηθμιάσ από επιχειρθματικι 

δραςτθριότθτα ςτα πζντε επόμενα φορολογικά ζτθ, προκειμζνου να ςυμψθφιςτεί 

με μελλοντικά επιχειρθματικά κζρδθ. Συνεπϊσ θ ηθμιά που είχε ο φορολογοφμενοσ 

από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ςε ζνα οικονομικό ζτοσ  δεν ςυμψθφίηεται με 

κζρδθ που τυχόν είχε ο φορολογοφμενοσ το ζτοσ αυτό από άλλεσ κατθγορίεσ 

ειςοδιματοσ.4 

Θ ηθμία του προγενζςτερου ζτουσ ςυμψθφίηεται κατά προτεραιότθτα ζναντι 

τθσ ηθμίασ του μεταγενζςτερου ζτουσ. 

                                                           
4
 Σακζλλθ Εμμανουιλ – Ο νζοσ Κϊδικασ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ, Εκδόςεισ Βρφκουσ. 
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Ειδικότερα και ςφμφωνα με τθν ΡΟΛ. 1088/2016 εγκφκλιο οι διατάξεισ του 

άρκρου αυτοφ περί μεταφοράσ ηθμιϊν εφαρμόηονται τόςο για τα φυςικά πρόςωπα 

που αςκοφν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα (ατομικζσ επιχειριςεισ), όςο και για τα 

νομικά πρόςωπα και τισ νομικζσ οντότθτεσ που είναι υποκείμενα φόρου του άρκρου 

45 του ν. 4172/2013. 

Με τθν ίδια εγκφκλιο επίςθσ διευκρινίςκθκε ότι για τθ μεταφορά τθσ ηθμίασ 

ςτα επόμενα φορολογικά ζτθ με βάςθ τον N.4172/2013 δεν τίκενται οι 

προχποκζςεισ που ίςχυαν με τον προγενζςτερο Κ.Φ.Ε. (N.2238/1994). Ειδικότερα, 

δεν απαιτείται θ ηθμία να ζχει αναγραφεί ςτθ διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ 

μζχρι το τζλοσ του οικείου οικονομικοφ ζτουσ που προζκυψε, αλλά αυτι μπορεί να 

δθλωκεί οποτεδιποτε, μζςα ςτθν πενταετία, με τθν υποβολι εκπρόκεςμθσ αρχικισ 

ι τροποποιθτικισ διλωςθσ με βάςθ τα οριηόμενα ςτα άρκρα 18 και 19 του Κ.Φ.Δ. 

(N.4174/2013). 

Ειδικά ςε ότι αφορά τα φυςικά πρόςωπα που αςκοφν επιχειρθματικι 

δραςτθριότθτα, ο ςυμψθφιςμόσ των ηθμιϊν γίνεται μόνο με μελλοντικά κζρδθ από 

επιχειρθματικι δραςτθριότθτα και όχι με άλλα ειςοδιματα του φυςικοφ προςϊπου, 

όπωσ μιςκοφσ και ςυντάξεισ, ενοίκια ακινιτων, κ.λπ. του ίδιου φορολογικοφ ζτουσ. 

 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

Ατομικι επιχείρθςθ το 2014 ζχει ηθμιά 40.000,00 €. 

Το ίδιο φυςικό πρόςωπο επιτθδευματίασ εργάηεται και ωσ μιςκωτόσ και είχε 

μιςκοφσ 15.000,00 € και από ενοίκια ακινιτων 4.000,00 €. 

Τα ποςά αυτά δεν μποροφν να ςυμψθφιςτοφν με τα αρνθτικά ειςοδιματα από τθν 

επιχειρθματικι δραςτθριότθτα του ζτουσ. Δθλαδι οι μιςκοί και τα ενοίκια κα 

φορολογθκοφν με τισ κλίμακεσ που ιςχφουν για αυτά και θ ηθμιά αυτι κα 

μεταφερκεί ςτα επόμενα πζντε (5) φορολογικά για να ςυμψθφιςτεί με μελλοντικά 

κζρδθ τθσ ατομικισ επιχείρθςθσ. 

Με τθν παράγραφο 2 του ιδίου άρκρου αναφζρεται ότι θ χρεωςτικι διαφορά 

που προζκυψε ςε βάροσ των επιχειριςεων κατ’ εφαρμογι του προγράμματοσ 

https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=670A3CF4572C6550.1D031AEA53&version=2016/08/03
https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=D2510C09ACCA3910.1D031AEA53&version=2014/07/11
https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=D107B3123F316F0.27C9BD2888A0
https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=D107B3123F316F0.287ED1967B20
https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=D107B3123F316F0.1D031AEA53&SearchTerms=NDE3NA_E__E_&version=2016/09/06
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ςυμμετοχισ τουσ ςτθν αναδιάταξθ του ελλθνικοφ χρζουσ εκπίπτει από τα 

ακακάριςτα ζςοδα ςε τριάντα (30) ιςόποςεσ ετιςιεσ δόςεισ, αρχισ γενόμενθσ από 

τθ χριςθ μζςα ςτθν οποία πραγματοποιείται θ ανταλλαγι των τίτλων και 

ανεξάρτθτα από τον χρόνο διακράτθςθσ των ομολόγων. 

Με τθν διατάξεισ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 27 του ν.4172/2013 και τθσ 

ΡΟΛ 1088/2016 κακιερϊνεται ο κανόνασ τθσ απαγόρευςθσ ςυμψθφιςμοφ του 

αρνθτικοφ ςτοιχείου ειςοδιματοσ που προκφπτει ςτθν αλλοδαπι με επιχειρθματικά 

κζρδθ που προκφπτουν ςτθν θμεδαπι, ειςάγει όμωσ εξαίρεςθ για τα ειςοδιματα 

που προκφπτουν ςε κράτθ-μζλθ τθσ Ε.Ε ι ςε χϊρα του ΕΟΧ , εφόςον δεν υπάρχει 

πρόβλεψθ ςε κάποια ςυνκικθ αποφυγισ διπλισ φορολόγθςθσ. 

Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 27 επιςθμαίνεται ότι ςε 

περίπτωςθ μεταβολισ του ιδιοκτθςιακοφ κακεςτϊτοσ μίασ επιχείρθςθσ ςε ποςοςτό 

άνω του 33 % δεν εφαρμόηονται οι διατάξεισ περί μεταφοράσ ηθμιάσ προκειμζνου 

να αποφευχκεί καταςτρατιγθςθ τθσ διάταξθσ για τθ μεταφορά ηθμιϊν. Εξαίρεςθ 

αποτελεί θ περίπτωςθ να αποδειχκεί ότι θ μεταβολι του κακεςτϊτοσ αυτοφ ζγινε 

για εμπορικοφσ ι επιχειρθματικοφσ λόγουσ. 

3.6 ΜΕΘΟΔΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟΤ ΕΟΔΨΝ 

Σφμφωνα με το άρκρο 28 θ Φορολογικι Διοίκθςθ δφναται να προςδιορίηει το 

ειςόδθμα των φυςικϊν και νομικϊν πρόςωπων και νομικϊν οντοτιτων που αςκοφν 

επιχειρθματικι δραςτθριότθτα με βάςθ κάκε διακζςιμο ςτοιχείο ι με ζμμεςεσ 

μεκόδουσ ελζγχου κατά τισ ειδικότερεσ προβλζψεισ του Κϊδικα Φορολογικισ 

Διαδικαςίασ ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν τα λογιςτικά αρχεία δεν τθροφνται ι οι οικονομικζσ καταςτάςεισ δεν 

ςυντάςςονται ςφμφωνα με τον νόμο για τα λογιςτικά πρότυπα, ι 

β) όταν τα φορολογικά ςτοιχεία ι τα λοιπά προβλεπόμενα ςχετικά δικαιολογθτικά 

δεν ςυντάςςονται ςφμφωνα με τον Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ, ι 

γ) όταν τα λογιςτικά αρχεία ι φορολογικά ςτοιχεία δεν προςκομίηονται ςτθ 

Φορολογικι Διοίκθςθ μετά από ςχετικι πρόςκλθςθ. 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
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Ραράλλθλα ςτθν περίπτωςθ που το ποςό του δθλοφμενου ειςοδιματοσ των 

φυςικϊν προςϊπων δεν επαρκεί για τθν κάλυψθ των προςωπικϊν δαπανϊν 

διαβίωςθσ ι ςε περίπτωςθ που υπάρχει προςαφξθςθ περιουςίασ θ οποία δεν 

καλφπτεται από το δθλοφμενο ειςόδθμα το ειςόδθμα τουσ ανεξάρτθτα αν 

προζρχεται από τθν άςκθςθ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ μπορεί να 

προςδιοριςκεί με βάςθ κάκε διακζςιμο ςτοιχείο ι ζμμεςεσ μεκόδουσ ελζγχου 

ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ. 

Ρροκειμζνου να προςδιοριςκεί θ φορολογθτζα φλθ εκδόκθκε θ υπϋ αρικμ. 

ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 10.5.2013 απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων 

και θ υπϋ αρικμ. ΡΟΛ. 1050/2014 με τθν οποία κακορίςκθκε το περιεχόμενο και ο 

τρόποσ εφαρμογισ των διεκνϊσ αναγνωριςμζνων ζμμεςων τεχνικϊν ελζγχου και 

ςυγκεκριμζνα: 

• τθσ ανάλυςθσ ρευςτότθτασ (source and application of funds method), 

• τθσ κακαρισ κζςθσ (net worth method) και 

• των τραπεηικϊν κατακζςεων και δαπανϊν ςε μετρθτά (bank deposits and cash  

expenditure method). 

3.7 ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΝΣΕΛΕΣΗ 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 29 κακορίηεται ότι τα κζρδθ από επιχειρθματικι 

δραςτθριότθτα φορολογοφνται με βάςθ τθν κλίμακα τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 

15 αφοφ προςτεκοφν ςε τυχόν ειςοδιματα από μιςκοφσ και ςυντάξεισ. Για 

ειςόδθμα από ατομικι επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, θ οποία υπάγεται ςτθν 

αςφάλιςθ ΟΓΑ, και ειςόδθμα από αγροτικι δραςτθριότθτα θ μείωςθ φόρου που 

προβλζπεται από τισ διατάξεισ του άρκρου 16 υπολογίηεται μόνον ςτο ειςόδθμα 

που αποκτάται από τθν αγροτικι δραςτθριότθτα. Στθν περίπτωςθ που επιπρόςκετα 

αποκτάται και ειςόδθμα από μιςκωτι εργαςία ι ςυντάξεισ, θ μείωςθ του φόρου κα 

είναι αυτι που αναλογεί ςτο μζροσ του ειςοδιματοσ που προζρχεται από μιςκωτι 

εργαςία και ςυντάξεισ, κακϊσ και αγροτικι δραςτθριότθτα. Επομζνωσ οι μειϊςεισ 

του φόρου ειςοδιματοσ του άρκρου 16 του Κ.Φ.Ε. δεν εφαρμόηονται για κζρδθ 

προερχόμενα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα. 
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Για τα φυςικά πρόςωπα που αςκοφν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα και 

ζκαναν πρϊτθ διλωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ από 01/01/2013 ο φορολογικόσ 

ςυντελεςτισ του πρϊτου κλιμακίου τθσ κλίμακασ τθσ παραγράφου 1 για τα τρία (3) 

πρϊτα ζτθ άςκθςθσ τθσ δραςτθριότθτάσ τουσ μειϊνεται κατά πενιντα τοισ εκατό 

(50%), εφόςον το ετιςιο ακακάριςτο ειςόδθμά τουσ από επιχειρθματικι 

δραςτθριότθτα δεν υπερβαίνει τισ δζκα χιλιάδεσ (10.000) ευρϊ. 

Φορολογοφνται αυτοτελϊσ με τθν  κλίμακα τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 15 

και ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 16 περί μείωςθσ του φόρου τα κζρδθ από 

ατομικι αγροτικι επιχείρθςθ. Δθλαδι όταν φορολογοφμενοσ αποκτά ειςόδθμα από 

μιςκωτι εργαςία και ςυντάξεισ και από ατομικι αγροτικι επιχείρθςθ κα λθφκεί 

υπόψθ θ μείωςθ του φόρου βάςει του άρκρου 16 για το ςφνολο των ειςοδθμάτων 

του. 

Στθν περίπτωςθ όμωσ που αποκτάται ειςόδθμα από μιςκωτι εργαςία και 

ςυντάξεισ ι και από ατομικι αγροτικι επιχείρθςθ μαηί με ειςόδθμα από λοιπζσ 

κατθγορίεσ, θ μείωςθ του φόρου κα επιμεριςκεί μόνο κατά το μζροσ του 

ειςοδιματοσ που προζρχεται αποκλειςτικά από μιςκωτι εργαςία και ςυντάξεισ ι 

και από ατομικι αγροτικι επιχείρθςθ. 

Δθλϊνεται ρθτά, ότι θ προβλεπόμενθ μείωςθ του φόρου για τουσ αςκοφντεσ 

αγροτικι επιχειρθματικι δραςτθριότθτα εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που είναι  

κατϋ επάγγελμα αγρότεσ, εφόςον δθλαδι τουλάχιςτον το πενιντα τοισ εκατό (50%) 

του ειςοδιματόσ τουσ προζρχεται από αγροτικι δραςτθριότθτα. 

Τζλοσ για κάκε ειςόδθμα προερχόμενο από προςαφξθςθ περιουςίασ ο 

ςυντελεςτισ φορολογίασ ανζρχεται ςτο τριάντα τρία τοισ εκατό (33%). 

3.8 ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ ΕΛΑΦΙΣΗ 

ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 30 κεςπίηεται εναλλακτικι ελάχιςτθ φορολογία 

ςτθν περίπτωςθ που το τεκμαρτό ειςόδθμα του φορολογουμζνου (δαπάνεσ 

διαβίωςθσ των άρκρων 31-34 του Κ.Φ.Ε.) υπερβαίνει το ςυνολικό του ειςόδθμα. Θ 

διαφορά τεκμαρτοφ και πραγματικοφ ειςοδιματοσ προςτίκεται ςτο φορολογθτζο 
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ειςόδθμα του και φορολογείται με βάςθ τισ διατάξεισ του άρκρου 34 για το οποίο 

κα γίνει αναφορά κατωτζρω. 

Δθλαδι το ςυνολικό ειςόδθμα του φορολογουμζνου και των εξαρτϊμενων 

μελϊν του που προςδιορίηεται από τισ διατάξεισ του άρκρου 7 ςυγκρίνεται με το 

τεκμαρτό του ειςόδθμα και εάν το ςυνολικά δθλωμζνο ειςόδθμα του είναι 

μικρότερο από το τεκμαρτό του ειςόδθμα τότε θ διαφορά αυτι κα προςτεκεί ςτα 

λοιπά ειςοδιματά του. 

Εξαιροφνται από το πεδίο εφαρμογισ του άρκρου αυτοφ: 

 ο αλλοδαπόσ διπλωματικόσ ι προξενικόσ εκπρόςωποσ, 

 κάκε φυςικό πρόςωπο που εργάηεται ςε πρεςβεία, διπλωματικι αποςτολι, 

προξενείο ι αποςτολι αλλοδαποφ κράτουσ για τθ διεκπεραίωςθ κρατικϊν 

υποκζςεων που είναι πολίτθσ του εν λόγω κράτουσ και κάτοχοσ διπλωματικοφ 

διαβατθρίου, 

 κάκε φυςικό πρόςωπο που εργάηεται ςε κεςμικό όργανο τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ ι Διεκνοφσ Οργανιςμοφ που ζχει εγκαταςτακεί βάςει διεκνοφσ ςυνκικθσ 

τθν οποία εφαρμόηει θ Ελλάδα. 

3.9 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕ ΔΑΠΑΝΕ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΕ 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 31 κεςπίηονται οκτϊ (8) κατθγορίεσ για τισ 

οποίεσ υπολογίηονται αντικειμενικζσ δαπάνεσ διαβίωςθσ. 

 Ιδιοκατοικοφμενεσ ι μιςκωμζνεσ ι δωρεάν παραχωρθκείςεσ κφριεσ και 

δευτερεφουςεσ κατοικίεσ. 

 Ετιςια αντικειμενικι δαπάνθ επιβατικϊν αυτοκινιτων ιδιωτικισ χριςθσ. 

 Ετιςια αντικειμενικι δαπάνθ για ιδιωτικά ςχολεία. 

 Αντικειμενικι δαπάνθ οικιακϊν βοθκϊν, οδθγϊν αυτοκινιτων κλπ. 

 Δαπάνεσ ςκαφϊν αναψυχισ ιδιωτικισ χριςθσ. 
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 Δαπάνεσ αεροςκαφϊν, ελικοπτζρων, ανεμόπτερων. 

 Δαπάνεσ δεξαμενϊν κολφμβθςθσ. 

 Ελάχιςτθ αντικειμενικι δαπάνθ διαβίωςθσ 3.000 € για άγαμο και 5.000 για 

εγγάμουσ (πζραν των παραπάνω). 

 Ιδιοκατοικοφμενεσ ι μιςκωμζνεσ ι δωρεάν παραχωρθκείςεσ κφριεσ και 

δευτερεφουςεσ κατοικίεσ. 

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ των περιπτϊςεων αϋ και βϋ του άρκρου 31 του 

Κ.Φ.Ε. και με τθν ΡΟΛ. 1076/2015 εγκφκλιο, το τεκμαρτό μίςκωμα για τθν 

ιδιοκατοικοφμενθ ι μιςκωμζνθ ι δωρεάν παραχωρθκείςα κφρια κατοικία 

υπολογίηεται κλιμακωτά με βάςθ τα τετραγωνικά μζτρα ωσ ακολοφκωσ: 

Πίνακασ 3.2 : Τπολογιςμόσ τεκμαρτοφ μιςκϊματοσ (Σιμι ηϊνθσ μζχρι 2.799,00 €) 

Επιφάνεια κφριων χϊρων ςε τ.μ.  Σεκμαρτό ετιςιο μίςκωμα 

Μζχρι και τα 80 τ.μ.  40  € ανά τ.μ. 

από 81 τ.μ. μζχρι και 120 τ.μ.  65 ευρϊ ανά τ.μ 

από 121 τ.μ. μζχρι και 200 τ.μ.  110 ευρϊ ανά τ.μ 

από 201 τ.μ. μζχρι και 300 τ.μ.  200 ευρϊ ανά τ.μ 

από 301 τ.μ. και άνω  400 ευρϊ ανά τ.μ. 
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Για βοθκθτικοφσ χϊρουσ θ ετιςια αντικειμενικι δαπάνθ ορίηεται ςε ςαράντα 

(40) ευρϊ το τετραγωνικό μζτρο ανεξάρτθτα από τθν επιφάνεια τθσ οικίασ. 

Ραράλλθλα προβλζπεται προςαφξθςθ των παραπάνω ποςϊν για κατοικίεσ 

που βρίςκονται ςε περιοχζσ με τιμι ηϊνθσ άνω των 2.799 € το τ.μ. Ειδικότερα: 

-για κατοικίεσ με τιμι ηϊνθσ από δφο χιλιάδεσ οχτακόςια ευρϊ (2.800) ζωσ τζςςερισ 

χιλιάδεσ εννιακόςια ενενιντα εννζα ευρϊ (4.999) το τετραγωνικό μζτρο, τα 

παραπάνω ποςά προςαυξάνονται κατά ποςοςτό ςαράντα τοισ εκατό (40%), όπωσ 

φαίνεται ςτο παρακάτω διάγραμμα 3.2.  

 

-και για περιοχζσ με τιμι ηϊνθσ από πζντε χιλιάδεσ ευρϊ (5.000) και άνω το 

τετραγωνικό μζτρο, κατά ποςοςτό εβδομιντα τοισ εκατό (70%) ςε ςχζςθ με τθν 

πρϊτθ περίπτωςθ. 

Ρροκειμζνου για μονοκατοικίεσ όλα τα ανωτζρω ποςά προςαυξάνονται κατά 

ποςοςτό είκοςι τοισ εκατό (20 %). 

Σχετικά με τισ δευτερεφουςεσ κατοικίεσ θ ετιςια αντικειμενικι δαπάνθ 

ορίηεται ςτο ιμιςυ (1/2) τθσ ετιςιασ αντικειμενικισ δαπάνθσ διαβίωςθσ όπωσ αυτι 

προκφπτει όταν ζχουμε κφρια κατοικία μαηί με το βοθκθτικό χϊρο τθσ. 
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Διάγραμμα 3.2 : Τπολογιςμόσ τεκμαρτοφ μιςκϊματοσ (Σιμι 
ηϊνθσ από 2.800 μζχρι 4.999 €) 
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Θ ετιςια αντικειμενικι δαπάνθ διαβίωςθσ δεν υπολογίηεται ςε περίπτωςθ 

κενϊν κατοικιϊν. Ραράλλθλα όταν θ κατοικία μιςκϊνεται οριςμζνουσ μινεσ μζςα 

ςτο ζτοσ, τα ετιςια ποςά τθσ αντικειμενικισ δαπάνθσ διαβίωςθσ τόςο για τθν κφρια 

όςο και για τθν δευτερεφουςα κατοικία επιμερίηονται με βάςθ τουσ μινεσ που 

διαρκεί θ μίςκωςθ. 

Επίςθσ με τθν ανωτζρω εγκφκλιο διευκρινίςκθκε ότι ςε περίπτωςθ 

ςυνιδιοκτθςίασ  κατοικίασ π.χ. από δφο ςυνιδιοκτιτεσ όπου ο ζνασ παραχωρεί το 

ποςοςτό ιδιοκτθςίασ του ςτον άλλο προκειμζνου ο τελευταίοσ να χρθςιμοποιιςει 

τθν κατοικία ςτο ςφνολό τθσ, θ ετιςια αντικειμενικι δαπάνθ διαβίωςθσ που 

προκφπτει από τθ ςυνολικι επιφάνεια τθσ κατοικίασ κα βαρφνει τον ιδιοκτιτθ που 

χρθςιμοποιεί τθν κατοικία αυτι. 

Επιπλζον, τα τζκνα που φιλοξενοφνται από τουσ γονείσ τουσ ςτθν κατοικία των 

γονζων δεν επιβαρφνονται με τθν αντικειμενικι δαπάνθ διαβίωςθσ τθσ κατοικίασ 

ςτθν οποία μζνουν . 

 Για τθν καλφτερθ κατανόθςθ των ανωτζρω παρατίκεται το ακόλουκο παράδειγμα: 

Ζςτω φορολογοφμενοσ κατζχει μία μονοκατοικία με επιφάνεια κφριων χϊρων 130 

τ.μ., βοθκθτικοφσ χϊρουσ 30 τ.μ. ευριςκόμενθ ςε περιοχι με τιμι ηϊνθσ τρεισ 

χιλιάδεσ ευρϊ (4.000), θ αντικειμενικι δαπάνθ διαβίωςθσ υπολογίηεται ωσ εξισ: 

Για τα πρϊτα 80 τ.μ., 80 Χ 40=3.200,00 €, 

Για τα επόμενα 40 τ.μ., 40 Χ 65=2.600,00 €, 

Για τα επόμενα 10 τ.μ., 10 Χ 110 = 1.100,00 €, 

Για τουσ βοθκθτικοφσ χϊρουσ 30 Χ 40=1.200,00 €. 

ΣΥΝΟΛΟ: 3.200+2.600+1.100+1.200=8.100,00 €. 

Δεδομζνου ότι θ μονοκατοικία είναι ςε περιοχι με Τ.Η. 4.000,00 € το ανωτζρω ποςό 

κα προςαυξθκεί κατά 40 %. 

8.100 Χ 1,40=11.340,00 € (προςαφξθςθ λόγω τιμισ ηϊνθσ). 
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Ραράλλθλα δεδομζνου ότι πρόκειται για μονοκατοικία ζχουμε προςαφξθςθ 20 %. 

11.340,00 Χ 1,20=13.608,00 € (προςαφξθςθ λόγω μονοκατοικίασ). 

Συνολικά δθλαδι θ αντικειμενικι δαπάνθ διαβίωςθσ για τον φορολογοφμενο 

ανζρχεται ςτισ 13.608,00 €. 

 Ετιςια αντικειμενικι δαπάνθ επιβατικϊν αυτοκινιτων ιδιωτικισ χριςθσ. 

Θ ετιςια αντικειμενικι δαπάνθ διαβίωςθσ για τον προςδιοριςμό του 

τεκμαρτοφ ειςοδιματοσ για αυτοκίνθτο ιδιωτικισ χριςεωσ υπολογίηεται με βάςθ τα 

κυβικά εκατοςτά του αυτοκινιτου και εμφανίηεται ςυνοπτικά ςτον ακόλουκο 

πίνακα: 

Πίνακασ 3.3 : Ετιςια αντικειμενικι δαπάνθ επιβατικϊν αυτοκινιτων ιδιωτικισ 
χριςθσ 

Κυβικά εκατοςτά του αυτοκινιτου Αντικειμενικι δαπάνθ για το αυτοκίνθτο 

Μζχρι 1.200 κ.ε  4.000,00 € 

Ράνω από 1.200 μζχρι 2.000 κ.ε Ρροςτίκενται 600 € ανά 100 κ.ε 

Ράνω από 2.000 μζχρι 3.000 κ.ε Ρροςτίκενται 900 € ανά 100 κ.ε 

Ράνω από 3.000 κ.ε Ρροςτίκενται 1.200 € ανά 100 κ.ε 
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Διάγραμμα 3.3 : Ετιςια αντικειμενικι δαπάνθ επιβατικϊν 
αυτοκινιτων ιδιωτικισ χριςθσ 
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Θ ετιςια αντικειμενικι δαπάνθ μειϊνεται ανάλογα με τθν παλαιότθτα του 

αυτοκινιτου, θ οποία υπολογίηεται από το ζτοσ πρϊτθσ κυκλοφορίασ του ςτθν 

Ελλάδα ι ςε χϊρα τθσ Ε.Ε./ΕΟΧ κατά τα εξισ ποςοςτά: 

-τριάντα τοισ εκατό (30%) για χρονικό διάςτθμα πάνω από πζντε (5) και μζχρι δζκα 

(10) ζτθ 

-και κατά ποςοςτό πενιντα τοισ εκατό (50%) για χρονικό διάςτθμα πάνω από δζκα 

(10) ζτθ. 

Για τα επιβατικά Ι.Χ που ζχουν ςτθν κυριότθτα τουσ ομόρρυκμεσ ι 

ετερόρρυκμεσ ι περιοριςμζνθσ ευκφνθσ εταιρείεσ ι ιδιωτικζσ κεφαλαιουχικζσ 

εταιρείεσ ι ανϊνυμεσ ι αςτικζσ, κακϊσ και κοινωνίεσ και κοινοπραξίεσ θ 

αντικειμενικι δαπάνθ που αναλογεί ςε αυτά βαρφνει τουσ εξισ: 

 Ρροκειμζνου περί ομόρρυκμων ι ετερόρρυκμων ι αςτικϊν εταιρειϊν ι  

κοινωνίασ ι κοινοπραξίασ ωσ αντικειμενικι δαπάνθ που αναλογεί ςε αυτά λογίηεται 

θ αντικειμενικι δαπάνθ των ομόρρυκμων εταίρων ι κοινωνϊν ι μελϊν τθσ 

κοινοπραξίασ φυςικϊν προςϊπων, επιμεριηόμενθ κατά το ποςοςτό ςυμμετοχισ 

τουσ ςτθν εταιρεία. 

 Ρροκειμζνου για εταιρεία περιοριςμζνθσ ευκφνθσ ωσ αντικειμενικι δαπάνθ 

που αναλογεί ςε αυτά λογίηεται θ αντικειμενικι δαπάνθ των φυςικϊν προςϊπων, 

μελϊν τθσ Ε.Ρ.Ε., επιμεριηόμενθ κατά το ποςοςτό ςυμμετοχισ τουσ ςτθν εταιρεία 

ςτθν περίπτωςθ που οι διαχειριςτζσ δεν είναι εταίροι τθσ. Εφόςον όμωσ οι 

διαχειριςτζσ είναι εταίροι τθσ Ε.Ρ.Ε. θ αντικειμενικι δαπάνθ που αναλογεί ςε αυτά 

λογίηεται ωσ αντικειμενικι δαπάνθ των διαχειριςτϊν τθσ Ε.Ρ.Ε. επιμεριηόμενθ, 

μεταξφ αυτϊν, κατά το ποςοςτό ςυμμετοχισ τουσ ςτθν εταιρεία. 

Θ αντικειμενικι δαπάνθ που αναλογεί ςε κάκε εταίρο δεν μπορεί να είναι 

ανϊτερθ από τθ μεγαλφτερθ τεκμαρτι δαπάνθ που προκφπτει από αυτοκίνθτο τθσ 

εταιρίασ. 

  Ρροκειμζνου για ανϊνυμθ εταιρεία θ αντικειμενικι δαπάνθ που αναλογεί 

ςε αυτά λογίηεται ωσ αντικειμενικι δαπάνθ των διευκυνόντων και εντεταλμζνων 
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ςυμβοφλων, διοικθτϊν ανωνφμων εταιρειϊν και προζδρων των διοικθτικϊν 

ςυμβουλίων τουσ, επιμεριηόμενθ ιςομερϊσ μεταξφ τουσ. 

Και ςτθν προκείμενθ περίπτωςθ θ αντικειμενικι δαπάνθ που αναλογεί για 

κακζνα από αυτά τα πρόςωπα δεν μπορεί να είναι ανϊτερθ από τθ μεγαλφτερθ 

τεκμαρτι δαπάνθ που προκφπτει από αυτοκίνθτο τθσ Α.Ε. 

Ρροκειμζνου για τα αλλοδαπά νομικά πρόςωπα που δεν ζχουν εγκατάςταςθ 

ςτθν Ελλάδα και υποχρεοφνται ςε διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ θ αντικειμενικι 

δαπάνθ βαρφνει το πρόςωπο που εκπροςωπεί ςτθν Ελλάδα το αλλοδαπό νομικό 

πρόςωπο. 

Για τα ανιλικα τζκνα που είναι κάτοχοι επιβατικοφ αυτοκινιτου ιδιωτικισ 

χριςθσ θ αντικειμενικι δαπάνθ βαρφνει τον γονζα με το μεγαλφτερο ειςόδθμα. 

Θ αντικειμενικι δαπάνθ για αυτοκίνθτα που αποκτοφνται ι μεταβιβάηονται 

μζςα ςτο ζτοσ επιμερίηεται με βάςθ τουσ μινεσ κυριότθτα ι κατοχισ αυτοφ. 

 Ετιςια αντικειμενικι δαπάνθ για ιδιωτικά ςχολεία. 

Με τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ δϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 31 του 

Κ.Φ.Ε. λαμβάνεται υπόψθ θ ετιςια δαπάνθ που καταβάλλεται για ιδιωτικά ςχολεία 

ςτοιχειϊδουσ και μζςθσ εκπαίδευςθσ, όπωσ αυτι προκφπτει από τισ ςχετικζσ 

αποδείξεισ παροχισ υπθρεςιϊν. 

Εξαιροφνται οι δαπάνεσ που καταβάλλονται ςε εςπερινά γυμνάςια και λφκεια, 

κακϊσ και ςτα ειδικά ςχολεία ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ. 

 Αντικειμενικι δαπάνθ οικιακϊν βοθκϊν, οδθγϊν αυτοκινιτων κλπ. 

Θ επομζνθ περίπτωςθ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 31 αναφζρεται ςτθν 

ετιςια αντικειμενικι δαπάνθ που καταβάλλεται για οικιακοφσ βοθκοφσ, οδθγοφσ 

αυτοκινιτων, δαςκάλουσ και λοιπό προςωπικό, με βάςθ το κατϊτατο όριο αμοιβϊν 

όπωσ αυτό προςδιορίηεται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ για τθν αντίςτοιχθ 

κατθγορία εργαηομζνων. 
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Εξαιρείται θ περίπτωςθ όπου ο φορολογοφμενοσ απαςχολεί ζναν μόνο 

οικιακό βοθκό ι όταν ο ίδιοσ ι πρόςωπο που ςυνοικεί με αυτόν και τον βαρφνει 

ζχει αναπθρία εξιντα επτά τοισ εκατό και πάνω (67%) από διανοθτικι κακυςτζρθςθ 

ι φυςικι αναπθρία ι είναι θλικίασ άνω των εξιντα πζντε (65) ετϊν και απαςχολεί 

ζναν νοςοκόμο. 

 Δαπάνεσ ςκαφϊν αναψυχισ ιδιωτικισ χριςθσ. 

Ρροκειμζνου για τα ςκάφθ αναψυχισ ιδιωτικισ χριςθσ για τον υπολογιςμό 

τθσ ετιςιασ αντικειμενικισ δαπάνθσ λαμβάνεται υπόψθ εκτίμθςθ του κόςτουσ 

τελϊν ελλιμενιςμοφ, αςφαλίςτρων, καυςίμων, ςυντιρθςθσ και πρακτόρευςθσ και 

υπολογίηεται με βάςθ τα μζτρα ολικοφ μικουσ του ςκάφουσ ωσ εξισ: 

Μθχανοκίνθτα ςκάφθ ανοικτοφ τφπου (χωρίσ χϊρο ενδιαίτθςθσ), ταχφπλοα και μθ. 

Πίνακασ 3.4α : Αντικειμενικζσ δαπάνεσ ςκαφϊν μζχρι πζντε (5) ζτθ ΧΩΡΙ χϊρο 

ενδιαίτθςθσ  

Μικοσ ςκάφουσ Αντικειμενικι δαπάνθ 

   μζχρι 5 4.000,00 

άνω των 5 + 2.000,00 ανά μζτρο 

Ιςτιοφόρα ι μθχανοκίνθτα ι μικτά ςκάφθ με χϊρουσ ενδιαίτθςθσ 

Πίνακασ 3.4β  : Αντικειμενικζσ δαπάνεσ ςκαφϊν μζχρι πζντε (5) ζτθ ΜΕ χϊρο 

ενδιαίτθςθσ 

Μικοσ ςκάφουσ Αντικειμενικι δαπάνθ 

7 12.000,00 

8 15.000,00 

9 18.000,00 

10 21.000,00 

11 28.500,00 

12 36.000,00 

13 51.000,00 

14 66.000,00 

15 81.000,00 
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16 103.500,00 

17 126.000,00 

18 148.500,00 

19 178.500,00 

20 208.500,00 

21 238.500,00 

22 268.500,00 

23 318.500,00 

24 368.500,00 

25 418.500,00 
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Διάγραμμα 3.4  : Αντικειμενικζσ δαπάνεσ ςκαφϊν ΜΕ χϊρο 
ενδιαίτθςθσ 
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Για ιςτιοφόρα ςκάφθ και για πλοία αναψυχισ που ζχουν καταςκευαςκεί ι 

καταςκευάηονται ςτθν Ελλάδα εξϋ ολοκλιρου από ξφλο τα ποςά τθσ ετιςιασ 

τεκμαρτισ δαπάνθσ μειϊνονται κατά πενιντα τοισ εκατό (50 % ). 

Θ τεκμαρτι δαπάνθ μειϊνεται ανάλογα με τθν ζτθ παλαιότθτασ του κάκε 

ςκάφουσ. Για πάνω από πζντε (5) ζτθ και μζχρι δζκα (10) ζτθ από το ζτοσ που 

νθολογικθκε το κάκε ςκάφοσ, θ τεκμαρτι δαπάνθ μειϊνεται κατά ποςοςτό 

δεκαπζντε τοισ εκατό (15 %). Για πάνω από δζκα (10) ζτθ μειϊνεται ςε  τριάντα τοισ 

εκατό (30 %). Δεν υπολογίηεται τεκμαρτι δαπάνθ για τα ςκάφθ επαγγελματικισ 

χριςθσ. 

 Δαπάνεσ αεροςκαφϊν, ελικοπτζρων, ανεμόπτερων. 

Θ περίπτωςθ ηϋ αναφζρεται ςτθν ετιςια αντικειμενικι δαπάνθ για 

αεροςκάφθ, ελικόπτερα και ανεμόπτερα όπωσ παρουςιάηεται ςτουσ παρακάτω 

πίνακεσ 3.5. 

Πίνακασ 3.5α : Αντικειμενικι δαπάνθ για ανεμόπτερα 

Αντικειμενικι δαπάνθ για ανεμόπτερα κάκε 

τφπου  

8.000,00 € 

 

Πίνακασ 3.5β : Αντικειμενικι δαπάνθ για αεροςκάφθ με κινθτιρα κοινό, 

ςτροβιλοελικοφόρα, ελικόπτερα 

Για τα πρϊτουσ 150 ίππουσ 65.000,00 € 

Για κακζνα από τουσ επιπλζον ίππουσ 500,00 € 
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Πίνακασ 3.5γ : Αντικειμενικι δαπάνθ για αεριοπροωκοφμενα 

Για κάκε λίμπρα ϊκθςθσ 200,00 € 

 

Πίνακασ 3.6δ :   Αντικειμενικι δαπάνθ για πτθτικζσ μθχανζσ 

Αντικειμενικι δαπάνθ για πτθτικζσ μθχανζσ 20.000,00 € 

 Δαπάνεσ δεξαμενϊν κολφμβθςθσ. 

Οι δαπάνεσ δεξαμενϊν κολφμβθςθσ, ανάλογα με τθν επιφάνειά τουσ, 

υπολογίηονται προκειμζνου να προςδιοριςκεί το τεκμαρτό ειςόδθμα του 

φορολογουμζνου. 

Πίνακασ 3.6 : Αντικειμενικι δαπάνθ δεξαμενϊν κολφμβθςθσ  

Σετραγωνικά μζτρα πιςίνασ (τ.μ.) Εξωτερικι Πιςίνα Εςωτερικι Πιςίνα 

μζχρι 60 τ.μ. 160 € ανά τ.μ. 320 € ανά τ.μ. 

Για τα πάνω από 60 τ.μ. 320 € ανά τ.μ. 640 € ανά τ.μ. 
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Διάςγραμμα 3.5 : Αντικειμενικι δαπάνθ δεξαμενϊν κολφμβθςθσ  

μζχρι 60 τ.μ. Για τα πάνω από 60 τ.μ.
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 Ελάχιςτθ αντικειμενικι δαπάνθ διαβίωςθσ για άγαμουσ και εγγάμουσ. 

Τζλοσ λαμβάνεται υπόψθ κάκε χρόνο ζνα ελάχιςτο ποςό ωσ ελάχιςτθ 

αντικειμενικι δαπάνθ διαβίωςθσ ωσ εξισ :  

Πίνακασ 3.7 : Ελάχιςτθ αντικειμενικι δαπάνθ  

Οικογενειακι κατάςταςθ  Ελάχιςτθ αντικειμενικι δαπάνθ  

Άγαμοσ, διαηευγμζνοσ ι χιροσ 3.000,00 € 

Για τουσ ςυηφγουσ με κοινι διλωςθ 5.000,00 € 

 

 

Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 31 του Κ.Φ.Ε. προβλζπεται ότι 

ο φορολογοφμενοσ μπορεί να αμφιςβθτιςει τισ ετιςιεσ αντικειμενικζσ δαπάνεσ 

ςτθν περίπτωςθ που φορολογείται με βάςθ αυτζσ, κακότι είναι μεγαλφτερεσ από τισ 

πραγματικζσ δαπάνεσ, εφόςον αυτό αποδεικνφεται με βάςθ πραγματικά 

περιςτατικά ι ςτοιχεία. Ωσ τζτοια είναι όςοι αποδείξουν πραγματικά ότι 

πραγματοποίθςαν δαπάνθ μικρότερθ τθσ αντικειμενικισ, υπθρετοφν τθ ςτρατιωτικι 

τουσ κθτεία ςτισ Ζνοπλεσ Δυνάμεισ, είναι φυλακιςμζνοι, άνεργοι, νοςθλεφονται ςε 
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Διάγραμμα 3.6 : Ελάχιςτθ αντικειμενικι δαπάνθ  
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νοςοκομείο, είναι ορφανοί ανιλικοι οι οποίοι ζχουν ςτθν κυριότθτά τουσ επιβατικά 

αυτοκίνθτα ιδιωτικισ χριςθσ από κλθρονομιά. Σε αυτι τθν περίπτωςθ θ 

Φορολογικι Διοίκθςθ κατόπιν ελζγχου τθσ ακρίβειασ των πραγματικϊν ςτοιχείων 

μπορεί να μειϊςει τθν ετιςια αντικειμενικι τουσ δαπάνθ. 

3.10 ΔΑΠΑΝΕ ΑΠΟΚΣΗΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑΚΨΝ ΣΟΙΦΕΙΨΝ 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 32 και τισ ΡΟΛ. 1076/2015 προςδιορίηονται οι 

περιπτϊςεισ απόκτθςθσ περιουςιακϊν ςτοιχείων για τισ οποίεσ κάκε δαπάνθ που 

πραγματοποιείται από τον φορολογοφμενο, τθν ςφηυγο και τα εξαρτϊμενα μζλθ του 

λογίηεται ωσ αντικειμενικι δαπάνθ αυτϊν. Αυτζσ είναι οι εξισ: 

α) Κάκε δαπάνθ που καταβάλλεται για αγορά ι χρθματοδοτικι μίςκωςθ 

αυτοκινιτων, δίτροχων ι τρίτροχων αυτοκινοφμενων οχθμάτων, πλοίων αναψυχισ 

και λοιπϊν ςκαφϊν αναψυχισ, αεροςκαφϊν και κινθτϊν πραγμάτων μεγάλθσ αξίασ 

(π.χ. πίνακεσ ηωγραφικισ, κοςμιματα, ζργα τζχνθσ κ.λ.π.) άνω των δζκα χιλιάδων 

(10.000,00 €) ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. Σε περίπτωςθ που αγοράηονται 

κινθτά πράγματα θ αξία των οποίων είναι μικρότερθ του ανωτζρω ποςοφ 

αποτελοφν όμωσ ενιαίο ςφνολο τότε λαμβάνεται υπόψθ θ αξία όλων αυτϊν των 

κινθτϊν πραγμάτων εφόςον βζβαια υπερβαίνουν το ποςό των δζκα χιλιάδων 

(10.000) ευρϊ. 

β) Κάκε δαπάνθ που καταβάλλεται για αγορά επιχειριςεων ι ςφςταςθ ι αφξθςθ 

του κεφαλαίου ατομικισ επιχείρθςθσ ι ομόρρυκμθσ ι ετερόρρυκμθσ ι ανϊνυμθσ 

εταιρείασ ι εταιρείασ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ ι ιδιωτικισ κεφαλαιουχικισ εταιρίασ 

ι κοινωνίασ ι κοινοπραξίασ ι αςτικισ εταιρίασ ι αγορά εταιρικϊν μερίδων και 

χρεογράφων γενικϊσ. 

γ) Κάκε περίπτωςθ αγοράσ ι χρονομεριςτικισ ι χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ 

ακινιτων ι ανζγερςθσ οικοδομϊν ι καταςκευισ δεξαμενισ κολφμβθςθσ για τθν 

οποία ωσ δαπάνθ λαμβάνεται υπόψθ θ ςυνολικι δαπάνθ που καταβάλλεται για τισ 

ανωτζρω αγορζσ όπωσ προκφπτει από τα οικεία πωλθτιρια ςυμβόλαια, εκτόσ εάν 

κατόπιν ελζγχου διαπιςτωκεί ότι τα πραγματικά καταβλθκζντα ποςά είναι 

μεγαλφτερα από τα δθλωκζντα, οπότε λαμβάνονται υπόψθ αυτά. 
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δ) Δάνεια που χορθγοφνται από φυςικά πρόςωπα προσ οποιονδιποτε. 

ε) Δωρεζσ, γονικζσ παροχζσ ι χορθγίεσ χρθματικϊν ποςϊν εφόςον υπερβαίνουν 

ετθςίωσ τα τριακόςια (300) ευρϊ. 

Δωρεζσ που καταβάλλονται προσ Δθμόςιο, Διμουσ, Ν.Ρ.Ι.Δ που 

επιχορθγοφνται από τον Κρατικό Ρροχπολογιςμό και προσ Ν.Ρ.Δ.Δ. κακϊσ και τα 

προνοιακά ιδρφματα ιδιωτικοφ δικαίου των οποίων οι εν γζνει δαπάνεσ λειτουργίασ 

καλφπτονται τουλάχιςτον κατά εβδομιντα τοισ εκατό (70%) με επιχορθγιςεισ από 

τον Κρατικό Ρροχπολογιςμό δεν λογίηονται ωσ ετιςιεσ τεκμαρτζσ δαπάνεσ του 

φορολογουμζνου. 

Αντιςτοίχωσ, εξαιροφνται οι δωρεζσ ι χορθγίεσ προσ τα κοινωφελι ιδρφματα, 

τα θμεδαπά νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου που ζχουν ςυςτακεί νόμιμα και τα 

οποία επιδιϊκουν κοινωφελείσ ςκοποφσ, κακϊσ και τα μθ κερδοςκοπικοφ 

χαρακτιρα θμεδαπά νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου που ζχουν ςυςτακεί 

νόμιμα, εφόςον επιδιϊκουν ςκοποφσ πολιτιςτικοφσ. 

ςτ) Κάκε δαπάνθ που καταβάλλεται από τον λιπτθ των δανείων για απόςβεςθ 

δανείων ι πιςτϊςεων οποιαςδιποτε μορφισ ςυμπεριλαμβανομζνων και των τόκων 

υπερθμερίασ. 

Σθμειϊνεται ότι οι διατάξεισ του άρκρου αυτοφ ζχουν εφαρμογι μόνο για τισ 

πραγματοποιοφμενεσ δαπάνεσ που διενεργοφνται από τα φυςικά πρόςωπα, ωσ 

ιδιϊτεσ και όχι ςτα πλαίςια άςκθςθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ όπου οι 

ςχετικζσ αγορζσ καταχωροφνται ςτα λογιςτικά τουσ αρχεία. 

Επιπλζον εάν π.χ. βάςει ςυμβολαίου αναφζρεται ότι κα γίνει τμθματικι 

εξόφλθςθ (πζραν του ζτουσ) του τιμιματοσ που καταβλικθκε για τθν αγορά ενόσ 

περιουςιακοφ ςτοιχείου τότε ωσ δαπάνθ απόκτθςθσ περιουςιακϊν ςτοιχείων για το 

ζτοσ αυτό λαμβάνεται το χρθματικό ποςό (ποςό δόςθσ, προκαταβολισ κ.τ.λ.) που 

καταβλικθκε ςτο φορολογικό αυτό ζτοσ. Τα χρθματικά ποςά που κα καταβλθκοφν 

ςτο επόμενο ζτοσ κα κεωρθκοφν τεκμαρτά ποςά ςτο ζτοσ αυτό.   
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3.11 ΜΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΙΚΨΝ ΔΑΠΑΝΨΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΨΝ 

Οι περιπτϊςεισ για τισ οποίεσ δεν εφαρμόηονται οι αντικειμενικζσ δαπάνεσ και 

οι δαπάνεσ απόκτθςθσ περιουςιακϊν ςτοιχείων αναφζρονται ςτο άρκρο 33. Αυτζσ 

είναι οι ακόλουκεσ: 

1) Το επιβατικό αυτοκίνθτο ιδιωτικισ χριςθσ αναπιρου το οποίο απαλλάςςεται από 

τα τζλθ κυκλοφορίασ. 

2) Οι κατοικίεσ και το επιβατικό αυτοκίνθτο ιδιωτικισ χριςθσ του αλλοδαποφ 

προςωπικοφ που δεν διαμζνει μόνιμα ςτθν Ελλάδα ι για τουσ Ζλλθνεσ που 

διαμζνουν μόνιμα ςτο εξωτερικό και απαςχολοφνται αποκλειςτικά ςε γραφεία 

επιχειριςεων που είναι εγκατεςτθμζνα ςτθ χϊρα μασ με βάςθ τουσ νόμουσ 

α.ν.89/1967, α.ν.378/1968 και του άρκρου 25 του ν.27/1975. 

3) Τα επιβατικά αυτοκίνθτα που ζχουν αγοραςτεί από τισ επιχειριςεισ μεταπϊλθςθσ 

αυτοκινιτων που ζχουν υπαχκεί ςτο ειδικό κακεςτϊσ φορολογίασ του άρκρου 45 

του ν.2859/2000 για μεταπϊλθςθ με τισ διατάξεισ του άρκρου 45 του ν.2859/2000, 

με τισ προχποκζςεισ που ορίηονται από αυτζσ, εφόςον δθλαδι θ άδεια και οι 

πινακίδεσ κυκλοφορίασ του μεταβιβαηόμενου αυτοκινιτου οχιματοσ ζχουν 

παραμείνει ςτθ ΔΟΥ ςτθν οποία ζγινε θ μεταβίβαςθ του αυτοκινιτου προσ τθν 

επιχείρθςθ μεταπϊλθςθσ μζχρι και τθν θμερομθνία μεταπϊλθςθσ από αυτι ςε 

τρίτο και εφόςον βζβαια το αυτοκίνθτο κατά το χρονικό διάςτθμα δεν κυκλοφόρθςε 

παράνομα. 

4) Τα ςκάφθ αναψυχισ ιδιωτικισ χριςθσ, κυριότθτασ ι κατοχισ μονίμων κατοίκων 

εξωτερικοφ. 

5) Θ αγορά παγίου εξοπλιςμοφ επαγγελματικισ χριςθσ από πρόςωπα που αςκοφν 

επιχειρθματικι δραςτθριότθτα. 

6) Θ αγορά επιβατικϊν αυτοκινιτων ιδιωτικισ χριςθσ, ειδικά διαςκευαςμζνων για 

πρόςωπα που παρουςιάηουν κινθτικζσ αναπθρίεσ που υπερβαίνουν ςε ποςοςτό το 

εξιντα επτά τοισ εκατό (67%). 
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8) Οι ςυνταξιοφχοι που ζχουν υπερβεί το 65ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ για τουσ οποίουσ 

οι ετιςιεσ αντικειμενικζσ τουσ δαπάνεσ μειϊνονται κατά τριάντα τοισ εκατό (30 %). 

9)  Τα φυςικά πρόςωπα που ζχουν τθν κατοικία τουσ ι τθ ςυνικθ διαμονι τουσ 

ςτθν αλλοδαπι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν αποκτοφν ειςόδθμα ςτθν Ελλάδα. 

3.12 ΔΙΑΥΟΡΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΥΟΡΟΤ ΑΤΣΗ 

Σφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 34, θ διαφορά μεταξφ του 

ειςοδιματοσ που δθλϊκθκε από τον φορολογοφμενο και τα πρόςωπα που τον 

βαραίνουν και τθσ ςυνολικισ ετιςιασ τεκμαρτισ δαπάνθσ προςαυξάνει τα 

ειςοδιματα που δθλϊνονται κατά το φορολογικό ζτοσ και θ διαφορά φορολογείται 

ωσ εξισ: 

1) Ρροκειμζνου για ειςόδθμα μόνο από μιςκωτι εργαςία ι/και ςυντάξεισ ι εφόςον 

το μεγαλφτερο μζροσ των ειςοδθμάτων του φορολογοφμενου προκφπτει από 

μιςκωτι εργαςία και ςυντάξεισ ι δεν υπάρχει ειςόδθμα από καμία κατθγορία ι ζχει 

ειςόδθμα μόνο από κεφάλαιο ι/και από υπεραξία μεταβίβαςθσ κεφαλαίου και το 

τεκμαρτό του ειςόδθμα δεν υπερβαίνει το ποςό των εννιά χιλιάδων πεντακοςίων 

(9.500 €) ευρϊ  θ τεκμαρτι διαφορά φορολογείται με τθν κλίμακα τθσ παραγράφου 

1 του άρκρου 15 του Κ.Φ.Ε. 

2) Ρροκειμζνου για ειςόδθμα μόνο από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ι εφόςον το 

μεγαλφτερο μζροσ των ειςοδθμάτων του δεν προκφπτει από μιςκωτι εργαςία και 

ςυντάξεισ φορολογείται ςφμφωνα με τθν κλίμακα τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 29 

του Κ.Φ.Ε. 

3) Ρροκείμενου για ειςόδθμα μόνο από ατομικι αγροτικι επιχείρθςθ ι εφόςον το 

μεγαλφτερο μζροσ των ειςοδθμάτων του προκφπτει από ατομικι αγροτικι 

επιχείρθςθ φορολογείται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 29 του Κ.Φ.Ε. 

4) Ρροκειμζνου για φορολογοφμενο εγγεγραμμζνο ςτο μθτρϊο ανζργων του 

Οργανιςμοφ Απαςχόλθςθσ Εργατικοφ Δυναμικοφ (Ο.Α.Ε.Δ) φορολογείται ςφμφωνα 

με τθν κλίμακα τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 15 του Κ.Φ.Ε. 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

Ζςτω ότι φορολογοφμενοσ ζχει τα κάτωκι ειςοδιματα : 

 Ειςόδθμα από μιςκωτι εργαςία ι/και ςυντάξεισ 9.000 ευρϊ, 

 Ειςόδθμα από κεφάλαιο (ακίνθτθ περιουςία) 1.000 ευρϊ, 

 Ειςόδθμα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα 2.000 ευρϊ και 

 Τεκμαρτό ειςόδθμα 18.000 ευρϊ. 

τθν περίπτωςθ αυτι : 

 το ειςόδθμα από μιςκωτι εργαςία φορολογείται με τθν κλίμακα του άρκρου 15, 

 το ειςόδθμα από κεφάλαιο με τθν κλίμακα του άρκρου 40, 

 το ειςόδθμα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα με τθν κλίμακα του άρκρου 29 

και 

 θ διαφορά του τεκμαρτοφ ειςοδιματοσ 6.000 ευρϊ (18.000-9.000-1.000-2000) 

με τθν κλίμακα του άρκρου 15 (ωσ μιςκωτόσ), επειδι το μεγαλφτερο μζροσ των 

ειςοδθμάτων του προκφπτει από μιςκωτι εργαςία ι /και ςυντάξεισ (άρκρο 34 

παρ.1 α’). 

 Ρροκαταβολι βεβαιϊνεται μόνο για το ποςό του φόρου που προκφπτει από το 

πραγματικό ειςόδθμα τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ, δθλαδι για τισ 2.000 

ευρϊ. 

Τα αναγραφόμενα ςτθ διλωςθ χρθματικά ποςά του φορολογουμζνου με τα 

οποία περιορίηεται θ ετιςια τεκμαρτι του δαπάνθ θ Φορολογικι Διοίκθςθ 

υποχρεοφται να τα λάβει υπόψθ τθσ εφόςον αποδεικνφονται με νόμιμα 

παραςτατικά ςτοιχεία τθν απόδειξθ των οποίων φζρει ο φορολογοφμενοσ. Τζτοια 

ςτοιχεία είναι : 
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α) Τα απαλλαςςόμενα από το φόρο ι φορολογοφμενα με ειδικό τρόπο (π.χ. τόκοι 

κατακζςεων, κρατικά χρεόγραφα, ομόλογα, μερίςματα) του φορολογουμζνου, τθσ 

ςυηφγου και των εξαρτωμζνων μελϊν του. Αποκτθκζντα ειςοδιματα αλλοδαπισ 

αναγνωρίηονται μόνο εφόςον ζχουν φορολογθκεί ςτθν Ελλάδα ι απαλλάςςονται 

νομίμωσ από τθ φορολόγθςθ αυτι. 

β) Χρθματικά ποςά που δε κεωροφνται ειςόδθμα κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και 

αποκτικθκαν από το φορολογοφμενο (π.χ. εφάπαξ αςφαλιςτικϊν ταμείων). 

γ) Χρθματικά ποςά που προζρχονται από τθν διάκεςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων. 

δ) Ειςαγωγι ςυναλλάγματοσ που δεν είναι υποχρεωτικά εκχωρθτζο ςτθν Τράπεηα 

τθσ Ελλάδοσ, εφόςον δικαιολογείται θ απόκτθςι του ςτθν αλλοδαπι. 

Κατϋ εξαίρεςθ, δεν απαιτείται θ δικαιολόγθςθ τθσ απόκτθςθσ του 

ςυναλλάγματοσ ςτθν αλλοδαπι για τα ακόλουκα πρόςωπα: 

1) Για τουσ κατοίκουσ αλλοδαπισ, 

2) Για τα πρόςωπα που διζμεναν τουλάχιςτον επί τρία (3) χρόνια ςτθν αλλοδαπι και 

θ ειςαγωγι χρθματικϊν κεφαλαίων από το εξωτερικό γίνεται μζςα ςε 2 χρόνια από 

τθ μετοικεςία τουσ, 

3) Για τα πρόςωπα που είχαν διαμείνει πζντε (5) τουλάχιςτον ςυνεχι χρόνια ςτθν 

αλλοδαπι και τα επικαλοφμενα χρθματικά κεφάλαια από το εξωτερικό προζρχονται 

από κατακζςεισ ςτο όνομά τουσ ι ςτο όνομα του άλλου ςυηφγου ςε τραπεηικό 

λογαριαςμό ανοιγμζνο ςε χϊρα τθσ Ε.Ε./ΕΟΧ ι ςε υποκατάςτθμα Ελλθνικισ 

τράπεηασ ςτο εξωτερικό κατά το χρόνο που διζμεναν ςτθν αλλοδαπι ι από 

κατακζςεισ τουσ μζςα ςε 1 χρόνο από τθ μετοικεςία τουσ ςτθν Ελλάδα χωρίσ τα 

χρθματικά κεφάλαια αυτά να ζχουν επανεξαχκεί ςτθν αλλοδαπι. 

ε) Δάνεια που ζχουν λθφκεί πριν από τθν πραγματοποίθςθ τθσ ςχετικισ δαπάνθσ 

και αποδεικνφονται με ζγγραφα ςτοιχεία ότι φζρουν βζβαιθ χρονολογία. 

Ο φορολογοφμενοσ για τθν απόδειξθ τθσ ςφναψθσ δανείου και τθν καταβολι 

των χρθματικϊν ποςϊν που καταβλικθκαν το κρίςιμο φορολογικό ζτοσ απαιτείται 
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να προςκομίςει ςυμβολαιογραφικό ζγγραφο ι ιδιωτικό ζγγραφο με βζβαιθ 

χρονολογία.   

ςτ) Δωρεά χρθματικϊν ποςϊν ι γονικι παροχι χρθμάτων για τισ οποίεσ θ οικεία 

φορολογικι διλωςθ (δωρεάσ ι γονικισ παροχισ) υποβλικθκε μζχρι τθ λιξθ του 

ζτουσ ςτο οποίο πραγματοποιικθκε θ ςχετικι δαπάνθ. 

η) Ανάλωςθ κεφαλαίου που αποδεδειγμζνα ζχει φορολογθκεί κατά τα προθγοφμενα 

ζτθ ι νόμιμα είχε απαλλαγεί από το φόρο. 

Σχετικά με τθν ανάλωςθ κεφαλαίου, από τα πραγματικά ειςοδιματα του 

φορολογουμζνου, τα απαλλαςςόμενα ειςοδιματά του και τα φορολογοφμενά του 

με ειδικό τρόπο εκπίπτουν οι τεκμαρτζσ δαπάνεσ των άρκρων 31 και 32 και το 

υπόλοιπο που απομζνει μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν κάλυψθ τθσ ετιςιασ 

τεκμαρτισ του δαπάνθσ. 

Σε περίπτωςθ που δεν υπάρχουν δαπάνεσ διαβίωςθσ ι αυτζσ είναι μικρότερεσ 

των τριϊν χιλιάδων (3.000,00 €) ευρϊ για άγαμο και των πζντε χιλιάδων (5.000,00 

€) ευρϊ για ςυηφγουσ τότε θ ελάχιςτθ αντικειμενικι δαπάνθ διαβίωςθσ ορίηεται ςε 

3.000 ευρϊ προκειμζνου για τον άγαμο και ςε 5.000 ευρϊ για τουσ ςυηφγουσ που 

υποβάλλουν κοινι διλωςθ, εφόςον δθλϊνεται πραγματικό ι τεκμαρτό ειςόδθμα. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4 - ΕΙΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΕΥΑΛΑΙΑ 

4.1 ΕΙΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΕΥΑΛΑΙΟ      

Οι διατάξεισ του άρκρου 35 του Κ.Φ.Ε. αναφζρονται ςτο ειςόδθμα από 

κεφάλαιο το οποίο αποτελείται από τζςςερισ (4) κατθγορίεσ ειςοδθμάτων: 

1)τα μερίςματα, 

2)τουσ τόκουσ, 

3)τα δικαιϊματα, 

4)το ειςόδθμα από ακίνθτθ περιουςία. 

 
 

Γράφημα 3 : Κατηγορίεσ ειςοδήματοσ από κεφάλαιο 

 

4.2 ΜΕΡΙΜΑΣΑ 

Ωσ μζριςμα  ςφμφωνα με το άρκρο 36 του Ν. 4172/2013 νοείται το ειςόδθμα 

που αποκτά ο φορολογοφμενοσ μζςω διανομισ, το οποίο προκφπτει από μετοχζσ, 

ιδρυτικοφσ τίτλουσ ι άλλα δικαιϊματα ςυμμετοχισ, οι ςυμμετοχζσ ςε κζρδθ 

προςωπικϊν επιχειριςεων, κακϊσ και το ειςόδθμα από κάκε άλλθ διανομι από 

κάκε είδουσ νομικό πρόςωπο ι νομικι οντότθτα. 

Μερίςματα Τόκοι

Δικαιϊματα Ακίνθτθ περιουςία

Ειςόδθμα από 
κεφάλαιο



Διπλωματική  Εργαςία ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΜΕ ΣΟΝ Ν. 4172/2013. 

66 
 

Επομζνωσ κάκε διανομι κερδϊν, θμεδαπισ ι αλλοδαπισ προζλευςθσ, που 

προζρχεται από ειςθγμζνεσ και μθ μετοχζσ, από ιδρυτικοφσ τίτλουσ, από εταιρικά 

μερίδια ΕΡΕ ι από ςυμμετοχι ςε προςωπικζσ εταιρείεσ, κοινοπραξίεσ και λοιπζσ 

νομικζσ οντότθτεσ, τα προμερίςματα που διανζμουν οι ανϊνυμεσ εταιρείεσ 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του κ.ν.2190/1920, οι προςωρινζσ απολιψεισ κερδϊν των 

εταίρων, οι τόκοι προνομιοφχων μετοχϊν, οι υπεραποδόςεισ επενδφςεων 

μακθματικϊν αποκεμάτων των αςφαλιςτικϊν εταιρειϊν κεωροφνται ειςόδθμα από 

μερίςματα. 

4.3 ΣΟΚΟΙ 

Με τον όρο «τόκοι» του άρκρου 37 του Ν. 4172/2013 νοείται το ειςόδθμα 

που προκφπτει από κατακζςεισ ςε τράπεηεσ, από κρατικά χρεόγραφα, από τίτλουσ 

γενικά, ομολογίεσ ι χρεόγραφα, με ι χωρίσ αςφάλεια, κακϊσ και από κάκε είδουσ 

δανειακι ςχζςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόν ωφελθμάτων, των ςυμφωνιϊν 

επαναγοράσ (repos), δθλαδι κάκε ειςόδθμα που προζρχεται από κάκε είδουσ 

απαίτθςθ (άρκρο 37 Κ.Φ.Ε.). 

Εφόςον το ειςόδθμα από τόκουσ των φυςικϊν προςϊπων προκφπτει από 

ομολογιακά δάνεια και ζντοκα γραμμάτια του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ι από ομόλογα 

που εκδίδονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρθματοοικονομικισ Στακερότθτασ 

(Ε.Τ.Χ.Σ.), κατ’ εφαρμογι του προγράμματοσ ςυμμετοχισ ςτθν αναδιάταξθ του 

ελλθνικοφ χρζουσ απαλλάςςεται από το φόρο ειςοδιματοσ. 

4.4 ΔΙΚΑΙΨΜΑΣΑ (ROYALTIES) 

Στθν ςυνζχεια το άρκρο 38 του Κ.Φ.Ε. αναφζρεται ςτο ειςόδθμα από 

«δικαιϊματα» το όποιο προκφπτει όταν λαμβάνεται αντάλλαγμα για τθ χριςθ των 

δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ επί ςυγγραφικϊν δικαιωμάτων, οι πλθρωμζσ 

για τθ χριςθ βιομθχανικοφ, εμπορικοφ ι επιςτθμονικοφ εξοπλιςμοφ, οι πλθρωμζσ 

για ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ που παρζχονται θλεκτρονικά μζςω δικτφων 

πλθροφορικισ ςε βάςθ  δεδομζνων επίλυςθσ προβλθμάτων και πλικοσ άλλων 

δικαιωμάτων όπωσ λεπτομερϊσ αναφζρονται αναλυτικά ςτθ ςχετικι διάταξθ. 

Σφμφωνα και με τθν ΡΟΛ 1042/2015 εγκφκλιο με τθν παρακράτθςθ φόρου επί 
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των μεριςμάτων, τόκων και δικαιωμάτων εξαντλείται θ φορολογικι υποχρζωςθ 

εφόςον ο λιπτθσ αυτϊν είναι θμεδαπό φυςικό πρόςωπο ι φυςικό ι νομικό 

πρόςωπο ι νομικι οντότθτα που δεν ζχει τθ φορολογικι κατοικία του και δεν 

διατθρεί μόνιμθ εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα (παρ. 2 άρκρου 36 και παρ. 3 άρκρου 64 

ν.4172/2013). Αντίκετα για τα θμεδαπά νομικά πρόςωπα και τισ νομικζσ οντότθτεσ 

με τθν παρακράτθςθ φόρου δεν εξαντλείται θ φορολογικι τουσ υποχρζωςθ και τα 

ειςοδιματα αυτά υπόκεινται ςε φόρο ειςοδιματοσ και ο παρακρατθκείσ φόροσ 

ςυμψθφίηεται με το φόρο ειςοδιματοσ. 

4.5 ΕΙΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ 

Με το επόμενο άρκρο ορίηεται το ακακάριςτο ειςόδθμα από ακίνθτθ 

περιουςία το οποίο νοείται το ειςόδθμα, ςε χριμα ι ςε είδοσ, που προκφπτει από 

τθν εκμίςκωςθ, ι τθν υπεκμίςκωςθ, ι τθν ιδιοχρθςιμοποίθςθ, ι τθν δωρεάν 

παραχϊρθςθ χριςθσ γθσ ι ακινιτων, μεταλλείων, λατομείων, δαςικϊν εκτάςεων. 

Επιπρόςκετα, ειςόδθμα από ακίνθτθ περιουςία κεωρείται το ειςόδθμα από τθν 

παραχϊρθςθ χϊρου για τθν τοποκζτθςθ κάκε είδουσ διαφθμιςτικϊν επιγραφϊν και 

τθν παραχϊρθςθ χριςθσ κοινόχρθςτων χϊρων ςε ακίνθτα. 

Ρροκειμζνου για το ειςόδθμα ςε είδοσ θ αποτίμθςθ διενεργείται με τθν 

αγοραία αξία. 

Επιςθμαίνεται επίςθσ ότι το τεκμαρτό ειςόδθμα από ιδιοχρθςιμοποίθςθ ι 

δωρεάν παραχϊρθςθ ανζρχεται ςτο τρία τοισ εκατό (3 %) τθσ αντικειμενικισ αξίασ 

των ακινιτων. 

Υπογραμμίηεται ωςτόςο, ότι απαλλάςςεται από τον φόρο, το τεκμαρτό 

ειςόδθμα  το οποίο αφορά ςε δωρεάν παραχϊρθςθ κατοικίασ μζχρι 200 τ.μ., 

προκειμζνου αυτι να χρθςιμοποιθκεί ωσ κφρια κατοικία, προσ ανιόντεσ ι 

κατιόντεσ. 

Ραράλλθλα ςτο ίδιο άρκρο αναφζρεται ότι οι δαπάνεσ επιςκευισ, 

ςυντιρθςθσ, ανακαίνιςθσ ι άλλεσ λειτουργικζσ δαπάνεσ ενόσ ακινιτου εκπίπτουν 

από τα ακακάριςτα ζςοδα του ακινιτου με το ποςοςτό ζκπτωςθσ να 

διαφοροποιείται ανάλογα με το αν ο εκμιςκωτισ ι ο παραχωρϊν είναι φυςικό 
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πρόςωπο οπότε εκπίπτει ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5 %) των δαπανϊν  ι είναι 

νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου, ι Κδρυμα ι νομικό πρόςωπο ιδιωτικοφ δικαίου 

μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα οπότε εκπίπτει ποςοςτό εβδομιντα πζντε τοισ εκατό 

(75 %) των δαπανϊν. 

Ραράλλθλα, εκπίπτει το μίςκωμα που καταβάλλεται ςτισ περιπτϊςεισ 

υπεκμίςκωςθσ,  οι δαπάνεσ αντιπλθμμυρικϊν ζργων κατά ποςοςτό δζκα τοισ εκατό 

(10 %) κακϊσ επίςθσ εκπίπτει και το ποςό τθσ αποηθμίωςθσ που καταβάλλει, βάςει 

νόμου, ο εκμιςκωτισ ςτο μιςκωτι για τθ λφςθ τθσ μιςκωτικισ ςχζςθσ του ακινιτου. 

Για το ειςόδθμα από ανείςπρακτα ενοίκια απαραίτθτθ προχπόκεςθ ϊςτε να 

μθν υπολογιςκεί ςτο ςυνολικό ειςόδθμα του φορολογουμζνου είναι να ζχει εκδοκεί 

εισ βάροσ του μιςκωτι διαταγι πλθρωμισ ι διαταγι απόδοςθσ χριςθσ μίςκιου ι 

δικαςτικι απόφαςθ αποβολισ ι επιδίκαςθσ μιςκωμάτων ι να ζχει αςκθκεί 

εναντίον του μιςκωτι αγωγι αποβολισ ι επιδίκαςθσ μιςκωμάτων ζωσ τθν 

προκεςμία υποβολισ τθσ ετιςιασ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ. 

4.6 ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΙΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 

Σο ειςόδθμα από κεφάλαιο φορολογείται αυτοτελϊσ με τουσ ακόλουκουσ 

ςυντελεςτζσ: 

1) Το ειςόδθμα με τθ μορφι μεριςμάτων φορολογείται με δεκαπζντε τοισ εκατό (15%). 

2) Το ειςόδθμα από τόκουσ φορολογείται με δεκαπζντε τοισ εκατό (15 %). 

3) Το ειςόδθμα με τθ μορφι δικαιωμάτων φορολογείται με είκοςι τοισ εκατό (20%). 

4) Το ειςόδθμα από ακίνθτθ περιουςία φορολογείται ςφμφωνα με τθν παρακάτω 

κλίμακα: 

Ειςόδθμα από ακίνθτθ περιουςία Φορολογικόσ Συντελεςτισ 

                        0-12.000,00 15% 
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12.000,01 -35.000,00 35% 

35.000,01 και άνω 45 % 

 

 

 

Σθμειϊνεται ότι καταργικθκε ο ςυμπλθρωματικόσ φόροσ που υπολογιηόταν 

επί του ακακάριςτου ειςοδιματοσ από ακίνθτα (1,5% ι 3%). 

 

4.7 ΕΙΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΤΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΣΑΒΙΒΑΗ ΑΚΙΝΗΣΗ 

ΠΕΡΙΟΤΙΑ 

Σφμφωνα με τθν παράγραφο 5 του άρκρου 99 του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Αϋ 

240/22-12-2016), θ ιςχφσ του άρκρου 41 το οποίο ορίηει ότι υπόκειται ςε φόρο 

ειςοδιματοσ ακίνθτθσ περιουςίασ κάκε ειςόδθμα που προζρχεται από υπεραξία 

(διαφορά μεταξφ τθσ τιμισ κτιςθσ και τθσ τιμισ πϊλθςθσ απομειοφμενθ με βάςθ 

τθν παλαιότθτα του ακινιτου) μεταβίβαςθσ με επαχκι αιτία ακίνθτθσ περιουςίασ, θ 

15% 15%

20%

15%

35%

45%
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50%

Μερίςματα Τόκοι Δικαιϊματα Ενοίκια ζωσ 
12.000,00

Ενοίκια από 
12.000,01 ζωσ 

35.000,00

Ενοίκια από 
12.000,01 και 

άνω

Διάγραμμα 4.1 : Φορολογικοί ςυντελεςτζσ ςτο ειςόδθμα από 
κεφάλαιο
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οποία δεν κεωρείται επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, αναςτζλλεται μζχρι τθν 31θ 

Δεκεμβρίου 2017. 

4.8 ΕΙΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΤΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΣΑΒΙΒΑΗ ΣΙΣΛΨΝ 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 42 προςδιορίηεται το ειςόδθμα που προκφπτει 

από υπεραξία μεταβίβαςθσ τίτλων κακϊσ και μεταβίβαςθσ ολόκλθρθσ επιχείρθςθσ. 

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 42 του Κ.Φ.Ε. ςε φόρο 

ειςοδιματοσ υπόκειται κάκε ειςόδθμα που προκφπτει από υπεραξία μεταβίβαςθσ 

ολόκλθρθσ επιχείρθςθσ κακϊσ και μεταβίβαςθσ των ακόλουκων τίτλων:5
 

α) μετοχζσ ςε εταιρεία μθ ειςθγμζνθ ςε χρθματιςτθριακι αγορά, 

β) μετοχζσ και άλλεσ κινθτζσ αξίεσ ειςθγμζνεσ ςε χρθματιςτθριακι αγορά, εφόςον ο 

μεταβιβάηων ςυμμετζχει ςτο μετοχικό κεφάλαιο τθσ εταιρείασ με ποςοςτό 

τουλάχιςτον μιςό τοισ εκατό (0,5%), 

 γ) μερίδια ι μερίδεσ ςε προςωπικζσ εταιρείεσ, 

δ) κρατικά ομόλογα και ζντοκα γραμμάτια ι εταιρικά ομόλογα, 

ε) παράγωγα χρθματοοικονομικά προϊόντα. 

Με τθν υπϋ αρικμ. ΡΟΛ. 1032/2015 εγκφκλιο διευκρινίςκθκε ότι απαλλάςςεται 

τθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ θ υπεραξία που αποκτά φυςικό πρόςωπο από τθ 

μεταβίβαςθ μετοχϊν και άλλων κινθτϊν αξιϊν ςε χρθματιςτθριακι αγορά εφόςον 

αφορά τίτλουσ που αποκτικθκαν πριν τθν 1θ Ιανουαρίου 2009. 

Αντικζτωσ, για τίτλουσ που αποκτικθκαν μετά τθν 1.1.2009, θ απαλλαγι από 

το φόρο υπεραξίασ παρζχεται μόνον όταν ο μεταβιβάηων ςυμμετζχει ςτο μετοχικό 

κεφάλαιο τθσ εταιρείασ με ποςοςτό μικρότερο από μιςό τοισ εκατό (0,5%). 

Επομζνωσ φυςικό πρόςωπο, φορολογικόσ κάτοικοσ Ελλάδοσ, που πωλεί 

μετοχζσ ειςθγμζνεσ ςτο ΧΑ ι ςε αλλοδαπό χρθματιςτιριο εφόςον κατζχει ποςοςτό 

μικρότερο του 0,5 % των μετοχϊν τθσ ειςθγμζνθσ εταιρείασ δεν υπόκειται ςτθ 

                                                           
5
 Σακζλλθσ Εμμανουιλ Ι. – Ο νζοσ Κϊδικασ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ, Εκδόςεισ Βρφκουσ. 
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φορολογία του άρκρου 42 για τθν υπεραξία που προκφπτει από τθν πϊλθςθ αυτι 

ανεξάρτθτα από το χρόνο απόκτθςθσ των μετοχϊν, αλλά και τον αρικμό των 

μετοχϊν που μεταβιβάηονται. 

Θ υπεραξία από μεταβίβαςθ τίτλων ι ολόκλθρθσ επιχείρθςθσ που αποκτά ζνα 

φυςικό πρόςωπο προςδιορίηεται ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 4 του άρκρου 

42 του ν.4172/2013 και ορίηεται ωσ θ διαφορά μεταξφ τθσ τιμισ πϊλθςθσ που 

ειςζπραξε και τθσ τιμισ κτιςθσ που κατζβαλε ο φορολογοφμενοσ. 

Δαπάνεσ που διενεργικθκαν ςτα πλαίςια τθσ αγοράσ ι τθσ πϊλθςθσ τίτλων 

ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν αξία κτιςθσ ι πϊλθςθσ (πχ. ζξοδα προμικειασ 

χρθματιςτθριακϊν εταιρειϊν, μεταβιβαςτικά ζξοδα Ε.Χ.Α.Ε, ζξοδα Χ.Α, φόροσ 

χρθματιςτθριακϊν ςυναλλαγϊν 2‰ κλπ.). 

Ρροκειμζνου για τίτλουσ που αποτελοφν αντικείμενο διαπραγμάτευςθσ ςε 

οργανωμζνθ αγορά θ τιμι κτιςθσ και θ τιμι πϊλθςθσ τίτλουσ κακορίηεται από τα 

δικαιολογθτικά ζγγραφα ςυναλλαγϊν που εκδίδουν οι χρθματιςτθριακζσ εταιρίεσ, 

τα πιςτωτικά ιδρφματα ι οιοςδιποτε φορζασ που διενεργεί ςυναλλαγζσ, κατά τθν 

θμζρα διακανονιςμοφ τθσ ςυναλλαγισ. 

Για μεταβιβάςεισ τίτλων (μετοχϊν, μεριδίων ΕΡΕ, μερίδων προςωπικϊν 

εταιριϊν, κλπ.) μθ ειςθγμζνων ςε χρθματιςτθριακι αγορά, ωσ τιμι πϊλθςθσ κα 

λαμβάνεται θ υψθλότερθ μεταξφ αυτισ που προςδιορίηεται με βάςθ τθν αξία των 

ιδίων κεφαλαίων τθσ εταιρείασ που εκδίδει τουσ μεταβιβαηόμενουσ τίτλουσ κατά το 

χρόνο τθσ μεταβίβαςθσ και τθσ  αγοραίασ αξίασ που αναγράφεται ςτθ ςφμβαςθ 

μεταβίβαςθσ. 

Αντιςτοίχωσ ωσ τιμι κτιςθσ, κα λαμβάνεται θ χαμθλότερθ μεταξφ αυτισ που 

προςδιορίηεται με βάςθ τθν αξία των ιδίων κεφαλαίων τθσ εταιρίασ που εκδίδει 

τουσ μεταβιβαηόμενουσ τίτλουσ κατά το χρόνο απόκτθςθσ και του τιμιματοσ που 

αναγράφεται ςτθ ςφμβαςθ μεταβίβαςθσ, κατά το χρόνο απόκτθςθσ των τίτλων. 

Σε περίπτωςθ που θ τιμι κτιςθ δεν μπορεί να προςδιοριςκεί κεωρείται ότι 

είναι μθδενικι. 
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Σχετικά με τουσ τίτλουσ τθσ παρ. 1 του άρκρου 42 που αποκτικθκαν από 

κλθρονομιά, δωρεά ι γονικι παροχι, ωσ τιμι κτιςθσ των τίτλων αυτϊν, λαμβάνεται 

υπόψθ ο φόροσ που καταβλικθκε λόγω τθσ αιτίασ απόκτθςθσ αυτϊν,  δεδομζνου 

ότι  ο ωσ άνω φόροσ ςυμπεριλαμβάνεται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του 

άρκρου 42, ςτθν τιμι κτιςθσ των τίτλων (Ρολ. 1232/2015). 

Διευκρινίηεται επίςθσ, ότι θ υπεραξία που αποκτοφν από μεταβίβαςθ τίτλων 

τα θμεδαπά νομικά πρόςωπα και οι νομικζσ οντότθτεσ του άρκρου 45, κακϊσ και τα 

νομικά πρόςωπα που δεν ζχουν τθ φορολογικι τουσ κατοικία ςτθν θμεδαπι αλλά 

διατθροφν μόνιμθ εγκατάςταςθ ςτθ χϊρα μασ, κεωρείται ειςόδθμα από 

επιχειρθματικι δραςτθριότθτα και φορολογείται με βάςθ τισ διατάξεισ των άρκρων 

58 ι 29, κατά περίπτωςθ. 

Σε περίπτωςθ ηθμιϊν από τθν πϊλθςθ τίτλων τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 

42 του Κ.Φ.Ε. θ ηθμιά μεταφζρεται για τα επόμενα πζντε (5) ζτθ και ςυμψθφίηεται 

μόνο με μελλοντικά κζρδθ υπεραξίασ που προκφπτουν αποκλειςτικά από τθ 

μεταβίβαςθ των παραπάνω τίτλων. 

4.9 ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΝΣΕΛΕΣΗ 

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 43 του Ν. 4172/2013 το ειςόδθμα από 

τθ μεταβίβαςθ τίτλων τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 42, φορολογείται, 

προκειμζνου για τα φυςικά πρόςωπα, με ςυντελεςτι 15%. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΤΠΕΡΑΞΙΑ 

Στισ 10/08/2002 ιδρφκθκε Ο.Ε. με διπλογραφικά βιβλία και ςφμφωνα με το 

καταςτατικό ίδρυςθσ ο Α' (φυςικό πρόςωπο) κατείχε ποςοςτό τριάντα τοισ εκατό 

(30%) τθσ εταιρείασ ςυνολικοφ κεφαλαίου 2.000.000 ευρϊ, το οποίο ταυτιηόταν με 

το φψοσ των ιδίων κεφαλαίων τθσ εταιρείασ κατά το χρόνο αυτό. 

Στισ 25/06/2007 ο Α απζκτθςε επιπλζον 20% τθσ εταιρείασ αντί του ποςοφ των 

800.000 ευρϊ, με αποτζλεςμα το ποςοςτό του να διαμορφωκεί ςε 50%, ενϊ τα ίδια 

κεφάλαια τθσ εταιρείασ ανζρχονταν ςε 2.500.000 ευρϊ. 
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Να προςδιοριςκεί θ υπεραξία του άρκρου 42 του Κ.Φ.Ε. και ο φόροσ που 

προκφπτει λαμβάνοντασ υπόψθ τισ κάτωκι περιπτϊςεισ: 

Α' περίπτωςθ 

Στισ 15/06/2013 ο Α προζβθ ςτθν πϊλθςθ του μεριδίου του (50%) αντί του 

ποςοφ των 1.000.000 ευρϊ ενϊ τα ίδια κεφάλαια τθσ εταιρείασ είχαν διαμορφωκεί 

ςε 6.000.000 ευρϊ. 

Β' περίπτωςθ 

Στισ 15/06/2013 ο Α' προζβθ ςτθν πϊλθςθ ποςοςτοφ 30% τθσ εταιρείασ αντί 

του ποςοφ των 500.000 ευρϊ, ενϊ τα ίδια κεφάλαια τθσ εταιρείασ είχαν 

διαμορφωκεί ςε 6.000.000 ευρϊ. 

 Τπολογιςμόσ υπεραξίασ Α' περίπτωςθσ 

 Αξία κτιςθσ του 50% 

Ωσ αξία κτιςθσ του μεριδίου του 30 % για τον Α κατά το ζτοσ ίδρυςθσ 

λαμβάνεται το ποςό: 2.000.000 x 30% = 600.000 ευρϊ. 

Ωσ αξία κτιςθσ του ποςοςτοφ 20 % για τον Α λαμβάνεται θ μικρότερθ μεταξφ 

τθσ τιμισ που προκφπτει βάςει του ςυμφωνθτικοφ τθσ 25/07/2007 και βάςει των 

ιδίων κεφαλαίων τθσ εταιρείασ τθν ίδια θμερομθνία: 

•Βάςει ςυμφωνθτικοφ: 800.000 ευρϊ 

•Βάςει ιδίων κεφαλαίων: 2.500.000 x 20 % = 500.000 ευρϊ. 

 Ωσ αξία κτιςθσ του 20 % λαμβάνεται το ποςό των 800.000 ευρϊ. 

 Συνολικι αξία κτιςθσ του μεριδίου 50%: 600.000 + 800.000 = 1.400.000 ευρϊ. 
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 Αξία πϊλθςθσ του 50% 

Ωσ αξία πϊλθςθσ του 50% για τον Α λαμβάνεται θ μεγαλφτερθ μεταξφ τθσ 

τιμισ που προκφπτει βάςει του ςυμφωνθτικοφ τθσ 15/06/2013 και βάςει των ιδίων 

κεφαλαίων τθσ εταιρείασ τθν ίδια θμερομθνία: 

•Βάςει ςυμφωνθτικοφ: 1.000.000 ευρϊ 

•Βάςει ιδίων κεφαλαίων: 6.000.000 x 50% = 3.000.000 ευρϊ. 

Ωσ αξία πϊλθςθσ του 50% λαμβάνεται το ποςό των 3.000.000 ευρϊ. 

 Τπεραξία 

 υνεπϊσ, τελικι υπεραξία: 3.000.000 – 1.400.000 = 1.600.000 €. 

Φόροσ υπεραξίασ που οφείλεται βάςει τθσ ετιςιασ διλωςθσ φόρου ειςοδιματοσ 

του Α' είναι 1.600.000 x 15% =400.000,00 ευρϊ. 

Τπολογιςμόσ υπεραξίασ Β' περίπτωςθσ 

 Αξία κτιςθσ του 30% 

Για τον προςδιοριςμό τθσ αξίασ κτιςθσ του 30% λαμβάνεται υπόψθ θ μζςθ 

τιμι κτιςθσ του υπόψθ ποςοςτοφ, ωσ ακολοφκωσ: 

1.400.000 x 30/50=840.000 ευρϊ. 

 Αξία πϊλθςθσ του 30% 

Ωσ αξία πϊλθςθσ του 30% για τον Α' λαμβάνεται θ μεγαλφτερθ μεταξφ τθσ 

τιμισ που προκφπτει βάςει του ςυμφωνθτικοφ τθσ 15/06/2013 και βάςει των ιδίων 

κεφαλαίων τθσ εταιρείασ τθν ίδια θμερομθνία: 

•Βάςει ςυμφωνθτικοφ: 500.000 ευρϊ 

 •Βάςει ιδίων κεφαλαίων: 6.000.000 x 30% = 1.800.000 ευρϊ. 

 Ωσ αξία πϊλθςθσ του 30% λαμβάνεται το ποςό των 1.800.000 ευρϊ. 
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 Τπεραξία 

υνεπϊσ, τελικι υπεραξία: 1.800.000 - 840.000 = 960.000,00 € 

Ο φόροσ υπεραξίασ που οφείλεται βάςει τθσ ετιςιασ διλωςθσ φόρου 

ειςοδιματοσ του Α είναι 960.000 x 15% = 144.000 ευρϊ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5 : ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΨΝ 

ΠΡΟΨΠΨΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΨΝ ΟΝΣΟΣΗΣΨΝ 

5.1 ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 44 του ν. 4172/2013 ορίηεται ότι αντικείμενο τθσ 

φορολογίασ ειςοδιματοσ νομικϊν προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων είναι ο φόροσ 

που επιβάλλεται ςτα κζρδθ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα που 

πραγματοποιοφν τα νομικά πρόςωπα και οι νομικζσ οντότθτεσ όπωσ αυτζσ ορίηονται 

ςτα άρκρα 2 και 45 του ν. 4172/2013. 

5.2 ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΟΤ ΥΟΡΟΤ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 45 του ν. 4172/2013 και τθν ερμθνευτικι ΠΟΛ. 

1044/2015 εγκφκλιο ορίηονται τα πρόςωπα που υπόκεινται ςε φόρο ειςοδιματοσ 

νομικϊν προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων. Συγκεκριμζνα, ςτον ωσ άνω φόρο 

υπόκεινται: 

α) οι κεφαλαιουχικζσ εταιρείεσ που ςυςτάκθκαν ςτθν θμεδαπι ι τθν αλλοδαπι, 

β) οι προςωπικζσ εταιρείεσ που ςυςτάκθκαν ςτθν θμεδαπι ι τθν αλλοδαπι, 

Κεφαλαιουχικζσ εταιρείεσ κεωροφνται οι θμεδαπζσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ, οι 

ανϊνυμεσ εταιρείεσ ΟΤΑ, οι θμεδαπζσ εταιρείεσ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ και οι 

ιδιωτικζσ κεφαλαιουχικζσ εταιρείεσ, ενϊ προςωπικζσ είναι οι θμεδαπζσ 

ομόρρυκμεσ εταιρείεσ, οι ετερόρρυκμεσ εταιρείεσ και οι ετερόρρυκμεσ κατά 

μετοχζσ εταιρείεσ. 

γ) τα μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα νομικά πρόςωπα δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου 

που ςυςτάκθκαν ςτθν θμεδαπι ι τθν αλλοδαπι και ςτα οποία περιλαμβάνονται και 

τα κάκε είδουσ ςωματεία και ιδρφματα, με εξαίρεςθ μόνο τα κάκε είδουσ ζςοδα 

που πραγματοποιοφνται κατά τθν επιδίωξθ τθσ εκπλιρωςθσ του ςκοποφ τουσ, τα 

οποία δεν αποτελοφν αντικείμενο επιβολισ φόρου ειςοδιματοσ όπωσ είναι οι 

ςυνδρομζσ, τα δικαιϊματα εγγραφισ των μελϊν τουσ, τα ζςοδα από εράνουσ, οι 

κρατικζσ επιχορθγιςεισ. 
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Αντικζτωσ όταν τα πιο πάνω πρόςωπα αποκτοφν ζςοδα από δραςτθριότθτεσ 

που δεν ςυνιςτοφν άςκθςθ τθσ μθ κερδοςκοπικισ τουσ δραςτθριότθτασ υπόκεινται 

ςε φορολογία ειςοδιματοσ για αυτά ζςτω και αν διατίκενται για τθν εκπλιρωςθ 

του μθ κερδοςκοπικοφ ςκοποφ τουσ, δεδομζνου ότι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ 

περίπτωςθσ γ’ του άρκρου 45 του Ν.4172/2013, μόνο τα ζςοδα που 

πραγματοποιοφνται κατά τθν επιδίωξθ τθσ εκπλιρωςθσ του ςκοποφ τουσ δεν 

αποτελοφν αντικείμενο φορολογίασ. 

δ) οι ςυνεταιριςμοί (αςτικοί, οικοδομικοί, αγροτικοί ςυνεταιριςμοί) και οι ενϊςεισ 

αυτϊν, 

ε) οι κοινωνίεσ αςτικοφ δικαίου, οι αςτικζσ κερδοςκοπικζσ ι μθ κερδοςκοπικζσ 

εταιρείεσ, οι ςυμμετοχικζσ ι αφανείσ εφόςον αςκοφν επιχείρθςθ ι επάγγελμα, 

ςτ) οι κοινοπραξίεσ του άρκρου 293 του ν. 4072/2012 και 

η) οι λοιπζσ νομικζσ οντότθτεσ που ορίηονται ςτο άρκρο 2 του Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013) 

και δεν περιλαμβάνονται ςε μια από τισ προθγοφμενεσ περιπτϊςεισ. Ωσ τζτοιεσ 

νοοφνται και τα κλθροδοτιματα που αποτελοφν κεφάλαια αυτοτελοφσ διαχείριςθσ 

και ςτεροφνται νομικισ προςωπικότθτασ (άρκρο 96 α.ν. 2039/1939 και νυν άρκρο 

50 παρ. 2 του ν. 4182/2013), κακϊσ και οι ειδικοί λογαριαςμοί των εκπαιδευτικϊν 

ιδρυμάτων που ςυνιςτϊνται για τθν αξιοποίθςθ των κονδυλίων επιςτθμονικισ 

ζρευνασ, εκπαίδευςθσ, κ.λπ. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.forin.gr/laws/law/16/forologia-eisodhmatos-epeigonta-metra-efarmoghs-tou-n-4046-2012-tou-n-4093-2012-kai-tou-n-4127
http://www.forin.gr/laws/law/16/forologia-eisodhmatos-epeigonta-metra-efarmoghs-tou-n-4046-2012-tou-n-4093-2012-kai-tou-n-4127-
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Γράφημα 4 : Τποκείμενα νομικά πρόςωπα ςε φόρο ειςοδήματοσ 

 

5.3 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΨΠΑ ΠΟΤ ΑΠΑΛΛΑΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΥΟΡΟ 

ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 46 του ν. 4172/2013, ορίηονται τα νομικά 

πρόςωπα ι νομικζσ οντότθτεσ που απαλλάςςονται από τον φόρο ειςοδιματοσ. 

Ειδικότερα, απαλλάςςονται από τον φόρο ειςοδιματοσ : 

α) οι φορείσ γενικισ κυβζρνθςθσ, με εξαίρεςθ το ειςόδθμα που αποκτοφν από 

κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβαςθσ κεφαλαίου. 

Οι κεφαλαιουχικζσ εταιρείεσ οι οποίεσ χαρακτθρίηονται ωσ φορείσ γενικισ 

κυβζρνθςθσ δεν εμπίπτουν ςτα απαλλαςςόμενα πιο πάνω πρόςωπα και 

επομζνωσ φορολογοφνται για το ςφνολο των ειςοδθμάτων τουσ, εκτόσ και αν ςε 

αυτζσ ςυμμετζχει το κράτοσ ι νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου με ποςοςτό εκατό 

Κοινωνίεσ αςτικοφ δικαίου, 

αςτικζσ κερδοςκοπικζσ ι μθ 

κερδοςκοπικζσ εταιρείεσ, 

ςυμμετοχικζσ ι αφανείσ 

Μθ κερδοςκοπικοφ 

χαρακτιρα νομικά 

πρόςωπα 

Ρροςωπικζσ 

εταιρείεσ 

Κεφαλαιουχικζσ 
εταιρείεσ 

Συνεταιριςμοί 

Λοιπζσ νομικζσ οντότθτεσ 

(κλθροδοτιματα, ειδικοί 

λογαριαςμοί εκπαιδευτικϊν 

ιδρυμάτων 

Τποκείμενοι ςε φόρο 

ειςοδιματοσ 

νομικϊν προςϊπων 

Κοινοπραξίεσ  
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τοισ εκατό (100%), οπότε φορολογοφνται μόνο για τα αναφερόμενα πιο πάνω 

ειςοδιματά τουσ (ειςόδθμα από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβαςθσ κεφαλαίου). 

β) θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, 

γ) οι εταιρείεσ επενδφςεων χαρτοφυλακίου και οι οργανιςμοί ςυλλογικϊν 

επενδφςεων ςε κινθτζσ αξίεσ (ΟΣΕΚΑ), που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν θμεδαπι ι ςε 

άλλο κράτοσ-μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ) ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 

Χϊρου (ΕΟΧ), 

δ) οι διεκνείσ οργανιςμοί, υπό τον όρο ότι θ απαλλαγι από τον φόρο προβλζπεται 

βάςει διεκνοφσ ςυμβάςεωσ που ζχει κυρωκεί ςτθν θμεδαπι ι τελεί υπό τον όρο τθσ 

αμοιβαιότθτασ και 

ε) το Ταμείο Αξιοποίθςθσ Ιδιωτικισ Ρεριουςίασ του Δθμοςίου Α.Ε. (ΤΑΙΡΕΔ), 

ςφμφωνα με τθ νομοκεςία που το διζπει 

ςτ) Οι ςχολικζσ επιτροπζσ και οι ςχολικζσ εφορείεσ μειονοτικϊν ςχολείων 

πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 

5.4 ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 47 του ν.4172/2013 ορίηεται, ότι το κζρδοσ από 

επιχειρθματικι δραςτθριότθτα των νομικϊν προςϊπων ι νομικϊν οντοτιτων 

προςδιορίηεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 21 ζωσ 28 του ν.4172/2013. 

Ωσ κζρδοσ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα λογίηεται και θ 

κεφαλαιοποίθςθ ι διανομι κερδϊν για τα οποία δεν ζχει καταβλθκεί φόροσ 

ειςοδιματοσ νομικϊν προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων. 

Επομζνωσ, τα διανεμόμενα ι κεφαλαιοποιοφμενα κζρδθ, τα οποία δεν ζχουν 

υπαχκεί ςε φόρο ειςοδιματοσ νομικϊν προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων, 

περιλαμβάνονται ςτα κζρδθ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα των προςϊπων 

αυτϊν. 
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Επιπλζον όλα τα ζςοδα των νομικϊν προςϊπων ι νομικϊν οντοτιτων 

φορολογοφνται ωσ ζςοδα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα. 

5.5 ΕΚΚΑΘΑΡΙΗ ΝΟΜΙΚΨΝ ΠΡΟΨΠΨΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΨΝ ΟΝΣΟΣΗΣΨΝ  

Σε περίπτωςθ εκκακάριςθσ νομικοφ προςϊπου ι νομικισ οντότθτασ, ωσ 

κζρδοσ φορολογοφμενο ςτο όνομα του νομικοφ προςϊπου ι τθσ νομικισ οντότθτασ  

κεωρείται το ποςό που λαμβάνουν οι μζτοχοι πζραν του πράγματι καταβλθκζντοσ 

και μθ επιςτραφζντοσ ςε αυτοφσ μετοχικοφ κεφαλαίου. 

5.6 ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΝΣΕΛΕΣΗ 

Κατ' εφαρμογι τθσ παραγράφου 10 του άρκρου 112 του Ν. 4387/2016 

αντικαταςτάκθκαν οι διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 58 και πλζον για 

ειςοδιματα που αποκτϊνται από το φορολογικό ζτοσ 2016 και μετζπειτα ο 

φορολογικόσ ςυντελεςτισ των προςωπικϊν εταιρειϊν, των μθ κερδοςκοπικοφ 

χαρακτιρα νομικϊν  προςϊπων, ςυνεταιριςμϊν, κοινωνιϊν αςτικοφ δικαίου, 

αςτικϊν κερδοςκοπικϊν ι μθ κερδοςκοπικϊν εταιρειϊν, ςυμμετοχικϊν ι αφανϊν 

εταιρειϊν, κοινοπραξιϊν και νομικϊν οντοτιτων του άρκρου 2 του Κ.Φ.Ε που 

τθροφν απλογραφικά βιβλία εξομοιϊνεται με τον φορολογικό ςυντελεςτι των 

νομικϊν προςϊπων που τθροφν διπλογραφικά βιβλία και των νομικϊν προςϊπων 

τθσ περίπτωςθσ γϋ του άρκρου 45 που τθροφν απλογραφικά βιβλία και 

φορολογοφνται με ςυντελεςτι 29 %. 

Ρροκειμζνου για αγροτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ και ομάδεσ παραγωγϊν τα κζρδθ 

τουσ φορολογοφνται με ςυντελεςτι  δεκατρία τοισ εκατό  (13 %). 

Με τθν παράγραφο 3 του ίδιου άρκρου και ςφμφωνα με τθν ΡΟΛ. 1059/2015 

ορίηεται ότι ο φορολογοφμενοσ (νομικό πρόςωπο ι νομικι οντότθτα) που αποκτά 

ειςόδθμα το οποίο υπόκειται ςε παρακράτθςθ φόρου ςφμφωνα με το άρκρο 62 

(μερίςματα, τόκουσ, δικαιϊματα, αμοιβζσ, κ.λπ.) περιλαμβάνει το ειςόδθμα αυτό 

ςτα φορολογθτζα κζρδθ του πριν τθν αφαίρεςθ του παρακρατοφμενου φόρου 

(μικτό ποςό). 
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Γράφημα 5 : Φορολογικοί ςυντελεςτζσ νομικών οντοτήτων 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6 : ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΥΟΡΟΤ 

6.1 ΥΟΡΟΛΟΓΗΗ ΣΗΝ ΠΗΓΗ 

Στο άρκρο 59 του Κ.Φ.Ε. ορίηονται οι υπόχρεοι ςε παρακράτθςθ φόρου ςτθν 

πθγι. Σφμφωνα με αυτό, α) κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο με κζρδθ από 

επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, που διενεργεί πλθρωμζσ ι χορθγεί παροχζσ ςε 

είδοσ ςτουσ εργαηόμενουσ του, β) κάκε νομικό πρόςωπο που καταβάλλει ςυντάξεισ 

και γ) τα ταμεία κοινωνικισ αςφάλιςθσ που χορθγοφν πλθρωμζσ ςε αςφαλιςμζνουσ 

είναι υπόχρεα και φζρουν τθν ευκφνθ τθσ παρακράτθςθσ φόρου και απόδοςθσ του 

ςτο κράτοσ. Σε περίπτωςθ δε, που δεν διενεργθκεί παρακράτθςθ ο υπόχρεοσ 

καταβάλλει τον παρακρατθκζντα φόρο πλζον τυχόν προςτίμων και ποινϊν που 

προβλζπονται. 

Ρροκειμζνου για απαλλαςςόμενα από το φόρο ειςοδιματα δεν διενεργείται 

παρακράτθςθ φόρου. 

6.2 ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ 

ΑΠΟ ΜΙΘΨΣΗ ΕΡΓΑΙΑ 

Σφμφωνα με το άρκρο 60 και τθν ΡΟΛ. 1072/2015 οι υπόχρεοι  του άρκρου 59 

που είτε διενεργοφν μθνιαίεσ πλθρωμζσ ςε εργαηομζνουσ ι υπαλλιλουσ τουσ, είτε 

καταβάλλουν ςυντάξεισ παρακρατοφν φόρο με βάςθ τθν κλίμακα  του άρκρου 15 

και τισ μειϊςεισ φόρου που ορίηονται ςτο άρκρο 16 μετά από προθγοφμενθ 

αναγωγι του μθνιαίου ειςοδιματοσ ςε ετιςιο. Για το ειςόδθμα από μιςκωτι 

εργαςία των αξιωματικϊν και των κατϊτερων πλθρωμάτων του εμπορικοφ ναυτικοφ 

εφαρμόηονται οι προβλεπόμενοι ςυντελεςτζσ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 15. 

Με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 69 του Ν. 4472/2017 και για ειςοδιματα 

που αποκτϊνται από 01/01/2018 και μετά, καταργικθκε θ παράγραφοσ 3 του ίδιου 

άρκρου που ανζφερε ότι ο φόροσ που παρακρατείται ςφμφωνα με τα ανωτζρω, 

μειϊνεται κατά ποςοςτό 1,5% κατά τθν παρακράτθςι του. 

Με τθν ΡΟΛ 1072/2015 διευκρινίηεται ότι για αναδρομικά ειςοδιματα από 

μιςκωτι εργαςία και ςυντάξεισ που καταβάλλονται βάςει νόμου, δικαςτικισ 

απόφαςθσ ι ςυλλογικισ ςφμβαςθσ, είτε για άλλθ αιτία, διενεργείται παρακράτθςθ 
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φόρου με ςυντελεςτι 20% ςτο ςυνολικά καταβαλλόμενο φορολογθτζο ειςόδθμα 

ανεξάρτθτα από το ζτοσ ςτο οποίο ανάγονται τα ειςοδιματα αυτά. 

Τζλοσ με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 60 του ν.4172/2013 

ορίηεται, ότι ο παρακρατοφμενοσ φόροσ ςτο ειςόδθμα από μιςκωτι εργαςία και 

ςυντάξεισ αποδίδεται το αργότερο μζχρι το τζλοσ του δεφτερου μινα από τθν 

θμερομθνία καταβολισ του υποκείμενου ςε παρακράτθςθ ειςοδιματοσ. 

6.3 ΤΠΟΦΡΕΟΙ Ε ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΥΟΡΟΤ 

Επίςθσ με τισ διατάξεισ του άρκρου 61 ορίηονται οι υπόχρεοι ςε παρακράτθςθ 

φόρου οι οποίοι είναι οι εξισ: 

1) Κάκε νομικό πρόςωπο ι νομικι οντότθτα ι φυςικό πρόςωπο που αςκεί 

επιχειρθματικι δραςτθριότθτα και ζχει τθ φορολογικι κατοικία του ςτθν Ελλάδα, 

2)  οι φορείσ γενικισ κυβζρνθςθσ, 

3) κάκε φορολογοφμενοσ που δεν ζχει τθ φορολογικι κατοικία του ςτθν Ελλάδα, 

αλλά δραςτθριοποιείται μζςω μόνιμθσ εγκατάςταςθσ ςτθν Ελλάδα και προβαίνει ςε 

πλθρωμζσ ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 62, 

4) οι ςυμβολαιογράφοι για τθν υπεραξία που αποκτά φυςικό πρόςωπο από 

μεταβίβαςθ ακίνθτθσ περιουςίασ. 

6.4 ΠΛΗΡΨΜΕ ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΕ Ε ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΥΟΡΟΤ ΚΑΙ 

ΤΝΣΕΛΕΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΥΟΡΟΤ 

Στο επόμενο άρκρο αναφζρονται οι περιπτϊςεισ πλθρωμϊν που υπόκεινται 

ςε παρακράτθςθ φόρου με τουσ ςυντελεςτζσ που εφαρμόηονται ςε κάκε περίπτωςθ 

ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 64. Αυτζσ είναι οι ακόλουκεσ: 

(α) μερίςματα με τον ςυντελεςτι παρακράτθςθσ να ανζρχεται ςτο 15%, 

(β) τόκοι με τον ςυντελεςτι παρακράτθςθσ να ανζρχεται ςτο 15%, 

(γ) δικαιϊματα και λοιπζσ πλθρωμζσ με τον ςυντελεςτι παρακράτθςθσ να ανζρχεται 

ςτο 20 % 
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(δ) αμοιβζσ για τεχνικζσ υπθρεςίεσ, αμοιβζσ διοίκθςθσ, αμοιβζσ για ςυμβουλευτικζσ 

υπθρεςίεσ και άλλεσ αμοιβζσ για παρόμοιεσ υπθρεςίεσ, ανεξαρτιτωσ εάν ζχουν 

παραςχεκεί ςτθν Ελλάδα, όταν ο λιπτθσ τθσ αμοιβισ είναι φυςικό πρόςωπο, με 

ςυντελεςτι 20%. Στθν προκειμζνθ περίπτωςθ διενεργείται παρακράτθςθ φόρου 

εφόςον θ κακαρι αξία τθσ ςυναλλαγισ υπερβαίνει τα τριακόςια ευρϊ (παρ. 8 

άρκρου 64). Κατ εξαίρεςθ για τισ αμοιβζσ των εργολθπτϊν καταςκευισ κάκε είδουσ 

τεχνικοφ ζργου και των ενοικιαςτϊν δθμοςίων, δθμοτικϊν και κοινοτικϊν ι 

λιμενικϊν προςόδων ο ςυντελεςτισ είναι τρία τοισ εκατό (3%) επί τθσ αξίασ του υπό 

καταςκευι ζργου ι του μιςκϊματοσ. 

(ε) το αςφάλιςμα που καταβάλλεται εφάπαξ μζχρι του ποςοφ των ςαράντα 

χιλιάδων ευρϊ (40.000,00 € ) με ςυντελεςτι  δζκα τοισ εκατό (10 %) και για ποςά 

που υπερβαίνουν τισ ςαράντα χιλιάδεσ ευρϊ (40.000,00 €)  με ςυντελεςτι είκοςι 

τοισ εκατό (20 %), ι με μορφι περιοδικά καταβαλλόμενθσ παροχισ ςτο πλαίςιο 

ομαδικϊν αςφαλιςτθρίων ςυνταξιοδοτικϊν ςυμβολαίων με ςυντελεςτι δεκαπζντε 

τοισ εκατό (15%). Σθμειϊνεται ότι ςε ενδεχόμενθ είςπραξθ από τον δικαιοφχο 

ποςοφ πρόωρθσ εξαγοράσ οι ανωτζρω ςυντελεςτζσ αυξάνονται κατά  πενιντα τοισ 

εκατό (50 %). 

(ςτ) θ υπεραξία που αποκτά φυςικό πρόςωπο από μεταβίβαςθ ακίνθτθσ 

περιουςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 41 με ςυντελεςτι δεκαπζντε τοισ εκατό (15 %). 

Στθν προκειμζνθ περίπτωςθ κατά τθν υπογραφι του ςυμβολαίου μεταβίβαςθσ το 

φυςικό πρόςωπο που αποκτά υπεραξία από τθ μεταβίβαςθ ακίνθτθσ περιουςίασ, 

καταβάλλει ςτο ςυμβολαιογράφο το ποςό του φόρου που αντιςτοιχεί ςτθν 

υπεραξία. 

Επίςθσ για αμοιβζσ από τεχνικζσ υπθρεςίεσ, αμοιβζσ διοίκθςθσ, αμοιβζσ για 

ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ και άλλεσ αμοιβζσ για παρόμοιεσ υπθρεςίεσ που 

λαμβάνουν τα νομικά πρόςωπα, οι νομικζσ οντότθτεσ που ζχουν τθν φορολογικι 

τουσ ςτθν Ελλάδα ι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ε.Ε. δεν υπάρχει υποχρζωςθ 

παρακράτθςθσ φόρου 20 % από αυτόν που καταβάλλει τισ αμοιβζσ. 
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Εξαίρεςθ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 64 αποτελεί θ 

περίπτωςθ που οι φορείσ γενικισ κυβζρνθςθσ προμθκεφονται κάκε είδουσ αγακά 

και υπθρεςίεσ από νομικά πρόςωπα όπου υποχρεοφνται κατά τθν καταβολι ι τθν 

ζκδοςθ τθσ ςχετικισ εντολισ πλθρωμισ να διενεργιςουν παρακράτθςθ φόρου 

ειςοδιματοσ επί τθσ κακαρι αξίασ των αγακϊν με τουσ ακόλουκουσ ςυντελεςτζσ: 

α) ποςοςτό ζνα τοισ εκατό (1%) για τα υγρά καφςιμα και τα προϊόντα 

καπνοβιομθχανίασ, 

β) ποςοςτό τζςςερα τοισ εκατό (4%) για τα λοιπά αγακά και 

γ) ποςοςτό οκτϊ τοισ εκατό (8%) για τθν παροχι υπθρεςιϊν. 

Επομζνωσ εξάγονται τα κατωτζρω ςυμπεράςματα: 

1)Σε περίπτωςθ που νομικά πρόςωπα ι νομικζσ οντότθτεσ λαμβάνουν αμοιβζσ για 

τεχνικζσ υπθρεςίεσ, αμοιβζσ διοίκθςθσ, αμοιβζσ για ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ και 

άλλεσ αμοιβζσ για παρόμοιεσ υπθρεςίεσ τότε για αυτζσ τισ αμοιβζσ δεν διενεργείται 

παρακράτθςθ φόρου 20 % από τουσ υπόχρεουσ ςε παρακράτθςθ. 

Ζτςι αν θ εταιρεία «Α - Α.Ε.»  καταβάλλει αμοιβι 2.000,00 € ςτθν εταιρεία «Β 

– Α.Ε.»  για ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ τότε δεν παρακρατεί φόρο 20 %. 

Αν όμωσ θ ωσ άνω εταιρεία καταβάλλει αμοιβζσ ςε φυςικό πρόςωπο τότε για 

αυτζσ τισ υπθρεςίεσ υποχρεοφται ςε παρακράτθςθ φόρου. 

2)Είτε τα νομικά είτε τα φυςικά πρόςωπα αν λαμβάνουν αμοιβζσ για παροχι 

υπθρεςιϊν ι πϊλθςθ αγακϊν ςε φορείσ γενικισ κυβζρνθςθσ τότε οι τελευταίοι 

ζχουν υποχρζωςθ να παρακρατιςουν φόρο 20 %. 

Τα νομικά πρόςωπα ι οι νομικζσ οντότθτεσ όταν δεν ζχουν τθν φορολογικι 

τουσ κατοικία ςτθν Ελλάδα ι ςε κράτοσ – μζλοσ τθσ Ε.Ε. για τισ προαναφερκείςεσ 

υπθρεςίεσ υπόκειται ςε παρακράτθςθ φόρου. 
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Επιπλζον δεν υπόκεινται ςε φόρο τα νομικά πρόςωπα ι οι νομικζσ οντότθτεσ 

που είναι εγκατεςτθμζνα ςτθν Ελλάδα και ζχουν τθν φορολογικι τουσ κατοικία για 

αμοιβζσ από δικαιϊματα (royalties). 

Θ παράγραφοσ 3 του άρκρου 64 του Κ.Φ.Ε. αναφζρει ότι με τθν παρακράτθςθ 

φόρου εξαντλείται θ φορολογικι υποχρζωςθ ςε περίπτωςθ που ο λιπτθσ τθσ 

αμοιβισ, εκτόσ από τισ αμοιβζσ που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ δ' τθσ 

παραγράφου 1 του άρκρου 64, είναι α)φυςικό πρόςωπο ι β) νομικό πρόςωπο ι 

νομικι οντότθτα που δεν ζχει τθ φορολογικι κατοικία του και δεν διατθρεί μόνιμθ 

εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα. 

Σφμφωνα με τθν ΡΟΛ.1007/18.1.2017 διευκρινίηεται ότι οι αμοιβζσ για 

τεχνικζσ υπθρεςίεσ, αμοιβζσ διοίκθςθσ, αμοιβζσ για ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ ι 

και αμοιβζσ για παρόμοιεσ υπθρεςίεσ που λαμβάνει, μζςω τθσ μόνιμθσ 

εγκατάςταςισ του ςτθν Ελλάδα, νομικό πρόςωπο ι νομικι οντότθτα, φορολογικόσ 

κάτοικοσ κράτουσ - μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 

Χϊρου, δεν υπόκεινται ςε παρακράτθςθ φόρου. Από τθν ωσ άνω απαλλαγι 

εξαιροφνται οι αμοιβζσ που λαμβάνουν τα ωσ άνω νομικά πρόςωπα για τισ 

υπθρεςίεσ που παρζχουν ςτουσ φορείσ γενικισ κυβζρνθςθσ τθσ παρ. 2 του άρκρου 

64 του Κ.Φ.Ε. και ωσ εκ τοφτου, υπόκεινται ςε παρακράτθςθ με ςυντελεςτζσ 1%, 4% 

ι 8%, κατά περίπτωςθ, κακϊσ και οι αμοιβζσ για τεχνικά ζργα, που λαμβάνουν τα 

υπόψθ νομικά πρόςωπα ι νομικζσ οντότθτεσ, οι οποίεσ υπόκεινται ςε παρακράτθςθ 

φόρου με ςυντελεςτι 3%, βάςει τθσ περ. δ' τθσ παρ. 1 του άρκρου 64 του Κ.Φ.Ε. 

Τυχόν παρακρατθκζντα ποςά ςφμφωνα με τθν παροφςα εγκφκλιο δεν 

επιςτρζφονται αλλά ο παρακρατθκείσ φόροσ ςυμψθφίηεται με τισ δθλϊςεισ 

φορολογίασ ειςοδιματοσ των οικείων φορολογικϊν ετϊν. 

Επίςθσ δεν διενεργείται παρακράτθςθ φόρου ςτουσ τόκουσ διατραπεηικϊν 

κατακζςεων και ςτισ πλθρωμζσ τόκων δανείων που χορθγοφν τα πιςτωτικά 

ιδρφματα. 
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Θ διλωςθ για τθν απόδοςθ του παρακρατοφμενου φόρου υποβάλλεται το 

αργότερο τρείσ (3) θμζρεσ πριν το τζλοσ του δεφτερου μινα από τθν θμερομθνία 

καταβολισ τθσ υποκείμενθσ ςε παρακράτθςθ πλθρωμισ. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ 

Θ ανϊνυμθ εταιρεία «ΑΒΓ Α.Ε.» ςτο φορολογικό ζτοσ 2016 πραγματοποίθςε 

φορολογθτζα κζρδθ 600.000,00 €. Μεταξφ των ακακαρίςτων εςόδων 

περιλαμβάνονται και τόκοι κατακζςεων ςε θμεδαπι τράπεηα 70.000,00 €. 

 Επί των τόκων αυτϊν θ τράπεηα παρακράτθςε φόρο 10.500,00 € (70.000,00 € 

× 15%). 

Θ εταιρεία με βάςθ τθ διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ που κα υποβάλλει 

εμπρόκεςμα, για το φορολογικό ζτοσ 2016 οφείλει φόρο ειςοδιματοσ, ο οποίοσ 

προςδιορίηεται ωσ εξισ: 

Κζρδθ χριςεωσ                                      600.000,00 € 

Συντελεςτισ φορολογίασ 29% 

Φόροσ ειςοδιματοσ                               174.000,00 € 

Μείον: Ραρακρατθκείσ φόροσ                 10.500,00 € 

 Υπόλοιπο ποςό για βεβαίωςθ              163.500,00 € 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 7 : ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΨΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ ΥΟΡΟΤ 

7.1 ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ ΔΗΛΨΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΨΝ 

ΠΡΟΨΠΨΝ 

Υποχρζωςθ υποβολισ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ ςφμφωνα με το 

άρκρο 67 του Κ.Φ.Ε. ζχει κάκε φυςικό πρόςωπο που ζχει ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ 

τθσ θλικίασ του. Θ διλωςθ υποβάλλεται με θλεκτρονικό τρόπο μζχρι τισ 30 Ιουνίου 

του αμζςωσ επόμενου φορολογικοφ ζτουσ με εξαίρεςθ οριςμζνεσ περιπτϊςεισ για 

τισ οποίεσ προβλζπεται θ χειρόγραφθ υποβολι διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ. 

Ραράλλθλα με τθν διλωςθ κάκε είδουσ ειςοδιματοσ του, είτε αυτό φορολογείται 

αυτοτελϊσ ι απαλλάςςεται του φόρου, ο φορολογοφμενοσ δθλϊνει και τον 

παρακρατθκζντα φόρο από κάκε πθγι ειςοδιματοσ του. 

Εάν ο φορολογοφμενοσ αποβιϊςει ι μεταφζρει τθν φορολογικι του κατοικία 

ςτθν αλλοδαπι θ διλωςθ υποβάλλεται από τουσ κατά περίπτωςθ υπόχρεουσ. Σε 

περίπτωςθ που τα φυςικά πρόςωπα μετζχουν ςε νομικά πρόςωπα και νομικζσ 

οντότθτεσ που τθροφν απλογραφικά βιβλία θ διλωςθ υποβάλλεται μζχρι το πρϊτο 

δεκαπενκιμερο του επόμενου μινα από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ 

διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ νομικϊν προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων. 

Οι ςφηυγοι ςτθν διάρκεια του γάμου είναι υπόχρεοι ςε κοινι διλωςθ 

φορολογίασ ειςοδιματοσ για τα ειςοδιματά τουσ, με τον ςφηυγο να υποχρεοφται να 

δθλϊςει και τα ειςοδιματα τθσ ςυηφγου. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ, το τυχόν 

αρνθτικό αποτζλεςμα του ειςοδιματοσ του ενόσ ςυηφγου δεν ςυμψθφίηεται με τα 

ειςοδιματα του άλλου ςυηφγου. Σε περίπτωςθ λφςθσ του γάμου λόγω διαηυγίου οι 

ςφηυγοι υποβάλλουν χωριςτά φορολογικι διλωςθ. 

Στισ περιπτϊςεισ πτϊχευςθσ ι ςχολάηουςασ κλθρονομίασ ι επιδικίασ ι 

μεςεγγφθςθσ, υπόχρεοσ ςε υποβολι διλωςθσ είναι κατά περίπτωςθ, ο ςφνδικοσ 

πτϊχευςθσ ι ο κθδεμόνασ ι ο προςωρινόσ διαχειριςτισ ι ο μεςεγγυοφχοσ, 
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Για τουσ ανιλικουσ ι αυτοφσ που ζχουν υποβλθκεί ςε δικαςτικι 

ςυμπαράςταςθ, υπόχρεοσ ςε υποβολι διλωςθσ είναι κατά περίπτωςθ, ο επίτροποσ 

ι ο κθδεμόνασ ι ο δικαςτικόσ ςυμπαραςτάτθσ, 

Σε περίπτωςθ κανάτου του φορολογοφμενου, υπόχρεοι ςε υποβολι διλωςθσ 

είναι οι κλθρονόμοι του για τα ειςοδιματά του μζχρι τθ χρονολογία του κανάτου 

του. 

Από τον φόρο ειςοδιματοσ που προκφπτει με βάςθ τα δθλωκζντα 

ειςοδιματά του φορολογουμζνου εκπίπτει ο φόροσ που παρακρατικθκε, ο φόροσ 

που προκαταβλικθκε και ο φόροσ που καταβλικθκε ςτθν αλλοδαπι ςφμφωνα με το 

άρκρο 9. 

Πταν το ποςό του φόρου που προκαταβλικθκε ι παρακρατικθκε είναι 

μεγαλφτερο από τον οφειλόμενο φόρο, θ επιπλζον διαφορά επιςτρζφεται. 

Για τθν καταβολι του φόρου προβλζπονται τρεισ (3) ιςόποςεσ διμθνιαίεσ 

δόςεισ, από τισ οποίεσ θ πρϊτθ καταβάλλεται μζχρι τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα 

του μθνόσ Ιουλίου και θ κακεμία από τισ επόμενεσ μζχρι τθν τελευταία εργάςιμθ 

θμζρα των μθνϊν Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου, από τθν προκεςμία υποβολισ τθσ 

διλωςθσ. 

7.2 ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ ΔΗΛΨΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΨΝ ΝΟΜΙΚΨΝ 

ΠΡΟΨΠΨΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΨΝ ΟΝΣΟΣΗΣΨΝ 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 68 του Ν. 4172/2013 και τθν ΡΟΛ. 1060/2015 

εγκφκλιο ορίηεται ότι τα νομικά πρόςωπα και οι νομικζσ οντότθτεσ υποβάλλουν 

διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ θ οποία περιλαμβάνει όλα τα ειςοδιματα τουσ, 

είτε αυτά απαλλάςςονται του φόρου είτε φορολογοφνται αυτοτελϊσ, με 

θλεκτρονικό τρόπο μζχρι και τθν τελευταία θμζρα του ζκτου μινα από το τζλοσ του 

φορολογικοφ ζτουσ. Ρροκειμζνου για τα νομικά πρόςωπα και τισ νομικζσ οντότθτεσ 

που τελοφν ςε κακεςτϊσ εκκακάριςθσ υποβάλουν διλωςθ μζςα ςε  ζνα (1) μινα 

από τθ λιξθ τθσ εκκακάριςθσ για τα ειςοδιματα που απζκτθςαν τθν περίοδο αυτι 

και εάν παρατακεί θ εκκακάριςθ πζραν του ζτουσ τότε υποβάλλεται προςωρινι 
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διλωςθ εντόσ μθνόσ από τθν λιξθ του κάκε ζτουσ  και οριςτικι διλωςθ με τθ λιξθ 

τθσ εκκακάριςθσ. 

Ππωσ αναφζρεται χαρακτθριςτικά ςτθν ανωτζρω εγκφκλιο «εάν πχ. θμεδαπι 

ανϊνυμθ εταιρεία για το χρονικό διάςτθμα που βρίςκεται ςε εκκακάριςθ (για 

παράδειγμα, από 14.05.2015 μζχρι 20.02.2017), υποχρεοφται ςε υποβολι 

προςωρινισ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ μζχρι τισ 13.06.2016 για τα 

ειςοδιματα του ζτουσ από 14.05.2015 ζωσ 13.05.2016 και ςε υποβολι οριςτικισ 

διλωςθσ μζχρι τισ 20.03.2017 για τα ειςοδιματα ολόκλθρθσ τθσ περιόδου τθσ 

εκκακάριςθσ». 

Θ διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ για τα διαλυόμενα νομικά πρόςωπα και 

τισ νομικζσ οντότθτεσ που δεν επιβάλλεται από τον νόμο εκκακάριςθ υποβάλλεται 

μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν διάλυςθ. 

Με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 68 προςδιορίηεται ο φόροσ ειςοδιματοσ 

νομικϊν προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων ο οποίοσ υπολογίηεται με βάςθ τθν 

ετιςια διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ του φορολογουμζνου και θ φορολογικι 

οφειλι  κακορίηεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 31 και 32 του Κϊδικα 

Φορολογικισ Διαδικαςίασ μετά τθν αφαίρεςθ του παρακρατθκζντα φόρου, του 

προκαταβλθτζου φόρου και του φόρου που καταβλικθκε ςτθν αλλοδαπι. Ο φόροσ 

καταβάλλεται ςε οκτϊ ιςόποςεσ μθνιαίεσ δόςεισ. 

Πςον αφορά τθν περίπτωςθ που θμεδαπι μθτρικι εταιρεία ειςπράττει 

μερίςματα από θμεδαπι ι αλλοδαπι κυγατρικι τθσ με ζδρα ςε άλλο κράτοσ - μζλοσ 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, το ποςό του φόρου που καταβλικθκε ωσ φόροσ 

ειςοδιματοσ νομικϊν προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων για λογαριαςμό τθσ 

θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ κυγατρικισ τθσ εταιρείασ αντίςτοιχα, για τα εν λόγω 

μερίςματα, κακϊσ και το ποςό του φόρου που παρακρατικθκε ωσ φόροσ επί του 

μερίςματοσ εκπίπτει από τον φόρο ειςοδιματοσ. 

Εξαίρεςθ αποτελεί θ περίπτωςθ να ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του άρκρου 

48 του Κ.Φ.Ε. Σφμφωνα με αυτό, παρζχεται απαλλαγι από το φόρο ειςοδιματοσ για 
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τα μερίςματα που ειςπράττει ζνα νομικό πρόςωπο που είναι φορολογικόσ κάτοικοσ 

Ελλάδοσ, εφόςον πλθροφνται οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 

α) περιλαμβάνεται ςτουσ τφπουσ που απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Ι Μζροσ Αϋ 

τθσ Οδθγίασ 2011/96/ΕΕ, όπωσ ιςχφει, και 

β) είναι φορολογικόσ κάτοικοσ κράτουσ-μζλουσ τθσ ΕΕ, ςφμφωνα με τθ νομοκεςία 

του κράτουσ αυτοφ και δεν κεωρείται κάτοικοσ τρίτου κράτουσ εκτόσ ΕΕ κατϋ 

εφαρμογι όρων ςφμβαςθσ αποφυγισ διπλισ φορολογίασ που ζχει ςυναφκεί με 

αυτό το τρίτο κράτοσ, και 

γ) υπόκειται, χωρίσ τθ δυνατότθτα επιλογισ ι απαλλαγισ, ςε ζναν από τουσ φόρουσ 

που αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα Ι Μζροσ Βϋ τθσ Οδθγίασ 2011/96/ΕΕ ι ςε 

οποιοδιποτε άλλον φόρο αντικαταςτιςει ζναν από τουσ φόρουσ αυτοφσ, και 

δ) το νομικό πρόςωπο που λαμβάνει τα μερίςματα κατζχει ελάχιςτο ποςοςτό 

ςυμμετοχισ τουλάχιςτον δζκα τοισ εκατό (10%) τθσ αξίασ ι του πλικουσ του 

μετοχικοφ ι βαςικοφ κεφαλαίου ι των δικαιωμάτων ψιφου του νομικοφ προςϊπου 

που διανζμει και διακρατεί το ωσ άνω ποςό τουλάχιςτον είκοςι τζςςερισ (24) μινεσ. 

7.3 ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΟΤ ΥΟΡΟΤ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΑΠΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΠΟΤ ΑΠΟΚΣΟΤΝ ΥΤΙΚΑ ΠΡΟΨΠΑ 

 Με τον Ν. 4336/2015 επιλκε τροποποίθςθ των διατάξεων τθσ παραγράφου 1 

του άρκρου 69 που αναφζρονται ςτθν προκαταβολι φόρου. Συγκεκριμζνα με βάςθ 

τισ διατάξεισ των υποπεριπτϊςεων δ' τθσ περίπτωςθσ 11 τθσ υποπαραγράφου Δ.1 

τθσ παραγράφου Δ του άρκρου 2 του ν.4336/2015 ο ςυντελεςτισ προκαταβολισ 

φόρου ειςοδιματοσ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα που αποκτοφν φυςικά 

πρόςωπα τθσ παρ.1 του άρκρου 69 του ν.4172/2013 ανζρχεται ςτο 100% για κζρδθ 

που προκφπτουν τα φορολογικά ζτθ που αρχίηουν από 1.1.2016 και εφεξισ. 

Από τον φόρο που βεβαιϊνεται ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο 

αφαιρείται ο φόροσ που παρακρατικθκε ι προκαταβλικθκε ςτθ διάρκεια του 

φορολογοφμενου ζτουσ. 
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Για τθν πρϊτθ διλωςθ που υποβάλλει ο φορολογοφμενοσ θ προκαταβολι 

φόρου περιορίηεται ςτο ιμιςυ. 

Σε περίπτωςθ τεκμαρτοφ προςδιοριςμοφ του φορολογθτζου ειςοδιματοσ ο 

φόροσ που προκφπτει με βάςθ το τεκμαρτό αυτό ειςόδθμα λαμβάνεται υπόψθ για 

τον προςδιοριςμό του φόρου που κα βεβαιωκεί. 

Από τα ανωτζρω εξάγεται το ςυμπζραςμα ότι θ προκαταβολι φόρου δεν 

βεβαιϊνεται ςε ειςοδιματα από μιςκωτι εργαςία, ςυντάξεισ, ειςοδιματα από 

ενοίκια παρά μόνο ςε ειςοδιματα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα. 

Για ποςά βεβαίωςθσ μζχρι τριάντα ευρϊ (30,00 €) δεν βεβαιϊνεται 

προκαταβολι φόρου. 

Σφμφωνα και με τθν ΡΟΛ.1067/2015 αν ο φορολογοφμενοσ δεν υποβάλλει 

φορολογικι διλωςθ, θ Φορολογικι Διοίκθςθ προβαίνει ςτθ βεβαίωςθ του 

προκαταβλθτζου ποςοφ φόρου, με βάςθ τθν υπάρχουςα εγγραφι για το εγγφτερο, 

πριν από τθν παράλειψθ υποβολισ τθσ διλωςθσ φορολογικό ζτοσ, εφόςον 

διαπιςτϊνεται ότι ο υπόχρεοσ εξακολουκεί να αποκτά το ειςόδθμα. 

Επιςθμαίνεται ότι δεν υπολογίηεται προκαταβολι ςτθν περίπτωςθ που 

υποβάλλεται εκπρόκεςμθ διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ φυςικοφ προςϊπου 

μετά τθν παρζλευςθ του φορολογικοφ ζτουσ για το οποίο αυτι βεβαιϊνεται. 

Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 69 ορίηεται ότι για 

αρχιτζκτονεσ και μθχανικοφσ ο προκαταβλθτζοσ φόροσ ανζρχεται είτε ςτο τζςςερα 

τοισ εκατό (4 %)  τθσ ςυμβατικισ αμοιβισ για εκπόνθςθ μελετϊν και ςχεδίων είτε 

ςτο δζκα τοισ εκατό (10 %) τθσ ςυμβατικισ αμοιβισ για εκπόνθςθ μελετϊν και 

ςχεδίων  που αφοροφν οποιαςδιποτε άλλθσ φφςθσ ζργα. 

Για αμοιβζσ που λαμβάνουν οι δικθγόροι, πλθν των αμοιβϊν για παραςτάςεισ 

κακϊσ και για κάκε άλλου είδουσ υπθρεςία που παρζχουν για τθν οποία υπάρχει 

ςφμβαςθ ζμμιςκθσ εντολισ με τον εντολζα τουσ και αμείβονται με πάγια 

αντιμιςκία, ο προκαταβλθτζοσ φόροσ ανζρχεται ςτο 15 %. 
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Πταν διενεργείται παρακράτθςθ φόρου ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ 

περίπτωςθσ δϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 64 δεν υπολογίηεται παρακράτθςθ 

φόρου. 

Επίςθσ κατά τθν καταβολι οποιουδιποτε ποςοφ ωσ μζριςμα ςε δικθγόρο οι 

δικθγορικοί ςφλλογοι υποχρεοφνται ςε παρακράτθςθ φόρου 15 %. 

7.4 ΜΕΙΨΗ ΠΡΟΚΑΣΑΒΛΗΣΕΟΤ ΥΟΡΟΤ ΑΠΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΠΟΤ ΑΠΟΚΣΟΤΝ ΣΑ ΥΤΙΚΑ ΠΡΟΨΠΑ 

Σφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 70 ο φορολογοφμενοσ ςε 

περίπτωςθ που το ειςόδθμα του από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα μειωκεί άνω 

του είκοςι πζντε τοισ εκατό (25 %), ζχει τθν δυνατότθτα με αίτθςι του θ οποία 

υποβάλλεται μζχρι το τζλοσ του μινα Σεπτεμβρίου του φορολογικοφ ζτουσ ςτο 

οποίο ζγινε θ βεβαίωςθ και αφορά ςτα ποςά του φόρου για τισ δόςεισ που δεν 

ζγιναν λθξιπρόκεςμεσ κατά το χρόνο υποβολισ τθσ αίτθςθσ, να ηθτιςει τθ μείωςθ 

του προκαταβλθτζου φόρου. Ρροκειμζνου να εκτιμθκεί θ μείωςθ αυτι, 

λαμβάνονται υπόψθ i) τα ακακάριςτα ζςοδα τθσ επιχείρθςθσ, οι δαπάνεσ και τα 

ζξοδα διαχείριςθσ του τρζχοντοσ ζτουσ και ςυγκρίνονται με αυτά του προθγοφμενου 

φορολογικοφ ζτουσ, ii) εξετάηονται οι λόγοι που επθρζαςαν το μικτό κζρδοσ τθσ 

επιχείρθςθσ και iii) οποιοδιποτε ςτοιχείο που ςυνζβαλε ςτθ μείωςθ του κζρδουσ 

του τρζχοντοσ φορολογικοφ ζτουσ. 

Θ Φορολογικι Διοίκθςθ υποχρεοφται εντόσ τριϊν (3) μθνϊν από τθν υποβολι 

τθσ αίτθςθσ να γνωςτοποιιςει ςτον φορολογοφμενο τα αποτελζςματα του ελζγχου. 

Σε περίπτωςθ κετικισ απάντθςθσ προβαίνει ςτθν ζκπτωςθ ανάλογου με τθν μείωςθ 

των ειςοδθμάτων φόρου από τισ επόμενεσ δόςεισ ενϊ προβαίνει ςε οριςτικι 

εκκακάριςθ τθσ διλωςθσ. 

Εάν θ προκεςμία των τριϊν (3) μθνϊν παρζλκει δίχωσ να ζχει ολοκλθρωκεί ο 

φορολογικόσ ζλεγχοσ, ο φορολογοφμενοσ ζχει το δικαίωμα να καταβάλλει τισ από τθ 

λιξθ τθσ προκεςμία και μετά, δόςεισ του προκαταβλθτζου φόρου μειωμζνεσ κατά 

το ποςοςτό τθσ μείωςθσ των ειςοδθμάτων του με τθν επιφφλαξθ να καταβλθκεί ο 
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τυχόν επιπλζον φόροσ κατά τον ζλεγχο τθσ διλωςθσ και τθν οριςτικι εκκακάριςι 

του. 

7.5 ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΟΤ ΥΟΡΟΤ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΨΝ ΠΡΟΨΠΨΝ ΚΑΙ 

ΝΟΜΙΚΨΝ ΟΝΣΟΣΗΣΨΝ 

Σφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 71 θ προκαταβολι φόρου του 

νομικοφ προςϊπου ι νομικισ οντότθτασ ανζρχεται ςτο 100 % του φόρου 

ειςοδιματοσ του προθγοφμενου φορολογικοφ ζτουσ. Με τον Ν. 4336/2015 επιλκε 

τροποποίθςθ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 71 και το ανωτζρω ποςοςτό τθσ 

προκαταβολισ φόρου ειςοδιματοσ ιςχφει και για τα κζρδθ των νομικϊν προςϊπων 

και νομικϊν οντοτιτων των περιπτϊςεων β' (προςωπικζσ εταιρείεσ), γ' (μθ 

κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα νομικά πρόςωπα δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου ςτα 

οποία περιλαμβάνονται και τα κάκε είδουσ ςωματεία και ιδρφματα), ε' (κοινωνίεσ 

αςτικοφ δικαίου, αςτικζσ κερδοςκοπικζσ ι μθ κερδοςκοπικζσ εταιρείεσ, 

ςυμμετοχικζσ ι αφανείσ εφόςον αςκοφν επιχείρθςθ ι επάγγελμα) και ςτ' 

(κοινοπραξίεσ) μόνο για τισ κοινοπραξίεσ των προςωπικϊν εταιρειϊν του άρκρου 45 

(ΡΟΛ 1217/2015). 

Σφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του ιδίου άρκρου θ προκαταβολι φόρου κατά 

τα τρία (3) πρϊτα οικονομικά ζτθ από τθ διλωςθ εργαςιϊν των νομικϊν προςϊπων 

μειϊνεται κατά πενιντα τοισ εκατό (50 %). 

Με τθν ΡΟΛ. 1060/2015 εγκφκλιο διευκρινίςκθκε ότι θ μείωςθ αυτι δεν ζχει 

εφαρμογι για τα νομικά πρόςωπα και τισ νομικζσ οντότθτεσ που προζρχονται από 

μετατροπι ι ςυγχϊνευςθ άλλων επιχειριςεων με βάςθ τισ διατάξεισ οποιουδιποτε 

νόμου. Επίςθσ, δεν κεωρείται νζα επιχείρθςθ και δεν μειϊνεται ο ςυντελεςτισ για 

τισ προςωπικζσ εταιρείεσ που κάνουν ζναρξθ δραςτθριότθτασ μετά από εικονικι 

λφςθ ι διακοπι άλλθσ επιχείρθςθσ. 

Στθν παραγράφου 4 του άρκρου αυτοφ αναφζρεται ότι θ εν λόγω βεβαίωςθ 

προκαταβολισ γίνεται ζναντι του φόρου που προκφπτει βάςει του ειςοδιματοσ του 

διανυόμενου φορολογικοφ ζτουσ. Αν δεν υπάρχει διλωςθ ι οριςτικόσ τίτλοσ, για 

τον υπολογιςμό του καταβλθτζου φόρου λαμβάνεται υπόψθ ο φόροσ που 
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προκφπτει από ςτοιχεία (δθλϊςεων ι οριςτικοφ τίτλου) του εγγφτερου φορολογικοφ 

ζτουσ. 

Αξίηει να αναφερκεί, ότι όταν υποβάλλεται εκπρόκεςμθ διλωςθ φορολογίασ 

ειςοδιματοσ αφότου ζχει παρζλκει το φορολογικό ζτοσ για το οποίο αυτι 

βεβαιϊνεται δεν υπολογίηεται προκαταβολι φόρου. Επομζνωσ ςτθν προκειμζνθ 

περίπτωςθ για διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ φορολογικοφ ζτουσ 2015 

(1.01.2015 - 31.12.2015) που υποβάλλεται εκπρόκεςμα μζςα ςτο φορολογικό ζτοσ 

2017 δεν κα υπολογιςκεί προκαταβολι φόρου ειςοδιματοσ, γιατί το φορολογικό 

ζτοσ 2016 ζναντι του οποίου κα γινόταν θ βεβαίωςθ τθσ προκαταβολισ ζχει 

παρζλκει. 

Με τθν παράγραφο 5 επιςθμαίνεται ότι θ προκαταβολι φόρου εφαρμόηεται 

και για τισ προςωρινζσ δθλϊςεισ που υποβάλλουν τα νομικά πρόςωπα και οι 

νομικζσ οντότθτεσ που βρίςκονται ςε κακεςτϊσ εκκακάριςθσ. 

Θ παράγραφοσ 6 αναφζρει ότι προκειμζνου να υπολογιςκεί θ προκαταβολι 

φόρου, από το ποςό τθσ προκαταβολισ φόρου εκπίπτει ο παρακρατθκείσ φόροσ 

από πθγι Ελλάδασ. 

Κατά ςυνζπεια αν μια εταιρεία λαμβάνει μερίςματα λόγω ςυμμετοχισ ςε 

αλλοδαπι εταιρεία και ζχει καταβάλλει φόρο μεριςμάτων ςτθν αλλοδαπι ο φόροσ 

αυτόσ δεν αφαιρείται από τθν προκαταβολι του φόρου. 

Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 7 του άρκρου αυτοφ τονίηεται, ότι ςε 

περίπτωςθ μείωςθσ του φορολογθτζου ειςοδιματοσ ιςχφουν οι αντίςτοιχεσ 

διατάξεισ του άρκρου 70 του Ν. 4172/2013 ςχετικά με τθ μείωςθ του 

προκαταβλθτζου φόρου από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα που αποκτοφν τα 

φυςικά πρόςωπα. 

Στθν όγδοθ παράγραφο προβλζπεται ότι αντίςτοιχθ εφαρμογι για τα νομικά 

πρόςωπα και τισ νομικζσ οντότθτεσ ζχουν οι διατάξεισ των παραγράφων 4,5 και 6 

του άρκρου 69 του Κ.Φ.Ε. 
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Τζλοσ με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 9 του ίδιου άρκρου αναφζρονται ρθτά 

οι περιπτϊςεισ για τισ οποίεσ δεν βεβαιϊνεται προκαταβολι φόρου ειςοδιματοσ. 

Αυτζσ είναι οι εξισ: 

α) για τισ εταιρείεσ που μεταςχθματίηονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 

52 και 54 του παρόντοσ, του Ν.Δ.1297/1972 και του Ν.2166/1993 κατά περίπτωςθ, 

β) για τισ θμεδαπζσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ που ςυγχωνεφονται ςε ανϊνυμθ εταιρεία ι 

διαςπϊνται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 68, 80 και 81, κατά περίπτωςθ, 

του κ.ν. 2190/1920 (Αϋ 37), 

γ) για τισ θμεδαπζσ εταιρείεσ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ που ςυγχωνεφονται ςε 

εταιρεία περιοριςμζνθσ ευκφνθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 54 του Ν. 3190/1955 (Αϋ 

91), 

δ) για τισ αγροτικζσ ςυνεταιριςτικζσ οργανϊςεισ που ςυγχωνεφονται ςε νζα ι 

υφιςτάμενθ αγροτικι ςυνεταιριςτικι οργάνωςθ, κακϊσ και τισ δευτεροβάκμιεσ ι 

τριτοβάκμιεσ αγροτικζσ ςυνεταιριςτικζσ οργανϊςεισ που μετατρζπονται ςε 

ανϊνυμθ εταιρεία ι εταιρεία περιοριςμζνθσ ευκφνθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του άρκρου 1 του Ν.2810/2000 (Αϋ 61). 

ε) για τα νομικά πρόςωπα που μεταςχθματίηονται, ςφμφωνα με ειδικζσ διατάξεισ 

νόμου, ςε άλλο νομικό πρόςωπο που εμπίπτει ςτισ διατάξεισ τθσ ίδιασ παραγράφου, 

ςτ) για τα διανεμόμενα ι κεφαλαιοποιοφμενα κζρδθ ανωνφμων εταιρειϊν, που 

απαλλάςςονται του φόρου ειςοδιματοσ, βάςει ειδικϊν διατάξεων νόμων. 

7.6  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΑΝΨΝΤΜΗ 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

Θ Α.Ε. «Α» κατά το φορολογικό ζτοσ 2015 εμφανίηει κακαρά κζρδθ 5.000.000 

ευρϊ, τα οποία ζχουν προκφψει με βάςθ τισ διατάξεισ των Ελλθνικϊν Λογιςτικϊν 

Ρροτφπων (Ε.Λ.Ρ.) (ν.4308/2014). 

Μεταξφ των ακακάριςτων εςόδων τθσ εταιρείασ περιλαμβάνονται τα 

ακόλουκα ζςοδα: 

https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=FE6201281F397C40.27F48FD3D500&version=1955/04/16
https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=69566160AC8F6CCE.1E377A9D38&version=2000/03/09
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α) μερίςματα από ςυμμετοχι ςε άλλθ ανϊνυμθ εταιρεία φψουσ 200.000 ευρϊ. Επί 

των μεριςμάτων αυτϊν δεν ζγινε παρακράτθςθ φόρου (απαλλαςςόμενα ζςοδα με 

βάςθ το άρκρο 48 ν.4172/2013). 

β) ζςοδα από πωλιςεισ ςτο Δθμόςιο 700.000 ευρϊ επί των οποίων τθσ 

παρακρατικθκε φόροσ 28.000 ευρϊ. 

γ) ζςοδα από τόκουσ κατακζςεων ςε θμεδαπζσ τράπεηεσ 200.000 ευρϊ. Επί των 

τόκων αυτϊν παρακρατικθκε φόροσ 30.000 ευρϊ. 

δ) ζςοδα από τόκουσ κατακζςεων ςε αλλοδαπι τράπεηα 120.000 ευρϊ. Επί των 

τόκων αυτϊν παρακρατικθκε φόροσ 12.000 ευρϊ. 

Πρόςκετεσ πλθροφορίεσ: 

i) Το ποςό των φορολογικά αναγνωριηόμενων αποςβζςεων χριςθσ με βάςθ τισ 

διατάξεισ του άρκρου 24 του ν.4172/2013 ανζρχεται ςε 100.000 ευρϊ ενϊ το 

αντίςτοιχο ποςό που καταχωρικθκε ςτα βιβλία τθσ επιχείρθςθσ ιταν 70.000 ευρϊ. 

Οι αποςβζςεισ αφοροφν ζνα μθχάνθμα που αποκτικθκε πριν από δφο (2) ζτθ με 

κόςτοσ κτιςθσ 1.000.000 ευρϊ. Ο φορολογικόσ ςυντελεςτισ απόςβεςθσ είναι δζκα 

(10%) τοισ εκατό. Αντίκετα, για λογιςτικοφσ ςκοποφσ, θ διοίκθςθ τθσ εταιρείασ 

αποφάςιςε να το αποςβζνει με τθ μζκοδο τθσ παραγωγισ και οι αποςβζςεισ του 

τρζχοντοσ φορολογικοφ ζτουσ ανζρχονται ςε 70.000 ευρϊ. 

ii) Κατά τθν υποβολι τθσ φορολογικισ διλωςθσ θ εταιρία αναμόρφωςε τα 

δθλωκζντα αποτελζςματα τθσ με τθν προςκικθ δαπανϊν που δεν αναγνωρίηονται 

προσ ζκπτωςθ ποςοφ 300.000 ευρϊ (μόνιμεσ διαφορζσ). 

Θ προκαταβολι του προθγοφμενου ζτουσ ανζρχεται ςε 550.000 ευρϊ. 

Με βάςθ τα ανωτζρω να προςδιοριςτοφν: 

1. Σα φορολογθτζα κζρδθ τθσ Α.Ε. του φορολογικοφ ζτουσ 2015. 

2. Ο οφειλόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ. 
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3. Η οφειλόμενθ προκαταβολι φόρου ειςοδιματοσ του τρζχοντοσ φορολογικοφ 

ζτουσ. 

Λφςθ Παραδείγματοσ 

1. Προςδιοριςμόσ Φορολογθτζων Κερδϊν Κζρδθ Χριςθσ βάςει Ε.Λ.Π.   5.000.000 

(+) Ρροςωρινζσ Διαφορζσ 

(-) Ρροςωρινζσ Διαφορζσ                                                                                         30.0000 

Φορολογικά κζρδθ χριςθσ                                                                                  4.970,000 

Πλζον: Μθ εκπιπτόμενεσ δαπάνεσ (Μόνιμεσ διαφορζσ)                                  30.0000 

Μείον: Ειςπραττόμενα μερίςματα (άρκρο 48 ν.4172/2013)                            200.000 

                                           φνολο φορολογθτζων κερδϊν                               5.070.000 

2. Τπολογιςμόσ οφειλόμενου φόρου 

Κφριοσ φόροσ (5.070.000 Χ 29%)                                                                         1.470.300 

Μείον: 

Φόροσ που παρακρατικθκε            (28.000 + 30.000) 58.000 

Φόροσ που προκαταβλικθκε                                       550.000 

Φόροσ αλλοδαπισ                                                       12.000                             620.000 

                                                         Οφειλόμενοσ φόροσ                                        850.300 

3. Τπολογιςμόσ οφειλόμενθσ προκαταβολισ τρζχοντοσ ζτουσ 

Κφριοσ φόροσ (1.470.300 Χ 100%)                                                                      1.470.300 

Μείον: Ραρακρατθκείσ φόροσ θμεδαπισ                                                               58.000 

Οφειλόμενθ προκαταβολι                                                                                 1.412.300    
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7.7. ΟΤΙΨΔΕΙ ΑΛΛΑΓΕ ΠΟΤ ΕΠΕΡΦΟΝΣΑΙ ΣΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΜΕ ΣΟΝ Ν. 4172/2013. 

Οι κυριότερεσ αλλαγζσ επιςθμαίνονται παρακάτω: 

1. Ειςάγεται ο όροσ φορολογικι κατοικία ςτο ελλθνικό δίκαιο προκειμζνου να 

προςδιοριςτοφν τα υποκείμενα ςτον φόρο πρόςωπα ακολουκϊντασ τα πρότυπα του 

ΟΟΣΑ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

2. Μειϊνονται ςε τζςςερισ (4) από ζξι (6) οι κατθγορίεσ (πθγζσ) του ειςοδιματοσ. 

Σφμφωνα με τον νζο Κ.Φ.Ε. τα ακακάριςτα ειςοδιματα διακρίνονται ςτισ εξισ 

κατθγορίεσ : 

α) ειςόδθμα από μιςκωτι εργαςία και ςυντάξεισ, 

β) ειςόδθμα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, 

γ) ειςόδθμα από κεφάλαιο και 

δ) ειςόδθμα υπεραξία μεταβίβαςθσ κεφαλαίου. 

3. Αντικακίςτανται οι ζννοιεσ «διαχειριςτικι περίοδοσ» και «οικονομικό ζτοσ» που 

χρθςιμοποιοφςε μζχρι ςιμερα ο Ν. 2238/1994, με το φορολογικό ζτοσ, το οποίο 

ταυτίηεται κατά βάςθ με το θμερολογιακό ζτοσ και ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί 

να υπερβαίνει τουσ δϊδεκα μινεσ. 

4.Αντιμετωπίηονται ηθτιματα διπλισ φορολόγθςθσ που μζχρι ςιμερα 

αντιμετϊπιηαν μόνον οι ςυμβάςεισ αποφυγισ διπλισ φορολογίασ που ζχει 

υπογράψει θ χϊρα μασ με άλλεσ χϊρεσ με τθ μζκοδο «πίςτωςθσ φόρου 

αλλοδαπισ» ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα. 

5.Αυξάνεται ςε 3.000,00 € (από 2.900,00 €) το όριο του ετιςιου ειςοδιματοσ που 

δεν πρζπει να υπερβαίνεται για να χαρακτθριςτοφν εξαρτϊμενα μζλθ 

(προςτατευόμενα) τα άγαμα τζκνα, οι ανιόντεσ και τα ανιλικα ορφανά και από τουσ 

δφο γονείσ. 
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6.Αλλάηει ο τρόποσ υπολογιςμοφ τθσ αγοραίασ αξίασ τθσ παραχϊρθςθσ αυτοκινιτου 

(οχιματοσ) από φυςικό ι νομικό πρόςωπο (με εξαίρεςθ τουσ φορείσ τθσ γενικισ 

κυβζρνθςθσ), προσ εργαηόμενο ι εταίρο ι μζτοχο θ οποία υπολογίηεται ωσ ποςοςτό 

τθσ λιανικισ τιμισ προ φόρων του οχιματοσ. 

7.Κακιερϊνεται γενικόσ κανόνασ για τθν ζκπτωςθ όλων των δαπανϊν που 

πραγματοποιοφνται προσ το ςυμφζρον τθσ επιχείρθςθσ (από τθν παραγωγικότθτα 

των δαπανϊν που προζβλεπε ο παλιόσ Κ.Φ.Ε.) αντιςτοιχοφν ςε πραγματικι 

ςυναλλαγι, εγγράφονται ςτα τθροφμενα βιβλία και αποδεικνφονται από τα 

κατάλλθλα δικαιολογθτικά. 

8.Σχετικα με τισ μθ εκπιπτόμενεσ δαπάνεσ αναφζρονται περιοριςτικά δφο 

κατθγορίεσ δαπανϊν που δεν εκπίπτουν από τα ακακάριςτα ζςοδα και διακρίνονται 

ςε αυτζσ που δεν εκπίπτουν λόγω του είδουσ τθσ δαπάνθσ και ςε αυτζσ που 

υπερβαίνουν τα τικζμενα από το ςχετικό άρκρο αρικμθτικά όρια. 

Σθμειϊνεται ότι δεν εκπίπτει κάκε είδουσ δαπάνθ που αφορά ςε αγορά αγακϊν ι 

λιψθ υπθρεςιϊν αξίασ άνω των 500,00 € εφόςον θ τμθματικι ι ολικι εξόφλθςθ δεν 

ζγινε με τθ χριςθ τραπεηικοφ μζςου πλθρωμισ. Συνεπϊσ, εκπίπτουν οι δαπάνεσ που 

δεν αναφζρονται ςτον περιοριςτικό κατάλογο των μθ εκπιπτόμενων δαπανϊν και 

πλθροφν τα αναφερόμενα κριτιρια των εκπιπτόμενων δαπανϊν. 

9.Επαναφζρεται από 01/01/2014 το «πόκεν ζςχεσ» για τθν αγορά ι ανζγερςθ 

ακινιτων για τθν αγορά επιχειριςεων, για τθ ςφςταςθ ι αφξθςθ κεφαλαίου των 

Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Ρ.Ε., Α.Ε. εταιρειϊν κακϊσ και τθν αγορά εταιρικϊν μεριδίων και 

χρεογράφων γενικϊσ. 

10.Ρροβλζπεται ότι θ διαφορά που προκφπτει μεταξφ του τεκμαρτοφ και του 

ςυνολικοφ ειςοδιματοσ φορολογείται αναλόγωσ από τθν πθγι από τθν οποία 

προζρχονται τα ειςοδιματά του. 

11.Αυξάνεται ςε 15 % (από 10 %) ο φορολογικόσ ςυντελεςτισ του πρϊτου κλιμακίου 

μζχρι 12.000,00 € από ειςόδθμα από ακίνθτθ περιουςία (ενοίκια). 
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Καταργείται ο ςυμπλθρωματικόσ φόροσ 1,5 % για τα ενοίκια από κατοικίεσ, ο οποίοσ 

είναι 3 % για τα ενοίκια από επαγγελματικά ακίνθτα και τισ κατοικίεσ άνω των 300 

τ.μ. 

12.Αυξάνονται οι ςυντελεςτζσ απομείωςθσ (παλαιότθτασ) από 0,95 ζωσ 0,61 

(ανάλογα με τα ζτθ διακράτθςθσ) τθσ υπεραξίασ από τθ μεταβίβαςθ ακινιτων (από 

0,90 ζωσ 0,60) που προζβλεπε ο προθγοφμενοσ κϊδικασ. 

13.Μειϊνεται ςε 15 % (από 20 %) ο φορολογικόσ ςυντελεςτισ του ειςοδιματοσ από 

υπεραξία μεταβίβαςθσ κεφαλαίου (ακινιτων και τίτλων). 

14.Στθ φορολογία ειςοδιματοσ νομικϊν προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων, 

υπάγονται πλζον και οι προςωπικζσ εταιρείεσ (Ο.Ε., Ε.Ε.) που ςυςτικθκαν ςτθν 

θμεδαπι ι τθν αλλοδαπι, οι κοινωνίεσ αςτικοφ δικαίου, οι αςτικζσ κερδοςκοπικζσ ι 

μθ κερδοςκοπικζσ εταιρείεσ, οι κοινοπραξίεσ κ.λπ. (υπάγονταν ςτθν φορολογία 

φυςικϊν προςϊπων). 

Σχετικά με τα μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα νομικά πρόςωπα δθμοςίου ι ιδιωτικοφ 

δικαίου που ςυςτικθκαν ςτθν θμεδαπι ι τθν αλλοδαπι και ςτα οποία 

περιλαμβάνονται και τα κάκε είδουσ ςωματεία και ιδρφματα εξαιροφνται από τον 

φόρο ειςοδιματοσ νομικϊν προςϊπων, τα κάκε είδουσ ζςοδα που 

πραγματοποιοφνται κατά τθν επιδίωξθ τθσ εκπλιρωςθσ του ςκοποφσ τουσ τα οποία 

δεν αποτελοφν αντικείμενο φόρου (μζχρι ςιμερα τα θμεδαπά νομικά πρόςωπα 

φορολογοφνταν μόνο για τα ειςοδιματά τουσ από εκμίςκωςθ ακινιτων και από 

κινθτζσ αξίεσ, ενϊ τα αλλοδαπά νομικά πρόςωπα δεν φορολογοφνταν για τα ζςοδα 

που πραγματοποιοφςαν κατά τθν επιδίωξθ εκπλιρωςθσ του ςκοποφ τουσ). 

15.Αλλάηει ο χρόνοσ υποβολισ τθσ Φορολογικισ Διλωςθσ των νομικϊν προςϊπων. 

Υποβάλλεται κατά το χρονικό διάςτθμα από 1θ Φεβρουαρίου μζχρι και τθν 30ι 

Ιουνίου του αμζςωσ επόμενου φορολογικοφ ζτουσ (από τθν 10θ θμζρα του πζμπτου 

μινα από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ διαχειριςτικισ περιόδου). 
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16. Οι αποςβζςεισ ςε περίπτωςθ χρθματοοικονομικισ μίςκωςθσ διενεργοφνται και 

εκπίπτουν από τον μιςκωτι (και όχι από τον εκμιςκωτι όπωσ προζβλεπε ο παλαιόσ 

Κ.Φ.Ε.). 

17. Ειςάγονται ζμμεςεσ τεχνικζσ ελζγχου. 

18. Από 01/01/2014 ο ςυμψθφιςμόσ των ηθμιϊν γίνεται μόνο με μελλοντικά κζρδθ 

από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα και δεν ζχουμε ςυμψθφιςμό με άλλα 

ειςοδιματα του φυςικοφ προςϊπου. 

Tζλοσ ςκόπιμο είναι να αναφερκοφν οι βαςικότερεσ αλλαγζσ που ζχουν επζλκει επί 

του παρόντοσ φορολογικοφ νόμου και απεικονίηονται ςυνοπτικά ςτον κάτωκι 

πίνακα: 

ΚΤΡΙΟΣΕΡΕ ΑΛΛΑΓΕ ΠΟΤ ΕΧΟΤΝ ΕΠΕΛΘΕΙ ΣΟΝ Ν. 4172/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ν. 4387/2016 

1)Νζα κλίμακα φορολογίασ ειςοδιματοσ και αλλαγζσ ςτθ μείωςθ 

φόρου. 

2)Αλλαγζσ ςτθν κλίμακα φορολόγθςθσ ειςοδθμάτων από 

επιχειρθματικι δραςτθριότθτα. 

3)Ραροχι ςε είδοσ οχθμάτων. Αφξθςθ ποςοςτοφ από 30% ςε 80%. 

4)Νζοσ ςυντελεςτισ φόρου 29% για προςωπικζσ εταιρείεσ, 

κοινωνίεσ αςτικοφ δικαίου, κοινοπραξίεσ, κ.λπ. 

5)Αλλαγζσ ςτθν φορολογία των αγροτϊν – κατϋ επάγγελμα αγρότεσ. 

Οι αλλαγζσ αυτζσ ιςχφουν για τα ειςοδιματα που αποκτϊνται από 

το φορολογικό ζτοσ 2016 και μετά. 

6)Αλλαγζσ ςτουσ ςυντελεςτζσ ειςοδιματοσ από ακίνθτθ περιουςία. 

7)Ενςωμάτωςθ τθσ ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ ςτον ν. 4172/2013, 

παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ και ειςφοράσ βάςει τθσ νζασ 

κλίμακασ. 

Θ νζα κλίμακα ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ εφαρμόηεται για τα 

ειςοδιματα που αποκτϊνται από το φορολογικό ζτοσ 2016 και 

επόμενα, ενϊ θ παρακράτθςθ του φόρου και τθσ ειςφοράσ 

αλλθλεγγφθσ από τουσ μιςκοφσ και τισ ςυντάξεισ βάςει των νζων 
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κλιμάκων αρχίηει από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ του νόμου 

4389/2016 ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, ιτοι από 27.5.2016. 

8)Συντελεςτισ φόρου και παρακράτθςθσ φόρου μεριςμάτων 15% - 

Ζναρξθ ιςχφοσ για ειςοδιματα που αποκτϊνται από 1.1.2017 και 

μετά. 

Ν. 4254/2014 Αλλαγζσ ςτθν παρακράτθςθ φόρου. 

 

Ν. 4330/2015 

1)Κατάργθςθ τεκμθρίων διαβίωςθσ κατοίκων εξωτερικοφ. 

2)Τρόποσ φορολόγθςθσ προςτικζμενθσ διαφοράσ τεκμθρίων. 

3)Τρόποσ φορολόγθςθσ ειςοδιματοσ από 

περιςταςιακά/ευκαιριακά απαςχολοφμενουσ. 

 

Ν. 4446/2016 

Ροςοςτό ελάχιςτθσ δαπάνθσ με θλεκτρονικι ςυναλλαγι και μζςα 

πλθρωμισ με κάρτα προκειμζνου να διατθρθκεί θ μείωςθ φόρου. 

Ιςχφει από το φορολογικό ζτοσ 2017 και μετά. 

 

 

 

Ν. 4472/2017 

1)Αλλαγζσ ςτον φορολογικό ςυντελεςτι για φορολογθτζα 

ειςοδιματα από 01/01/2020. 

2)Κατάργθςθ του άρκρου 18 περί ζκπτωςθσ φόρου για τα ζξοδα 

ιατρικισ και νοςοκομειακισ περίκαλψθσ. 

3)Διατάξεισ ςχετικά με τθ βραχυχρόνια εκμίςκωςθ ακινιτων ςτο 

πλαίςιο τθσ οικονομίασ διαμοιραςμοφ για τα φυςικά και νομικά 

πρόςωπα. 

 

 

 

Ν. 4334/2015 

1)Για κζρδθ που προκφπτουν τα φορολογικά ζτθ που αρχίηουν από 

τθν 1θ Ιανουαρίου 2015 και μετά, αυξάνεται ο φορολογικόσ 

ςυντελεςτισ νομικϊν οντοτιτων και νομικϊν προςϊπων από 26 % 

ςε 29 %. 

2)Θ προκαταβολι φόρου ειςοδιματοσ νομικϊν προςϊπων και 

νομικϊν οντοτιτων αυξάνεται πλζον ςε ποςοςτό 100% ζναντι του 

προϊςχφοντοσ 80 %. 

 

Ν. 4374/2016 

Μεταβολζσ ςτον χρόνο υποβολισ των δθλϊςεων φορολογίασ 

ειςοδιματοσ των φυςικϊν προςϊπων που ςυμμετζχουν ςε νομικά 

πρόςωπα και νομικζσ οντότθτεσ που τθροφν απλογραφικά βιβλία. 
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Με τον νζο Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013) που εφαρμόηεται για τα αποκτϊμενα 

ειςοδιματα από 01/01/2014 και ςτο εξισ άλλαξε ριηικά ο τρόποσ φορολόγθςθσ των 

ειςοδθμάτων. 

Αντί τθσ ακολουκοφμενθσ πολιτικισ φορολογίασ του ειςοδιματοσ ςε επίπεδο 

προςϊπου και ςυνάκροιςθ, κατά κανόνα, των ειςοδθμάτων όλων των πθγϊν 

ειςοδιματοσ ςε μία ενιαία προοδευτικι κλίμακα, ακολουκείται, με τισ νζεσ 

διατάξεισ θ τακτικι φορολογίασ ανάλογα με τθν πθγι προζλευςθσ του ειςοδιματοσ 

και του μθ επθρεαςμοφ τθσ φορολογίασ του προςϊπου από τα λοιπά του 

ειςοδιματα. 

Στον παρόντα νόμο εντάχκθκαν ςθμαντικζσ διατάξεισ για τθν καταπολζμθςθ 

τθσ φοροαποφυγισ και φοροδιαφυγισ, όπωσ οι διατάξεισ για τθν προςαφξθςθ τθσ 

περιουςίασ, κακϊσ και οι διατάξεισ για τθ μθ αναγνϊριςθ ωσ εκπιπτόμενων των 

δαπανϊν που κατευκφνονται ςε μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ι κράτθ που ζχουν 

προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ.  

Ραραταφτα όμωσ είναι ζνα νομοκετικό κείμενο με γενικζσ αναφορζσ, κενά και 

εμφανείσ ελλείψεισ. Ραράλλθλα, παρατθρείται μία γενικότερθ επιβάρυνςθ τθσ 

φορολογικισ υποχρζωςθσ τόςο των φυςικϊν όςο και των νομικϊν προςϊπων. Από 

τθν ψιφιςθ του ζωσ και ςιμερα ζχουν ςυντελεςκεί ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτισ 

φορολογικζσ διατάξεισ.  

Επίςθσ θ αςτάκεια του φορολογικοφ ςυςτιματοσ είναι ίςωσ το ςθμαντικότερο 

αντικίνθτρο για να επενδφςει κάποιοσ ςτθν Ελλάδα. Είναι πικανόν ο κακοριςτικόσ 

παράγοντασ που οι επενδυτζσ αποχωροφν, μεγάλεσ εταιρείεσ μεταφζρουν τθν ζδρα 

τουσ ςτο εξωτερικό, ενϊ άλλεσ οδθγοφνται ςτθ διακοπι εργαςιϊν. Και δυςτυχϊσ, θ 

αςτάκεια αυτι κοςτίηει. Πχι μόνο ςτισ επιχειριςεισ αλλά και ςτο Δθμόςιο κακϊσ με 

μακθματικι ακρίβεια, θ κατάςταςθ αυτι οδθγεί ςτθ διόγκωςθ τθσ φοροδιαφυγισ 

και ςτον περιοριςμό τθσ φορολογικισ ςυμμόρφωςθσ, με αποτζλεςμα να μειϊνονται 

και τα ζςοδα του προχπολογιςμοφ. 
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Οι ςυνεχείσ αυτζσ αλλαγζσ τθσ φορολογικισ νομοκεςίασ ενιςχφουν τθν 

πολυπλοκότθτα του φορολογικοφ ςυςτιματοσ τθσ χϊρασ  μασ και ζχουν προκαλζςει 

ςε ςθμαντικό βακμό ςφγχυςθ, αλλά και αναςφάλεια, ωσ προσ τθν ορκι εφαρμογι 

των διατάξεων. Απαιτείται ζνα ςτακερό και απλοποιθμζνο φορολογικό ςφςτθμα με 

μειωμζνουσ ςυντελεςτζσ φορολόγθςθσ ϊςτε να ενιςχυκεί θ ορκι 

επιχειρθματικότθτα που κα ςυμβάλει ςτθν αφξθςθ των επενδφςεων και ςτθν 

ανάπτυξθ τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ. 

Μία άρτια βάςθ δεδομζνων με αποτελεςματικζσ διαςταυρϊςεισ κα ςυμβάλει 

ϊςτε να εφαρμοςτεί ο βαςικότεροσ κανόνασ που διζπει τθν φορολογία που είναι θ 

βεβαιότθτα του φόρου για όλουσ ανάλογα με τισ δυνάμεισ τουσ. 

Ρζραν των ανωτζρω, πολλά εξαρτϊνται από τθν πίςτθ όλων μασ ότι δεν 

πρζπει να βοθκάμε άμεςα ι ζμμεςα τθν φοροδιαφυγι των άλλων, γιατί ζτςι ζχουμε 

ακζμιτο ανταγωνιςμό και βαρφτερθ φορολογία. 

Το δίκαιο φορολογικό ςφςτθμα είναι το ιδεϊδεσ, αλλά διαρκϊσ κα είναι το 

ηθτοφμενο. 

ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ 

Λόγω τθσ μεκοδολογίασ που χρθςιμοποιικθκε εντοπίςκθκαν οριςμζνοι 

περιοριςμοί ςτθν διεξαγωγι τθσ ζρευνασ οι οποίοι είναι ςκόπιμο να αναφερκοφν 

και ειδικότερα είναι οι εξισ: 

• Χρονικόσ περιοριςμόσ. 

• Θ παροφςα εργαςία βαςίςτθκε ςτθν δευτερογενι ζρευνα. Αποτελεί 

βιβλιογραφικι ζρευνα που ςυνίςταται ςε μελζτθ, ανάλυςθ, κριτικι και παρουςίαςθ 

κζςεων του δθμοςιευμζνου νόμου 4172/2013. Δεν αφορά ποςοτικι ζρευνα 

βαςιςμζνθ ςτθ ςυγκζντρωςθ πλθροφοριϊν που προκφπτουν από μετριςεισ 

δεδομζνων (με τθ μορφι ποςοτικϊν ι ποιοτικϊν μεταβλθτϊν) και ςτθν ανάλυςι 

τουσ με ςτατιςτικζσ τεχνικζσ ι ποιοτικι ζρευνα που βαςίηεται ςε ςυνεντεφξεισ, 

ανάλυςθ κειμζνων, παρατιρθςθ, ανάλυςθ αρχειακοφ υλικοφ κλπ, τεχνικζσ που δεν 

βαςίηονται ςε μαηικζσ καταγραφζσ και ςε ποςοτικά δεδομζνα. 
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• Τζλοσ περιοριςμόσ τθσ ζρευνασ κεωρείται θ ζλλειψθ αναλυτικότερθσ 

παρουςίαςθσ πρακτικϊν εφαρμογϊν του φορολογικοφ νόμου. 

Κατόπιν τθσ παρουςίαςθσ των βαςικότερων διατάξεων που διζπουν τθν 

φορολογία ειςοδιματοσ, παρζχεται θ δυνατότθτα να προβοφμε ςε περαιτζρω 

προτάςεισ - ςυςτάςεισ προσ τουσ επόμενουσ ερευνθτζσ. 

Μια πικανι μεταγενζςτερθ ζρευνα κα μποροφςε να αναλφςει και να 

ςυγκρίνει το ιςχφον  φορολογικό κακεςτϊσ τθσ Ελλάδοσ με άλλα βαςικά φορολογικά 

ςυςτιματα των χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προκειμζνου να εντοπιςκοφν τυχόν 

αδυναμίεσ και ελλείψεισ του φορολογικοφ ςυςτιματοσ τθσ Ελλάδοσ με ςκοπό τθν 

βελτίωςι και αναμόρφωςθ του ϊςτε να εναρμονιςκεί τόςο με τισ βαςικζσ αρχζσ 

που διζπουν τθν ορκότθτα και τθν αποτελεςματικότθτα ενόσ δίκαιου φορολογικοφ 

ςυςτιματοσ όςο και με τισ αρχζσ ςφγκλιςθσ με τα υπόλοιπα κράτθ - μζλθ τθσ 

ευρωπαϊκισ κοινότθτασ. 

Επιπρόςκετα κα μποροφςε να διερευνθκεί θ ςφνκεςθ των φορολογικϊν 

εςόδων τθσ Ελλάδοσ, το μείγμα άμεςων και ζμμεςων φόρων και θ ςυμμετοχι του 

φόρου ειςοδιματοσ ςτα ςυνολικά φορολογικά ζςοδα τθσ Ελλάδοσ. 

Ραράλλθλα κα μποροφςε να εξεταςκεί θ ςχζςθ μεταξφ τθσ φορολογικισ 

επιβάρυνςθσ και του φψουσ των φορολογικϊν ςυντελεςτϊν με τθν αφξθςθ τθσ 

φοροδιαφυγισ και φοροαποφυγισ, να παρουςιαςκοφν οι κφριεσ μορφζσ και αιτίεσ 

τθσ φοροδιαφυγισ και φοροδιαφυγισ και να προτακοφν τρόποι για τον 

αποτελεςματικό περιοριςμό τουσ. 

Επίςθσ προτείνεται θ ςφγκριςθ του νζου φορολογικοφ νόμου με τον 

προγενζςτερο φορολογικό νόμο,  τα πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα του από τθν 

εφαρμογι του και θ διαχρονικι εξζλιξθ των φορολογικϊν εςόδων του κράτουσ από 

τθν φορολογία ειςοδιματοσ. 

Τζλοσ προτείνεται θ πραγματοποίθςθ μιασ ζρευνασ ςχετικά με τον τρόπο 

διενζργειασ φορολογικοφ ελζγχου επί τθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ τόςο ςτα 

φυςικά όςο και ςτα νομικά πρόςωπα από τθν Φορολογικι Διοίκθςθ. 
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