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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηειεί ην θνξνινγηθφ θαζεζηψο φπσο απηφ 

εθαξκφδεηαη, επηδξά θαη δηακνξθψλεη ηελ νηθνλνκηθή θαη θαη’ επέθηαζε θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα ησλ πνιηηψλ απηήο ηεο ρψξαο ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. Ο λφκνο  

4172/2013 ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ απνηειεί θαη ηνλ ζθνπφ ηεο παξνχζαο κειέηεο,  

επηδηψθεηαη άιινηε παξάζεζε θαη άιινηε αλάιπζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ, ζηα 

ζεκεία φπνπ απηφ θαίλεηαη απαηηεηφ. 

Ζ εξγαζία απηή νινθιεξψλεηαη  ζε εηθνζηέλα  θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην 

πξαγκαηνπνηείηαη κία ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ησλ θνξνινγηθψλ ζπζηεκάησλ 

ηεο ρψξαο. ην δεχηεξν θεθάιαην αλαθέξνληαη νη θαηεγνξίεο (πεγέο εηζνδήκαηνο), ν 

ρξφλνο θηήζεο ηνπ εηζνδήκαηνο θαζψο επίζεο θαη ε κείσζε θφξνπ πνπ έρεη 

θαηαβιεζεί ζηελ αιινδαπή. ην  ηξίην θεθάιαην αλαθέξνληαη ε έλλνηα ηεο 

εξγαζηαθήο ζρέζεο, νη κνξθέο ησλ αθαζάξηζησλ εηζνδεκάησλ απφ κηζζσηή εξγαζία 

θαη ζπληάμεηο  θαη νη απαιιαγέο απφ ην θφξν. Με ηελ ίδηα θηινζνθία ζην ηέηαξην 

θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κεξηζκάησλ, 

ηφθσλ θαη δηθαησκάησλ. ην πέκπην, έθην, έβδνκν θαη φγδνν  θεθάιαην   γίλεηαη 

αλαθνξά ζηηο αληηθεηκεληθέο δαπάλεο (ηεθκήξηα δηαβίσζεο). ην έλαην θεθάιαην 

γίλεηαη αλαθνξά ζηηο κεηψζεηο ηνπ θφξνπ. Δπίζεο ζην δέθαην θαη εληέθαην θεθάιαην 

αλαθέξνληαη ηα θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη νη εθπηπηφκελεο θαη κε 

επηρεηξεκαηηθέο δαπάλεο. Με ηελ ίδηα κεζνδνινγία ζην δσδέθαην, δεθαηνηξίην, 

δεθαηνηέηαξην, δεθαηνπέκπην, δεθαηνέθην θαη δεθαηνέβδνκν θεθάιαην γίλεηαη 

πεξηγξαθή ησλ Φνξνινγηθψλ απνζβέζεσλ, απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ, επηζθαιψλ 

απαηηήζεσλ, ε κεηαθνξά δεκηψλ έκκεζε κέζνδνο πξνζδηνξηζκνχ εζφδσλ θαη ε 

κεηαβίβαζε ηίηισλ. ην δεθαηφνγδνν θαη δεθαηνέλλαην θεθάιαην αλαθέξνληαη ε 

παξαθξάηεζε θφξνπ θαη ε ππνβνιή δήισζεο Φνξνινγίαο εηζνδήκαηνο γεληθά θαη 

ζην εηθνζηφ θεθάιαην ε εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο ηνπ Ν.3986/2011 θπζηθψλ 

πξνζψπσλ. ην εηθνζηφ πξψην θεθάιαην, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπκε ηελ θαιχηεξε 

πξαθηηθή πξνζέγγηζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ, παξνπζηάδνληαη παξαδείγκαηα 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ. ην ηειεπηαίν θεθάιαην, 

αλαγξάθνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξνχζα κειέηε 

θαη πξνηάζεηο κειινληηθήο έξεπλαο . 

 

 

 

 

 

 



 
 

II 
 

 

Περιεχόμενα 

ΠΕΡΙΛΗΧΗ ............................................................................................................................. I 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΑΓΨΓΗ ................................................................................................... 1 

1.0 Ειςαγωγι ..................................................................................................................................... 1 

1.1 Σφντομθ Ιςτορικι Αναδρομι........................................................................................................ 1 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2: ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ............................................................................... 4 

2.0 Φορολογθτζο ειςόδθμα .............................................................................................................. 4 

2.1 Κατθγορίεσ (πθγζσ ) ειςοδιματοσ ................................................................................................ 4 

2.2 Φορολογικό ζτοσ ......................................................................................................................... 5 

2.3 Χρόνοσ κτιςθσ του ειςοδιματοσ .................................................................................................. 6 

2.4 Πίςτωςθ (μείωςθ) φόρου που ζχει καταβλθκεί ςτθν αλλοδαπι ................................................. 6 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3 : ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΨΝ ΠΡΟΨΠΨΝ ................. 7 

3.0 Ζννοια εργαςιακισ ςχζςθσ θ οποία οριοκετεί τθν κατθγορία του ειςοδιματοσ από μιςκωτι 

εργαςία και ςυντάξεισ ....................................................................................................................... 7 

3.1 Μορφζσ των ακακάριςτων ειςοδθμάτων από μιςκωτι εργαςία και ςυντάξεισ και εξαιρζςεισ  

του ειςοδιματοσ από τον υπολογιςμό του ειςοδιματοσ από μιςκωτι εργαςία και ςυντάξεισ ........ 7 

3.2 Παροχζσ ςε είδοσ (Σχετικι θ εγκφκλιοσ ΠΟΛ.1219/06.10.2014) ................................................... 9 

3.3 Γενικόσ κανόνασ  ςυνυπολογιςμοφ των παροχϊν ςτο φορολογθτζο ειςόδθμα .......................... 9 

3.4 Παραχϊρθςθ οχιματοσ ............................................................................................................... 9 

3.5 Όταν υφίςταται ζγγραφθ ςυμφωνία δανείου ........................................................................... 10 

3.6 Όταν δεν υφίςταται ζγγραφθ ςυμφωνία δανείου .................................................................... 11 

3.7 Προκαταβολι μιςκοφ ................................................................................................................ 11 

3.8 Παραχϊρθςθ κατοικίασ ............................................................................................................. 11 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4: ΚΛΙΜΑΚΕ ΚΑΙ ΤΝΣΕΛΕΣΕ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ 

ΥΤΙΚΨΝ ΠΡΟΨΠΨΝ .................................................................................................... 13 



 
 

III 
 

4.0 Κλίμακα φορολογίασ ειςοδιματοσ από μιςκωτι εργαςία και ςυντάξεισ .................................. 13 

4.1 Μείωςθ φόρου ειςοδιματοσ από μιςκωτι εργαςία και ςυντάξεισ ........................................... 13 

4.2 Συντελεςτζσ φορολογίασ  ειςοδιματοσ  από μιςκωτι εργαςία αξιωματικϊν και κατωτζρων 

πλθρωμάτων Εμπορικοφ Ναυτικοφ ................................................................................................. 14 

4.3 Φορολογία εφάπαξ αποηθμίωςθσ που παρζχεται ςτο δικαιοφχο εξαιτίασ διακοπισ τθσ ςχζςθσ 

εργαςίασ .......................................................................................................................................... 14 

4.4 Φορολογία παροχϊν που καταβάλλονται ςε εργαηόμενουσ  προερχόμενεσ από αςφαλίςματα 

που καταβλικθκαν ςτο πλαίςιο ομαδικϊν αςφαλιςτθρίων ςυνταξιοδοτικϊν ςυμβολαίων .......... 14 

4.5 Κλίμακα και ςυντελεςτζσ φορολογίασ ειςοδιματοσ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ........ 15 

4.5.0 Κλίμακα φορολογίασ ειςοδιματοσ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ............................... 15 

4.5.1 Συντελεςτισ φορολογίασ ειςοδιματοσ από ατομικι αγροτικι επιχείρθςθ και από 

προςαφξθςθ περιουςίασ ................................................................................................................. 15 

4.6 Φορολογικόσ ςυντελεςτισ και κλίμακα για το ειςόδθμα από κεφάλαιο .................................. 15 

4.6.0 Κλίμακα φορολογίασ ειςοδιματοσ από ακίνθτθ περιουςία ................................................... 15 

4.6.1 Φορολογικοί ςυντελεςτζσ για το ειςόδθμα από μερίςματα, τόκουσ και δικαιϊματα ............ 16 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5 :ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕ ΔΑΠΑΝΕ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΕ  (ΣΕΚΜΗΡΙΑ 

ΔΙΑΒΙΨΗ) ....................................................................................................................... 17 

5.0 Κατοικίεσ .................................................................................................................................... 17 

5.1 Επιβατθγά ιδιωτικισ χριςθσ ...................................................................................................... 17 

5.2 Ιδιωτικά ςχολεία ........................................................................................................................ 18 

5.3 Βοθκθτικό προςωπικό ............................................................................................................... 18 

5.4 Σκάφθ αναψυχισ ....................................................................................................................... 18 

5.4.0 Μθχανοκίνθτα ςκάφθ ανοικτοφ τφπου, ταχφπλοα και μθ ...................................................... 18 

5.5 Μθχανοκίνθτα ι μικτά ςκάφθ με  χϊρο ενδιαίτθςθσ ................................................................ 19 

5.6 Ιςτιοφόρα και πλοία αναψυχισ που ζχουν καταςκευαςκεί ι καταςκευάηονται ςτθν Ελλάδα εξ 

ολοκλιρου από ξφλο, τφπων «τρεχαντιρι», «βαρκαλάσ», «πζραμα», «τςερνίκι» και «λίμπερτυ» 

που προζρχονται από τθν ελλθνικι ναυτικι παράδοςθ ................................................................. 19 

5.7 Ανεμόπτερα –Αεροςκάφθ- Ελικόπτερα ..................................................................................... 20 

5.7.0 Ανεμόπτερα ............................................................................................................................ 20 

5.7.1 Υπερελαφρζσ πτθτικζσ ακλθτικζσ μθχανζσ ............................................................................. 20 



 
 

IV 
 

5.7.2 Αεροςκάφθ με κινθτιρα κοινό, εςωτερικισ καφςθσ και ςτροβιλοελικοφόρα........................ 20 

5.7.3 Αεροςκάφθ αεριοπροωκοφμενα (JET) .................................................................................... 20 

5.7.4 Ελικόπτερα.............................................................................................................................. 20 

5.8 Κολυμβθτικζσ δεξαμενζσ (πιςίνεσ) ............................................................................................. 20 

5.9 Ελάχιςτθ ετιςια αντικειμενικι δαπάνθ διαβίωςθσ ................................................................... 21 

5.10 Ετιςια αντικειμενικι δαπάνθ διαβίωςθσ ςυνταξιοφχων άνω των 65 ετϊν ............................. 21 

5.11 Αμφιςβιτθςθ ετιςιασ αντικειμενικισ δαπάνθσ διαβίωςθσ ..................................................... 21 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6: ΔΑΠΑΝΕ ΑΠΟΚΣΗΗ  ΠΕΡΙΟΤΙΑΚΨΝ ΣΟΙΦΕΙΨΝ ............ 23 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 7: ΜΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΙΚΨΝ ΔΑΠΑΝΨΝ ΚΑΙ 

ΤΠΗΡΕΙΨΝ ....................................................................................................................... 25 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 8:ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΥΟΡΑ ΣΕΚΜΑΡΣΟΤ ΚΑΙ ΤΝΟΛΙΚΟΤ 

ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ................................................................................................................. 26 

8.0 Χρθματικά ποςά τα οποία μειϊνουν ι μθδενίηουν τθ διαφορά τεκμθρίων .............................. 26 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 9: ΜΕΙΨΕΙ  ΥΟΡΟΤ ............................................................................... 28 

9.0 Μείωςθ φόρου για εξαρτϊμενα μζλθ ....................................................................................... 28 

9.1 Μείωςθ φόρου για ιατρικζσ δαπάνεσ ........................................................................................ 29 

9.2 Μείωςθ φόρου για δωρεζσ........................................................................................................ 30 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Κζρδθ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ............................................................. 31 

10.0 Προςαφξθςθ περιουςίασ ......................................................................................................... 32 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 11: ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΕ ΔΑΠΑΝΕ ....................................................... 33 

11.0 Εκπιπτόμενεσ επιχειρθματικζσ δαπάνεσ .................................................................................. 33 

11.1 Μθ εκπιπτόμενεσ επιχειρθματικζσ  δαπάνεσ ........................................................................... 33 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 12: ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΕ ΑΠΟΒΕΕΙ ......................................................... 35 

12.0  Δικαιοφχοι διενζργειασ αποςβζςεων...................................................................................... 35 

12.1 Μθ υποκείμενα ςε φορολογικζσ αποςβζςεισ περιουςιακά ςτοιχεία ...................................... 35 

12.2 Συντελεςτζσ φορολογικϊν αποςβζςεων ................................................................................. 36 



 
 

V 
 

12.3 Λοιπά κζματα που αφοροφν τισ αποςβζςεισ ........................................................................... 36 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 13: ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΨΝ ΚΑΙ ΗΜΙΚΑΣΕΡΓΑΜΕΝΨΝ 

ΠΡΟΪΟΝΣΨΝ ....................................................................................................................... 38 

13.0 Γενικά ....................................................................................................................................... 38 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 14: ΕΠΙΥΑΛΕΙ ΑΠΑΙΣΗΕΙ .............................................................. 39 

14.0 Κανόνασ ςχθματιςμοφ προβλζψεων επιςφαλϊν απαιτιςεων ................................................ 39 

14.1 Ανάκτθςθ πρόβλεψθσ και προχποκζςεισ διαγραφισ απαίτθςθσ ............................................ 40 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 15:ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΖΗΜΙΨΝ ......................................................................... 41 

15.0 Γενικά ....................................................................................................................................... 41 

15.1 Χρεωςτικι διαφορά κατ εφαρμογι του προγράμματοσ ςυμμετοχισ ςτθν αναδιάταξθ του 

Ελλθνικοφ χρζουσ ............................................................................................................................ 41 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 16: ΪΜΜΕΗ ΜΕΘΟΔΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟΤ ΕΟΔΨΝ ................... 43 

16.0 Περιπτϊςεισ για τισ οποίεσ το ειςόδθμα των φυςικϊν προςϊπων και των νομικϊν προςϊπων 

και νομικϊν οντοτιτων προςδιορίηονται με τισ ζμμεςεσ μεκόδουσ (τεχνικζσ) ελζγχου .................. 43 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 17:ΜΕΣΑΒΙΒΑΗ ΣΙΣΛΨΝ ...................................................................... 44 

17.0 Μεταβίβαςθ τίτλων ................................................................................................................. 44 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 18:ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΥΟΡΟΤ ................................................................... 48 

18.0 Φορολόγθςθ ςτθν πθγι (παρακράτθςθ φόρου ςτο ειςόδθμα από μιςκωτι εργαςία και 

ςυντάξεισ) ........................................................................................................................................ 48 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 19: ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΨΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΚΑΙ 

ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ ΥΟΡΟΤ ................................................................................................ 51 

19.0 Υποβολι τθσ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων .................................. 51 

19.1 Προκαταβολι φόρου ειςοδιματοσ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα των φυςικϊν 

προςϊπων ....................................................................................................................................... 52 

19.2 Γενικά ....................................................................................................................................... 52 

19.3 Βεβαίωςθ προκαταβολισ φόρου ειςοδιματοσ αρχιτεκτόνων-μθχανικϊν και δικθγόρων ...... 52 

19.4 Μείωςθ του προκαταβλθτζου φόρου από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα που αποκτοφν 

φυςικά πρόςωπα ............................................................................................................................ 53 



 
 

VI 
 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 20: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ................................................................................. 55 

20.0 Φορολογία ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων ........................................................................ 55 

20.1  Ειςόδθμα από μιςκωτι εργαςία και επιχειρθματικι δραςτθριότθτα (με διαφορά τεκμθρίων)

 ........................................................................................................................................................ 55 

20.2 Προςδιοριςμόσ φορολογθτζου ειςοδιματοσ και φόρου ειςοδιματοσ ................................... 55 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 21:ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΥΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Ν.3986/2011...................... 66 

21.0 Άρκρο 21_Ειδικι Ειςφορά Αλλθλεγγφθσ Στα Φυςικά Πρόςωπα ............................................. 66 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 22: ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ –ΠΡΟΣΑΕΙ ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ 69 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ .................................................................................................................. 72 

 

 



 

1 
 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΑΓΨΓΗ 

1.0 Ειςαγωγό 
Ζ θνξνινγία εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ κέζσ ησλ δηαηάμεσλ πνπ 

πεξηιακβάλεη ραξάδεη ηνλ γλψκνλα ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο πνπ 

πξφθεηηαη λα εθαξκνζηεί. Με ηνλ ηξφπν απηφ, καξηπξά ηηο πξνζέζεηο θαη ηηο 

επηδηψμεηο ηεο εθάζηνηε θπβέξλεζεο, ηνλ βαζκφ θνηλσληθήο επαηζζεζίαο ηεο, 

απνηππψλεη ηελ πθηζηάκελε δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ θξάηνπο, θαη ελ ηέιεη 

απνθαιχπηεη ηνλ βαζκφ επεκεξίαο θαη πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ ηεο. 

θνπφο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο απνηειεί ε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 

θπζηθψλ πξνζψπσλ κε ην Ν.4172/2013 .Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε, επηρεηξείηαη 

ζρεηηθή αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ λενεηζαρζέλησλ δεδνκέλσλ. ε δεχηεξν ρξφλν, ε 

απαξίζκεζε ησλ λέσλ φξσλ, ελλνηψλ θαη δηαηάμεσλ επηηξέπεη ζηνλ αλαγλψζηε ηελ 

πεξαηηέξσ θξηηηθή εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ λ.4172/2013 ζρεηηθά κε ηα 

απνηειέζκαηα θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο θνξνινγηθήο κεηαξξχζκηζεο πνπ απηφο επηθέξεη 

ζην επξχηεξν θνηλσληθννηθνλνκηθφ πιαίζην ηεο ρψξαο. Δλ ζπλερεία, παξνπζηάδνληαη 

παξαδείγκαηα θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ, κέζσ ησλ νπνίσλ 

πξνθχπηεη ε κεηαβνιή ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ 

αλαιφγσο ηνπ χςνπο θαη ηεο θαηεγνξίαο ησλ εηζνδεκάησλ πνπ απηνί απνθηνχλ. 

ε θάζε πεξίπησζε ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ βηψλεη ε ρψξα ηα ηειεπηαία ρξφληα 

απαηηεί ηελ πξνζνρή καο θαη επηβάιεη ηελ κειέηε πξνθεηκέλνπ λα πηνζεηεζεί ην 

θνξνινγηθφ θαη θαη’ επέθηαζε θαλνληζηηθφ πιαίζην ην νπνίν ζα σζήζεη ηελ ρψξα 

ζηελ έμνδν απφ ηελ χθεζε θαη ζε λένπο ξπζκνχο αλάπηπμεο, θαηεχζπλζε ζηελ νπνία 

επηζπκεί λα ζπκβάιιεη  θαη ε παξνχζα κειέηε. 

 

1.1 ύντομη Ιςτορικό Αναδρομό 
Πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπκε ζθαηξηθφηεξε εηθφλα ηεο έλλνηαο ηνπ θφξνπ θαη ησλ 

θνξνινγηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ζεζκνζεηήζεθαλ ζηελ ρψξα καο, επηρεηξείηαη θάησζη 

κηα ζχληνκε θαη πεξηιεπηηθή ηζηνξηθή αλαδξνκή. 

Αθεηεξία γηα ηελ εθαξκνγή θαη ζεζκνζέηεζε  ζηε ρψξα καο ζχγρξνλσλ 

θνξνινγηθψλ ζπζηεκάησλ θαη δηαηάμεσλ απνηέιεζε ν λφκνο 1640/1919 «πεξί 

θνξνινγίαο θαζαξψλ πξνζφδσλ». Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ έγηλε κηα πξψηε 

πξνζπάζεηα εθζπγρξνληζκνχ ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο, 

θαζηεξψλνληαο ην αλαιπηηθφ ζχζηεκα θνξνιφγεζεο κε θάπνηα ζηνηρεία κηθηνχ, θαη 

πηνζεηψληαο, ηαπηφρξνλα, βαζηθέο αξρέο θνξνινγηθνχ δηθαίνπ κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

απηή ηεο θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο θαη ηζφηεηαο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ. 

«ην πξψην επίπεδν ηνπ λ.1640/199» ζπλαληνχζε θαλείο 7 αλαιπηηθνχο θφξνπο: 

Α. Σν θφξν ηνπ εηζνδήκαηνο εμ νηθνδνκψλ 
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Β. Σν θφξν ηνπ εηζνδήκαηνο εμ εθκηζζψζεσο γαηψλ 

Γ. Σν θφξν επί ηνπ εηζνδήκαηνο εθ θηλεηψλ αμηψλ 

Γ. Σν θφξν επί ηνπ εηζνδήκαηνο εμ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ 

Δ. Σν θφξν επί ηνπ εηζνδήκαηνο εθ γεσξγηθψλ επηρεηξήζεσλ 

Σ. Σν θφξν επί ηνπ εηζνδήκαηνο εθ κηζζσηψλ ππεξεζηψλ 

Ε. Σν θφξν επί ηνπ εηζνδήκαηνο εμ ειεπζεξίσλ επαγγεικαηηψλ
1 

Γηα θάζε θαηεγνξία εηζνδήκαηνο, ππνβάιινληαλ ππνρξεσηηθά θαη μερσξηζηή 

δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ζηελ νπνία εθαξκφδνληαλ θάπνηνο αλαινγηθφο 

θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο. ηνηρεία κηθηνχ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, εληνπίδνληαη 

ζε δεχηεξε θάζε θαη κφλν ζηα εηζνδήκαηα θπζηθψλ πξνζψπσλ φηαλ ην άζξνηζκα 

ηνπ ζπλφινπ ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο ππεξέβαηλε έλα πξνθαζνξηζκέλν ρξεκαηηθφ 

πνζφ. 

Σν αλσηέξσ θνξνινγηθφ ζχζηεκα φπσο εηζήρζεθε κε ηνλ λ.1640/1919 

εθαξκφζηεθε έσο ην 1955 φπνπ θαη εηζάγεηαη κε ην Ν.Γ. 3323/1955 ν εληαίνο, 

πξννδεπηηθφο θφξνο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ .Σξία ρξφληα αξγφηεξα, 

ζεζκνζεηείηαη ην Ν.Γ.3843/1958 κε ην νπνίν ξπζκίδεηαη ν θφξνο εηζνδήκαηνο 

λνκηθψλ πξνζψπσλ. 

Με ηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ Ν.Γ 3323/1955 θαζηεξψλεηαη ε ππνβνιή εληαίαο 

θνξνινγηθήο δήισζεο γηα ην ζχλνιν ησλ εηζνδεκάησλ πνπ απνθηά ν 

θνξνινγνχκελνο απφ θάζε πεγή. Σν ζπλνιηθφ εηζφδεκα θνξνινγείηαη κε κία εληαία 

θιίκαθα. 

Δπηπξνζζέησο, εηζάγεηαη ε έλλνηα ηεο πξννδεπηηθήο θιίκαθαο ε νπνία γίλεηαη 

θνηλσληθά θαη πνιηηηθά επξέσο απνδεθηή, θπξίσο ιφγσ ηνπ φηη απνζθνπεί ζηελ 

απνλνκή θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ, επηβαξχλνληαο θνξνινγηθά 

πεξηζζφηεξν ηα πςειφηεξα εηζνδήκαηα. 

Πεξαηηέξσ, κε βάζεη ην άξζξν 16
α
 ηνπ πξναλαθεξζέληνο Ν.Γ.3323/1955,νη κηθξέο 

επηρεηξήζεηο Ο.Δ.,Δ.Δ.,Δ.Π.Δ. απαιιάζζνληαη ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο λνκηθψλ 

πξνζψπσλ. Γηα ην εηζφδεκα πνπ απνθηάηαη απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

απηψλ θνξνινγνχληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηα θπζηθά πξφζσπα, κέιε ησλ 

εηαηξηψλ (Γθίλνγινπ, 2014).
1
 

 

 

 

                                                           
1
  Γκίνογλου Δθμιτριοσ (2014),Φορολογικι Λογιςτικι 1, ςελ 31 



 
 

3 
 

Σν Π.Γ. 129/1989 ηξνπνπνηεί ην ηζρχνλ κέρξη ηφηε θνξνινγηθφ ζχζηεκα εηζάγνληαο 

λέα θηινζνθία σο πξνο ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ θφξνπ. πγθεθξηκέλα παχεη λα 

εθαξκφδεηαη ε αθαίξεζε ησλ δαπαλψλ απφ ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα πξνθεηκέλνπ λα 

ππνινγηζηεί ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα βάζεη ηεο ίδηαο θνξνινγηθήο θιίκαθαο 

ππνινγίδεηαη πξψηα ν θφξνο πνπ αληηζηνηρεί ζηα αθνξνιφγεηα πνζά θαη, ηέινο 

αθαηξείηαη ην έλα πνζφ απφ ην άιιν θαη ν θφξνο πνπ αλαινγεί είλαη ε δηαθνξά ηνπο. 

Με ην λφκν 2056/1992 επαλέξρεηαη ε Β΄ πεγή εηζνδήκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα  

ελζσκαηψλεηαη κε ηελ Α’ πεγή εηζνδήκαηνο. Καηαξγείηαη σο κέζνδνο ππνινγηζκνχ 

ηνπ θφξνπ ε αθαίξεζε θφξνπ απφ θφξν. Σαπηφρξνλα ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ 

νηθνλνκία επέθεξε ε επηβνιή θνξνιφγεζεο ζηα θέξδε ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ κε 

ζπληειεζηή 35%. 

Σν 1994 ςεθίζηεθε θαη απνηέιεζε ηελ λέα πξαγκαηηθφηεηα ζηα θνξνινγηθά 

δξψκελα ηεο ρψξαο ν λφκνο 2238/1994 ν νπνίνο θαη εθαξκφζηεθε γηα πεξίπνπ 20 

ρξφληα .Σν λέν απηφ λνκνζέηεκα ην νπνίν ζπκπεξηιάκβαλε ζηα άξζξα ηνπ ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηφζν γηα ηελ θνξνινγία εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ φζν 

θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ην νπνίν ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξψζεθε θαη 

αληηθαηαζηάζεθε ζηε δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ πνιιέο θνξέο, θαηάθεξε λα δηακνξθψζεη, 

παξά ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ, θαη πξνθαλψο εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ πιήζνπο 

δηεπθξηληζηηθψλ εγθπθιίσλ πνπ εθδφζεθαλ γη απηφ, έλα νινθιεξσκέλν θαη ζαθή  

θνξνινγηθφ πεξηβάιινλ γηα ηνλ πνιίηε. 

Σν 2013, ζηα πιαίζηα ζρεδηαζκνχ θνξνινγηθήο κεηαξξχζκηζεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ, πινπνηήζεθε θαη ςεθίζηεθε ν λένο θψδηθαο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 

λφκνο 4172/2013 κε έλαξμε απφ ην θνξνινγηθφ έηνο 2014.Ο λένο λφκνο επηδηψθεη λα 

απινπνηήζεη ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο θαη λα ελαξκνληζηεί κε ηελ 

Δπξσπατθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Ωο λέν λνκνζέηεκα ζε 

αξθεηά ζεκεία ηνπ θξίλεηαη δπζλφεην θαη παξνπζηάδεη αζάθεηεο θαη πηζαλά θελά.
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2: ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

2.0 Υορολογητϋο ειςόδημα 
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 7 απινπνηείηαη ν ηξφπνο εμεχξεζεο 

ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο θαηά ηα δηεζλή πξφηππα. Δηδηθφηεξα νξίδεηαη φηη, ην 

θνξνινγεηέν εηζφδεκα είλαη απηφ πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ δαπαλψλ, 

φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο αλά θαηεγνξία (πεγή εηζνδήκαηνο, 

απφ ην αθαζάξηζην εηζφδεκα.
11

 

2.1 Κατηγορύεσ (πηγϋσ ) ειςοδόματοσ 
Ο θψδηθαο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο δηαθξίλεη ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο 

αθαζάξηζησλ εηζνδεκάησλ : 

Α) Δηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο. 

Β) Δηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Γ) Δηζφδεκα απφ θεθάιαην. 

Γ) Δηζφδεκα απφ ππεξαμία κεηαβίβαζεο  θεθαιαίνπ. 

 

Πίλαθαο 1:Καηεγνξίεο (πεγέο ) εηζνδήκαηνο 

Ν .4172/2013 Ν.2238/1994 
Δηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο     Σ’ Δηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο 

Δηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα Γ Δηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο 

 Δ /Δηζφδεκα απφ γεσξγηθέο επηρεηξήζεηο 

 Ε Δηζφδεκα απφ ππεξεζίεο ειεπζέξησλ 

επαγγεικάησλ θαη απφ θάζε άιιε πεγή 

Δηζφδεκα απφ θεθάιαην Α’ Δηζφδεκα απφ αθίλεηα 

 Β’ Δηζφδεκα απφ αθίλεηα 

 Γ’ Δηζφδεκα απφ θηλεηέο αμίεο 

Δηζφδεκα απφ ππεξαμία κεηαβίβαζεο 

θεθαιαίνπ 

 Άξζξν 33 Ν.2238/1994 «Κέξδε ππεξαμίαο 

θεθαιαίνπ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 

κεηαβίβαζε αθηλήησλ», φπσο απηφ ηέζεθε 

κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ 

Ν.4110/2013 

 

  

 

 

                                                           
1
Δεν υπάρχει διαφορά με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 4 του Ν.2238/1994 οι οποίεσ ορίηουν ότι 

«Ειςόδθμα ςτο οποίο επιβάλλεται ο φόροσ είναι το ειςόδθμα που προζρχεται από κάκε άλλθ πθγι φςτερα από 
τθν αφαίρεςθ των δαπανϊν για τθν απόκτθςθ του, όπωσ αυτό προςδιορίηεται ειδικότερα ςτα άρκρα 20 ζωσ 
51.» 
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Δπηζεκάλζεηο 

Α) Κάζε θαηεγνξία εηζνδήκαηνο, ππφθεηηαη ζε δηαθνξεηηθή θνξνιφγεζε ζπλεπψο 

παύεη λα ηζρύεη πιένλ ε έλλνηα ηνπ ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο.
2
 

Β) χκθσλα θαη κε ηελ επηζηεκνληθή ππεξεζία ηεο Βνπιήο αλαθχπηεη δήηεκα σο 

πξνο ην εάλ ε εθαξκνγή δηαθνξεηηθήο θιίκαθαο θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ αλά 

θαηεγνξία εηζνδήκαηνο ζπλάδεη πξνο ηηο αξρέο ηεο θαζνιηθφηεηαο ηνπ θφξνπ ππφ 

πξνυπνζέζεηο: 

Αα) Οδεγεί ζε δηαθνξεηηθή θνξνινγηθή επηβάξπλζε εηζνδεκάησλ ηδίνπ χςνπο 

αλαιφγσο ηεο πεγήο απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη. 

Β) Οδεγεί ζε βαξχηεξε θνξνινγηθή επηβάξπλζε θνξνινγνπκέλσλ κε κηθξφηεξν 

εηζφδεκα πξνεξρφκελν απφ κία πεγή  ελ ζρέζε  πξνο άιινπο κε κεγαιχηεξν 

εηζφδεκα, ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ πεξηζζφηεξεο πεγέο. 

2.2 Υορολογικό ϋτοσ 
Α) Σν Φνξνινγηθό έηνο ηαπηίδεηαη κε ην εκεξνινγηαθφ έηνο .χκθσλα δε κε ηελ 

αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ Ν.4172/2013 ν φξνο θνξνινγηθό έηνο αληηθαζηζηά ηηο 

έλλνηεο δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο θαη νηθνλνκηθό έηνο πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ν 

Ν.2238/1994. 

Β) Γηα ηα λνκηθά πξφζσπα ή ηηο λνκηθέο νληφηεηεο πνπ ηεξνχλ δηπινγξαθηθά βηβιία 

ην θνξνινγηθφ έηνο κπνξεί λα ιήγεη ζηηο 30 Ηνπλίνπ. 

Γ) ε θακία πεξίπησζε ην θνξνινγηθφ έηνο δελ κπνξεί  λα ππεξβαίλεη ηνπο 12 κήλεο, 

ζπλεπψο θαηαξγείηαη ε ππεξδσδεθάκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο. 

Γ) Έλα λνκηθφ πξφζσπν ή κηα λνκηθή νληφηεηα πνπ είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο ζηελ 

Διιάδα θαη αλήθεη θαηά πνζνζηφ πνπ ππεξβαίλεη ην 50% ζε αιινδαπφ λνκηθφ 

πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη σο θνξνινγηθφ έηνο ην 

θνξνινγηθφ έηνο ηνπ αιινδαπνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή λνκηθήο νληφηεηαο. 

1
Δ) ε πεξίπησζε πνπ ν Φνξνινγνχκελνο πξνβαίλεη ζε έλαξμε ή παχζε εξγαζηψλ ή 

δξαζηεξηνηήησλ ζηε δηάξθεηα ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο, ην πξψην θνξνινγηθφ έηνο 

ιήγεη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ θαη ην ηειεπηαίν θνξνινγηθφ έηνο αξρίδεη ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ, κε ηελ επηθχιαμε κφλν γηα ηα λνκηθά πξφζσπα ή ηηο λνκηθέο νληφηεηεο 

πνπ ηεξνχλ δηπινγξαθηθά βηβιία φπνπ γηα απηέο, ην θνξνινγηθφ έηνο κπνξεί λα ιήγεη 

ηελ 30ε Ηνπλίνπ . 

                                                           
12 

Διατάξεισ του πρϊτου εδαφίου τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 4 του Ν.2238/1994. Για να βρεκεί 
το ςυνολικό ειςόδθμα, ακροίηονται τα επί μζρουσ ειςοδιματα των κατθγοριϊν Α’ ζωσ Ζ’ τθσ 
προθγοφμενθσ παραγράφου τα οποία αποκτϊνται από κάκε φυςικό πρόςωπο είτε κατά το 
οικονομικό ζτοσ το προθγοφμενο από τθ φορολογία, είτε κατά το θμερολογιακό ι διαχειριςτικό ι 
γεωργικό ζτοσ το οποίο ζλθξε μζςα ςτο προθγοφμενο από τθ φορολογία οικονομικό ζτοσ. Κατά τθν 
άκροιςθ αυτι ςυμψθφίηονται τα κετικά και αρνθτικά ςτοιχεία των επί μζρουσ ειςοδθμάτων.»   
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2.3 Φρόνοσ κτόςησ του ειςοδόματοσ 
Υξφλνο θηήζεο ηνπ εηζνδήκαηνο  ζεσξείηαη ν ρξφλνο πνπ ν δηθαηνχρνο απέθηεζε ην 

δηθαίσκα είζπξαμεο ηνπ. 

 

Καη ΄ εμαίξεζε, γηα ηηο αλείζπξαθηεο  δεδνπιεπκέλεο  απνδνρέο  πνπ εηζπξάηηεη 

θαζπζηεξεκέλα ν δηθαηνχρνο εηζνδήκαηνο απφ κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο ζε 

θνξνινγηθφ έηνο κεηαγελέζηεξν, ρξφλνο απφθηεζεο ηνπ ελ ιφγσ εηζνδήκαηνο 

ζεσξείηαη ν ρξφλνο πνπ εηζπξάηηνληαη, εθφζνλ αλαγξάθνληαη δηαθεθξηκέλα ζηελ 

εηήζηα βεβαίσζε απνδνρψλ πνπ ρνξεγείηαη ζηνλ δηθαηνχρν. 

Δπηζήκαλζε : 

Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Κ.Φ.Δ. ξεηά νξίδνπλ φηη, ρξόλνο  

θηήζεο ηνπ εηζνδήκαηνο απφ νπνηαδήπνηε θαηεγνξία (πεγή ) πξνέιεπζεο, ζεσξείηαη 

ν ρξφλνο πνπ ν δηθαηνχρνο απέθηεζε ην δηθαίσκα είζπξαμεο ηνπ. 

 

2.4 Πύςτωςη (μεύωςη) φόρου που ϋχει καταβληθεύ ςτην αλλοδαπό 
Α) Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο έλαο θνξνινγνχκελνο πνπ έρεη 

θνξνινγηθή θαηνηθία ζηελ Διιάδα απνθηά εηζφδεκα ζηελ αιινδαπή, ν θαηαβιεηένο 

θφξνο εηζνδήκαηνο ηνπ ελ ιφγσ θνξνινγνχκελνπ, φζνλ αθνξά ζην ελ ιφγσ 

εηζφδεκα, κεηψλεηαη θαηά ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ θαηαβιήζεθε ζηελ αιινδαπή γηα 

απηφ ην εηζφδεκα. 

Β)Ζ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ηνπ θφξνπ ζηελ αιινδαπή απνδεηθλχεηαη κε ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ν.4174/2013.(θψδηθαο 

Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο).
3
 

Γ)Ζ κείσζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο  απφ ηνλ θφξν πνπ έρεη θαηαβιεζεί ζηελ 

αιινδαπή, δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί γηα ην 

εηζφδεκα απηφ ζηελ Διιάδα. 

1
 

  

                                                           
1
 φμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 16 του Ν.4174/2013 (κϊδικασ 

Φορολογικισ Διαδικαςίασ ), τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ζγγραφα, κακϊσ και κάκε αναγκαία 
λεπτομζρεια για τθν πίςτωςθ του φόρου αλλοδαπισ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 9 
του Κ.Φ.Ε., κακορίηονται με απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα.   
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3 : ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΨΝ 

ΠΡΟΨΠΨΝ 

3.0 Ϊννοια εργαςιακόσ ςχϋςησ η οπούα οριοθετεύ την κατηγορύα του 

ειςοδόματοσ από μιςθωτό εργαςύα και ςυντϊξεισ 
Ζ εξγαζηαθή ζρέζε πθίζηαηαη φηαλ έλα θπζηθφ πξφζσπν παξέρεη ππεξεζίεο: 

Α) ην πιαίζην ζχκβαζεο εξγαζίαο  ζχκθσλα κε ην εξγαηηθφ δίθαην 

Β) Βάζεη ζχκβαζεο, πξνθνξηθήο ή έγγξαθεο, κε ηελ νπνία ην θπζηθφ πξφζσπν 

απνθηά ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε άιιν πξφζσπν, ην νπνίν έρεη ην δηθαίσκα λα 

νξίδεη θαη λα ειέγρεη ηνλ ηξφπν, ην ρξφλν θαη ηνλ ηφπν εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ. 

Γ) Οη φπνηεο ξπζκίζεηο
4
απφ ηε λνκνζεζία πεξί κηζζνινγίνπ θαη εηδηθψλ κηζζνινγίσλ 

ησλ ππαιιήισλ θαη ιεηηνπξγψλ ηνπ δεκνζίνπ. 

Γ) Ωο δηεπζπληήο ή κέινο ηνπ Γ.. εηαηξείαο ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή 

λνκηθήο νληφηεηαο. 

Σα πάζεο  θχζεο εηζνδήκαηα ζε ρξήκα ή είδνο πνπ θαηαβάιινληαη ζε «δηεπζπληή ή 

κέινο ηνπ Γ.. εηαηξείαο ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή λνκηθήο νληφηεηαο» 

ραξαθηεξίδνληαη σο εηζνδήκαηα απφ κηζζσηή εξγαζία. 

Δ) Ωο δηθεγφξνο έλαληη πάγηαο αληηκηζζίαο γηα ηελ παξνρή λνκηθψλ ππεξεζηψλ. 

Σ) Βάζεη έγγξαθσλ ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ ή ζπκβάζεσλ έξγνπ, κε 

θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο  ηα νπνία δελ ππεξβαίλνπλ ηα 3,ή 

εθφζνλ ππεξβαίλνπλ ηνλ αξηζκφ  απηφλ, πνζνζηφ 75% ηνπ αθαζάξηζηνπ εηζνδήκαηνο 

απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πξνέξρεηαη απφ 1 απφ ηα θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ηηο ελ ιφγσ ππεξεζίεο θαη εθφζνλ δελ 

έρεη ηελ εκπνξηθή ηδηόηεηα θαη δελ δηαηεξεί επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε πνπ 

δηαθέξεη από ηελ θαηνηθία ηνπ θαη δελ έρεη άιια εηζνδήκαηα ησλ πεξηπηψζεσλ  α’ 

έσο θαη ε’ ηεο  παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 12,(απφ κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο). 

3.1 Μορφϋσ των ακαθϊριςτων ειςοδημϊτων από μιςθωτό εργαςύα 

και ςυντϊξεισ και εξαιρϋςεισ  του ειςοδόματοσ από τον υπολογιςμό 

του ειςοδόματοσ από μιςθωτό εργαςύα και ςυντϊξεισ 
1
 

 

 

 

                                                           
4
 Η περίπτωςθ γ’ ξεκινάει με τθ φράςθ «Οι όποιεσ ρυκμίηονται….», αντί του ορκοφ κατά τθν άποψθ 

μου, «Οι όποιεσ ρυκμίςεισ…» 
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Πίλαθαο 1 : Αθαζάξηζην εηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο –Δμαηξέζεηο 

Αθαζάξηζην εηζόδεκα από κηζζσηή 

εξγαζία θαη ζπληάμεηο 

Δμαηξνύκελα εηζνδήκαηα από κηζζσηή 

εξγαζία θαη ζπληάμεηο 

Ζκεξνκίζζην, κηζζφο, επηδφκαηα αδείαο, 

επίδνκα αζζελείαο, επίδνκα 

ενξηψλ,απνδεκίσζε κε ιεθζείζαο 

άδεηαο, ακνηβέο, πξνκήζεηεο, επηκίζζηα 

θαη θηινδσξήκαηα 

 

Απνδεκίσζε εμφδσλ δηακνλήο θαη 

ζίηηζεο πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί απφ ηνλ 

εξγαδφκελν απνθιεηζηηθά γηα ζθνπνχο 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

εξγνδφηε 

Δπηδφκαηα πεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ 

επηδφκαηνο θφζηνπο δηαβίσζεο, ηεο 

εκεξήζηαο απνδεκίσζεο, ηνπ επηδφκαηνο 

ελνηθίνπ, ηεο απνδεκίσζεο εμφδσλ 

θηινμελίαο ή ηαμηδίνπ 

Απνδεκίσζε γηα έμνδα θίλεζεο πνπ 

θαηαβάιινληαη απφ ηνλ εξγνδφηε γηα 

ππεξεζηαθνχο ιφγνπο, εθφζνλ αθνξνχλ 

έμνδα θίλεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

απφ ηνλ εξγαδφκελν θαηά ηελ εθηέιεζε 

ηεο ππεξεζίαο ηνπ 

Απνδεκίσζε εμφδσλ ζηα νπνία έρεη 

ππνβιεζεί ν εξγαδφκελνο ή ζπγγεληθφ 

πξφζσπν ηνπ εξγαδνκέλνπ 

 

Απνδεκίσζε εμφδσλ δηακνλήο θαη 

ζίηηζεο κε ηε κνξθή ηνπ επηδφκαηνο 

αιινδαπήο πνπ ρνξεγείηαη ζε 

ππαιιήινπο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ 

θαη ησλ ινηπψλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ 

ππεξεζηψλ 

Παξνρή νπνηαζδήπνηε κνξθήο πνπ 

ιακβάλεη ν εξγαδφκελνο πξηλ ηελ έλαξμε 

ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο 

Κξαηήζεηο ππέξ ησλ αζθαιηζηηθψλ 

ηακείσλ, νη νπνίεο επηβάιινληαη κε λφκν 

Απνδεκηψζεηο γηα ηε ιχζε ή θαηαγγειία 

ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο 

Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ θαηαβάιιεη 

ν εξγαδφκελνο 
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3.2 Παροχϋσ ςε εύδοσ (χετικό η εγκύκλιοσ ΠΟΛ.1219/06.10.2014) 

3.3 Γενικόσ κανόνασ  ςυνυπολογιςμού των παροχών ςτο 

φορολογητϋο ειςόδημα 
Οπνηεζδήπνηε παξνρέο ζε είδνο πνπ ιακβάλεη έλαο εξγαδφκελνο  ή ζπγγεληθφ 

πξφζσπν απηνχ ζπλππνινγίδνληαη  ζην θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηνπ ζηελ αγνξαία 

αμία ηνπο, εθφζνλ ε ζπλνιηθή αμία ησλ παξνρψλ ζε είδνο ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 

300,00 επξψ αλά θνξνινγηθφ έηνο. 

3.4 Παραχώρηςη οχόματοσ 
Ζ αγνξαία αμία ηεο παξαρψξεζεο ελφο νρήκαηνο ζε εξγαδφκελν  ή εηαίξν, ή κέηνρν 

απφ έλα θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα, γηα νπνηνδήπνηε ρξνληθφ 

δηάζηεκα ελφο θνξνινγηθνχ έηνπο ζπλππνινγίδεηαη ζην θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηνπ. 

Ζ αγνξαία αμία ππνινγίδεηαη ζε πνζνζηφ 30% ηνπ θφζηνπο ηνπ νρήκαηνο πνπ 

εγγξάθεηαη σο δαπάλε ζηα βηβιία ηνπ εξγνδφηε κε ηε κνξθή ηεο απόζβεζεο  

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηειώλ θπθινθνξίαο, επηζθεπώλ, ζπληεξήζεσλ, θαζψο θαη 

ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηνδνηηθνύ θόζηνπο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αγνξά ηνπ νρήκαηνο ή 

ηνπ κηζζώκαηνο. 

Αθαζάξηζην εηζόδεκα από κηζζσηή 

εξγαζία θαη ζπληάμεηο 

Δμαηξνύκελα εηζνδήκαηα από κηζζσηή 

εξγαζία θαη ζπληάμεηο 

πληάμεηο πνπ ρνξεγνχληαη απφ θχξην 

θαη επηθνπξηθφ θνξέα ππνρξεσηηθήο 

αζθάιηζεο, θαζψο θαη απφ 

επαγγεικαηηθά ηακεία πνπ έρνπλ 

ζπζηαζεί κε λφκν 

Ζ εθάπαμ θαηαβαιιφκελε παξνρή απφ 

ηακεία πξφλνηαο θαη αζθαιηζηηθνχο 

νξγαληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ, θαζψο θαη 

επαγγεικαηηθά ηακεία πνπ έρνπλ 

ζπζηαζεί κε λφκν ζηνπο αζθαιηζκέλνπο  

θαη ηα εμαξηψκελα κέιε ηνπ 

αζθαιηζκέλνπ 

Αζθάιηζκα πνπ θαηαβάιιεηαη εθάπαμ ή 

κε ηε κνξθή πεξηνδηθήο παξνρήο ζην 

πιαίζην νκαδηθψλ αζθαιηζηεξίσλ 

ζπληαμηνδνηηθψλ ζπκβνιαίσλ 

Ζ αμία ησλ δηαηαθηηθψλ ζίηηζεο αμίαο 

έσο 6,00 επξψ αλά εξγάζηκε εκέξα 

Κάζε άιιε παξνρή πνπ εηζπξάηηεηαη 

έλαληη πθηζηάκελεο  παξειζνχζαο ή 

κειινληηθήο εξγαζηαθήο ζρέζεο 

Οη παξνρέο αζήκαληεο  αμίαο κέρξη ηνπ 

πνζνχ ησλ 27,00 επξψ εηεζίσο 

 Σα αζθάιηζηξα πνπ θαηαβάιινληαη απφ 

ηνλ εξγαδφκελν ή ηνλ εξγνδφηε γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ εξγαδφκελνπ ζην 

πιαίζην νκαδηθψλ αζθαιηζηεξίσλ 

ζπληαμηνδνηηθψλ ζπκβνιαίσλ 
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ε πεξίπησζε πνπ ην θφζηνο είλαη κεδεληθφ, ε αγνξαία αμία ηεο παξαρψξεζεο 

νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 30% ηεο κέζεο δαπάλεο ή ηεο απφζβεζεο θαηά ηα 3 ηειεπηαία 3 

έηε. 

 

Παξάδεηγκα 

Δπηρείξεζε παξαρσξεί φρεκα ζε εξγαδφκελν γηα ην νπνίν, ζην νηθείν θνξνινγηθφ 

έηνο, έρεη εγγξάςεη δαπάλεο ζηα βηβιία ηεο (επηζθεπψλ, ζπληεξήζεσλ θαη 

απνζβέζεσλ) ζπλνιηθνχ χςνπο  12.000,00 επξψ. 

Κφζηνο νρήκαηνο                                                                                            12.000,00 

Δπί πληειεζηή                                             30% 

Αγνξαία αμία *3.600,00 

*Σν πνζφ ησλ 3.600,00 επξψ ζα ζπλππνινγηζζεί ζην θνξνινγεηέν εηζφδεκα απφ 

κηζζσηή εξγαζία ηνπ εξγαδφκελνπ. 

3.3 Υνξήγεζε δαλείνπ 

Αθνξά ηελ παξνρή ζε είδνο πνπ πξνθχπηεη απφ ρνξήγεζε δαλείνπ, πξνο 

εξγαδφκελν, ή εηαίξν  ή κέηνρν απφ έλα θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή 

νληφηεηα. 

3.5 Όταν υφύςταται ϋγγραφη ςυμφωνύα δανεύου 
Δθφζνλ πθίζηαηαη έγγξαθε ζπκθσλία δαλείνπ, σο παξνρή ζε είδνο ινγίδεηαη ην πνζφ 

ηεο δηαθνξάο ηφθσλ ε νπνία δηαθνξά πξνθχπηεη κεηαμχ ησλ ηφθσλ πνπ ζα θαηέβαιε 

ν εξγαδφκελνο ζηε δηάξθεηα  ηνπ εκεξνινγηαθνχ κήλα θαηά ηνλ νπνίν έιαβε ηελ 

παξνρή, εάλ ην επηηφθην ππνινγηζκνχ ησλ ηφθσλ ήηαλ ην κέζν επηηφθην αγνξάο φπσο 

νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαηά ηνλ ίδην κήλα θαη ησλ ηφθσλ 

πνπ ηπρφλ θαηέβαιε ν εξγαδφκελνο ζηε δηάξθεηα ηνπ ελ ιφγσ εκεξνινγηαθνχ κήλα. 

Παξάδεηγκα 

Σφθνη πνπ ζα θαηέβαιιε ν εξγαδφκελνο                                                    500,00 

Μείνλ  Σφθνη πνπ θαηέβαιιε                                        100,00 

Γηαθνξά (παξνρή ζε είδνο)                                                                          400,00 
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3.6 Όταν δεν υφύςταται ϋγγραφη ςυμφωνύα δανεύου 
ε πεξίπησζε πνπ δελ πθίζηαηαη έγγξαθε ζπκθσλία δαλείνπ, ην ζχλνιν ηνπ αξρηθνχ 

θεθαιαίνπ ινγίδεηαη σο παξνρή ζε είδνο. 

3.7 Προκαταβολό μιςθού 
Ζ πξνθαηαβνιή κηζζνχ άλσ ησλ 3 κελψλ ζεσξείηαη δάλεην. ηελ πεξίπησζε απηή σο 

παξνρή ζε είδνο ινγίδεηαη ην πνζφ ηεο δηαθνξάο ηφθσλ ε νπνία δηαθνξά πξνθχπηεη 

κεηαμχ ησλ ηφθσλ πνπ ζα θαηέβαιε ν εξγαδφκελνο ζηε δηάξθεηα ηνπ εκεξνινγηαθνχ 

κήλα θαηά ηνλ νπνίν έιαβε ηελ παξνρή (πξνθαηαβνιή κηζζνχ), θαηά ηα νξηδφκελα 

ζηελ πεξίπησζε δαλείνπ κε έγγξαθε ζπκθσλία. 

3.8 Παραχώρηςη κατοικύασ 
Ζ αγνξαία αμία ηεο παξαρώξεζεο θαηνηθίαο ζε εξγαδφκελν ή εηαίξν, ή κέηνρν απφ 

έλα θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα γηα νπνηνδήπνηε ρξνληθφ δηάζηεκα 

ελφο θνξνινγηθνχ έηνπο, απνηηκάηαη :
5 

Α) ε πεξίπησζε κηζζσκέλεο θαηνηθίαο  ζην πνζό ηνπ κηζζώκαηνο πνπ θαηαβάιιεη 

ε επηρείξεζε. 

Β) ε πεξίπησζε ηδηόθηεηεο θαηνηθίαο ζε πνζνζηφ 3% επί ηεο αληηθεηκεληθήο 

αμίαο ηνπ αθηλήηνπ. 

Παξαδείγκαηα 

 Δπηρείξεζε παξαρσξεί ηδηφθηεηε θαηνηθία, γηα φιν ην έηνο, ζε εξγαδφκελν 

αληηθεηκεληθήο αμίαο  200.000,00 επξψ . 

Αληηθεηκεληθή αμία                                           200.000,00 

Δπί πληειεζηή                                           3% 

Αγνξαία αμία*6.000,00 

*Σν πνζφ ησλ 6.000,00 επξψ ζα ζπλππνινγηζζεί ζην θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηνπ 

εξγαδφκελνπ. 

 

1
 

 

 Δπηρείξεζε παξαρσξεί κηζζσκέλε θαηνηθία, γηα φιν ην έηνο, ζε εξγαδφκελν 

γηα ηελ νπνία θαηαβάιιεη κεληαίν κίζζσκα χςνπο 600,00 επξψ. 

                                                           
5 
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Μεληαίν κίζζσκα                                        600,00 

Δπί         Μήλεο παξαρψξεζεο           12 

Αγνξαία αμία *7.200,00 

*Σν πνζφ ησλ 7.200,00 επξψ ζα ζπλππνινγηζζεί  ζην θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηνπ 

εξγαδφκελνπ. 

4.Δηζνδήκαηα από κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο πνπ απαιιάζζνληαη από ην 

θόξν 

Πίλαθαο 2: Απαιιαζζφκελα απφ ην θφξν εηζνδήκαηα απφ κηζζσηή εξγαζία θαη 

ζπληάμεηο 

 

Σν εηζφδεκα πνπ απνθηάηαη θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο απφ αιινδαπφ 

δηπισκαηηθφ ή πξνμεληθφ εθπξφζσπν, θάζε θπζηθφ πξφζσπν πνπ εξγάδεηαη ζε 

πξεζβεία, δηπισκαηηθή απνζηνιή, πξνμελείν ή απνζηνιή αιινδαπνχ θξάηνπο γηα ηελ 

δηεθπεξαίσζε θξαηηθψλ ππνζέζεσλ πνπ είλαη πνιίηεο ηνπ ελ ιφγσ θξάηνπο θαη 

θάηνρνο δηπισκαηηθνχ δηαβαηεξίνπ, θαζψο θαη απφ θάζε θπζηθφ πξφζσπν πνπ 

εξγάδεηαη ζε ζεζκηθφ φξγαλν ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο ή Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ πνπ 

έρεη εγθαηαζηαζεί βάζεη δηεζλνχο ζπλζήθεο ηελ νπνία εθαξκφδεη ε Διιάδα 

Ζ δηαηξνθή πνπ ιακβάλεη   ν/ε  δηθαηνχρνο  ζχκθσλα κε δηθαζηηθή  απφθαζε ή 

ζπκβνιαηνγξαθηθή  πξάμε 

Ζ ζχληαμε πνπ θαηαβάιιεηαη ζε αλάπεξνπο  πνιέκνπ θαη ζε ζχκαηα ή νηθνγέλεηεο  

ζπκάησλ πνιέκνπ θαζψο θαη ζε αλάπεξνπο εηξεληθήο πεξηφδνπ, ζηξαηησηηθνχο 

γεληθά, πνπ ππέζηεζαλ βιάβε θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπο 

Σν εμσηδξπκαηηθφ επίδνκα θαη θάζε ζπλαθέο πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη ζε εηδηθέο 

θαηεγνξίεο αηφκσλ  κε αλαπεξίεο 

Οη κηζζνί, νη ζπληάμεηο θαη ε πάγηα αληηκηζζία πνπ ρνξεγνχληαη ζε αλάπεξνπο κε 

πνζνζηφ αλαπεξίαο άλσ ηνπ 80% 

Σν επίδνκα αλεξγίαο πνπ θαηαβάιιεη ν Ο.Α.Δ.Γ. ζηνπο δηθαηνχρνπο αλέξγνπο, 

εθφζνλ ην άζξνηζκα ησλ ινηπψλ εηζνδεκάησλ ηνπ θνξνινγνχκελνπ δελ ππεξβαίλεη 

εηεζίσο ηηο 10.000,00 επξψ 

Σν επίδνκα θνηλσληθήο αιιειεγγχεο ζπληαμηνχρσλ (Δ.Κ.Α.) πνπ θαηαβάιιεηαη 

ζηνπο δηθαηνχρνπο 

Σα ρξεκαηηθά πνζά πνπ θαηαβάιινληαη ζηνπο αλαγλσξηζκέλνπο πνιηηηθνχο  

πξφζθπγεο, ζε απηνχο  πνπ δηακέλνπλ πξνζσξηλά ζηελ Διιάδα γηα αλζξσπηζηηθνχο 

ιφγνπο θαη ζε φζνπο έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε γηα αλαγλψξηζε πξνζθπγηθήο ηδηφηεηαο, 

ε νπνία βξίζθεηαη ζην ζηάδην εμέηαζεο απφ ην Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο θαη 

Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, απφ θνξείο πνπ πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα παξνρήο 

νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ησλ πξνζθχγσλ, ηα νπνία ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνλ Ο.Ζ.Δ 

θαη ηελ Δπξσπατθή επηηξνπή. 



 
 

13 
 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4: Κλύμακεσ και ςυντελεςτϋσ φορολογύασ 

ειςοδόματοσ φυςικών προςώπων 

4.0 Κλύμακα φορολογύασ ειςοδόματοσ από μιςθωτό εργαςύα και 

ςυντϊξεισ 
Σν θνξνινγεηέν εηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο, κε εμαίξεζε ην 

εηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία ησλ αμησκαηηθψλ θαη θαησηέξσλ πιεξσκάησλ ηνπ 

Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ, ππνβάιιεηαη ζε θφξν ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε θιίκαθα:
6
 

Φνξνινγεηέν εηζόδεκα (επξώ) Φνξνινγηθόο πληειεζηήο 

<= 25.000,00 22% 

25.000,01 έσο θαη 42.000,00 32% 

>42.000,00 42% 

 

4.1 Μεύωςη φόρου ειςοδόματοσ από μιςθωτό εργαςύα και ςυντϊξεισ 

Α)Ο θφξνο πνπ πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ θιίκαθα κεηψλεηαη θαηά 

2.100,00 επξψ, φηαλ ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο 

δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 21.000,00 επξψ. 

Πξνζνρή : 

Δάλ ην πνζφ ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ είλαη κηθξφηεξν ησλ 2.100,00 επξψ, ην πνζφ 

ηεο κείσζεο πεξηνξίδεηαη ζην πνζφ ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ. 

1
 

 

Πίλαθαο 3: Μείσζε θφξνπ εηζνδήκαηνο απφ κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο 

Δηζόδεκα Αλαινγνύλ θόξνο Μείσζε θόξνπ Σειηθό πνζό 

θόξνπ 

7.000,00 1.540,00 

(1.540,00<2.100,00) 

1.540,00 0,00 

12.000,00 2.640,00 

(2.640,00>2.100,00) 

2.100,00 540,00 

 

Β) Γηα θνξνινγεηέν εηζφδεκα ην νπνίν ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 21.000,00 επξψ, ην 

πνζφ  ηεο κείσζεο κεηψλεηαη θαηά 100,00 επξψ αλά 1.000,00 επξψ ηνπ 

θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο . 

Γ) Όηαλ ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 42.000,00 επξψ, δελ 

ρνξεγείηαη κείσζε θφξνπ. 

                                                           
6 

 Ο τρόποσ με τον οποίο τίκεται θ κλίμακα αυτι, πικανόν να δθμιουργιςει ερμθνευτικά προβλιματα 
ςε ότι αφορά τθν προοδευτικότθτα τθσ. 
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4.2 υντελεςτϋσ φορολογύασ  ειςοδόματοσ  από μιςθωτό εργαςύα 

αξιωματικών και κατωτϋρων πληρωμϊτων Εμπορικού Ναυτικού 
Σν θνξνινγεηέν εηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία ησλ αμησκαηηθψλ θαη θαησηέξσλ 

πιεξσκάησλ ηνπ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ, ππνβάιιεηαη ζε θφξν κε ηνπο αθφινπζνπο 

ζπληειεζηέο: 

Αμησκαηηθνί Καηώηεξν πιήξσκα 

15% 10% 

 

4.3 Υορολογύα εφϊπαξ αποζημύωςησ που παρϋχεται ςτο δικαιούχο 

εξαιτύασ διακοπόσ τησ ςχϋςησ εργαςύασ 
Φνξνινγείηαη απηνηειψο κε εμάληιεζε ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο, θάζε εθάπαμ 

απνδεκίσζε πνπ παξέρεηαη απφ νπνηνλδήπνηε θνξέα θαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν 

δηαθνπήο  ηεο ζρέζεσο εξγαζίαο ή άιιεο ζχκβαζεο, ε νπνία ζπλδέεη ην θνξέα κε ην 

δηθαηνχρν ηεο απνδεκίσζεο. Ο θφξνο  ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε 

θιίκαθα:
7
 

Φνξνινγεηέν εηζόδεκα (επξώ) Φνξνινγηθόο ζπληειεζηήο 

<= 60.000,00 0% 

60.000,01 έσο θαη  100.000,00 10% 

100.000,01 έσο θαη 150.000,00 20% 

>150.000,00 30% 

 

Γελ θνξνινγείηαη ε εθάπαμ θαηαβαιιφκελε παξνρή απφ ηακεία πξφλνηαο θαη αζθαιηζηηθνχο 

νξγαληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ, θαζψο  θαη επαγγεικαηηθά ηακεία πνπ έρνπλ ζπζηαζεί κε λφκν ζηνπο 

αζθαιηζκέλνπο θαη ηα εμαξηψκελα κέιε ηνπ αζθαιηζκέλνπ, δηφηη εμαηξνχληαη απφ ηνλ ππνινγηζκφ 

ηνπ εηζνδήκαηνο απφ κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ζη’ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 14. 

4.4 Υορολογύα παροχών που καταβϊλλονται ςε εργαζόμενουσ  

προερχόμενεσ από αςφαλύςματα που καταβλόθηκαν ςτο πλαύςιο 

ομαδικών αςφαλιςτηρύων ςυνταξιοδοτικών ςυμβολαύων 

Σν αζθάιηζκα πνπ θαηαβάιιεηαη ζην πιαίζην νκαδηθψλ αζθαιηζηεξίσλ 

ζπληαμηνδνηηθψλ ζπκβνιαίσλ θνξνινγείηαη απηνηειψο. 

Πίλαθαο 4: πληειεζηέο θνξνινγίαο παξνρψλ πνπ θαηαβάιινληαη ζε εξγαδφκελνπο 

πξνεξρφκελεο απφ αζθαιίζκαηα πνπ θαηαβιήζεθαλ ζην πιαίζην νκαδηθψλ 

αζθαιηζηεξίσλ ζπληαμηνδνηηθψλ ζπκβνιαίσλ 

 

Υξόλνο 

θαηαβνιήο 

Πεξηνδηθά 

θαηαβαιιόκελε 

παξνρή 

Δθάπαμ θαηαβαιιόκελε 

παξνρή 

Μέρξη 40.000,00 επξώ 

 

Πάλσ από 

40.000,00 επξώ 

πκβαηηθφο ρξφλνο 15% 10% 20% 

Πξφσξε εμαγνξά 22,5% 15% 30% 
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4.5 Κλύμακα και ςυντελεςτϋσ φορολογύασ ειςοδόματοσ από 

επιχειρηματικό δραςτηριότητα 

4.5.0 Κλύμακα φορολογύασ ειςοδόματοσ από επιχειρηματικό 

δραςτηριότητα 
Α) Σα θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα  θνξνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηελ 

αθφινπζε θιίκαθα:
8
 

Φνξνινγεηέν εηζόδεκα (επξώ) Φνξνινγηθόο ζπληειεζηήο 

<_ 50.000,00 26% 

>50.000,00 33% 

 

Β) Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα κε πξψηε δήισζε έλαξμεο επηηεδεχκαηνο απφ 1εο 

Ηαλνπαξίνπ 2013 θαη γηα ηα 3 πξψηα έηε άζθεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο ν 

θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ηνπ πξψηνπ θιηκαθίνπ ηεο θιίκαθαο κεηψλεηαη θαηά 

50%,εθφζνλ ην εηήζην αθαζάξηζην εηζόδεκα ηνπο απφ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα δελ ππεξβαίλεη ηηο 10.000,00 επξψ .Καηά ζπλέπεηα ε αλσηέξσ 

θιίκαθα δηακνξθψλεηαη σο αθνινχζσο: 

Φνξνινγεηέν εηζόδεκα (επξώ) Φνξνινγηθόο ζπληειεζηήο (επξώ) 

<- 50.000,00 13% 

 

4.5.1 υντελεςτόσ φορολογύασ ειςοδόματοσ από ατομικό αγροτικό 

επιχεύρηςη και από προςαύξηςη περιουςύασ 

 

Πίλαθαο 5: πληειεζηήο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο  απφ αηνκηθή αγξνηηθή επηρείξεζε 

θαη απφ πξνζαχμεζε πεξηνπζίαο 

Κέξδε από αηνκηθή αγξνηηθή 

επηρείξεζε 

Δηζόδεκα από πξνζαύμεζε πεξηνπζίαο 

13% 33% 

 

4.6 Υορολογικόσ ςυντελεςτόσ και κλύμακα για το ειςόδημα από 

κεφϊλαιο 

4.6.0 Κλύμακα φορολογύασ ειςοδόματοσ από ακύνητη περιουςύα 
Σν εηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία θνξνινγείηαη ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε 

θιίκαθα:
9 

Φνξνινγεηέν εηζόδεκα (επξώ) Φνξνινγηθόο ζπληειεζηήο 

<- 12.000,00 11% 

>12.000,00 33% 
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4.6.1 Υορολογικού ςυντελεςτϋσ για το ειςόδημα από μερύςματα, 

τόκουσ και δικαιώματα 
Πίλαθαο 6: πληειεζηέο θνξνινγίαο  γηα ην εηζφδεκα απφ κεξίζκαηα, ηφθνπο θαη 

δηθαηψκαηα 

Δηζνδήκαηα από 

κεξίζκαηα 

Δηζνδήκαηα από ηόθνπο Δηζνδήκαηα από 

δηθαηώκαηα 

10% 15% 20% 

 

Ο θφξνο απηφο παξαθξαηείηαη κε ηελ θαηαβνιή ησλ ελ ιφγσ εηζνδεκάησλ θαη 

εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ δηθαηνχρσλ γηα ηα εηζνδήκαηα απηά . 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5 :Αντικειμενικϋσ δαπϊνεσ και υπηρεςύεσ  (τεκμόρια 

διαβύωςησ) 

5.0 Κατοικύεσ 
Πίλαθαο 7: Αληηθεηκεληθή δαπάλε θαηνηθίαο 

Αληηθεηκεληθή  δαπάλε θύξηαο θαηνηθίαο* 

(Σηκέο δώλεο θαη δαπαλώλ ζε επξώ αλά ηεηξαγσληθό κέηξν) 

Δπηθάλεηα Σηκή δώλεο έσο 

2.799,00 επξώ 

Σηκή δώλεο από 

2.800,00 έσο 

4.999,00 επξώ 

(πξνζαύμεζε 

θαηά 40%) 

Σηκή δώλεο πάλσ 

από 5.000,00 επξώ 

(πξνζαύμεζε 

θαηά 70%) 

Σα πξψηα 80 ηκ. 40,00 56,00 68,00 

Σα επφκελα απφ 81 

έσο 120 ηκ 

65,00 91,00 110,50 

Σα επφκελα απφ 

121 έσο 200 ηκ 

110,00 154,00 187,00 

Σα επφκελα απφ 

201 έσο 300 ηκ 

200,00 280,00 340,00 

Πάλσ απφ 300 ηκ. 400,00 560,00 680,00 

Βνεζεηηθνί ρψξνη 

γεληθά 

40,00 56,00 68,00 

 

*Σν πνζφ πνπ πξνθχπηεη, σο αληηθεηκεληθή δαπάλε, πξνζαπμάλεηαη θαηά 20% γηα ηηο 

κνλνθαηνηθίεο. 

5.1 Επιβατηγϊ ιδιωτικόσ χρόςησ 
Πίλαθαο 8:Αληηθεηκεληθή δαπάλε επηβαηεγψλ ηδησηηθήο  ρξήζεο 

Αληηθεηκεληθή δαπάλε επηβαηεγώλ ηδησηηθήο ρξήζεο (Δ.Η.Υ.) 

Κπβηζκόο Πνζό δηακόξθσζεο δαπάλεο 

Μέρξη 1.200 θπβηθά εθαηνζηά 4.000,00 

Πάλσ απφ 1.200 έσο 2.000 θπβηθά 

εθαηνζηά 

Πξνζηίζεληαη 600,00 επξψ αλά 100 θ.ε. 

Πάλσ απφ 2.000 έσο 3.000 θπβηθά 

εθαηνζηά 

Πξνζηίζεληαη 900,00 επξψ αλά 100 θ.ε. 

Πάλσ απφ 3.000 θπβηθά εθαηνζηά Πξνζηίζεληαη 1.200,00 επξψ αλά 100 θ.ε. 

Γηα πάλσ απφ 5 έσο 10 έηε πξνβιέπεηαη κείσζε θαηά 30% 

Γηα πάλσ απφ 10 έηε πξνβιέπεηαη κείσζε θαηά 50% 

Πξνζνρή: Ζ εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε δελ εθαξκόδεηαη γηα επηβαηηθά 

απηνθίλεηα ηδησηηθήο ρξήζεο πνπ δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθό απζεληηθόηεηαο ην 

νπνίν εθδίδεηαη από δηεζλή ή εκεδαπό θνξέα πνπ έρεη αξκνδηόηεηα λα εθδίδεη 
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ηέηνην πηζηνπνηεηηθό, θαζώο θαη γηα επηβαηηθά απηνθίλεηα ηδησηηθήο ρξήζεο ηα 

νπνία είλαη εηδηθά δηαζθεπαζκέλα γηα θηλεηηθά αλαπήξνπο ζε πνζνζηό 

ηνπιάρηζηνλ 67%. 
10  

1
 

5.2 Ιδιωτικϊ ςχολεύα 
Πίλαθαο 9: Αληηθεηκεληθή δαπάλε ηδησηηθψλ ζρνιείσλ 

Αληηθεηκεληθή δαπάλε ηδησηηθώλ ζρνιείσλ (αλά καζεηή) 

Νεπηαγσγείν Γεκνηηθό Γπκλάζην-Λύθεην 

Όπσο ε δαπάλε απηή πξνθχπηεη απφ ηηο ζρεηηθέο απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ 

Δμαηξνχληαη ηα εζπεξηλά γπκλάζηα θαη ιχθεηα θαη ηα εηδηθά ζρνιεία αηφκσλ κε 

εηδηθέο αλάγθεο. 

ηελ πεξίπησζε δηαδεπγκέλσλ γνλέσλ φπνπ άιινο γνλέαο βαξχλεηαη κε ηα ηέθλα θαη 

άιινο θαηαβάιιεη ηηο δαπάλεο δηδάθηξσλ ησλ ηέθλσλ, ε εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε 

δηαβίσζεο βαξχλεη ηνλ γνλέα πνπ θαηαβάιιεη ηηο δαπάλεο απηέο. 

5.3 Βοηθητικό προςωπικό 
Πίλαθαο 10:Αληηθεηκεληθή  δαπάλε βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ 

Αληηθεηκεληθή δαπάλε βνεζεηηθνύ πξνζσπηθνύ (αλά απαζρνινύκελν) 

Οηθηαθνί Βνεζνί Οδεγνί 

απηνθηλήησλ 

Γάζθαινη Λνηπό πξνζσπηθό 

Όπσο ε δαπάλε απηή πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ αληίζηνηρε 

θαηεγνξία εξγαδνκέλσλ 

Ζ αληηθεηκεληθή δαπάλε δελ εθαξκφδεηαη φηαλ ν θνξνινγνχκελνο απαζρνιεί έλαλ 

κφλν νηθηαθφ βνεζφ, ή φηαλ ν ίδηνο ή πξφζσπν πνπ ζπλνηθεί κε απηφλ θαη ηνλ 

βαξχλεη, έρεη αλαπεξία 67% θαη πάλσ απφ δηαλνεηηθή θαζπζηέξεζε ή θπζηθή 

αλαπεξία ή είλαη ειηθίαο άλσ ησλ 65 εηψλ θαη απαζρνιεί έλα λνζνθφκν. 

 

5.4 κϊφη αναψυχόσ 

5.4.0 Μηχανοκύνητα ςκϊφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα και μη 
Πίλαθαο  11: Αληηθεηκεληθή δαπάλε κεραλνθίλεησλ ζθαθψλ αλνηθηνχ ηχπνπ 

 

                                                           
10  

Ωσ επιβατικά αυτοκίνθτα ιδιωτικισ χριςθσ ειδικά διαςκευαςμζνα για κινθτικά αναπιρουσ 
κεωροφνται εκείνα που διαςκευάςκθκαν φςτερα από άδεια τθσ αρμόδιασ αρχισ για να οδθγοφνται 
από πρόςωπα που παρουςιάηουν κινθτικι αναπθρία ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 67% ι για να 
μεταφζρουν αυτά τα πρόςωπα μαηί με τα αντικείμενα που είναι απαραίτθτα για τθ μετακίνθςθ τουσ. 
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Αληηθεηκεληθή δαπάλε 

Οιηθό κήθνο κέρξη κέηξα Οιηθό κήθνο πάλσ από 5 κέηξα 

4.000,00 2.000,00 αλά κέηξν 

 

5.5 Μηχανοκύνητα ό μικτϊ ςκϊφη με  χώρο ενδιαύτηςησ 

Πίλαθαο 12:Αληηθεηκεληθή δαπάλε κεραλνθίλεησλ ή κηθηώλ ζθαθώλ κε ρώξν 

ελδηαίηεζεο 

Οιηθό κήθνο Πνζό δηακόξθσζεο δαπάλεο 

Μέρξη θαη 7 κέηξα 12.000,00 

Πάλσ απφ 7 κέρξη θαη 10 κέηξα Πξνζηίζεληαη 3.000,00 επξψ αλά κέηξν 

Πάλσ απφ 10 κέρξη θαη 12 κέηξα Πξνζηίζεληαη 7.500,00 επξψ αλά κέηξν 

Πάλσ απφ 12 κέρξη θαη 15 κέηξα Πξνζηίζεληαη 15.000,00 επξψ αλά κέηξν 

Πάλσ απφ 15 κέρξη θαη 18 κέηξα Πξνζηίζεληαη 22.500,00 επξψ αλά κέηξν 

Πάλσ απφ 18 κέρξη θαη 22 κέηξα Πξνζηίζεληαη 30.000,00 επξψ αλά κέηξν 

Πάλσ απφ 22 κέηξα Πξνζηίζεληαη 50.000,00 επξψ αλά κέηξν 

 

Γηα πάλσ απφ 5 έσο 10 έηε πξνβιέπεηαη κείσζε θαηά 15% 

Γηα πάλσ απφ 10 έηε πξνβιέπεηαη κείσζε θαηά 30% 

5.6 Ιςτιοφόρα και πλούα αναψυχόσ που ϋχουν καταςκευαςθεύ ό 

καταςκευϊζονται ςτην Ελλϊδα εξ ολοκλόρου από ξύλο, τύπων 

«τρεχαντόρι», «βαρκαλϊσ», «πϋραμα», «τςερνύκι» και «λύμπερτυ» 

που προϋρχονται από την ελληνικό ναυτικό παρϊδοςη 
Σα πνζά ηεο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο κεηψλνληαη θαηά πνζνζηφ 50% γηα ηα 

ηζηηνθφξα θαη γηα ηα πινία αλαςπρήο  πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ή θαηαζθεπάδνληαη 

ζηελ Διιάδα εμ’ νινθιήξνπ απφ μχιν, ηχπσλ ηξεραληήξη, βαξθαιάο, πέξακα, 

ηζεξλίθη, θαη ιίκπεξηη πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ ειιεληθή λαπηηθή παξάδνζε. 

i) Γηα ζθάθε κε κφληκν πιήξσκα λαπηνινγεκέλν γηα νιφθιεξν ή κέξνο ηνπ έηνπο, 

ζηελ αληηθεηκεληθή δαπάλε, ε νπνία πξνθχπηεη πξνζηίζεηαη θαη ε ακνηβή ηνπ 

πιεξψκαηνο. 

ii) Σα ζθάθε επαγγεικαηηθήο ρξήζεο δελ ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ γηα ηελ 

αληηθεηκεληθή δαπάλε. 

iii) Αλαγλσξίδεηαη ε αθηλεζία γηα ηα ζθάθε αλαςπρήο ηδησηηθήο ρξήζεο .Γηα ηελ 

απφδεημε ηνπ ρξφλνπ αθηλεζίαο πξέπεη λα ζπλππνβάιιεηαη κε ηελ δήισζε 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Ληκεληθήο Αξρήο γηα ην αθξηβέο 

ρξνληθφ δηάζηεκα (ρξφλνο έλαξμεο θαη ιήμεο αθηλεζίαο ή ζπλέρηζε ηεο αθηλεζίαο 

θαηά ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο), πνπ ζα πξνθχπηεη απφ ηηο αληίζηνηρεο 

θαηαρσξήζεηο ζε ζρεηηθφ βηβιίν πνπ ζα ηεξείηαη απφ απηή. 
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5.7 Ανεμόπτερα –Αεροςκϊφη- Ελικόπτερα 

5.7.0 Ανεμόπτερα 
Γηα ηα αλεκφπηεξα ε εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε νξίδεηαη ζηηο 8.000,00 επξψ 

Σν πνζφ απηφ δελ κεηψλεηαη ιφγσ αθηλεζίαο ή παιαηφηεηαο ιφγσ απνπζίαο ζρεηηθήο 

πξφβιεςεο ζην λφκν. 

5.7.1 Τπερελαφρϋσ πτητικϋσ αθλητικϋσ μηχανϋσ 
Γηα ηηο ππεξειαθξέο πηεηηθέο αζιεηηθέο κεραλέο ε εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε 

νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ 20.000,00 επξψ. 

5.7.2 Αεροςκϊφη με κινητόρα κοινό, εςωτερικόσ καύςησ και 

ςτροβιλοελικοφόρα 
Γηα ηα  Αεξνζθάθε κε θηλεηήξα θνηλφ, εζσηεξηθήο θαχζεο θαη ζηξνβηινειηθνθφξα,ε 

εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε δηακνξθψλεηαη ζην πνζφ ησλ 65.000,00 επξψ γηα ηνπο 

150 πξψηνπο ίππνπο ηζρχνο ηνπ θηλεηήξα ηνπο πνπ πξνζαπμάλεηαη κε ην πνζφ ησλ 

500,00 επξψ γηα θάζε ίππν πάλσ απφ ηνπο 150. 

Ζ εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε δελ κεηψλεηαη ιφγσ αθηλεζίαο ή παιαηφηεηαο ιφγσ 

απνπζίαο ζρεηηθήο πξφβιεςεο ζην λφκν. 

5.7.3 Αεροςκϊφη αεριοπροωθούμενα (JET) 
Γηα αεξνζθάθε αεξηνπξνσζνχκελα  (JET)ε εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε 

δηακνξθψλεηαη ζην πνζφ ησλ 200,00 επξψ γηα θάζε  ιίκπξα ψζεζεο. 

Ζ εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε δελ κεηψλεηαη ιφγσ αθηλεζίαο ή παιαηφηεηαο  ιφγσ 

απνπζίαο ζρεηηθήο πξφβιεςεο ζην λφκν. 

 

5.7.4 Ελικόπτερα 
Γηα ειηθφπηεξα, ε εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε δηακνξθψλεηαη ζην πνζφ ησλ 

65.000,00 επξψ γηα ηνπο 150 πξψηνπο ίππνπο ηζρχνο ηνπ θηλεηήξα ηνπο πνπ 

πξνζαπμάλεηαη κε ην πνζφ ησλ 500,00 επξψ γηα θάζε ίππν πάλσ απφ ηνπο 150. 

Ζ εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε δελ κεηψλεηαη ιφγσ αθηλεζίαο ή παιαηφηεηαο  ιφγσ 

απνπζίαο  ζρεηηθήο πξφβιεςεο  ζην λφκν. 

 

5.8 Κολυμβητικϋσ δεξαμενϋσ (πιςύνεσ) 
Πίλαθαο 13: Αληηθεηκεληθή δαπάλε θνιπκβεηηθψλ δεμακελψλ 

Δπηθάλεηα Γηακόξθσζε 

αληηθεηκεληθήο  δαπάλεο 

Δζσηεξηθή 

 

 

Δμσηεξηθή 

Μέρξη 60 ηκ. 160,00 320,00 
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Γηα ηα πάλσ απφ 60 ηκ. 320,00 640,00 

i) Σα αλσηέξσ πνζά ηζρχνπλ θαη φηαλ ε δεμακελή είλαη ζπλαξκνινγνχκελε αθνχ ν 

λφκνο δελ θάλεη θακία δηάθξηζε. 

ii) Πξνθεηκέλνπ γηα θνηλφρξεζηεο πηζίλεο πνπ βξίζθνληαη ζε ζπγθξνηήκαηα 

πνιπθαηνηθηψλ ε εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε δηαβίσζεο επηκεξίδεηαη ζηνπο 

ηδηνθηήηεο ησλ αθηλήησλ κε βάζε ηα ρηιηνζηά θάζε δηακεξίζκαηνο ζην νηθφπεδν. 

5.9 Ελϊχιςτη ετόςια αντικειμενικό δαπϊνη διαβύωςησ 
Ζ ειάρηζηε εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε ηνπ θνξνινγνχκελνπ νξίδεηαη ζε 3.000,00 

επξψ πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ άγακν θαη ζε 5.000,00 επξψ γηα ηνπο ζπδχγνπο πνπ 

ππνβάιινπλ θνηλή δήισζε (2.500,00 επξψ ζηνλ θάζε έλαλ), κφλν εθ’ φζνλ 

δειψλεηαη πξαγκαηηθφ ε ηεθκαξηφ εηζφδεκα. 

Σν πνζφ ηεο ειάρηζηεο εηήζηαο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο δηαβίσζεο πξνζηίζεηαη ζηηο 

ινηπέο δαπάλεο δηαβίσζεο. 

5.10 Ετόςια αντικειμενικό δαπϊνη διαβύωςησ ςυνταξιούχων ϊνω 

των 65 ετών 
Οη εηήζηεο αληηθεηκεληθέο δαπάλεο πνπ ππνινγίδνληαη  πξνθεηκέλνπ γηα 

ζπληαμηνχρνπο  νη νπνίνη έρνπλ ππεξβεί ην 65
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο εθαξκφδνληαη 

κεησκέλεο θαηά πνζνζηφ 30%. 

5.11 Αμφιςβότηςη ετόςιασ αντικειμενικόσ δαπϊνησ διαβύωςησ 
Ο θνξνινγνχκελνο κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη  ηελ εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε 

δηαβίσζεο φηαλ απηή είλαη κεγαιχηεξε  απφ ηελ πξαγκαηηθή δαπάλε ηνπ 

θνξνινγνπκέλνπ θαη ησλ εμαξηψκελσλ κειψλ πνπ ηνλ βαξχλνπλ, εθφζνλ απηφ 

απνδεηθλχεηαη απφ ηνλ ππφρξεν κε βάζε πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ή ζηνηρεία. 

Πίλαθαο 14: Φνξνινγνχκελνη πνπ κπνξνχλ λα ακθηζβεηήζνπλ ηελ εηήζηα 

αληηθεηκεληθή δαπάλε δηαβίσζεο. 

Ακθηζβήηεζε εηήζηαο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο δηαβίσζεο 

(εθ’ φζνλ απνδεηθλχεηαη κε βάζε πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ή ζηνηρεία) 

Όζνη ππεξεηνχλ ηε ζηξαηησηηθή ζεηεία ηνπο ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο 

Όζνη είλαη θπιαθηζκέλνη 

Όζνη λνζειεχνληαη ζε λνζνθνκείν ε θιηληθή 

Όζνη είλαη άλεξγνη θαη δηθαηνχληαη βνήζεκα αλεξγίαο 

Όζνη ζπγθαηνηθνχλ κε ζπγγελείο πξψηνπ βαζκνχ θαη έρνπλ κεησκέλεο δαπάλεο 

δηαβίσζεο ιφγσ απνδεδεηγκέλεο ζπκβνιήο ζηηο δαπάλεο απηέο ησλ ζπγγελψλ ηνπο. 

Όζνη είλαη νξθαλνί αλήιηθνη νη νπνίνη έρνπλ ζηελ θπξηφηεηα ηνπο επηβαηηθά 

απηνθίλεηα ηδησηηθήο ρξήζεο απφ θιεξνλνκηά ηνπ παηέξα ή ηεο κεηέξαο ηνπο 

Όζνη πξνζθνκίδνπλ ζηνηρεία απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη φηη γηα ιφγνπο αλψηεξεο 

βίαο  πξαγκαηνπνίεζαλ δαπάλε κηθξφηεξε απφ ηελ αληηθεηκεληθή 
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i) Όηαλ ζπληξέρεη κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ακθηζβήηεζεο, ν 

θνξνινγνχκελνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ 

απφδεημε ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ θαη ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ειέγρεη ηελ αιήζεηα ησλ 

ηζρπξηζκψλ θαη ηελ αθξίβεηα ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θνξνινγνχκελνπ θαη 

κεηψλεη αλάινγα ηελ εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη 

ηζρπξηζκνί θαη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6: Δαπϊνεσ απόκτηςησ  περιουςιακών ςτοιχεύων 
Ωο εηήζηα δαπάλε ηνπ θνξνινγνπκέλνπ θαη ησλ εμαξηψκελσλ κειψλ ηνπ ινγίδνληαη 

θαη ηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ πξαγκαηηθά θαηαβάιινληαη γηα: 

Α) Αγνξά ε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε απηνθηλήησλ, δίηξνρσλ ή ηξίηξνρσλ  

απηνθηλνχκελσλ νρεκάησλ, πινίσλ αλαςπρήο θαη ινηπψλ ζθαθψλ αλαςπρήο, 

αεξνζθαθψλ θαη θηλεηψλ πξαγκάησλ κεγάιεο αμίαο. Ωο θηλεηά πξάγκαηα κεγάιεο 

αμίαο λννχληαη εθείλα πνπ ε αμία ηνπο ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 10.000,00 επξψ. Αλ ε 

αμία θάζε πξάγκαηνο είλαη κηθξφηεξε ηνπ πνζνχ απηνχ, ηα αγνξαζζέληα φκσο  

πξάγκαηα απνηεινχλ θαηά ηηο ζπλαιιαθηηθέο αληηιήςεηο εληαίν ζχλνιν, ηφηε  γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ιακβάλεηαη ππφςε ε αμία φισλ απηψλ ησλ πξαγκάησλ, εθφζνλ 

ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 10.000,00 επξψ. 

Β) Αγνξά επηρεηξήζεσλ ή ζχζηαζε ή αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ αηνκηθψο ή κε ηε κνξθή Ο.Δ, Δ.Δ, Α.Δ, Δ.Π.Δ.,Η.Κ.Δ. ή θνηλσλίαο ή 

θνηλνπξαμίαο  ή αζηηθήο εηαηξίαο  ή αγνξά εηαηξηθψλ κεξηδίσλ θαη ρξενγξάθσλ 

γεληθψο. 

Γ) Αγνξά ή ρξνλνκεξηζηηθή ή ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε αθηλήησλ ή αλέγεξζε 

νηθνδνκψλ ή θαηαζθεπή δεμακελήο θνιχκβεζεο. Ωο ηίκεκα αγνξάο ιακβάλεηαη ε 

αμία πνπ πξνζδηνξίδεηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ 

λ.1249/1982.Αλ ην ηίκεκα πνπ θαζνξίδεηαη ζηα νηθεία πσιεηήξηα ζπκβφιαηα είλαη 

κεγαιχηεξν απφ ηελ πην πάλσ αμία, σο θαηαβαιιφκελε δαπάλε ιακβάλεηαη ην 

θαζνξηδφκελν ζε απηά ηα ζπκβφιαηα ηίκεκα. 

Δηδηθά, γηα ηηο πεξηνρέο πνπ δελ ηζρχεη ην αληηθεηκεληθφ ζχζηεκα πξνζδηνξηζκνχ ηεο 

αμίαο ησλ αθηλήησλ, σο θαηαβαιιφκελε δαπάλε ιακβάλεηαη: 

Αα) Σν ηίκεκα πνπ θαζνξίδεηαη ζηα νηθεία πσιεηήξηα ζπκβφιαηα 

Β) Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο ή ηεο αμίαο θαηά πεξίπησζε, πνπ θνξνινγήζεθε 

θαη ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ, ε νπνία εμεπξίζθεηαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο  πνπ ηζρχνπλ ζηε θνξνινγία κεηαβίβαζεο αθηλήησλ. 

Γ) Υνξήγεζε  δαλείσλ πξνο νπνηνλδήπνηε 

Δ)Ζ εηήζηα δαπάλε γηα δσξεέο, γνληθέο παξνρέο  ή ρνξεγίεο  ρξεκαηηθψλ πνζψλ, 

εθφζνλ απηά ππεξβαίλνπλ εηεζίσο ηα 300,00 επξψ. 

η) Απφζβεζε δαλείσλ ή πηζηψζεσλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο. ην πνζφ ηεο δαπάλεο 

απηήο πεξηιακβάλεηαη θαη ην πνζφ ησλ νηθείσλ  ηφθσλ, ζηνπο  νπνίνπο 

πεξηιακβάλνληαη θαη νη ηπρφλ ηφθνη ππεξεκεξίαο. 
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Πίλαθαο 15:Γαπάλεο απφθηεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (ηζρχο απφ ηελ 1
Ζ
 

Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2014) 

Αγνξά ή ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε απηνθηλήησλ, δίηξνρσλ ή ηξίηξνρσλ 

απηνθηλνχκελσλ νρεκάησλ, πινίσλ αλαςπρήο θαη ινηπψλ ζθαθψλ αλαςπρήο, 

αεξνζθαθψλ θαη θηλεηψλ πξαγκάησλ κεγάιεο αμίαο. 

Αγνξά επηρεηξήζεσλ ή ζχζηαζε ή αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ αηνκηθψο  ή κε ηε κνξθή Ο.Δ, Δ.Δ, Α.Δ, Δ.Π.Δ., Η.Κ.Δ., ε θνηλσλίαο  ή 

θνηλνπξαμίαο  ή αζηηθήο εηαηξίαο ή αγνξά εηαηξηθψλ κεξηδίσλ θαη ρξενγξάθσλ 

γεληθψο 

Αγνξά ε ρξνλνκεξηζηηθή ή ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε αθηλήησλ  ή αλέγεξζε  

νηθνδνκψλ  ή θαηαζθεπή δεμακελήο θνιχκβεζεο 

Υνξήγεζε δαλείσλ πξνο νπνηνλδήπνηε 

Γσξεέο, γνληθέο παξνρέο ή ρνξεγίεο ρξεκαηηθψλ πνζψλ, εθφζνλ απηά ππεξβαίλνπλ 

εηεζίσο ηα 300,00 επξψ 

Απφζβεζε δαλείσλ ή πηζηψζεσλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 7: Μη εφαρμογό αντικειμενικών δαπανών και 

υπηρεςιών 
Ζ εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε θαη ε δαπάλε απφθηεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δελ 

εθαξκφδνληαη: 

Α) Πξνθεηκέλνπ γηα αληηθεηκεληθή δαπάλε ε νπνία πξνθχπηεη βάζεη επηβαηηθνχ 

απηνθηλήηνπ ηδησηηθήο ρξήζεο αλαπήξνπ, ην νπνίν απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε 

θπθινθνξίαο. 

Β) Πξνθεηκέλνπ γηα αιινδαπφ πξνζσπηθφ πνπ δελ δηακέλεη κφληκα ζηελ Διιάδα ή 

εκεδαπφ πξνζσπηθφ πνπ δηακέλεη κφληκα ζην εμσηεξηθφ θαη απαζρνιείηαη  

απνθιεηζηηθά ζε επηρεηξήζεηο  γηα ην πνζφ ηεο εηήζηαο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο, ε 

νπνία πξνθχπηεη βάζεη ηνπ επηβαηηθνχ απηνθηλήηνπ ηδησηηθήο ρξήζεο ή ηεο 

θαηνηθίαο. 

Γ) Πξνθεηκέλνπ γηα επηρεηξήζεηο κεηαπψιεζεο απηνθηλήησλ πνπ έρνπλ ππαρζεί ζην 

εηδηθφ θαζεζηψο θνξνινγίαο ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Ν.2859/2000,γηα ηελ αληηθεηκεληθή 

δαπάλε πνπ πξνθχπηεη βάζεη ησλ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ πνπ έρνπλ αγνξαζζεί  γηα 

κεηαπψιεζε  κε βάζε ηηο δηαηάμεηο  ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Ν.2859/2000,εθ’φζνλ  ε 

άδεηα θαη νη πηλαθίδεο θπθινθνξίαο ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ απηνθηλήηνπ νρήκαηνο  

έρνπλ παξακείλεη ζηε Γ.Ο.Τ ζηελ νπνία έγηλε ε κεηαβίβαζε ηνπ απηνθηλήηνπ πξνο 

ηελ επηρείξεζε κεηαπψιεζεο κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία κεηαπψιεζεο απφ απηή ζε 

ηξίην θαη ην απηνθίλεην θαηά ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα δελ θπθινθφξεζε παξάλνκα. 

Οη κεηαπσιήηξηεο επηρεηξήζεηο έρνπλ  ππνρξέσζε  καδί κε ηελ εηήζηα δήισζε 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο λα ζπλππνβάινπλ ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986,ζηελ 

νπνία λα αλαγξάθνπλ ηα πην πάλσ απηνθίλεηα πνπ αγφξαζαλ ή πψιεζαλ ζην νηθείν 

έηνο. 

Γ) Πξνθεηκέλνπ γηα αληηθεηκεληθή δαπάλε πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ζθάθε αλαςπρήο 

ηδησηηθήο ρξήζεο, θπξηφηεηαο ή θαηνρήο κνλίκσλ θαηνίθσλ εμσηεξηθνχ. 

Δ) Πξνθεηκέλνπ γηα αγνξά πάγηνπ εμνπιηζκνχ επαγγεικαηηθήο  ρξήζεο  απφ 

πξφζσπα πνπ αζθνχλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

η) Πξνθεηκέλνπ γηα αγνξά επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο, εηδηθά 

δηαζθεπαζκέλσλ γηα πξφζσπα πνπ παξνπζηάδνπλ θηλεηηθέο αλαπεξίεο πνπ 

ππεξβαίλνπλ ζε πνζνζηφ  ην 67% 

Ε) Οη εηήζηεο αληηθεηκεληθέο δαπάλεο  πνπ ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 31 

ηνπ Κ.Φ.Δ. πξνθεηκέλνπ γηα ζπληαμηνχρνπο  νη νπνίνη έρνπλ ππεξβεί ην 65
ν
 έηνο ηεο 

ειηθίαο ηνπο εθαξκφδνληαη κεησκέλεο θαηά πνζνζηφ 30%. 

Ζ) Πξνθεηκέλνπ γηα θπζηθφ πξφζσπν πνπ έρεη ηε θνξνινγηθή θαηνηθία ηνπ ζηελ 

αιινδαπή, εθφζνλ δελ απνθηά εηζφδεκα ζηελ Διιάδα. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 8:Υορολογύα διαφορϊσ τεκμαρτού και ςυνολικού 

ειςοδόματοσ 
Ζ δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη κεηαμχ ηνπ ηεθκαξηνχ θαη ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, ε 

νπνία πξνζηίζεηαη ζην θνξνινγεηέν εηζφδεκα, πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε Φνξνινγηθή 

Γηνίθεζε θαηά ην ίδην θνξνινγηθφ έηνο θαη θνξνινγείηαη: 

Α) Με ηελ θιίκαθα θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο απφ κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο, 

εθφζνλ ν θνξνινγνχκελνο έρεη εηζφδεκα κφλν απφ κηζζσηή εξγαζία ή θαη ζπληάμεηο 

εθφζνλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εηζνδεκάησλ  ηνπ πξνθχπηεη απφ κηζζσηή εξγαζία 

θαη ζπληάμεηο. 

Β) Με ηελ θιίκαθα θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, 

εθφζνλ ν θνξνινγνχκελνο  έρεη εηζφδεκα κφλν απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ε 

ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ θνξνινγνχκελνπ δελ πξνθχπηεη απφ 

κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο. 

Γ) χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 29,εθφζνλ ν θνξνινγνχκελνο έρεη 

εηζφδεκα κφλν απφ αηνκηθή αγξνηηθή επηρείξεζε ή εθφζνλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

εηζνδεκάησλ ηνπ πξνθχπηεη απφ αηνκηθή αγξνηηθή επηρείξεζε. 

Γ) Με ηελ θιίκαθα θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο απφ κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο, 

εθφζνλ ν θνξνινγνχκελνο  είλαη εγγεγξακκέλνο ζην κεηξψν αλέξγσλ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ 

 

8.0 Φρηματικϊ ποςϊ τα οπούα μειώνουν ό μηδενύζουν τη διαφορϊ 

τεκμηρύων 
Ζ Φνξνινγηθή Γηνίθεζε θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο δηαθνξάο ηεθκεξίσλ 

ππνρξενχηαη λα ιάβεη ππφςε ηα αλαγξαθφκελα ζηε δήισζε ρξεκαηηθά πνζά, ηα 

νπνία απνδεηθλχνληαη απφ λφκηκα παξαζηαηηθά ζηνηρεία. Ο θνξνινγνχκελνο θέξεη 

ην βάξνο ηεο απφδεημεο γηα ηα πνζά πνπ ηδίσο είλαη: 

Α) Πξαγκαηηθά εηζνδήκαηα ηα νπνία απνθηήζεθαλ απφ ηνλ θνξνινγνχκελν θαη ηα 

εμαξηψκελα κέιε ηνπ θαη ηα νπνία απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν ή θνξνινγνχληαη κε 

εηδηθφ ηξφπν ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο . 

Β) Υξεκαηηθά πνζά πνπ δελ ζεσξνχληαη εηζφδεκα θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

Γ) Υξεκαηηθά πνζά  πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε δηάζεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ . 

Γ) Δηζαγσγή ζπλαιιάγκαηνο πνπ δελ εθρσξείηαη ππνρξεσηηθά ζηελ Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο, εθφζνλ δηθαηνινγείηαη ε απφθηεζε ηνπ ζηελ αιινδαπή .Γελ απαηηείηαη ε 

δηθαηνιφγεζε  ηεο απφθηεζεο απηνχ ηνπ ζπλαιιάγκαηνο γηα ηα πξφζσπα: 

Αα) Πνπ είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη άιινπ θξάηνπο 
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Β) Πνπ είραλ δηακείλεη  3 ηνπιάρηζηνλ ρξφληα ζηελ αιινδαπή θαη ε εηζαγσγή ηνπ 

ζπλαιιάγκαηνο γίλεηαη κέζα ζε 2 ρξφληα απφ ηε κεηνηθεζία ηνπο. 

Γ) Πνπ είραλ δηακείλεη 5 ηνπιάρηζηνλ ζπλερή ρξφληα ζηελ αιινδαπή θαη ην 

επηθαινχκελν πνζφ ζπλαιιάγκαηνο πξνέξρεηαη απφ θαηαζέζεηο ζην φλνκα ηνπο ή 

ζην φλνκα ηνπ άιινπ ζπδχγνπ ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ αλνηγκέλν ζε ρψξα ηεο 

ΔΔ/ΔΟΥ ή ζε ππνθαηάζηεκα Διιεληθήο ηξάπεδαο ζην εμσηεξηθφ θαηά ην ρξφλν πνπ 

δηέκελαλ  ζηελ αιινδαπή ή απφ θαηαζέζεηο ηνπο κέζα ζε 1 ρξφλν απφ ηε κεηνηθεζία 

ηνπο ζηελ Διιάδα ρσξίο ην ζπλάιιαγκα απηφ λα έρεη επαλεμαρζεί ζηελ αιινδαπή. 

Δ) Γάλεηα, ηα νπνία έρνπλ ιεθζεί θαη απνδεηθλχνληαη κε έγγξαθα ζηνηρεία πνπ 

θέξνπλ βέβαηε ρξνλνινγία. 

η) Γσξεά ή γνληθή παξνρή ρξεκαηηθψλ πνζψλ γηα ηελ ε ζρεηηθή δαπάλε. 

Ε) Αλάισζε θεθαιαίνπ πνπ απνδεδεηγκέλα έρεη  θνξνινγεζεί  θαηά ηα πξνεγνχκελα 

έηε ε λφκηκα έρεη απαιιαγεί απφ θφξν. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 9: Μειώςεισ  φόρου 

9.0 Μεύωςη φόρου για εξαρτώμενα μϋλη 

Πίλαθαο 16:Πξφζσπα γηα ηα νπνία ν θνξνινγνχκελνο δηθαηνχηαη πξφζζεηε κείσζε 

θφξνπ 200,00 επξψ 

Πξφζσπα κε ηνπιάρηζηνλ 67% αλαπεξία βάζεη γλσκάηεπζεο ηνπ Κέληξνπ 

Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο  (Κ.Δ.Π.Α) ή ηελ Αλψηαηεο ηνπ ηξάηνπ Τγεηνλνκηθήο 

Τπεξεζίαο  (Α..Τ.Δ) γηα ηελ πηζηνπνίεζε αλαπεξίαο. 

Αλάπεξνη αμησκαηηθνί θαη νπιίηεο, νη  νπνίνη έρνπλ απνζηξαηεπηεί ή θαη 

αμησκαηηθνί, νη νπνίνη ππέζηεζαλ ηξαχκα ή λφζεκα πνπ επήιζε ιφγσ θαθνπρηψλ ζε 

πνιεκηθή πεξίνδν. 

Θχκαηα πνιέκνπ ή ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ δηθαηνχληαη λα ιακβάλνπλ 

ζχληαμε απφ πνιεκηθή αηηία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ππεξεζίαο, ηα νπνία δηθαηνχληαη 

λα ιακβάλνπλ ζχληαμε απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ 

Πξφζσπν πνπ δηθαηνχληαη ζχληαμε απφ ην δεκφζην ηακείν σο αλάπεξνη ή ζχκαηα 

εζληθήο αληίζηαζεο ή εκθπιίνπ πνιέκνπ. 

 

 

Πίλαθαο 17:Δμαξηώκελα κέιε 

Ο/ε ζχδπγνο, εθφζνλ δελ έρεη ίδηα θνξνινγεηέα εηζνδήκαηα νπνηαζδήπνηε 

θαηεγνξίαο (πεγήο) 

Σα άγακα ηέθλα εθφζνλ είλαη αλήιηθα έσο 18 εηψλ 

Σα άγακα ηέθλα εθφζνλ είλαη ελήιηθα έσο  25 εηψλ θαη θνηηνχλ ζε ζρνιέο ή ζρνιεία 

ή ηλζηηηνχηα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο 

Σα άγακα ηέθλα εθφζνλ  είλαη  ελήιηθα έσο 25 εηψλ θαη είλαη εγγεγξακκέλα ζηα 

κεηξψα αλέξγσλ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ 

Σα άγακα ηέθλα εθφζνλ είλαη ελήιηθα έσο 25 εηψλ ππεξεηνχλ ηε ζηξαηησηηθή 

ζεηείαο ηνπο 

Σα ηέθλα ηνπ θνξνινγνχκελνπ κε πνζνζηφ λνεηηθήο ή ζσκαηηθήο αλαπεξίαο 

ηνπιάρηζηνλ 67%, εθφζνλ είλαη άγακα, δηαδεπγκέλα ή ζε ρεξεία 

Οη αδειθνί θαη αδειθέο ησλ δχν ζπδχγσλ κε πνζνζηφ λνεηηθήο ή ζσκαηηθήο 

αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ 67%,εθφζνλ είλαη άγακα, δηαδεπγκέλα ή ζε ρεξεία 

Αληφληεο 

Αλήιηθα νξθαλά απφ παηέξα θαη κεηέξα πνπ έρνπλ έσο ηξίηνπ βαζκνχ ζπγγέλεηα κε 

ην θνξνινγνχκελν ή ηνλ /ηε ζχδπγν 

Γελ ζεσξνχληαη εμαξηψκελα κέιε εθφζνλ ην εηήζην εηζφδεκα ηνπο ππεξβαίλεη ην 

πνζφ  ησλ 3.000,00 επξψ θαη εθφζνλ ζπλνηθνχλ κε ην θνξνινγνχκελν. ην πνζφ 

απηφ δελ πεξηιακβάλεηαη δηαηξνθή πνπ θαηαβάιιεηαη ζην αλήιηθν ηέθλν κε 

δηθαζηηθή απφθαζε ή κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε θαη ην εμσηδξπκαηηθφ επίδνκα ή 

πξνλνηαθά επηδφκαηα αλαπεξίαο πνπ ρνξεγνχληαη απφ ην θξάηνο 

Γελ ζεσξνχληαη εμαξηψκελα κέιε εθφζνλ ην εηήζην εηζφδεκα ηνπο ππεξβαίλεη ην 

πνζφ ησλ 6.000,00 επξψ. ην πνζφ απηφ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη δηαηξνθή πνπ 

θαηαβάιιεηαη ζην αλήιηθν ηέθλν κε δηθαζηηθή απφθαζε ή κε ζπκβνιαηνγξαθηθή 

πξάμε θαη ην εμσηδξπκαηηθφ επίδνκα ή πξνλνηαθά επηδφκαηα αλαπεξίαο πνπ 

ρνξεγνχληαη απφ ην θξάηνο.
15
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9.1 Μεύωςη φόρου για ιατρικϋσ δαπϊνεσ 
Σν πνζφ ηνπ θφξνπ κεηψλεηαη ζε πνζνζηφ 10% γηα ηα έμνδα ηαηξηθήο θαη 

λνζνθνκεηαθήο  πεξίζαιςεο θαηά ην κέξνο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ αζθαιηζηηθά 

ηακεία  ή θαη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, εθφζνλ απηά ππεξβαίλνπλ ην 5% ηνπ 

θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηνπ θνξνινγνχκελνπ. 

Σν πνζφ ηεο κείσζεο αλεμαξηήησο ηνπ πνζνχ ησλ εμφδσλ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηηο 

3.000,00 επξψ. 

Οη ηαηξηθέο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηα εμαξηψκελα κέιε ηνπ 

θνξνινγνχκελνπ ζπλππνινγίδνληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πνζνχ ηεο κείσζεο 

θφξνπ. 

Πίλαθαο 18 :Έλλνηα εμφδσλ ηαηξηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο 

Ακνηβέο  πνπ θαηαβάιινληαη ζε ηαηξνχο θαη ηαηξηθά θέληξα, φισλ ησλ εηδηθνηήησλ 

γηα ηαηξηθέο επηζθέςεηο, εμεηάζεηο θαη ζεξαπείεο 

Έμνδα λνζειείαο πνπ θαηαβάιινληαη ζε λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ή ηδησηηθέο θιηληθέο, 

θαζψο θαη νη δαπάλεο πνπ θαηαβάιινληαη γηα δηαξθή θάιπςε ηαηξηθψλ αλαγθψλ 

Έμνδα γηα ηαηξηθή θαη θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε γεληθά 

Ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαη ζε λνζειεπηέο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε αζζελή 

θαηά ηε λνζειεία ηνπ ζε λνζνθνκείν ή θιηληθή  ή θαη’ νίθνλ 

Γαπάλε γηα ηελ αληηθαηάζηαζε κειψλ ηνπ ζψκαηνο κε ηερλεηά κέιε, θαζψο θαη ε 

δαπάλε γηα ηελ αγνξά ή ηνπνζέηεζε ζην ζψκα ηνπ αζζελνχο νξγάλσλ, ηα νπνία είλαη 

αλαγθαία γηα ηε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ 

Έμνδα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ησλ ηέθλσλ κε πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ 

40% βάζεη γλσκάηεπζεο ηνπ ΚΔ.Π.Α. ή ηεο Α..Τ.Δ. 

Γαπάλε γηα δίδαθηξα ή ηξνθεία ζε εηδηθέο  γηα ηελ πάζεζε ηνπο ζρνιέο ή ζε εηδηθά 

ηδξχκαηα ή νξγαληζκνχο πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηέθλα κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 

ηνπιάρηζηνλ 40% βάζεη γλσκάηεπζεο ηνπ ΚΔ.Π.Α. ή ηεο Α..Τ.Δ. 

Σν 50% ηεο δαπάλεο πνπ θαηαβάιιεηαη ζε επηρεηξήζεηο πεξίζαιςεο ειηθησκέλσλ 

χκθσλα κε ηελ εγθχθιην ΠΟΛ.1016/07.02.2005,δηαξθή θάιπςε ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ πξνζθέξνπλ θάπνηεο επηρεηξήζεηο πνπ ζπλάπηνπλ έγγξαθεο ζπκβάζεηο 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ (π.ρ. ηξίκελεο, εμάκελεο, εηήζηεο) κε θπζηθά πξφζσπα, ζχκθσλα 

κε ηηο νπνίεο νη επηρεηξήζεηο απηέο αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ηνπο παξέρνπλ 

ηαηξηθέο ππεξεζίεο θαη εμεηάζεηο, ζε ζπκβεβιεκέλα δηαγλσζηηθά θέληξα δηαθφξσλ 

εηδηθνηήησλ, θιηληθέο θαη κε ζπλεξγαδφκελνπο ηαηξνχο, φπνηε ρξεηαζηνχλ, κέζα ζην 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ζχκβαζεο, έλαληη ζπλδξνκήο, ε νπνία θαζνξίδεηαη αλάινγα κε 

ηελ ειηθία ησλ ζπκβαιινκέλσλ θαη θαηαβάιιεηαη είηε κεληαίσο είηε εθάπαμ. Οη 

ηαηξηθέο ππεξεζίεο παξέρνληαη άκεζα, ζε εηθνζηηεηξάσξε βάζε, είηε ζην ηαηξηθφ 

θέληξν είηε ζην ζπίηη, ζε φζεο πεξηπηψζεηο απηφ επηηξέπεηαη αλάινγα κε ηελ 

εηδηθφηεηα ηνπ ηαηξνχ (π.ρ. παζνιφγνπ, θαξδηνιφγνπ). 

Δθφζνλ ην εηήζην θνξνινγνχκελν  θαη απαιιαζζφκελν εηζφδεκα ησλ ηέθλσλ δελ 

ππεξβαίλεη  ην πνζφ ησλ 6.000,00 επξψ 
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9.2 Μεύωςη φόρου για δωρεϋσ 
Σν πνζφ ηνπ θφξνπ κεηψλεηαη θαηά 10% επί ησλ πνζψλ δσξεψλ πξνο ηνπο θνξείο 

πνπ νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, εθφζνλ απηέο ππεξβαίλνπλ 

ζηε δηάξθεηα ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο ην πνζφ ησλ 100,00 επξψ. Σν ζπλνιηθφ πνζφ 

ησλ δσξεψλ, επί ηνπ  νπνίνπ ππνινγίδεηαη ε κείσζε, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 5% 

ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 10: Κϋρδη από επιχειρηματικό δραςτηριότητα 
Α) Ωο θέξδνο απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζεσξείηαη ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ 

απφ ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δαπαλψλ, ησλ απνζβέζεσλ θαη ησλ πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο 

Κέξδνο από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα (α)= (β)-(γ) 

 

ύλνιν εζόδσλ από επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο  (β) 

Δπηρεηξεκαηηθέο δαπάλεο, απνζβέζεηο θαη επηζθάιεηεο (γ) 

ηα έζνδα απφ ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο πεξηιακβάλνληαη: 

Αα) Σα πάζεο  θχζεο έζνδα απφ αζθνχκελν επάγγεικα (αηνκηθή εκπνξηθή 

επηρείξεζε  ή θαη ειεπζέξην επάγγεικα) 

ΒΒ) Σα έζνδα απφ ηελ πψιεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο. 

ΓΓ) Σν πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο ηεο, φπσο απηά πξνθχπηνπλ ζηε δηάξθεηα ηνπ 

θνξνινγηθνχ έηνπο. 

ΓΓ) Σα έζνδα   απφ ηελ παξαγσγή γεσξγηθψλ, πηελνηξνθηθψλ, θηελνηξνθηθψλ, 

δαζνθνκηθψλ θαη αιηεπηηθψλ πξντφλησλ (εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

εηζνδήκαηνο απφ αγξνηηθή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα) 

Γ) Ωο επηρεηξεκαηηθή ζπλαιιαγή ζεσξείηαη: 

Αα) Κάζε κεκνλσκέλε ή ζπκπησκαηηθή πξάμε κε ηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη 

ζπλαιιαγή. 

ΒΒ)  Ζ ζπζηεκαηηθή δηελέξγεηα πξάμεσλ ζηελ νηθνλνκηθή αγνξά  κε ζθνπφ ηελ 

επίηεπμε θέξδνπο. 

Γ) Ωο ζπζηεκαηηθή δηελέξγεηα πξάμεσλ ζεσξείηαη: 

Αα) Κάζε ηξεηο νκνεηδείο ζπλαιιαγέο (εθηφο ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχλ αθίλεηα 

),πνπ ιακβάλνπλ ρψξα εληφο ελφο εμακήλνπ.
16 

ΒΒ) Κάζε ηξεηο νκνεηδείο ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ αθίλεηα, πνπ ιακβάλνπλ ρψξα 

εληφο 2  εηψλ. 

1
 

 

                                                           
16

 Δεν εφαρμόηεται για τουσ τίτλουσ του άρκρου 42 που αποτελοφν αντικείμενο διαπραγμάτευςθσ ςε 
οργανωμζνθ αγορά, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ Εναλλακτικισ Αγοράσ του Χρθματιςτθρίου 
Ακθνϊν, ι για τα ομόλογα που εκδίδονται από ειςθγμζνεσ εταιρείεσ, κακϊσ και για τα κρατικά 
ομόλογα, εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ όπου ο φορολογοφμενοσ αςχολείται κατ’ επάγγελμα με τισ 
ανωτζρω ςυναλλαγζσ. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν μπορεί να προβλζπεται θ εφαρμογι 
των διατάξεων αυτϊν και ςε κάκε άλλθ ρυκμιηόμενθ αγορά ι άλλουσ τίτλουσ.  
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Δ) Σν θέξδνο απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πξνζδηνξίδεηαη γηα θάζε 

θνξνινγηθφ έηνο: 

Αα) Δθφζνλ ε επηρείξεζε εθαξκφδεη ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα (Δ.Λ.Π)  κε 

βάζε ην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ρξήζεο, ν νπνίνο ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην 

Διιεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην (Δ.Γ.Λ..) θαη ηνλ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο 

πλαιιαγψλ  (Κ.Φ.Α..) φπσο ηζρχεη.
17

 

Β) Δθφζνλ ε επηρείξεζε εθαξκφδεη ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα  (Γ.Λ.Π) ην 

θέξδνο πξνζδηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα θνξνινγηθψλ 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο . 

10.0 Προςαύξηςη περιουςύασ 
Κάζε πξνζαχμεζε πεξηνπζίαο πνπ πξνέξρεηαη απφ παξάλνκε ή αδηθαηνιφγεηε ή 

άγλσζηε πεγή ή αηηία ζεσξείηαη θέξδνο απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη 

θνξνινγείηαη κε ζπληειεζηή 33% 

ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο πξνζαχμεζεο πεξηνπζίαο, ε πξνζαχμεζε απηή δελ 

ππφθεηηαη ζε θνξνινγία, εθφζνλ ν θνξνινγνχκελνο απνδείμεη ηελ πξαγκαηηθή πεγή 

απηήο, θαζψο επίζεο θαη φηη απηή είηε έρεη ππαρζεί ζε λφκηκε θνξνινγία είηε 

απαιιάζζεηαη απφ ην θφξν ζχκθσλα  κε εηδηθέο δηαηάμεηο.
18

 

 

1
 

  

                                                           
17 

Άποψθ μου είναι ότι θ υπόψθ διάταξθ δεν αναφζρεται ςαφϊσ ςε αυτοφσ που τθροφν (ατομικά ι 
εταιρικά )διπλογραφικά βιβλία του Κϊδικα Φορολογικισ Απεικόνιςθσ υναλλαγϊν, εκτόσ αν ο 
νομοκζτθσ κεωρεί ότι θ γενικόλογθ αναφορά ςτον Κ.Φ.Α.. καλφπτει και τισ περιπτϊςεισ αυτζσ. 
18

Άρκρο 39 του Ν.4174/2013 (Κϊδικασ Φορολογικισ Διαδικαςίασ). 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 11: Επιχειρηματικϋσ δαπϊνεσ 

11.0 Εκπιπτόμενεσ επιχειρηματικϋσ δαπϊνεσ 

Α) Γηα πξψηε θνξά ζην θνξνινγηθφ δίθαην ηεο ρψξαο ηίζεηαη ν γεληθφο θαλφλαο γηα 

ηελ έθπησζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δαπαλψλ  κε ηελ έλλνηα φηη, θαηαξρήλ εθπίπηνπλ 

φιεο νη δαπάλεο εθφζνλ πιεξνχλ ζσξεπηηθά ηα αθφινπζα θξηηήξηα, ήηνη: 

Αα) Πξαγκαηνπνηνχληαη  πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο  επηρείξεζεο ή θαηά ηηο ζπλήζεηο 

εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο  ηεο. 

ΒΒ) Αληηζηνηρνχλ ζε πξαγκαηηθή ζπλαιιαγή θαη ε αμία ηεο ζπλαιιαγήο δελ θξίλεηαη 

θαηψηεξε ή αλψηεξε ηεο πξαγκαηηθήο, ζηε βάζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ δηαζέηεη ε 

Φνξνινγηθή Γηνίθεζε. 

ΓΓ) Δγγξάθνληαη ζηα ηεξνχκελα βηβιία απεηθφληζεο ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο πεξηφδνπ 

θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη θαη απνδεηθλχνληαη κε θαηάιιεια 

δηθαηνινγεηηθά. 

Β) Οη αλσηέξσ δηαηάμεηο πξέπεη λα εμεηάδνληαη παξάιιεια κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 23,νη νπνίεο αθνξνχλ ηηο κε εθπηπηφκελεο δαπάλεο, αθνχ πιένλ εηζάγεηαη ν 

θαλφλαο ν νπνίνο νξίδεη φηη, φπνηα δαπάλε είλαη ζχκθσλε  (πιεξνί) ηα θξηηήξηα ηνπ 

άξζξνπ 22 θαη ζπγρξφλσο δελ αλαθέξεηαη ζηνλ πεξηνξηζηηθφ θαηάινγν ησλ κε 

εθπηπηφκελσλ δαπαλψλ ηνπ άξζξνπ 23 εκπίπηει απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα. 

11.1 Μη εκπιπτόμενεσ επιχειρηματικϋσ  δαπϊνεσ 
Γηα πξψηε θνξά ζην θνξνινγηθφ δίθαην ηεο ρψξαο νξίδνληαη πεξηνξηζηηθά νη 

θαηεγνξίεο  δαπαλψλ πνπ δελ εθπίπηνπλ. 

Πίλαθαο 19:Γαπάλεο  πνπ δελ εθπίπηνπλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα 

Σφθνη απφ δάλεηα πνπ ιακβάλεη ε επηρείξεζε απφ ηξίηνπο, εθηφο  απφ ηα ηξαπεδηθά 

δάλεηα, θαηά ην κέηξν πνπ ππεξβαίλνπλ ηνπο ηφθνπο πνπ ζα πξνέθππηαλ εάλ ην 

επηηφθην ήηαλ ίζν κε ην επηηφθην ησλ δαλείσλ αιιειφρξεσλ ινγαξηαζκψλ πξνο κε 

ρξεκαηνπηζησηηθέο επηρεηξήζεηο, φπσο απηφ αλαθέξεηαη ζην ζηαηηζηηθφ δειηίν 

νηθνλνκηθήο  ζπγθπξίαο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο γηα ηελ πιεζηέζηεξε ρξνληθή 

πεξίνδν πξηλ ηελ εκεξνκελία δαλεηζκνχ 

Κάζε είδνπο  δαπάλε πνπ αθνξά ζε αγνξά αγαζψλ ή ιήςε ππεξεζηψλ αμίαο άλσ ησλ 

500,00 επξψ, εθφζνλ ε ηκεκαηηθή ή νιηθή εμφθιεζε δελ έγηλε κε ηε ρξήζε 

ηξαπεδηθνχ κέζνπ πιεξσκήο. 

Οη κε θαηαβιεζείζεο  αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 

Πξνβιέςεηο γηα δηαγξαθή επηζθαιψλ απαηηήζεσλ εθηφο ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 

26 

Πξφζηηκα θαη πνηλέο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζαπμήζεσλ 

Ζ παξνρή ή ιήςε ακνηβψλ ζε ρξήκα ή είδνο πνπ ζπληζηνχλ πνηληθφ αδίθεκα 

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ ηέινπο επηηεδεχκαηνο θαη ησλ 

έθηαθησλ εηζθνξψλ, πνπ επηβάιιεηαη γηα ηα θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαζψο ν Φ.Π.Α πνπ αλαινγεί ζε κε εθπηπηφκελεο δαπάλεο, εθφζνλ 

δελ είλαη εθπεζηένο σο Φ.ΠΑ. εηζξνψλ 



 
 

34 
 

Σν ηεθκαξηφ κίζζσκα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 39 ζε πεξίπησζε ηδηφρξεζεο 

θαηά ην κέηξν πνπ ππεξβαίλεη ην 3% επί ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ 

Οη δαπάλεο γηα ηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ελεκεξσηηθψλ εκεξίδσλ πνπ αθνξνχλ 

ζηε ζίηηζε θαη δηακνλή πειαηψλ ή εξγαδνκέλσλ ηεο θαηά ην κέηξν πνπ ππεξβαίλνπλ 

ην πνζφ ησλ 300,00 επξψ αλά ζπκκεηέρνληα θαη θαηά ην κέηξν πνπ ε ζπλνιηθή 

εηήζηα δαπάλε ππεξβαίλεη ην 0,5% επί ηνπ εηήζηνπ αθαζάξηζηνχ εηζνδήκαηνο ηεο 

επηρείξεζεο 

Οη δαπάλεο γηα ηε δηεμαγσγή ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ, ζίηηζεο θαη δηακνλήο  

θηινμελνχκελσλ πξνζψπσλ θαηά ην κέηξν πνπ ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ 300,00επξψ 

αλά ζπκκεηέρνληα θαη θαηά ην κέηξν πνπ ε ζπλνιηθή εηήζηα δαπάλε ππεξβαίλεη ην 

0,5% επί ηνπ εηήζηνπ αθαζάξηζηνπ εηζνδήκαηνο ηεο επηρείξεζεο 

Οη δαπάλεο ςπραγσγίαο 

Πξνζσπηθέο θαηαλαισηηθέο δαπάλεο 

Σν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ πνπ θαηαβάιινληαη πξνο θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή 

λνκηθή νληφηεηα πνπ είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο ζε θξάηνο κε ζπλεξγάζηκν ή πνπ 

ππφθεηηαη ζε πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 65,εθηφο εάλ ν θνξνινγνχκελνο  απνδείμεη φηη νη δαπάλεο  απηέο αθνξνχλ 

πξαγκαηηθέο θαη ζπλήζεηο ζπλαιιαγέο θαη δελ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε κεηαθνξά 

θεξδψλ ή εηζνδεκάησλ ή θεθαιαίσλ κε ζθνπφ  ηε θνξνδηαθπγή 

Οη δαπάλεο ςπραγσγίαο ζεσξνχληαη εθπηπηφκελεο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ θνξνινγνχκελνπ έρεη σο θχξην αληηθείκελν ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ ςπραγσγίαο θαη νη δαπάλεο απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο 

Μπνξνχλ λα εθπέζνπλ νη δαπάλεο πνπ θαηαβάιινληαη πξνο θπζηθφ ή λνκηθφ 

πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα πνπ είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο ζε θξάηνο-κέινο ηεο 

Δ.Δ. ή ηνπ Δ.Ο.Υ. εθφζνλ  ππάξρεη ε λνκηθή βάζε γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 

κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη απηνχ ηνπ θξάηνπο-κέινπο. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 12: Υορολογικϋσ αποςβϋςεισ 

12.0  Δικαιούχοι διενϋργειασ αποςβϋςεων 

Καηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θεξδψλ απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα απνζβέζεηο 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ εθπίπηνπλ απφ ηνλ θχξην ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο, εθηφο ηεο πεξίπησζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο κίζζσζεο 

φπνπ απηέο εθπίπηνπλ απφ ηνλ κηζζσηή 

Πίλαθαο 20: Κξηηήξηα ραξαθηεξηζκνχ κίζζσζεο σο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

Ζ θπξηφηεηα ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πεξηέξρεηαη ζηνλ κηζζσηή κε ηε ιήμε ηνπ 

ρξφλνπ ηεο κίζζσζεο 

Ζ ζχκβαζε ηεο κίζζσζεο πεξηιακβάλεη φξν ζπκθέξνπζαο  πξνζθνξάο γηα ηελ 

εμαγνξά ηνπ εμνπιηζκνχ ζε ηηκή θαηψηεξε ηεο αγνξαίαο  αμίαο 

Ζ πεξίνδνο ηεο κίζζσζεο θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ ην 90% ηεο νηθνλνκηθήο δηάξθεηαο 

δσήο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ηίηινο δελ 

κεηαβηβάδεηαη θαηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο 

Καηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ηεο κίζζσζεο, ε παξνχζα αμία ησλ  κηζζσκάησλ 

αλέξρεηαη ζην 90% ηεο αγνξαίαο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ 

εθκηζζψλεηαη 

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ εθκηζζψλνληαη είλαη ηέηνηαο εηδηθήο  θχζεο πνπ κφλνλ 

ν κηζζσηήο δχλαηαη λα ηα κεηαρεηξηζηεί δίρσο  λα πξνβεί ζε ζεκαληηθέο αιινηψζεηο 

 

 

12.1 Μη υποκεύμενα ςε φορολογικϋσ αποςβϋςεισ περιουςιακϊ 

ςτοιχεύα 
Γελ ππφθεηληαη ζε απνζβέζεηο ηα αθφινπζα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία: 

Α) Δδαθηθέο εθηάζεηο 

Β) Έξγα ηέρλεο 

Γ) Αληίθεο 

Γ)   Κνζκήκαηα 

Δ) Άιια πάγηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ επηρεηξήζεσλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζε θζνξά θαη 

αρξήζηεπζε ιφγσ παιαηφηεηαο. 
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12.2 υντελεςτϋσ φορολογικών αποςβϋςεων 
Πίλαθαο 21: πληειεζηέο θνξνινγηθψλ απνζβέζεσλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ 

Καηεγνξία ελεξγεηηθνύ επηρείξεζεο πληειεζηήο απόζβεζεο (αλά 

θνξνινγηθό έηνο) 

Κηίξηα, θαηαζθεπέο, εγθαηαζηάζεηο, 

βηνκεραλίεο θαη εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο, 

απνζήθεο θαη ζηαζκνί 

4% 

Δδαθηθέο εθηάζεηο  πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εμφξπμε θαη 

ιαηνκεία, εθηφο αλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηηο ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

εμφξπμεο 

5% 

Μέζα καδηθήο κεηαθνξάο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ αεξνζθαθψλ, 

ζηδεξνδξνκηθψλ ζπξκψλ, πινίσλ θαη 

ζθαθψλ 

5% 

Μεραλήκαηα, εμνπιηζκφο (εθηφο Ζ/Τ θαη 

ινγηζκηθνχ) 

10% 

Μέζα κεηαθνξάο αηφκσλ 16% 

Μέζα κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ 12% 

Άπια ζηνηρεία θαη δηθαηψκαηα θαη έμνδα 

πνιπεηνχο απφζβεζεο 

10% 

Δμνπιηζκφο Ζ/Τ, θχξηνο θαη 

πεξηθεξεηαθφο θαη ινγηζκηθφ 

20% 

Λνηπά πάγηα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο 10% 

 

Ο ζπληειεζηήο απφζβεζεο ηνπ αλσηέξσ πίλαθα γηα ηα άπια ζηνηρεία θαη δηθαηψκαηα 

ηζρχεη, εθφζνλ δελ πξνθχπηεη ζπκβαηηθά δειαδή απφ ηελ αξρηθή ζπκθσλία 

δηαθνξεηηθή ησλ 10 εηψλ νηθνλνκηθή δηάξθεηα δσήο, δηαθνξεηηθά δηακνξθψλεηαη σο 

αθνινχζσο: 

πληειεζηήο απφζβεζεο=1 

Έηε δηάξθεηαο δσήο δηθαηψκαηνο 

 

12.3 Λοιπϊ θϋματα που αφορούν τισ αποςβϋςεισ 
Α)Ο ππνινγηζκφο ησλ απνζβέζεσλ είλαη ππνρξεσηηθόο, γίλεηαη ζε εηήζηα βάζε θαη 

δελ επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά απνζβελφκελσλ πνζψλ κεηαμχ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ. 
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Β)Ζ απφζβεζε ελφο πάγηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ αξρίδεη απφ ηνλ επφκελν κήλα 

εληφο ηνπ νπνίνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε ηίζεηαη ζε ππεξεζία 

 

Παξάδεηγκα 

Πάγην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν (ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο κε ζπληειεζηή απφζβεζεο 

20%),αμία θηήζεο 2.000,00  επξψ ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία ηελ 7.7.2014.Ζ επηρείξεζε 

ζα ππνινγίζεη απνζβέζεηο γηα 5 κήλεο σο αθνινχζσο: 

Αμία θηήζεο                                                                         2.000,00 

Δπί πληειεζηή απφζβεζεο                20% 

Αξρηθό πνζό                                                                           400,00 

Μήλεο ιεηηνπξγίαο  (απφ ηνλ επφκελν )    5 

Δπί  Μήλεο έηνπο                                               12 

Απνζβέζεηο θνξνινγηθνύ έηνπο 2014   166,67 

Γ) Σν πνζφ ηεο απφζβεζεο δελ δχλαηαη λα ππεξβεί ην θφζηνο θηήζεο ή θαηαζθεπήο 

πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφζηνπο βειηίσζεο, αλαλέσζεο θαη αλαθαηαζθεπήο, θαζψο 

θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Γ) Δάλ ε απνζβέζηκε αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ηεο επηρείξεζεο είλαη 

κηθξόηεξε από 1.500,00 επξψ, ην ελ ιφγσ ζηνηρείν κπνξεί λα απνζβεζηεί εμ 

νινθιήξνπ κέζα ζην θνξνινγηθφ έηνο πνπ απνθηήζεθε ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν.
19 

i) Ζ εθάπαμ απφζβεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε αμία θηήζεο κηθξφηεξεο ησλ 

1.500,00 δελ είλαη ππνρξεσηηθή αιιά δπλεηηθή. Καηά  ζπλέπεηα θάζε πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν ηνπ νπνίνπ ε αμία θηήζεο είλαη κηθξφηεξε  ησλ 1.500,00, κπνξεί  λα 

απνζβεζηεί είηε εθάπαμ ζην ελ ιφγσ θνξνινγηθφ έηνο είηε ηκεκαηηθά ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

ii) Ζ επηινγή ηεο εθάπαμ ή ηκεκαηηθήο απφζβεζεο αθνξά θάζε πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

απηήο ηεο θαηεγνξίαο μερσξηζηά, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα νξηζκέλα απφ απηά (αμίαο θηήζεο ην θαζέλα κηθξφηεξεο ησλ 1.500,00 

επξψ) λα ηα απνζβέλνπλ εθ’ άπαμ ζην ελ ιφγσ θνξνινγηθφ έηνο θαη άιια λα ηα 

απνζβέλνπλ ηκεκαηηθά ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

iii) Σν κνλαδηθφ θξηηήξην γηα ηελ εθάπαμ απφζβεζε θάζε ηέηνηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ είλαη ε αμία θηήζεο ηνπ θαη κφλν. Άξα ε απφθηεζε πνιιψλ ηέηνησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε έλα ζηνηρείν, (πρ. Με έλα ηηκνιφγην-δειηίν απνζηνιήο ), 

δελ επεξεάδεη ηε δπλαηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ λα απνζβέζνπλ ην θαζέλα απφ απηά 

είηε εθάπαμ είηε ηκεκαηηθά. 
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 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 13: Αποτύμηςη αποθεμϊτων και 

ημικατεργαςμϋνων προώόντων 

13.0 Γενικϊ 

Α) Σα απνζέκαηα θαη ηα εκηθαηεξγαζκέλα πξντφληα απνηηκψληαη ζχκθσλα κε ηνπο  

ηζρχνληεο θαλφλεο ινγηζηηθήο. 

Β) Ο θνξνινγνχκελνο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη δηαθνξεηηθή κέζνδν 

απνηίκεζεο θαηά ηα 4 έηε κεηά ην θνξνινγηθφ έηνο θαηά ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε 

γηα πξψηε θνξά ε κέζνδνο απνηίκεζεο πνπ εθάξκνζε ε επηρείξεζε. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 14: Επιςφαλεύσ απαιτόςεισ 

14.0 Κανόνασ ςχηματιςμού προβλϋψεων επιςφαλών απαιτόςεων 

Α) Σα πνζά ησλ πξνβιέςεσλ γηα απφζβεζε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ θαη νη δηαγξαθέο 

απηψλ, εθπίπηνπλ γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο, ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

Πίλαθαο 22: ρεκαηηζκφο πξφβιεςεο γηα ηελ απφζβεζε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ 

Λεμηπξόζεζκεο απαηηήζεηο κέρξη 

1.000,00 επξώ πνπ δελ έρνπλ 

εηζπξαρζεί γηα δηάζηεκα άλσ ησλ 12 

κελώλ 

Λεμηπξόζεζκεο απαηηήζεηο άλσ ησλ 

1.000,00 επξώ πνπ δελ έρνπλ 

εηζπξαρζεί γηα δηάζηεκα άλσ ησλ 12 

κελώλ 

ρεκαηηζκόο πξόβιεςεο ρεκαηηζκφο πξφβιεςεο 

100% Υξόλνο ππεξεκεξίαο            Πνζνζηό 

>12 κήλεο                                   50% 

>18 κήλεο                                   75% 

>24 κήλεο                                  100% 

Δθφζνλ έρνπλ αλαιεθζεί νη θαηάιιειεο 

ελέξγεηεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο είζπξαμεο ηεο ελ ιφγσ 

απαίηεζεο 

Δθφζνλ έρνπλ αλαιεθζεί νη θαηάιιειεο 

ελέξγεηεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο είζπξαμεο ηεο ελ ιφγσ 

απαίηεζεο 

 

1) χκθσλα κε ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ Κ.Φ.Δ ε πξνυπφζεζε ηεο αλάιεςεο 

θαηάιιεισλ ελεξγεηψλ γηα ηε δηαζθάιηζε δηθαηψκαηνο είζπξαμεο ζέηεη έλα 

ειάρηζην φξην γηα ηε δηεθδίθεζε είζπξαμεο ηεο απαίηεζεο, ρσξίο λα 

πξνζδηνξίδεη  ην κέζν γηα ηε δηεθδίθεζε θαη θαηά ηνχην κπνξεί λα αλαιεθζεί 

νπνηαδήπνηε ελέξγεηα γηα ηελ είζπξαμε, αξθεί λα είλαη πξόζθνξε γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηνπ δηθαηψκαηνο είζπξαμεο. 

Σέηνην κέζν δελ είλαη απαξαίηεηα ε άζθεζε έλδηθνπ βνεζήκαηνο, κε ηε ζηελή 

έλλνηα ηνπ φξνπ, αιιά κπνξεί λα είλαη θαη ε θαηάζεζε δηαηαγήο πιεξσκήο, ε 

ζθξάγηζε κίαο επηηαγήο θ.ιπ. ε θάζε πεξίπησζε ν θαηάιιεινο ή κε ραξαθηήξαο 

θξίλεηαη  ad hoc κε βάζε ην χςνο ηεο απαίηεζεο, θαζψο θαη απφ άιινπο παξάγνληεο. 

Β) Γελ επηηξέπεηαη ν ζρεκαηηζκφο πξνβιέςεσλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ: 

Αα) ηηο πεξηπηψζεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ ησλ κεηφρσλ ή εηαίξσλ ηεο 

επηρείξεζεο κε ειάρηζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 10% θαη ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ 

ηεο επηρείξεζεο κε ειάρηζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 10%, εθηφο αλ γηα ηελ αμίσζε πνπ 

αθνξά απηέο ηηο νθεηιέο ππάξρεη εθθξεκνδηθία ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ ή δηαηηεηηθνχ 

δηθαζηεξίνπ, ή εάλ ν νθεηιέηεο έρεη ππνβάιεη αίηεκα θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή 

ππαγσγήο ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή ζε βάξνο ηνπ έρεη εθθηλήζεη ε δηαδηθαζία 

αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο. 

ΒΒ) Γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο πνπ θαιχπηνληαη απφ αζθάιηζε ή νπνηαδήπνηε 

εγγπνδνζία ή άιιε ελνρηθή ή εκπξάγκαηε αζθάιεηα ή γηα νθεηιέο ηνπ Γεκνζίνπ ή 

ησλ Ο.Σ.Α. ή γηα εθείλεο  πνπ έρνπλ δνζεί  κε ηελ εγγχεζε απηψλ ησλ θνξέσλ. 
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Πίλαθαο 23: Δηδηθέο πεξηπηψζεηο ζρεκαηηζκνχ πξνβιέςεσλ 

Απφζβεζε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ 

ηξαπεδψλ 

ε πνζνζηφ 1% επί ηνπ πνζνχ ηνπ 

εηήζηνπ κέζνπ φξνπ ησλ πξαγκαηηθψλ 

ρνξεγήζεσλ, φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ 

ηηο κεληαίεο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο 

 

Γπλαηφηεηα έθπησζεο επίζεο πξφζζεησλ 

εηδηθψλ, θαηά πεξίπησζε, πξνβιέςεσλ 

γηα ηελ απφζβεζε απαηηήζεσλ θαηά 

πειαηψλ ηνπο, γηα ηηο νπνίεο έρεη 

δηαθνπεί ν ινγηζκφο ηφθσλ 

Απφζβεζε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ 

εηαηξεηψλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 

ε πνζνζηφ κέρξη 2% επί ηνπ ζπλνιηθνχ 

χςνπο κηζζσκάησλ, ηα νπνία 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπκβάζεηο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, πνπ έρνπλ 

ζπλαθζεί κέζα ζηε δηάξθεηα ηνπ 

θνξνινγηθνχ έηνπο 

Απφζβεζε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ 

εηαηξεηψλ πξαθηνξείαο επηρεηξεκαηηθψλ 

απαηηήζεσλ 

Μέρξη 1,5% επί ηνπ κέζνπ εηήζηνπ 

χςνπο ησλ πνζψλ πνπ ν θνξέαο έρεη 

πξνεμνθιήζεη έλαληη απαηηήζεσλ πνπ 

έρεη αλαιάβεη λα εηζπξάμεη απφ 

εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ρσξίο 

δηθαίσκα αλαγσγήο 

 

 

Μέρξη 1% επί ηνπ κέζνπ εηήζηνπ χςνπο 

ησλ πνζψλ ησλ πξνεμνθιήζεσλ έλαληη 

απαηηήζεσλ κε δηθαίσκα αλαγσγήο 

 

 

14.1 Ανϊκτηςη πρόβλεψησ και προώποθϋςεισ διαγραφόσ απαύτηςησ 
Α) Ζ πξφβιεςε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ αλαθηάηαη άκεζα κε ηε κεηαθνξά απηήο 

ζηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο, εθφζνλ ε απαίηεζε: 

 Καηαζηεί εηζπξάμηκε, ε 

 Γηαγξαθεί. 

Β) Απαίηεζε κπνξεί λα δηαγξαθεί γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο κφλνλ εθφζνλ 

πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη εμήο πξνυπνζέζεηο: 

 Έρεη πξνεγνπκέλσο εγγξαθεί πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ νθεηιή σο έζνδν. 

 Έρεη πξνεγνπκέλσο δηαγξαθεί απφ ηα βηβιία ηνπ θνξνινγνχκελνπ 

 Έρνπλ αλαιεθζεί φιεο νη θαηά λφκν ελέξγεηεο γηα ηελ είζπξαμε ηεο 

απαίηεζεο. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 15:Μεταφορϊ ζημιών 

15.0 Γενικϊ 

Γηα ηε κεηαθνξά ηνπ αξλεηηθνχ απνηειέζκαηνο (δεκηάο) απφ ηελ άζθεζε 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

Πίλαθαο 24:Μεηαθνξά δεκηψλ –Καλφλαο, πξνυπνζέζεηο θαη εμαηξέζεηο 

Καλόλαο 

 

Δμαηξέζεηο 

Δθφζνλ ην απνηέιεζκα ηνπ θνξνινγηθνχ 

έηνπο είλαη δεκία, απηή κεηαθέξεηαη γηα 

λα ζπκςεθηζζεί κε ηα θέξδε δηαδνρηθά 

ζηα επφκελα 5 θνξνινγηθά έηε 

Εεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ αιινδαπή 

δελ δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ θεξδψλ ηνπ ίδηνπ 

θνξνινγηθνχ έηνπο νχηε λα 

ζπκςεθηζηνχλ κε κειινληηθά θέξδε 

 

Δάλ ζηε δηάξθεηα ελφο θνξνινγηθνχ 

έηνπο ή άκεζε ή έκκεζε ηδηνθηεζία ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ή ηα δηθαηψκαηα 

ςήθνπ κηαο επηρείξεζεο  κεηαβιεζνχλ ζε 

πνζνζηφ πνπ ππεξβαίλεη ην 33% ηεο 

αμίαο ή ηνπ αξηζκνχ ηνπο, ε κεηαθνξά 

δεκηάο παχεη λα έρεη εθαξκνγή ζηηο 

δεκηέο πνπ είρε ε επηρείξεζε απηή θαηά 

ην ελ ιφγσ θνξνινγηθφ έηνο θαη ηα 

πξνεγνχκελα 5 έηε 

 

15.1 Φρεωςτικό διαφορϊ κατ εφαρμογό του προγρϊμματοσ 

ςυμμετοχόσ ςτην αναδιϊταξη του Ελληνικού χρϋουσ 
Ζ ρξεσζηηθή δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη ζε βάξνο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ απφ ηελ 

αληαιιαγή νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ή εηαηξηθψλ νκνιφγσλ κε εγγχεζε 

ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, θαη  εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο ζπκκεηνρήο ζηελ 

αλαδηάηαμε ηνπ Διιεληθνχ ρξένπο, εθπίπηεη απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ζε 30 

ηζφπνζεο εηήζηεο δόζεηο, αξρήο γελνκέλεο απφ ηε ρξήζε κέζα ζηελ νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη ε αληαιιαγή ησλ ηίηισλ θαη αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν 

δηαθξάηεζεο ησλ νκνιφγσλ. 
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Δπηζεκάλζεηο 

 Ωο ρξεσζηηθή δηαθνξά ιακβάλεηαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο 

ησλ ηίηισλ πνπ εθδφζεθαλ ζε αληαιιαγή θαη ηνπ θφζηνπο απφθηεζεο ησλ 

αξρηθψλ ηίηισλ. 

 ε πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ απφθηεζε ησλ αξρηθψλ ηίηισλ πξνέθπςε δεκία 

απφ ηελ απνηίκεζε ηνπο ε νπνία δελ έρεη ζπκςεθηζηεί κε απνζεκαηηθφ, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν.2238/1994,φπσο ηζρχεη θαηά 

ηε δεκνζίεπζε ηνπ Ν.4172/2013 Κ.Φ.Δ., ιακβάλεηαη ην αξρηθφ θφζηνο 

απφθηεζεο 

 Ηζρχο, απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν.4046 /2012 (Φ.Δ.Κ. 28/Α’) ήηνη απφ 

14.02.2012 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 16: Ϊμμεςη μϋθοδοσ προςδιοριςμού εςόδων 

16.0 Περιπτώςεισ για τισ οπούεσ το ειςόδημα των φυςικών 

προςώπων και των νομικών προςώπων και νομικών οντοτότων 

προςδιορύζονται με τισ ϋμμεςεσ μεθόδουσ (τεχνικϋσ) ελϋγχου 
Σν εηζφδεκα ησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ πνπ 

αζθνχλ ή πξνθχπηεη φηη αζθνχλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πξνζδηνξίδεηαη κε 

έκκεζεο κεζφδνπο ειέγρνπ θαηά ηηε εηδηθφηεξεο πξνβιέςεηο ηνπ Ν.4174/2013 ( 

Κψδηθαο Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο ) ζηηο αθφινπζεο, αλαθεξφκελεο ζηνλ επφκελν 

πίλαθα, πεξηπηψζεηο: 

Πίλαθαο 25: Πεξηπηώζεηο πξνζδηνξηζκνύ ησλ εζόδσλ κε ηηο έκκεζεο κεζόδνπο 

ειέγρνπ 

Όηαλ ηα ινγηζηηθά αξρεία δελ ηεξνχληαη ή νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ 

ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνλ λφκν γηα ηα ινγηζηηθά πξφηππα 

Όηαλ ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία ή ηα ινηπά πξνβιεπφκελα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά δελ 

ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο 

Όηαλ ηα ινγηζηηθά αξρεία ή θνξνινγηθά ζηνηρεία δελ πξνζθνκίδνληαη ζηε 

Φνξνινγηθή Γηνίθεζε κεηά απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε 

 

Σν εηζφδεκα θπζηθψλ πξνζψπσλ, αλεμαξηήησο αλ πξνέξρεηαη απφ άζθεζε 

επηρεηξεκαηηθήο  δξαζηεξηφηεηαο, κπνξεί επίζεο λα πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε θάζε 

δηαζέζηκν ζηνηρείν ή έκκεζεο  κεζφδνπο ειέγρνπ ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο 

ηνπ Κ.Φ.Γ., φηαλ ην πνζφ ηνπ δεινχκελνπ εηζνδήκαηνο  δελ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε 

ησλ πξνζσπηθψλ δαπαλψλ δηαβίσζεο ή ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη πξνζαχμεζε 

πεξηνπζίαο ε νπνία δελ θαιχπηεηαη απφ ην δεινχκελν εηζφδεκα. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 17:Μεταβύβαςη τύτλων 

17.0 Μεταβύβαςη τύτλων 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ Κ.Φ.Δ., ην εηζφδεκα  πνπ 

πξνθχπηεη απφ ππεξαμία κεηαβίβαζεο ηίηισλ, θαζψο θαη κεηαβίβαζεο νιφθιεξεο 

επηρείξεζεο ππφθεηηαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ, εθφζνλ δελ 

ζπληζηά επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

 

Δπηζεκάλζεηο 

 ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε κεηαβίβαζε ηίηισλ απφ θπζηθφ πξφζσπν 

ζπληζηά επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηφηε νη ζπλαιιαγέο επί ησλ ηίηισλ 

απηψλ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Κ.Φ.Δ. 

 Δπεηδή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ 

Κ.Φ.Δ., φια ηα έζνδα πνπ απνθηνχλ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη νη λνκηθέο 

νληφηεηεο  ζεσξνχληαη έζνδα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζπλάγεηαη 

φηη ηα έζνδα απηψλ απφ ππεξαμία κεηαβίβαζεο ηίηισλ ζεσξείηαη εηζφδεκα 

απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλεπψο ππφθεηηαη ζην θφξν 

εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ. 

 

Πίλαθαο 26: Πξάμεηο πνπ παξάγνπλ εηζφδεκα απφ ππεξαμία κεηαβίβαζεο ηίηισλ 

Μεηαβίβαζε νιφθιεξεο επηρείξεζεο 

Μεηαβίβαζε κεηνρψλ εηαηξείαο  κε εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά 

Μεηαβίβαζε κεηνρψλ εηαηξείαο εηζεγκέλεο  ζε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, εθφζνλ ν 

κεηαβηβάδσλ ζπκκεηέρεη ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο κε πνζνζηφ 

ηνπιάρηζηνλ 0,5% θαη νη κεηαβηβαδφκελεο κεηνρέο έρνπλ απνθηεζεί απφ ηελ 1
Ζ
 

Ηαλνπαξίνπ 2009 θαη εμήο 

Μεηαβίβαζε κεξηδίσλ ή κεξίδσλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ 

Μεηαβίβαζε θξαηηθψλ νκνιφγσλ 

Μεηαβίβαζε εληφθσλ γξακκαηίσλ 

Μεηαβίβαζε εηαηξηθψλ νκνιφγσλ 

Μεηαβίβαζε παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ 

Ωο κεηαβίβαζε λνείηαη θαη ε εηζθνξά ησλ αλσηέξσ ηίηισλ γηα ηελ θάιπςε ή αχμεζε 

θεθαιαίνπ εηαηξείαο 

 

Ο αζρνινύκελνο θαη’ επάγγεικα κε ηηο ζπλαιιαγέο επί ησλ ηίηισλ ηνπ άξζξνπ 42 

ηνπ Ν.4172/2013 πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζην ηξίην θαη ζην ηέηαξην εδάθην ηεο 

παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.4172/2013,γηα ηνπο ζθνπνχο εθαξκνγήο ηνπ 

πξνηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.4172/2013 

θαζνξίζηεθε κε ηελ απφθαζε ΠΟΛ.1105/10.04.2014. 

 



 
 

45 
 

Πίλαθαο 27: Έλλνηα παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ 

πκβφιαηα δηθαησκάησλ πξναίξεζεο, ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο, 

ζπκβάζεηο αληαιιαγήο, πξνζεζκηαθέο ζπκβάζεηο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ππνθείκελνπο 

ηίηινπο 

/ 

Κηλεηέο αμίεο ή άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

πλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο 

Δπηηφθηα ή απνδφζεηο 

Υξεκαηνπηζησηηθνχο δείθηεο ή άιια ρξεκαηνπηζησηηθά κεγέζε 

Δκπνξεχκαηα 

Ναχινπο 

Πηζησηηθή δηαβάζκηζε ή γεγνλφο 

Πνζνζηά πιεζσξηζκνχ ή άιιεο επίζεκεο νηθνλνκηθέο ζηαηηζηηθέο 

Κιηκαηηθέο κεηαβιεηέο 

Δθπνκπέο ξχπσλ 

Μεηαβνιέο ζηελ ηηκή νπνηνπδήπνηε νηθνλνκηθνχ θπζηθνχ, πεξηβαιινληνινγηθνχ, 

ζηαηηζηηθνχ ή άιινπ κεγέζνπο ή γεγνλφηνο (πιελ αζιεηηθψλ γεγνλφησλ) 

Άιια παξάγσγα κέζα 

 

Κάζε άιιε ζχκβαζε φζνλ αθνξά, κεηαμχ άιισλ, ζην θαηά πφζνλ πξνζδηνξίδεηαη κε 

αλαθνξά ζε άιινπο  ππνθείκελνπο ηίηινπο, είλαη δηαπξαγκαηεχζηκε ζε νξγαλσκέλε 

αγνξά ή πνιπκεξή κεραληζκφ δηαπξαγκάηεπζεο, ππφθεηηαη ζε εθθαζάξηζε κε 

κεηξεηά δηαζέζηκα ή θπζηθή παξάδνζε (πιελ παξαδφζεσλ ιφγσ αδπλακίαο 

πιεξσκήο ή άιινπ γεγνλφηνο πνπ επηθέξεη ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη 

παξαδφζεσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο) ή δηαθαλνληζκφ κέζσ 

αλαγλσξηζκέλσλ γξαθείσλ ζπκςεθηζκνχ ή ζε ηαθηηθέο θιήζεηο γηα θάιπςε 

πεξηζσξίσλ 

 

 Ωο ππεξαμία λνείηαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο θηήζεο πνπ θαηέβαιε ν 

θνξνινγνχκελνο θαη ηεο ηηκήο πώιεζεο πνπ εηζέπξαμε. 

 

Τπεξαμία                               Σηκή πώιεζεο                             Σηκή θηήζεο 

 

(α)=(β)-(γ)                                  (β)                                                    (γ) 

 

Αλ γηα παξάδεηγκα πσιεζνχλ νη κεηνρέο εηαηξείαο εηζεγκέλεο ζηε ρξεκαηηζηεξηαθή 

αγνξά έλαληη ηηκήκαηνο 40.000,00 επξψ, νη νπνίεο είραλ απνθηεζεί έλαληη ηηκήκαηνο 

36.000,00 επξψ, ε ππεξαμία ζα ππνινγηζζεί σο εμήο: 

Σηκή πψιεζεο                                                         40.000,00 

Μείνλ    Σηκή αγνξάο        36.000,00 
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Τπεξαμία4.000,00 

Πίλαθαο 28: Καζνξηζκφο ηηκήο θηήζεο θαη ηηκήο πψιεζεο ηίηισλ 

Δίδνο ηίηισλ Σηκή θηήζεο Σηκή πψιεζεο 

Δηζεγκέλνη Καζνξίδεηαη απφ ηα 

δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα 

θαηά ηελ εκέξα 

δηαθαλνληζκνχ ηεο 

ζπλαιιαγήο 

Καζνξίδεηαη απφ ηα 

δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα 

θαηά ηελ εκέξα 

δηαθαλνληζκνχ ηεο 

ζπλαιιαγήο 

Με εηζεγκέλνη Ζ ηηκή πνπ πξνζδηνξίδεηαη 

βάζεη ηεο αμίαο ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ή ην ηίκεκα 

κεηαβίβαζεο, εθφζνλ 

νπνηνδήπνηε απφ ηα 

αλσηέξσ είλαη ρακειφηεξν 

Ζ ηηκή πνπ πξνζδηνξίδεηαη 

βάζεη ηεο αμίαο ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ή ην ηίκεκα ή 

αγνξαία αμία πνπ 

αλαγξάθεηαη ζηε ζχκβαζε 

κεηαβίβαζεο, εθφζνλ απηφ 

είλαη πςειφηεξν 

 

 Σπρφλ δαπάλεο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ αγνξά ή ηελ πψιεζε ησλ 

ηίηισλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή θηήζεο θαη ηελ ηηκή πψιεζεο θαη δελ 

πξνζηίζεληαη ή αθαηξνχληαη, αληίζηνηρα. 

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν πξνζδηνξηζκφο  ηεο ππεξαμίαο θαηαιήγεη ζε 

αξλεηηθφ πνζφ (δεκηά), ε ελ ιφγσ δεκία κεηαθέξεηαη γηα ηα επφκελα 5 έηε θαη 

ζπκςεθίδεηαη κφλν κε κειινληηθά θέξδε ππεξαμίαο, ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ 

ζπλαιιαγέο θαη ηίηινπο ήηνη, κεηνρψλ κε εηζεγκέλσλ ζε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, 

κεηνρψλ εηζεγκέλσλ ζε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά θαη κεξηδίσλ ή κεξίδσλ 

πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ. Εεκηέο απφ ζπλαιιαγέο ζε ηίηινπο, ήηνη θξαηηθά νκφινγα θαη 

έληνθα γξακκάηηα ή εηαηξηθά νκφινγα, ζπκςεθίδνληαη κφλνλ κε κειινληηθά θέξδε 

ππεξαμίαο απφ ηελ ίδηα αηηία. 

 Γηα ηελ ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη απφ εηζθνξά ελεξγεηηθνχ, αληαιιαγή 

κεηνρψλ, ζπγρψλεπζε ή δηάζπαζε . 

 Σα θεθαιαηαθά θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αληαιιαγή νκνιφγσλ ηνπ 

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ή εηαηξηθψλ νκνιφγσλ κε εγγχεζε ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ κε άιινπο ηίηινπο θαη’ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπκκεηνρήο 

ζηελ αλαδηάηαμε ηνπ Διιεληθνχ ρξένπο απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν. 

 Απαιιάζζεηαη απφ ην θφξν ην εηζφδεκα πνπ απνθηνχλ θπζηθά πξφζσπα πνπ 

είλαη θνξνινγηθνί  θάηνηθνη ζε θξάηε κε ηα νπνία ε Διιάδα έρεη ζπλάςεη 

ζχκβαζε απνθπγήο δηπιήο Φνξνινγίαο (.Α.Γ.Φ.) θαη ην νπνίν πξνθχπηεη 

απφ ππεξαμία κεηαβίβαζεο ησλ ηίηισλ ζχκθσλα κε ηηο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ππνβάιινπλ ζηε Φνξνινγηθή 

Γηνίθεζε δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηε θνξνινγηθή ηνπο θαηνηθία. 

 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4172/2013 ε ππεξαμία απφ ηε 

κεηαβίβαζε ηίηισλ θνξνινγείηαη κε ζπληειεζηή 15% φηαλ δηθαηνχρνο απηήο 

είλαη θπζηθφ πξφζσπν. Σα θπζηθά πξφζσπα, πξνθεηκέλνπ λα θνξνινγεζνχλ, 
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ζα αλαγξαθνχλ ηελ ππφςε ππεξαμία ζηελ εηήζηα δήισζε θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο .Δπηζεκαίλεηαη φηη, φια ηα έζνδα πνπ απνθηνχλ ηα λνκηθά 

πξφζσπα θαη νη λνκηθέο νληφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ 

άξζξνπ 45 ζεσξνχληαη έζνδα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Καηά 

ζπλέπεηα θνξνινγνχληαη, αλάινγα, κε ηα ηεξνχκελα βηβιία (απινγξαθηθά ε 

δηπινγξαθηθά) κε ηελ θιίκαθα ή ην ζπληειεζηή, θαηά πεξίπησζε, πνπ 

νξίδνληαη ζην άξζξν 58 ηνπ Κ.Φ.Δ. 

 Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 61 έσο θαη 64 ηνπ θεθαιαίνπ Β’<< Παξαθξάηεζε 

θφξνπ>> ηνπ κέξνπο ηέηαξηνπ ηνπ Κ.Φ.Δ. αλαθέξνληαη ζηελ παξαθξάηεζε 

θφξνπ ζην εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζην εηζφδεκα απφ 

θεθάιαην θαη ζην εηζφδεκα απφ ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ κφλν ηελ 

ππεξαμία πνπ απνθηά θπζηθφ πξφζσπν απφ κεηαβίβαζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 41.χκθσλα ινηπφλ κε ηα αλσηέξσ ε ππεξαμία απφ 

κεηαβίβαζε ηίηισλ ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ Κ.Φ.Δ. δελ ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε 

θφξνπ εηζνδήκαηνο, είηε ν δηθαηνχρνο είλαη θπζηθφ πξφζσπν είηε είλαη 

λνκηθφ πξφζσπν, γηαηί απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο δελ πξνβιέπεηαη ε 

παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο γηα ην αλσηέξσ εηζφδεκα. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 18:ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΥΟΡΟΤ 

18.0 Υορολόγηςη ςτην πηγό (παρακρϊτηςη φόρου ςτο ειςόδημα 

από μιςθωτό εργαςύα και ςυντϊξεισ) 

 

Πίλαθαο 29: Πξφζσπα πνπ ππνρξενχληαη κα παξαθξαηνχλ θαη λα απνδίδνπλ ην θφξν 

γηα ηα εηζνδήκαηα απφ κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο 

 

 

 

Κάζε θπζηθφ πξφζσπν πνπ απνθηά θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

ή λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα πνπ δηελεξγεί πιεξσκέο ή δίλεη 

παξνρέο ζε είδνο ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπο 

Κάζε λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα πνπ θαηαβάιιεη ζπληάμεηο ζε 

θπζηθά πξφζσπα 

Σακεία θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή παξφκνηεο νληφηεηεο πνπ δηελεξγνχλ 

πιεξσκέο ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπο 

 

 Δάλ δελ  δηελεξγεζεί παξαθξάηεζε, ν ππφρξενο νθείιεη λα θαηαβάιιεη ην 

θφξν πνπ δελ παξαθξαηήζεθε, θαζψο θαη ηπρφλ πξφζηηκα θαη πνηλέο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 Γελ ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε ην εηζφδεκα πνπ απαιιάζζεηαη απφ ην θφξν. 

Πίλαθαο 30: πληειεζηέο παξαθξάηεζεο θφξνπ ζην εηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία 

θαη ζπληάμεηο 

Δηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία θαη 

ζπληάμεηο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

παξνρψλ ζε είδνο θαη ησλ εθάπαμ 

παξνρψλ) 

Με βάζε ηελ θιίκαθα θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο απφ κηζζσηή εξγαζία ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 15 ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνβιεπφκελε κείσζε 

θφξνπ εηζνδήκαηνο ηνπ άξζξνπ 16,κεηά 

απφ πξνεγνχκελε αλαγσγή ηνπ ζε εηήζην 

Δηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία πνπ 

απνθηνχλ νη αμησκαηηθνί θαη ην 

θαηψηεξν πιήξσκα πνπ ππεξεηεί ζε 

πινία ηνπ εκπνξηθνχ λαπηηθνχ 

Με ζπληειεζηή 15% γηα ην εηζφδεκα ησλ 

αμησκαηηθψλ 

Δηζνδήκαηα απφ κηζζσηή εξγαζία θαη 

ζπληάμεηο πνπ θαηαβάιινληαη 

αλαδξνκηθά, θαη πξφζζεηεο ακνηβέο πνπ 

δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο ηαθηηθέο 

απνδνρέο 

Με ζπληειεζηή 10% γηα ην εηζφδεκα ησλ 

θαηψηεξσλ πιεξσκάησλ 

 Με ζπληειεζηή 20% ζην θαηαβαιιφκελν 

πνζφ 
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Πίλαθαο 31: Πξφζσπα πνπ ππνρξενχληαη λα παξαθξαηνχλ θαη λα απνδίδνπλ ην θφξν 

Κάζε θπζηθφ πξφζσπν πνπ αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη έρεη ηε 

θνξνινγηθή θαηνηθία ηνπ ζηελ Διιάδα 

Κάζε λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα πνπ αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

θαη έρεη ηε θνξνινγηθή θαηνηθία ηνπ ζηελ Διιάδα 

Οη θνξείο γεληθήο θπβέξλεζεο 

Κάζε θνξνινγνχκελνο πνπ δελ έρεη ηε θνξνινγηθή θαηνηθία ηνπ ζηελ Διιάδα, αιιά 

δξαζηεξηνπνηείηαη κέζσ κφληκεο εγθαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα 

Οη ζπκβνιαηνγξάθνη γηα ηελ ππεξαμία πνπ απνθηά θπζηθφ πξφζσπν απφ  κεηαβίβαζε 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 41 

 

Πίλαθαο 32: Πιεξσκέο ππνθείκελεο ζε παξαθξάηεζε 

Δηζνδήκαηα (πιεξσκέο) 

Μεξίζκαηα 

Σφθνη 

Γηθαηψκαηα ( royalties) θαη ινηπέο πιεξσκέο 

Ακνηβέο γηα ηερληθέο ππεξεζίεο, ακνηβέο δηνίθεζεο, ακνηβέο γηα ζπκβνπιεπηηθέο 

ππεξεζίεο θαη άιιεο ακνηβέο γηα παξφκνηεο ππεξεζίεο 

Ακνηβέο πνπ εηζπξάηηνληαη απφ εξγνιήπηεο θαηαζθεπήο θάζε είδνπο ηερληθψλ έξγσλ 

θαη ελνηθηαζηψλ δεκνζίσλ, δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ ή ιηκεληθψλ πξνζφδσλ 

Αζθάιηζκα πνπ θαηαβάιιεηαη εθάπαμ ή κε ηε κνξθή πεξηνδηθά θαηαβαιιφκελεο 

παξνρήο ζην πιαίζην νκαδηθψλ αζθαιηζηεξίσλ ζπληαμηνδνηηθψλ ζπκβνιαίσλ 

Τπεξαμία απφ κεηαβίβαζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο πνπ απνθηά θπζηθφ πξφζσπν 

 

Πίλαθαο 33:πληειεζηέο παξαθξάηεζεο θφξνπ εηζνδήκαηνο (εθηφο πιεξσκψλ γηα 

πξνκήζεηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ) 

Δηζνδήκαηα (πιεξσκέο) πληειεζηήο παξαθξάηεζεο 

Μεξίζκαηα 10% 

Σφθνη 15% 

Γηθαηψκαηα (royalties) θαη ινηπέο 

πιεξσκέο 

20% 

Ακνηβέο γηα ηερληθά έξγα, ακνηβέο 

δηνίθεζεο, ακνηβέο γηα ζπκβνπιεπηηθέο ή 

παξφκνηεο ππεξεζίεο 

20% 

Ακνηβέο εξγνιεπηψλ θαηαζθεπήο 

ηερληθψλ έξγσλ θαη ελνηθηαζηψλ 

δεκνζίσλ, δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ ή 

ιηκεληθψλ πξνζφδσλ 

3% 

Αζθάιηζκα θαηαβαιιφκελν 

Με ηε κνξθή πεξηνδηθά θαηαβαιιφκελεο 

παξνρήο 

15% 

Δθάπαμ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 40.000,00 

επξψ 

10% 

Δθάπαμ γηα ηα πνζά πάλσ απφ 40.000,00 

επξψ 

20% 
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Τπεξαμία απφ κεηαβίβαζε αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο πνπ απνθηά θπζηθφ πξφζσπν 

15% 

 

Πίλαθαο 34: πληειεζηέο παξαθξάηεζεο θφξνπ εηζνδήκαηνο πξνκεζεηψλ θνξέσλ 

ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο 

Δίδνο πξνκήζεηαο πληειεζηήο παξαθξάηεζεο 

Τγξά θαχζηκα θαη ηα πξντφληα 

θαπλνβηνκεραλίαο 

1% 

Λνηπά αγαζά 4% 

Παξνρή ππεξεζηψλ 8% 

 

Πίλαθαο 35: Λφγνη εμαίξεζεο απφ ηελ παξαθξάηεζε θφξνπ ησλ θνξέσλ ηεο γεληθήο 

θπβέξλεζεο 

Όηαλ πξνκεζεχνληαη αγαζά ή ηνπο παξέρνληαη  ππεξεζίεο θαη δελ απαηηείηαη 

ζχκβαζε, εθφζνλ ε θαζαξή αμία απηψλ, θαηά ζπλαιιαγή, δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ 

ησλ 150,00 επξψ 

Όηαλ ιακβάλνπλ ππεξεζίεο ή πξνκεζεχνληαη ειεθηξηθφ ξεχκα, ηειεθσληθέο 

ζπλδηαιέμεηο, ηειεγξαθήκαηα, γξακκαηφζεκα, θσηαέξην, λεξφ θαη εηζηηήξηα γεληθά 

Όπνπ πξνβιέπεηαη παξαθξάηεζε ή πξνθαηαβνιή θφξνπ απφ άιιε δηάηαμε γηα ην ίδην 

έζνδν 

Όηαλ πξνκεζεχνληαη αγαζά ή ηνπο παξέρνληαη ππεξεζίεο απφ ηηο πνιεκηθέο 

βηνκεραλίεο 

ΔΑΒ,ΔΒΟ, ΠΤΡΚΑΛ, θαη ΔΛΘΟ, θαζψο θαη απφ ην Κέληξν Δπηρεηξεκαηηθήο 

Πνιηηηζηηθήο Αλάπηπμεο (Κ.Δ.Π.Α.) θαη ηελ Αλαπηπμηαθή Έλσζε Μαθεδνλίαο 

(ΑΝ.Δ.Μ.) 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 19: ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΨΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ ΥΟΡΟΤ 
 

19.0 Τποβολό τησ δόλωςησ φορολογύασ ειςοδόματοσ φυςικών 

προςώπων 
Α) Σα θπζηθά πξφζσπα ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή δήισζεο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο κε ηελ νπνία δειψλνπλ όια ηα εηζνδήκαηα (θνξνινγνχκελα θαη’ 

νηνλδήπνηε ηξφπν, απαιιαζζφκελα θιπ.) Ζ δήισζε ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά 

κέζσ δηαδηθηύνπ. 

Πίλαθαο 36: Τπφρξενη ππνβνιήο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ 

πξνζψπσλ 

Γεληθφο θαλφλαο Ο θνξνινγνχκελνο πνπ έρεη 

ζπκπιεξψζεη ην 18
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ 

Δηζνδήκαηα αλειίθσλ ηέθλσλ Ο γνλέαο πνπ αζθεί ηε γνληθή κέξηκλα 

Πηψρεπζε Ο ζχλδηθνο πηψρεπζεο 

ρνιάδνπζα θιεξνλνκία Ο θεδεκφλαο 

Δπηδηθία Ο πξνζσξηλφο δηαρεηξηζηήο 

Μεζεγγχεζε Ο κεζεγγπνχρνο 

Αλήιηθνο Ο επίηξνπνο ή ν θεδεκφλαο 

Γηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε Ο δηθαζηηθφο ζπκπαξαζηάηεο 

Θάλαηνο θνξνινγνχκελνπ Οη θιεξνλφκνη γηα ηα εηζνδήκαηα ηνπ 

κέρξη ηε ρξνλνινγία ηνπ ζαλάηνπ 

 

Β) Οη ζχδπγνη .θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ γάκνπ, ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ θνηλή 

δήισζε γηα ηα εηζνδήκαηα ηνπο ηα νπνία ν θφξνο, ηα ηέιε θαη νη εηζθνξέο πνπ 

αλαινγνχλ ππνινγίδνληαη ρσξηζηά ζην εηζφδεκα θαζελφο ζπδχγνπ. Δπηζεκαίλεηαη 

φηη: 

Αα) Οη ηπρφλ δεκίεο ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ ελφο ζπδχγνπ δελ ζπκςεθίδνληαη κε ηα 

εηζνδήκαηα ηνπ άιινπ ζπδχγνπ 

ΒΒ) Τπφρξενο ππνβνιήο δήισζεο είλαη ν ζχδπγνο θαη γηα ηα εηζνδήκαηα ηεο 

ζπδχγνπ ηνπ. 

Γ) Οη ζχδπγνη ππνβάιινπλ ρσξηζηή θνξνινγηθή δήισζε, ν θαζέλαο γηα ηα 

εηζνδήκαηα ηνπ, εθφζνλ: 

Αα) Έρεη δηαθνπεί ε έγγακε ζπκβίσζε θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο δήισζεο . 

ΒΒ) Ο έλαο απφ ηνπο δχν ζπδχγνπο είλαη ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο ή έρεη ππνβιεζεί 

ζε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε 

Γ) Ζ δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, ππνβάιιεηαη κέρξη 

θαη ηελ 30
ε
 Απξηιίνπ ηνπ ακέζσο επόκελνπ θνξνινγηθνύ έηνπο . 
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19.1 Προκαταβολό φόρου ειςοδόματοσ από επιχειρηματικό 

δραςτηριότητα των φυςικών προςώπων 

19.2 Γενικϊ 
Α) Με βάζε ηε δήισζε πνπ ππνβάιιεη ν θνξνινγνχκελνο  θαη ηνπο ινηπνχο ηίηινπο 

βεβαίσζεο  πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Κ.Φ.Γ. βεβαηψλεηαη πνζφ ίζν κε ην 55% ηνπ 

θφξνπ πνπ πξνθχπηεη απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα γηα ην θφξν πνπ 

αλαινγεί ζην εηζφδεκα ηνπ δηαλπφκελνπ θνξνινγηθνχ έηνπο. 

Β) Αλ ζηε δήισζε πεξηιακβάλνληαη θαη εηζνδήκαηα γηα ηα νπνία ν θφξνο 

παξαθξαηείηαη ή θαηαβάιιεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ 

άξζξνπ 69, ν θφξνο πνπ παξαθξαηήζεθε ή θαηαβιήζεθε γηα ηα εηζνδήκαηα απηά 

εθπίπηεη απφ ην πνζφ ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ βεβαηψλεηαη. 

Γ) Αλ ην εηζφδεκα κε βάζε ην νπνίν ελεξγείηαη ε βεβαίσζε ηνπ θφξνπ 

πξνζδηνξίδεηαη θαηά ηξφπν ηεθκαξηφ, ν θφξνο πνπ αλαινγεί ζην ηεθκαξηφ απηφ 

εηζφδεκα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πνζνχ πνπ πξέπεη λα 

βεβαησζεί σο πξνθαηαβνιή. 

Όηαλ ππνβάιιεηαη δήισζε γηα πξψηε θνξά ην πξνο βεβαίσζε πνζφ ηεο παξαγξάθνπ 

απηήο πεξηνξίδεηαη ζην κηζφ. 

Γ) Οη δηαηάμεηο πεξί πξνθαηαβνιήο δελ εθαξκφδνληαη φηαλ ην πνζφ πνπ πξέπεη λα 

βεβαησζεί δελ ππεξβαίλεη ηα 30,00 επξψ. 

19.3 Βεβαύωςη προκαταβολόσ φόρου ειςοδόματοσ αρχιτεκτόνων-

μηχανικών και δικηγόρων 
Α) Γηα ηνπο αξρηηέθηνλεο θαη ηνπο κεραληθνχο ν πξνθαηαβιεηένο θφξνο ππνινγίδεηαη 

σο εμήο: 

Αα) ε 4% ηεο ζπκβαηηθήο ακνηβήο  γηα εθπφλεζε κειεηψλ θαη ζρεδίσλ 

πνιενδνκηθψλ, ζπγθνηλσληαθψλ πδξαπιηθψλ έξγσλ θαη γηα αθαζάξηζηεο ακνηβέο απφ 

δηεχζπλζε εθηέιεζεο έξγνπ.
20 

Β) ε 4% ηεο ζπκβαηηθήο ακνηβήο γηα επίβιεςε ηνπνγξαθηθψλ έξγσλ. 
21 

Γ) ε 10% ηεο ζπκβαηηθήο ακνηβήο γηα εθπφλεζε κειεηψλ θαη ζρεδίσλ πνπ αθνξνχλ 

νπνηαζδήπνηε άιιεο θχζεο έξγα θαη γηα ηελ επίβιεςε ηεο εθηέιεζεο  απηψλ. 

Καη εμαίξεζε, γηα ακνηβέο αξρηηεθηφλσλ θαη κεραληθψλ γηα ηελ επίβιεςε ηεο 

εθηέιεζεο θάζε είδνπο ηερληθψλ έξγσλ πνπ νξίδνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο 

πεξηπηψζεηο, ν πξνθαηαβιεηένο θφξνο επηβάιιεηαη πξηλ απφ ηε ζεψξεζε ησλ 

νηθείσλ, εξγαζηψλ απφ ηελ αξκφδηα αξρή ζην πνζφ ηεο ακνηβήο επίβιεςεο ηνπ 

δηθαηνχρνπ, θαη πξνθεηκέλνπ γηα εθπφλεζε κειεηψλ ε ζρεδίσλ θαη επίβιεςε έξγσλ 

ηνπ Γεκνζίνπ, λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ησλ θνηλσθειψλ ή 

ζξεζθεπηηθψλ ηδξπκάησλ, ν πξνθαηαβιεηένο θφξνο ππνινγίδεηαη ζην πνζφ ηεο 

ζπκβαηηθήο ακνηβήο. 
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Β) ηηο ακνηβέο πνπ ιακβάλνπλ  δηθεγφξνη νθείιεηαη πξνθαηαβνιή θφξνπ 15% κε 

ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 64( πεξί παξαθξάηεζεο θφξνπ 

εηζνδήκαηνο) 

Αα) Γελ ππνινγίδεηαη θαη δελ απνδίδεηαη πξνθαηαβιεηένο θφξνο ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ (αθνξά ακνηβέο γηα ηερληθέο ππεξεζίεο, ακνηβέο 

δηνίθεζεο, ακνηβέο γηα ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαη άιιεο ακνηβέο γηα 

παξόκνηεο ππεξεζίεο φπνπ παξαθξαηείηαη θφξνο κε ζπληειεζηή 20%). 

Ββ) Κάζε δηθεγνξηθφο ζχιινγνο ή ηακείν ζπλεξγαζίαο ή δηαλεκεηηθφο ινγαξηαζκφο  

νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο ππνρξενχηαη λα παξαθξαηεί θφξν εηζνδήκαηνο κε 

ζπληειεζηή 15% επί νπνηνπδήπνηε  πνζνχ θαηαβάιιεη σο κέξηζκα ζε δηθεγφξν. 

Γ) Αλ κε ηελ έγγξαθε ζπκθσλία πεξί ακνηβήο γηα ηελ παξνρή ησλ δηθεγνξηθψλ 

ππεξεζηψλ ε ακνηβή ή ην χςνο ηεο ζπλαξηάηαη κε ην απνηέιεζκα ησλ δηθεγνξηθψλ 

ππεξεζηψλ ή ηεο δίθεο, θαηά ηελ απφδνζε ηνπ πξνθαηαβιεηένπ θφξνπ ππνβάιινληαη 

θαη ηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ην χςνο ηεο ακνηβήο, φπσο εηδηθφηεξα θαζνξίδεηαη 

κε ηελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. 

1
 

Γελ ππνινγίδεηαη πξνθαηαβιεηένο θφξνο επί ησλ ακνηβψλ γηα παξαζηήζεηο, θαζψο 

θαη γηα θάζε άιιε λνκηθή ππεξεζία πνπ παξέρνπλ δηθεγφξνη νη νπνίνη ζπλδένληαη κε 

ηνλ εληνιέα ηνπο κε ζχκβαζε έκκηζζεο εληνιήο θαη ακείβνληαη κε πάγηα αληηκηζζία. 

19.4 Μεύωςη του προκαταβλητϋου φόρου από επιχειρηματικό 

δραςτηριότητα που αποκτούν φυςικϊ πρόςωπα 
ε πεξίπησζε πνπ ηπρφλ κεησζεί ην εηζφδεκα άλσ ηνπ 25%, ν θνξνινγνχκελνο 

κπνξεί λα δεηήζεη κε αίηεζε ηνπ ηε κείσζε ηνπ θφξνπ πνπ βεβαηψζεθε θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ. Ζ αίηεζε ππνβάιιεηαη κέρξη ην ηέινο ηνπ κήλα 

επηεκβξίνπ ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο ζην νπνίν έγηλε ε βεβαίσζε θαη αθνξά ζηα 

πνζά ηνπ θφξνπ γηα ηηο δφζεηο πνπ δελ έγηλαλ ιεμηπξφζεζκεο  θαηά ην ρξφλν ηεο 

ππνβνιήο ηεο αίηεζεο .Καηά ηελ εθηίκεζε ηεο κείσζεο ηνπ εηζνδήκαηνο απφ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ιακβάλνληαη ελδεηθηηθά ππφςε: 

Α) Σν πνζφ ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο ζην ηξέρνλ θνξνινγηθφ έηνο, 

ζπγθξηλφκελν κε ηα αθφινπζα έζνδα ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ 

θνξνινγηθνχ έηνπο. 

                                                           
20 

 Αφορά χωροταξικζσ και ρυκμιςτικζσ μελζτεσ, πολεοδομικζσ και ρυμοτομικζσ μελζτεσ, μελζτεσ 
ςυγκοινωνιακϊν ζργων (οδϊν, ςιδθροδρομικϊν γραμμϊν, μικρϊν τεχνικϊν ζργων, ζργων υποδομισ  
αερολιμζνων και κυκλοφοριακζσ), μελζτεσ υδραυλικϊν ζργων, μελζτεσ λιμενικϊν ζργων, μελζτεσ 
γεωργικζσ, μελζτεσ αλιευτικζσ.   

21
Αφορά μελζτεσ τοπογραφίασ (γεωδαιτικζσ, χαρτογραφικζσ) 
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Β) Σν πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ θαη εμφδσλ δηαρείξηζεο επί ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ 

ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο ζε ζχγθξηζε κε ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ηνπ 

πξνεγνχκελνπ  θνξνινγηθνχ έηνπο. 

Γ) Οη νπζηψδεηο κεηαβνιέο πνπ ηπρφλ επήιζαλ ζηνπο παξάγνληεο δηακφξθσζεο ηνπ 

κηθηνχ θέξδνπο ηεο επηρείξεζεο θαηά ην ηξέρνλ θνξνινγηθφ έηνο ζε ζρέζε κε ην 

πξνεγνχκελν . 

Γ) Κάζε άιιν ζηνηρείν απφ ην νπνίν πηζαλνινγείηαη κείσζε ηνπ θέξδνπο ηνπ 

ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο. 

 

Πίλαθαο 37: Μείσζε ηεο πξνθαηαβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ 

ε πεξίπησζε πνπ ηπρφλ κεησζεί ην εηζφδεκα άλσ ηνπ 25%, ν θνξνινγνχκελνο 

κπνξεί λα δεηήζεη κε αίηεζε ηνπ ηε κείσζε ηνπ θφξνπ πνπ βεβαηψζεθε. 

Λακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ εθηίκεζε 

ηεο κείσζεο 

Δπαιήζεπζε αίηεζεο –απνηειέζκαηα 

ειέγρνπ 

Σν πνζφ ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο 

επηρείξεζεο ζην ηξέρνλ θνξνινγηθφ έηνο, 

ζπγθξηλφκελν κε ηα αθαζάξηζηα έζνδα 

ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 

πξνεγνχκελνπ θνξνινγηθνχ έηνπο 

Ζ Φνξνινγηθή Γηνίθεζε πξνβαίλεη ζηελ 

επαιήζεπζε  ηεο αίηεζεο πνπ 

ππνβιήζεθε θαη ππνρξενχηαη, κέζα ζε 

πξνζεζκία 3 κελψλ απφ ηελ ππνβνιή 

ηεο, λα αλαθνηλψλεηαη ζηνλ 

θνξνινγνχκελν ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

ειέγρνπ 

Σν πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ θαη εμφδσλ 

δηαρείξηζεο επί ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ 

ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο ζε 

ζχγθξηζε κε ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ηνπ 

πξνεγνχκελνπ θνξνινγηθνχ έηνπο 

Αλ δηαπηζησζεί φηη ην εηζφδεκα 

κεηψζεθε πξαγκαηηθά άλσ ηνπ 25%,ε 

Φνξνινγηθή Γηνίθεζε πξνβαίλεη  ζηελ 

έθπησζε αλάινγνπ, κε ηε κείσζε πνπ 

επήιζε, πνζνχ θφξνπ απφ ηηο επφκελεο 

δφζεηο πνπ νθείινληαη 

Οη νπζηψδεηο κεηαβνιέο πνπ ηπρφλ 

επήιζαλ ζηνπο παξάγνληεο δηακφξθσζεο 

ηνπ κηθηνχ θέξδνπο ηεο επηρείξεζεο θαηά 

ην ηξέρνλ θνξνινγηθφ έηνο ζε ζρέζε κε 

ην πξνεγνχκελν 

Αλ πεξάζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία ησλ 3 

κελψλ, ν θνξνινγνχκελνο κπνξεί λα 

θαηαβάιιεη ηηο, απφ ηε ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο θαη κεηά, απαηηεηέο δφζεηο 

ηνπ θφξνπ κεησκέλεο θαηά ην πνζνζηφ 

ηεο κείσζεο ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ, φπσο 

απηφλ 

Κάζε άιιν ζηνηρείν απφ ην νπνίν 

πηζαλνινγείηαη κείσζε ηνπ θέξδνπο ηνπ 

ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο 

Αλαθέξεηαη ζηελ αίηεζε ηνπ πνπ 

ππέβαιε γα ην ζθνπφ απηφλ, κε 

επηθχιαμε λα θαηαβάιιεη ηνλ ηπρφλ 

επηπιένλ νθεηιφκελν θφξν θαηά ηνλ 

έιεγρν ηεο δήισζεο θαη ηελ νξηζηηθή 

εθθαζάξηζε ηνπ 

 

Αλ γίλεη λέα εθθαζάξηζε ιόγσ ππνβνιήο ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο, εθόζνλ 

κεησζεί ν θόξνο κεηώλεηαη αλαιόγσο θαη ε πξνθαηαβνιή ηνπ θόξνπ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 20: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ 
 

20.0 Υορολογύα ειςοδόματοσ φυςικών προςώπων 

20.1  Ειςόδημα από μιςθωτό εργαςύα και επιχειρηματικό 

δραςτηριότητα (με διαφορϊ τεκμηρύων) 

1. Γεδνκέλα 

Α) Δηζνδήκαηα 

 Απφ κηζζσηή εξγαζία 5.000,00 επξψ 

 Απφ αηνκηθή επηρείξεζε 9.000,00 επξψ 

Β) ηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηεθκαξηή δαπάλε 

 Κχξηα θαηνηθία  90η.κ. (ζε πεξηνρή κε ηηκή δψλεο έσο 2.799,00 επξψ ) 

 Δπηβαηεγφ  ηδησηηθήο ρξήζεο 1.600 θ.ε. 4 εηψλ 

 Καηαβιεζέλ πνζφ γηα εμφθιεζε Δ.Η.Υ. εληφο ηνπ 2014 χςνπο 5.750,00 επξψ 

 

20.2 Προςδιοριςμόσ φορολογητϋου ειςοδόματοσ και φόρου 

ειςοδόματοσ 

Α) Πξνζδηνξηζκόο εηήζηαο δαπάλεο ( δηαβίσζεο θαη απόθηεζεο πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ) 

ηνηρεία ηα νπνία πξνζδηνξίδνπλ ηε 

δαπάλε 

Πνζό δαπάλεο 

Κχξηα θαηνηθία 90η.κ. 

(Σηκή δψλεο έσο 2.799,00 επξψ) 

3.850,00 

Απηνθίλεην 1.600 θ.ε. (4 εηψλ ) 6.400,00 

Γεληθή δαπάλε δηαβίσζεο 3.000,00 

Πνζά γηα εμφθιεζε αγνξάο Δ.Η.Υ. 5.750,00 

ύλνιν εηήζηαο δαπάλεο 19.000,00 

 

Β) Πξνζδηνξηζκόο δηαθνξάο εηζνδήκαηνο (ηεθκεξίσλ) 

πλνιηθό εηζόδεκα            Σεθκαξηό εηζόδεκα                           Γηαθνξά * 

14.000,00                                 19.000,00                                            5.000,00 

*Τθίζηαηαη δηαθνξά εηζνδήκαηνο ε νπνία ζα πξνζηεζεί ζην εηζφδεκα απφ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα επεηδή απηφ είλαη κεγαιχηεξν 
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Γ) Πξνζδηνξηζκόο θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο 

Γ1)Από κηζζσηή εξγαζία 

 

Γεινχκελν θαζαξφ εηζφδεκα                                                5.000,00 

Πιένλ  Γηαθνξά εηζνδήκαηνο (ηεθκεξίσλ)           0,00 

Φνξνινγεηέν εηζόδεκα5.000,00 

 

Γ2) Από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα 

 

Γεινχκελν θαζαξφ εηζφδεκα                                                  9.000,00 

Πιένλ   Γηαθνξά εηζνδήκαηνο (ηεθκεξίσλ )        5.000,00 

Φνξνινγεηέν εηζόδεκα                                                            14.000,00 

Γ) Πξνζδηνξηζκόο θόξνπ εηζνδήκαηνο 

δ1) Από κηζζσηή εξγαζία 

Σν θνξνινγεηέν εηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία χςνπο 5.000,00 επξψ ζα ππαρζεί ζε 

θνξνινγία κε ηελ ηζρχνπζα θιίκαθα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 15 ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ πξνβιεπφκελε κείσζε θφξνπ ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Κ.Φ.Δ. θαη ζα πξνθχςνπλ ηα 

αθφινπζα: 

Φφξνο εηζνδήκαηνο θιίκαθαο 

(5.000,00 ρ22%)                                                                       1.100,00 

Μείνλ Μείσζε θφξνπ  (άξζξνπ 16 Κ.Φ.Δ) *       1.100,001.100,00 

Πνζό θόξνπ (Μεηά ηελ κείσζε )                                             0,00 

*Δπεηδή ν αλαινγνχλ θφξνο είλαη κηθξφηεξνο ηεο κείσζεο θφξνπ ε κείσζε απηή 

πεξηνξίδεηαη ζην χςνο ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ 
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δ2) Από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα 

Σν θνξνινγεηέν εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα χςνπο 14.000,00 επξψ 

ζα ππαρζεί ζε θνξνινγία κε ηελ ηζρχνπζα θιίκαθα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 29 

θαη ζα πξνθχςνπλ ηα αθφινπζα: 

Φφξνο εηζνδήκαηνο θιίκαθαο 

(14.000,00 ρ 26%)                                                                   3.640,00 

Πνζό θόξνπ                                                                            3.640,00 

Γ3)πλνιηθό πνζό θόξνπ 

Φφξνο κηζζσηήο εξγαζίαο                                                                   0,00 

Πιένλ  Φφξνο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο     3.640,00                 3.640,00 

πλνιηθό πνζό θόξνπ                                                                    3.640,00 

 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΗ ΦΟΡΟΤ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΜΕ ΣΟ 

Ν.4172/2013 

Εκκαθάριζη θόροσ ειζοδήμαηος Φσζικών προζώπων Φορολογικού έηοσς 2015  

Ν.4172/2013 

Μηζζσηφο, θάηνηθνο Θεζζαινλίθεο θαη ε ζχδπγνο απηνχ δηθεγφξνο, έρνπλ δπν παηδηά 

ειηθίαο 25 θαη 27 εηψλ . 

   Δηζνδήκαηα ηεο ζπδύγνπ 

Δηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο                                             45.000,00€ 

Αλαινγνχλ θφξνο                                                                   12.200,00€ 

Φφξνο πνπ παξαθξαηήζεθε                                                    12.017,00€      

Βάζεη ηνπ άξζξνπ 15 παξάγξαθνο 1 ηνπ Ν.4172/2013 ηζρύεη: 

Φνξνινγεηέν 

εηζόδεκα 

(επξώ) 

Φνξνινγηθόο 

ζπληειεζηήο 

Φόξνο 

θιηκαθίνπ 

ύλνιν 

εηζνδήκαηνο 

ύλνιν θόξνπ 

<25.000 22% 5.500,00€ 25.000,00€ 5.500,00€ 

25.000,01 έσο 

θαη 42.000 

32% 5.440,00€ 42.000,00€ 10.940,00€ 

>42.000 42% 1.260,00€ 45.000,00€ 12.200,00€ 

Δπνκέλσο, αλαινγνχλ θφξνο:12.200,00€ 
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βάζεη ηνπ άξζξνπ 16 παξαγξάθνπ 3 λ.4172/2013 φηαλ ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα 

ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ ζαξάληα δχν ρηιηάδσλ (42,000) επξψ δελ ρνξεγείηαη κείσζε 

θφξνπ βάζεη ηνπ άξζξνπ 60 παξάγξαθνο 3 λ.4172/2013 ηζρχεη φηη ν θφξνο πνπ 

παξαθξαηείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ κεηψλεηαη θαηά 1,5% 

θαηά ηελ παξαθξάηεζε ηνπ. 

Δπνκέλσο, παξαθξαηεζείο θόξνο: 

12.200,00€ -(12.200,00€ ρ 1,5%)                                   12.017,00€ 

Δηζνδήκαηα απφ εθκίζζσζε θαηαζηήκαηνο                   20.000,00€ 

 

Δηζνδήκαηα ηεο ζπδύγνπ 

Αθαζάξηζηα έζνδα                                                          80.000,00€ 

Γαπάλεο δηθεγνξηθνχ γξαθείνπ                                      23.000,00€ 

 

   Οηθνγελεηαθέο δαπάλεο 

Ηαηξηθά έμνδα ηνπ ζπδχγνπ                                             1.800,00€ 

Αζθάιηζηξα δσήο ηνπ ζπδχγνπ                                       4.600,00€ 

Αζθάιηζηξα δσήο ηεο ζπδχγνπ                                       3.000,00€ 

Απνδείμεηο                                                                      40.000,00€    

 

   Λνηπέο πιεξνθνξίεο  

-Ο ζχδπγνο έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ θχξηα θαηνηθία δηακέξηζκα 200 ηκ. πεξηνρή, κε ηηκή 

δψλεο απφ 2.800 έσο 4.999 

-Ο ζχδπγνο έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ απηνθίλεην 3εηίαο, 3000 θπβηθά εθαηνζηά 

-Ζ ζχδπγνο έρεη ζηελ θαηνρή ηεο απηνθίλεην 2εηίαο, 2000 θπβηθά εθαηνζηά 

-Ζ ζχδπγνο έρεη ζηελ θαηνρή ηεο δεπηεξεχνπζα εμνρηθή θαηνηθία 180 ηκ 

(κνλνθαηνηθία), κε απνζήθε 40 ηκ ζε πεξηνρή κε ηηκή δψλεο έσο 2.500€    

 

Τπνινγηζκόο Φνξνινγεηένπ Δηζνδήκαηνο ηνπ ζπδύγνπ 

Φνξνινγεηέν εηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο                      45.000,00€ 
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Φνξνινγεηέν εηζφδεκα απφ εθκίζζσζε θαηαζηήκαηνο            19.000,00€ 

Βάζεη ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.4172/2013 ηζρχεη φηη εάλ ν εθκηζζσηήο  ή ν παξαρσξψλ 

είλαη θπζηθφ πξφζσπν εθπίπηεη πνζνζηφ 5%  γηα δαπάλεο επηζθεπήο, ζπληήξεζεο 

αλαθαίληζεο ή άιιεο πάγηεο θαη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηνπ αθηλήηνπ . 

Δπνκέλσο, θνξνινγεηέν εηζόδεκα από εθκίζζσζε θαηαζηήκαηνο: 

20.000,00€ - (20.000,00€ *5%)                                                   19.000,00€ 

πλνιηθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηεο ζπδχγνπ                            64.000,00€ 

 

Τπνινγηζκό Φνξνινγεηένπ Δηζνδήκαηνο ηεο ζπδύγνπ 

Αθαζάξηζηα έζνδα                                                                      80.000,00€ 

Γαπάλεο δηθεγνξηθνχ γξαθείνπ                                                  23.000,00€ 

πλνιηθφ Φνξνινγεηέν εηζφδεκα ηεο ζπδχγνπ                          57.000,00€ 

 

πλνιηθό Φνξνινγεηέν εηζόδεκα   

πλνιηθφ Φνξνινγεηέν εηζφδεκα ηνπ ζπδχγνπ                           64.000,00€ 

πλνιηθφ Φνξνινγεηέν εηζφδεκα ηεο ζπδχγνπ                           57.000,00€ 

πλνιηθφ Φνξνινγεηέν εηζφδεκα                                              121.000,00€ 

 

Πξνζδηνξηζκφο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο δηαβίσζεο  

Αληηθεηκεληθή δαπάλε ηδηνθαηνίθεζεο πξψηεο θαηνηθίαο          20.440,00€ 

Κιίκαθα  Σεηξαγσληθά 

κέηξα  

Δπξώ αλά ηκ. ύλνιν 

Έσο 80 ηκ 80 ηκ 40 €/ηκ 3.200,00€ 

81 ηκ έσο 120 ηκ 40 ηκ  65 €/ηκ 2.600,00€ 

121 ηκ έσο 200 ηκ 80 ηκ 110 € /ηκ 8.800,00€ 

χλνιν  200 ηκ   14.600,00€ 

Σα παξαπάλσ πνζά πξνζαπμάλνληαη, πξνθεηκέλνπ γηα θαηνηθία πνπ βξίζθεηαη ζε 

πεξηνρή κε ηηκή δψλεο, ζχκθσλα κε ηνλ αληηθεηκεληθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ αθηλήησλ, 

απφ 2.800€ έσο 4.999€ ην ηεηξαγσληθφ κέηξν, θαηά πνζνζηφ 40%.Δπνκέλσο : 

14.600,00€ +(14.600,00€ * 40%)                                                         20.440,00€ 

Αληηθεηκεληθή δαπάλε ηδηνθαηνίθεζεο δεπηεξεύνπζαο θαηνηθίαο         8.400,00€ 



 
 

60 
 

Βάζεη ηνπ άξζξνπ 31 ηζρχεη φηη ε εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε πνπ εθηηκάηαη κε 

βάζε ηα ηεηξαγσληθά κέηξα κίαο ε πεξηζζνηέξσλ ηδηνθαηνηθνχκελσλ ή κηζζσκέλσλ 

δεπηεξεπνπζψλ θαηνηθηψλ, θαζψο θαη ησλ βνεζεηηθψλ ρψξσλ απηψλ, νξίδεηαη ζην ½ 

ηεο εηήζηαο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε α’. 

Δπνκέλσο ηζρύεη: 

Κιίκαθα  Σεηξαγσληθά 

κέηξα 

Δπξώ αλά ηκ. ύλνιν 

Έσο 80 ηκ 80 ηκ 40€/ηκ 3.200,00€ 

81 ηκ έσο 120 ηκ 40 ηκ 65€/ηκ 2.600,00€ 

121 ηκ έσο 200 ηκ 60 ηκ 110€/ηκ 6.600,00€ 

ύλνιν 180 ηκ  12.400,00€ 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο εηήζηαο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο ησλ βνεζεηηθώλ ρώξσλ 

ηεο θύξηαο θαηνηθίαο νξίδεηαη πνζό 40 επξώ ην ηεηξαγσληθό κέηξν. 

Κιίκαθα Σεηξαγσληθά 

κέηξα  

Δπξώ αλά ηκ. ύλνιν  

- 40 ηκ 40€/ηκ  1.600,00€ 

 

Όια ηα παξαπάλσ πνζά 12,400,00€ θαη 1,600,00€ πξνζαπμάλνληαη πξνθεηκέλνπ γηα 

κνλνθαηνηθίεο θαηά πνζνζηφ 20% .Δπνκέλσο  

(14.000,00 ρ 20% )+14.000,00 €                                              16.800,00€ 

Βάζεη ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ.4172/2013 

16.800,00 ρ ½                                                                              8.400,00€ 

Αληηθεηκεληθή δαπάλε επηβαηηθνχ απηνθηλήηνπ ηνπ ζπδχγνπ   17.800,00€ 

Βάζεη ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ.4172/2013 

Κιίκαθα Αμία  ύλνιν 

Έσο 1200 θ.ε. 4.000€ 4.000,00€ 

1.201 θ.ε. έσο 2.000 θ.ε. 600€ αλά 100 θε 4.800,00€ 

2.001 θ.ε. έσο 3.000 θ.ε. 900€ αλά 100 θε 9.000,00€ 

ύλνιν   17.800,00€ 

 

 

Αληηθεηκεληθή δαπάλε επηβαηηθνχ απηνθηλήηνπ ηεο ζπδχγνπ 8.800,00€ 

Βάζεη ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ.4172/2013 

Κιίκαθα Αμία  ύλνιν 
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Έσο 1200 θ.ε. 4.000€ 4.000,00€ 

1.201 θ.ε. έσο 2.000 θ.ε. 600€ αλά 100 θε 4.800,00€ 

ύλνιν   8.800,00€ 

 

Διάρηζηε δαπάλε δηαβίσζεο ηνπ ζπδχγνπ    2.500,00€ 

Διάρηζηε δαπάλε δηαβίσζεο ηεο ζπδχγνπ   2.500,00€ 

Ζ ειάρηζηε δαπάλε δηαβίσζεο νξίδεηαη απφ  2.500,00€ γηα ηνπο έγγακνπο (δει. 

5.000,00€) θαη 3.000,00€ πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ άγακν. 

 

πγθεληξσηηθά 

Αληηθεηκεληθή δαπάλε ηδηνθαηνίθεζεο πξψηεο θαηνηθίαο                 20.440,00€ 

Αληηθεηκεληθή δαπάλε ηδηνθαηνίθεζεο δεπηεξεχνπζαο θαηνηθίαο       8.400,00€ 

Αληηθεηκεληθή δαπάλε επηβαηηθνχ απηνθηλήηνπ ηνπ ζπδχγνπ            17.800,00€ 

Αληηθεηκεληθή δαπάλε επηβαηηθνχ απηνθηλήηνπ ηεο ζπδχγνπ               8.800,00€ 

Διάρηζηε δαπάλε δηαβίσζεο ηνπ ζπδχγνπ                                             2.500,00€ 

Διάρηζηε δαπάλε δηαβίσζεο ηεο ζπδχγνπ                                              2.500,00€ 

χλνιν αληηθεηκεληθψλ δαπαλψλ δηαβίσζεο                                         60.440,00€ 

Δθφζνλ νη αληηθεηκεληθέο δαπάλεο δηαβίσζεο είλαη κηθξφηεξεο απφ ηα δεισζέληα 

εηζνδήκαηα .ην δεπγάξη ζα θνξνινγεζεί βάζεη ησλ πξαγκαηηθψλ ηνπ εηζνδεκάησλ. 

 

    Γαπάλεο 

  Μεξηζκόο Κνηλώλ δαπαλώλ  

Με ην λέν ΚΦ.Δ (Ν.4172/2013) ηα αζθάιηζηξα δελ εθπίπηνπλ 

 

    Λνηπέο δαπάλεο 

Βάζεη ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.4172/2013 ηζρχεη φηη ην πνζφ ηνπ θφξνπ κεηψλεηαη ζε 

πνζνζηφ 10% γηα ηα έμνδα ηαηξηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, εθφζνλ απηά 

ππεξβαίλνπλ ην 5% ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο  ηνπ θνξνινγνχκελνπ. Σν πνζφ 

ηεο κείσζεο αλεμαξηήησο ηνπ πνζνχ ησλ εμφδσλ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηηο 3.000,00 

επξψ. 
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Δπνκέλσο ηα έμνδα ηαηξηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ηνπ ζπδχγνπ δελ 

ππεξβαίλνπλ ην 5% ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηνπ   θαη άξα δελ εθπίπηνπλ. 

 

Απαηηνχκελν πνζφ απνδείμεσλ  

Γηα ην θνξνινγηθφ έηνο 2015 ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο απνδείμεσλ δελ πξνβιέπεηαη  

ΠΟΛ.1041/06-04-2016 

 

Τπνινγηζκόο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο ηνπ ζπδύγνπ 

Από κηζζσηή εξγαζία  

Φνξνινγεηέν 

εηζόδεκα 

(επξώ) 

Φνξνινγηθόο 

ζπληειεζηήο 

Φόξνο 

θιηκαθίνπ 

ύλνιν 

εηζνδήκαηνο 

ύλνιν θόξνπ 

<25.000 22% 5.500,00€ 25.000,00€ 5.500,00€ 

25.000,01 έσο 

θαη 42.000 

32% 5.440,00€ 42.000,00€ 10.940,00€ 

>42.000 42% 1.260,00€ 45.000,00€ 12.200,00€ 

Δπνκέλσο, αλαινγνχλ θφξνο:12.200,00€ 

Τπνινγηζκόο Φόξνπ εηζνδήκαηνο από θεθάιαην 

Δηζόδεκα από 

αθίλεηε 

πεξηνπζία  

Φνξνινγηθόο 

ζπληειεζηήο  

Φόξνο 

θιηκαθίνπ  

ύλνιν 

εηζνδήκαηνο  

ύλνιν 

Φόξνπ  

Έσο 

12.000,00€ 

11% 1.320,00€ 12.000,00€ 1.320,00€ 

Άλσ ησλ 

12.000,00 

33% 2.310,00€ 19.000,00€ 3.630,00€ 

Φφξνο εηζνδήκαηνο απφ θεθάιαην                                                           3.630,00€ 

χκθσλα κε ην λ4172/2013 ζρεηηθά κε ην αθαζάξηζην εηζφδεκα απφ αθίλεηα δελ 

πξνβιέπεηαη πιένλ ζπκπιεξσκαηηθφο θφξνο. 

Τπνινγηζκφο ζπλνιηθνχ θφξνπ Δηζνδήκαηνο ηνπ ζπδχγνπ  

Φφξνο εηζνδήκαηνο απφ κηζζσηή εξγαζία                                         12.200,00€ 

Φφξνο εηζνδήκαηνο απφ θεθάιαην                                                       3.630,00€ 

πλνιηθφ εθπηπηφκελν πνζφ                                                                     (  -  ) 

Φφξνο πνπ αλαινγεί                                                                       15.830,00€ 

Φφξνο πνπ παξαθξαηήζεθε                                                          12.200,00€ 
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Φφξνο πνπ πξνθαηαβιήζεθε                                                              (  -  ) 

Κχξηνο Φφξνο                                                                                3.630,00€ 

Πξνθαηαβνιή θφξνπ                                                                          - 

Πιεξσηέν πνζό θόξνπ εηζνδήκαηνο3.630,00€ 

 

Τπνινγηζκφο ινηπψλ θφξσλ θαη ηειψλ ηνπ ζπδχγνπ 

Υαξηφζεκν θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ ελνηθίσλ        720,00€ 

20.000,00 ρ 3,6%                                                                             720,00€ 

Δηδηθή εηζθνξά αιιειεγγύεο                                                        2.560,00€ 

Γηα ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα απφ 50.0001  επξψ έσο θαη 100.000 επξψ  ε εηδηθή 

εηζθνξά ππνινγίδεηαη κε ζπληειεζηή 4% επί νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ. 

Δπνκέλσο 64.000,00 ρ 4%                                                             2.560,00€ 

Φφξνο πνιπηεινχο δηαβίσζεο                                                        2.314,00€ 

Ηζρχεη φηη γηα ηα επηβαηηθά απηνθίλεηα απφ 2.500 θπβηθά εθαηνζηά θαη άλσ, ν θφξνο 

ηζνχηαη κε ην γηλφκελν ηνπ πνζνχ ηεο εηήζηαο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο επί 

ζπληειεζηή 13% . 

Δπνκέλσο 17.800,00€ επί 13%                                                      2.314,00€ 

Πιεξσηέν πνζφ Λνηπψλ Φφξσλ θαη ηειψλ                                   5.594,00€ 

 

πλνιηθφ πνζφ επηβάξπλζεο ηνπ πδχγνπ  

Πιεξσηέν  πνζό θόξνπ εηζνδήκαηνο                                           3.630,00€ 

Πιεξσηέν πφζν ινηπψλ θφξσλ θαη ηειψλ                                    5.594,00€ 

πλνιηθφ πνζφ επηβάξπλζεο ηνπ ζπδχγνπ                                     9.224,00€ 
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Τπνινγηζκφο Φφξνπ Δηζνδήκαηνο ηεο ζπδχγνπ  

Φνξνινγεηέν 

εηζόδεκα  

Φνξνινγηθόο 

ζπληειεζηήο  

Φόξνο 

θιηκαθίνπ 

ύλνιν 

εηζνδήκαηνο  

ύλνιν θόξνπ  

Έσο 

50.000,00€ 

26% 13.000,00€ 50.000,00€ 13.000,00€ 

Άλσ ησλ 

50.000,00€ 

33% 2.310,00€ 57.000,00€ 15.310,00€ 

 

Φόξνο εηζνδήκαηνο από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα                         

15.310,00€ 

πλνιηθφ εθπηπηφκελν πνζφ                                                                         - 

Φφξνο πνπ αλαινγεί                                                                                    15.310,00€ 

Φφξνο πνπ παξαθξαηήζεθε                                                                             - 

Φφξνο πνπ πξνθαηαβιήζεθε                                                                            - 

Κχξηνο Φφξνο                                                                                                15.310,00€ 

Πξνθαηαβνιή θόξνπ                                                                                    11.482,50€ 

 

Με βάζε ηελ δήισζε πνπ ππνβάιιεη ν θνξνινγνχκελνο θαη ηνπο ινηπνχο ηίηινπο 

βεβαίσζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο βεβαηψλεηαη 

πνζφ ίζν κε ην 100% ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

γηα ην θφξν πνπ αλαινγεί ζην εηζφδεκα ηνπ δηαλπφκελνπ θνξνινγηθνχ έηνπο. 

Σν πνζνζηφ πξνθαηαβνιήο θφξνπ νξίδεηαη ζε 55% γηα ηα θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ ζην 

θνξνινγηθφ έηνο πνπ αξρίδεη 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2014 έσο θαη 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ 

έηνπο θαη ζε 75% γηα ηα θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ ζην θνξνινγηθφ έηνο πνπ αξρίδεη 1
ε
 

Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο θαη 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο. 

Δπνκέλσο 15.310,00€ ρ75%                                                                       11.482,50€ 

Πιεξσηέν  πνζό θόξνπ εηζνδήκαηνο  26.792,50€ 

 

Τπνινγηζκφο ινηπψλ θφξσλ θαη ηειψλ ηεο ζπδχγνπ  

Δηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο                                                                     2.280,00€ 

Γηα ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα απφ 50.001 έσο θαη 100.000€ ε εηδηθή εηζθνξά 

αιιειεγγχεο ππνινγίδεηαη κε 4%                                                            2.280,00€ 

Φφξνο πνιπηεινχο δηαβίσζεο                                                                     440,00€ 
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Γηα ηα επηβαηηθά απηνθίλεηα απφ 1.929 θ.ε. έσο 2.500 θ.ε.  ν θφξνο ηζνχηαη κε ην 

γηλφκελν ηνπ πνζνχ ηεο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο επί 5%. 

Δπνκέλσο 8.800,00€ ρ 5%                                                                            440,00€ 

Σέινο επηηεδεχκαηνο                                                                                     650,00€ 

Οη επηηεδεπκαηίεο θαη νη αζθνχληεο ειεπζέξην επάγγεικα, εθφζνλ ηεξνχλ βηβιία Β’ ε 

Γ’ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. ππνρξενχηαη ζε θαηαβνιή εηήζηνπ ηέινπο επηηεδεχκαηνο 

ην νπνίν νξίδεηαη φζνλ αθνξά ηηο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο ειεπζέξνπο 

επαγγεικαηίεο ζε 650€  εηεζίσο . 

Πιεξσηέν πνζό Λνηπώλ Φόξσλ θαη ηειώλ3.370,00€ 

 

πλνιηθφ πνζφ επηβάξπλζεο ηεο ζπδχγνπ  

Πιεξσηέν πνζφ θφξνπ  Δηζνδήκαηνο                                             26.792,50€ 

Πιεξσηέν πνζφ ινηπψλ θφξσλ θαη ηειψλ                                       3.370,00€ 

πλνιηθό πνζό επηβάξπλζεο ηεο ζπδύγνπ30.162,50€ 

 

πλνιηθή νηθνγελεηαθή επηβάξπλζε έηνπο 2015                                    

39.386,50€ 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 21:ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΥΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Ν.3986/2011 

21.0 Ωρθρο 21_Ειδικό Ειςφορϊ Αλληλεγγύησ τα Υυςικϊ Πρόςωπα 

Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.3986/2011 θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν θαη ηνπο θαλφλεο 

εθαξκνγήο ηεο Δηδηθήο Δηζθνξάο Αιιειεγγχεο. 

 Ζ εηζθνξά, βάζεη ηνπ άξζξνπ 29 παξάγξαθνο 1 ηνπ πξναλαθεξφκελνπ λφκνπ 

επηβάιιεηαη ζηα θπζηθά πξφζσπα ησλ νπνίσλ ην ζπλνιηθφ θαζαξφ αηνκηθφ εηζφδεκα 

ππεξβαίλεη ηεο 12.000 επξψ. 

 Ωο ζπλνιηθφ θαζαξφ αηνκηθφ εηζφδεκα ππνινγίδεηαη θάζε εηζφδεκα είηε είλαη 

πξαγκαηηθφ είηε ηεθκαξηφ, θνξνινγνχκελν ή αθνξνιφγεην. 

 Με ηελ ΠΟΛ 1099/09-04-2014 δφζεθαλ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν.3986/11, κεηά ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

Ν.2238/94 θαη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν.4172/13.Μεηαμχ άιισλ, ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

ΠΟΛ 1099/2014 απαξηζκνχληαη ηα εηζνδήκαηα ηα νπνία εμαηξνχληαη απφ ηελ 

επηβνιή ηεο εηδηθήο εηζθνξάο .πγθεθξηκέλα: 

 Α) ηα εηζνδήκαηα ησλ πξνζψπσλ πνπ είλαη νιηθψο ηπθινί, θαζψο θαη ησλ 

πξνζψπσλ πνπ παξνπζηάδνπλ βαξηέο θηλεηηθέο αλαπεξίεο ζε πνζνζηφ απφ νγδφληα 

ηνηο εθαηφ θαη άλσ. 

 Β) νη απνδεκηψζεηο ησλ κηζζσηψλ, ιφγσ δηαθνπήο εξγαζηαθήο ζρέζεο θαη 

 Γ) νη εθάπαμ παξνρέο ηακείσλ πξνλνίαο θαη αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ, ηα 

εθάπαμ βνεζήκαηα δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ηα εθάπαμ βνεζήκαηα πνπ 

ρνξεγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Ν.4153/1961,Ν.513/1968,Ν.103/1975 θαη 

Ν.303/1976. 

 Δπηπιένλ ζχκθσλα κε ην ηέηαξην εδάθην ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ θαη ηεο 

πεξίπησζεο δ’ ηνπ άξζξνπ 138 ηνπ Ν.4052/2012,εμαηξνχληαη ηα εηζνδήκαηα ησλ 

καθξνρξφληα άλεξγσλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ 

ΟΑΔΓ,Γ.Δ.Ν.Δ. θαη ΔΣΑΠ-ΜΜΔ θαη φζνη ιακβάλνπλ επίδνκα αλεξγίαο απφ ηα 

ζπγθεθξηκέλα ηακεία, εθφζνλ δελ έρνπλ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο βεβαίσζεο πξαγκαηηθά 

εηζνδήκαηα. 

 Δπίζεο, απαιιάζζνληαη απφ ηελ εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο, ην εληαίν 

επίδνκα ζηήξημεο ηέθλσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ ΗΑ 2 ηεο παξαγξάθνπ ΗΑ ηνπ 

Ν.4093/2012 θαη ην εηδηθφ επίδνκα ηξίηεθλσλ θαη πνιπηέθλσλ  ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ 

Ν.4141/2013,ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξ.7β’ ηεο ππνπαξαγξάθνπ Β.2 ηεο 

παξαγξάθνπ Β’ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ θεθαιαίνπ Β’ ηνπ Ν.4254/14. 

 Δπηζεκαίλεηαη φηη, δελ επηβάιιεηαη εηδηθή εηζθνξά ζηηο ακνηβέο ησλ 

ππαιιήισλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γηα ηηο νπνίεο έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ 

δεχηεξνπ εδαθίνπ ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ πξσηνθφιινπ πεξί Πξνλνκίσλ θαη Αζπιηψλ ηεο 
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Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηεο 8
εο

 Απξηιίνπ 1965 (φπσο ηζρχεη ζήκεξα) θαζψο θαη ζηηο 

ακνηβέο ησλ ινηπψλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ΠΟΛ.1014/22-2-2010. 

 Σέινο, δελ επηβάιιεηαη εηζθνξά ζηηο αγξνηηθέο εληζρχζεηο πνπ δελ ζπλδένληαη 

κε ηελ παξαγσγή (ελψ αληίζεηα ππφθεηληαη ζε εηζθνξά φζεο δίδνληαη επί ηεο 

παξαγσγήο), νχηε ζηα πνζά πνπ ζπκπιεξψλνληαη ζηε δήισζε πξνθεηκέλνπ λα 

θαιχςνπλ ηεθκήξηα, ελψ δελ απνηεινχλ εηζφδεκα, π.ρ. δηάζεζε πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ, δάλεηα, δσξεέο .θ.ιπ. 

 Ζ κφλε νπζηαζηηθή δηαθνξά πνπ ζπληειέζηεθε ζην άξζξν 29 ηνπ λ.3986/2011 

ην νπνίν πξαγκαηεχεηαη ηελ Δηδηθή Δηζθνξά Αιιειεγγχεο, αθνξά ζηνπο ζπληειεζηέο 

βάζεη ησλ νπνίσλ ππνινγίδεηαη ην πνζφ ηεο εηζθνξάο. Αο δνχκε έλαλ ρξεζηηθφ 

πίλαθα: 

Πίλαθαο 38 

πλνιηθφ θαζαξφ Αηνκηθφ 

Δηζφδεκα 

πληειεζηέο Δηδηθήο 

Δηζθνξάο (ζε ηζρχ έσο 

15/7/2015) 

πληειεζηέο Δηδηθήο 

Δηζθνξάο (ζε ηζρχ απφ 

16/7/2015) 

12.001€ έσο 20.000€ 1% 0,7% 

20.001€ έσο 30.000€ 2% επί νιφθιεξνπ ηνπ 

πνζνχ 

1,4 επί νιφθιεξνπ ηνπ 

πνζνχ 

30.001€ έσο 50.000€  2% επί νιφθιεξνπ ηνπ 

πνζνχ 

50.001€ έσο 100.000€ 3% επί νιφθιεξνπ ηνπ 

πνζνχ 

4% επί νιφθιεξνπ ηνπ 

πνζνχ 

Απφ 100.001€ θαη άλσ 4% επί νιφθιεξνπ ηνπ 

πνζνχ 

 

100.001€ έσο 500.000€  6% επί νιφθιεξνπ ηνπ 

πνζνχ 

500.001€ θαη άλσ  8% επί νιφθιεξνπ ηνπ 

πνζνχ 

Γηα ην ζπλνιηθφ θαζαξφ 

εηζφδεκα, φπσο απηφ 

νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 

2,ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Γεκνθξαηίαο, ηνπ 

Πξνέδξνπ θαη ησλ 

Αληηπξνέδξσλ ηεο 

Βνπιήο, ησλ Βνπιεπηψλ, 

ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ 

Αληηπξνέδξσλ ηεο 

Κπβέξλεζεο ησλ 

Τπνπξγψλ, ησλ 

Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ 

θαη Τθππνπξγψλ, ησλ 

Γεληθψλ θαη Δηδηθψλ 

Γξακκαηέσλ Τπνπξγείσλ, 

ησλ Γεληθψλ Γξακκαηέσλ 

5% επί νιφθιεξνπ ηνπ 

πνζνχ 

8% επί νιφθιεξνπ ηνπ 

πνζνχ 
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ησλ Απνθεληξσκέλσλ 

Γηνηθήζεσλ, ησλ 

Πεξηθεξεηαξρψλ, ησλ 

Δπξσβνπιεπηψλ, ησλ 

Γεκάξρσλ θαη ησλ 

πξνζψπσλ ησλ 

πεξηπηψζεσλ α’ θαη β’ ηεο 

παξ.3ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ 

ζηελ πληάγκαηνο, εθφζνλ 

νη πάζεο θχζεσο απνδνρέο 

θαη πξφζζεηεο ακνηβέο ή 

απνιαβέο ηνπο είλαη 

ηνπιάρηζηνλ ίζεο κε ηηο 

απνδνρέο Γεληθνχ 

Γξακκαηέα Τπνπξγείνπ, 

φπσο νξίδεηαη ζηελ παξ.1 

ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 

3833/2010 (Α’40),ε εηδηθή 

εηζθνξά αιιειεγγχεο 

ππνινγίδεηαη: 

Ζ εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο ππνινγίδεηαη θαη βεβαηψλεηαη αηνκηθά ζηνλ ππφρξεν 

θαη βαξχλεη απνθιεηζηηθά απηφλ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο ζπδχγνπο, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ελψ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έγγακνπ βίνπ νη ζχδπγνη νθείινπλ λα 

ππνβάιινπλ θνηλή δήισζε ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο, παξφια απηά ε εηδηθή εηζθνξά 

αιιειεγγχεο ππνινγίδεηαη θαη βαξχλεη ηνλ θαζέλα μερσξηζηά. 

 Παξαθξάηεζε ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο απφ ηνπο εξγνδφηεο ή απφ 

ηνπο θνξείο πνπ θαηαβάιινπλ ηηο θχξηεο ζπληάμεηο, πξαγκαηνπνηείηαη ζηνπο 

κηζζσηνχο θαη ζπληαμηνχρνπο, ζηνπο εκεξνκίζζηνπο (ππφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο) 

θαζψο θαη ζηνπο αμησκαηηθνχο θαη ην θαηψηεξν πιήξσκα ηνπ εκπνξηθνχ λαπηηθνχ 

πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε εκπνξηθά πινία θαη κε εμαίξεζε ην εηζφδεκα ηεο 

πεξίπησζεο ζ’ (Οη κηζζνί, ζπληάμεηο θαη ε πάγηα αληηκηζζία πνπ ρνξεγνχληαη ζε 

πξφζσπα πνπ είλαη νιηθψο ηπθινί, θαζψο θαη ζε πξφζσπα πνπ παξνπζηάδνπλ βαξηέο  

θηλεηηθέο αλαπεξίεο, πνπ ππεξβαίλεη ζε πνζνζηφ ην 80%)ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ 

άξζξνπ 6 ηνπ Κ.Φ.Δ.      
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 22: ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ –ΠΡΟΣΑΕΙ ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΗ 

ΕΡΕΤΝΑ 
 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε ρψξα καο βηψλεη ηα απνηειέζκαηα κηαο κεγάιεο νηθνλνκηθήο 

θαη θνηλσληθήο θξίζεο. Ζ χθεζε ζηαζεξά απνδνκεί ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ θαη γελλάεη 

ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο αζθπμίαο ζε λνηθνθπξηά θαη επηρεηξήζεηο. 

Με  ηνλ λέν λφκν 4172/2013,πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν κειέηεο ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο, δελ δηαπηζηψλνπκε κία ζπληαγή πνπ ζα σζήζεη ηελ ρψξα ζε λένπο ξπζκνχο            

αλάπηπμεο, αιιά αληίζεηα παξαηεξείηαη κία γεληθφηεξε αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ 

ζπληειεζηψλ κε ηαπηφρξνλε κείσζε ησλ εθπηπηφκελσλ δαπαλψλ πνπ νδεγεί κε 

καζεκαηηθή αθξίβεηα ζηελ πεξαηηέξσ ζπξξίθλσζε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο θαη, 

επνκέλσο, ζηελ επηδείλσζε παξά ζηελ ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Παξφια απηά αλαγλσξίδνπκε φηη ν λφκνο 4172/2013 απνηειεί θάηη θαηλνχξγην θαη 

θαηλνηφκν, κηα κεγάιε θνξνινγηθή κεηαξξχζκηζε κε ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζηνηρεία ε 

νπνία, αδηακθηζβήηεηα, ρξεηάδεηαη ρξφλν, δνπιεηά θαη πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα 

απνδψζεη ηα κέγηζηα. ε θάζε πεξίπησζε απνδερφκαζηε φηη κε ην λέν απηφ 

λνκνζέηεκα επήιζαλ ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζηελ θνξνινγία εηζνδήκαηνο 

θπζηθψλ & λνκηθψλ πξνζψπσλ, κε παιηέο  έλλνηεο λα αληηθαζίζηαληαη θαη λένπο 

φξνπο λα εηζάγνληαη. 

Κάησζη απαξηζκνχληαη νη θπξηφηεξεο αιιαγέο πνπ επήιζαλ ζην θνξνινγηθφ 

πιαίζην ηεο ρψξαο κε ηελ ςήθηζε θαη εθαξκνγή ηνπ λ.4172/2013: 

 Δηζάγνληαη λένη νξηζκνί φπσο «θνξνινγνχκελνο», «πξφζσπν», «λνκηθφ 

πξφζσπν», «θνξνινγεηέν εηζφδεκα», « θνξνινγηθή θαηνηθία», «θνξνινγηθφ 

έηνο» 

 Σν θνξνινγηθφ έηνο δελ δχλαηαη ζε θακία πεξίπησζε λα ππεξβαίλεη ηνπο 

δψδεθα κήλεο 

 Οξίδνληαη ηέζζεξηο θαηεγνξίεο εηζνδήκαηνο απφ έμη πνπ πξνέβιεπε ν 

απεξρφκελνο λ.2238/1994 θαη επαλέξρεηαη ε δηαθεθξηκέλε  θνξνινγία αλά 

θαηεγνξία εηζνδήκαηνο  (αλαιπηηθφ ζχζηεκα θνξνιφγεζεο) 

 Αιιαγή θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ .Παξαηεξείηαη απμεηηθή ηάζε. 

 Πεξηνξηζκφο ησλ εθπηπηφκελσλ δαπαλψλ. 

 Καηάξγεζε ζπκπιεξσκαηηθνχ θφξνπ ζην αθαζάξηζην εηζφδεκα απφ αθίλεηα 

 Οπνηεζδήπνηε παξνρέο ζε είδνο πνπ ιακβάλεη ν εξγαδφκελνο ή ζπγγεληθφ ηνπ 

πξφζσπν εθφζνλ ε ζπλνιηθή αμία ηνπ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 300€ 

θνξνινγείηαη. Ηδηαίηεξε κλεία γίλεηαη γηα ηα εηαηξηθά απηνθίλεηα, 

παξαρψξεζε θαηνηθίαο, stock options, δάλεηα. 

 Μείσζε θφξνπ εηζνδήκαηνο απνθιεηζηηθά γηα εηζνδήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο. 

 Αλαγλψξηζε επηρεηξεκαηηθψλ δαπαλψλ βάζεη γεληθψλ πξνυπνζέζεσλ. 

πγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ εθπηπηφκελσλ δαπαλψλ δελ επηρεηξείηαη. 
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 Απαξηζκνχληαη πεξηνξηζηηθά νη κε εθπηπηφκελεο δαπάλεο ρσξίο λα 

θαζνξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ εθπηπηφκελσλ δαπαλψλ φπσο απηά εθπίπηνπλ απφ 

ηα αθαζάξηζηα έζνδα. 

 ε πεξίπησζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο κίζζσζεο ην δηθαίσκα λα δηελεξγεί ηηο 

θνξνινγηθέο απνζβέζεηο έρεη ν κηζζσηήο απηψλ θαη φρη ν εθκηζζσηήο. 

 Ο ζρεκαηηζκφο ησλ πξνβιέςεσλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ δηελεξγείηαη βάζεη 

ηνπ χςνπο απηψλ θαη ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο γηα ην νπνίν έρνπλ 

παξακείλεη αλείζπξαθηεο. 

 Ζ δεκία απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπκςεθίδεηαη κε θέξδε πνπ ζα 

πξνθχςνπλ αληίζηνηρα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη φρη κε 

ζπκςεθηζκφ ζεηηθνχ ζηνηρείνπ εηζνδήκαηνο νπνηαζδήπνηε άιιεο πεγήο. 

 Δηζαγσγή έκκεζσλ ηερληθψλ ειέγρνπ. 

 Ζ αγνξά επηρεηξήζεσλ ή ζχζηαζε  ή αχμεζε  ηνπ θεθαιαίνπ επηρεηξήζεσλ & 

ε αγνξά ή ρξνλνκεξηζηηθή ή ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε αθηλήησλ ή αλέγεξζε 

νηθνδνκψλ ή θαηαζθεπή δεμακελήο θνιχκβεζεο, εηζάγνληαη σο λέα ηεθκήξηα. 

 Ζ δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη κεηαμχ ηεθκαξηνχ θαη ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ηνπ 

θνξνινγνχκελνπ θαη ησλ εμαξηψκελσλ κειψλ ηνπ, θνξνινγείηαη βάζεη ηεο 

πεγήο απφ ηελ νπνία ην εηζφδεκα απηφ πξνέξρεηαη. 

 Γήισζε αλείζπξαθησλ εηζνδεκάησλ απφ εθκίζζσζε  αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

έρεη εθαξκνγή απνθιεηζηηθά γηα θπζηθά πξφζσπα ηα νπνία απνθηνχλ 

εηζνδήκαηα απφ εθκίζζσζε /ππεθκίζζσζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο. 

 Αχμεζε ησλ ζπληειεζηψλ απνκείσζεο ηεο ππεξαμίαο απφ ηελ κεηαβίβαζε 

αθηλήησλ. 

 Ζ πξνθαηαβνιή θφξνπ γηα θπζηθά πξφζσπα πξνβιέπεηαη κφλν εθφζνλ απηά 

απνθηνχλ εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Αχμεζε ηνπ 

ζπληειεζηή πξνθαηαβνιήο θφξνπ. 

Λακβάλνληαο γλψζε ησλ αλσηέξσ θαη ζπιινγηδφκελνη ηηο αιιαγέο πνπ 

ζπληειέζζεθαλ ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία, θαη δεδνκέλνπ φηη ε κειέηε απνηειεί 

πάληα ηνλ βέιηηζην ηξφπν αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ, ε εθπφλεζε εξγαζηψλ, ε 

θαιιηέξγεηα λέσλ ηδεψλ, πξνηάζεσλ θαη ζεσξηψλ απνηειεί ηελ δηθή καο πξφηαζε σο 

κέζνδν αληηκεηψπηζεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ βηψλεη ε ρψξα καο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα. 

Σν θνξνινγηθφ ζχζηεκα, σο βαζηθφο άμνλαο ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη 

ξπζκηζηήο  ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο θαη αλάπηπμεο ζα πξέπεη λα απνηειέζεη  

αληηθείκελν κειέηεο ζε θάζε ζπληζηψζα ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα αλαθαιχςνπκε ηνλ 

ζπλδπαζκφ εθείλσλ ησλ δηαηάμεσλ, άξζξσλ θαη ζηνηρείσλ πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ 

επάλνδν ηεο ρψξαο ζε ξπζκνχο αλάπηπμεο .Οη ζηφρνη, εδψ θαη ρξφληα είλαη γλσζηνί 

θαη πνιιάθηο θαηαγεγξακκέλνη. 

πγθεθξηκέλα, θαη πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ νη ηθαλέο ζπλζήθεο πνπ ζα 

επηθέξνπλ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη θνηλσληθά νθέιε απαηηείηαη γελλαία κείσζε ηεο 

θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο ηνπ Διιεληθνχ λνηθνθπξηνχ, δεκηνπξγία θιίκαηνο 

εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπ πνιίηε θαη ηνπ θξάηνπο κε δέζκεπζε απηνχ γηα ζηαζεξφ, 



 
 

71 
 

δίθαην θαη απινπνηεκέλν θνξνινγηθφ ζχζηεκα ζε βάζνο δεθαεηίαο, απάιεηςε ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο θαη παξνρή πξαγκαηηθψλ θηλήηξσλ γηα ηελ αχμεζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο επέλδπζεο. 

Ζ κέζνδνο, ν ηξφπνο, ε δηαδηθαζία πινπνίεζεο φισλ απηψλ είλαη εθείλν ην θνκκάηη 

ηεο δνπιεηάο θαη ηεο επζχλεο πνπ καο αλαινγεί θαη ζε θάζε πεξίπησζε δελ θξίλεηαη 

σο ην επθνιφηεξν. 
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