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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Αντικείµενο της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η ανάλυση, η περιγραφή και 

η εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε το νεοψηφισµένο Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήµατος (ΚΦΕ) και την επίδραση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 12: Φόροι 

Εισοδήµατος στις εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών Ανώνυµες Εταιρίες. 

Η δοµή της εργασίας ξεκινά παραθέτοντας αναλυτικά το νέο ΚΦΕ, τόσο τις 

γενικές διατάξεις, όσο και αυτές που ισχύουν για φυσικά και νοµικά πρόσωπα. Ο 

ΚΦΕ συµπληρώνεται µε τις διορθωτικές διατάξεις και ερµηνείες στα εκάστοτε 

άρθρα. Τέλος, στο πρώτο µέρος της διπλωµατικής αυτής εργασίας γίνεται λόγος για 

τις καινοτοµίες τις οποίες εισάγει ο νέος ΚΦΕ, αλλά αντιπαρατίθενται και µε τις 

πολλαπλές ασάφειές του. 

Το δεύτερο µέρος ξεκινάει µε τον ορισµό και την έννοια των Ανωνύµων 

Εταιριών και ειδικότερα των εισηγµένων στο Χ.Α.Α.. Στη συνέχεια αναλύεται η 

έννοια και το πλαίσιο εφαρµογής του ∆ΛΠ 12: Φόροι Εισοδήµατος, καθώς και ο 

τρόπος παρουσίασής του µέσα από τις οικονοµικές καταστάσεις.  

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η επίδραση που έχει στη χώρα µας η 

ολιγοετής εφαρµογή της αναβαλλόµενης φορολογίας στα κέρδη τόσο των τραπεζών 

όσο και γενικά των εισηγµένων Α.Ε..  

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται παραδείγµατα που εφάρµοσαν την 

πολιτική των αναβαλλόµενων φόρων και είχαν ως αποτέλεσµα η αξία των µετοχών 

τους  και γενικά τα κέρδη τους να αυξάνονται ή να µειώνονται.  

Τέλος, στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα τελικά µας συµπεράσµατα. 
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ΜΕΡΟΣ 1Ο: 

Ο ΝΕΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Ο ΝΕΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

 
 

1.1. Εισαγωγή 
 
 
Στα σύγχρονα οργανωµένα κράτη, έχει επιβληθεί από τις κυβερνήσεις η καταβολή 

φόρων τόσο από τους πολίτες ως φυσικά πρόσωπα, όσο και από τις επιχειρήσεις ως 

νοµικά πρόσωπα. Η επιβολή των φόρων εξυπηρετεί σε µια κοινωνία τους 

οικονοµικούς, δηµοσιονοµικούς αλλά και κοινωνικούς της σκοπούς. 

Εξοικονοµούνται πόροι για την κάλυψη πάσης φύσεως αναγκών των πολιτών, όπως η 

∆ηµόσια Υγεία, η Παιδεία, η ∆ηµόσια Ασφάλεια, µεταφορές, συντάξεις, επιδόµατα 

ανεργίας και άλλα κοινωνικά ζητήµατα.  

Η φορολογία αποτελεί µια σηµαντική δραστηριότητα των δηµόσιων 

φορέων σε όλες τις χώρες του κόσµου, και ιδιαίτερα στις περισσότερο ανεπτυγµένες, 

αφού εξασφαλίζει συνήθως περισσότερο από το 90% των εσόδων τους. Για το λόγο 

αυτό αποτελεί ένα ιδιαίτερα σηµαντικό αντικείµενο µελέτης, µε το οποίο 

ασχολούνται τόσο η οικονοµική, όσο και άλλες επιστήµες, όπως π.χ. η νοµική 

επιστήµη, η πολιτική επιστήµη, η διοικητική επιστήµη κ.ά.  

Οι έµµεσοι φόροι, για παράδειγµα σε εισαγόµενα αγαθά, δηµιουργούν 

ανταγωνιστικές οικονοµικές µονάδες έναντι άλλων χωρών και αποβλέπουν στην 

προστασία των εγχώριων παραγόµενων αγαθών. 

Στην προσπάθεια κάλυψης όλων των παραπάνω αναγκών, εξοµάλυνσης των 

οικονοµικών και κοινωνικών ανισοτήτων, αλλά και στην όσο των δυνατών 

δικαιότερη κατανοµή του πλούτου µεταξύ των πολιτών µιας χώρας, επιβλήθηκε από 

την πολιτεία ο φόρος εισοδήµατος.  
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1.2.  Γενικοί κανόνες φορολογίας 

 

 

Σε όλα τα σύγχρονα φορολογικά συστήµατα, η επιβολή των φόρων διέπεται από 

ορισµένους κανόνες, οι οποίοι εφαρµόζονται και τηρούνται διεθνώς. Οι 

σηµαντικότεροι από αυτούς τους κανόνες είναι: 

• Ο κανόνας της καθολικότητας του φόρου, σύµφωνα µε τον οποίο ο φόρος 

επιβάλλεται χωρίς διάκριση και χωρίς εξαιρέσεις σε όλους τους πολίτες. 

• Ο κανόνας της φορολογικής δικαιοσύνης, ο οποίος επιβάλλει όπως, κάθε 

φορολογούµενος εισφέρει στα κοινά βάρη, ανάλογα µε την οικονοµική του 

αντοχή και τα εισοδήµατά του. 

• Ο κανόνας της παραγωγικότητας του φόρου, σύµφωνα µε τον οποίο ο φόρος 

πρέπει να επιβάλλεται κατά τέτοιο τρόπο και ποσοστό, ώστε αφενός να 

επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή ταµιευτική απόδοση αυτού και αφετέρου να 

µην αποτρέπει τους πολίτες να αναζητούν µεθόδους και ενέργειες που 

οδηγούν σε καταστρατήγηση του φορολογικού νόµου. 

• Ο κανόνας της απλότητας του φόρου, που επιβάλλει όπως οι θεσπιζόµενες 

φορολογικές διατάξεις είναι όσο γίνεται πιο απλές και κατανοητές, τόσο από 

τους εφαρµοστές των φορολογικών νόµων, όσο και από τους 

φορολογούµενους. 

• Ο κανόνας της βεβαιότητας και σταθερότητας του φόρου, η εφαρµογή του 

οποίου συµβάλλει αποτελεσµατικά στην ορθή εφαρµογή των φορολογικών 

διατάξεων. Αυτό επιτυγχάνεται πραγµατικά όταν οι φορολογούµενοι είναι 

επαρκώς ενηµερωµένοι για τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, ώστε να 

ανταποκρίνονται σε αυτές εµπρόθεσµα, αποφεύγοντας έτσι τις συνέπειες 

εκπρόθεσµου καταβολής των φόρων και τις σχετικές ταλαιπωρίες. 

• Ο κανόνας του διαφορισµού των εισοδηµάτων, ο οποίος επιβάλλει, για 

λόγους φορολογικής δικαιοσύνης τη διαφορετική φορολογική επιβάρυνση 

ορισµένων εισοδηµάτων ή αγαθών όπως π.χ. τα εισοδήµατα από κεφάλαια ή 

εργασία, τα αγαθά λαϊκής κατανάλωσης ή αγαθά πολυτελείας κλπ. 

• Ο κανόνας της αποφυγής της διπλής φορολογίας, ο οποίος πρέπει να 

εφαρµόζεται τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και στις σχέσεις µεταξύ διαφόρων 
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κρατών. Έτσι, σε διακριτικό επίπεδο έχουν υπογραφεί διµερείς συµβάσεις για 

την αποφυγή της διπλής φορολογίας. 

 
 

1.3.  ∆ιάκριση των φόρων 
 
 
Οι φόροι ανάλογα µε τη φορολογική βάση στην οποία επιβάλλονται µπορεί να είναι 

άµεσοι ή έµµεσοι. 

Η άµεση φορολόγηση είναι η καταβολή των εισφορών άµεσα από τους 

πολίτες προς το κράτος. Είναι ο πιο καθιερωµένος τρόπος φορολόγησης 

των φυσικών και νοµικών προσώπων. Η άµεση φορολόγηση θεωρείται αξιοκρατική, 

γιατί µπορεί να γίνει διάκριση των προσώπων σε εισοδηµατικές τάξεις και να 

καθοριστεί ανάλογα το ύψος του φορολογικού βάρους. Συνήθως στην άµεση 

φορολόγηση αυξάνεται το ποσοστό φορολόγησης στα µεγαλύτερα εισοδήµατα. Οι 

άµεσοι φόροι είναι ονοµαστικοί, δηλαδή αναφέρονται σε ορισµένα πρόσωπα και 

επιβάλλονται στο παραγόµενο εισόδηµα ή την περιουσία του φορολογούµενου. 

Τέτοιοι φόροι είναι, ο φόρος εισοδήµατος, ο φόρος γονικών παροχών, κληρονοµιών 

και δωρεών, ο φόρος µεταβίβασης ακινήτων, ο φόρος ακίνητης περιουσίας κλπ. 

Έµµεση φορολόγηση έχουµε όταν η καταβολή των εισφορών γίνεται µε µη 

άµεσο τρόπο. Αναφερόµαστε σε έµµεση φορολόγηση-έµµεσους φόρους, όταν τα 

έσοδα λαµβάνονται από όλες τις κοινωνικές οµάδες ανεξαρτήτως εισοδήµατος. 

Στηρίζεται στο σκεπτικό άντλησης εσόδων σε περιπτώσεις που δεν είναι αυτό εφικτό 

ή εύκολο µέσω των κλιµάκων της άµεσης. Παραδείγµατα έµµεσης φορολόγησης 

αποτελούν ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ), ο φόρος κύκλου εργασιών (πλην 

ΦΠΑ), τέλη χαρτοσήµου, φόρος µεταβίβασης ακινήτων κλπ. Οι έµµεσοι φόροι είναι 

πραγµατικοί, δηλαδή επιβάλλονται στο δαπανώµενο εισόδηµα και εισπράττονται όχι 

ονοµαστικά, αλλά µε την ευκαιρία πραγµατοποίησης ορισµένων γεγονότων ή 

συναλλαγών. 

∆υστυχώς, το ελληνικό φορολογικό σύστηµα χαρακτηρίζεται ως κοινωνικά 

άδικο καθώς το µεγαλύτερο ποσοστό εσόδων από φόρους προέρχεται από τους 

έµµεσους φόρους, µε αποτέλεσµα τα ελληνικά νοικοκυριά να πλήττονται 

ανεξαρτήτως εισοδηµατικής ικανότητας, περιουσίας και δαπάνης, ειδικότερα µάλιστα 

καταναλωτικής δαπάνης. 
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1.4.  Εννοιολογική προσέγγιση του Εισοδήµατος 

 
 

∆εν έχει καθοριστεί µέχρι τώρα ευθέως η έννοια του εισοδήµατος, αλλά µπορεί κατά 

µία έννοια να αντιπαρατεθεί µε αυτή του περιουσιακού στοιχείου. Ο φορολογικός 

νόµος δεν δίνει ακριβή ορισµό, αλλά τον αφήνει να εξάγεται έµµεσα από τον 

συνδυασµό των διατάξεων του νόµου µε τις οποίες καθορίζεται τι είναι ακαθάριστο 

εισόδηµα και ποιες δαπάνες επιτρέπεται να εκπέσουν. 

Πραγµατικό ονοµάζεται το εισόδηµα που πραγµατικά απόκτησε ο 

φορολογούµενος, κατά την περίοδο για την οποία υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, 

και προσδιορίζεται βάσει πραγµατικών στοιχείων, όπως οι βεβαιώσεις αποδοχών, το 

εισόδηµα που προκύπτει από τα βιβλία της επιχείρησης που εκµεταλλεύεται, οι τόκοι 

καταθέσεων, η πρόσοδος από ενοίκια ακινήτων, και κάθε άλλο εισόδηµα, το οποίο 

προκύπτει από πραγµατικά στοιχεία. 

Ωστόσο, αυτό που περιγράφεται παραπάνω είναι το εισόδηµα σε χρήµα. Μια 

άλλη δυνατή (εξαρτάται από τις λογιστικές παραδοχές που είναι διατεθειµένος να 

ακολουθήσει κανείς) περιγραφή του πραγµατικού εισοδήµατος θα µπορούσε να 

περιλαµβάνει ως εισόδηµα ολόκληρο το εισόδηµα µιας οικονοµικής µονάδας 

(επιχείρησης, νοικοκυριού, κ.ο.κ.), δηλαδή και το χρηµατικό εισόδηµα, και το µη-

χρηµατικό εισόδηµα. ∆ηλαδή το συνολικό πραγµατικό εισόδηµα θα ισούται µε τη 

συνολική πραγµατική κατανάλωση (ή η διαφορά εισοδήµατος και κατανάλωσης θα 

ισούται µε τη µεταβολή στην καθαρή θέση). 

Γενικά όµως, το εισόδηµα µπορεί να οριστεί ως το «περιοδικό αποτέλεσµα» 

από την εκµετάλλευση µιας διαρκούς πηγής, η οποία συνίσταται είτε από κεφάλαιο, 

είτε από εργασία, είτε και από τα δύο µαζί. 

Στην Ελλάδα, εφαρµόζεται η τριµερής θεωρία του εισοδήµατος, όπου για να 

χαρακτηριστεί ένα έσοδο ως εισόδηµα θα πρέπει: 

• να έχει περιοδικό χαρακτήρα (επανάληψη σε τακτά χρονικά διαστήµατα) 

• να έχει µόνιµη πηγή προέλευσης και 

• να γίνεται τακτική εκµετάλλευση αυτή της πηγής. 
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1.5.  Χαρακτηριστικά του φόρου εισοδήµατος 
 
 
Τα βασικά χαρακτηριστικά του φόρου εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων 

όπως αυτά καθιερώνονται από τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος είναι τα εξής: 

• Ο φόρος εισοδήµατος επί των φυσικών προσώπων είναι προσωπικός και 

προοδευτικός. Επιβάλλεται στο συνολικό εισόδηµα κάθε φορολογούµενο 

(ενιαίος φόρος). Αντίθετα, ο φόρος στα νοµικά πρόσωπα είναι αναλογικός και 

ο συντελεστής διαφοροποιείται ανάλογα µε τους σκοπούς τους οποίους 

επιδιώκουν τα διάφορα νοµικά πρόσωπα που φορολογούνται (κερδοσκοπικού 

ή µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συνεταιρισµοί κλπ.) 

• Για κάθε φορολογούµενο φυσικό πρόσωπο, καθώς επίσης και για τα µέλη της 

οικογένειάς του, που προστατεύονται από αυτόν και τον βαρύνουν 

οικονοµικά, καθιερώνονται ορισµένες φορολογικές ελαφρύνσεις, µε βάση και 

τα αναγκαία δικαιολογητικά. 

• Τα εισοδήµατα από εργασία, κυρίως από µισθούς και συντάξεις, 

απολαµβάνουν ευνοϊκότερη µεταχείριση. 

• Ορισµένα άλλα εισοδήµατα, που αποκτώνται ευκολότερα, όπως αυτά που 

προέρχονται από την εκµετάλλευση κεφαλαίου υπόκεινται σε 

συµπληρωµατικό φόρο. 

• Ισχύει το σύστηµα του ενιαίου φόρου για τα εισοδήµατα από όλες τις πηγές, 

µε βάση τη δήλωση του υπόχρεου που υποβάλλεται από αυτόν στον 

προϊστάµενο της ∆ΟΥ, µια φορά τον χρόνο. 

• Για ορισµένες κατηγορίες εισοδήµατος, ισχύει το σύστηµα παρακράτησης του 

φόρου στην πηγή. Και τέλος, 

• Ισχύει το σύστηµα της προκαταβολής φόρου σε ποσοστό 55% επί του φόρου 

που αναλογεί στο δηλούµενο εισόδηµα, έναντι του φόρου εισοδήµατος του 

επόµενου οικονοµικού έτους.  

 

 

Παρακάτω παρατίθεται ο ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4172 ΦΕΚ 167Α 23.07.2013 

Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 

4093/2012 και του ν. 4172/2013 και άλλες ενότητες.  
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1.6.  ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
 
1.6.1. Πεδίο Εφαρµογής (Άρθρο 1) 
 
 
1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ρυθµίζει τη φορολογία του 

εισοδήµατος: 

   α) των φυσικών προσώπων, 

 β) των νοµικών προσώπων και των κάθε είδους νοµικών οντοτήτων. 

2. Ο Κ.Φ.Ε. ρυθµίζει τον τρόπο φορολόγησης για τις κατηγορίες εισοδηµάτων, 

όπως ορίζονται στον Κ.Φ.Ε., καθώς και τον τρόπο απόδοσης των φόρων µε την 

υποβολή της δήλωσης, την προκαταβολή του φόρου και την παρακράτησή του. 

 

 

1.6.2. Ορισµοί (Άρθρο 2) 

 

Οι όροι που χρησιµοποιούνται για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε. έχουν την έννοια που 

προβλέπει η κείµενη νοµοθεσία, εκτός εάν ο Κ.Φ.Ε. ορίζει διαφορετικά. 

Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται ως: 

α) «φορολογούµενος»: κάθε πρόσωπο που υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος, 

σύµφωνα µε τον Κ.Φ.Ε., 

β) «πρόσωπο»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή κάθε είδους νοµική 

οντότητα, 

γ) «νοµικό πρόσωπο»: κάθε επιχείρηση ή εταιρεία µε νοµική προσωπικότητα 

ή ένωση επιχειρήσεων ή εταιρειών µε νοµική προσωπικότητα, 

δ) «νοµική οντότητα»: κάθε µόρφωµα εταιρικής ή µη οργάνωσης 

ανεξαρτήτως νοµικής προσωπικότητας και κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα που δεν 

είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, όπως ιδίως συνεταιρισµός, οργανισµός, υπεράκτια ή 

εξωχώρια εταιρεία, κάθε µορφής εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων, κάθε µορφής 

καταπίστευµα ή εµπίστευµα ή οποιοδήποτε µόρφωµα παρόµοιας φύσης, κάθε µορφής 

ίδρυµα ή σωµατείο ή οποιοδήποτε µόρφωµα παρόµοιας φύσης, κάθε µορφή 

προσωπικής επιχείρησης ή οποιαδήποτε οντότητα προσωπικού χαρακτήρα, κάθε 

µορφής κοινή επιχείρηση, κάθε µορφής εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίου ή 
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περιουσίας ή διαθήκης ή κληρονοµίας ή κληροδοσίας ή δωρεάς, κάθε φύσης 

κοινοπραξία, κάθε µορφής εταιρεία αστικού δικαίου, συµµετοχικές ή αφανείς 

εταιρείες, κοινωνίες αστικού δικαίου, 

 ε) «υπόχρεος σε παρακράτηση»: κάθε πρόσωπο που υποχρεούται σε 

παρακράτηση φόρου στην πηγή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε., 

 στ) «συγγενικό πρόσωπο»: ο/η σύζυγος και οι ανιόντες ή κατιόντες σε ευθεία 

γραµµή, 

 ζ) «συνδεδεµένο πρόσωπο»: κάθε πρόσωπο, το οποίο συµµετέχει άµεσα ή 

έµµεσα στη διοίκηση, τον έλεγχο ή το κεφάλαιο άλλου προσώπου, το οποίο είναι 

συγγενικό πρόσωπο ή µε το οποίο συνδέεται. Ειδικότερα, τα ακόλουθα πρόσωπα 

θεωρούνται συνδεδεµένα πρόσωπα: 

 αα) κάθε πρόσωπο που κατέχει άµεσα ή έµµεσα µετοχές, µερίδια ή 

συµµετοχή στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή 

αριθµού, ή δικαιώµατα σε κέρδη ή δικαιώµατα ψήφου, 

 ββ) δύο ή περισσότερα πρόσωπα, εάν κάποιο πρόσωπο κατέχει άµεσα ή 

έµµεσα µετοχές, µερίδια δικαιώµατα ψήφου ή συµµετοχής στο κεφάλαιο τουλάχιστον 

τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθµού, ή δικαιώµατα σε κέρδη ή 

δικαιώµατα ψήφου, 

 γγ) κάθε πρόσωπο µε το οποίο υπάρχει σχέση άµεσης ή έµµεσης ουσιώδους 

διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή ασκεί καθοριστική επιρροή ή έχει τη δυνατότητα 

άσκησης καθοριστικής επιρροής άλλου προσώπου ή σε περίπτωση που και τα δύο 

πρόσωπα έχουν σχέση άµεσης ή έµµεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή 

ελέγχου ή δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής από τρίτο πρόσωπο. 

 

 

1.6.3. Υποκείµενα του φόρου (Άρθρο 3) 

 

1. Ο φορολογούµενος που έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται 

σε φόρο για το φορολογητέο εισόδηµά του που προκύπτει στην ηµεδαπή και την 

αλλοδαπή, ήτοι το παγκόσµιο εισόδηµά του που αποκτάται µέσα σε ορισµένο 

φορολογικό έτος. Κατ' εξαίρεση ο φορολογούµενος που είναι αλλοδαπό προσωπικό 

των εγκατεστηµένων στην Ελλάδα γραφείων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του α.ν. 
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89/1967 (Α' 132), όπως ισχύει, υπόκειται σε φόρο στην Ελλάδα µόνο για το εισόδηµα 

που προκύπτει στην Ελλάδα. 

   2. Ο φορολογούµενος που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα 

υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδηµά του που προκύπτει στην Ελλάδα και 

αποκτάται µέσα σε ορισµένο φορολογικό έτος. 

 

 

1.6.4. Φορολογική κατοικία (Άρθρο 4) 

 

1. Ένα φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, εφόσον: 

α) έχει στην Ελλάδα τη µόνιµη ή κύρια κατοικία του ή τη συνήθη διαµονή του ή το 

κέντρο των ζωτικών του συµφερόντων ήτοι τους προσωπικούς ή οικονοµικούς ή 

κοινωνικούς δεσµούς του ή 

β) είναι προξενικός, διπλωµατικός ή δηµόσιος λειτουργός παρόµοιου καθεστώτος 

ή δηµόσιος υπάλληλος που έχει την ελληνική ιθαγένεια και υπηρετεί στην αλλοδαπή. 

   2. Ένα φυσικό πρόσωπο που έχει φυσική παρουσία στην Ελλάδα για χρονικό 

διάστηµα άνω των εκατόν ογδόντα τριών (183) ηµερών εντός οποιασδήποτε 

δωδεκάµηνης περιόδου, αδιαλείπτως ή µε διαλείµµατα, είναι φορολογικός κάτοικος 

Ελλάδας για το φορολογικό έτος στη διάρκεια του οποίου συµπληρώνεται η 

δωδεκάµηνη περίοδος. 

   3. Ένα νοµικό πρόσωπο ή µία νοµική οντότητα είναι φορολογικός κάτοικος 

Ελλάδας για οποιοδήποτε φορολογικό έτος, εφόσον: 

α) συστάθηκε ή ιδρύθηκε, σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο, 

β) έχει την καταστατική έδρα του στην Ελλάδα ή γ) ο τόπος άσκησης πραγµατικής 

διοίκησης είναι στην Ελλάδα οποιαδήποτε περίοδο στη διάρκεια του φορολογικού 

έτους. 

   4. Ο «τόπος άσκησης πραγµατικής διοίκησης» είναι στην Ελλάδα µε βάση τα 

πραγµατικά περιστατικά και τις συνθήκες λαµβάνοντας υπόψη ιδίως τα εξής: 

    α) τον τόπο άσκησης καθηµερινής διοίκησης, 

    β) τον τόπο λήψης στρατηγικών αποφάσεων, 

    γ) τον τόπο ετήσιας γενικής συνέλευσης των µετόχων ή εταίρων, 

    δ) τον τόπο τήρησης βιβλίων και στοιχείων, 
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ε) τον τόπο συνεδριάσεων του διοικητικού συµβουλίου ή όποιου άλλου 

εκτελεστικού οργάνου διοίκησης, 

   στ) την κατοικία των µελών του διοικητικού συµβουλίου ή όποιου άλλου 

εκτελεστικού οργάνου διοίκησης. 

Σε συνδυασµό µε τη συνδροµή των παραπάνω περιστατικών και συνθηκών 

είναι δυνατόν να συνεκτιµάται και η κατοικία της πλειοψηφίας των µετόχων ή 

εταίρων. 

 

 

1.6.5.  Εισόδηµα που προκύπτει στην ηµεδαπή (Άρθρο 5) 

 

1. Εισόδηµα που προκύπτει στην ηµεδαπή είναι κάθε εισόδηµα πηγής Ελλάδας και 

ιδίως: 

α) το εισόδηµα από µισθωτή εργασία και συντάξεις που παρέχεται στην ηµεδαπή, 

    β) το εισόδηµα από µισθωτή εργασία και συντάξεις που παρέχεται στην αλλοδαπή 

και πληρώνεται από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, 

   γ) το εισόδηµα από υπηρεσίες διοίκησης, συµβουλευτικές και τεχνικές που 

παρέχονται στην ηµεδαπή, µέσω µόνιµης εγκατάστασης, 

    δ) το εισόδηµα από καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες που παρέχονται 

στην ηµεδαπή, 

     ε) το εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα που ασκείται στην ηµεδαπή, 

    στ) το εισόδηµα από τη µεταβίβαση παγίων περιουσιακών στοιχείων από αλλοδαπό 

που ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα µέσω µόνιµης εγκατάστασης στην 

ηµεδαπή, 

    ζ) το εισόδηµα από ακίνητη περιουσία και το εισόδηµα από λοιπά δικαιώµατα που 

προκύπτουν από την ακίνητη περιουσία, εφόσον τα ακίνητα βρίσκονται στην 

ηµεδαπή, 

   η) το εισόδηµα από την πώληση ακίνητης περιουσίας, η οποία βρίσκεται στην 

ηµεδαπή, 

   θ) το εισόδηµα από την πώληση ολόκληρης επιχείρησης, εταιρικών µεριδίων ή 

ποσοστών συµµετοχής, µετοχών, εισηγµένων ή µη οµολόγων και παραγώγων 

χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, εφόσον η συναλλαγή πραγµατοποιείται στην 

ηµεδαπή ή οι παραπάνω τίτλοι έχουν εκδοθεί από ηµεδαπή επιχείρηση, 
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    ι) το εισόδηµα από µερίσµατα ή λοιπά διανεµόµενα ποσά από νοµικό πρόσωπο που 

έχει τη φορολογική του κατοικία στην ηµεδαπή, 

   ια) το εισόδηµα από µερίσµατα ή λοιπά διανεµόµενα ποσά από τις νοµικές 

οντότητες που έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην ηµεδαπή, 

    ιβ) το εισόδηµα από τόκους καταβληθέντες ή πιστωθέντες από κάτοικο Ελλάδας ή 

αλλοδαπής µέσω µόνιµης εγκατάστασης στην ηµεδαπή, 

   ιγ) το εισόδηµα από δικαιώµατα που πιστώνεται ή καταβάλλεται από κάτοικο 

ηµεδαπής ή αλλοδαπής µέσω µόνιµης εγκατάστασης στην ηµεδαπή. 

2. Ως εισόδηµα, που προκύπτει στην αλλοδαπή, νοείται κάθε εισόδηµα που δεν 

προκύπτει στην ηµεδαπή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1. 

 

 

1.6.6.  Μόνιµη εγκατάσταση (Άρθρο 6) 

 

1.«Μόνιµη εγκατάσταση» ορίζεται ο καθορισµένος τόπος επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων µέσω του οποίου διεξάγονται εν όλω ή εν µέρει οι δραστηριότητες 

της επιχείρησης.  

2. Ο όρος «µόνιµη εγκατάσταση» περιλαµβάνει κυρίως: 

   α) τόπο της διοίκησης, 

   β) υποκατάστηµα, 

   γ) γραφείο, 

   δ) εργοστάσιο, 

   ε) εργαστήριο και 

   στ) ορυχείο, µεταλλείο, πηγή πετρελαίου ή αερίου, λατοµείο ή οποιονδήποτε άλλο 

τόπο εξόρυξης φυσικών πόρων. 

3. Το εργοτάξιο ή ένα έργο κατασκευής ή συναρµολόγησης ή δραστηριότητες 

επίβλεψης που συνδέονται µε αυτά θεωρείται ότι συνιστά µόνιµη εγκατάσταση, 

µόνον εφόσον διαρκεί για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριών (3) µηνών. 

4. Ανεξάρτητα από τις παραπάνω διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο όρος «µόνιµη 

εγκατάσταση» θεωρείται ότι δεν περιλαµβάνει: 

   α) τη χρήση εγκαταστάσεων αποκλειστικά για το σκοπό της αποθήκευσης, έκθεσης 

ή παράδοσης των αγαθών ή εµπορευµάτων που ανήκουν στην επιχείρηση, 
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   β) τη διατήρηση αποθέµατος αγαθών ή εµπορευµάτων που ανήκουν στην 

επιχείρηση αποκλειστικά µε σκοπό την αποθήκευση, έκθεση ή παράδοση, 

   γ) τη διατήρηση αποθέµατος αγαθών ή εµπορευµάτων που ανήκουν στην 

επιχείρηση αποκλειστικά µε σκοπό την επεξεργασία από άλλη επιχείρηση, 

   δ) τη διατήρηση καθορισµένου τόπου επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 

αποκλειστικά µε σκοπό την αγορά αγαθών ή εµπορευµάτων ή τη συλλογή 

πληροφοριών για την επιχείρηση, 

    ε) τη διατήρηση ενός καθορισµένου τόπου επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 

αποκλειστικά µε σκοπό τη διεξαγωγή για την επιχείρηση κάθε άλλης δραστηριότητας 

προπαρασκευαστικού ή βοηθητικού χαρακτήρα, 

   στ) τη διατήρηση ενός καθορισµένου τόπου επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 

αποκλειστικά µε σκοπό το συνδυασµό εργασιών που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' 

έως ε' της, εφόσον η συνολική δραστηριότητα του καθορισµένου τόπου 

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων που προκύπτει από τον εν λόγω συνδυασµό έχει 

προπαρασκευαστικό ή βοηθητικό χαρακτήρα. 

5. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, όταν ένα πρόσωπο, εκτός 

από τον ανεξάρτητο πράκτορα για τον οποίο εφαρµόζεται η παράγραφος 6, ενεργεί 

για λογαριασµό της επιχείρησης και έχει εξουσιοδότηση, την οποία ασκεί συνήθως 

στην ηµεδαπή να συνάπτει συµφωνίες στο όνοµα της επιχείρησης, τότε η επιχείρηση 

αυτή θεωρείται ότι έχει τη µόνιµη εγκατάστασή της στην Ελλάδα αναφορικά µε τις 

δραστηριότητες που το πρόσωπο αυτό αναλαµβάνει για λογαριασµό της, εκτός αν οι 

δραστηριότητες του εν λόγω προσώπου περιορίζονται σε εκείνες που ορίζονται στην 

παράγραφο 4, οι οποίες έστω και αν ασκούνται µέσω ενός καθορισµένου τόπου 

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, δεν καθιστούν τον τόπο αυτό µόνιµη εγκατάσταση 

κατά τις διατάξεις της παραγράφου αυτής. 

6. Μία επιχείρηση δεν θεωρείται ότι έχει µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα αν η 

δραστηριότητά της περιορίζεται στη διεξαγωγή εργασιών µέσω µεσίτη, γενικού 

αντιπροσώπου µε προµήθεια ή οποιουδήποτε άλλου ανεξάρτητου πράκτορα, εφόσον 

τα πρόσωπα αυτά ενεργούν στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηµατικής τους 

δραστηριότητας. 

7. Το γεγονός ότι µία επιχείρηση που είναι φορολογικός κάτοικος στην Ελλάδα 

ελέγχει ή ελέγχεται από µία άλλη επιχείρηση που είναι κάτοικος άλλου κράτους ή 

που διεξάγει εργασίες µέσω µόνιµης εγκατάστασης ή µε άλλον τρόπο σε αυτό το 
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άλλο κράτος δεν καθιστά από µόνο του την πρώτη επιχείρηση µόνιµη εγκατάσταση 

της δεύτερης. 

 

 

1.6.7.  Φορολογητέο εισόδηµα (Άρθρο 7) 

 

1. Φορολογητέο εισόδηµα είναι το εισόδηµα που αποµένει µετά την αφαίρεση των 

δαπανών που εκπίπτουν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. από το ακαθάριστο 

εισόδηµα. 

2. Ο Κ.Φ.Ε. διακρίνει τις ακόλουθες κατηγορίες ακαθάριστων εισοδηµάτων: 

   α) εισόδηµα από µισθωτή εργασία και συντάξεις, 

   β) εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα, 

   γ) εισόδηµα από κεφάλαιο και 

   δ) εισόδηµα από υπεραξία µεταβίβασης κεφαλαίου. 

Σύµφωνα µε προηγούµενες διατάξεις το εισόδηµα ανάλογα µε την πηγή της 

προέλευσής του, διακρινόταν στις εξής κατηγορίες: 

Α-Β Εισόδηµα από Ακίνητα 

Γ Εισόδηµα από Κινητές Αξίες 

∆ Εισόδηµα από Εµπορικές Επιχειρήσεις 

Ε Εισόδηµα από Γεωργικές Επιχειρήσεις 

ΣΤ Εισόδηµα από Μισθωτές Υπηρεσίες 

Ζ 
Εισόδηµα από υπηρεσίες ελευθερίων 

επαγγελµάτων και από κάθε άλλη πηγή 

 

 

1.6.8. Φορολογικό έτος (Άρθρο 8) 

 

1. Το φορολογικό έτος ταυτίζεται µε το ηµερολογιακό έτος. Για τα νοµικά πρόσωπα ή 

τις νοµικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία το φορολογικό έτος µπορεί να 

λήγει στις 30 Ιουνίου. Σε καµία περίπτωση το φορολογικό έτος δεν µπορεί να 

υπερβαίνει τους δώδεκα (12) µήνες. 
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   2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 ένα νοµικό πρόσωπο ή µια νοµική οντότητα 

που είναι φορολογικός κάτοικος στην ηµεδαπή και ανήκει κατά ποσοστό που 

υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) σε αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο ή νοµική 

οντότητα µπορεί να χρησιµοποιήσει ως φορολογικό έτος το φορολογικό έτος του 

αλλοδαπού νοµικού προσώπου ή νοµικής οντότητας. 

   3. Ο φόρος που επιβάλλεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος αφορά σε 

εισόδηµα που αποκτήθηκε το αµέσως προηγούµενο φορολογικό έτος. 

   4. Χρόνος κτήσης του εισοδήµατος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε 

το δικαίωµα είσπραξής του. Κατ' εξαίρεση, για τις ανείσπρακτες δεδουλευµένες 

αποδοχές που εισπράττει καθυστερηµένα ο δικαιούχος εισοδήµατος από µισθωτή 

εργασία και συντάξεις σε φορολογικό έτος µεταγενέστερο, χρόνος απόκτησης του εν 

λόγω εισοδήµατος θεωρείται ο χρόνος που εισπράττονται, εφόσον αναγράφονται 

διακεκριµένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στον δικαιούχο. 

   5. Σε περίπτωση που ο φορολογούµενος προβαίνει σε έναρξη ή παύση εργασιών ή 

δραστηριοτήτων στη διάρκεια του φορολογικού έτους, το πρώτο φορολογικό έτος 

λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου και το τελευταίο φορολογικό έτος αρχίζει την 1η 

Ιανουαρίου, µε την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1. 

  

 

1.6.9. Πίστωση φόρου αλλοδαπής (Άρθρο 9) 

 

1. Εάν κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους ένας φορολογούµενος που έχει 

φορολογική κατοικία στην Ελλάδα αποκτά εισόδηµα στην αλλοδαπή, ο καταβλητέος 

φόρος εισοδήµατος του εν λόγω φορολογούµενου, όσον αφορά στο εν λόγω 

εισόδηµα, µειώνεται κατά το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για 

αυτό το εισόδηµα. Η καταβολή του ποσού του φόρου στην αλλοδαπή αποδεικνύεται 

µε τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κώδικα 

Φορολογικής ∆ιαδικασίας. 

   2. Η µείωση του φόρου εισοδήµατος που προβλέπεται στην προηγούµενη 

παράγραφο δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό του φόρου που αναλογεί για το 

εισόδηµα αυτό στην Ελλάδα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: 
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 
 
2.1.  Γενικές ∆ιατάξεις 
 
 
2.1.1.  Αντικείµενο του φόρου εισοδήµατος των φυσικών προσώπων 

(Άρθρο 10) 
 
 
Φόρος εισοδήµατος φυσικών προσώπων» είναι ο φόρος που επιβάλλεται ετησίως στο 

εισόδηµα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα. 

 
 
2.1.2. Εξαρτώµενα µέλη (Άρθρο 11) 
 
 
1. Ως «εξαρτώµενα µέλη» του φορολογούµενου, θεωρούνται: 

  α) ο (η) σύζυγος, εφόσον δεν έχει ίδια φορολογητέα εισοδήµατα 

οποιασδήποτε πηγής, 

  β) άγαµα τέκνα, εφόσον: 

   - είναι ανήλικα έως 18 ετών ή 

   - είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ηµεδαπής ή αλλοδαπής ή 

   - είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραµµένα στα µητρώα ανέργων 

του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.) ή υπηρετούν τη 

στρατιωτική θητεία τους, 

  γ) τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα µε ποσοστό νοητικής ή σωµατικής 

αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον είναι άγαµα, διαζευγµένα ή σε χηρεία: 

   - τέκνα του φορολογούµενου, 

   - αδελφοί και αδελφές των δύο συζύγων.  

  δ) ανιόντες, 

  ε) ανήλικα ορφανά από πατέρα και µητέρα που έχουν έως τρίτου βαθµού 

συγγένεια µε το φορολογούµενο ή τον/τη σύζυγο. 



 

 

24 

 

   2. Τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις β', δ' και ε' της 

παραγράφου 1 δεν θεωρούνται εξαρτώµενα µέλη, εάν το ετήσιο εισόδηµά τους 

υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και εφόσον συνοικούν µε τον 

φορολογούµενο. Τα φυσικά πρόσωπα της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1, δεν 

θεωρούνται εξαρτώµενα µέλη, εάν το ετήσιο εισόδηµά τους υπερβαίνει το ποσό των 

έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ. 

  3. Κατά την εφαρµογή της παραγράφου 2, δεν λαµβάνονται υπόψη οι παρακάτω 

κατηγορίες εισοδήµατος: 

  α) διατροφή που καταβάλλεται στο ανήλικο τέκνο µε δικαστική απόφαση ή 

µε συµβολαιογραφική πράξη ή µε ιδιωτικό έγγραφο, 

  β) εξωϊδρυµατικό επίδοµα ή προνοιακά επιδόµατα αναπηρίας που 

χορηγούνται από το κράτος. 

    4. Το εισόδηµα των ανήλικων τέκνων προστίθεται στα εισοδήµατα και 

φορολογείται στο όνοµα του γονέα που ασκεί τη γονική µέριµνα και σε κάθε 

περίπτωση στο όνοµα του συζύγου, ο οποίος θεωρείται κατ' αρχήν υπόχρεος για την 

υποβολή της δήλωσης. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζεται για τις 

ακόλουθες κατηγορίες εισοδηµάτων σχετικά µε τα οποία το ανήλικο τέκνο υπέχει 

δική του φορολογική υποχρέωση: 

  α) το εισόδηµα που αποκτά το ανήλικο από εργασιακή σχέση, σύµφωνα µε 

την παράγραφο 2 του άρθρου 12, 

  β) συντάξεις που περιήλθαν στο ανήλικο τέκνο, λόγω θανάτου του πατέρα ή 

της µητέρας του. 

  
   
2.2. Εισόδηµα από µισθωτή εργασία και συντάξεις 

 

2.2.1. Εισόδηµα από µισθωτή εργασία και συντάξεις (Άρθρο 12) 

 

1. Το ακαθάριστο εισόδηµα από µισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαµβάνει τα 

πάσης 

φύσεως εισοδήµατα σε χρήµα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάµενης, 

παρελθούσας ή µελλοντικής εργασιακής σχέσης. 

   2. Για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό 

πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες: 
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    α) στο πλαίσιο σύµβασης εργασίας, σύµφωνα µε το εργατικό δίκαιο, 

   β) βάσει σύµβασης, προφορικής ή έγγραφης, µε την οποία το φυσικό πρόσωπο 

αποκτά σχέση εξαρτηµένης εργασίας µε άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωµα να 

ορίζει και να ελέγχει τον τρόπο, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών, 

   γ) οι οποίες ρυθµίζονται από τη νοµοθεσία περί µισθολογίου και ειδικών 

µισθολογίων των υπαλλήλων και λειτουργών του ∆ηµοσίου, 

   δ) ως διευθυντής ή µέλος του ∆Σ εταιρείας ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου ή 

νοµικής οντότητας, 

    ε) ως δικηγόρος έναντι πάγιας αντιµισθίας για την παροχή νοµικών υπηρεσιών, 

   στ) βάσει έγγραφων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συµβάσεων έργου, µε 

φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) 

ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθµό αυτόν, ποσοστό εβδοµήντα πέντε τοις εκατό 

(75%) του ακαθάριστου εισοδήµατος από επιχειρηµατική δραστηριότητα προέρχεται 

από ένα (1) από τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες που λαµβάνουν τις 

εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον οι ετήσιες επιχειρηµατικές δαπάνες που θα εξέπιπταν, 

σύµφωνα µε το άρθρο 22, δεν υπερβαίνουν το ποσό των εννέα χιλιάδων διακοσίων 

πενήντα (9.250) ευρώ. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζεται στην 

περίπτωση που ο φορολογούµενος αποκτά εισόδηµα από µισθωτή εργασία, σύµφωνα 

µε µία από τις περιπτώσεις α' έως ε' του παρόντος άρθρου. 

   3. Ως ακαθάριστα εισοδήµατα από µισθωτή εργασία και συντάξεις θεωρούνται τα 

εξής: 

   α) ηµεροµίσθιο, µισθός, επίδοµα αδείας, επίδοµα ασθενείας, επίδοµα εορτών, 

αποζηµίωση µη ληφθείσας άδειας, αµοιβές, προµήθειες, επιµίσθια και 

φιλοδωρήµατα, 

   β) επιδόµατα περιλαµβανοµένων του επιδόµατος κόστους διαβίωσης, του 

επιδόµατος ενοικίου, της αποζηµίωσης εξόδων φιλοξενίας ή ταξιδίου, 

   γ) αποζηµίωση εξόδων στα οποία έχει υποβληθεί ο εργαζόµενος ή συγγενικό 

πρόσωπο του εργαζοµένου, 

   δ) παροχή οποιασδήποτε µορφής που λαµβάνει ο εργαζόµενος πριν την έναρξη της 

εργασιακής σχέσης, 

    ε) αποζηµιώσεις για τη λύση ή καταγγελία της εργασιακής σχέσης, 

   στ) συντάξεις που χορηγούνται από κύριο και επικουρικό φορέα υποχρεωτικής 

ασφάλισης, καθώς και από επαγγελµατικά ταµεία που έχουν συσταθεί µε νόµο, 
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   ζ) το ασφάλισµα που καταβάλλεται εφάπαξ ή µε τη µορφή περιοδικής παροχής στο 

πλαίσιο οµαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συµβολαίων, 

   η) κάθε άλλη παροχή που εισπράττεται έναντι υφιστάµενης, παρελθούσας ή 

µελλοντικής εργασιακής σχέσης. 

 

 

2.2.2. Παροχές σε είδος (Άρθρο 13) 

 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 οποιεσδήποτε 

παροχές σε είδος που λαµβάνει ένας εργαζόµενος ή συγγενικό πρόσωπο αυτού 

συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδηµά του στην αγοραία αξία τους, εφόσον η 

συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ 

ανά φορολογικό έτος. 

   2. Η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήµατος σε εργαζόµενο ή εταίρο ή 

µέτοχο από ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, για οποιοδήποτε 

χρονικό διάστηµα ενός φορολογικού έτους, υπολογίζεται σε ποσοστό τριάντα τοις 

εκατό (30%) του κόστους του οχήµατος που εγγράφεται ως δαπάνη στα βιβλία του 

εργοδότη µε τη µορφή της απόσβεσης περιλαµβανοµένων των τελών κυκλοφορίας, 

επισκευών, συντηρήσεων, καθώς και του σχετικού χρηµατοδοτικού κόστους που 

αντιστοιχεί στην αγορά του οχήµατος ή του µισθώµατος. Σε περίπτωση που το 

κόστος είναι µηδενικό, η αγοραία αξία της παραχώρησης ορίζεται σε ποσοστό 

τριάντα τοις εκατό (30%) της µέσης δαπάνης ή απόσβεσης κατά τα τελευταία τρία (3) 

έτη. 

   3. Οι παροχές σε είδος µε τη µορφή δανείου, προς εργαζόµενο ή εταίρο ή µέτοχο 

από ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα περιβάλλονται τη µορφή 

έγγραφης συµφωνίας και αποτιµώνται µε βάση το ποσό της διαφοράς που προκύπτει 

µεταξύ των τόκων που θα κατέβαλε ο εργαζόµενος στη διάρκεια του ηµερολογιακού 

µήνα κατά τον οποίο έλαβε την παροχή, εάν το επιτόκιο υπολογισµού των τόκων 

ήταν το µέσο επιτόκιο αγοράς, όπως ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού 

Οικονοµικών, κατά τον ίδιο µήνα και των τόκων που τυχόν κατέβαλε ο εργαζόµενος 

στη διάρκεια του εν λόγω ηµερολογιακού µήνα. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται 

έγγραφη συµφωνία δανείου, το σύνολο του αρχικού κεφαλαίου λογίζεται ως παροχή 

σε είδος. Η προκαταβολή µισθού άνω των τριών (3) µηνών θεωρείται δάνειο. 
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   4. Η αγοραία αξία των παροχών σε είδος που λαµβάνει ένας εργαζόµενος ή εταίρος 

ή µέτοχος από νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα µε τη µορφή δικαιωµάτων 

προαίρεσης απόκτησης µετοχών προσδιορίζεται κατά το χρόνο άσκησης του 

δικαιώµατος προαίρεσης ή µεταβίβασής του και ανεξαρτήτως εάν συνεχίζει να ισχύει 

η εργασιακή σχέση. Η αγοραία αξία άσκησης δικαιώµατος είναι η τιµή κλεισίµατος 

της µετοχής στο χρηµατιστήριο µειωµένη κατά την τιµή διάθεσης του δικαιώµατος. 

   5. Η αγοραία αξία της παραχώρησης κατοικίας σε εργαζόµενο ή εταίρο ή µέτοχο 

από ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό 

διάστηµα ενός φορολογικού έτους, αποτιµάται στο ποσό του µισθώµατος που 

καταβάλλει η επιχείρηση ή σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας σε ποσοστό τρία τοις 

εκατό (3%) επί της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου. 

 

 

2.2.3. Απαλλαγές εισοδήµατος από µισθωτή εργασία και συντάξεις 

(Άρθρο 14)  

 

1. Από τον υπολογισµό του εισοδήµατος από µισθωτή εργασία και συντάξεις 

εξαιρούνται: 

   α) η αποζηµίωση εξόδων διαµονής και σίτισης και η ηµερήσια αποζηµίωση που 

έχουν καταβληθεί από τον εργαζόµενο αποκλειστικά για σκοπούς της 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας του εργοδότη, 

   β) η αποζηµίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από τον εργοδότη για 

υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον αφορούν έξοδα κίνησης που πραγµατοποιήθηκαν από 

τον εργαζόµενο κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του, 

   γ) το επίδοµα αλλοδαπής που χορηγείται σε υπαλλήλους του Υπουργείου 

Εξωτερικών και των λοιπών δηµόσιων πολιτικών υπηρεσιών, 

    δ) οι κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταµείων, οι οποίες επιβάλλονται µε νόµο, 

   ε) οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλει ο εργαζόµενος περιλαµβανοµένων των 

εισφορών εργοδότη και εργαζοµένου υπέρ των επαγγελµατικών ταµείων που έχουν 

συσταθεί µε νόµο, 

   στ) η εφάπαξ καταβαλλόµενη παροχή από ταµεία πρόνοιας και ασφαλιστικούς 

οργανισµούς του ∆ηµοσίου, καθώς και επαγγελµατικά ταµεία που έχουν συσταθεί µε 

νόµο στους ασφαλισµένους και τα εξαρτώµενα µέλη του ασφαλισµένου, 
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   ζ) η αξία των διατακτικών σίτισης αξίας έως έξι (6) ευρώ ανά εργάσιµη ηµέρα, 

   η) οι παροχές ασήµαντης αξίας µέχρι του ποσού των είκοσι επτά (27) ευρώ 

ετησίως, 

   ι) τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργαζόµενο ή τον εργοδότη για 

λογαριασµό του εργαζοµένου στο πλαίσιο οµαδικών ασφαλιστηρίων 

συνταξιοδοτικών συµβολαίων και 

   ια) τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργοδότη για την 

ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή κάλυψη του υπαλληλικού του προσωπικού ή 

για την κάλυψη του κινδύνου ζωής ή ανικανότητάς του στο πλαίσιο ασφαλιστηρίου 

συµβολαίου, µέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ ετησίως ανά 

εργαζόµενο. 

   2. Οι ακόλουθες κατηγορίες εισοδήµατος από µισθωτή εργασία και συντάξεις 

απαλλάσσονται από το φόρο: 

   α) Το εισόδηµα που αποκτάται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους από 

αλλοδαπό διπλωµατικό ή προξενικό εκπρόσωπο, κάθε φυσικό πρόσωπο που 

εργάζεται σε πρεσβεία, διπλωµατική αποστολή, προξενείο ή αποστολή αλλοδαπού 

κράτους για τη διεκπεραίωση κρατικών υποθέσεων που είναι πολίτης του εν λόγω 

κράτους και κάτοχος διπλωµατικού διαβατηρίου, καθώς και από κάθε φυσικό 

πρόσωπο που εργάζεται σε θεσµικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ∆ιεθνούς 

Οργανισµού που έχει εγκατασταθεί βάσει διεθνούς συνθήκης την οποία εφαρµόζει η 

Ελλάδα. 

   β) Η διατροφή που λαµβάνει ο/η δικαιούχος, σύµφωνα µε δικαστική απόφαση ή 

συµβολαιογραφική πράξη. 

   γ) Η σύνταξη που καταβάλλεται σε ανάπηρους πολέµου και σε θύµατα ή 

οικογένειες θυµάτων πολέµου, καθώς και σε ανάπηρους ειρηνικής περιόδου, 

στρατιωτικούς γενικά, που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους. 

   δ) Το εξωϊδρυµατικό επίδοµα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές 

κατηγορίες ατόµων µε αναπηρίες. 

   ε) Οι µισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιµισθία που χορηγούνται σε ανάπηρους µε 

ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%). 

   στ) Το επίδοµα ανεργίας που καταβάλλει ο Ο.Α.Ε.∆. στους δικαιούχους ανέργους, 

εφόσον το άθροισµα των λοιπών εισοδηµάτων του φορολογούµενου δεν υπερβαίνει 

ετησίως τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. 
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   ζ) Το επίδοµα κοινωνικής αλληλεγγύης συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) που καταβάλλεται 

στους δικαιούχους. 

   η) Τα χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται στους αναγνωρισµένους πολιτικούς 

πρόσφυγες, σε αυτούς που διαµένουν προσωρινά στην Ελλάδα για ανθρωπιστικούς 

λόγους και σε όσους έχουν υποβάλει αίτηση για αναγνώριση προσφυγικής ιδιότητας, 

η οποία βρίσκεται στο στάδιο εξέτασης από το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης και 

Προστασίας του Πολίτη, από φορείς που υλοποιούν προγράµµατα παροχής 

οικονοµικής ενίσχυσης των προσφύγων, τα οποία χρηµατοδοτούνται από την Ύπατη 

Αρµοστεία του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) και την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. 

 

 

2.2.4.  Φορολογικός συντελεστής (Άρθρο 15) 

 

1. Το φορολογητέο εισόδηµα από µισθωτή εργασία και συντάξεις υποβάλλεται σε 

φόρο, σύµφωνα µε την ακόλουθη κλίµακα: 

Φορολογητέο εισόδηµα 

(Ευρώ) 

Φορολογικός συντελεστής 

(%) 

< 25.000 22% 

25.000,01 έως και 42.000 32% 

> 42.000 42% 

  

  2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται για το εισόδηµα από µισθωτή εργασία που 

αποκτούν: 

   α) οι αξιωµατικοί που υπηρετούν σε πλοία του εµπορικού ναυτικού και το οποίο 

φορολογείται µε φορολογικό συντελεστή 15% και 

   β) το κατώτερο πλήρωµα που υπηρετεί σε πλοία του εµπορικού ναυτικού και το 

οποίο φορολογείται µε φορολογικό συντελεστή 10%. 

   3. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 14, 

φορολογείται αυτοτελώς µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, κάθε εφάπαξ 

αποζηµίωση που παρέχεται από οποιονδήποτε φορέα και για οποιονδήποτε λόγο 
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διακοπής της σχέσεως εργασίας ή άλλης σύµβασης, η οποία συνδέει το φορέα µε τον 

δικαιούχο της αποζηµίωσης. 

   Ο φόρος υπολογίζεται, σύµφωνα µε την ακόλουθη κλίµακα: 

Κλιµάκιο αποζηµίωσης 

(ευρώ) 
Φορολογικός Συντελεστής 

=60.000 0% 

60.000,01- 100.000 10% 

100.000,01- 150.000 20% 

>150.000 30% 

    

4. Το ασφάλισµα που καταβάλλεται στο πλαίσιο οµαδικών ασφαλιστήριων 

συνταξιοδοτικών συµβολαίων φορολογείται αυτοτελώς: 

   α) Με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κάθε περιοδικά καταβαλλόµενη 

παροχή. 

   β) Με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) για εφάπαξ καταβαλλόµενη παροχή µέχρι 

σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ και µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) για 

εφάπαξ καταβαλλόµενη παροχή που υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ. 

   Οι συντελεστές των ανωτέρω περιπτώσεων αυξάνονται κατά πενήντα τοις εκατό 

(50%) σε περίπτωση είσπραξης από τον δικαιούχο ποσού πρόωρης εξαγοράς. ∆εν 

θεωρείται πρόωρη εξαγορά κάθε καταβολή που πραγµατοποιείται σε εργαζόµενο ο 

οποίος έχει θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα ή έχει υπερβεί το 60ό έτος της 

ηλικίας του, καθώς και κάθε καταβολή που γίνεται χωρίς τη βούληση του 

εργαζοµένου, όπως σε περίπτωση απόλυσης του εργαζοµένου ή πτώχευσης του 

εργοδότη. 

 

 

2.2.5. Μείωση φόρου εισοδήµατος (Άρθρο 16) 

 

1. Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρµογή του άρθρου 15 µειώνεται κατά το 

ποσό των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ, όταν το φορολογητέο εισόδηµα δεν 

υπερβαίνει το ποσό των είκοσι ενός χιλιάδων (21.000) ευρώ. Εάν το ποσό του φόρου 
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είναι µικρότερο των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ, το ποσό της µείωσης 

περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου. 

   2. Για φορολογητέο εισόδηµα το οποίο υπερβαίνει το ποσό των είκοσι ενός 

χιλιάδων (21.000) ευρώ, το ποσό της µείωσης µειώνεται κατά εκατό (100) ευρώ ανά 

χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήµατος. 

   3. Όταν το φορολογητέο εισόδηµα υπερβαίνει το ποσό των σαράντα δύο χιλιάδων 

(42.000) ευρώ δεν χορηγείται µείωση φόρου. 

 

 

2.2.6. Πρόσθετες µειώσεις φόρου για εξαρτώµενα µέλη (Άρθρο 17) 

 

Πρόσθετη µείωση φόρου ποσού διακοσίων (200) ευρώ προβλέπεται για τα ακόλουθα 

εξαρτώµενα µέλη του φορολογούµενου: 

   α) πρόσωπα µε τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) αναπηρία βάσει 

γνωµάτευσης του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή της Ανώτατης του 

Στρατού Υγειονοµικής Υπηρεσίας (Α.Σ.Υ.Ε.) για την πιστοποίηση αναπηρίας. ∆εν 

λαµβάνεται υπόψη επαγγελµατική ή ασφαλιστική αναπηρία, 

   β) ανάπηροι αξιωµατικοί και οπλίτες, οι οποίοι έχουν αποστρατευτεί ή/και 

αξιωµατικοί, οι οποίοι υπέστησαν τραύµα ή νόσηµα που επήλθε λόγω κακουχιών σε 

πολεµική περίοδο, 

   γ) θύµατα πολέµου ή τροµοκρατικών ενεργειών που δικαιούνται να λαµβάνουν 

σύνταξη από πολεµική αιτία, συµπεριλαµβανοµένων µελών των οικογενειών 

αξιωµατικών και οπλιτών που απεβίωσαν κατά την εκτέλεση διατεταγµένης 

υπηρεσίας, τα οποία δικαιούνται να λαµβάνουν σύνταξη από τον Κρατικό 

Προϋπολογισµό. 

   δ) πρόσωπα που δικαιούνται σύνταξη από το δηµόσιο ταµείο ως ανάπηροι ή θύµατα 

εθνικής αντίστασης ή εµφυλίου πολέµου. 

 

 

2.2.7. Μειώσεις φόρου για ιατρικές δαπάνες (Άρθρο 18) 

 

1. Το ποσό του φόρου µειώνεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για τα έξοδα 

ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης, εφόσον αυτά υπερβαίνουν το πέντε τοις 
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εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήµατος του φορολογούµενου. Το ποσό της 

µείωσης ανεξαρτήτως του ποσού των εξόδων δεν µπορεί να υπερβεί τις τρεις χιλιάδες 

(3.000) ευρώ. 

   2. Ως έξοδα ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης θεωρούνται οι παρακάτω 

δαπάνες, κατά το µέρος που δεν καλύπτονται από ασφαλιστικά ταµεία ή/και 

ασφαλιστικές εταιρείες: 

   α) οι αµοιβές που καταβάλλονται σε ιατρούς και ιατρικά κέντρα, όλων των 

ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις, εξετάσεις και θεραπείες, 

   β) τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται σε νοσηλευτικά ιδρύµατα ή ιδιωτικές 

κλινικές, καθώς και οι δαπάνες που καταβάλλονται για διαρκή κάλυψη ιατρικών 

αναγκών, 

   γ) τα έξοδα για ιατρική και φαρµακευτική περίθαλψη γενικά, 

   δ) οι αµοιβές που καταβάλλονται σε νοσηλευτές για την παροχή υπηρεσιών σε 

ασθενή κατά τη νοσηλεία του σε νοσοκοµείο ή κλινική ή κατ' οίκον, 

   ε) η δαπάνη για την αντικατάσταση µελών του σώµατος µε τεχνητά µέλη, καθώς 

και η δαπάνη για την αγορά ή τοποθέτηση στο σώµα του ασθενούς οργάνων, τα 

οποία είναι αναγκαία για τη φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισµού, 

   στ) τα έξοδα νοσοκοµειακής περίθαλψης των τέκνων µε ποσοστό αναπηρίας 

τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%) βάσει γνωµάτευσης του ΚΕ.Π.Α. ή της 

Α.Σ.Υ.Ε., εφόσον το ετήσιο φορολογούµενο και απαλλασσόµενο εισόδηµα των 

τέκνων δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, 

   ζ) η δαπάνη για δίδακτρα ή τροφεία σε ειδικές για την πάθησή τους σχολές ή σε 

ειδικά ιδρύµατα ή οργανισµούς που καταβάλλονται για τέκνα µε ποσοστό αναπηρίας 

τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%) βάσει γνωµάτευσης του ΚΕ.Π.Α. ή της 

Α.Σ.Υ.Ε., εφόσον το ετήσιο φορολογούµενο και απαλλασσόµενο εισόδηµα των 

τέκνων δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ και 

   η) ποσό ίσο µε το πενήντα τοις εκατό (50%) της δαπάνης που καταβάλλεται σε 

επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωµένων. 

   3. Οι ιατρικές δαπάνες που πραγµατοποιούνται για τα εξαρτώµενα µέλη του 

φορολογούµενου συνυπολογίζονται για τον προσδιορισµό του ποσού της µείωσης 

φόρου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1. 
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2.2.8. Μειώσεις φόρου για δωρεές (Άρθρο 19) 

 

1. Το ποσό του φόρου µειώνεται κατά δέκα τοις εκατό (10%) επί των ποσών δωρεών 

προς τους φορείς που ορίζονται στην απόφαση της επόµενης παραγράφου, εφόσον οι 

δωρεές υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους το ποσό των εκατό (100) 

ευρώ. Το συνολικό ποσό των δωρεών δεν µπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό 

(5%) του φορολογητέου εισοδήµατος. 

   2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ορίζονται οι φορείς µε έδρα την 

ηµεδαπή ή άλλα κράτη - µέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που αναγνωρίζονται για το 

σκοπό του προσδιορισµού της µείωσης φόρου επί του ποσού των χορηγούµενων σε 

αυτούς δωρεών, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, εφόσον τα ποσά των 

δωρεών κατατίθενται σε ειδικούς για το σκοπό αυτόν λογαριασµούς τραπεζών που 

λειτουργούν νόµιµα σε κράτος - µέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.. 

 

 

2.2.9. Πίστωση φόρου και ρυθµίσεις για τους φορολογούµενους που 

δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα (Άρθρο 

20) 

 

Οι φορολογούµενοι που δεν έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα δεν 

δικαιούνται τις µειώσεις φόρου, σύµφωνα µε τα προηγούµενα άρθρα του παρόντος 

Κεφαλαίου, εκτός εάν: 

διατηρούν τη φορολογική τους κατοικία σε άλλο κράτος - µέλος της Ε.Ε. ή του 

Ε.Ο.Χ. και, 

   α) τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατό (90%) του παγκόσµιου εισοδήµατός τους 

αποκτάται στην Ελλάδα ή 

   β) αποδεικνύουν ότι το φορολογητέο εισόδηµά τους είναι τόσο χαµηλό ώστε θα 

δικαιούνταν της µείωσης του φόρου δυνάµει της φορολογικής νοµοθεσίας του 

κράτους της κατοικίας τους. 
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2.3.  Κέρδη από Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα 

 

2.3.1. Κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα (Άρθρο 21) 

 

1. Ως κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων 

από τις επιχειρηµατικές συναλλαγές µετά την αφαίρεση των επιχειρηµατικών 

δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Στα 

έσοδα από τις επιχειρηµατικές συναλλαγές περιλαµβάνονται και τα έσοδα από την 

πώληση των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης, καθώς και το προϊόν της 

εκκαθάρισής της, όπως αυτά προκύπτουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους. 

Ειδικά, για τον προσδιορισµό του εισοδήµατος από αγροτική επιχειρηµατική 

δραστηριότητα στα έσοδα από επιχειρηµατικές συναλλαγές περιλαµβάνονται τα 

έσοδα από την παραγωγή γεωργικών, κτηνοτροφικών, δασοκοµικών, υλοτοµικών και 

αλιευτικών προϊόντων. 

   2. Το κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα προσδιορίζεται για κάθε 

φορολογικό έτος µε βάση το λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσης, ο οποίος 

συντάσσεται σύµφωνα µε το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο και τον Κώδικα 

Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ), όπως ισχύει. Σε περίπτωση που η 

επιχείρηση εφαρµόζει ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, το κέρδος προσδιορίζεται 

αποκλειστικά, σύµφωνα µε τον πίνακα φορολογικών αποτελεσµάτων χρήσης. 

   3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως «επιχειρηµατική συναλλαγή» 

θεωρείται κάθε µεµονωµένη ή συµπτωµατική πράξη µε την οποία πραγµατοποιείται 

συναλλαγή ή και η συστηµατική διενέργεια πράξεων στην οικονοµική αγορά µε 

σκοπό την επίτευξη κέρδους. 

   Κάθε τρεις οµοειδείς συναλλαγές που λαµβάνουν χώρα εντός ενός εξαµήνου 

θεωρούνται συστηµατική διενέργεια πράξεων. Σε περίπτωση συναλλαγών που 

αφορούν ακίνητα, η περίοδος του προηγούµενου εδαφίου είναι δύο (2) έτη. 

   4. Κάθε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από παράνοµη ή αδικαιολόγητη ή 

άγνωστη πηγή ή αιτία θεωρείται κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα υπό τις 

προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας. 
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2.3.2. Εκπιπτόµενες επιχειρηµατικές δαπάνες (Άρθρο 22) 

 

Κατά τον προσδιορισµό του κέρδους από επιχειρηµατική δραστηριότητα, 

επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του 

επόµενου άρθρου του Κ.Φ.Ε., οι οποίες: 

   α) πραγµατοποιούνται προς το συµφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις 

εµπορικές συναλλαγές της, 

   β) αντιστοιχούν σε πραγµατική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται 

κατώτερη ή ανώτερη της πραγµατικής, στη βάση έµµεσων µεθόδων ελέγχου, 

   γ) εγγράφονται στα τηρούµενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου 

κατά την οποία πραγµατοποιούνται και αποδεικνύονται µε κατάλληλα 

δικαιολογητικά. 

 

 

2.3.3. Μη εκπιπτόµενες επιχειρηµατικές δαπάνες (Άρθρο 23) 

 

Οι ακόλουθες δαπάνες δεν εκπίπτουν: 

   α) τόκοι από δάνεια που λαµβάνει η επιχείρηση από τρίτους, εκτός από τα 

τραπεζικά δάνεια, κατά το µέτρο που υπερβαίνουν τους τόκους που θα προέκυπταν 

εάν το επιτόκιο ήταν ίσο µε το επιτόκιο των δανείων αλ-ληλόχρεων λογαριασµών 

προς µη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό αναφέρεται στο στατιστικό 

δελτίο οικονοµικής συγκυρίας της Τράπεζας της Ελλάδος για την πλησιέστερη 

χρονική περίοδο πριν την ηµεροµηνία δανεισµού, 

   β) κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω 

των πεντακοσίων (500) ευρώ, εφόσον η τµηµατική ή ολική εξόφληση δεν έγινε µε τη 

χρήση τραπεζικού µέσου πληρωµής, 

   γ) οι µη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές, 

   δ) προβλέψεις για διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων εκτός των οριζοµένων στο 

άρθρο 26, 

   ε) πρόστιµα και ποινές, περιλαµβανοµένων των προσαυξήσεων, 

   στ) η παροχή ή λήψη αµοιβών σε χρήµα ή είδος που συνιστούν ποινικό αδίκηµα, 

   ζ) ο φόρος εισοδήµατος, συµπεριλαµβανοµένων του τέλους επιτηδεύµατος και των 

έκτακτων εισφορών, που επιβάλλεται για τα κέρδη από επιχειρηµατική 
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δραστηριότητα, σύµφωνα µε τον Κ.Φ.Ε., καθώς και ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 

(Φ.Π.Α.) που αναλογεί σε µη εκπιπτόµενες δαπάνες, εφόσον δεν είναι εκπεστέος ως 

Φ.Π.Α. εισροών, 

   η) το τεκµαρτό µίσθωµα της παραγράφου 2 του άρθρου 39 σε περίπτωση 

ιδιόχρησης κατά το µέτρο που υπερβαίνει το τρία τοις εκατό (3%) επί της 

αντικειµενικής αξίας του ακινήτου, 

   θ) οι δαπάνες για την οργάνωση και διεξαγωγή ενηµερωτικών ηµερίδων και 

συναντήσεων που αφορούν στη σίτιση και διαµονή πελατών ή εργαζοµένων της 

κατά το µέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά 

συµµετέχοντα και κατά το µέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το µισό 

τοις εκατό (0,5%) επί του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήµατος της επιχείρησης, 

   ι) οι δαπάνες για τη διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων, σίτισης και διαµονής 

φιλοξενούµενων προσώπων κατά το µέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των 

τριακοσίων (300) ευρώ ανά συµµετέχοντα και κατά το µέτρο που η συνολική ετήσια 

δαπάνη υπερβαίνει το µισό τοις εκατό (0,5%) επί του ετήσιου ακαθάριστου 

εισοδήµατος της επιχείρησης, 

   ια) οι δαπάνες ψυχαγωγίας. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζεται 

στην περίπτωση που η επιχειρηµατική δραστηριότητα του φορολογούµενου έχει ως 

κύριο αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγίας και οι δαπάνες αυτές 

πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής, 

   ιβ) προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες και 

   ιγ) το σύνολο των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή 

νοµική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος µη συνεργάσιµο ή που 

υπόκειται σε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 65 του Κ.Φ.Ε., εκτός εάν ο φορολογούµενος αποδείξει ότι οι δαπάνες αυτές 

αφορούν πραγµατικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσµα τη 

µεταφορά κερδών ή εισοδηµάτων ή κεφαλαίων µε σκοπό τη φοροαποφυγή ή τη 

φοροδιαφυγή. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου δεν αποκλείει την έκπτωση των 

δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα που 

είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος - µέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., εφόσον 

υπάρχει η νοµική βάση για την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ της Ελλάδας και 

αυτού του κράτους - µέλους. 
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2.3.4.  Αποσβέσεις (Άρθρο 24) 

 

1. Κατά τον προσδιορισµό των κερδών από επιχειρηµατική δραστηριότητα, οι 

αποσβέσεις των στοιχείων του ενεργητικού εκπίπτουν από: 

   α) τον κύριο των παγίων στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης σε όλες τις 

περιπτώσεις εκτός της περίπτωσης β', 

   β) τον µισθωτή, σε περίπτωση χρηµατοοικονοµικής µίσθωσης. 

   2. Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, ο όρος «χρηµατοοικονοµική 

µίσθωση» σηµαίνει οποιαδήποτε προφορική ή έγγραφη σύµβαση µε την οποία ο 

εκµισθωτής (κύριος) υποχρεούται έναντι µισθώµατος να παραχωρεί στον µισθωτή 

(χρήστη) τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου, εφόσον πληρούνται ένα ή 

περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια: 

   α) η κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου περιέρχεται στον µισθωτή µε τη λήξη 

του χρόνου της µίσθωσης, 

 β) η σύµβαση της µίσθωσης περιλαµβάνει όρο συµφέρουσας προσφοράς για την 

εξαγορά του εξοπλισµού σε τιµή κατώτερη της αγοραίας αξίας, 

   γ) η περίοδος της µίσθωσης καλύπτει τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατό (90%) 

της οικονοµικής διάρκειας ζωής του περιουσιακού στοιχείου ακόµη και στην 

περίπτωση που ο τίτλος δεν µεταβιβάζεται κατά τη λήξη της µίσθωσης, 

   δ) κατά τη σύναψη της σύµβασης της µίσθωσης, η παρούσα αξία των µισθωµάτων 

ανέρχεται στο ενενήντα τοις εκατό (90%) της αγοραίας αξίας του περιουσιακού 

στοιχείου που εκµισθώνεται, 

   ε) τα περιουσιακά στοιχεία που εκµισθώνονται είναι τέτοιας ειδικής φύσης που 

µόνον ο µισθωτής δύναται να τα µεταχειριστεί δίχως να προβεί σε σηµαντικές 

αλλοιώσεις. 

   3. Εδαφικές εκτάσεις, έργα τέχνης, αντίκες, κοσµήµατα και άλλα πάγια στοιχεία 

ενεργητικού επιχειρήσεων που δεν υπόκεινται σε φθορά και αχρήστευση λόγω 

παλαιότητας, δεν υπόκεινται σε απόσβεση. 

   4. Κόστος κτήσης ή κατασκευής, περιλαµβανοµένου και του κόστους βελτίωσης, 

ανανέωσης και ανακατασκευής αποσβένονται, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 
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Ο συντελεστής απόσβεσης του προηγούµενου πίνακα για τα άυλα στοιχεία 

και δικαιώµατα ισχύει, εφόσον δεν προκύπτει συµβατικά από την αρχική συµφωνία 

διαφορετική των δέκα (10) ετών οικονοµική διάρκεια ζωής, οπότε και ο συντελεστής 

διαµορφώνεται ως το πηλίκο «1 διά έτη διάρκειας ζωής δικαιώµατος». Σε περίπτωση 

δικαιωµάτων που θεµελιώθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, 

για την αναπόσβεστη αξία (εναποµείνασα αξία) ως διάρκεια δικαιώµατος 

λαµβάνεται η υπολειπόµενη διάρκεια του δικαιώµατος. 

   5. Ο υπολογισµός των αποσβέσεων είναι υποχρεωτικός, γίνεται σε ετήσια βάση και 

δεν επιτρέπεται η µεταφορά αποσβενόµενων ποσών µεταξύ οικονοµικών χρήσεων. 

Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης 
Συντελεστής απόσβεσης (% 

ανά φορολογικό έτος) 

Κτίρια, κατασκευές, εγκαταστάσεις, βιοµηχανικές και ειδικές 

εγκαταστάσεις, µη κτιριακές εγκαταστάσεις, αποθήκες και 

σταθµοί, περιλαµβανοµένων των παραρτηµάτων τους (και 

ειδικών οχηµάτων φορτοεκφόρτωσης) 

4 

Εδαφικές εκτάσεις που χρησιµοποιούνται σε εξόρυξη και 

λατοµεία, εκτός αν χρησιµοποιούνται για τις υποστηρικτικές 

δραστηριότητες εξόρυξης 

5 

Μέσα µαζικής µεταφοράς, περιλαµβανοµένων αεροσκαφών, 

σιδηροδροµικών συρµών, πλοίων και σκαφών 
5 

Μηχανήµατα, εξοπλισµός εκτός Η/Υ και λογισµικού 10 

Μέσα µεταφοράς ατόµων 16 

Μέσα µεταφοράς εµπορευµάτων («εσωτερικές εµπορευµατικές 

µεταφορές» ) 
12 

Άυλα στοιχεία και δικαιώµατα και έξοδα πολυετούς απόσβεσης 10 

Εξοπλισµός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός και λογισµικό 20 

Λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης 10 
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   6. Η απόσβεση ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου αρχίζει από τον επόµενο µήνα 

εντός του οποίου χρησιµοποιείται ή τίθεται σε υπηρεσία από τον φορολογούµενο 

κατ' αναλογία µε τους συντελεστές της παραγράφου 4. 

   7. Το ποσό της απόσβεσης δεν δύναται να υπερβεί το κόστος κτήσης ή 

κατασκευής, περιλαµβανοµένου του κόστους βελτίωσης, ανανέωσης και 

ανακατασκευής, καθώς και αποκατάστασης του περιβάλλοντος. Εάν η αποσβέσιµη 

αξία ενός περιουσιακού στοιχείου της επιχείρησης είναι µικρότερη από χίλια 

πεντακόσια (1.500) ευρώ, το εν λόγω στοιχείο µπορεί να αποσβεστεί εξ ολοκλήρου 

µέσα στο φορολογικό έτος που αποκτήθηκε το περιουσιακό στοιχείο. Με απόφαση 

του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ποσό που ορίζεται στο 

προηγούµενο εδάφιο µία φορά ανά πέντε έτη, µε βάση τα κατάλληλα στοιχεία που 

δηµοσιεύονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). 

   8. Οι νέες επιχειρήσεις δύνανται να αναβάλουν την απόσβεση των περιουσιακών 

στοιχείων της επιχείρησης κατά τα πρώτα τρία (3) φορολογικά έτη. 

 

 

2.3.5. Αποτίµηση αποθεµάτων και ηµικατεργασµένων προϊόντων 

(Άρθρο 25)  

 

Τα αποθέµατα και τα ηµικατεργασµένα προϊόντα αποτιµώνται σύµφωνα µε τους 

ισχύοντες κανόνες λογιστικής. Ωστόσο, ο φορολογούµενος δεν επιτρέπεται να 

χρησιµοποιήσει διαφορετική µέθοδο αποτίµησης κατά τα τέσσερα (4) έτη µετά το 

φορολογικό έτος κατά το οποίο χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά η µέθοδος 

αποτίµησης που εφάρµοσε η επιχείρηση. 

 

 

2.3.6.  Επισφαλείς απαιτήσεις (Άρθρο 26) 

 

1. Τα ποσά των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων και οι διαγραφές 

αυτών, µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στις παραγράφους 5 έως 7 του παρόντος 

άρθρου, εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς, ως εξής: 

   α) για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις µέχρι το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ που δεν 

έχουν εισπραχθεί για διάστηµα άνω των δώδεκα (12) µηνών, ο φορολογούµενος 
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δύναται να σχηµατίσει πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων σε ποσοστό εκατό τοις 

εκατό (100%) της εν λόγω απαίτησης, εφόσον έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες 

ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώµατος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης, 

   β) για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις άνω του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ που δεν 

έχουν εισπραχθεί για διάστηµα άνω των δώδεκα (12) µηνών, ο φορολογούµενος 

δύναται να σχηµατίσει πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, εφόσον έχουν αναληφθεί 

οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώµατος είσπραξης της εν λόγω 

απαίτησης, σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα: 

Χρόνος υπερηµερίας 

(σε µήνες) 

Προβλέψεις  

(σε ποσοστό %) 

>12 50 

>18 75 

>24 100 

    

2. Ανεξάρτητα από την παράγραφο 1, ο σχηµατισµός προβλέψεων επισφαλών 

απαιτήσεων δεν επιτρέπεται στις περιπτώσεις επισφαλών απαιτήσεων των µετόχων ή 

εταίρων της επιχείρησης µε ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής δέκα τοις εκατό (10%) 

και των θυγατρικών εταιρειών της επιχείρησης µε ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής 

δέκα τοις εκατό (10%), εκτός αν για την αξίωση που αφορά αυτές τις οφειλές 

υπάρχει εκκρεµοδικία ενώπιον δικαστηρίου ή διαιτητικού δικαστηρίου, ή εάν ο 

οφειλέτης έχει υποβάλει αίτηµα κήρυξης σε πτώχευση ή υπαγωγής σε διαδικασία 

εξυγίανσης ή σε βάρος του έχει εκκινήσει η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης. 

   Επίσης, δεν επιτρέπεται ο σχηµατισµός προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις που 

καλύπτονται από ασφάλιση ή οποιαδήποτε εγγυοδοσία ή άλλη ενοχική ή 

εµπράγµατη ασφάλεια ή για οφειλές του ∆ηµοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή για εκείνες που 

έχουν δοθεί µε την εγγύηση αυτών των φορέων. 

   3. Η πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, ανακτάται 

άµεσα µε τη µεταφορά αυτής της πρόβλεψης στα κέρδη της επιχείρησης, εφόσον η 

απαίτηση: 

   α) καταστεί εισπράξιµη ή 

   β) διαγραφεί. 

   4. Απαίτηση δύναται να διαγραφεί για φορολογικούς σκοπούς µόνον εφόσον 

πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: 
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   α) έχει προηγουµένως εγγραφεί ποσό που αντιστοιχεί στην οφειλή ως έσοδο, 

   β) έχει προηγουµένως διαγραφεί από τα βιβλία του φορολογούµενου και 

   γ) έχουν αναληφθεί όλες οι κατά νόµο ενέργειες για την είσπραξη της απαίτησης. 

   5. Οι τράπεζες µπορούν να εκπίπτουν προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων σε 

ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί του ποσού του ετήσιου µέσου όρου των 

πραγµατικών χορηγήσεων, όπως αυτό προκύπτει από τις µηνιαίες λογιστικές 

καταστάσεις τους. Τέτοιες χορηγήσεις συνιστούν οι απαιτήσεις κεφαλαίου και οι 

απαιτήσεις των εγγεγραµµένων τόκων, όχι όµως και επισφαλών ή µη εισπράξιµων 

τόκων των επισφαλών απαιτήσεων ή απαιτήσεων µη παραγωγικών, τους οποίους οι 

τράπεζες δικαιούνται να µην εµφανίζουν ή εγγράφουν στα βιβλία τους, 

υποχρεούµενες να αποδεικνύουν ότι πρόκειται για τέτοιους τόκους, καθώς και η 

κάλυψη στο σύνολό του ή εν µέρει οµολογιακού δανείου ιδιωτικών επιχειρήσεων ή η 

απόκτηση µετοχών κατά τη σύσταση ανώνυµης εταιρείας ή αύξηση του κεφαλαίου 

της, για το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο οι τίτλοι των οµολογιών ή µετοχών 

παραµένουν στο χαρτοφυλάκιο της τράπεζας. Στις χορηγήσεις αυτές δεν 

περιλαµβάνονται τα δάνεια γενικά προς το ∆ηµόσιο και τα νοµικά πρόσωπα 

δηµοσίου δικαίου, τα δάνεια γενικά για τα οποία δόθηκε εγγύηση του ∆ηµοσίου και 

οι καταθέσεις σε άλλες τράπεζες. Πέρα από το ποσοστό έκπτωσης που προβλέπεται 

στο προηγούµενο εδάφιο οι τράπεζες µπορούν να εκπίπτουν από το εισόδηµά τους, 

για τον προσδιορισµό των αποτελεσµάτων της χρήσης πρόσθετες ειδικές κατά 

περίπτωση προβλέψεις για την απόσβεση απαιτήσεων κατά πελατών τους, για τις 

οποίες έχει διακοπεί ο λογισµός τόκων. 

   6. Οι εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης µπορούν να εκπίπτουν προβλέψεις 

επισφαλών απαιτήσεων σε ποσοστό µέχρι δύο τοις εκατό (2%) επί του συνολικού 

ύψους µισθωµάτων, τα οποία προκύπτουν από τις συµβάσεις χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης, που έχουν συναφθεί µέσα στη διάρκεια του φορολογικού έτους. Το ποσό 

αυτό της πρόβλεψης για κάθε φορολογικό έτος, συναθροιζόµενο µε το ποσό της 

πρόβλεψης, η οποία διενεργήθηκε σε προγενέστερα φορολογικά έτη και εµφανίζεται 

στα τηρούµενα βιβλία της επιχείρησης, δεν µπορεί να υπερβεί το είκοσι πέντε τοις 

εκατό (25%) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. 

   7. Οι εταιρείες πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων (factoring) µπορούν να 

εκπίπτουν µέχρι ενάµιση τοις εκατό ( 1,5%) επί του µέσου ετήσιου ύψους των ποσών 

που ο φορέας έχει προεξοφλήσει έναντι απαιτήσεων που έχει αναλάβει να εισπράξει 

από εξαγωγική δραστηριότητα χωρίς δικαίωµα αναγωγής, καθώς και µέχρι ένα τοις 
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εκατό (1%) επί του µέσου ετήσιου ύψους των ποσών των προεξοφλήσεων έναντι 

απαιτήσεων µε δικαίωµα αναγωγής. 

 

 

2.3.7. Μεταφορά ζηµιών (Άρθρο 27) 

 

1. Εάν µε τον προσδιορισµό των επιχειρηµατικών κερδών το αποτέλεσµα είναι ζηµία 

εντός του φορολογικού έτους, η ζηµία αυτή µεταφέρεται για να συµψηφισθεί µε τα 

επιχειρηµατικά κέρδη διαδοχικά στα επόµενα πέντε (5) φορολογικά έτη. Η ζηµία του 

προγενέστερου έτους συµψηφίζεται κατά προτεραιότητα έναντι της ζηµίας 

µεταγενέστερου έτους. 

   2. Η χρεωστική διαφορά που προκύπτει σε βάρος των νοµικών προσώπων από την 

ανταλλαγή οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή εταιρικών οµολόγων µε εγγύηση 

του Ελληνικού ∆ηµοσίου, κατ' εφαρµογή προγράµµατος συµµετοχής στην 

αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα σε τριάντα 

(30) ισόποσες ετήσιες δόσεις, αρχής γενόµενης από τη χρήση µέσα στην οποία 

πραγµατοποιείται η ανταλλαγή των τίτλων και ανεξάρτητα από το χρόνο 

διακράτησης των οµολόγων. Για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου, ως 

χρεωστική διαφορά λαµβάνεται η διαφορά µεταξύ της ονοµαστικής αξίας των τίτλων 

που εκδόθηκαν σε ανταλλαγή και του κόστους απόκτησης των αρχικών τίτλων. 

Ειδικά, σε περίπτωση που µετά την απόκτηση των αρχικών τίτλων προέκυψε ζηµία 

από την αποτίµησή τους η οποία δεν έχει συµψηφιστεί µε αποθεµατικό, σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 2238/1994, όπως ισχύει κατά τη δηµοσίευση του 

Κ.Φ.Ε. λαµβάνεται το αρχικό κόστος απόκτησης. 

   3. Ζηµίες που προκύπτουν στην αλλοδαπή δεν δύνανται να χρησιµοποιηθούν για 

τον υπολογισµό των κερδών του ίδιου φορολογικού έτους ούτε να συµψηφιστούν µε 

µελλοντικά κέρδη, µε εξαίρεση το εισόδηµα που προκύπτει από άλλα κράτη - µέλη 

της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., το οποίο δεν απαλλάσσεται στη βάση συνθήκης αποφυγής 

διπλής φορολογίας που έχει συνάψει και εφαρµόζει η Ελλάδα. 

   4. Εάν στη διάρκεια ενός φορολογικού έτους η άµεση ή έµµεση ιδιοκτησία του 

µετοχικού κεφαλαίου ή τα δικαιώµατα ψήφου µιας επιχείρησης µεταβληθούν σε 

ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τρία τοις εκατό (33%) της αξίας ή του αριθµού 

τους, η µεταφορά σύµφωνα µε το παρόν άρθρο παύει να έχει εφαρµογή στις ζηµίες 
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που είχε η επιχείρηση αυτή κατά το εν λόγω φορολογικό έτος και τα προηγούµενα 

πέντε (5) έτη, εκτός αν ο φορολογούµενος αποδείξει ότι η µεταβολή της ιδιοκτησίας 

έγινε αποκλειστικά για εµπορικούς ή επιχειρηµατικούς λόγους και όχι µε σκοπό τη 

φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή. 

 

 

2.3.8. Έµµεση µέθοδος προσδιορισµού κερδών (Άρθρο 28) 

 

 Το εισόδηµα των φυσικών και νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων που 

ασκούν ή προκύπτει ότι ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα προσδιορίζεται µε 

έµµεσες µεθόδους ελέγχου κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του Κώδικα 

Φορολογικής ∆ιαδικασίας στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

   α) Όταν δεν τηρούνται τα προβλεπόµενα βιβλία ή τηρούνται βιβλία απλογραφικά 

αντί διπλογραφικά, δεν τηρούνται τα φορολογικά στοιχεία και τα λοιπά 

προβλεπόµενα δικαιολογητικά έγγραφα, καθώς και τα συνοδευτικά στοιχεία 

συναλλαγών και καθίστανται αδύνατες οι ελεγκτικές επαληθεύσεις. 

   β) Όταν δεν διαφυλάσσονται ή δεν προσκοµίζονται µετά από δύο τουλάχιστον 

προσκλήσεις τακτικού φορολογικού ελέγχου τα τηρούµενα βιβλία, τα φορολογικά 

στοιχεία και τα λοιπά προβλεπόµενα δικαιολογητικά έγγραφα, καθώς και τα 

συνοδευτικά στοιχεία συναλλαγών, εκτός εάν υπάρχει η δυνατότητα αναπαραγωγής 

αυτών µε αξιόπιστο τρόπο, από τον ίδιο τον υπόχρεο ή/και από τις διασταυρώσεις 

του ελέγχου. 

 

 

2.3.9. Φορολογικός συντελεστής (Άρθρο 29) 

 

1. Τα κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα φορολογούνται σύµφωνα µε την 

ακόλουθη κλίµακα: 

Φορολογητέο εισόδηµα (ευρώ) Συντελεστής (%) 

</50.000 26% 

>/50.000 33% 
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   2. Για τα φυσικά πρόσωπα µε πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύµατος από 1ης 

Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους ο 

φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιµακίου της κλίµακας της παραγράφου 1 

µειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδηµά 

τους από επιχειρηµατική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) 

ευρώ. 

   3. Τα κέρδη από ατοµική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται µε συντελεστή 

δεκατρία τοις εκατό (13%). 

   4. Το εισόδηµα από προσαύξηση περιουσίας της παραγράφου 4 του άρθρου 21 

φορολογείται µε συντελεστή τριάντα τρία τοις εκατό (33%). 

 

 

2.4. Εναλλακτικός Τρόπος Υπολογισµού της Ελάχιστης Φορολογίας 

 

2.4.1. Εναλλακτικός τρόπος υπολογισµού της ελάχιστης φορολογίας 

(Άρθρο 30) 

 

1. Ο φορολογούµενος που υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος φυσικών προσώπων 

υποβάλλεται σε εναλλακτική ελάχιστη φορολογία όταν το τεκµαρτό εισόδηµά του 

είναι υψηλότερο από το συνολικό εισόδηµά του. Σε αυτή την περίπτωση στο 

φορολογητέο εισόδηµα προστίθεται η διαφορά µεταξύ του τεκµαρτού και 

πραγµατικού εισοδήµατος και αυτή φορολογείται, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του 

άρθρου 34. 

   2. Το τεκµαρτό εισόδηµα υπολογίζεται µε βάση τις δαπάνες διαβίωσης του 

φορολογούµενου και των εξαρτώµενων µελών του, σύµφωνα µε τα άρθρα 31 έως και 

34. 

   3. Το «συνολικό εισόδηµα» προσδιορίζεται ως το συνολικό ποσό του 

φορολογητέου εισοδήµατος κατά την έννοια του άρθρου 7 που αποκτά ο 

φορολογούµενος και τα εξαρτώµενα µέλη του από τις τέσσερις κατηγορίες 

ακαθάριστων εσόδων που αναγνωρίζονται στο άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε.. 

   4. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού δεν εφαρµόζονται για τον αλλοδαπό 

διπλωµατικό ή προξενικό εκπρόσωπο, κάθε φυσικό πρόσωπο που εργάζεται σε 

πρεσβεία, διπλωµατική αποστολή, προξενείο ή αποστολή αλλοδαπού κράτους για τη 



 

 

45 

 

διεκπεραίωση κρατικών υποθέσεων που είναι πολίτης του εν λόγω κράτους και 

κάτοχος διπλωµατικού διαβατηρίου, καθώς και για κάθε φυσικό πρόσωπο που 

εργάζεται σε θεσµικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ∆ιεθνούς Οργανισµού που 

έχει εγκατασταθεί βάσει διεθνούς συνθήκης την οποία εφαρµόζει η Ελλάδα. 

 

 

2.4.2. Αντικειµενικές δαπάνες και υπηρεσίες (Άρθρο 31) 

 

1. Για τον προσδιορισµό του τεκµαρτού εισοδήµατος του φορολογουµένου και των 

εξαρτώµενων µελών του λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: 

 α) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη, µε βάση τα τετραγωνικά µέτρα της 

ιδιοκατοικούµενης ή µισθωµένης ή της δωρεάν παραχωρούµενης κύριας κατοικίας 

ορίζεται κλιµακωτά, για τα ογδόντα (80) πρώτα τετραγωνικά µέτρα κύριων χώρων 

αυτής, µε σαράντα (40) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο, για τα επόµενα από ογδόντα ένα 

(81) µέχρι και εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικά µέτρα κύριων χώρων αυτής, µε 

εξήντα πέντε (65) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο, για τα επόµενα από εκατόν είκοσι ένα 

(121) µέχρι και διακόσια (200) τετραγωνικά µέτρα κύριων χώρων αυτής, µε εκατόν 

δέκα (110) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο, για τα διακόσια ένα (201) έως τριακόσια 

(300) τετραγωνικά µέτρα κύριων χώρων αυτής, µε διακόσια (200) ευρώ το 

τετραγωνικό µέτρο και για τα πλέον των τριακοσίων (300) τετραγωνικών µέτρων 

κύριων χώρων αυτής, µε τετρακόσια (400) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο. Για τον 

υπολογισµό της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης των βοηθητικών χώρων της κύριας 

κατοικίας ορίζεται ποσό σαράντα (40) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο. Τα παραπάνω 

ποσά προσαυξάνονται, προκειµένου για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές µε 

τιµή ζώνης, σύµφωνα µε τον αντικειµενικό προσδιορισµό των ακινήτων, από 2.800 

ευρώ έως 4.999 ευρώ το τετραγωνικό µέτρο, κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό 

(40%) και για περιοχές µε τιµή ζώνης από 5.000 ευρώ και άνω το τετραγωνικό µέτρο, 

κατά ποσοστό εβδοµήντα τοις εκατό (70%). Όλα τα παραπάνω ποσά 

προσαυξάνονται, προκειµένου για µονοκατοικίες, κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό 

(20%). 

β) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη, που εκτιµάται µε βάση τα τετραγωνικά µέτρα 

µίας ή περισσοτέρων ιδιοκατοικούµενων ή µισθωµένων δευτερευουσών κατοικιών, 
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καθώς και των βοηθητικών χώρων αυτών, ορίζεται στο ένα δεύτερο (1/2) της ετήσιας 

αντικειµενικής δαπάνης όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση α'. 

γ) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης 

ορίζεται ως εξής: 

αα) για τα αυτοκίνητα µέχρι χίλια διακόσια (1.200) κυβικά εκατοστά σε 

τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ, 

ββ) για αυτοκίνητα µεγαλύτερα των χιλίων διακοσίων (1.200) κυβικών 

εκατοστών προστίθενται εξακόσια (600) ευρώ ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά 

µέχρι τα δύο χιλιάδες (2.000) κυβικά εκατοστά, 

γγ) για αυτοκίνητα µεγαλύτερα των δύο χιλιάδων (2.000) κυβικών εκατοστών 

προστίθενται εννιακόσια (900) ευρώ ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά και µέχρι 

τρεις χιλιάδες (3.000) κυβικά εκατοστά και 

 δδ) για αυτοκίνητα µεγαλύτερα από τρεις χιλιάδες (3.000) κυβικά εκατοστά 

προστίθενται χίλια διακόσια (1.200) ευρώ ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά. 

   Τα παραπάνω ποσά ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης από κάθε αυτοκίνητο 

µειώνονται ανάλογα µε την παλαιότητά του, η οποία υπολογίζεται από το έτος 

πρώτης κυκλοφορίας του στην Ελλάδα, κατά ποσοστό ως εξής: 

 αα) Τριάντα τοις εκατό (30%) για χρονικό διάστηµα πάνω από πέντε (5) και 

µέχρι δέκα (10) έτη. 

 ββ) Πενήντα τοις εκατό (50%) για χρονικό διάστηµα πάνω από δέκα (10) έτη. 

Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη δεν εφαρµόζεται για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής 

χρήσης που διαθέτουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας το οποίο εκδίδεται από διεθνή ή 

ηµεδαπό φορέα που έχει αρµοδιότητα να εκδίδει τέτοιο πιστοποιητικό, καθώς και για 

επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης τα οποία είναι ειδικά διασκευασµένα για 

κινητικά αναπήρους. 

   Ως επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ειδικά διασκευασµένα για κινητικά 

αναπήρους θεωρούνται εκείνα που διασκευάσθηκαν ύστερα από άδεια της αρµόδιας 

αρχής για να οδηγούνται από πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητική αναπηρία σε 

ποσοστό τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή για να µεταφέρουν αυτά τα 

πρόσωπα µαζί µε τα αντικείµενα που είναι απαραίτητα για τη µετακίνησή τους. Στις 

περιπτώσεις εταιρειών οµόρρυθµων ή ετερόρρυθµων ή περιορισµένης ευθύνης ή 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών ή ανωνύµων ή αστικών, καθώς και των 

κοινωνιών και κοινοπραξιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα, οι οποίες έχουν 
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στην κυριότητα ή στην κατοχή τους επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, η 

αντικειµενική δαπάνη που αναλογεί σε αυτά λογίζεται ως αντικειµενική δαπάνη των: 

   i) οµόρρυθµων ή απλών, εκτός των ετερόρρυθµων, εταίρων ή κοινωνών ή 

µελών της κοινοπραξίας φυσικών προσώπων, επιµεριζόµενη µεταξύ αυτών κατά το 

ποσοστό συµµετοχής τους στην εταιρεία, προκειµένου περί οµόρρυθµων ή 

ετερόρρυθµων ή αστικών εταιρειών ή στην κοινωνία ή στην κοινοπραξία, 

   ii) των φυσικών προσώπων, µελών της εταιρείας περιορισµένης ευθύνης, 

επιµεριζόµενη µεταξύ αυτών, κατά το ποσοστό συµµετοχής του καθενός στην 

εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, όταν οι διαχειριστές αυτής δεν είναι εταίροι της, 

   iii) των διαχειριστών της εταιρίας περιορισµένης ευθύνης που είναι και 

εταίροι της, επιµεριζόµενη µεταξύ αυτών κατά το ποσοστό συµµετοχής τους στην 

εταιρία περιορισµένης ευθύνης και 

   iv) των διευθυνόντων και εντεταλµένων συµβούλων, διοικητών ανωνύµων 

εταιριών και προέδρων των διοικητικών συµβουλίων τους, επιµεριζόµενη ισοµερώς 

µεταξύ τους. 

   Αν στις πιο πάνω περιπτώσεις οι εταίροι των οµόρρυθµων ή ετερόρρυθµων ή 

περιορισµένης ευθύνης ή αστικών εταιριών, καθώς και των κοινωνιών ή 

κοινοπραξιών είναι νοµικά πρόσωπα, η αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει µε βάση 

τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που έχουν στην κυριότητα ή την κατοχή 

τους λογίζεται ως αντικειµενική δαπάνη των φυσικών προσώπων, που µετέχουν σε 

αυτά τα νοµικά πρόσωπα, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο προηγούµενο εδάφιο. 

   Για τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα, αλλά 

υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης, καθώς και για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις, το 

ποσό της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης που προκύπτει µε βάση αυτοκίνητα αυτής 

της περίπτωσης, ιδιοκτησίας του αλλοδαπού νοµικού προσώπου ή ιδιοκτησίας ή 

κατοχής γραφείου, υποκαταστήµατος ή πρακτορείου της αλλοδαπής επιχείρησης 

εγκατεστηµένου στην Ελλάδα, βαρύνει το πρόσωπο που εκπροσωπεί στην Ελλάδα το 

αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο ή την αλλοδαπή επιχείρηση ή προΐσταται του γραφείου ή 

υποκαταστήµατος ή πρακτορείου. 

   Η αντικειµενική αυτή δαπάνη βαρύνει καθένα από τα φυσικά πρόσωπα που 

ορίζονται από τις διατάξεις αυτής της παραγράφου ανεξάρτητα από τον τόπο 

διαµονής ή κατοικίας τους και δεν µπορεί για καθένα από αυτά τα πρόσωπα και για 

κάθε εταιρία να είναι ανώτερη από τη µεγαλύτερη αντικειµενική δαπάνη που 

προκύπτει από αυτοκίνητο της εταιρίας. 
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   Αν ο φορολογούµενος και τα εξαρτώµενα µέλη του είναι κύριοι ή κάτοχοι και 

άλλων επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, η αντικειµενική δαπάνη που 

προκύπτει για τα αυτοκίνητα αυτά λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της 

συνολικής αντικειµενικής δαπάνης. 

   Η αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει βάσει επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής 

χρήσης, του οποίου κύριος ή κάτοχος είναι ανήλικο τέκνο, λογίζεται ως αντικειµενική 

δαπάνη του γονέα που έχει το µεγαλύτερο εισόδηµα και αν αυτός έχασε τη γονική 

µέριµνα, του άλλου γονέα. Αν αποκτηθεί ή µεταβιβασθεί µε οποιονδήποτε τρόπο 

επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης κατά τη διάρκεια του έτους, η αντικειµενική 

δαπάνη περιορίζεται σε τόσα δωδέκατα όσοι και οι µήνες κυριότητας ή κατοχής του 

αυτοκινήτου. ∆ιάστηµα µεγαλύτερο από δεκαπέντε (15) ηµέρες λογίζεται ως 

ολόκληρος µήνας. Τα ίδια εφαρµόζονται και σε περίπτωση ακινησίας ή 

ολοκληρωτικής καταστροφής του αυτοκινήτου από οποιαδήποτε αιτία. 

   Αν µεταβιβασθεί ή αποκτηθεί εικονικά αυτοκίνητο από περισσότερα πρόσωπα, η 

ετήσια αντικειµενική δαπάνη του ισχύει αυτοτελώς στο σύνολό της για καθέναν από 

τους συµβαλλοµένους. Εικονική θεωρείται η µεταβίβαση ή η κτήση που 

πραγµατοποιείται ιδίως µεταξύ συγγενών εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας κατ' ευθεία 

γραµµή ή εκ πλαγίου µέχρι και τον τρίτο βαθµό, επιτρέπεται όµως η ανταπόδειξη. 

Όταν η συγκυριότητα είναι πραγµατική, η ετήσια αντικειµενική δαπάνη επιµερίζεται 

κατά το λόγο των ιδανικών µεριδίων καθενός συγκυρίου. 

   Προκειµένου για εκπαιδευτές οδηγών αυτοκινήτων, καθώς και για τις επιχειρήσεις 

ενοικίασης αυτοκινήτων, που χρησιµοποιούν για το σκοπό αυτόν περισσότερα 

επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, για τον υπολογισµό της ετήσιας 

αντικειµενικής δαπάνης λαµβάνεται υπόψη το αυτοκίνητο που δίνει τη µεγαλύτερη 

αντικειµενική δαπάνη. Στις περιπτώσεις ενοικίασης ή χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

αυτοκινήτων επιβατικών ιδιωτικής ή µικτής χρήσης, η ετήσια αντικειµενική δαπάνη, 

που αντιστοιχεί στο χρόνο χρησιµοποίησης αυτών, βαρύνει τον µισθωτή τους. 

   Οι διατάξεις της περίπτωσης γ' εφαρµόζονται ανάλογα και για τον προσδιορισµό 

της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης των αυτοκινήτων µικτής χρήσης και των 

αυτοκινήτων τύπου JEEP. 

   δ) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη που καταβάλλεται για ιδιωτικά σχολεία 

στοιχειώδους και µέσης εκπαίδευσης, µε εξαίρεση τα εσπερινά γυµνάσια και λύκεια, 

καθώς και τα ειδικά σχολεία ατόµων µε ειδικές ανάγκες, όπως προκύπτει από τις 

σχετικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών. 
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   ε) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη που καταβάλλεται για οικιακούς βοηθούς, 

οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, η οποία ορίζεται στο 

εκάστοτε κατώτατο όριο αµοιβών όπως αυτό προσδιορίζεται από τις ισχύουσες 

διατάξεις για την αντίστοιχη κατηγορία εργαζοµένων. Η διάταξη αυτή δεν 

εφαρµόζεται όταν ο φορολογούµενος απασχολεί έναν µόνο οικιακό βοηθό ή όταν ο 

ίδιος ή πρόσωπο που συνοικεί µε αυτόν και τον βαρύνει έχει αναπηρία εξήντα επτά 

τοις εκατό και πάνω (67%) από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή είναι 

ηλικίας άνω των εξήντα πέντε (65) ετών και απασχολεί έναν νοσοκόµο. 

   στ) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη µε βάση σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, 

κυριότητας ή κατοχής του φορολογουµένου, της συζύγου του ή των προσώπων που 

τους βαρύνουν εκτιµάται µε βάση το κόστος τελών ελλιµενισµού, ασφαλίστρων, 

καυσίµων, συντήρησης και πρακτόρευσης και ορίζεται, ανάλογα µε τα µέτρα ολικού 

µήκους του σκάφους, ως εξής: 

   αα) Για µηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα και µη, ολικού 

µήκους µέχρι πέντε (5) µέτρα, στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ, ενώ 

για τα πάνω από πέντε (5) µέτρα το πόσο αυτό αυξάνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000) 

ευρώ το µέτρο. 

   ββ) Για ιστιοφόρα ή µηχανοκίνητα ή µικτά σκάφη µε χώρο ενδιαίτησης, 

ολικού µήκους µέχρι και επτά (7) µέτρα, δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, πάνω από 

επτά (7) και µέχρι δέκα (10) µέτρα προστίθενται τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ ανά 

επιπλέον µέτρο µήκους, πάνω από δέκα (10) και µέχρι δώδεκα (12) µέτρα 

προστίθενται επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκους, 

πάνω από δώδεκα (12) και µέχρι δεκαπέντε (15) µέτρα δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) 

ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκους, πάνω από δεκαπέντε (15) και µέχρι δεκαοκτώ (18) 

µέτρα είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια (22.500) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκους, 

πάνω από δεκαοκτώ (18) και µέχρι είκοσι δύο (22) µέτρα τριάντα χιλιάδες (30.000) 

ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκους και πάνω από είκοσι δύο (22) µέτρα προστίθενται 

πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκους. 

   Τα ποσά της ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης αυτής της υποπερίπτωσης µειώνονται 

κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) προκειµένου για ιστιοφόρα σκάφη. Κατά το 

ίδιο ποσοστό µειώνονται και για πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευασθεί ή 

κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο, τύπων «τρεχαντήρι», 

«βαρκαλάς», «πέραµα», «τσερνίκι» και «λίµπερτυ», που προέρχονται από την 

ελληνική ναυτική παράδοση. Η τεκµαρτή δαπάνη από κάθε σκάφος µειώνεται 
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ανάλογα µε την παλαιότητά του κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αν έχει 

περάσει χρονικό διάστηµα πάνω από πέντε (5) έτη και µέχρι δέκα (10) έτη από το 

έτος που νηολογήθηκε για πρώτη φορά και τριάντα τοις εκατό (30%) αν έχει περάσει 

χρονικό διάστηµα πάνω από δέκα (10) έτη. Για σκάφη µε µόνιµο πλήρωµα 

ναυτολογηµένο για ολόκληρο ή µέρος του έτους, στην παραπάνω δαπάνη προστίθεται 

και η αµοιβή του πληρώµατος. Τα σκάφη επαγγελµατικής χρήσης δεν λαµβάνονται 

υπόψη για την αντικειµενική δαπάνη. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ', εκτός αυτών 

που αναφέρονται στην παλαιότητα των αυτοκινήτων, εφαρµόζονται ανάλογα και 

στην περίπτωση αυτή. 

   ζ) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη για αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεµόπτερα 

κυριότητας ή κατοχής του φορολογουµένου και των εξαρτώµενων µελών του και 

τους βαρύνουν, η οποία ορίζεται ως εξής: 

  αα) Για ανεµόπτερα στο ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ. 

  ββ) Για αεροσκάφη µε κινητήρα κοινό, εσωτερικής καύσης και 

στροβιλοελικοφόρα, καθώς και ελικόπτερα, στο ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων 

(65.000) ευρώ για τους εκατόν πενήντα (150) πρώτους ίππους ισχύος του κινητήρα 

τους που προσαυξάνεται µε το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε ίππο πάνω 

από τους εκατόν πενήντα (150) ίππους. 

   γγ) Για αεροσκάφη αεριοπροωθούµενα (JET) στο ποσό των διακοσίων (200) 

ευρώ για κάθε λίµπρα ώθησης. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ', εκτός της ακινησίας 

και παλαιότητας, εφαρµόζονται αναλόγως και στην περίπτωση αυτή. 

   δδ) Για τις υπερελαφρές πτητικές αθλητικές µηχανές (Υ.Π.Α.Μ.) που 

υπάγονται στην παρ. 1 του άρθρου 4 του υπ' αριθµ. ∆2/26314/8802/27.7.2010 

Κανονισµού υπερε-λαφρών πτητικών αθλητικών µηχανών (Β' 1360), στο ποσό των 

είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου ισχύει από 

1.1.2011 και µετά. 

  η) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη, εξωτερικής δεξαµενής κολύµβησης που 

προκύπτει για τον κύριο ή κάτοχο αυτής, ορίζεται, ανάλογα µε την επιφάνειά της, ανά 

κλίµακα, σε εκατόν εξήντα (160) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο µέχρι τα εξήντα (60) 

τετραγωνικά µέτρα και σε τριακόσια είκοσι (320) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο για 

επιφάνεια άνω των εξήντα (60) τετραγωνικών µέτρων. 

   Προκειµένου για εσωτερική δεξαµενή κολύµβησης τα παραπάνω ποσά 

διπλασιάζονται. 
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   θ) Η ελάχιστη ετήσια αντικειµενική δαπάνη του φορολογούµενου ορίζεται σε τρεις 

χιλιάδες (3.000) ευρώ προκειµένου για τον άγαµο και σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ 

για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση, εφόσον δηλώνεται πραγµατικό ή 

τεκµαρτό εισόδηµα. 

   2. Το ετήσιο συνολικό ποσό της αντικειµενικής δαπάνης, που προσδιορίζεται 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου, µπορεί να αµφισβητηθεί 

από τον φορολογούµενο όταν αυτό είναι µεγαλύτερο από την πραγµατική δαπάνη του 

φορολογουµένου και των εξαρτώµενων µελών που τον βαρύνουν, εφόσον αυτό 

αποδεικνύεται από τον υπόχρεο µε βάση πραγµατικά περιστατικά ή στοιχεία. Τέτοια 

περιστατικά συντρέχουν ιδίως στο πρόσωπο των υπόχρεων, οι οποίοι: 

   α) υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους στις Ένοπλες ∆υνάµεις, 

   β) είναι φυλακισµένοι, 

   γ) νοσηλεύονται σε νοσοκοµείο ή κλινική, 

   δ) είναι άνεργοι και δικαιούνται βοήθηµα ανεργίας, 

   ε) συγκατοικούν µε συγγενείς πρώτου βαθµού και έχουν µειωµένες δαπάνες 

διαβίωσης, λόγω αποδεδειγµένης συµβολής στις δαπάνες αυτές των συγγενών τους µε 

την προϋπόθεση ότι οι τελευταίοι αυτοί έχουν εισόδηµα από εµφανείς πηγές, 

   στ) είναι ορφανοί ανήλικοι οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους επιβατικά 

αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης από κληρονοµιά του πατέρα ή της µητέρας τους και 

   ζ) προσκοµίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι για λόγους ανώτερης βίας 

πραγµατοποίησαν δαπάνη µικρότερη από την αντικειµενική. 

   Όταν συντρέχει µία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις αυτές, ο φορολογούµενος 

υποχρεούται να υποβάλει τα αναγκαία δικαιολογητικά για την απόδειξη των 

ισχυρισµών του. 

   Η Φορολογική ∆ιοίκηση ελέγχει την αλήθεια των ισχυρισµών και την ακρίβεια των 

αποδεικτικών στοιχείων του φορολογουµένου και µειώνει ανάλογα την ετήσια 

αντικειµενική δαπάνη, στην οποία αναφέρονται οι ισχυρισµοί και τα αποδεικτικά 

στοιχεία. 

   Στις πιο πάνω α' και ε' περιπτώσεις, η διαφορά µεταξύ της αντικειµενικής δαπάνης 

και της πραγµατικής δαπάνης λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της συνολικής 

αντικειµενικής δαπάνης του γονέα ή του τέκνου που συµβάλλει στις δαπάνες 

διαβίωσης του υπόχρεου. 

   Αν πρόκειται για τους γονείς, η διαφορά αντικειµενικής δαπάνης καταλογίζεται σε 

εκείνον που έχει το µεγαλύτερο εισόδηµα. 
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2.4.3. ∆απάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (Άρθρο 32) 

 

Ως ετήσια δαπάνη του φορολογουµένου και των εξαρτώµενων µελών του λογίζονται 

και τα χρηµατικά ποσά που πραγµατικά καταβάλλονται για: 

   α) Αγορά ή χρηµατοδοτική µίσθωση αυτοκινήτων, δίτροχων ή τρίτροχων 

αυτοκινούµενων οχηµάτων, πλοίων αναψυχής και λοιπών σκαφών αναψυχής, 

αεροσκαφών και κινητών πραγµάτων µεγάλης αξίας. 

   Ως κινητά πράγµατα µεγάλης αξίας νοούνται εκείνα που η αξία τους 

υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Αν η αξία κάθε πράγµατος 

είναι µικρότερη του ποσού αυτού, τα αγορασθέντα όµως πράγµατα αποτελούν κατά 

τις συναλλακτικές αντιλήψεις ενιαίο σύνολο, τότε για τον υπολογισµό της αξίας 

λαµβάνεται υπόψη η αξία όλων αυτών των πραγµάτων, εφόσον υπερβαίνει το ποσό 

των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. 

   Οι διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 δεν εφαρµόζονται για τα 

πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 12 της Συµφωνίας Έδρας 

µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της Τράπεζας Εµπορίου και 

Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου, που κυρώθηκε µε το ν. 2707/1999 (Α' 78). 

   β) Αγορά επιχειρήσεων ή σύσταση ή αύξηση του κεφαλαίου επιχειρήσεων 

που λειτουργούν ατοµικώς ή µε τη µορφή οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης ή ανώνυµης 

εταιρείας ή περιορισµένης ευθύνης εταιρίας ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας ή 

κοινωνίας ή κοινοπραξίας ή αστικής εταιρίας ή αγορά εταιρικών µερίδων και 

χρεογράφων γενικώς. 

   γ) Αγορά ή χρονοµεριστική ή χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτων ή ανέγερση 

οικοδοµών ή κατασκευή δεξαµενής κολύµβησης. Ως τίµηµα αγοράς λαµβάνεται η 

αξία που προσδιορίζεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982. 

Αν το τίµηµα που καθορίζεται στα οικεία πωλητήρια συµβόλαια είναι µεγαλύτερο 

από την πιο πάνω αξία, ως καταβαλλόµενη δαπάνη λαµβάνεται το καθοριζόµενο σε 

αυτά τα συµβόλαια τίµηµα. Ειδικά, για τις περιοχές που δεν ισχύει το αντικειµενικό 

σύστηµα προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων, ως καταβαλλόµενη δαπάνη 

λαµβάνεται: 

   αα) Το τίµηµα που καθορίζεται στα οικεία πωλητήρια συµβόλαια. 
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   ββ) Η διαφορά µεταξύ του τιµήµατος ή της αξίας κατά περίπτωση, που 

φορολογήθηκε και της πραγµατικής αξίας του ακινήτου, η οποία εξευρίσκεται 

σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν στη φορολογία µεταβίβασης ακινήτων. 

   δ) Χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε. 

   ε) Η ετήσια δαπάνη για δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες χρηµατικών 

ποσών, εφόσον αυτά υπερβαίνουν ετησίως τα τριακόσια (300) ευρώ, εκτός από τις 

δωρεές προς το ∆ηµόσιο, τους δήµους και τις κοινότητες του κράτους, τα ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα, τα κρατικά και δηµοτικά νοσηλευτικά ιδρύµατα και τα 

νοσοκοµεία, που αποτελούν νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται 

από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, καθώς και τα προνοιακά ιδρύµατα του ευρύτερου 

δηµόσιου τοµέα (κρατικά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου), ως και τα προνοιακά 

ιδρύµατα ιδιωτικού δικαίου των οποίων οι εν γένει δαπάνες λειτουργίας καλύπτονται 

τουλάχιστον κατά εβδοµήντα τοις εκατό (70%) µε επιχορηγήσεις από τον Κρατικό 

Προϋπολογισµό. 

   στ) Απόσβεση δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε µορφής. Στο ποσό της 

δαπάνης αυτής περιλαµβάνεται και το ποσό των οικείων τόκων, στους οποίους 

περιλαµβάνονται και οι τυχόν τόκοι υπερηµερίας. 

 

 

2.4.4. Μη εφαρµογή αντικειµενικών δαπανών και υπηρεσιών (Άρθρο 

33) 

 

Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη και η δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων δεν 

εφαρµόζονται: 

   α) Προκειµένου για αντικειµενική δαπάνη, η οποία προκύπτει βάσει επιβατικού 

αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης αναπήρου, το οποίο απαλλάσσεται από τα τέλη 

κυκλοφορίας. 

   β) Προκειµένου για αλλοδαπό προσωπικό που δεν διαµένει µόνιµα στην Ελλάδα ή 

ηµεδαπό προσωπικό που διαµένει µόνιµα στο εξωτερικό και απασχολείται 

αποκλειστικά σε επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (Α' 132), 

του α.ν. 378/1968 (Α' 82) και του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α' 77), για το ποσό της 

ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης, η οποία προκύπτει βάσει του επιβατικού 

αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ή της κατοικίας. 
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   γ) Προκειµένου για επιχειρήσεις µεταπώλησης αυτοκινήτων που έχουν υπαχθεί στο 

ειδικό καθεστώς φορολογίας του άρθρου 45 του ν. 2859/2000, για την αντικειµενική 

δαπάνη που προκύπτει βάσει των επιβατικών αυτοκινήτων που έχουν αγορασθεί για 

µεταπώληση µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 2859/2000, εφόσον η άδεια 

και οι πινακίδες κυκλοφορίας του µεταβιβαζόµενου αυτοκινήτου οχήµατος έχουν 

παραµείνει στη ∆.Ο.Υ., στην οποία έγινε η µεταβίβαση του αυτοκινήτου προς την 

επιχείρηση µεταπώλησης µέχρι και την ηµεροµηνία µεταπώλησης από αυτή σε τρίτο 

και το αυτοκίνητο κατά το χρονικό αυτό διάστηµα δεν κυκλοφόρησε παράνοµα. Οι 

µεταπωλήτριες επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση µαζί µε την ετήσια δήλωση 

φορολογίας εισοδήµατος να συνυποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην 

οποία να αναγράφουν τα πιο πάνω αυτοκίνητα που αγόρασαν ή πώλησαν στο οικείο 

έτος. 

   Προκειµένου για ατοµικές επιχειρήσεις µεταπώλησης αυτοκινήτων της περίπτωσης 

αυτής, η ετήσια αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει από τα προς πώληση οχήµατα, 

όταν δεν κατατεθούν η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας τους στη ∆.Ο.Υ., 

σύµφωνα µε τα ανωτέρω, δεν µπορεί να υπερβαίνει τη µεγαλύτερη αντικειµενική 

δαπάνη που προκύπτει από αυτοκίνητο της επιχείρησης. 

   Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου έχουν εφαρµογή για δαπάνες που 

προκύπτουν από 1.1.2010 και µετά. 

   Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ορίζεται κάθε άλλο θέµα για την 

εφαρµογή αυτής της περίπτωσης. 

   δ) Προκειµένου για αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει µε βάση σκάφη αναψυχής 

ιδιωτικής χρήσης, κυριότητας ή κατοχής µονίµων κατοίκων εξωτερικού. 

   ε) Προκειµένου για αγορά πάγιου εξοπλισµού επαγγελµατικής χρήσης από 

πρόσωπα που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα. 

   στ) Προκειµένου για αγορά επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, ειδικά 

διασκευασµένων για πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητικές αναπηρίες που 

υπερβαίνουν σε ποσοστό το εξήντα επτά τοις εκατό (67%). 

   Ως επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ειδικά διασκευασµένα για κινητικά 

αναπήρους θεωρούνται εκείνα που διασκευάστηκαν ύστερα από άδεια της αρµόδιας 

αρχής για να οδηγούνται από πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητική αναπηρία µε 

ποσοστό πάνω από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή για να µεταφέρουν αυτά τα 

πρόσωπα µαζί µε τα αντικείµενα που είναι απαραίτητα για τη µετακίνησή τους. 
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   ζ) Οι ετήσιες αντικειµενικές δαπάνες που υπολογίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 31 

προκειµένου για συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας 

τους, εφαρµόζονται µειωµένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) των όσων 

προκύπτουν σύµφωνα µε τις προηγούµενες διατάξεις. 

   η) Προκειµένου για φυσικό πρόσωπο που έχει τη φορολογική κατοικία του στην 

αλλοδαπή, εφόσον δεν αποκτά εισόδηµα στην Ελλάδα. 

 

 

2.4.5. ∆ιαφορά εισοδήµατος και υπολογισµός του φόρου αυτής 

(Άρθρο 34) 

 

1. Η διαφορά που προκύπτει µεταξύ του τεκµαρτού και του συνολικού εισοδήµατος 

κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 30, η οποία προστίθεται στο φορολογητέο 

εισόδηµα, προσδιορίζεται από τη Φορολογική ∆ιοίκηση κατά το ίδιο φορολογικό 

έτος σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις επόµενες παραγράφους και φορολογείται: 

   α) σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 15 εφόσον ο φορολογούµενος έχει 

εισόδηµα µόνο από µισθωτή εργασία ή/και συντάξεις ή εφόσον το µεγαλύτερο µέρος 

των εισοδηµάτων του προκύπτει από µισθωτή εργασία και συντάξεις ή 

   β) σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 29, εφόσον ο φορολογούµενος έχει 

εισόδηµα µόνο από επιχειρηµατική δραστηριότητα ή εφόσον το µεγαλύτερο µέρος 

των εισοδηµάτων του δεν προκύπτει από µισθωτή εργασία και συντάξεις. 

   2. Η Φορολογική ∆ιοίκηση κατά τον προσδιορισµό της διαφοράς της προηγούµενης 

παραγράφου υποχρεούται να λάβει υπόψη τα αναγραφόµενα στη δήλωση χρηµατικά 

ποσά, τα οποία αποδεικνύονται από νόµιµα παραστατικά στοιχεία. Ο 

φορολογούµενος φέρει το βάρος της απόδειξης για τα ποσά που ιδίως είναι: 

   α) Πραγµατικά εισοδήµατα τα οποία αποκτήθηκαν από τον φορολογούµενο και τα 

εξαρτώµενα µέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται µε 

ειδικό τρόπο σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Αν τα εισοδήµατα αυτά 

αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, αναγνωρίζονται, εφόσον υπόκεινται σε φόρο 

εισοδήµατος στην Ελλάδα ή απαλλάσσονται νοµίµως από αυτόν. 

   β) Χρηµατικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδηµα κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 

   γ) Χρηµατικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων. 
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   δ) Εισαγωγή συναλλάγµατος που δεν εκχωρείται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της 

Ελλάδος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή του στην αλλοδαπή. 

∆εν απαιτείται η δικαιολόγηση της απόκτησης αυτού του συναλλάγµατος για τα 

πρόσωπα: 

   αα) Που είναι φορολογικοί κάτοικοι άλλου κράτους. 

   ββ) Που είχαν διαµείνει τρία (3) τουλάχιστον χρόνια στην αλλοδαπή και η 

εισαγωγή του συναλλάγµατος γίνεται µέσα σε δύο (2) χρόνια από τη µετοικεσία τους. 

   γγ) Που είχαν διαµείνει πέντε (5) τουλάχιστον συνεχή χρόνια στην αλλοδαπή και το 

επικαλούµενο ποσό συναλλάγµατος προέρχεται από καταθέσεις στο όνοµά τους ή 

στο όνοµα του άλλου συζύγου σε τραπεζικό λογαριασµό ανοιγµένο σε χώρα της 

Ε.Ε./ΕΟΧ ή σε υποκατάστηµα ελληνικής τράπεζας στο εξωτερικό κατά το χρόνο που 

διέµεναν στην αλλοδαπή ή από καταθέσεις τους - µέσα σε έναν (1) χρόνο από τη 

µετοικεσία τους στην Ελλάδα χωρίς το συνάλλαγµα αυτό να έχει επανεξαχθεί στην 

αλλοδαπή. Η προϋπόθεση της µη επανεξαγωγής του συναλλάγµατος δεν απαιτείται 

για το ποσό εκείνο του συναλλάγµατος που έχει επανεξαχθεί στην αλλοδαπή για την 

απόκτηση περιουσιακού στοιχείου από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 31, 

εφόσον η δαπάνη για την απόκτηση αυτού του στοιχείου έχει ληφθεί υπόψη κατά την 

εφαρµογή του άρθρου 32, ή του άρθρου 34. 

   ε) ∆άνεια, τα οποία έχουν ληφθεί και αποδεικνύονται µε έγγραφα στοιχεία που 

φέρουν βέβαιη χρονολογία. Ειδικώς, όταν πρόκειται για την κάλυψη διαφοράς 

δαπάνης της προηγούµενης παραγράφου, κατά το ποσό που προέρχεται από δαπάνη 

του άρθρου 32 ή του άρθρου 34, το ποσό του δανείου λαµβάνεται υπόψη εφόσον από 

το οικείο έγγραφο αποδεικνύεται ότι έχει ληφθεί πριν από την πραγµατοποίηση της 

σχετικής δαπάνης. 

   στ) ∆ωρεά ή γονική παροχή χρηµατικών ποσών για την οποία η οικεία φορολογική 

δήλωση έχει υποβληθεί µέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγµατοποιήθηκε η 

σχετική δαπάνη. 

   ζ) Ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγµένα έχει φορολογηθεί κατά τα προηγούµενα 

έτη ή νόµιµα έχει απαλλαγεί από το φόρο. 

   Για τον προσδιορισµό του κεφαλαίου αυτού ανά έτος, από τα πραγµατικά 

εισοδήµατα που έχουν φορολογηθεί ή νόµιµα απαλλαγεί από το φόρο, τα οποία 

προκύπτουν από συµψηφισµό των θετικών και αρνητικών στοιχείων αυτών, από τα 

χρηµατικά ποσά που ορίζονται στις περιπτώσεις β', γ', δ', ε' και στ' της παραγράφου 

αυτής και από οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο αποδεδειγµένα έχει εισπραχθεί, 
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εκπίπτουν οι δαπάνες που προσδιορίζονται στα άρθρα 31 και 32, ανεξάρτητα αν 

απαλλάσσονται της εφαρµογής των άρθρων αυτών. Αν δεν υπάρχουν δαπάνες µε 

βάση το άρθρο 31 ή αν το ποσό τους είναι µικρότερο από τις τρεις χιλιάδες (3.000) 

ευρώ προκειµένου για άγαµο και πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ προκειµένου για 

συζύγους, το ποσό που πρέπει να εκπέσει προσδιορίζεται µε βάση την κοινωνική, 

οικονοµική και οικογενειακή κατάσταση των φορολογουµένων και τις 

αποδεδειγµένες δαπάνες διαβίωσής τους και σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να είναι 

κατώτερο των τριών χιλιάδων (3.000) και πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, αντίστοιχα. 

   Κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων των παραπάνω 

περιπτώσεων τα µειώνει και η διαφορά που προκύπτει λαµβάνεται υπόψη για την 

κάλυψη ή τον περιορισµό της συνολικής ετήσιας δαπάνης, εκτός αν τα ποσά αυτά 

έχουν ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισµό του εισοδήµατος του έτους που 

καταβλήθηκαν και ο φορολογούµενος επικαλείται ανάλωση κεφαλαίου του έτους 

αυτού. 

   Για την κάλυψη ή περιορισµό της διαφοράς που προκύπτει κατά την εφαρµογή των 

διατάξεων αυτής της περίπτωσης δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 10 του 

ν. 2019/1992 (Α' 34) για τα ποσά των πραγµατικών ή τεκµαρτών δαπανών που 

πραγµατοποιούνται από 1.1.1994. Χρηµατικά ποσά που έχουν ληφθεί υπόψη από τη 

δήλωση που, τυχόν, υποβλήθηκε κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 

του ν. 2019/1992, για την κάλυψη ή τον περιορισµό διαφοράς δαπάνης, αφαιρούνται 

από το κεφάλαιο που σχηµατίζεται από προηγούµενα έτη, όπως αυτό προσδιορίζεται 

µε βάση όσα ορίζονται στα εδάφια δεύτερο, τρίτο και τέταρτο αυτής της περίπτωσης. 

   3. Για τον προσδιορισµό των κερδών από επιχειρηµατική δραστηριότητα σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η ζηµία του ίδιου φορολογικού έτους ή και 

των προηγούµενων δεν εκπίπτει και δεν µεταφέρεται για συµψηφισµό στα επόµενα 

φορολογικά έτη. 

   4. Οι φορολογούµενοι που δεν αναγράφουν ή ανακριβώς αναφέρουν στη δήλωση 

τα στοιχεία, τα σχετικά µε τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (δαπάνη 

αγοράς ή ανέγερσης ακινήτων) και τον προσδιορισµό της ετήσιας συνολικής δαπάνης 

διαβίωσης, υπόκεινται στις κυρώσεις και τα πρόστιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας. 
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2.5. Εισόδηµα από Κεφάλαιο 

 

2.5.1. Εισόδηµα από κεφάλαιο (Άρθρο 35) 

 

Το εισόδηµα από κεφάλαιο περιλαµβάνει το εισόδηµα που αποκτά ένα φυσικό 

πρόσωπο και προκύπτει στο φορολογικό έτος σε µετρητά ή σε είδος, µε τη µορφή 

µερισµάτων, τόκων, δικαιωµάτων, καθώς και το εισόδηµα από ακίνητη περιουσία 

 

 

2.5.2. Μερίσµατα (Άρθρο 36) 

 

1. Ο όρος «µερίσµατα» σηµαίνει το εισόδηµα που προκύπτει από µετοχές, ιδρυτικούς 

τίτλους, ή άλλα δικαιώµατα συµµετοχής σε κέρδη τα οποία δεν αποτελούν απαιτήσεις 

από οφειλές (χρέη), καθώς και το εισόδηµα από άλλα εταιρικά δικαιώµατα, στα οποία 

περιλαµβάνονται τα µερίδια, οι µερίδες συµπεριλαµβανοµένων των προµερισµάτων 

και µαθηµατικών αποθεµατικών, οι συµµετοχές σε κέρδη προσωπικών επιχειρήσεων, 

οι διανοµές των κερδών από κάθε είδους νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, καθώς 

και κάθε άλλο συναφές διανεµόµενο ποσό. 

   2. Εάν η διανοµή των µερισµάτων υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, όπως ορίζεται 

στο Μέρος Τέταρτο του Κ.Φ.Ε., ο παρακρατούµενος φόρος εξαντλεί τη φορολογική 

υποχρέωση µόνο για τα φυσικά πρόσωπα και για το συγκεκριµένο είδος εισοδήµατος 

του φορολογούµενου µε βάση τον Κ.Φ.Ε.. 

 

 

2.5.3. Τόκοι (Άρθρο 37) 

 

1. Ο όρος «τόκοι» σηµαίνει το εισόδηµα που προκύπτει από απαιτήσεις κάθε είδους, 

είτε εξασφαλίζονται µε υποθήκη είτε όχι, και είτε παρέχουν δικαίωµα συµµετοχής 

στα κέρδη του οφειλέτη είτε όχι, και ιδιαίτερα εισόδηµα από καταθέσεις, κρατικά 

χρεόγραφα, τίτλους και οµολογίες, µε ή χωρίς ασφάλεια, και κάθε είδους δανειακή 

σχέση, συµπεριλαµβανοµένων των πρόσθετων ωφεληµάτων (premiums), των 

συµφωνιών επαναγοράς (repos/ reverse repos) και ανταµοιβών τα οποία απορρέουν 

από τίτλους, οµολογίες ή χρεόγραφα. 
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   2. Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήµατος οι τόκοι οµολογιακών δανείων και 

εντόκων γραµµατίων του Ελληνικού ∆ηµοσίου που αποκτούν φυσικά πρόσωπα. 

   3. Οι τόκοι που προκύπτουν από οµόλογα που εκδίδονται από το Ευρωπαϊκό 

Ταµείο Χρηµατοοικονοµικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), κατ' εφαρµογή προγράµµατος 

συµµετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, έχουν την ίδια φορολογική 

αντιµετώπιση µε τους τόκους που προκύπτουν από οµόλογα που εκδίδει το Ελληνικό 

∆ηµόσιο στην Ελλάδα. Για τους τόκους που προκύπτουν από τα οµόλογα αυτά 

εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 2. 

   4. Εάν οι τόκοι υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, όπως ορίζεται στο Μέρος 

Τέταρτο του Κ.Φ.Ε, ο παρακρατούµενος φόρος εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση 

µόνο για τα φυσικά πρόσωπα και για το συγκεκριµένο είδος εισοδήµατος του 

φορολογούµενου µε βάση τον Κ.Φ.Ε.. 

 

 

2.5.4. ∆ικαιώµατα (royalties) (Άρθρο 38) 

 

1. Ο όρος «δικαιώµατα» σηµαίνει το εισόδηµα που αποκτάται ως αντάλλαγµα για τη 

χρήση ή το δικαίωµα χρήσης, των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας επί 

λογοτεχνικού, καλλιτεχνικού ή επιστηµονικού έργου, συµπεριλαµβανοµένων των 

κινηµατογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών, µαγνητοταινιών για ραδιοφωνικές 

εκποµπές και αναπαραγωγής βιντεοκασετών, λογισµικού για εµπορική εκµετάλλευση 

ή προσωπική χρήση, διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, εµπορικών σηµάτων, προνοµίων, 

σχεδίων ή υποδειγµάτων, σχεδιαγραµµάτων, απόρρητων χηµικών τύπων ή µεθόδων 

κατεργασίας ή σε αντάλλαγµα πληροφοριών που αφορούν βιοµηχανική, εµπορική ή 

επιστηµονική πείρα, οι πληρωµές για τη χρήση βιοµηχανικού, εµπορικού ή 

επιστηµονικού εξοπλισµού, για τη χρήση τεχνικών µεθόδων παραγωγής, τεχνικής ή 

τεχνολογικής βοήθειας, τεχνογνωσίας (knowhow), αποτελεσµάτων ερευνών, 

αναδηµοσίευσης άρθρων και µελετών, καθώς και οι πληρωµές για συµβουλευτικές 

υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά µέσω δικτύων πληροφορικής σε βάση 

δεδοµένων επίλυσης προβληµάτων, την ηλεκτρονική λήψη (downloading) 

λογισµικού ηλεκτρονικού υπολογιστή, ακόµα και στην περίπτωση που τα εν λόγω 

προϊόντα αποκτώνται για προσωπική ή επαγγελµατική χρήση του αγοραστή, την 
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εκµίσθωση βιοµηχανικού, εµπορικού ή επιστηµονικού εξοπλισµού και 

εµπορευµατοκιβωτίων και λοιπών συναφών δικαιωµάτων. 

   2. Εάν το εισόδηµα από δικαιώµατα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, όπως 

ορίζεται στο Μέρος Τέταρτο του Κ.Φ.Ε, ο παρακρατούµενος φόρος εξαντλεί τη 

φορολογική υποχρέωση µόνο για τα φυσικά πρόσωπα και για το συγκεκριµένο είδος 

εισοδήµατος του φορολογούµενου µε βάση τον Κ.Φ.Ε.. 

 

 

2.5.5. Εισόδηµα από ακίνητη περιουσία (Άρθρο 39) 

 

1. Ο όρος «εισόδηµα από ακίνητη περιουσία» σηµαίνει το εισόδηµα, σε χρήµα ή σε 

είδος, που προκύπτει από την εκµίσθωση ή την ιδιοχρησιµοποίηση ή τη δωρεάν 

παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτων. Ειδικότερα το εισόδηµα αυτό προκύπτει από: 

   α) Εκµίσθωση ή υπεκµίσθωση ή παραχώρηση χρήσης γης ή ακινήτων 

συµπεριλαµβανοµένων των κτιρίων, κατασκευών και κάθε είδους εγκαταστάσεων και 

εξοπλισµού τους. 

   β) Εκµίσθωση ή υπεκµίσθωση ή παραχώρηση χρήσης µεταλλείων, λατοµείων, 

δασικών και αγροτικών εκτάσεων στις οποίες περιλαµβάνονται λιβάδια, 

καλλιεργήσιµες γαίες, βοσκήσιµες γαίες, καθώς και κάθε είδους κατασκευές ή 

εγκαταστάσεις που είναι στην επιφάνεια του εδάφους ή κάτω από αυτή, όπως τα 

ιχθυοτροφεία, οι λίµνες, οι δεξαµενές, οι πηγές και τα φρέατα. 

   γ) Εκµίσθωση ή υπεκµίσθωση ή παραχώρηση χρήσης από την παραχώρηση χώρου 

για την τοποθέτηση κάθε είδους διαφηµιστικών επιγραφών. 

   δ) Εκµίσθωση ή υπεκµίσθωση ή παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων σε 

ακίνητα. 

   2. Το εισόδηµα σε είδος αποτιµάται στην αγοραία αξία. Το εισόδηµα από 

ιδιοχρησιµοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση τεκµαίρεται ότι συνίσταται στο τρία τοις 

εκατό (3%) της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου. Κατ' εξαίρεση το τεκµαρτό 

εισόδηµα του προηγούµενου εδαφίου που αφορά δωρεάν παραχώρηση κατοικίας 

µέχρι διακόσια τετραγωνικά µέτρα (200 τ.µ.) προκειµένου να χρησιµοποιηθεί ως 

κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες απαλλάσσεται από το φόρο. 

   3. Οι ακόλουθες δαπάνες εκπίπτουν µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: 



 

 

61 

 

   α) Αν ο εκµισθωτής ή ο παραχωρών είναι φυσικό πρόσωπο εκπίπτει ποσοστό πέντε 

τοις εκατό (5%) για δαπάνες επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης ή άλλες πάγιες και 

λειτουργικές δαπάνες του ακινήτου. 

   β) Αν ο εκµισθωτής ή ο παραχωρών είναι νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου και τα 

κάθε είδους ιδρύµατα οι κάθε είδους δαπάνες εκπίπτουν σε ποσοστό εβδοµήντα πέντε 

τοις εκατό (75%). Ειδικά για το Άγιο Όρος το ποσοστό της έκπτωσης για τις δαπάνες 

του προηγούµενου εδαφίου ανέρχεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). 

   γ) Αν ο εκµισθωτής ή ο παραχωρών είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα εκπίπτουν σε ποσοστό εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%), 

οι δαπάνες επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης, καθώς και οι πάγιες και 

λειτουργικές δαπάνες. 

   δ) Το µίσθωµα που καταβάλλεται στις περιπτώσεις υπεκµίσθωσης. 

   ε) Οι δαπάνες αντιπληµµυρικών έργων και έργων αποξήρανσης ελών σε ποσοστό 

δέκα τοις εκατό (10%). 

   στ) Το ποσό της αποζηµίωσης που καταβάλλει, βάσει νόµου, ο εκµισθωτής στο 

µισθωτή για τη λύση της µισθωτικής σχέσης του ακινήτου. 

 

 

2.5.6. Φορολογικός συντελεστής για το εισόδηµα από κεφάλαιο 

(Άρθρο 40) 

 

   1. Τα µερίσµατα φορολογούνται µε συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%). 

   2. Οι τόκοι φορολογούνται µε συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%). 

   3. Τα δικαιώµατα φορολογούνται µε συντελεστή είκοσι (20%). 

  4. Το εισόδηµα από ακίνητη περιουσία φορολογείται σύµφωνα µε την ακόλουθη 

κλίµακα: 

Εισόδηµα από ακίνητη περιουσία (ευρώ) Συντελεστής (%) 

</12.000 11% 

>12.000 33% 
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2.6. Εισόδηµα από Υπεραξία Μεταβίβασης Κεφαλαίου 

 

2.6.1. Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας (Άρθρο 41) 

 

1. Κάθε εισόδηµα που προκύπτει από υπεραξία µεταβίβασης µε επαχθή αιτία 

ακίνητης περιουσίας ή ιδανικών µεριδίων αυτής ή εµπραγµάτου δικαιώµατος επί 

ακίνητης περιουσίας ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή συµµετοχών οι οποίες έλκουν άνω 

του 50% της αξίας τους άµεσα ή έµµεσα από ακίνητη περιουσία και δεν συνιστά 

επιχειρηµατική δραστηριότητα, υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος φυσικών προσώπων. 

Στην έννοια του εισοδήµατος του προηγούµενου εδαφίου εµπίπτει και η αγοραία αξία 

του κτίσµατος που έχει ανεγερθεί σε έδαφος κυριότητας τρίτου µε δαπάνες του 

µισθωτή και περιέρχεται στην κατοχή του τρίτου µε τη λήξη ή διακοπή της 

µισθωτικής σχέσης. 

   2. Ως υπεραξία νοείται η διαφορά µεταξύ της τιµής κτήσης που κατέβαλε ο 

φορολογούµενος και της τιµής πώλησης που καταβάλλεται σε αυτόν και λαµβάνεται 

αποπληθωρισµένη. Η τιµή κτήσης είναι το τίµηµα που αναγράφεται στο συµβόλαιο ή 

το πραγµατικό τίµηµα που καταβλήθηκε, όπως προκύπτει από κατάλληλα 

δικαιολογητικά ή το πραγµατικό κόστος σε περίπτωση ανέγερσης κτίσµατος, και σε 

περίπτωση που δεν υπάρχει τίµηµα, η αξία βάσει της οποίας προσδιορίστηκε ο φόρος 

µεταβίβασης ακινήτου ή κατοχής κατά το χρόνο κτήσης. Αν η τιµή κτήσης δεν 

µπορεί να προσδιοριστεί θεωρείται ότι είναι µηδενική. Η τιµή πώλησης είναι το 

αναγραφόµενο στο συµβόλαιο τίµηµα κατά το χρόνο της µεταβίβασης. Τυχόν 

δαπάνες που συνδέονται άµεσα µε την αγορά ή την πώληση του ακινήτου 

συµπεριλαµβάνονται στην τιµή κτήσης και την τιµή πώλησης και δεν προστίθενται ή 

αφαιρούνται, αντίστοιχα. Στην περίπτωση που περιέρχεται στην κατοχή τρίτου 

κτίσµα που έχει ανεγερθεί στο έδαφός του µε δαπάνες του µισθωτή σύµφωνα µε το 

δεύτερο εδάφιο της προηγούµενης παραγράφου, ως υπεραξία θεωρείται η αγοραία 

αξία του κτίσµατος, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από τα 2/3 της 

αντικειµενικής αξίας του οικοπέδου µαζί µε το συστατικό αυτού κτίσµα. 

   3. Ανεξάρτητα από την παράγραφο 2, σε περίπτωση µεταβίβασης ψιλής κυριότητας 

ακινήτου, ως τιµή πώλησης που τεκµαίρεται ότι εισπράττει ο φορολογούµενος και ως 

τιµή κτήσης που τεκµαίρεται ότι καταβάλλει ο ψιλός κύριος νοείται η αγοραία αξία 

του ακινήτου µειωµένη κατά την αξία της επικαρπίας. 
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   4. Σε περίπτωση κατά την οποία ο προσδιορισµός της υπεραξίας σύµφωνα µε τις 

ανωτέρω παραγράφους καταλήγει σε αρνητικό ποσό, η εν λόγω ζηµία µεταφέρεται 

επ' αόριστον και συµψηφίζεται µόνο µε µελλοντικά κέρδη υπεραξίας, τα οποία 

υπολογίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 ή 3 του παρόντος άρθρου. 

   5. Η υπεραξία που προκύπτει σύµφωνα µε τις ανωτέρω παραγράφους λαµβάνεται 

αποµειούµενη µε την εφαρµογή των ακόλουθων συντελεστών αποµείωσης: 

Έτη διακράτησης Από 1 έως 5 Συντελεστής αποµείωσης 0,95 

Πάνω από 5 έως 10 0,87 

Πάνω από 10 έως 15 0,79 

Πάνω από 15 έως 20 0,73 

Πάνω από 20 έως 25 0,66 

Πάνω από 25 0,61 

    

6. Στην έννοια του όρου µεταβίβαση για την εφαρµογή του παρόντος 

περιλαµβάνονται τα εξής: 

   α) η µεταβίβαση της πλήρους ή ψιλής κυριότητας, συµπεριλαµβανοµένης της 

πραγµατικής δουλείας, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για µεταβίβαση υπό αναβλητική ή 

διαλυτική αίρεση ή µε τον όρο της εξώνησης, 

   β) η σύσταση επικαρπίας, οίκησης ή άλλης δουλείας, 

   γ) η παραίτηση από την κυριότητα ακινήτου ή από εµπράγµατο δικαίωµα επί 

ακινήτου, 

   δ) η µεταβίβαση του τίτλου µεταφοράς συντελεστή δόµησης, 

   ε) η απαλλοτρίωση ακινήτου, 

   στ) η εκποίηση ακινήτου συνεπεία εκούσιου ή δικαστικού πλειστηριασµού. 

   7. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι ακόλουθες περιπτώσεις δεν 

θεωρούνται µεταβιβάσεις ακίνητης περιουσίας: 

   α) η µεταγραφή δικαστικής απόφασης σύµφωνα µε το άρθρο 882 του Κώδικα 

Πολιτικής ∆ικονοµίας λόγω µη εκτέλεσης προσυµφώνου µεταβίβασης, 

   β) η µεταγραφή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης µε την οποία αναγνωρίζεται 

δικαίωµα κυριότητας επί ακινήτου στον εντολέα λόγω υπερβάσεως της εντολής από 

τον εντολοδόχο, 
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   γ) η µεταγραφή δικαστικής απόφασης µε την οποία ακυρώνεται λόγω εικονικότητας 

σύµβαση µεταβίβασης ακινήτου, 

   δ) η επικύρωση ανώµαλων δικαιοπραξιών, οι οποίες έχουν ήδη συµπεριληφθεί στις 

φορολογητέες µεταβιβάσεις της παραγράφου 1, 

   ε) η αυτούσια διανοµή ή συνένωση ακινήτων. 

   8. Σε περιπτώσεις κτήσης ακίνητης περιουσίας αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής 

παροχής, η τιµή κτήσης προσδιορίζεται κατά το χρόνο επαγωγής της κληρονοµιάς ή 

κατά το χρόνο κατάρτισης του συµβολαίου δωρεάς ή γονικής παροχής. 

   9. Για τον καθορισµό της αξίας της ψιλής κυριότητας, της επικαρπίας, της 

χρησικτησίας, της προσωπικής δουλείας ή άλλης δουλείας επί του ακινήτου, 

εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 15, 16 και της περίπτωσης δ' της παραγράφου 

1 του άρθρου 40 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονοµιών, ∆ωρεών, Γονικών 

Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια. 

   10. Η υπεραξία, αποµειωµένη σύµφωνα µε την παράγραφο 5, µέχρι του ποσού των 

εικοσιπέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ, απαλλάσσεται από το φόρο, εφόσον ο 

φορολογούµενος διακράτησε το ακίνητο για πέντε (5) τουλάχιστον έτη και δεν 

πραγµατοποίησε άλλη µεταβίβαση ακίνητης περιουσίας εντός της περιόδου δια-

κράτησης. 

   11. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι τιµές κτήσης σε 

ειδικές περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν σύµφωνα µε την 

παράγραφο 2, καθώς και κάθε άλλο θέµα για την εφαρµογή του άρθρου αυτού. 

 

 

2.6.2. Μεταβίβαση τίτλων (Άρθρο 42) 

 

1. Κάθε εισόδηµα που προκύπτει από υπεραξία µεταβίβασης των ακόλουθων τίτλων, 

καθώς και µεταβίβασης ολόκληρης επιχείρησης, υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος 

φυσικών προσώπων, εφόσον δεν συνιστά επιχειρηµατική δραστηριότητα: 

   α) µετοχές σε εταιρεία εισηγµένη ή µη σε χρηµατιστηριακή αγορά, 

   β) µερίδια ή µερίδες σε προσωπικές εταιρείες, 

   γ) κρατικά οµόλογα και έντοκα γραµµάτια ή εταιρικά οµόλογα, 

   δ) παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα. 
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   2. Ως παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα σύµφωνα µε την περίπτωση 

δ' της παραγράφου 1 νοούνται: 

   α) Τα συµβόλαια δικαιωµάτων προαίρεσης, τα συµβόλαια µελλοντικής 

εκπλήρωσης, οι συµβάσεις ανταλλαγής (swaps), και οι προθεσµιακές συµβάσεις 

(forwards) που σχετίζονται µε υποκείµενους τίτλους και ιδίως µε: 

   1. κινητές αξίες ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, 

   2. συναλλαγµατικές ισοτιµίες, 

   3. επιτόκια ή αποδόσεις, 

   4. χρηµατοπιστωτικούς δείκτες ή άλλα χρηµατοπιστωτικά µεγέθη, 

   5. εµπορεύµατα, 

   6. ναύλους, 

   7. πιστωτική διαβάθµιση ή γεγονός, 

   8. ποσοστά πληθωρισµού ή άλλες επίσηµες οικονοµικές στατιστικές, 

   9. κλιµατικές µεταβλητές, 

   10. εκποµπές ρύπων, 

           11. µεταβολές στην τιµή οποιουδήποτε οικονοµικού, φυσικού, 

περιβαλλοντολογικού, στατιστικού ή άλλου µεγέθους ή γεγονότος (πλην αθλητικών 

γεγονότων), ή 

   12. άλλα παράγωγα µέσα. 

   β) Κάθε άλλη σύµβαση που προσιδιάζει στις ανωτέρω, όσον αφορά, µεταξύ 

άλλων, στο κατά πόσον προσδιορίζεται µε αναφορά σε άλλους υποκείµενους τίτλους, 

είναι διαπραγµατεύσιµη σε οργανωµένη αγορά ή πολυµερή µηχανισµό 

διαπραγµάτευσης (ΠΜ∆), υπόκειται σε εκκαθάριση µε µετρητά διαθέσιµα ή φυσική 

παράδοση (πλην παραδόσεων λόγω αδυναµίας πληρωµής ή άλλου γεγονότος που 

επιφέρει τη λύση της σύµβασης, καθώς και παραδόσεων που προορίζονται για 

εµπορικούς σκοπούς) ή διακανονισµό µέσω αναγνωρισµένων γραφείων 

συµψηφισµού ή σε τακτικές κλήσεις για κάλυψη περιθωρίων. 

   3. Ως υπεραξία νοείται η διαφορά µεταξύ της τιµής κτήσης που κατέβαλε ο 

φορολογούµενος και της τιµής πώλησης που εισέπραξε. Τυχόν δαπάνες που 

συνδέονται άµεσα µε την αγορά ή την πώληση των τίτλων συµπεριλαµβάνονται στην 

τιµή κτήσης και την τιµή πώλησης και δεν προστίθενται ή αφαιρούνται, αντίστοιχα. 

   4. Σε περίπτωση που οι µεταβιβαζόµενοι τίτλοι είναι εισηγµένοι σε 

χρηµατιστηριακή αγορά, η τιµή κτήσης και η τιµή πώλησης καθορίζονται από τα 

δικαιολογητικά έγγραφα συναλλαγών, τα οποία εκδίδει η χρηµατιστηριακή εταιρεία ή 
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το πιστωτικό ίδρυµα ή όπως δηλώνονται στην εταιρεία «Ελληνικά Χρηµατιστήρια 

Ανώνυµη Εταιρεία» (Ε.Χ.Α.Ε.) κατά την ηµέρα διακανονισµού της συναλλαγής. Σε 

περίπτωση µεταβίβασης µη εισηγµένων τίτλων, η τιµή πώλησης προσδιορίζεται µε 

βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας που εκδίδει τους µεταβιβαζόµενους 

τίτλους κατά το χρόνο της µεταβίβασης ή το τίµηµα που αναγράφεται στη σύµβαση 

µεταβίβασης, εφόσον αυτό είναι υψηλότερο. Η τιµή κτήσης προσδιορίζεται µε βάση 

την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας που εκδίδει τους µεταβιβαζόµενους 

τίτλους κατά το χρόνο της µεταβίβασης ή το τίµηµα που αναγράφεται στη σύµβαση 

µεταβίβασης, εφόσον αυτό είναι χαµηλότερο. Αν η τιµή κτήσης δεν µπορεί να 

προσδιοριστεί θεωρείται ότι είναι µηδενική. 

   5. Σε περίπτωση κατά την οποία ο προσδιορισµός της υπεραξίας σύµφωνα 

µε τις ανωτέρω παραγράφους καταλήγει σε αρνητικό ποσό, η εν λόγω ζηµία 

µεταφέρεται επ' αόριστον και συµψηφίζεται µόνο µε µελλοντικά κέρδη υπεραξίας, τα 

οποία υπολογίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 

   6. Τα κεφαλαιακά κέρδη που προκύπτουν από την ανταλλαγή οµολόγων του 

Ελληνικού ∆ηµοσίου ή εταιρικών οµολόγων µε εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε 

άλλους τίτλους κατ' εφαρµογή του προγράµµατος συµµετοχής στην αναδιάταξη του 

ελληνικού χρέους απαλλάσσονται από το φόρο. 

   7. Για την υπεραξία που προκύπτει από εισφορά ενεργητικού, ανταλλαγή 

µετοχών, συγχώνευση ή διάσπαση κατ' εφαρµογή των άρθρων 52, 53 και 54 ισχύουν 

οι ειδικές διατάξεις αυτών των άρθρων. 

  

 

2.6.3. Φορολογικός συντελεστής (Άρθρο 43) 

 

Το εισόδηµα από υπεραξία µεταβίβασης κεφαλαίου φορολογείται µε συντελεστή 

δεκαπέντε τοις εκατό (15%).  

Σηµείωση: Σε περίπτωση που δεν πραγµατοποιείται πώληση αλλά γίνεται διακοπή 

εργασιών και στη συνέχεια γίνεται έναρξη εργασιών από νέο επιχειρηµατία, µε το 

ίδιο αντικείµενο δραστηριότητας, δεν οφείλεται φόρος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ 

 

 

3.1. Γενικές ∆ιατάξεις 
 
 
3.1.1 Αντικείµενο της φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων 

και νοµικών οντοτήτων (Άρθρο 44) 
 
 
«Φόρος εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων» είναι ο φόρος που 

επιβάλλεται ετησίως στα κέρδη που πραγµατοποιούν τα νοµικά πρόσωπα και οι 

νοµικές οντότητες. 

 

 

3.1.2 Υποκείµενα του φόρου (Άρθρο 45) 

 

Σε φόρο εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων υπόκεινται: 

   α) οι κεφαλαιουχικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή, 

   β) οι προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή, 

   γ) τα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου 

που συστήθηκαν στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία περιλαµβάνονται και 

τα κάθε είδους σωµατεία και ιδρύµατα, µε εξαίρεση µόνο τα κάθε είδους έσοδα που 

πραγµατοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, τα οποία 

δεν αποτελούν αντικείµενο φόρου, 

   δ) συνεταιρισµοί και ενώσεις αυτών, 

  ε) κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή µη κερδοσκοπικές εταιρείες, 

συµµετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα, 

   στ) κοινοπραξίες, 

   ζ) οι νοµικές οντότητες που δεν περιλαµβάνονται σε µια από τις προηγούµενες 

περιπτώσεις, όπως οργανισµοί, κάθε µορφή προσωπικής επιχείρησης, κάθε µορφή 

κοινής επιχείρησης, κάθε µορφής εταιρίας διαχείρισης κεφαλαίου ή περιουσίας ή 
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διαθήκης ή κληρονοµιάς ή κληροδοσίας ή δωρεάς, υπεράκτια ή εξωχώρια εταιρία και 

κάθε µορφής εταιρία ιδιωτικών επενδύσεων. 

 

 

3.1.3. Απαλλασσόµενα νοµικά πρόσωπα (Άρθρο 46) 

 

Από το φόρο εισοδήµατος απαλλάσσονται: 

   α) οι φορείς γενικής κυβέρνησης µε εξαίρεση το εισόδηµα που αποκτούν από 

κεφάλαιο και υπεραξία µεταβίβασης κεφαλαίου, 

   β) η Τράπεζα της Ελλάδος, 

   γ) οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και οι οργανισµοί συλλογικών 

επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), 

   δ) οι διεθνείς οργανισµοί, υπό τον όρο ότι η απαλλαγή από το φόρο προβλέπεται 

βάσει διεθνούς συµβάσεως που έχει κυρωθεί στην ηµεδαπή ή τελεί υπό τον όρο της 

αµοιβαιότητας, 

   ε) το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου Α.Ε. σύµφωνα µε τη 

νοµοθεσία που το διέπει. 

 

 

3.2. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ 

 

3.2.1. Κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα (Άρθρο 47) 

 

1. Το κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Κεφαλαίου Γ', του Μέρους ∆εύτερου («Φόρος Εισοδήµατος Φυσικών 

Προσώπων») του Κ.Φ.Ε., εκτός από τις περιπτώσεις όπου ορίζεται διαφορετικά στο 

παρόν κεφάλαιο. 

   2. Όλα τα έσοδα που αποκτούν τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες που 

αναφέρονται στις περιπτώσεις του άρθρου 45 θεωρούνται έσοδα από επιχειρηµατική 

δραστηριότητα. 
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3.2.2.  Απαλλαγή ενδοοµιλικών µερισµάτων (Άρθρο 48) 

 

1. Τα ενδοοµιλικά µερίσµατα που εισπράττει ένα νοµικό πρόσωπο ή που είναι 

φορολογικός κάτοικος Ελλάδας απαλλάσσονται από το φόρο, εφόσον: 

   α) ο λήπτης φορολογούµενος κατέχει ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής τουλάχιστον 

δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας ή το πλήθος του µετοχικού ή βασικού κεφαλαίου ή 

των δικαιωµάτων ψήφου του νοµικού προσώπου που διανέµει, και 

   β) το ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής διακρατείται επί τουλάχιστον είκοσι τέσσερις 

(24) µήνες, και 

   γ) το νοµικό πρόσωπο που προβαίνει σε διανοµή κερδών, τα οποία υπόκεινται σε 

φόρο, δεν έχει έδρα σε κράτος που περιλαµβάνεται στα µη συνεργάσιµα κράτη 

σύµφωνα µε το άρθρο 65 του Κ.Φ.Ε.. 

   2. Η προηγούµενη παράγραφος ισχύει επίσης για νοµικά πρόσωπα που δεν είναι 

φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, εφόσον το ενδοοµιλικό µέρισµα συνδέεται µε 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες που διεξάγονται από αυτά τα νοµικά πρόσωπα εντός 

ή µέσω µόνιµης εγκατάστασης στην Ελλάδα. 

   3. Εάν διανέµονται κέρδη από νοµικό πρόσωπο σε λήπτη φορολογούµενο που δεν 

έχει διακρατήσει το ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής επί είκοσι τέσσερις (24) µήνες, 

αλλά πληροί την προϋπόθεση γ' της παραγράφου 1, καθώς και αυτή της παραγράφου 

2, ο λήπτης φορολογούµενος µπορεί προσωρινά να ζητήσει την απαλλαγή που 

παρέχεται στις εν λόγω παραγράφους, εφόσον παρέχει εγγύηση στη Φορολογική 

∆ιοίκηση ίση µε το ποσό του φόρου που θα όφειλε να καταβάλει σε περίπτωση µη 

χορήγησης της απαλλαγής. Η Φορολογική ∆ιοίκηση µπορεί να απαιτήσει την υπέρ 

αυτής κατάπτωση της εγγύησης, εφόσον ο λήπτης φορολογούµενος δεν διακρατεί το 

ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής επί τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) µήνες. Η 

απαλλαγή καθίσταται οριστική και η εγγύηση λήγει κατά την ηµεροµηνία που 

συµπληρώνονται είκοσι τέσσερις (24) µήνες διακράτησης του ελάχιστου ποσοστού 

συµµετοχής. 

   4. Εάν το νοµικό πρόσωπο που προβαίνει στη διανοµή: 

   α) περιλαµβάνεται στους τύπους που απαριθµούνται 

στο Παράρτηµα Ι Μέρος Α' της Οδηγίας 2011/96/Ε.Ε., όπως ισχύει, και 

   β) είναι φορολογικός κάτοικος κράτους - µέλους της Ε.Ε. σύµφωνα µε τη 

νοµοθεσία του κράτους αυτού και δεν θεωρείται φορολογικός κάτοικος τρίτου 
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κράτους εκτός Ε.Ε. κατ' εφαρµογή όρων σύµβασης αποφυγής διπλής φορολογίας που 

έχει συναφθεί µε αυτό το τρίτο κράτος, και 

   γ) υπόκειται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής, σε έναν από τους φόρους 

που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι Μέρος Β' της Οδηγίας 2011/96/Ε.Ε. ή σε 

οποιοδήποτε άλλο φόρο ενδεχοµένως στο µέλλον αντικαταστήσει έναν από τους 

φόρους αυτούς, η προϋπόθεση της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 θεωρείται ότι 

έχει εκπληρωθεί. 

   5. Εάν η διανοµή κερδών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και 2 προκύπτει από 

συµµετοχή σε άλλο νοµικό πρόσωπο, ο φορολογούµενος δεν µπορεί να εκπέσει τις 

επιχειρηµατικές δαπάνες που συνδέονται µε τη συµµετοχή αυτή. 

   6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ορίζονται τα έντυπα εφαρµογής του 

άρθρου αυτού. 

 

 

3.2.3. Υποκεφαλαιοδότηση (Άρθρο 49) 

 

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, οι δαπάνες τόκων δεν αναγνωρίζονται ως 

εκπιπτόµενες επιχειρηµατικές δαπάνες, στο βαθµό που οι πλεονάζουσες δαπάνες 

τόκων υπερβαίνουν το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των φορολογητέων κερδών προ 

τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA). Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και 

αποσβέσεων καθορίζονται µε βάση τις οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσονται 

σύµφωνα µε τους ελληνικούς κανόνες λογιστικής µε τις φορολογικές 

αναπροσαρµογές που προβλέπονται στον Κ.Φ.Ε.. 

   2. Ο όρος «πλεονάζουσες δαπάνες τόκων» σηµαίνει το πλεόνασµα των δαπανών 

τόκων έναντι του εισοδήµατος από τόκους. 

   3. Οι δαπάνες τόκων της παραγράφου 1 αναγνωρίζονται πλήρως ως εκπιπτόµενες 

επιχειρηµατικές δαπάνες, εφόσον η επιχείρηση: 

   α. δεν είναι µέλος οµίλου και 

   β. το ποσό των εγγεγραµµένων στα βιβλία καθαρών δαπανών τόκων δεν υπερβαίνει 

το ποσό του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ το χρόνο. 

   4. Κάθε δαπάνη τόκων που δεν εκπίπτει σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του 

παρόντος άρθρου µεταφέρεται για πέντε (5) έτη. 
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   5. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων δεν εφαρµόζονται για τα πιστωτικά 

ιδρύµατα. 

 

 

3.2.4. Ενδοοµιλικές συναλλαγές (Άρθρο 50) 

 

1. Όταν πραγµατοποιούνται συναλλαγές, µία ή περισσότερες, διεθνείς ή και εγχώριες, 

µε οικονοµικούς ή εµπορικούς όρους διαφορετικούς από εκείνους που θα ίσχυαν 

µεταξύ µη συνδεδεµένων προσώπων (ανεξάρτητων επιχειρήσεων) κατά την έννοια 

του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. ή µεταξύ των συνδεδεµένων επιχειρήσεων και τρίτων, 

οποιαδήποτε κέρδη τα οποία χωρίς τους όρους αυτούς θα είχαν πραγµατοποιηθεί από 

την ηµεδαπή επιχείρηση, αλλά τελικά δεν πραγµατοποιήθηκαν λόγω των 

διαφορετικών όρων (αρχή ίσων αποστάσεων), περιλαµβάνονται στα κέρδη της 

επιχείρησης µόνον στο βαθµό που δεν µειώνουν το ποσό του καταβλητέου φόρου. 

   2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται και ερµηνεύονται 

σύµφωνα µε τις γενικές αρχές και τις κατευθυντήριες γραµµές του ΟΟΣΑ για τις 

ενδοοµιλικές συναλλαγές. 

 

 

3.2.5. Μεταφορά λειτουργιών (Άρθρο 51) 

 

Κάθε επιχειρηµατική αναδιάρθρωση, η οποία µπορεί να θεωρηθεί ως εγχώρια ή 

διασυνοριακή αναδιοργάνωση λειτουργιών, περιουσιακών στοιχείων, κινδύνων ή και 

επιχειρηµατικών ευκαιριών, την οποία πραγµατοποιούν ή στην οποία εµπλέκονται 

συνδεδεµένα πρόσωπα µε συνδεδεµένα κέρδη εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του 

παρόντος άρθρου: 

   α) «Οι λειτουργίες, τα περιουσιακά στοιχεία, οι κίνδυνοι ή και οι επιχειρηµατικές 

ευκαιρίες που αναδιοργανώνονται, µεταφέρονται ή µεταβιβάζονται» θεωρούνται 

συνολικά ως «πακέτο µεταβίβασης» για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου. Για την 

εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου λαµβάνονται υπόψη τα περιουσιακά στοιχεία, 

οι χορηγήσεις αδειών χρήσης, καθώς και οι µεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων. 

   β) Σε περίπτωση κατά την οποία λόγω επιχειρηµατικής αναδιάρθρωσης διενεργείται 

µία συναλλαγή ή σειρά συναλλαγών, οι οποίες συνιστούν µεταβίβαση ή χορήγηση 
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άδειας χρήσης υπεραξίας ή άυλων περιουσιακών στοιχείων, η µεταβίβαση αυτή ή η 

χορήγηση άδειας χρήσης πρέπει να γίνεται έναντι αντίτιµου σύµφωνα µε την αρχή 

των ίσων αποστάσεων, λαµβάνοντας υπόψη τη συνολική αξία των υποκείµενων 

περιουσιακών στοιχείων, καθώς και τις σχετικές λειτουργίες και τους κινδύνους 

(«πακέτο µεταβίβασης»). 

   Στην περίπτωση αυτή περιλαµβάνονται ιδίως µεταβιβάσεις ή χορηγήσεις αδειών 

χρήσης µεµονωµένων περιουσιακών στοιχείων σε συνδυασµό µε λειτουργίες και 

κινδύνους που πρέπει να θεωρηθούν στενά συνδεδεµένες. 

   γ) Οι επιχειρηµατικές αναδιαρθρώσεις που προβλέπονται στις ανωτέρω περιπτώσεις 

δεν συνεπιφέρουν καµία αναπροσαρµογή όταν ο φορολογούµενος µπορεί να 

παράσχει αποδεικτικά στοιχεία που τεκµηριώνουν ότι δεν µεταβιβάστηκαν ούτε 

χορηγήθηκε άδεια χρήσης για ουσιώδη άυλα στοιχεία ή περιουσιακά στοιχεία και ότι 

καταβλήθηκε αντίτιµο σύµφωνα µε την αρχή των ίσων αποστάσεων, κατά τρόπο 

ώστε η ανάθεση κινδύνων και λειτουργιών είναι σύµφωνη µε την αρχή των ίσων 

αποστάσεων, µε συνεκτίµηση άλλων συγκρίσιµων περιπτώσεων. 

   δ) Στην περίπτωση που ο φορολογούµενος δεν µπορεί να παράσχει τα αποδεικτικά 

στοιχεία που ορίζονται στην περίπτωση γ', και δεν υπάρχει άλλη συγκρίσιµη 

συναλλαγή ή σειρά συναλλαγών, καθορίζεται ένα αντίτιµο σύµφωνα µε την αρχή των 

ίσων αποστάσεων µε βάση τη συνολική αξία των υποκείµενων περιουσιακών 

στοιχείων, λειτουργιών και κινδύνων («πακέτου µεταβίβασης») µε συνεκτίµηση της 

αναγόµενης παρούσας αξίας µελλοντικών κερδών που προσδοκώνται από τη 

µεταβίβαση ως σύνολο και συνδέονται µε τη λειτουργία και όλα τα συνδεδεµένα 

υποκείµενα περιουσιακά στοιχεία. Ο φορολογούµενος µπορεί να χρησιµοποιεί 

οποιαδήποτε άλλη µέθοδο, εφόσον µπορεί να αποδείξει ότι η συναλλαγή είναι 

σύµφωνη µε την αρχή των ίσων αποστάσεων. 

   Για τα έτη κατά τα οποία πραγµατοποιείται η επιχειρηµατική αναδιάρθρωση γίνεται 

η αντίστοιχη αναπροσαρµογή. 
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3.2.6. Εισφορές ενεργητικού έναντι µετοχών (Άρθρο 52) 

 

1. Το παρόν άρθρο αφορά σε µεταβιβάσεις κλάδων δραστηριότητας που ορίζονται 

στην παράγραφο 2, εφόσον επιλεγεί η υπαγωγή σε αυτό από εισφέρουσες ή λήπτριες 

εταιρείες και πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου. 

   2. Ως «εισφορά ενεργητικού» θεωρείται κάθε πράξη µε την οποία µια εταιρεία 

(εφεξής η «εισφέρουσα εταιρεία»), χωρίς να λυθεί, µεταβιβάζει έναν ή περισσότερους 

κλάδους δραστηριότητας σε άλλη εταιρεία (εφεξής η «λήπτρια εταιρεία»), έναντι της 

έκδοσης ή µεταβίβασης τίτλων του εταιρικού κεφαλαίου της λήπτριας εταιρείας. Ως 

«κλάδος δραστηριότητας» θεωρείται το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και 

του παθητικού ενός τµήµατος µιας επιχείρησης, τα οποία συνιστούν από οργανωτική 

άποψη αυτόνοµη εκµετάλλευση, δηλαδή ένα σύνολο ικανό να λειτουργήσει 

αυτοδύναµα. Ως εισφορά ενεργητικού νοείται και η µετατροπή υποκαταστήµατος σε 

θυγατρική εταιρεία. 

   3. Κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, η εισφορά ενεργητικού δεν 

συνεπάγεται, κατά τον χρόνο της εισφοράς ενεργητικού, καµία φορολογία των 

υπεραξιών οι οποίες υπολογίζονται βάσει της διαφοράς µεταξύ της πραγµατικής 

αξίας των µεταβιβαζοµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και της λογιστικής 

αξίας τους 

   4. Κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, η λήπτρια εταιρεία πραγµατοποιεί τις 

αποσβέσεις των στοιχείων του ενεργητικού σύµφωνα µε τους κανόνες που θα ίσχυαν 

για την εισφέρουσα εταιρεία, εάν δεν είχε γίνει η εισφορά ενεργητικού. 

   5. Κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, η λήπτρια εταιρεία µπορεί να 

αναλάβει αποθεµατικά και προβλέψεις που σχηµάτισε η εισφέρουσα εταιρεία και τα 

οποία σχετίζονται µε τον κλάδο ή τους κλάδους δραστηριότητας που µεταβιβάζονται 

και τα οποία απολάµβαναν φορολογικές απαλλαγές υπό τις προϋποθέσεις που θα 

ίσχυαν για την εισφέρουσα εταιρεία, εάν δεν είχε γίνει η µεταβίβαση. Η λήπτρια 

εταιρεία αναλαµβάνει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της εισφέρουσας εταιρείας 

ως προς τα εν λόγω αποθεµατικά και προβλέψεις. 

   6. Κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, η λήπτρια εταιρεία µπορεί να 

µεταφέρει τις ζηµίες της εισφέρουσας εταιρείας που σχετίζονται µε τον κλάδο ή τους 

κλάδους δραστηριότητας που µεταβιβάζονται µε τις ίδιες προϋποθέσεις που θα 

ίσχυαν για την εισφέρουσα εταιρεία, εάν δεν είχε γίνει η µεταβίβαση. 
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   7. Κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, η εισφέρουσα εταιρεία αποτιµά τους 

τίτλους που λαµβάνει από τη λήπτρια εταιρεία στην αγοραία τους αξία κατά το χρόνο 

της µεταβίβασης. 

   8. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται µόνον εφόσον οι εισφέρουσες και οι λήπτριες 

εταιρείες έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος 

   - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

   9. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται: 

   α) στην εισφορά ενεργητικού, εφόσον η εισφέρουσα και η λήπτρια εταιρεία είναι 

και οι δύο φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, 

   β) στην εισφορά ενεργητικού, εφόσον η εισφέρουσα εταιρεία είναι φορολογικός 

κάτοικος άλλου κράτους 

   - µέλους της Ε.Ε. και η λήπτρια εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, και 

µε την προϋπόθεση ότι µετά τη µεταβίβαση τα στοιχεία του ενεργητικού, οι 

υποχρεώσεις, τα αποθεµατικά, οι προβλέψεις και οι ζηµίες που µεταβιβάζονται δεν 

συνδέονται µε µόνιµη εγκατάσταση εκτός Ελλάδας της λήπτριας εταιρείας, 

   γ) στην εισφορά ενεργητικού, εφόσον η λήπτρια εταιρεία είναι κάτοικος άλλου 

κράτους - µέλους της Ε.Ε. και η εισφέρουσα εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος 

Ελλάδος ή άλλου κράτους - µέλους της Ε.Ε. µε µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα, 

και µε την προϋπόθεση ότι µετά τη µεταβίβαση, τα στοιχεία του ενεργητικού, οι 

υποχρεώσεις, τα αποθεµατικά, οι προβλέψεις και οι ζηµίες που µεταβιβάζονται 

συνδέονται µε µόνιµη εγκατάσταση που τηρεί στην Ελλάδα η λήπτρια εταιρεία. 

   10. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται σε µεταβίβαση κλάδου ή κλάδων δραστηριότητας 

που συνιστούν µία ή περισσότερες µόνιµες εγκαταστάσεις που ευρίσκονται σε άλλο 

κράτος - µέλος της Ε.Ε., εφόσον η εισφέρουσα εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος 

Ελλάδος και η λήπτρια εταιρεία είναι κάτοικος άλλου κράτους - µέλους της Ε.Ε., 

Στην περίπτωση αυτή, δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4, 5 και 6, 

αλλά η εισφέρουσα εταιρεία δικαιούται πίστωσης έναντι του ποσού του φόρου που 

προκύπτει συνεπεία της µεταβίβασης σχετικά µε κάθε φόρο που θα επιβάλλονταν σε 

αυτό το κράτος - µέλος για τη µεταβίβαση, εάν δεν ετύγχαναν εφαρµογής οι διατάξεις 

της Οδηγίας 2009/133/ ΕΚ, όπως ισχύει. 

   11. Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου εµπίπτουν οι εταιρείες που: 

   α) περιλαµβάνονται στους τύπους που απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι Μέρος Α' 

της Οδηγίας 2009/133/ΕΚ, όπως ισχύει, 
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   β) είναι φορολογικοί κάτοικοι κράτους - µέλους της Ε.Ε. σύµφωνα µε τη νοµοθεσία 

του κράτους αυτού και δεν θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι τρίτου κράτους εκτός 

Ε.Ε. κατ' εφαρµογή όρων σύµβασης αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί 

µε αυτό το τρίτο κράτος, 

   γ) υπόκεινται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής, σε έναν από τους 

φόρους που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι Μέρος Β' της Οδηγίας 2009/133/ΕΚ ή σε 

οποιοδήποτε άλλο φόρο ενδεχοµένως στο µέλλον αντικαταστήσει έναν από τους 

φόρους αυτούς. 

   12. Η Φορολογική ∆ιοίκηση προκειµένου να αποφευχθεί η καταστρατήγηση των 

διατάξεων του άρθρου αυτού δύναται να επιβάλλει προϋποθέσεις για την εφαρµογή 

του. Η λήπτρια εταιρεία υποχρεούται να διατηρήσει τους τίτλους που αποκτήθηκαν 

από την εισφορά ενεργητικού για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) ετών, 

εκτός αν αποδείξει ότι η µεταβίβαση των τίτλων δεν έχει ως σκοπό τη φοροαποφυγή 

ή φοροδιαφυγή. 

   13. Η εισφέρουσα εταιρεία και η λήπτρια εταιρεία πρέπει αµφότερες να έχουν το 

ίδιο φορολογικό καθεστώς. 

 

 

3.2.7. Ανταλλαγή µετοχών (Άρθρο 53) 

 

1. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται σε µέτοχο ή εταίρο που µέσω ανταλλαγής µετοχών ή 

εταιρικών µεριδίων, αποκτά τίτλους µιας εταιρείας σε αντάλλαγµα τίτλων άλλης 

εταιρείας όπως ορίζεται στις επόµενες παραγράφους, εφόσον επιλεγεί η υπαγωγή σε 

αυτό από τον µέτοχο ή εταίρο και πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου. 

   2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «ανταλλαγή µετοχών» θεωρείται 

κάθε πράξη µε την οποία µία εταιρεία (εφεξής: «η αποκτώσα εταιρεία») αποκτά 

τίτλους άλλης εταιρείας (εφεξής: «η αποκτώµενη εταιρεία») σε αντάλλαγµα για την 

έκδοση ή τη µεταβίβαση τίτλων αυτής προς τους µετόχους ή εταίρους της 

αποκτώµενης εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι ύστερα από την ανταλλαγή µετοχών 

η αποκτώσα εταιρεία θα κατέχει τουλάχιστον την πλειοψηφία των δικαιωµάτων 

ψήφου της αποκτώµενης εταιρείας ή το πενήντα τοις εκατό (50%) και µία µετοχή 

τουλάχιστον της αξίας του µετοχικού κεφαλαίου της αποκτώµενης εταιρείας. Για το 

σκοπό αυτόν η εξαγορά που πραγµατοποιείται από την αποκτώσα εταιρεία µέσω 



 

 

76 

 

αναγνωρισµένου χρηµατιστηρίου αξιών νοείται ως ενιαία συναλλαγή υπό την 

προϋπόθεση ότι συντελείται εντός περιόδου έξι (6) µηνών. 

   3. Στην περίπτωση της ανταλλαγής µετοχών, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2, η 

αποκτώσα εταιρεία µπορεί να προβεί σε χρηµατική καταβολή έναντι της έκδοσης ή 

µεταβίβασης τίτλων, υπό την προϋπόθεση ότι η χρηµατική καταβολή δεν θα 

υπερβαίνει το δέκα (10%) της ονοµαστικής αξίας, ή, αν δεν υπάρχει ονοµαστική αξία, 

το δέκα τοις εκατό (10%) της λογιστικής αξίας των τίτλων. 

   4. Κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, ο µέτοχος ή εταίρος της αποκτώµενης 

εταιρείας δεν υπόκειται, κατά το χρόνο της ανταλλαγής µετοχών, σε φόρο για την 

υπεραξία που αποκτά λόγω της ανταλλαγής, µε εξαίρεση το τµήµα που αντιστοιχεί, 

κατ' αναλογία, σε τυχόν χρηµατική καταβολή. 

   5. Κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, ο µέτοχος ή εταίρος δεν αποδίδει 

στους τίτλους που λαµβάνει ως αντάλλαγµα, µεγαλύτερη αξία από τη λογιστική αξία 

που είχαν οι ανταλλασσόµενοι τίτλοι αµέσως πριν την ανταλλαγή µετοχών. Η 

αποκτώσα εταιρεία αποτιµά τους τίτλους που λαµβάνει από τον µέτοχο στην αγοραία 

τους τιµή κατά το χρόνο της ανταλλαγής. 

   6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται υπό την προϋπόθεση ότι η 

αποκτώσα και η αποκτώµενη εταιρεία είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος και/ή 

άλλου κράτους - µέλους της Ε.Ε. και: 

   α) ο µέτοχος είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, ή 

   β) ο µέτοχος δεν είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος και κατέχει τόσο τους 

αρχικούς τίτλους όσο και τους νέους τίτλους - µέσω µόνιµης εγκατάστασης που 

διατηρεί στην Ελλάδα. 

   7. Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου εµπίπτουν οι εταιρείες που: 

   α) περιλαµβάνονται στους τύπους που απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι Μέρος Α' 

της Οδηγίας 2009/133/ΕΚ, όπως ισχύει, 

   β) είναι φορολογικοί κάτοικοι κράτους - µέλους της Ε.Ε. σύµφωνα µε τη νοµοθεσία 

του κράτους αυτού και δεν θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι τρίτου κράτους εκτός 

Ε.Ε. κατ' εφαρµογή όρων σύµβασης αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί 

µε αυτό το τρίτο κράτος, 

   γ) υπόκεινται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής, σε έναν από τους 

φόρους που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι Μέρος Β' της Οδηγίας 2009/133/ΕΚ ή σε 

οποιοδήποτε άλλο φόρο ενδεχοµένως στο µέλλον αντικαταστήσει έναν από τους 

φόρους αυτούς. 
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3.2.8. Συγχωνεύσεις και διασπάσεις (Άρθρο 54) 

 

1. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται σε συγχωνεύσεις και διασπάσεις, όπως ορίζονται 

στις παραγράφους 2, 3 και 4, εφόσον ζητηθεί από την εισφέρουσα και τη λήπτρια 

εταιρεία ή εταιρείες, ή εφόσον επιλεγεί η υπαγωγή σε αυτό από µέτοχο ή εταίρο της 

εισφέρουσας εταιρείας, και πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις 

ακόλουθες παραγράφους. 

   2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως «συγχώνευση» θεωρείται κάθε πράξη 

µε την οποία: 

   α) µία ή περισσότερες εταιρείες (εφεξής: οι «εισφέρουσες εταιρείες»), κατά τη 

διάλυσή τους χωρίς να τεθούν υπό καθεστώς εκκαθάρισης, µεταβιβάζουν όλα τα 

στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού τους σε άλλη υφιστάµενη εταιρεία 

(εφεξής: η «λήπτρια εταιρεία») µε αντάλλαγµα την έκδοση ή µεταβίβαση στους 

µετόχους ή εταίρους της εισφέρουσας εταιρείας τίτλων του εταιρικού κεφαλαίου της 

λήπτριας εταιρείας, 

   β) δύο ή περισσότερες εταιρείες (εφεξής: οι «εισφέρουσες εταιρείες»), κατά τη 

διάλυσή τους χωρίς να τεθούν υπό καθεστώς εκκαθάρισης, µεταβιβάζουν όλα τα 

στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού τους σε εταιρεία που συστήνουν 

(εφεξής: η «λήπτρια εταιρεία») µε αντάλλαγµα την έκδοση ή τη µεταβίβαση στους 

µετόχους ή εταίρους της εισφέρουσας εταιρείας τίτλων του εταιρικού κεφαλαίου της 

λήπτριας εταιρείας. 

   3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως «διάσπαση» θεωρείται κάθε πράξη µε 

την οποία: 

   α) µία εταιρεία (εφεξής: η «εισφέρουσα εταιρεία»), κατά τη διάλυσή της χωρίς να 

τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης, µεταβιβάζει όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και 

του παθητικού της σε δύο ή περισσότερες υφιστάµενες ή νέες εταιρείες (εφεξής: οι 

λήπτριες εταιρείες) µε αντάλλαγµα την κατ' αναλογία (pro rata) έκδοση ή µεταβίβαση 

στους µετόχους ή εταίρους της τίτλων του εταιρικού κεφαλαίου των ληπτριών 

εταιρειών, 

   β) µία εταιρεία (εφεξής: η «εισφέρουσα εταιρεία») µεταβιβάζει χωρίς να λυθεί έναν 

ή περισσότερους κλάδους δραστηριότητας σε µία ή περισσότερες υφιστάµενες ή νέες 

εταιρείες (εφεξής: οι «λήπτριες εταιρείες»), αφήνοντας τουλάχιστον έναν κλάδο 

δραστηριότητας στην εισφέρουσα εταιρεία, µε αντάλλαγµα την κατ' αναλογία (pro 
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rata) έκδοση ή µεταβίβαση στους µετόχους ή εταίρους της ή τίτλων του εταιρικού 

κεφαλαίου των ληπτριών εταιρειών. 

   Ως κλάδος δραστηριότητας θεωρείται το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού 

και παθητικού ενός τµήµατος µιας εταιρείας, τα οποία συνιστούν από οργανωτική 

άποψη αυτόνοµη εκµετάλλευση, δηλαδή ένα σύνολο ικανό να λειτουργήσει 

αυτοδύναµα. 

   4. Σε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3, 

µπορεί να λάβει χώρα πρόσθετη χρηµατική καταβολή από τη λήπτρια εταιρεία ή 

εταιρείες πέραν της έκδοσης ή µεταβίβασης τίτλων, µε την προϋπόθεση ότι η 

χρηµατική καταβολή δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της ονοµαστικής 

αξίας, ή αν δεν υπάρχει ονοµαστική αξία, το δέκα τοις εκατό (10%) της λογιστικής 

αξίας των τίτλων. 

   5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται µόνον εφόσον η εισφέρουσα 

εταιρεία ή εταιρείες και η λήπτρια εταιρεία ή εταιρείες είναι φορολογικοί κάτοικοι 

Ελλάδος και/ή άλλου κράτους - µέλους της Ε.Ε.. 

   6. Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου εµπίπτουν οι εταιρείες που: 

   α) περιλαµβάνονται στους τύπους που απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι Μέρος Α 

της Οδηγίας 2009/133/ΕΚ, όπως ισχύει, 

   β) είναι φορολογικοί κάτοικοι κράτους - µέλους της Ε.Ε. σύµφωνα µε τη νοµοθεσία 

του κράτους αυτού και δεν θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι τρίτου κράτους εκτός 

Ε.Ε. κατ' εφαρµογή όρων σύµβασης αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί 

µε αυτό το τρίτο κράτος, 

   γ) υπόκεινται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής, σε έναν από τους 

φόρους που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι Μέρος Β της Οδηγίας 2009/133/ΕΚ ή σε 

οποιοδήποτε άλλο φόρο ενδεχοµένως στο µέλλον αντικαταστήσει έναν από τους 

φόρους αυτούς. 

   7. Όπου στο παρόν άρθρο γίνεται αναφορά σε εισφέρουσα ή σε λήπτρια εταιρεία, 

αυτή ισχύει και για δύο ή περισσότερες εισφέρουσες ή λήπτριες εταιρείες. 

   8. Κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, η συγχώνευση ή η διάσπαση δεν 

συνεπάγεται, κατά τον χρόνο της συγχώνευσης ή της διάσπασης, καµία φορολογία 

των υπεραξιών οι οποίες υπολογίζονται βάσει της διαφοράς µεταξύ της πραγµατικής 

αξίας των µεταβιβαζοµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και της λογιστικής 

αξίας τους. 
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   9. Η λήπτρια εταιρεία διενεργεί αποσβέσεις των στοιχείων του ενεργητικού 

σύµφωνα µε τους κανόνες που θα ίσχυαν για την εισφέρουσα εταιρεία, εάν δεν είχε 

λάβει χώρα η συγχώνευση ή η διάσπαση. 

   10. Κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, η λήπτρια εταιρεία µπορεί να 

µεταφέρει τα αποθεµατικά και τις προβλέψεις που σχηµατίστηκαν από την 

εισφέρουσα εταιρεία, µε τις φορολογικές απαλλαγές και τους όρους που θα ίσχυαν 

για την εισφέρουσα εταιρεία, εάν η µεταβίβαση δεν είχε λάβει χώρα. Η λήπτρια 

εταιρεία αναλαµβάνει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της εισφέρουσας εταιρείας 

ως προς τα εν λόγω αποθεµατικά και προβλέψεις. 

   11. Κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, η λήπτρια εταιρεία µπορεί να 

µεταφέρει τις ζηµίες της εισφέρουσας εταιρείας, υπό τους ίδιους όρους που θα ίσχυαν 

για την εισφέρουσα εταιρεία, εάν η συγχώνευση ή η διάσπαση δεν είχε λάβει χώρα. 

   12. Κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, αν η λήπτρια εταιρεία συµµετέχει 

στο εταιρικό κεφάλαιο της εισφέρουσας εταιρείας απαλλάσσεται από το φόρο για 

κάθε υπεραξία που προκύπτει λόγω της ακύρωσης αυτής της συµµετοχής. 

   13. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου µπορεί να εφαρµοστούν για τη µεταβίβαση 

στοιχείων ενεργητικού και παθητικού: 

   α) στη µεταβίβαση κλάδου ή κλάδων δραστηριότητας που βρίσκονται στην Ελλάδα 

ή σε άλλο κράτος - µέλος της Ε.Ε., εφόσον η εισφέρουσα και η λήπτρια εταιρεία είναι 

και οι δύο φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, 

   β) εφόσον η εισφέρουσα εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος άλλου κράτους - 

µέλους της Ε.Ε., και η λήπτρια εταιρεία είναι κάτοικος Ελλάδος, στο βαθµό που µετά 

τη συγχώνευση ή τη διάσπαση τα στοιχεία του ενεργητικού, οι υποχρεώσεις, τα 

αποθεµατικά, οι προβλέψεις και οι ζηµίες που µεταβιβάζονται δεν συνδέονται µε 

εκτός Ελλάδος µόνιµη εγκατάσταση της λήπτριας εταιρείας, 

   γ) εφόσον η λήπτρια εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος άλλου κράτους - µέλους 

της Ε.Ε. και η εισφέρουσα εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος ή άλλου 

κράτους - µέλους της Ε.Ε., στο βαθµό που µετά τη συγχώνευση ή τη διάσπαση τα 

στοιχεία του ενεργητικού, οι υποχρεώσεις, τα αποθεµατικά, οι προβλέψεις και οι 

ζηµίες που µεταβιβάζονται συνδέονται µε µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα της 

λήπτριας εταιρείας. 

   14. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου µπορεί να εφαρµοστούν εφόσον η 

εισφέρουσα εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος και η λήπτρια εταιρεία 

είναι κάτοικος άλλου κράτους - µέλους της Ε.Ε., στο βαθµό που η συγχώνευση ή η 
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διάσπαση επιφέρει τη µεταβίβαση κλάδου δραστηριότητας που συνιστά µόνιµη 

εγκατάσταση σε άλλο κράτος - µέλος της Ε.Ε.. Σε αυτή την περίπτωση, δεν 

εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 5, 6, 7 και 8, αλλά η εισφέρουσα 

εταιρεία δικαιούται πίστωσης έναντι του ποσού του φόρου που προκύπτει ως 

αποτέλεσµα της συγχώνευσης ή διάσπασης σε σχέση µε κάθε φόρο που θα 

επιβαλλόταν στο εν λόγω κράτος - µέλος της Ε.Ε. στο οποίο βρίσκεται η µόνιµη 

εγκατάσταση ως αποτέλεσµα της συγχώνευσης ή διάσπασης, εάν δεν ετύγχαναν 

εφαρµογής οι διατάξεις της Οδηγίας 2009/133/ΕΚ όπως ισχύει. 

   15. Κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, ο µέτοχος ή εταίρος της 

εισφέρουσας εταιρείας δεν υπόκειται σε φόρο για την υπεραξία που αποκτά λόγω της 

συγχώνευσης ή της διάσπασης, µε εξαίρεση το τµήµα που αντιστοιχεί, κατ' αναλογία, 

σε τυχόν χρηµατική καταβολή. 

   16. Κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, ο µέτοχος ή εταίρος δεν αποδίδει 

στους τίτλους που λαµβάνει ως αντάλλαγµα, µεγαλύτερη αξία από τη λογιστική αξία 

που είχαν οι ανταλλασσόµενοι τίτλοι αµέσως πριν την ανταλλαγή µετοχών. 

   17. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου µπορεί να εφαρµοστούν σε µέτοχο οποίος, 

σε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης, ανταλλάσσει τίτλους της εισφέρουσας 

εταιρείας µε τίτλους της λήπτριας εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι: 

   α) ο µέτοχος είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, ή 

   β) ο µέτοχος δεν είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος και διακρατεί τόσο τίτλους 

της εισφέρουσας όσο και αυτούς της λήπτριας εταιρείας µέσω µόνιµης εγκατάστασης 

που διατηρεί στην Ελλάδα. 

 

 

3.2.9. Μεταφορά της καταστατικής έδρας µίας SE ή µίας SCE 

(Άρθρο 55) 

 

1. Η µεταφορά από την Ελλάδα σε άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 

καταστατικής έδρας µίας ευρωπαϊκής εταιρείας (SE) ή µία ευρωπαϊκής 

συνεταιριστικής εταιρείας (SCE) σύµφωνα µε τις διατάξεις των Κανονισµών 

2157/2001 του Συµβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 2001 (Ε.Ε.Κ L 294/1/10.11.2001) και 

435/2003 του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 (Ε.Ε.Κ L 207/1/ 18.8.2003) 

αντίστοιχα, χωρίς λύση της εταιρείας ή σύσταση νέου νοµικού προσώπου δεν 



 

 

81 

 

συνεπάγεται φορολογία των υπεραξιών που υπολογίζονται σύµφωνα µε την 

παράγραφο 8 του άρθρου 54 των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της 

SE ή της SCE, τα οποία προσαρτώνται σε µόνιµη εγκατάσταση αυτής στην Ελλάδα. 

Σε περίπτωση που τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή πάψουν να συνδέονται µε τη µόνιµη 

εγκατάσταση της SE ή SCE στην Ελλάδα ή µεταφερθούν σε άλλο κράτος - µέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι υπεραξίες του προηγούµενου εδαφίου υπόκεινται σε 

φορολογία σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις. 

   2. Η µόνιµη εγκατάσταση που δηµιουργείται κατ' εφαρµογή των διατάξεων της 

προηγούµενης παραγράφου, εξακολουθεί να υπολογίζει αποσβέσεις επί της αξίας των 

περιουσιακών στοιχείων που προσαρτώνται σε αυτή, µε τους ίδιους όρους και 

προϋποθέσεις ως εάν δεν είχε γίνει η µεταφορά της καταστατικής έδρας. 

   3. Προβλέψεις ή αποθεµατικά που είχε σχηµατίσει η ευρωπαϊκή εταιρεία (SE) ή η 

ευρωπαϊκή συνεταιριστική εταιρεία (SCE) πριν από τη µεταφορά της καταστατικής 

έδρας της σε άλλο κράτος - µέλος και τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο 

εισοδήµατος και δεν προκύπτουν από µόνιµη εγκατάσταση αυτής στην αλλοδαπή, δεν 

υπόκεινται σε φορολογία κατά το χρόνο της µεταφοράς της καταστατικής έδρας στο 

όνοµα της SE ή της SCE, µε την προϋπόθεση ότι συνεχίζουν να εµφανίζονται 

αυτούσια στα βιβλία της δηµιουργούµενης µόνιµης εγκατάστασής της στην Ελλάδα. 

Σε αντίθετη περίπτωση, υπόκειται σε φορολογία σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις. 

   4. Η µόνιµη εγκατάσταση διατηρεί τυχόν δικαίωµα µεταφοράς ζηµίας από 

παρελθούσες χρήσεις της SE ή της SCE, που µετέφερε την καταστατική της έδρα σε 

άλλο κράτος - µέλος σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. 

 

 

3.2.10. Μη εφαρµογή ευεργετηµάτων (Άρθρο 56) 

 

Τα ευεργετήµατα που προβλέπονται στα άρθρα 52, 53, 54 και 55 αίρονται ολικά ή 

µερικά, όταν κάποια από τις πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα αυτά έχει ως κύριο 

στόχο ή ως έναν από τους κύριους στόχους τη φοροδιαφυγή ή τη φοροαποφυγή. Το 

γεγονός ότι η πράξη δεν πραγµατοποιείται για οικονοµικά θεµιτούς λόγους, όπως 

είναι η αναδιάρθρωση ή η ορθολογικότερη οργάνωση των δραστηριοτήτων των 

εταιρειών που ενέχονται στη σχετική πράξη, µπορεί να αποτελέσει τεκµήριο ότι 
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κύριος ή ένας από τους κύριους στόχους της πράξης αυτής είναι η φοροδιαφυγή ή η 

φοροαποφυγή. 

 

 

3.2.11. Εκκαθάριση (Άρθρο 57) 

 

Το προϊόν της εκκαθάρισης θεωρείται διανοµή κέρδους κατά το φορολογικό έτος 

εντός του οποίου ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση του νοµικού προσώπου ή της νοµικής 

οντότητας, στο βαθµό που το εν λόγω προϊόν υπερβαίνει το καταβεβληµένο 

κεφάλαιο.  

 

 

3.3. Φορολογικός Συντελεστής 

 

3.3.1. Φορολογικός συντελεστής (Άρθρο 58) 

 

1. Τα κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα που αποκτούν τα νοµικά πρόσωπα και οι 

νοµικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία φορολογούνται µε συντελεστή είκοσι 

έξι τοις εκατό (26%). Όταν οι προσωπικές εταιρίες που συστήθηκαν στην ηµεδαπή ή 

αλλοδαπή, συνεταιρισµοί, και ενώσεις αυτών, κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές 

κερδοσκοπικές ή µη κερδοσκοπικές εταιρίες, συµµετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν 

επιχείρηση ή επάγγελµα, τηρούν απλογραφικά βιβλία τα κέρδη που αποκτούν από 

επιχειρηµατική δραστηριότητα φορολογούνται σύµφωνα µε την κλίµακα της παραγράφου 

1 του άρθρου 29, δηλαδή εισόδηµα µέχρι 55.000€, συντελεστής 26% και εισόδηµα άνω 

των 55.000€, συντελεστής 33%. 

 Σηµείωση: Σε συνδυασµό µε τα παραπάνω πρέπει να αναφερθεί το άρθρο 36, 

ότι ο ορισµός «µερίσµατα» σηµαίνει το εισόδηµα που προκύπτει από µετοχές, ιδρυτικούς 

τίτλους, ή άλλα δικαιώµατα συµµετοχής σε κέρδη τα οποία δεν αποτελούν απαιτήσεις 

από οφειλές (χρέη), καθώς και το εισόδηµα από άλλα εταιρικά δικαιώµατα, στα οποία 

περιλαµβάνονται τα µερίδια, οι µερίδες συµπεριλαµβανοµένων των προµερισµάτων, και 

µαθηµατικών αποθεµάτων, οι συµµετοχές σε κέρδη προσωπικών επιχειρήσεων, οι 

διανοµές των κερδών, από κάθε είδους νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, καθώς και 

άλλο συναφές διανεµόµενο ποσό. Έτσι, σύµφωνα µε το παραπάνω άρθρο στη 

φορολογία εισοδηµάτων υπόκεινται και οι Ο.Ε. και Ε.Ε. αστικές και κάθε είδους νοµικό 

πρόσωπο. 
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   2. Τα κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα που αποκτούν οι αγροτικοί 

συνεταιρισµοί και οι οµάδες παραγωγών φορολογούνται µε συντελεστή δεκατρία τοις 

εκατό (13%). 

   3. Ο φορολογούµενος που αποκτά εισόδηµα το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση 

φόρου σύµφωνα µε το άρθρο 62 περιλαµβάνει το εισόδηµα αυτό στα φορολογητέα κέρδη 

του πριν την αφαίρεση του παρακρατούµενου φόρου. Ο πληρωτέος από το 

φορολογούµενο φόρος σε σχέση µε το εν λόγω εισόδηµα µειώνεται κατά το ποσό του 

φόρου που παρακρατήθηκε.  
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4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 

 

 

4.1. ΦΟΡΟΛΟΦΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ 

 

4.1.1. Φορολόγηση στην πηγή (Άρθρο 59) 

 

1. Τα ακόλουθα πρόσωπα υποχρεούνται να παρακρατούν φόρο σύµφωνα µε το 

σύστηµα φορολόγησης στην πηγή: 

   α) κάθε φυσικό πρόσωπο που αποκτά κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα ή 

νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα που διενεργεί πληρωµές ή δίνει παροχές σε είδος 

στους εργαζοµένους τους, 

   β) κάθε νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα που καταβάλλει συντάξεις σε φυσικά 

πρόσωπα, 

   γ) ταµεία κοινωνικής ασφάλισης ή παρόµοιες οντότητες που διενεργούν πληρωµές 

στους ασφαλισµένους τους. 

   2. Το πρόσωπο, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, το οποίο καταβάλλει 

εισόδηµα για µισθωτή εργασία σύµφωνα µε το άρθρο 12, φέρει την ευθύνη 

παρακράτησης φόρου και απόδοσής του στο κράτος. Εάν δεν διενεργείται 

παρακράτηση, ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλλει το φόρο που δεν παρακρατήθηκε, 

καθώς και τυχόν πρόστιµα και ποινές που προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία. 

   3. Εισόδηµα που απαλλάσσεται από το φόρο δεν υπόκειται σε παρακράτηση. 

 

 

4.1.2. Φορολογικός συντελεστής (Άρθρο 60) 

 

1. Το µηνιαίο εισόδηµα από µισθωτή εργασία και συντάξεις, συµπεριλαµβανοµένων 

των παροχών σε είδος και των εφάπαξ παροχών, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 

µε βάση την κλίµακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15 και του άρθρου 16 µετά από 

προηγούµενη αναγωγή του σε ετήσιο. 

   2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, το εισόδηµα από µισθωτή εργασία που 

αποκτούν οι αξιωµατικοί και το κατώτερο πλήρωµα που υπηρετεί σε πλοία του 
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εµπορικού ναυτικού υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύµφωνα µε τους συντελεστές 

της παραγράφου 2 του άρθρου 15. 

   3. Ο φόρος που παρακρατείται σύµφωνα µε τις διατάξεις των προηγούµενων 

παραγράφων µειώνεται κατά ποσοστό ενάµιση τοις εκατό ( 1,5%) κατά την 

παρακράτησή του. 

   4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται ο τρόπος αναγωγής του 

µηνιαίου εισοδήµατος της παραγράφου 1 σε ετήσιο, καθώς και κάθε άλλο σχετικό 

θέµα για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. 

   5. Στα εισοδήµατα από µισθωτή εργασία και συντάξεις που καταβάλλονται 

αναδροµικά, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 8, διενεργείται παρακράτηση 

µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο καταβαλλόµενο ποσό ανεξάρτητα από το 

έτος στο οποίο ανάγονται για να φορολογηθούν τα εισοδήµατα αυτά. 

 

 

4.2. Παρακράτηση Φόρου 

 

4.2.1.  Υπόχρεοι σε παρακράτηση (Άρθρο 61) 

 

Κάθε νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί 

επιχειρηµατική δραστηριότητα και έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, οι 

φορείς γενικής κυβέρνησης ή κάθε φορολογούµενος που δεν έχει τη φορολογική 

κατοικία του στην Ελλάδα, αλλά δραστηριοποιείται µέσω µόνιµης εγκατάστασης 

στην Ελλάδα, και προβαίνει σε πληρωµές σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 

62, καθώς και οι συµβολαιογράφοι για τις συναλλαγές της περίπτωσης στ' του 

άρθρου 62 υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου όπως ορίζεται στο άρθρο 64. 

 

 

4.2.2.  Πληρωµές υποκείµενες σε παρακράτηση (Άρθρο 62) 

 

   1. Οι ακόλουθες πληρωµές υπόκειται σε παρακράτηση φόρου: 

   α) µερίσµατα, 

   β) τόκοι, 

   γ) δικαιώµατα (royalties), 
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   δ) αµοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αµοιβές διοίκησης, αµοιβές για συµβουλευτικές 

υπηρεσίες και άλλες αµοιβές για παρόµοιες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως εάν έχουν 

παρασχεθεί στην Ελλάδα, όταν ο λήπτης της αµοιβής είναι φυσικό πρόσωπο, 

   ε) το ασφάλισµα που καταβάλλεται εφάπαξ ή µε τη µορφή περιοδικά 

καταβαλλόµενης παροχής στο πλαίσιο οµαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών 

συµβολαίων. 

   στ) η υπεραξία που αποκτά φυσικό πρόσωπο από µεταβίβαση ακίνητης περιουσίας 

σύµφωνα µε το άρθρο 41. 

   2. Τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες που έχουν τη φορολογική κατοικία 

τους στην Ελλάδα και λαµβάνουν αµοιβές για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην 

περίπτωση δ' της παραγράφου 1 δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, µε την 

επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 64. 

   3. Κάθε νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα που δεν έχει τη φορολογική κατοικία 

του στην Ελλάδα και λαµβάνει αµοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αµοιβές διοίκησης, 

αµοιβές για συµβουλευτικές υπηρεσίες ή και αµοιβές για παρόµοιες υπηρεσίες 

υπόκειται σε παρακράτηση φόρου. Στην περίπτωση που το ως άνω νοµικό πρόσωπο ή 

νοµική οντότητα επιλέξει να φορολογηθεί ως εάν το εν λόγω εισόδηµα να είχε 

αποκτηθεί κατά την άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας µέσω µόνιµης 

εγκατάστασης στην Ελλάδα, ο παρακρατηθείς φόρος πιστώνεται έναντι του 

οφειλόµενου φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων. 

 

 

4.2.3. Απαλλαγή για ορισµένες ενδοοµιλικές πληρωµές (Άρθρο 63) 

 

1. Ανεξάρτητα από το άρθρο 61, δεν παρακρατείται καθόλου φόρος από µερίσµατα 

και παρόµοιες πληρωµές που διανέµονται σε νοµικό πρόσωπο το οποίο 

περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα της Οδηγίας 2011/96/Ε.Ε. σχετικά µε το κοινό 

φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις µητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες 

διαφορετικών κρατών - µελών, όπως αυτή ισχύει, εφόσον: 

   α) το νοµικό πρόσωπο που εισπράττει κατέχει µετοχές, µερίδια ή συµµετοχή 

τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%), βάσει αξίας ή αριθµού, στο µετοχικό κεφάλαιο ή 

δικαιώµατα σε κέρδη, δικαιώµατα ψήφου του φορολογούµενου που προβαίνει στη 

διανοµή, 
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   β) το ελάχιστο ποσοστό κατοχής µετοχών ή µεριδίων ή συµµετοχής διακρατείται 

για τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) µήνες, και 

   γ) το νοµικό πρόσωπο που εισπράττει: 

   αα) περιλαµβάνεται στους τύπους απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι Μέρος Α της 

Οδηγίας 2011/96/ΕΕ, όπως ισχύει, και 

   ββ) είναι φορολογικός κάτοικος κράτους - µέλους της Ε.Ε. σύµφωνα µε τη 

νοµοθεσία του κράτους αυτού και δεν θεωρείται φορολογικός κάτοικος τρίτου 

κράτους εκτός Ε.Ε. κατ' εφαρµογή όρων σύµβασης αποφυγής διπλής φορολογίας που 

έχει συναφθεί µε αυτό το τρίτο κράτος, και 

   γγ) υπόκειται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής, σε έναν από τους 

φόρους που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι Μέρος Β της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ ή σε 

οποιονδήποτε άλλο φόρο ενδεχοµένως στο µέλλον αντικαταστήσει έναν από τους 

φόρους αυτούς. 

   2. Ανεξάρτητα από το άρθρο 61, δεν παρακρατείται φόρος από τόκους και 

δικαιώµατα (royalties) που καταβάλλονται σε νοµικό πρόσωπο που αναφέρεται στο 

Παράρτηµα της Οδηγίας 2003/49/ΕΚ για την καθιέρωση κοινού συστήµατος 

φορολόγησης των τόκων και των δικαιωµάτων που καταβάλλονται µεταξύ 

συνδεδεµένων προσώπων διαφορετικών κρατών - µελών, όπως αυτή ισχύει, εφόσον: 

   α) το νοµικό πρόσωπο ή η νοµική οντότητα που εισπράττει κατέχει άµεσα µετοχές, 

µερίδια ή συµµετοχή τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%), βάσει αξίας ή αριθµού, στο 

µετοχικό κεφάλαιο ή δικαιώµατα ψήφου του φορολογούµενου που προβαίνει στην 

καταβολή, 

   β) το ελάχιστο ποσοστό κατοχής µετοχών ή µεριδίων ή συµµετοχής διακρατείται 

για τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) µήνες, και 

   γ) το νοµικό πρόσωπο που εισπράττει : 

   αα) περιλαµβάνεται στους τύπους που απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι Μέρος Α 

της Οδηγίας 2009/133/ΕΚ, όπως ισχύει, και 

   ββ) είναι φορολογικός κάτοικος κράτους - µέλους της Ε.Ε. σύµφωνα µε τη 

νοµοθεσία του κράτους αυτού και δεν θεωρείται φορολογικός κάτοικος τρίτου 

κράτους εκτός Ε.Ε. κατ' εφαρµογή όρων σύµβασης αποφυγής διπλής φορολογίας που 

έχει συναφθεί µε αυτό το τρίτο κράτος, και 

   γγ) υπόκειται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής, σε έναν από τους 

φόρους που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι Μέρος Β' της Οδηγίας 2009/133/ΕΚ ή σε 
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οποιοδήποτε άλλο φόρο ενδεχοµένως στο µέλλον αντικαταστήσει έναν από τους 

φόρους αυτούς. 

   3. Εάν ένας φορολογούµενος που έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα 

διανείµει µέρισµα, καταβάλλει τόκους ή δικαιώµατα σε νοµικό πρόσωπο που δεν έχει 

συµπληρώσει είκοσι τέσσερις (24) µήνες διακράτησης του ελάχιστου ποσοστού 

κατοχής µετοχών ή µεριδίων ή συµµετοχής, αλλά κατά τα λοιπά πληροί τους όρους 

των παραγράφων 1 και 2, ο υπόχρεος σε παρακράτηση που έχει τη φορολογική 

κατοικία του στην Ελλάδα µπορεί προσωρινά να µην προβεί σε παρακράτηση φόρου, 

εφόσον καταθέσει (τραπεζική) εγγύηση στη Φορολογική ∆ιοίκηση ποσού ίσου προς: 

συντελεστής παρακράτησης 

 

1 -/- συντελεστής παρακράτησης 

 

x διανεµηθέν ή καταβληθέν ποσό 

 

   Η Φορολογική ∆ιοίκηση δύναται να απαιτήσει κατάπτωση της εγγύησης εάν το 

νοµικό πρόσωπο που εισέπραξε τα ποσά δεν διακράτησε το ελάχιστο ποσοστό 

κατοχής µετοχών ή µεριδίων ή συµµετοχής για τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) 

µήνες. Η απαλλαγή από την υποχρέωση παρακράτηση φόρου καθίσταται οριστική, 

και η εγγύηση λήγει την ηµεροµηνία κατά την οποία συµπληρώνονται είκοσι 

τέσσερις (24) µήνες διακράτησης του ελάχιστου ποσοστού κατοχής µετοχών ή 

µεριδίων ή συµµετοχής. 

   4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται τα έντυπα για την 

εφαρµογή των προηγούµενων παραγράφων και ρυθµίζονται οι αναγκαίες τεχνικές 

λεπτοµέρειες. 

 

 

4.2.4.  Συντελεστές παρακράτησης φόρου (Άρθρο 64) 

 

1. Οι συντελεστές παρακράτησης φόρου είναι οι εξής: 

   α) για µερίσµατα δέκα τοις εκατό (10%), 

   β) για τόκους δεκαπέντε τοις εκατό (15%), 

   γ) για δικαιώµατα (royalties) και λοιπές πληρωµές είκοσι τοις εκατό (20%), 
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   δ) για αµοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αµοιβές διοίκησης, αµοιβές για 

συµβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αµοιβές για παρόµοιες υπηρεσίες είκοσι τοις 

εκατό (20%). Κατ' εξαίρεση, για τις αµοιβές που εισπράττονται από εργολήπτες 

κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δηµοσίων, δηµοτικών και 

κοινοτικών ή λιµενικών προσόδων ο συντελεστής είναι τρία τοις εκατό (3%) επί της 

αξίας του υπό κατασκευή έργου ή του µισθώµατος, 

   ε) για το ασφάλισµα που καταβάλλεται µε τη µορφή περιοδικά καταβαλλόµενης 

παροχής δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Για το ασφάλισµα που καταβάλλεται εφάπαξ 

µέχρι του ποσού των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ δέκα τοις εκατό (10%) και για 

τα ποσά που υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ είκοσι τοις εκατό 

(20%). Οι συντελεστές των προηγούµενων εδαφίων της περίπτωσης αυτής 

αυξάνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) σε περίπτωση είσπραξης από τον 

δικαιούχο ποσού πρόωρης εξαγοράς. ∆εν θεωρείται πρόωρη εξαγορά κάθε καταβολή 

που πραγµατοποιείται σε εργαζόµενο ο οποίος έχει θεµελιώσει συνταξιοδοτικό 

δικαίωµα ή έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας του, καθώς και κάθε καταβολή που 

γίνεται χωρίς τη βούληση του εργαζοµένου, όπως σε περίπτωση απόλυσης του 

εργαζοµένου ή πτώχευσης του εργοδότη, 

   στ) για την υπεραξία από µεταβίβαση ακίνητης περιουσίας που αποκτά φυσικό 

πρόσωπο δεκαπέντε τοις εκατό (15%). 

   2. Οι φορείς γενικής κυβέρνησης κατά την προµήθεια κάθε είδους αγαθών ή 

υπηρεσιών από νοµικά πρόσωπα, υποχρεούνται, κατά την καταβολή ή την έκδοση 

της σχετικής εντολής πληρωµής της αξίας αυτών, να παρακρατούν φόρο 

εισοδήµατος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή 

υπηρεσιών µε συντελεστή ως ακολούθως: 

   αα) ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για τα υγρά καύσιµα και τα προϊόντα 

καπνοβιοµηχανίας, 

   ββ) ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα λοιπά αγαθά και 

   γγ) ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) για την παροχή υπηρεσιών. 

Εξαιρούνται από την παρακράτηση φόρου οι υπόχρεοι του πρώτου εδαφίου: 

   αα) όταν προµηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες και δεν απαιτείται 

σύµβαση, εφόσον η καθαρή αξία αυτών, κατά συναλλαγή, δεν υπερβαίνει το ποσό 

των εκατόν πενήντα (150) ευρώ, 

    ββ) όταν λαµβάνουν υπηρεσίες ή προµηθεύονται ηλεκτρικό ρεύµα, τηλεφωνικές 

συνδιαλέξεις, τηλεγραφήµατα, γραµµατόσηµα, φωταέριο, νερό και εισιτήρια γενικά, 
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   γγ) όπου προβλέπεται παρακράτηση ή προκαταβολή φόρου από άλλη διάταξη για 

το ίδιο έσοδο και 

   δδ) όταν προµηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες από τις πολεµικές 

βιοµηχανίες ΕΑΒ, ΕΒΟ, ΠΥΡΚΑΛ και ΕΛΘΟ, καθώς και από το Κέντρο 

Επιχειρηµατικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) και την Αναπτυξιακή Ενωση 

Μακεδονίας (ΑΝ.Ε.Μ.). 

   3. Η παρακράτηση φόρου εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση της παραγράφου 1 

σε περίπτωση που αυτός που λαµβάνει την πληρωµή, εκτός από τις αµοιβές που 

αναφέρονται στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1, η οποία υπόκειται σε 

παρακράτηση φόρου είναι φυσικό πρόσωπο που έχει τη φορολογική κατοικία του 

στην Ελλάδα ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα που δεν έχει τη φορολογική 

κατοικία του και δεν διατηρεί µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα. 

   4. Σε περίπτωση που η παρακράτηση φόρου δεν εξαντλεί τη φορολογική 

υποχρέωση ο παρακρατηθείς φόρος πιστώνεται έναντι του φόρου εισοδήµατος που 

πρέπει να βεβαιωθεί από επιχειρηµατική δραστηριότητα ή του φόρου εισοδήµατος 

νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων, κατά περίπτωση. 

   5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται ειδικότερα ο τρόπος και 

ο χρόνος απόδοσης του παρακρατούµενου φόρου σύµφωνα µε τις ανωτέρω 

παραγράφους, ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης, καθώς και κάθε άλλο 

σχετικό θέµα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. 
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5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΙ 

ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗΣ  

 

 

5.1. Κράτη µη συνεργάσιµα στο φορολογικό τοµέα και κράτη µε 

προνοµιακό φορολογικό καθεστώς (Άρθρο 65) 

 

1. Κράτος για την εφαρµογή του παρόντος κεφαλαίου νοείται το κράτος ή η περιοχή 

δικαιοδοσίας ή η υπερπόντια χώρα ή το έδαφος που τελεί υπό οποιοδήποτε ειδικό 

καθεστώς σύνδεσης ή εξάρτησης κατά την έννοια του διεθνούς δικαίου. 

   2. Σύµβαση διοικητικής συνδροµής, για την εφαρµογή Κ.Φ.Ε. νοείται η 

διεθνής σύµβαση που επιτρέπει την ανταλλαγή όλων των πληροφοριών, που είναι 

απαραίτητες για την εφαρµογή της φορολογικής νοµοθεσίας των συµβαλλόµενων 

µερών. 

   3. Μη συνεργάσιµα κράτη είναι εκείνα που δεν είναι κράτη - µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κατάστασή τους σχετικά µε τη διαφάνεια και την ανταλλαγή 

των πληροφοριών σε φορολογικά θέµατα έχει εξεταστεί από τον Οργανισµό 

Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) και τα οποία: 

   α) δεν έχουν συνάψει και δεν εφαρµόζουν µε την Ελλάδα σύµβαση 

διοικητικής συνδροµής στο φορολογικό τοµέα και 

   β) δεν έχουν υπογράψει τέτοια σύµβαση διοικητικής συνδροµής µε 

τουλάχιστον δώδεκα άλλα κράτη. 

   Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά. 

   4. Τα µη συνεργάσιµα κράτη καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού 

Οικονοµικών ύστερα από τη διαπίστωση των προϋποθέσεων της προηγούµενης 

παραγράφου και περιλαµβάνονται σε κατάλογο που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα 

της Κυβερνήσεως. Ο κατάλογος δηµοσιεύεται τον Ιανουάριο κάθε έτους ως εξής: 

   α) Αφαιρούνται τα κράτη που µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης έχουν 

συνάψει και εφαρµόζουν µε την Ελλάδα σύµβαση διοικητικής συνδροµής. 

   β) Προστίθενται τα κράτη που: 
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   αα) ενώ έχουν συνάψει µε την Ελλάδα σύµβαση διοικητικής συνδροµής, οι 

διατάξεις της εν λόγω σύµβασης ή η εφαρµογή τους δεν επέτρεψαν στην ελληνική 

φορολογική διοίκηση να λάβει τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την 

εφαρµογή των διατάξεων της φορολογικής νοµοθεσίας, 

   ββ) δεν έχουν συνάψει µε την Ελλάδα σύµβαση διοικητικής συνδροµής, αν 

και η Ελλάδα είχε προτείνει, πριν την 1η Ιανουαρίου του προηγούµενου έτους, τη 

σύναψη τέτοιας σύµβασης. 

   γ) Αφαιρούνται ή προστίθενται τα κράτη που δεν έχουν συνάψει µε την 

Ελλάδα σύµβαση διοικητικής συνδροµής, στα οποία η Ελλάδα δεν είχε προτείνει τη 

σύναψη τέτοιας σύµβασης πριν την 1η Ιανουαρίου του προηγούµενου έτους και για 

τα οποία το Παγκόσµιο Φόρουµ για τη ∆ιαφάνεια και την Ανταλλαγή των 

πληροφοριών σε φορολογικά θέµατα που συστήθηκε µε απόφαση του Ο.Ο.Σ.Α. της 

17ης Σεπτεµβρίου 2009, θεωρεί ότι αντίστοιχα προβαίνουν ή όχι στην ανταλλαγή 

όλων των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την εφαρµογή των φορολογικών 

νοµοθεσιών των συµβαλλόµενων µερών. 

   5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου σχετικά µε τα µη συνεργάσιµα κράτη 

εφαρµόζονται για αυτά που προστίθενται στον κατάλογο της προηγούµενης 

παραγράφου, από την 1η Ιανουαρίου του εποµένου της δηµοσίευσης έτους. Γι' αυτά 

που αφαιρούνται από τον κατάλογο, η εφαρµογή των διατάξεων παύει από τη 

δηµοσίευσή του. 

   6. Για την εφαρµογή των διατάξεων του κεφαλαίου αυτού, το φυσικό ή 

νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα θεωρείται ότι υπόκειται σε προνοµιακό 

φορολογικό καθεστώς σε κράτος εκτός της Ελλάδας, όταν η φορολογική κατοικία 

τους βρίσκεται σε οποιοδήποτε κράτος, ακόµη και σε κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, εάν σε αυτό το κράτος: 

   α) δεν υπόκειται σε φορολογία ή, εάν υπόκειται, δεν φορολογείται εν τοις 

πράγµασι, ή 

   β) υπόκειται σε φόρο επί των κερδών ή των εισοδηµάτων ή του κεφαλαίου, 

ο οποίος είναι ίσος ή κατώτερος από το πενήντα τοις εκατό (50%) του συντελεστή 

φορολογίας νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων που θα οφειλόταν σύµφωνα 

µε τις διατάξεις της ελληνικής φορολογικής νοµοθεσίας, εάν ήταν φορολογικός 

κάτοικος ή διατηρούσε µόνιµη εγκατάσταση κατά την έννοια του άρθρου 6 του 

Κ.Φ.Ε. στην Ελλάδα. 
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   7. Τα κράτη που έχουν προνοµιακό φορολογικό καθεστώς καθορίζονται µε 

απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ύστερα από τη διαπίστωση των προϋποθέσεων 

της προηγούµενης παραγράφου και περιλαµβάνονται σε κατάλογο που δηµοσιεύεται 

στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο κατάλογος δηµοσιεύεται τον Ιανουάριο κάθε 

έτους. 

 

 

5.2. Ελεγχόµενες αλλοδαπές εταιρείες (ΕΑΕ) (Άρθρο 66) 

 

1. Το φορολογητέο εισόδηµα περιλαµβάνει το µη διανεµηθέν εισόδηµα νοµικού 

προσώπου ή νοµικής οντότητας που είναι φορολογικός κάτοικος άλλης χώρας, 

εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

   α) ο φορολογούµενος, µόνος του ή από κοινού µε τα συνδεδεµένα πρόσωπα, 

κατέχει, άµεσα ή έµµεσα, µετοχές, µερίδια, δικαιώµατα ψήφου ή συµµετοχής στο 

κεφάλαιο σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) ή δικαιούται να εισπράττει 

ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) των κερδών του εν λόγω νοµικού 

προσώπου ή νοµικής οντότητας, 

   β) το παραπάνω νοµικό πρόσωπο ή η νοµική οντότητα υπόκειται σε 

φορολογία σε µη συνεργάσιµο κράτος ή κράτος µε προνοµιακό φορολογικό 

καθεστώς, ήτοι σε ειδικό καθεστώς που επιτρέπει ουσιωδώς χαµηλότερο επίπεδο 

φορολογίας από ό,τι το γενικό καθεστώς, 

   γ) άνω του τριάντα τοις εκατό (30%) του καθαρού εισοδήµατος προ φόρων 

που πραγµατοποιεί το νοµικό πρόσωπο ή η νοµική οντότητα εµπίπτει σε µία ή 

περισσότερες από τις κατηγορίες που ορίζονται στην παράγραφο 3, 

   δ) δεν πρόκειται για εταιρεία, της οποίας η κύρια κατηγορία µετοχών 

αποτελεί αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη αγορά. 

   2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις που το νοµικό 

πρόσωπο ή η νοµική οντότητα είναι φορολογικός κάτοικος κράτους - µέλους της 

Ε.Ε., εκτός εάν η εγκατάσταση ή η οικονοµική δραστηριότητα του νοµικού 

προσώπου ή της νοµικής οντότητας συνιστά επίπλαστη κατάσταση που 

δηµιουργήθηκε µε ουσιαστικό σκοπό την αποφυγή του αναλογούντος φόρου. 

   Σε περίπτωση που το νοµικό πρόσωπο ή η νοµική οντότητα είναι 

φορολογικός κάτοικος χώρας που είναι συµβαλλόµενο µέρος της συµφωνίας για τον 
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Ε.Ο.Χ. και υφίσταται και εφαρµόζεται συµφωνία ανταλλαγής πληροφοριών, 

ανάλογης µε την ανταλλαγή πληροφοριών, κατόπιν αιτήσεως που προβλέπεται στην 

Οδηγία 2011/16/ ΕΕ, η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται, εκτός εάν η εγκατάσταση ή η 

οικονοµική δραστηριότητα του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας συνιστά 

επίπλαστη κατάσταση, που δηµιουργήθηκε µε ουσιαστικό σκοπό την αποφυγή του 

αναλογούντος φόρου. 

   3. Οι ακόλουθες κατηγορίες εισοδήµατος λαµβάνονται υπόψη για την 

εφαρµογή του στοιχείου γ' της παραγράφου 1, εφόσον άνω του πενήντα τοις εκατό 

(50%) της αντίστοιχης κατηγορίας εισοδήµατος του νοµικού προσώπου ή της νοµικής 

οντότητας προέρχεται από συναλλαγές µε τη φορολογούµενη εταιρεία ή τα 

συνδεδεµένα µε αυτή πρόσωπα: 

   α) τόκοι ή οποιοδήποτε άλλο εισόδηµα παράγεται από χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία, 

   β) δικαιώµατα ή οποιοδήποτε άλλο εισόδηµα παράγεται από πνευµατική 

ιδιοκτησία, 

   γ) µερίσµατα και εισόδηµα από τη µεταβίβαση µετοχών, 

   δ) εισόδηµα από κινητά περιουσιακά στοιχεία, ε) εισόδηµα από ακίνητη 

περιουσία, εκτός εάν το κράτος - µέλος του φορολογούµενου νοµικού προσώπου ή 

νοµικής οντότητας δεν θα είχε δικαίωµα να φορολογήσει το εισόδηµα βάσει 

συµφωνίας που έχει συναφθεί µε τρίτη χώρα, 

   στ) εισόδηµα από ασφαλιστικές, τραπεζικές και άλλες χρηµατοοικονοµικές 

δραστηριότητες. 

   4. Οι κατηγορίες εισοδήµατος που αναφέρονται στην προηγούµενη 

παράγραφο υπολογίζονται στη βάση του φορολογικού έτους και µε το φορολογικό 

συντελεστή που ισχύει για τα κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα των φυσικών 

προσώπων σύµφωνα µε το ∆εύτερο Μέρος του παρόντα Κώδικα ή µε το φορολογικό 

συντελεστή που ισχύει για τα κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα των νοµικών 

προσώπων ή νοµικών οντοτήτων σύµφωνα µε το Τρίτο Μέρος, κατά περίπτωση.  
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6ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ 

 

 

6.1. Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος φυσικών 

προσώπων (Άρθρο 67) 

 

1. Ο φορολογούµενος που έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του 

υποχρεούται να δηλώνει όλα τα εισοδήµατά του, τα φορολογούµενα µε οποιοδήποτε 

τρόπο ή απαλλασσόµενα, στη Φορολογική ∆ιοίκηση ηλεκτρονικά. Σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις, η δήλωση αυτή µπορεί να υποβάλλεται στη Φορολογική ∆ιοίκηση σε 

έγχαρτη µορφή. 

   2. Για όλα τα εισοδήµατα της παραγράφου 1 δηλώνεται και ο παρακρατηθείς ή 

αποδοθείς, κατά περίπτωση, φόρος. 

   3. Η δήλωση υποβάλλεται κατά το χρονικό διάστηµα από την 1η Φεβρουαρίου 

µέχρι και την 30ή Ιουνίου του αµέσως επόµενου φορολογικού έτους. Σε περίπτωση 

που ο φορολογούµενος αποβιώσει ή µεταφέρει την κατοικία του στο εξωτερικό, η 

δήλωση υποβάλλεται από τους κατά περίπτωση υπόχρεους, καθ' όλη τη διάρκεια του 

φορολογικού έτους και συνοδεύεται από δικαιολογητικά και στοιχεία που 

καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. 

   4. Οι σύζυγοι, κατά τη διάρκεια του γάµου, υποχρεούνται να υποβάλουν κοινή 

δήλωση για τα εισοδήµατά τους στα οποία ο φόρος, τα τέλη και οι εισφορές που 

αναλογούν υπολογίζονται χωριστά στο εισόδηµα καθενός συζύγου. Οι τυχόν ζηµίες 

του εισοδήµατος του ενός συζύγου δεν συµψηφίζονται µε τα εισοδήµατα του άλλου 

συζύγου. Υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήµατα της 

συζύγου του. 

Ειδικότερα οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, ο καθένας για τα 

εισοδήµατά του, εφόσον: 

   α. Έχει διακοπεί η έγγαµη συµβίωση κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Το 

βάρος της απόδειξης για τη διακοπή φέρει ο φορολογούµενος. 

   β. Ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί 

σε δικαστική συµπαράσταση. 
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   Για τα εισοδήµατα των ανήλικων τέκνων, υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης 

είναι ο γονέας που ασκεί τη γονική µέριµνα σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του 

άρθρου 11. 

   5. Υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης είναι: 

   α) στις περιπτώσεις πτώχευσης ή σχολάζουσας κληρονοµίας ή επιδικίας ή 

µεσεγγύησης, κατά περίπτωση, ο σύνδικος πτώχευσης ή ο κηδεµόνας ή ο προσωρινός 

διαχειριστής ή ο µεσεγγυούχος, 

   β) για τους ανήλικους ή αυτούς που έχουν υποβληθεί σε δικαστική συµπαράσταση, 

κατά περίπτωση, ο επίτροπος ή ο κηδεµόνας ή ο δικαστικός συµπαραστάτης, 

   γ) σε περίπτωση θανάτου του φορολογούµενου, οι κληρονόµοι του για τα 

εισοδήµατά του µέχρι τη χρονολογία του θανάτου του. 

   6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται ειδικότερα ο τρόπος και 

ο χρόνος υποβολής, ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης φορολογίας 

εισοδήµατος, οι εξαιρετικές περιπτώσεις για τις οποίες επιτρέπεται η µη ηλεκτρονική 

υποβολή της δήλωσης, καθώς και τα δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία τα οποία 

συνυποβάλλονται µε αυτήν. 

 

 

6.2. Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος νοµικών 

προσώπων και νοµικών οντοτήτων (Άρθρο 68) 

 

1. Τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες υποχρεούνται να δηλώνουν όλα τα 

εισοδήµατά τους στη Φορολογική ∆ιοίκηση. 

   2. Η δήλωση υποβάλλεται κατά το χρονικό διάστηµα από την 1η Φεβρουαρίου 

µέχρι και την 30ή Ιουνίου του αµέσως επόµενου φορολογικού έτους. Για τα νοµικά 

πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, η δήλωση 

υποβάλλεται µέσα σε ένα (1) µήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης για τα εισοδήµατα 

που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο αυτή. Σε περίπτωση παράτασης της εκκαθάρισης 

πέραν του έτους υποβάλλεται προσωρινή δήλωση για τα εισοδήµατα κάθε έτους - 

µέσα σε ένα (1) µήνα από τη λήξη του, επιφυλασσοµένης της υποβολής οριστικής 

δήλωσης συγχρόνως µε τη λήξη της εκκαθάρισης. Για τα διαλυόµενα νοµικά 

πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες, για τα οποία δεν επιβάλλεται από το νόµο 

εκκαθάριση, η δήλωση υποβάλλεται µέσα σε ένα (1) µήνα από τη διάλυση και σε 
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κάθε περίπτωση πριν από τη διάθεση µε οποιονδήποτε τρόπο των περιουσιακών 

στοιχείων τους. 

   3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται ειδικότερα ο τρόπος και 

ο χρόνος υποβολής, ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης φορολογίας 

εισοδήµατος, καθώς και τα δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία τα οποία 

συνυποβάλλονται µε αυτήν. 

 

 

6.3. Προκαταβολή του φόρου εισοδήµατος από επιχειρηµατική 

δραστηριότητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα (Άρθρο 69) 

 

1. Με βάση τη δήλωση που υποβάλλει ο φορολογούµενος και τους λοιπούς τίτλους 

βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας βεβαιώνεται 

ποσό ίσο µε το πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) του φόρου που προκύπτει για το φόρο 

που αναλογεί στο εισόδηµα του διανυόµενου φορολογικού έτους. 

   Αν στη δήλωση περιλαµβάνονται και εισοδήµατα για τα οποία ο φόρος 

παρακρατείται ή καταβάλλεται κατά τις διατάξεις των επόµενων παραγράφων, ο 

φόρος που παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε για τα εισοδήµατα αυτά εκπίπτει από το 

φόρο που πρέπει να βεβαιωθεί κατά το προηγούµενο εδάφιο. Αν το εισόδηµα µε βάση 

το οποίο ενεργείται η βεβαίωση του φόρου προσδιορίζεται κατά τρόπο τεκµαρτό, ο 

φόρος που αναλογεί στο τεκµαρτό αυτό εισόδηµα λαµβάνεται υπόψη για τον 

προσδιορισµό του ποσού που πρέπει να βεβαιωθεί κατά το άρθρο αυτό. Όταν 

υποβάλλεται δήλωση για πρώτη φορά το προς βεβαίωση ποσό της παραγράφου αυτής 

περιορίζεται στο µισό. 

   2. Οι διατάξεις του πρώτου και του τέταρτου εδαφίου της προηγούµενης 

παραγράφου δεν εφαρµόζονται όταν: 

   α) Το ποσό που πρέπει να βεβαιωθεί δεν υπερβαίνει τα τριάντα (30) ευρώ. 

   β) Στη δήλωση περιλαµβάνονται µόνο εισοδήµατα από µισθωτή εργασία και 

συντάξεις γενικά και από ιδιοκατοίκηση. 

   3. Αν δεν υποβληθεί δήλωση, η Φορολογική ∆ιοίκηση προβαίνει στη βεβαίωση του 

προκαταβλητέου ποσού φόρου, µε βάση την υπάρχουσα εγγραφή για το εγγύτερο, 

πριν από την παράλειψη υποβολής της δήλωσης οικονοµικό έτος, εφόσον 

διαπιστώνεται ότι ο υπόχρεος εξακολουθεί να αποκτά το εισόδηµα. 
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   4. Ειδικά, για τους αρχιτέκτονες και τους µηχανικούς ο προκαταβλητέος φόρος 

υπολογίζεται ως εξής: 

   α) Σε τέσσερα τοις εκατό (4%) της συµβατικής αµοιβής για εκπόνηση µελετών και 

σχεδίων που αναφέρονται στις περιπτώσεις β' και δ' της παραγράφου 5 του άρθρου 

49. 

   β) Σε δέκα τοις εκατό (10%) της συµβατικής αµοιβής για εκπόνηση µελετών και 

σχεδίων που αφορούν οποιασδήποτε άλλης φύσης έργα και για την επίβλεψη της 

εκτέλεσης αυτών, καθώς και των έργων της προηγούµενης περίπτωσης και της 

ενέργειας πραγµατογνωµοσύνης κ.λπ. για τα έργα αυτά. 

   Κατ' εξαίρεση, για αµοιβές αρχιτεκτόνων και µηχανικών για την επίβλεψη της 

εκτέλεσης κάθε είδους τεχνικών έργων που ορίζονται στις προηγούµενες 

περιπτώσεις, ο προκαταβλητέος φόρος επιβάλλεται πριν από τη θεώρηση των οικείων 

εργασιών από την αρµόδια αρχή στο ποσό της αµοιβής επίβλεψης του δικαιούχου, 

και προκειµένου για εκπόνηση µελετών ή σχεδίων και επίβλεψη έργων του 

∆ηµοσίου, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και των κοινωφελών ή 

θρησκευτικών ιδρυµάτων, ο προκαταβλητέος φόρος κατά τα ποσοστά της 

παραγράφου αυτής υπολογίζεται στο ποσό της συµβατικής αµοιβής. 

   5. α) Στις αµοιβές που λαµβάνουν δικηγόροι οφείλεται προκαταβολή φόρου 

δεκαπέντε τοις εκατό (15%) µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 64. ∆εν 

υπολογίζεται προκαταβλητέος φόρος επί των αµοιβών για παραστάσεις, καθώς και 

για κάθε άλλη νοµική υπηρεσία που παρέχουν δικηγόροι οι οποίοι συνδέονται µε τον 

εντολέα τους µε σύµβαση έµµισθης εντολής και αµείβονται µε πάγια αντιµισθία. 

   β) Οµοίως, δεν υπολογίζεται και δεν αποδίδεται προκαταβλητέος φόρος στις 

περιπτώσεις που ενεργείται παρακράτηση φόρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 64. 

   γ) Κάθε δικηγορικός σύλλογος ή ταµείο συνεργασίας ή διανεµητικός λογαριασµός 

οποιασδήποτε νοµικής µορφής υποχρεούται να παρακρατεί φόρο εισοδήµατος µε 

συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί οποιουδήποτε ποσού καταβάλλει ως 

µέρισµα σε δικηγόρο. 

   δ) Αν µε την έγγραφη συµφωνία περί αµοιβής για την παροχή των δικηγορικών 

υπηρεσιών η αµοιβή ή το ύψος της συναρτάται µε το αποτέλεσµα των δικηγορικών 

υπηρεσιών ή της δίκης, κατά την απόδοση του προκαταβλητέου φόρου υποβάλλονται 

και τα στοιχεία που αποδεικνύουν το ύψος της αµοιβής, όπως ειδικότερα καθορίζεται 

µε την απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. 
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   ε) Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, καθορίζεται ο τύπος, το 

περιεχόµενο, ο τρόπος υποβολής της δήλωσης και καταβολής του φόρου και ο τρόπος 

και ο χρόνος υποβολής των καταστάσεων και το περιεχόµενο αυτών, καθώς και κάθε 

αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής. 

   6. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να ορίζεται ότι η 

προκαταβολή υπολογίζεται µε άλλο τρόπο, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια 

αναγκαία για την εφαρµογή του άρθρου αυτού. 

 

 

6.4. Μείωση προκαταβλητέου φόρου από επιχειρηµατική 

δραστηριότητα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα (Άρθρο 70) 

 

1. Σε περίπτωση που τυχόν µειωθεί το εισόδηµα άνω του εικοσιπέντε τοις εκατό 

(25%), ο φορολογούµενος µπορεί να ζητήσει µε αίτησή του τη µείωση του φόρου που 

βεβαιώθηκε κατά τις διατάξεις του προηγούµενου άρθρου. Η αίτηση υποβάλλεται 

µέχρι το τέλος του µήνα Σεπτεµβρίου του φορολογικού έτους στο οποίο έγινε η 

βεβαίωση και αφορά στα ποσά του φόρου για τις δόσεις που δεν έγιναν 

ληξιπρόθεσµες κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης. Κατά την εκτίµηση της 

µείωσης του εισοδήµατος από επιχειρηµατική δραστηριότητα λαµβάνονται 

ενδεικτικά υπόψη: 

   α) Το ποσό των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης στο τρέχον φορολογικό έτος, 

συγκρινόµενο µε τα ακαθάριστα έσοδα της αντίστοιχης περιόδου του προηγούµενου 

φορολογικού έτους. 

   β) Το ποσοστό των δαπανών και εξόδων διαχείρισης επί των ακαθάριστων εσόδων 

του τρέχοντος φορολογικού έτους σε σύγκριση µε το αντίστοιχο ποσοστό του 

προηγούµενου φορολογικού έτους. 

   γ) Οι ουσιώδεις µεταβολές που τυχόν επήλθαν στους παράγοντες διαµόρφωσης του 

µικτού κέρδους της επιχείρησης κατά το τρέχον φορολογικό έτος σε σχέση µε το 

προηγούµενο. 

   δ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο πιθανολογείται µείωση του κέρδους του 

τρέχοντος φορολογικού έτους. 

   2. Η Φορολογική ∆ιοίκηση προβαίνει στην επαλήθευση της αίτησης που 

υποβλήθηκε και υποχρεούται, µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από την υποβολή 
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της, να ανακοινώνει στον φορολογούµενο τα αποτελέσµατα του ελέγχου. Αν 

διαπιστώσει ότι το εισόδηµα µειώθηκε πραγµατικά κατά το ποσοστό της 

προηγούµενης παραγράφου, η Φορολογική ∆ιοίκηση προβαίνει στην έκπτωση 

ανάλογου, µε τη µείωση που επήλθε, ποσού φόρου από τις επόµενες δόσεις που 

οφείλονται. 

   3. Αν περάσει άπρακτη η προθεσµία της προηγούµενης παραγράφου, ο 

φορολογούµενος µπορεί να καταβάλλει τις, από τη λήξη της προθεσµίας και µετά, 

απαιτητές δόσεις του φόρου µειωµένες κατά το ποσοστό της µείωσης των 

εισοδηµάτων του, όπως αυτόν αναφέρεται στην αίτησή του που υπέβαλε για το σκοπό 

αυτόν, µε επιφύλαξη να καταβάλει τον τυχόν επιπλέον οφειλόµενο φόρο κατά τον 

έλεγχο της δήλωσης και την οριστική εκκαθάρισή του. 

   4. Αν γίνει νέα εκκαθάριση λόγω υποβολής τροποποιητικής δήλωσης, εφόσον 

µειωθεί ο φόρος µειώνεται αναλόγως και η προκαταβολή του φόρου. 

 

 

6.5. Προκαταβολή του φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων και 

νοµικών οντοτήτων (Άρθρο 71) 

 

1. Με βάση την οριστική δήλωση του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας ή 

τον οριστικό τίτλο, η Φορολογική ∆ιοίκηση βεβαιώνει ποσό ίσο µε το ογδόντα τοις 

εκατό (80%) του φόρου που αναλογεί στα εισοδήµατα του φορολογικού έτους που 

έληξε. Το εν λόγω ποσοστό αυξάνεται σε εκατό τοις εκατό (100%) ειδικά για τις 

τραπεζικές ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες και τα υποκαταστήµατα αλλοδαπών 

τραπεζών που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα. 

   2. Για νοµικά πρόσωπα των περιπτώσεων β', γ' και στ' µόνο για τις κοινοπραξίες 

των προσωπικών εταιρειών του άρθρου 45, το ποσοστό της παραγράφου 1 είναι 

πενήντα πέντε τοις εκατό (55%). 

   3. Τα ποσοστά των προηγούµενων παραγράφων µειώνονται κατά πενήντα τοις 

εκατό (50%) για τα νέα νοµικά πρόσωπα κατά τα τρία (3) πρώτα οικονοµικά έτη από 

τη δήλωση έναρξης εργασιών τους. Η µείωση αυτή δεν εφαρµόζεται για τα νοµικά 

πρόσωπα που προέρχονται από µετατροπή ή συγχώνευση άλλων επιχειρήσεων µε 

βάση τις διατάξεις οποιουδήποτε νόµου. 
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   4. Η βεβαίωση αυτή γίνεται έναντι του φόρου που αναλογεί στο εισόδηµα του 

διανυόµενου φορολογικού έτους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δήλωση ή οριστικός 

τίτλος, ο καταβλητέος φόρος υπολογίζεται µε βάση το φόρο που προκύπτει από 

στοιχεία του εγγύτερου φορολογικού έτους. 

   5. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται και επί των 

προσωρινών δηλώσεων που υποβάλλουν τα νοµικά πρόσωπα ή οι νοµικές οντότητες 

που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση. 

   6. Από το ποσό που βεβαιώνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού 

εκπίπτει ο φόρος που παρακρατείται από πηγή Ελλάδος, εφόσον συντρέχει 

περίπτωση. 

   7. Αν µειωθεί το φορολογητέο εισόδηµα, εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του 

άρθρου 70. Η εννεάµηνη προθεσµία για την υποβολή της αίτησης µείωσης του 

προκαταβλητέου ποσού φόρου αρχίζει από την ηµέρα έναρξης του νέου φορολογικού 

έτους. 

   8. Οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 69 εφαρµόζονται και στα 

νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες. Αν το προκαταβλητέο ποσό φόρου 

εισοδήµατος που υπολογίζεται µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου αυτής είναι 

µικρότερο της προκαταβολής φόρου που οφείλεται µε βάση τις διατάξεις των 

παραγράφων 1 και 2, η διαφορά που προκύπτει βεβαιώνεται στο όνοµα του νοµικού 

προσώπου ή της νοµικής οντότητας ως προκαταβολή φόρου. 

   9. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρµογή: 

   α) για τις ηµεδαπές εταιρείες περιορισµένης ευθύνης ή ανώνυµες εταιρείες που 

µετατρέπονται ή συγχωνεύονται, σε ηµεδαπή ανώνυµη εταιρεία ή εταιρεία 

περιορισµένης ευθύνης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.δ. 1297/ 1972, 

   β) για τις ηµεδαπές εταιρείες περιορισµένης ευθύνης ή ανώνυµες εταιρείες, καθώς 

και τα εγκατεστηµένα στη χώρα µας υποκαταστήµατα αλλοδαπών εταιρειών, που 

µετασχηµατίζονται σε άλλες εταιρείες, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 

του ν. 2166/1993, 

   γ) για τις ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες που συγχωνεύονται σε ανώνυµη εταιρεία ή 

διασπώνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68, 80 και 81, κατά περίπτωση, 

του κ.ν. 2190/1920 (Α' 37), 

   δ) για τις ηµεδαπές εταιρείες περιορισµένης ευθύνης που συγχωνεύονται σε 

εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, σύµφωνα µε το άρθρο 54 του ν. 3190/1955 (Α' 91), 
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   ε) για τα πιστωτικά ιδρύµατα που µετασχηµατίζονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 16 του ν. 2515/1997 (Α'154), 

   στ) για τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις που συγχωνεύονται σε νέα ή 

υφιστάµενη αγροτική συνεταιριστική οργάνωση, καθώς και τις δευτεροβάθµιες ή 

τριτοβάθµιες αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις που µετατρέπονται σε ανώνυµη 

εταιρεία ή εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 

του ν. 2810/2000 (Α' 61). 

   ζ) για τα νοµικά πρόσωπα που µετασχηµατίζονται, σύµφωνα µε ειδικές διατάξεις 

νόµου, σε άλλο νοµικό πρόσωπο που εµπίπτει στις διατάξεις της ίδιας παραγράφου, 

   η) για τα διανεµόµενα ή κεφαλαιοποιούµενα κέρδη ανωνύµων εταιρειών, που 

απαλλάσσονται του φόρου εισοδήµατος, βάσει ειδικών διατάξεων νόµων. 

 

 

6.6. Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος (Άρθρο 72) 

 

1. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 71 του νόµου αυτού ισχύουν για τα εισοδήµατα 

που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγµατοποιούνται, κατά περίπτωση, στα 

φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και µετά, µε την 

επιφύλαξη των επόµενων παραγράφων του άρθρου αυτού. 

   2. Οι διατάξεις των άρθρων 22 και 23 ισχύουν για δαπάνες που αφορούν 

φορολογικές περιόδους που κλείνουν µετά την 30ή Ιουνίου 2014. 

   3. Οι διατάξεις των άρθρων 24, 25, 28 ισχύουν για φορολογικές περιόδους που 

κλείνουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και εξής. 

   4. Οι διατάξεις του άρθρου 26 ισχύουν για προβλέψεις που σχηµατίζονται στα 

φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και µετά. Για τις 

προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων που έχουν σχηµατισθεί στα φορολογικά έτη 

2010, 2011, 2012 και 2013 θα έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της περίπτωσης θ' της 

παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994. 

   5. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 27 ισχύουν από την έναρξη ισχύος 

του ν. 4046/2012 (Α' 28). 

   6. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 11 του άρθρου 41 ισχύουν για υπεραξία 

από µεταβιβάσεις ακίνητης περιουσίας που θα πραγµατοποιηθούν από την 1η 

Ιανουαρίου 2014 και µετά. 
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   7. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 5 του άρθρου 42 ισχύουν για υπεραξία 

από µεταβιβάσεις µετοχών, µεριδίων, οµολόγων, παραγώγων και ολόκληρης 

επιχείρησης που θα πραγµατοποιηθούν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και µετά. 

   8. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 42 ισχύουν από την 29η 

Φεβρουαρίου 2012. 

   9. Οι διατάξεις των άρθρων 52 έως και 56 ισχύουν για µετασχηµατισµούς που 

πραγµατοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2014 και µετά. 

   10. Οι διατάξεις των άρθρων 61 έως και 64 ισχύουν για πληρωµές που 

πραγµατοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2014 και µετά. 

   11. Τα µη διανεµηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα αποθεµατικά των νοµικών 

προσώπων του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε., όπως αυτά εµφανίστηκαν στον τελευταίο 

ισολογισµό που έκλεισαν πριν από την 1.1.2014, και τα οποία προέρχονται από κέρδη 

που δεν φορολογήθηκαν κατά το χρόνο που προέκυψαν λόγω απαλλαγής αυτών κατ' 

εφαρµογή διατάξεων του ν. 2238/1994, όπως ισχύει µετά τη δηµοσίευση του Κ.Φ.Ε. 

ή εγκυκλίων ή αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση αυτού, σε 

περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησής τους - µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2013, 

φορολογούνται αυτοτελώς µε συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Με την 

καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του νοµικού 

προσώπου και των µετόχων ή εταίρων αυτού. Από την 1η Ιανουαρίου 2014 και εξής, 

τα µη διανεµηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα αποθεµατικά του προηγούµενου εδαφίου 

συµψηφίζονται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε φορολογικού έτους µε ζηµιές από 

οποιαδήποτε αιτία που προέκυψαν κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη µέχρι 

εξαντλήσεώς τους, εκτός αν διανεµηθούν ή κεφαλαιοποιηθούν οπότε υπόκεινται σε 

αυτοτελή φορολόγηση µε συντελεστή δεκαεννέα τοις εκατό (19%). Με την καταβολή 

του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του νοµικού προσώπου 

και των µετόχων ή εταίρων αυτού. 

   12. Από την 1η Ιανουαρίου 2015 δεν επιτρέπεται η τήρηση ειδικών λογαριασµών 

αφορολόγητου αποθεµατικού. 

   13. Οι διατάξεις που διέπουν τη φορολογία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και των 

συνδεοµένων φυσικών προσώπων µόνο σε σχέση µε το εισόδηµα που απορρέει από 

τις επιχειρήσεις αυτές δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. 

   14. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 4 του παρόντος Κώδικα δεν 

εφαρµόζονται για τις εταιρείες που υπόκεινται σε φόρο σύµφωνα µε το ν. 27/1975 και 

το ν.δ. 2687/1953. 
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   15. Συσσωρευθέντα κεφάλαια που αντιστοιχούν σε καταβαλλόµενα έως 31.12.2013 

ασφάλιστρα του εργαζοµένου εξαιρούνται από την οριζόµενη στην παράγραφο 4 του 

άρθρου 15 φορολόγηση. 

   16. Οι διατάξεις του ν. 2778/1999 (Α'295) που διέπουν τη φορολογία των εταιρειών 

επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και των θυγατρικών τους δεν θίγονται από τις 

διατάξεις του παρόντος Κώδικα. 

   17. Οι διατάξεις του ν. 3371/2005 (Α'178) και του ν. 2992/ 2002 (Α'54), που 

διέπουν τη φορολογία των Εταιρειών Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών Συµµετοχών 

(ΕΚΕΣ) και των Αµοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηµατικών Συµµετοχών (ΑΚΕΣ) 

αντίστοιχα, δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Κ.Φ.Ε. 

 

 

7.1. Νόµος 4254 ΦΕΚ Α 85 07.04.2014 

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο 

πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις  

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ∆: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ∆.1.: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ 

∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

   1. Στην περίπτωση ιβ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 4172/2013 µετά τη 

λέξη «πιστωθέντες» προστίθενται οι λέξεις «που οφείλονται». 

   2. Το άρθρο 12 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής: 

   α. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 

4172/2013 οι λέξεις «και εφόσον οι ετήσιες επιχειρηµατικές δαπάνες που θα 

εξέπιπταν, σύµφωνα µε το άρθρο 22, δεν υπερβαίνουν το ποσό των εννέα χιλιάδων 

διακοσίων πενήντα (9.250) ευρώ» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «και εφόσον δεν έχει 

την εµπορική ιδιότητα, ούτε διατηρεί επαγγελµατική εγκατάσταση που είναι 

διαφορετική από την κατοικία του». 

   β. Στο τέλος της περίπτωσης στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 12 προστίθεται νέο 

εδάφιο ως εξής: 

   «Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα µπορούν να προβλέπονται περαιτέρω 

προϋποθέσεις και να καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή 

αυτής της περίπτωσης.» 

   3. Το άρθρο 14 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής: 

   α. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 2 µετά τη λέξη «της υπηρεσίας τους» 

προστίθενται οι λέξεις «ή τις οικογένειές τους». 

   β. Στην παράγραφο 2 προστίθεται νέα περίπτωση θ' που έχει ως εξής: 

   «θ) το επίδοµα επικίνδυνης εργασίας που καταβάλλεται µε τη µορφή πτητικού, 

καταδυτικού, ναρκαλιείας, αλεξιπτωτιστών, δυτών και υποβρυχίων καταστροφών σε 

αξιωµατικούς, υπαξιωµατικούς και οπλίτες των Ενόπλων ∆υνάµεων, της Ελληνικής 
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Αστυνοµίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Λιµενικού Σώµατος, καθώς και 

η ειδική αποζηµίωση που καταβάλλεται στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και 

τα πληρώµατα ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. που εκτελούν διατεταγµένη υπηρεσία µε 

αεροπορικά µέσα για παροχή Α' Βοηθειών, κατά ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό 

(65%).» 

   4. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 πριν από 

τις λέξεις «που υπερβαίνει» προστίθενται οι λέξεις «κατά το µέρος». 

   5. Το άρθρο 24 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής: α. Στην περίπτωση γ' της 

παραγράφου 2 µετά τη λέξη «στοιχείου» προστίθενται οι λέξεις «όπως αυτή 

προκύπτει από τον πίνακα της παραγράφου 4». 

   β. Στην περίπτωση δ' της παραγράφου 2 µετά τη λέξη «ανέρχεται» προστίθεται η 

λέξη «τουλάχιστον». 

   6. Στο τέλος της περίπτωσης ε' του άρθρου 32 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέο 

εδάφιο που έχει ως εξής: 

   «Οµοίως, εξαιρούνται οι δωρεές ή χορηγίες προς τα κοινωφελή ιδρύµατα, τα 

ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν συσταθεί νόµιµα και τα οποία 

επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και τα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν συσταθεί νόµιµα, εφόσον 

επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς.» 

   7. Το άρθρο 41 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής: 

   α. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται η λέξη «εταιρείας» µε τις 

λέξεις «νοµικού προσώπου ή νοµικής οντότητας». 

   β. Η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής: 

   i. Στο πρώτο εδάφιο, µετά τις λέξεις «και της τιµής πώλησης» προστίθενται οι 

λέξεις «ή της αξίας του ανταλλάγµατος». 

   ii. Το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής: 

   «Η τιµή κτήσης προσδιορίζεται ως εξής: α) Στην περίπτωση κτήσης λόγω 

µεταβίβασης µε επαχθή αιτία, είναι το τίµηµα ή η αξία του ανταλλάγµατος, όπως 

προκύπτει από το οικείο συµβόλαιο, β) Στην περίπτωση κτήσης λόγω κληρονοµικής 

διαδοχής ή µεταβίβασης µε χαριστική αιτία, είναι η αξία βάσει της οποίας 

υπολογίστηκε ο φόρος κληρονοµιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής ή χορηγήθηκε 

απαλλαγή από αυτόν, όπως η αξία αυτή προκύπτει από το οικείο συµβόλαιο ή 

οποιοδήποτε άλλο δηµόσιο έγγραφο, γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση, υπολογίζεται ως 

εξής: Τιµή κτήσης ίσον τιµή µεταβίβασης επί τον ∆είκτη Τιµών Κατοικιών (∆ΤΚατ) 
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του έτους κτήσης διά του ∆ΤΚατ του προηγούµενου της µεταβίβασης έτους. Ως 

∆ΤΚατ νοείται ο µέσος ∆είκτης Τιµών Κατοικιών Αστικών Περιοχών της περιόδου 

Ιανουαρίου-∆εκεµβρίου κάθε έτους, όπως ανακοινώνεται από την Τράπεζα της 

Ελλάδος. Αν κατά το χρόνο της µεταβίβασης δεν έχει δηµοσιευθεί µέσος ∆ΤΚατ, 

λαµβάνεται υπ' όψιν ο σχετικός δείκτης του αµέσως προηγούµενου έτους.» 

   iii. Το τρίτο εδάφιο αναριθµείται ως έβδοµο εδάφιο. 

   iv. Στο τέταρτο εδάφιο, µετά τη λέξη «µεταβίβασης» προστίθενται οι λέξεις «ή, 

στην περίπτωση της ανταλλαγής, η αντικειµενική αξία της ακίνητης περιουσίας που 

αποτελεί το αντάλλαγµα για κάθε συµβαλλόµενο και εφόσον αυτή δεν υφίσταται, η 

φορολογητέα αξία». 

   v. Στο πέµπτο εδάφιο µετά τις λέξεις «του ακινήτου» προστίθεται η λέξη «δεν» και 

διαγράφονται οι λέξεις «και δεν προστίθενται ή αφαιρούνται, αντίστοιχα». 

   νi. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 41 οι λέξεις «η αγοραία 

αξία του κτίσµατος, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από τα 2/3 της 

αντικειµενικής αξίας του οικοπέδου µαζί µε το συστατικό αυτού κτίσµα» 

αντικαθίστανται µε τις λέξεις «η αντικειµενική αξία του κτίσµατος». 

    γ. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής: 

   «3. Ο χρόνος κτήσης είναι ο χρόνος απόκτησης ποσοστού τουλάχιστον εβδοµήντα 

πέντε τοις εκατό (75%) του µεταβιβαζόµενου δικαιώµατος επί της ακίνητης 

περιουσίας. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει χρόνος κτήσης σύµφωνα µε το πρώτο 

εδάφιο, ισχύουν τα εξής: α) Επί µεταβίβασης κτίσµατος που ανεγέρθηκε, µε 

αυτεπιστασία ή µε βάση το σύστηµα της αντιπαροχής, ως χρόνος κτήσης θεωρείται ο 

χρόνος µετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία έκδοσης ή δύο (2) 

ετών από την ηµεροµηνία ανανέωσης της οικοδοµικής άδειας ανέγερσης, εκτός εάν η 

µεταβίβαση γίνεται εντός των παραπάνω προθεσµιών. β) Επί πολεοδοµικής 

τακτοποίησης εξ ολοκλήρου αυθαίρετης κατασκευής, ως χρόνος κτήσης θεωρείται ο 

χρόνος που δηλώνεται ως χρόνος ανέγερσης και πιστοποιείται από το µηχανικό στη 

σχετική αίτηση τακτοποίησης και αν αυτός δεν προκύπτει, η λήξη των χρονικών 

περιόδων που ορίζονται στο ν. 4178/2013. γ) Επί πολεοδοµικής τακτοποίησης 

µερικώς αυθαίρετης κατασκευής, ως χρόνος κτήσης θεωρείται ο χρόνος κτήσης του 

νόµιµου κτίσµατος. 

   Επί χρησικτησίας, ως χρόνος κτήσης θεωρείται η αντίστοιχη ηµεροµηνία του 

εικοστού πρώτου έτους, πριν από το χρόνο της µεταβίβασης. 
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   Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να καθορίζεται χρόνος κτήσης 

και σε κάθε άλλη περίπτωση, καθώς και να ρυθµίζεται κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για 

την εφαρµογή της παραγράφου αυτής. 

   δ. Στην παράγραφο 4, οι λέξεις «η εν λόγω ζηµία µεταφέρεται επ' αόριστον και 

συµψηφίζεται µόνο µε µελλοντικά κέρδη υπεραξίας, τα οποία υπολογίζονται 

σύµφωνα µε την παράγραφο 2 ή 3 του παρόντος άρθρου» αντικαθίστανται µε τις 

λέξεις «η εν λόγω υπεραξία θεωρείται µηδενική». 

   ε. Στην παράγραφο 5, ο πίνακας που ακολουθεί µετά τις λέξεις «συντελεστών 

αποµείωσης:» αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα: 

Έτη 
Συντελεστής 

αποµείωσης 

Έτη 

διακράτησης 

Συντελεστής 

αποµείωσης 

1 100,0% 14 77,9% 

2 98,2% 15 76,4% 

3 96,4% 16 74,8% 

4 94,7% 17 73,2% 

5 93,0% 18 71,7% 

6 91,2% 19 70,2% 

7 89,5% 20 68,7% 

8 87,8% 21 67,2% 

9 86,1% 22 65,7% 

10 84,5% 23 64,2% 

11 82,8% 24 62,8% 

12 81,1% 25 61,5% 

13 79,5% 26+ 60% 

   

 στ. Η παράγραφος 6 τροποποιείται ως εξής: 

   i. Η περίπτωση ε' αντικαθίσταται ως εξής: 

   «ε) η µεταγραφή δικαστικής απόφασης σύµφωνα µε το άρθρο 949 του Κώδικα 

Πολιτικής ∆ικονοµίας, λόγω µη εκτέλεσης προσυµφώνου µεταβίβασης ή η απόκτηση 

οποιουδήποτε δικαιώµατος των περιπτώσεων α', β' και δ' της παρούσας παραγράφου 

µε αυτοσύµβαση,» 
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   ii. Στην περίπτωση στ' διαγράφονται οι λέξεις «ή δικαστικού». 

   ζ. Στην παράγραφο 7 τροποποιείται ως εξής: 

   i. Η περίπτωση α' καταργείται και οι επόµενες περιπτώσεις β', γ', δ' ε', 

αναριθµούνται σε β', γ', δ'. 

   ii. Στο τέλος της περίπτωσης δ', όπως ανωτέρω αναριθµήθηκε, προστίθενται οι 

λέξεις «ή πράξη σύστασης οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, εφόσον δεν 

µεταβάλλονται τα ποσοστά συνιδιοκτησίας ανά συνιδιοκτήτη». 

   iii. Μετά την περίπτωση δ', όπως ανωτέρων αριθµήθηκε, προστίθεται περίπτωση ε' 

ως εξής: 

   «η ανταλλαγή ποσοστών ακίνητης περιουσίας επί κτηθέντων λόγω κληρονοµικής 

διαδοχής ή γονικής παροχής ή από συζύγους κατά τη διάρκεια της έγγαµης 

συµβίωσης». 

   η. Η παράγραφος 8 καταργείται και οι επόµενες παράγραφοι 9, 10 και 11 

αναριθµούνται σε 8, 9, 10. 

   θ. Η παράγραφος 9 αντικαθίσταται ως εξής: 

   «Από την υπεραξία, όπως αυτή προκύπτει µετά την αποµείωσή της σύµφωνα µε την 

παρ. 5, αφαιρείται ποσό µέχρι είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ, εφόσον ο 

φορολογούµενος διακράτησε το ακίνητο για πέντε (5) τουλάχιστον έτη και 

επιβάλλεται φόρος υπεραξίας στο τυχόν υπόλοιπο ποσό.» 

   8. Το άρθρο 42 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής: 

   α. Η περίπτωση α' αντικαθίσταται ως εξής: «µετοχές σε εταιρεία µη εισηγµένη σε 

χρηµατιστηριακή αγορά». 

   β. Προστίθεται νέα περίπτωση β' που έχει ως εξής και οι περιπτώσεις β', γ' και δ' 

αναριθµούνται σε γ', δ' και ε' αντίστοιχα: 

   «β. µετοχές εισηγµένες σε χρηµατιστηριακή αγορά, εφόσον ο µεταβιβάζων 

συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας µε ποσοστό τουλάχιστον µισό τοις 

εκατό (0,5%) και οι µεταβιβαζόµενες µετοχές έχουν αποκτηθεί από την 1η 

Ιανουαρίου 2009 και εξής.» 

   γ. Στην παράγραφο 5 οι λέξεις «επ' αόριστον» αντικαθίστανται από τις λέξεις «για 

τα επόµενα πέντε (5) έτη». 

   9. Το άρθρο 46 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής: 

   α. Στην περίπτωση α' µετά τη λέξη «κεφαλαίου» το κόµµα αντικαθίσταται από 

τελεία και προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: 
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   «Για τους σκοπούς του προηγούµενου εδαφίου στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης 

δεν περιλαµβάνονται οι κεφαλαιουχικές εταιρείες, εκτός από αυτές στις οποίες το 

κράτος ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου συµµετέχει µε ποσοστό εκατό τοις εκατό 

(100%).» 

   β. Στην περίπτωση γ' µετά τη λέξη (ΟΣΕΚΑ) προστίθενται οι λέξεις «που είναι 

εγκατεστηµένοι στην ηµεδαπή ή σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου.» 

   10. Στο άρθρο 47 του ν. 4172/2013, προστίθενται νέες παράγραφοι 5 και 6 που 

έχουν ως εξής: 

   «5. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 37 και της παραγράφου 6 του 

άρθρου 42 εφαρµόζονται και στα νοµικά πρόσωπα του άρθρου 45. 

   6. Ειδικά το εισόδηµα από υπεραξία µεταβίβασης κρατικών οµολόγων και εντόκων 

γραµµατίων του Ελληνικού ∆ηµοσίου που αποκτούν νοµικά πρόσωπα ή νοµικές 

οντότητες που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και δεν έχουν στην Ελλάδα 

µόνιµη εγκατάσταση απαλλάσσεται του φόρου.» 

   11. Το άρθρο 48 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής: 

   α. Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής: 

   «Τα ενδοοµιλικά µερίσµατα που εισπράττει ένα νοµικό πρόσωπο που είναι 

φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, απαλλάσσονται από το φόρο, εάν το νοµικό 

πρόσωπο που προβαίνει στη διανοµή: 

   α) περιλαµβάνεται στους τύπους που απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι Μέρος Α' 

της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ, όπως ισχύει, και 

   β) είναι φορολογικός κάτοικος κράτους-µέλους της ΕΕ, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία 

του κράτους αυτού και δεν θεωρείται κάτοικος τρίτου κράτους εκτός ΕΕ κατ' 

εφαρµογήν όρων σύµβασης αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί µε αυτό 

το τρίτο κράτος, και 

   γ) υπόκειται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής, σε έναν από τους φόρους 

που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι Μέρος Β' της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ ή σε 

οποιοδήποτε άλλον φόρο αντικαταστήσει έναν από τους φόρους αυτούς, και 

   δ) ο λήπτης φορολογούµενος κατέχει ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής τουλάχιστον 

δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας ή του πλήθους του µετοχικού ή βασικού κεφαλαίου 

ή των δικαιωµάτων ψήφου του νοµικού προσώπου που διανέµει, και 

   ε) το ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής διακρατείται τουλάχιστον είκοσι τέσσερεις 

(24) µήνες.» 
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   β. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: 

   «2. Η προηγούµενη παράγραφος ισχύει επίσης για τα ενδοοµιλικά µερίσµατα που 

εισπράττονται από µόνιµες εγκαταστάσεις εταιρειών άλλων κρατών-µελών που 

βρίσκονται στην Ελλάδα και προέρχονται από τις θυγατρικές τους σε ένα άλλο 

κράτος-µέλος.» 

   γ. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής: 

   «3. Εάν διανέµονται κέρδη από νοµικό πρόσωπο σε λήπτη φορολογούµενο που δεν 

έχει διακρατήσει το ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής επί είκοσι τέσσερεις (24) µήνες, 

αλλά πληρούται η προϋπόθεση γ' της παραγράφου 1, ή αυτή της παραγράφου 2, ο 

λήπτης φορολογούµενος µπορεί προσωρινά να ζητήσει την απαλλαγή που 

προβλέπεται στις εν λόγω παραγράφους, εφόσον καταθέσει στη Φορολογική 

∆ιοίκηση εγγυητική επιστολή υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου, ίση µε το ποσό του 

φόρου που θα όφειλε να καταβάλει σε περίπτωση µη χορήγησης της απαλλαγής. Η 

απαλλαγή καθίσταται οριστική και η εγγύηση λήγει κατά την ηµεροµηνία που 

συµπληρώνονται είκοσι τέσσερεις (24) µήνες διακράτησης του ελάχιστου ποσοστού 

συµµετοχής. Εάν ο φορολογούµενος παύει να διακρατεί το ελάχιστο ποσοστό 

συµµετοχής πριν τη συµπλήρωση των είκοσι τεσσάρων (24) µηνών, η εγγύηση 

καταπίπτει υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου κατά την ηµεροµηνία αυτή.» 

   δ. Η παράγραφος 4 καταργείται και η παράγραφος 5 αναριθµείται σε 4. 

   12. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 49 του ν. 4172/2013 µετά τις λέξεις «πιστωτικά 

ιδρύµατα» προστίθενται οι λέξεις «,τις εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης του ν. 

1665/1986 και τις εταιρείες πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων του ν. 

1905/1990 που λαµβάνουν άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος και τις αντίστοιχες 

ρυθµιστικές αρχές άλλων κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 

   13. Το άρθρο 60 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής: 

   α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 60, µετά τη λέξη «είδος» προστίθενται οι λέξεις 

«,των ηµεροµισθίων». 

   β. Στην παράγραφο 3 οι λέξεις «των προηγούµενων παραγράφων» αντικαθίστανται 

από τις λέξεις «του παρόντος άρθρου». 

   γ. Στην παράγραφο 5 µετά τις λέξεις «το άρθρο 12,» προστίθενται οι λέξεις «,καθώς 

και στις πρόσθετες αµοιβές που δεν συµπεριλαµβάνονται στις τακτικές αποδοχές». 

   14. Το άρθρο 62 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής: 
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   α. Στο τέλος της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 62 προστίθενται οι 

λέξεις: «εκτός της περίπτωσης του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 και της 

περίπτωσης ε' της παραγράφου 6 του άρθρου 41.» 

   β. Προστίθεται νέα παράγραφος 5 που έχει ως εξής: 

   «5. Τα νοµικά πρόσωπα ή οι νοµικές οντότητες που είναι φορολογικοί κάτοικοι 

Ελλάδας ή έχουν µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λαµβάνουν αµοιβές για 

δικαιώµατα (royalties) σύµφωνα µε την περίπτωση γ' της παραγράφου 1 δεν 

υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου σύµφωνα µε το άρθρο 64.» 

   15. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου 63 του ν. 4172/2013 

αντικαθίστανται ως εξής: 

   «Η απαλλαγή καθίσταται οριστική και η εγγύηση λήγει κατά την ηµεροµηνία που 

συµπληρώνονται είκοσι τέσσερεις (24) µήνες διακράτησης του ελάχιστου ποσοστού 

συµµετοχής. Εάν ο φορολογούµενος παύει να διακρατεί το ελάχιστο ποσοστό 

συµµετοχής πριν τη συµπλήρωση των είκοσι τεσσάρων (24) µηνών, η εγγύηση 

καταπίπτει υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου κατά την ηµεροµηνία αυτή.» 

   16. Το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής: 

   α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παρ. 1 του άρθρου 64, αντικαθίσταται ως 

εξής: 

   «δ) για αµοιβές για τεχνικά έργα, αµοιβές διοίκησης, αµοιβές για συµβουλευτικές ή 

παρόµοιες υπηρεσίες είκοσι τοις εκατό (20%). 

   β. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 µετά τις λέξεις «του 

µισθώµατος,» προστίθενται οι λέξεις «ανεξαρτήτως αν ο λήπτης της αµοιβής είναι 

φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα». 

   γ. Στην παράγραφο 2 µετά τις λέξεις «Γενικής Κυβέρνησης» προστίθενται οι λέξεις 

«εκτός από τις κεφαλαιουχικές εταιρείες» και µετά τις λέξεις «υπηρεσιών από» 

προστίθεται η λέξη «φυσικά ή». 

   δ. Στην παράγραφο 3 µετά τη λέξη «πληρωµή» προστίθενται οι λέξεις «,εκτός από 

τις αµοιβές που αναφέρονται στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1» και οι λέξεις 

«που λαµβάνει αµοιβές για υπηρεσίες σύµφωνα µε την περίπτωση δ' και» 

διαγράφονται. 

   ε. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 προστίθενται 

λέξεις και στη συνέχεια εδάφιο ως εξής: 

   «εκτός από τους φόρους που παρακρατούνται από τους συµβολαιογράφους. Ειδικά 

ο φόρος που παρακρατείται από συµβολαιογράφο για την υπεραξία του άρθρου 41, 
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αποδίδεται από τον ίδιο µε τραπεζική επιταγή σε διαταγή του Ελληνικού ∆ηµοσίου, 

εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την υπογραφή του συµβολαίου. Με απόφαση 

του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων καθορίζεται η διαδικασία για την 

εφαρµογή της παραγράφου αυτής.» 

   στ. Προστίθενται νέες παράγραφοι 8 και 9 ως εξής: 

   «8. Σε περίπτωση που ο λήπτης της αµοιβής σύµφωνα µε την περίπτωση δ' της 

παραγράφου 1 του άρθρου 62 είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, παρακράτηση 

φόρου σύµφωνα µε την παράγραφο 1 ενεργείται µόνον εφόσον η συναλλαγή 

υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ. 

   9. Ειδικά, το εισόδηµα από τόκους κρατικών οµολόγων και εντόκων γραµµατίων 

του Ελληνικού ∆ηµοσίου που αποκτούν νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες που 

δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και δεν έχουν στην Ελλάδα µόνιµη 

εγκατάσταση δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύµφωνα µε την παράγραφο 1.» 

   17. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 6 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 οι λέξεις 

«ο οποίος είναι ίσος ή κατώτερος» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «του οποίου ο 

συντελεστής είναι ίσος ή κατώτερος». 

   18. Στην περίπτωση ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 66 του ν. 4172/2013 οι λέξεις 

«-µέλος» διαγράφονται. 

   19. Μετά το άρθρο 67 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέο άρθρο 67 Α που έχει ως 

εξής: 

«Αρθρο 67Α 

Υποβολή της δήλωσης υπολογισµού του φόρου υπεραξίας από µεταβίβαση ακίνητης 

περιουσίας 

   1. Ο φορολογούµενος που µεταβιβάζει ακίνητη περιουσία υποχρεούται να δηλώνει 

το σύνολο των στοιχείων που αφορούν τον προσδιορισµό του φόρου υπεραξίας, 

σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 41, όπως αυτό ισχύει. 

   2. Ο συµβολαιογράφος υποχρεούται να ελέγχει και να βεβαιώνει την ακρίβεια των 

στοιχείων της δήλωσης της παραγράφου 1, ως προς τον χρόνο και την αξία κτήσης 

και µεταβίβασης, το είδος της ακίνητης περιουσίας ή των ιδανικών µεριδίων αυτής ή 

του εµπραγµάτου δικαιώµατος, τα έτη διακράτησης, τους συντελεστές, τα µεγέθη του 

∆ΤΚατ και τον υπολογισµό του φόρου, και να θεωρεί τη δήλωση, την οποία, επί 

ποινή ακυρότητας του συµβολαίου, επισυνάπτει σε αυτό. Ο συµβολαιογράφος δεν 

έχει ευθύνη για όσα στοιχεία δεν έχουν περιέλθει σε γνώση του και δεν 

περιλαµβάνονται στο συµβόλαιο που συντάσσει. 
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   3. Ως χρόνος υποβολής της δήλωσης σύµφωνα µε το άρθρο 31 του Κώδικα 

Φορολογικής ∆ιαδικασίας θεωρείται ο χρόνος σύνταξης του συµβολαίου 

µεταβίβασης στο οποίο προσαρτάται. 

   4. Ο µισθωτής του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 41 

υποχρεούται να δηλώνει το σύνολο των στοιχείων που αφορούν στον προσδιορισµό 

του φόρου υπεραξίας του κτίσµατος που περιέρχεται στην κατοχή του τρίτου. Η 

δήλωση του προηγούµενου εδαφίου συνιστά άµεσο προσδιορισµό του φόρου. 

Υπόχρεος καταβολής του φόρου είναι ο τρίτος. 

   5. Για τις µεταβιβάσεις που εµπίπτουν στην περίπτωση ε' της παραγράφου 6 του 

άρθρου 41, ο αποκτών υποχρεούται να δηλώνει τα στοιχεία που αφορούν στον 

προσδιορισµό του φόρου υπεραξίας της ακίνητης περιουσίας. Η δήλωση του 

προηγούµενου εδαφίου συνιστά άµεσο προσδιορισµό του φόρου. Υπόχρεος 

καταβολής του φόρου είναι ο αποκτών. 

   6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται ο χρόνος απόδοσης του 

φόρου και κάθε άλλο αναγκαίο για την εφαρµογή των παραγράφων 4 και 5 του 

παρόντος.» 

   20. Το άρθρο 69 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής: 

   α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 µετά τη λέξη «που προκύπτει» 

προστίθενται οι λέξεις «από επιχειρηµατική δραστηριότητα». 

   β. Στην παράγραφο 2 η λέξη «α'» και η περίπτωση β' διαγράφονται. 

   21. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 71 του ν. 4172/2013 µετά τη λέξη 

«παραγράφων» προστίθεται ο αριθµός «4». 

   22. Το άρθρο 72 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής: 

   α. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 12 οι λέξεις «φορολογικά αναγνωρίσιµες 

ζηµίες» αντικαθίστανται από τις λέξεις «δηλωθείσες φορολογικές ζηµίες της 

επιχείρησης». 

   β. Στην παράγραφο 13 µετά τις λέξεις «αναπτυξιακών νόµων,» προστίθενται οι 

λέξεις «του αφορολόγητου αποθεµατικού της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 3 του 

άρθρου 28 του ν. 2238/1994, όπως ισχύει µετά τη δηµοσίευση του Κ.Φ.Ε.». 

   γ. Στην παράγραφο 18 η παραποµπή «του ν. 3371/ 2005» αντικαθίσταται από την 

παραποµπή «του ν. 2367/1995». 

   δ. Στην παράγραφο 23 οι λέξεις «ή αναθεωρηθεί» διαγράφονται. 

   ε. Προστίθενται νέες παράγραφοι 26, 27, 28, 29, 30 και 31 που έχουν ως εξής 
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   «26. Σε περίπτωση κατά την οποία η µεταβίβαση του άρθρου 41 Κ.Φ.Ε. αφορά 

δικαίωµα το οποίο αποκτήθηκε µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου 1994, η υπεραξία 

θεωρείται µηδενική. 

   Ειδικά στην περίπτωση της χρησικτησίας, εφόσον ο σχετικός χρόνος 

συµπληρώθηκε πριν από την 31η ∆εκεµβρίου 1994, ως χρόνος κτήσης θεωρείται η 1η 

Ιανουαρίου 1995. 

   27. Στην περίπτωση ακινήτου που εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 41 και έχει 

αποκτηθεί, σύµφωνα µε τα οριζόµενα σε αυτό, από 1ης Ιανουαρίου 1995 έως και την 

31η ∆εκεµβρίου 2002, ο συντελεστής αποµείωσης της παραγράφου 5 

πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή 0,8. 

   28. Για την περίοδο µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2015 η υπεραξία που αποκτά ένα 

νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα από πώληση και επαναµίσθωση (lease back) 

ακινήτου αναγνωρίζεται ως έσοδο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ∆ιεθνές Λογιστικό 

Πρότυπο 17, όπως αυτό υιοθετείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

   29. Ειδικά ο χρόνος υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του παρακρατούµενου 

φόρου που καταβάλλεται τον Ιανουάριο του 2014, παρατείνεται µέχρι τις 30 

Απριλίου 2014. 

   30. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 15, της παραγράφου 5 του άρθρου 

29 και της παραγράφου 4 του άρθρου 58 του Κώδικα εφαρµόζονται και για το νησί 

της Κεφαλονιάς για εισοδήµατα που αποκτώνται ή κέρδη που προκύπτουν από την 1η 

Ιανουαρίου 2014 µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου 2015. 

   31. Ειδικά, για τα εισοδήµατα που αποκτήθηκαν από 1.1.2013 έως 31.12.2013 

εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2238/1994 και 

οι εκδοθείσες κατ' εξουσιοδότηση αυτού υπουργικές αποφάσεις.» 

   23. Οι διατάξεις των προηγούµενων περιπτώσεων ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 

2014, εκτός αν ορίζεται σε αυτές διαφορετικά. 

 

 

7.2. Ν. 4223/2013 – Κεφάλαιο Γ΄ Συµπλήρωση διατάξεων του 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'  
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

 

Άρθρο 21 

Συµπλήρωση διατάξεων πρώτου µέρους Κ.Φ.Ε. 

   Το πρώτο µέρος των γενικών διατάξεων του ν. 4172/ 2013 (Α' 167) τροποποιείται 

ως εξής: 

   1. Στην περίπτωση δ' του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 οι λέξεις «ανεξαρτήτως 

νοµικής προσωπικότητας» διαγράφονται. 

   2. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής: 

   «2. Ένα φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται στην Ελλάδα συνεχώς για χρονικό 

διάστηµα που υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις (183) ηµέρες, 

συµπεριλαµβανοµένων και σύντοµων διαστηµάτων παραµονής στο εξωτερικό, είναι 

φορολογικός κάτοικος Ελλάδος από την πρώτη ηµέρα παρουσίας του στην Ελλάδα. 

Το προηγούµενο εδάφιο δεν εφαρµόζεται στην περίπτωση φυσικών προσώπων που 

βρίσκονται στην Ελλάδα αποκλειστικά για τουριστικούς, ιατρικούς, θεραπευτικούς ή 

παρόµοιους ιδιωτικούς σκοπούς και η παραµονή τους δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες 

εξήντα πέντε (365) ηµέρες, συµπεριλαµβανοµένων και σύντοµων διαστηµάτων 

παραµονής στο εξωτερικό. Η παρούσα παράγραφος δεν αποκλείει την εφαρµογή της 

παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.» 

   3. Στο τέλος της περίπτωσης ε' της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4172/2013 

προστίθενται οι λέξεις «µέσω µόνιµης εγκατάστασης», στην περίπτωση θ' οι λέξεις 

«η συναλλαγή πραγµατοποιείται στην ηµεδαπή ή» διαγράφονται και στις περιπτώσεις 

ιβ' και ιγ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 µετά τη λέξη «από» προστίθεται η λέξη 

«φορολογικό». 

  

Άρθρο 22 

Συµπλήρωση διατάξεων δεύτερου µέρους Κ.Φ.Ε. σχετικά µε τη φορολογία 

εισοδήµατος φυσικών προσώπων 

  

   Το δεύτερο µέρος των γενικών διατάξεων του ν. 4172/ 2013 τροποποιείται ως εξής: 

  

   1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 µετά τη λέξη 

«ετήσιο» προστίθεται η λέξη «φορολογητέο». 
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   2. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης στ' της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 

οι λέξεις «και εφόσον δεν έχει την εµπορική ιδιότητα και δεν διατηρεί επαγγελµατική 

εγκατάσταση που διαφέρει από την κατοικία του» διαγράφονται. Με απόφαση του 

Γενικού Γραµµατέα µπορούν να προβλέπονται περαιτέρω προϋποθέσεις και να 

καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή αυτής της 

περίπτωσης. 

  

   3. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4172/2013 ή λέξη «όπως» 

διαγράφεται και αντικαθίσταται από τις λέξεις «του οποίου η µέθοδος υπολογισµού». 

  

   4. Στο άρθρο 15 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 5 που έχει ως εξής: 

  

   «5. Για τους φορολογούµενους που κατοικούν µόνιµα σε νησιά µε πληθυσµό, 

σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή, κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) 

κατοίκους, το φορολογητέο εισόδηµα του πρώτου κλιµακίου της κλίµακας της 

παραγράφου 1 αυξάνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), προκειµένου να 

υπολογιστεί το ποσό του φόρου που αναλογεί στο εισόδηµά τους. 

  

   Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου ισχύει µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2015.» 

  

   5. Στον τίτλο του άρθρου 17 του ν. 4172/2013 οι λέξεις «για εξαρτώµενα µέλη» 

διαγράφονται και στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 17 οι λέξεις «τα ακόλουθα 

εξαρτώµενα µέλη του φορολογούµενου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «το 

φορολογούµενο και τα εξαρτώµενα µέλη του». 

  

   6. α. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 µετά τη λέξη 

«γεωργικών» προστίθεται η λέξη «πτηνοτροφικών». 

  

   β. Στην παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 πριν το τελευταίο εδάφιο 

προστίθενται τρία εδάφια ως εξής: 

  

   «Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζεται για τους τίτλους του 

άρθρου 42 που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη αγορά, 
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συµπεριλαµβανοµένης και της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, 

ή για τα οµόλογα που εκδίδονται από εισηγµένες εταιρείες, καθώς και για τα κρατικά 

οµόλογα, εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο φορολογούµενος ασχολείται κατ' 

επάγγελµα µε τις ανωτέρω συναλλαγές. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών 

µπορεί να προβλέπεται η εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου και σε κάθε άλλη 

ρυθµιζόµενη αγορά ή άλλους τίτλους. Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι 

φορολογούµενοι που ασχολούνται κατ' επάγγελµα µε τις ανωτέρω συναλλαγές.» 

  

   γ. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 ή λέξη 

«προηγούµενου» αντικαθίσταται µε τη λέξη «δεύτερου». 

  

   7. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 22 του ν. 4172/2013, η φράση «του επόµενου 

άρθρου του Κ.Φ.Ε.» αντικαθίσταται µε τη φράση «του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε.» και 

στην περίπτωση β' του άρθρου 22 η λέξη «πραγµατικής» αντικαθίσταται από τη λέξη 

«αγοραίας» και οι λέξεις «έµµεσων µεθόδων ελέγχου» από τις λέξεις «των στοιχείων 

που διαθέτει η Φορολογική ∆ιοίκηση». 

  

   8. Μετά το άρθρο 22 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέο άρθρο 22Α που έχει ως 

εξής: 

  

«Αρθρο 22Α 

∆απάνες Επιστηµονικής και Τεχνολογικής Έρευνας 

  

   1. Οι δαπάνες επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας εκπίπτουν από τα 

ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά το χρόνο της πραγµατοποίησής τους 

προσαυξηµένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). Ειδικά οι δαπάνες που 

αφορούν πάγιο εξοπλισµό, προκειµένου να προσαυξηθούν σύµφωνα µε το 

προηγούµενο εδάφιο, κατανέµονται ισόποσα στα επόµενα τρία (3) έτη. Τα κριτήρια 

χαρακτηρισµού των πιο πάνω δαπανών καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα µετά 

από πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών, Παιδείας και Θρησκευµάτων και 

Πολιτισµού και Αθλητισµού. Αν προκύψουν ζηµίες µετά την αφαίρεση του ως άνω 

ποσοστού µεταφέρονται µε βάση το άρθρο 27 του παρόντος. 
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   2. Συγχρόνως µε την υποβολή της φορολογικής της δήλωσης, η επιχείρηση 

υποβάλλει στη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευµάτων τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις δαπάνες έρευνας 

και τεχνολογίας που πραγµατοποίησε. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των δαπανών 

αυτών διενεργούνται εντός χρονικού διαστήµατος έξι (6) µηνών. Μετά την άπρακτη 

παρέλευση της εν λόγω προθεσµίας θεωρείται ότι οι σχετικές δαπάνες έχουν εγκριθεί. 

Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων ενηµερώνει σχετικά 

το Υπουργείο Οικονοµικών σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται στο 

προεδρικό διάταγµα.» 

  

   9. Στην περίπτωση Α' του άρθρου 23 µετά τις λέξεις «τραπεζικά δάνεια» 

προστίθενται οι λέξεις «διατραπεζικά δάνεια, καθώς και τα οµολογιακά δάνεια που 

εκδίδουν ανώνυµες εταιρείες» και στην περίπτωση δ' του άρθρου 23 οι λέξεις «για 

διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων» διαγράφονται. 

  

   10. α. Το άρθρο 24 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής: 

  

   αα) Στον τίτλο του άρθρου 24 πριν τη λέξη «αποσβέσεις» προστίθεται η λέξη 

«φορολογικές», 

   ββ) στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 πριν τη λέξη «αποσβέσεις» προστίθεται η 

λέξη «φορολογικές», 

   γγ) στην παράγραφο 3 του άρθρου 24 πριν τη λέξη «απόσβεση» προστίθεται η λέξη 

«φορολογική», 

   δδ) στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 24 µετά τη λέξη 

«ανακατασκευής» προστίθενται οι λέξεις «αποκατάστασης του περιβάλλοντος», 

   εε) στον πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 24 πριν τη λέξη «απόσβεσης» 

προστίθεται η λέξη «φορολογικής», 

   στ) στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 πριν τη λέξη «απόσβεσης» προστίθεται η 

λέξη «φορολογικής», 

   ζζ) στην παράγραφο 5 του άρθρου 24 πριν τη λέξη «αποσβέσεων» προστίθεται η 

λέξη «φορολογικών», 

   ηη) στην παράγραφο 6 του άρθρου 24 πριν τη λέξη «απόσβεση» προστίθεται η λέξη 

«φορολογική», 
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   θθ) στην παράγραφο 7 του άρθρου 24 πριν τη λέξη «απόσβεσης» προστίθεται η 

λέξη «φορολογικής» και 

   ιι) στην παράγραφο 8 του άρθρου 24 πριν τη λέξη «απόσβεση» προστίθεται η λέξη 

«φορολογική». 

  

   β. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4172/ 2013 µετά την περίπτωση ε' 

προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής: 

  

   «Στην περίπτωση της µίσθωσης οχηµάτων στην έννοια του µισθώµατος σύµφωνα 

µε την περίπτωση δ' δεν συµπεριλαµβάνονται τα κόστη λειτουργίας και κυκλοφορίας 

του οχήµατος.» 

  

   γ. Προστίθεται νέα παράγραφος 9 στο άρθρο 24 του ν. 4172/2013 που έχει ως εξής: 

  

   «9. Ο υπολογισµός της τιµής κτήσης σύµφωνα µε τα άρθρα 41 και 42 γίνεται µε 

βάση τις φορολογικές αποσβέσεις.» 

  

   11. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4172/2013 µετά τις λέξεις 

«επισφαλών απαιτήσεων» και πριν τις λέξεις «των µετόχων» προστίθεται η λέξη 

«κατά». 

  

   12. Στην παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4172/ 2013, οι λέξεις «επιχειρηµατικών 

κερδών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «κερδών από επιχειρηµατική 

δραστηριότητα» και στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 27 µετά τις 

λέξεις «νοµικών προσώπων» προστίθενται οι λέξεις «των περιπτώσεων α', γ' και δ' 

του άρθρου 45». 

  

   13. Το άρθρο 28 του ν.4172/2013 τροποποιείται ως εξής: 

  

   α. Στον τίτλο του άρθρου 28 η λέξη «έµµεση» διαγράφεται και η λέξη «κερδών» 

αντικαθίσταται από τη λέξη «εσόδων», στην παράγραφο 1 του άρθρου 28 µετά τις 

λέξεις «επιχειρηµατική δραστηριότητα» προστίθενται οι λέξεις «µπορεί να» και µετά 

τη λέξη «προσδιορίζεται» προστίθενται οι λέξεις «µε βάση κάθε διαθέσιµο στοιχείο 

ή». 
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   β. Οι περιπτώσεις α' και β' του άρθρου 28 αντικαθίστανται και προστίθεται 

περίπτωση γ' ως εξής: 

  

   «α) όταν τα λογιστικά αρχεία δεν τηρούνται ή οι οικονοµικές καταστάσεις δεν 

συντάσσονται σύµφωνα µε τον νόµο για τα λογιστικά πρότυπα, ή 

   β) όταν τα φορολογικά στοιχεία ή τα λοιπά προβλεπόµενα σχετικά δικαιολογητικά 

δεν συντάσσονται σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας, ή 

   γ) όταν τα λογιστικά αρχεία ή φορολογικά στοιχεία δεν προσκοµίζονται στη 

Φορολογική ∆ιοίκηση µετά από σχετική πρόσκληση.» 

  

   γ. Στο άρθρο 28 προστίθεται παράγραφος 2 που έχει ως εξής: 

  

   «2. Το εισόδηµα φυσικών προσώπων, ανεξαρτήτως αν προέρχεται από άσκηση 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας, µπορεί επίσης να προσδιορίζεται µε βάση κάθε 

διαθέσιµο στοιχείο ή έµµεσες µεθόδους ελέγχου σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις 

του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας, όταν το ποσό του δηλούµενου εισοδήµατος 

δεν επαρκεί για την κάλυψη των προσωπικών δαπανών διαβίωσης ή σε περίπτωση 

που υπάρχει προσαύξηση περιουσίας η οποία δεν καλύπτεται από το δηλούµενο 

εισόδηµα.» 

  

   14. Το άρθρο 29 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής: 

  

   α. Στο δεύτερο κλιµάκιο της κλίµακας της παραγράφου 1 του άρθρου 29 το 

µαθηµατικό σύµβολο «ίσο» διαγράφεται. 

  

   β. Στο άρθρο 29 προστίθενται νέες παράγραφοι 5 και 6 που έχουν ως εξής: 

  

   «5. Για τους φορολογούµενους που κατοικούν µόνιµα σε νησιά µε πληθυσµό 

σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) 

κατοίκους, το φορολογητέο εισόδηµα του πρώτου κλιµακίου της κλίµακας της 

παραγράφου 1 αυξάνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), προκειµένου να 

υπολογιστεί το ποσό του φόρου που αναλογεί στο εισόδηµά τους. 
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   Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου ισχύει µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2015. 

  

   6. Τα κέρδη των φυσικών προσώπων και των ατοµικών επιχειρήσεων που 

εµπίπτουν στην έννοια των πολύ µικρών επιχειρήσεων, όπως ορίζονται στη Σύσταση 

2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, από τη διάθεση παραγόµενης 

ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρεία «∆.Ε.Η. Α.Ε». ή άλλο προµηθευτή, µετά από 

την ένταξή τους στο «Ειδικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων 

µέχρι δέκα (10) kw», κατόπιν απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, η οποία εκδίδεται σύµφωνα µε 

την παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3468/2006 (Α' 8), απαλλάσσονται του φόρου.» 

  

   15. Το άρθρο 34 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής: 

  

   α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 34 προστίθεται νέα περίπτωση γ' ως εξής: 

  

   «γ) σύµφωνα µε την κλίµακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15, εφόσον ο 

φορολογούµενος είναι εγγεγραµµένος στο µητρώο ανέργων του Οργανισµού 

Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆).» 

  

   β. Στην υποπερίπτωση γγ' της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 34 ο 

αριθµός «31» αντικαθίσταται µε τον αριθµό «32» και στην περίπτωση ε' της 

παραγράφου 2 του άρθρου 34 οι λέξεις «ή του άρθρου 34» διαγράφονται. 

  

   16. Στο άρθρο 35 του ν. 4172/2013 το κόµµα µετά τη λέξη «είδος» διαγράφεται. 

  

   17. Το άρθρο 41 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής: α. Στην παράγραφο 1 του 

άρθρου 41 προστίθεται τελευταίο εδάφιο που έχει ως εξής: 

  

   «Ως µεταβίβαση σύµφωνα µε την παράγραφο αυτή νοείται και η εισφορά ακίνητης 

περιουσίας για την κάλυψη ή την αύξηση κεφαλαίου εταιρείας.» 

  

   β. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 41 µετά τη λέξη 

«αποπληθωρισµένη» προστίθενται οι λέξεις «σύµφωνα µε την παράγραφο 5» και στο 
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δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 41 µετά τη λέξη «τίµηµα» 

προστίθενται οι λέξεις «ή αγοραία αξία». 

  

   18. Το άρθρο 42 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής: 

  

   α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 42 προστίθεται τελευταίο εδάφιο που έχει ως 

εξής: 

  

   «Ως µεταβίβαση σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο νοείται και η εισφορά των 

ανωτέρω τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας». 

  

   β. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 42 µετά τις λέξεις «το 

τίµηµα» προστίθενται οι λέξεις «ή αγοραία αξία». 

  

   γ. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 42 αντικαθίσταται ως εξής: 

  

   «Η τιµή κτήσης προσδιορίζεται µε βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων της 

εταιρείας που εκδίδει τους µεταβιβαζόµενους τίτλους κατά το χρόνο απόκτησης ή το 

τίµηµα που αναγράφεται στη σύµβαση µεταβίβασης κατά το χρόνο της απόκτησης 

των τίτλων, εφόσον οποιοδήποτε από τα ανωτέρω είναι χαµηλότερο.» 

  

   δ. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 42 µετά τη λέξη «µηδενική» 

προστίθενται οι λέξεις «,εφόσον η αγορά των τίτλων πραγµατοποιείται µετά την 

ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας αποϋλοποίησης των τίτλων στο 

Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, ήτοι την 29η Σεπτεµβρίου του έτους 1999. Με 

απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται ο τρόπος υπολογισµού της τιµής 

κτήσης, µε αναγωγή στην ηµεροµηνία της 29.9.1999, στις περιπτώσεις που οι 

µεταβιβαζόµενοι τίτλοι έχουν αποκτηθεί πριν την ηµεροµηνία αυτή.» 

  

  ε1. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 42 ο αριθµός «2» αντικαθίσταται από τον αριθµό 

«3». 

  

   ε2. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 42 προστίθενται οι λέξεις «και τα 

οποία προκύπτουν από συναλλαγές και τίτλους των περιπτώσεων α', β', και γ' της 
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παραγράφου 1. Ζηµιές από συναλλαγές σε τίτλους της περίπτωσης δ' της 

παραγράφου 1 συµψηφίζονται µόνον µε µελλοντικά κέρδη υπεραξίας από την ίδια 

αιτία. 

  

   στ. Στο άρθρο 42 προστίθεται νέα παράγραφος 8 που έχει ως εξής: 

  

   «8. Απαλλάσσεται από το φόρο το εισόδηµα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα που 

είναι φορολογικοί κάτοικοι σε κράτη µε τα οποία η Ελλάδα έχει συνάψει σύµβαση 

αποφυγής διπλής φορολογίας (ΣΑ∆Φ) και το οποίο προκύπτει από υπεραξία 

µεταβίβασης των τίτλων σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους υπό την 

προϋπόθεση ότι υποβάλλουν στη Φορολογική ∆ιοίκηση δικαιολογητικά που 

αποδεικνύουν τη φορολογική τους κατοικία.» 

  

Άρθρο 23 

Συµπλήρωση διατάξεων τρίτου µέρους ΚΦΕ σχετικά µε τη φορολογία εισοδήµατος 

νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων 

  

   1. Στο τέλος του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: 

  

   «Στην περίπτωση των νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων που τηρούν 

απλογραφικά βιβλία εφαρµόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του άρθρου 47 του 

παρόντος Κώδικα». 

  

   2. Το άρθρο 47 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής: 

  

   α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 47 προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής: 

  

   «Στην έννοια του κέρδους από επιχειρηµατική δραστηριότητα σύµφωνα µε το 

προηγούµενο εδάφιο εµπίπτει και η κεφαλαιοποίηση ή διανοµή κερδών για τα οποία 

δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών 

οντοτήτων.» 

  

   β. Στο άρθρο 47 προστίθεται νέα παράγραφος 3, που έχει ως εξής: 
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   «3. Τα έσοδα και τα έξοδα των νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων που 

εφαρµόζουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που προκύπτουν κατά την αρχική 

αναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών µέσων, κατανέµονται ανάλογα µε τη χρονική 

διάρκεια των αντίστοιχων µέσων, σύµφωνα και µε τα οριζόµενα από τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα. Ως χρηµατοοικονοµικά µέσα νοούνται τα οριζόµενα από τα 

∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, όπως αυτά υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατ' 

εφαρµογή του Κανονισµού 1606/2002, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου.» 

  

   γ. Στο άρθρο 47 προστίθεται νέα παράγραφος 4, που έχει ως εξής: 

  

   «4. Για τα νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά 

βιβλία εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 21 έως και 28 του Κεφαλαίου Γ' του 

Μέρους ∆εύτερου.» 

  

   3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 το διαζευκτικό «ή» µετά τη λέξη «πρόσωπο» 

διαγράφεται και στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 48 οι λέξεις 

«καθώς και» αντικαθίστανται από τη λέξη «ή». 

  

   4. Το άρθρο 49 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής: α. Το πρώτο εδάφιο της 

παραγράφου 1 του άρθρου 49 αντικαθίσταται ως εξής: 

  

   «Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, οι δαπάνες τόκων δεν αναγνωρίζονται ως 

εκπιπτόµενες επιχειρηµατικές δαπάνες, στο βαθµό που οι πλεονάζουσες δαπάνες 

τόκων υπερβαίνουν το τριάντα τοις εκατό (30%) των φορολογητέων κερδών προ 

τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA).» 

  

   β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 49 αντικαθίσταται ως εξής: 

  

   «3. Οι δαπάνες τόκων της παραγράφου 1 αναγνωρίζονται πλήρως ως εκπιπτόµενες 

επιχειρηµατικές δαπάνες εφόσον το ποσό των εγγεγραµµένων στα βιβλία καθαρών 

δαπανών τόκων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών εκατοµµυρίων (3.000.000) ευρώ 

το χρόνο.» 
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   γ. Η παράγραφος 4 του άρθρου 49 αντικαθίσταται ως εξής: 

  

   «4. Κάθε δαπάνη τόκων που δεν εκπίπτει σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του 

παρόντος άρθρου µεταφέρεται χωρίς χρονικό περιορισµό.» 

  

   5. Η παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής: 

  

   «1. Νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες όταν πραγµατοποιούν συναλλαγές, µία ή 

περισσότερες, διεθνείς ή και εγχώριες, µε συνδεδεµένα πρόσωπα κατά την έννοια του 

άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. µε οικονοµικούς ή εµπορικούς όρους διαφορετικούς από 

εκείνους που θα ίσχυαν µεταξύ µη συνδεδεµένων προσώπων (ανεξάρτητων 

επιχειρήσεων) ή µεταξύ συνδεδεµένων προσώπων και τρίτων, οποιαδήποτε κέρδη τα 

οποία χωρίς τους όρους αυτούς θα είχαν πραγµατοποιηθεί από το νοµικό πρόσωπο ή 

νοµική οντότητα, αλλά τελικά δεν πραγµατοποιήθηκαν λόγω των διαφορετικών όρων 

(αρχή των ίσων αποστάσεων) περιλαµβάνονται στα κέρδη του νοµικού προσώπου ή 

της νοµικής οντότητας µόνον στο βαθµό που δεν µειώνουν το ποσό του καταβλητέου 

φόρου.» 

  

   6. Το άρθρο 52 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής: α. Ο τίτλος του άρθρου 52 

αντικαθίσταται ως εξής: 

  

   «Εισφορές ενεργητικού έναντι τίτλων». 

  

   β. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 52 οι λέξεις «από εισφέρουσες ή λήπτριες 

εταιρίες» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «από την εισφέρουσα και τη λήπτρια 

εταιρεία» και προστίθεται δεύτερο εδάφιο που έχει ως εξής: 

  

   «Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως «τίτλοι» νοούνται οι µετοχές ή τα 

εταιρικά µερίδια.» 

  

   γ. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 52 οι λέξεις «εταιρικού 

κεφαλαίου» αντικαθίστανται µε τη λέξη «κεφαλαίου» και το τρίτο εδάφιο της 

παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής: «Ως εισφορά ενεργητικού νοείται και η 
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µετατροπή υποκαταστήµατος σε νεοσυσταθείσα εταιρία που αποτελεί θυγατρική 

της εισφέρουσας εταιρείας.» 

  

   δ. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 52 η λέξη «πραγµατικής» αντικαθίσταται µε τη 

λέξη «αγοραίας». 

  

   ε. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 9 του άρθρου 52 η λέξη «κάτοικος» 

αντικαθίσταται µε τις λέξεις «φορολογικός κάτοικος». 

  

   στ. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 52 η λέξη «λήπτρια» 

αντικαθίσταται µε τη λέξη «εισφέρουσα». 

  

   7. Το άρθρο 53 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής: 

  

   α. Ο τίτλος του άρθρου 53 αντικαθίσταται ως εξής: 

  

   «Ανταλλαγή τίτλων». 

  

   β. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 53 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: 

  

   «Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως «τίτλοι» νοούνται οι µετοχές ή τα 

εταιρικά µερίδια». 

  

   γ. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 53 οι λέξεις «ανταλλαγή µετοχών» 

αντικαθίστανται µε τις λέξεις «ανταλλαγή τίτλων», οι λέξεις «και µία µετοχή» 

αντικαθίστανται µε τις λέξεις «και έναν τίτλο» και οι λέξεις «µετοχικού κεφαλαίου» 

αντικαθίστανται µε τις λέξεις «κεφαλαίου». 

  

   δ. Στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 53 οι λέξεις «ανταλλαγής µετοχών» 

αντικαθίστανται µε τις λέξεις «ανταλλαγής τίτλων». 

  

   ε. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 53 η λέξη «µετοχών» 

διαγράφεται και στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου οι λέξεις «από τον µέτοχο 
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στην αγοραία τους τιµή» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «από τον µέτοχο ή εταίρο 

στην αγοραία τους αξία». 

  

   στ. Στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 6 η λέξη «µέτοχος» αντικαθίσταται 

µε τις λέξεις «µέτοχος ή εταίρος». 

  

   ζ. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 53 οι λέξεις «της λογιστικής αξίας τους» 

διαγράφονται και αντικαθίστανται µε τις λέξεις «της φορολογητέας αξίας τους». 

  

   η. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 53 οι λέξεις «αξία από τη λογιστική αξία που 

είχαν οι ανταλλασσόµενοι τίτλοι αµέσως πριν την ανταλλαγή µετοχών» διαγράφονται 

και αντικαθίστανται µε τις λέξεις «φορολογητέα αξία από την αξία που είχαν οι 

ανταλλασσόµενοι τίτλοι αµέσως πριν την ανταλλαγή των τίτλων». 

  

   8. Το άρθρο 54 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής: 

  

   α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 54 η λέξη «ζητηθεί» αντικαθίσταται µε τη λέξη 

«επιλεγεί» και οι λέξεις «, ή εφόσον επιλεγεί η υπαγωγή σε αυτό από µέτοχο ή εταίρο 

της εισφέρουσας εταιρείας,» διαγράφονται και προστίθεται δεύτερο εδάφιο που έχει 

ως εξής: 

«Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως «τίτλοι» νοούνται οι µετοχές ή τα 

εταιρικά µερίδια.» 

  

   β. Στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 2 του άρθρου 54 οι λέξεις «εταιρικού 

κεφαλαίου» αντικαθίστανται µε τη λέξη «κεφαλαίου». 

  

   γ. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 54 οι λέξεις «εταιρικού 

κεφαλαίου» αντικαθίστανται µε τη λέξη «κεφαλαίου» και στην περίπτωση β' της 

παραγράφου 3 οι λέξεις «ή τίτλων του εταιρικού κεφαλαίου» αντικαθίστανται µε τις 

λέξεις «τίτλων του κεφαλαίου». 

  

   δ. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 54 η λέξη «πραγµατικής» αντικαθίσταται µε τη 

λέξη «αγοραίας». 
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   ε. Στην παράγραφο 12 του άρθρου 54 οι λέξεις «εταιρικό κεφάλαιο» 

αντικαθίστανται µε τη λέξη «κεφάλαιο». 

  

   στ. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 54 οι λέξεις «µπορεί να 

εφαρµοστούν» αντικαθίσταται µε τη λέξη «εφαρµόζονται». 

  

   ζ. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 14 του άρθρου 54 οι λέξεις «µπορεί να 

εφαρµοστούν» αντικαθίσταται µε τη λέξη «εφαρµόζονται». 

  

   η. Στην παράγραφο 16 οι λέξεις «οι ανταλλασσόµενοι τίτλοι αµέσως πριν την 

ανταλλαγή µετοχών» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «οι τίτλοι αµέσως πριν τη 

συγχώνευση ή διάσπαση». 

  

   θ. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 17 οι λέξεις «µπορεί να εφαρµοστούν σε 

µέτοχο ο οποίος» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «εφαρµόζονται σε µέτοχο ή εταίρο ο 

οποίος», στην περίπτωση α' της παραγράφου 17 η λέξη «µέτοχος» αντικαθίσταται µε 

τις λέξεις «µέτοχος ή εταίρος» και η περίπτωση β' της παραγράφου 17 αντικαθίσταται 

ως εξής: 

  

   «β) ο µέτοχος ή εταίρος, ο οποίος δεν είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, κατείχε 

τους τίτλους της εισφέρουσας και κατέχει τους τίτλους της λήπτριας εταιρείας µέσω 

µόνιµης εγκατάστασης που διατηρεί στην Ελλάδα». 

  

   ι. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 54, οι λέξεις «της λογιστικής αξίας τους» 

διαγράφονται και αντικαθίστανται µε τις λέξεις «της φορολογητέας αξίας τους». 

  

   ια. Στην παράγραφο 16 του άρθρου 54, οι λέξεις «αξία από τη λογιστική αξία που 

είχαν οι ανταλλασσόµενοι τίτλοι αµέσως πριν την ανταλλαγή µετοχών» διαγράφονται 

και αντικαθίσταται µε τις λέξεις «φορολογητέα αξία από την αξία που είχαν οι 

ανταλλασσόµενοι τίτλοι αµέσως πριν την συγχώνευση ή διάσπαση». 

  

   9. Το άρθρο 58 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής: 
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   α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 58 µετά τις λέξεις «διπλογραφικά βιβλία» 

προστίθενται οι λέξεις «, καθώς και τα νοµικά πρόσωπα της περίπτωσης γ' του 

άρθρου 45 που τηρούν απλογραφικά». 

  

   β. Στο άρθρο 58 προστίθεται νέα παράγραφος 4 που έχει ως εξής: 

  

   «4. Για τους φορολογούµενους των περιπτώσεων α', β', δ', ε' και στ' του άρθρου 45 

οι συντελεστές της παραγράφου 1 µειώνονται κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό 

(40%) για τα κέρδη που προκύπτουν από επιχειρηµατική δραστηριότητα που ασκείται 

σε νησιά µε πληθυσµό, σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή, κάτω από τρεις 

χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου ισχύει µέχρι 

την 31η ∆εκεµβρίου 2015.» 

  

   γ. Στο άρθρο 58 προστίθεται νέα παράγραφος 5 που έχει ως εξής: 

  

   «5. Τα κέρδη των επιχειρήσεων των περιπτώσεων α', β' , δ' , ε' και στ' του άρθρου 

45, εφόσον αυτές εµπίπτουν στην έννοια των πολύ µικρών επιχειρήσεων, όπως 

ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, από τη 

διάθεση παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρεία «∆.Ε.Η. Α.Ε.» ή άλλο 

προµηθευτή, µετά από την ένταξή τους στο «Ειδικό Πρόγραµµα 

ΑνάπτυξηςΦωτοβολταϊκών Συστηµάτων µέχρι δέκα (10) kw», κατόπιν απόφασης 

των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, η οποία εκδίδεται 

σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3468/ 2006 (Α' 8), απαλλάσσονται του 

φόρου. Η εν λόγω απαλλαγή χορηγείται µε την προϋπόθεση ότι τα κέρδη 

εµφανίζονται σε ειδικό λογαριασµό µε την ονοµασία «Ειδικό Πρόγραµµα 

Ανάπτυξης ΦωτοβολταϊκώνΣυστηµάτων µέχρι δέκα (10) kw». Σε περίπτωση 

διανοµής ή κεφαλαιοποίησής τους, φορολογούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

παρόντος κώδικα κατά το χρόνο διανοµής ή κεφαλαιοποίησής τους αντίστοιχα.» 

  

Άρθρο 24 

Συµπλήρωση διατάξεων τέταρτου µέρους ΚΦΕ σχετικά µε την παρακράτηση φόρου 

  

   1. Στην περίπτωση α' της παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 4172/2013 µετά τις λέξεις 

«εργαζοµένους τους» προστίθενται οι λέξεις «ή υπαλλήλους τους». 



 

 

131 

 

  

   2. Στην παρ. 5 του άρθρου 60 του ν.4172/2013 οι λέξεις «την παράγραφο 4 του 

άρθρου 8» αντικαθίστανται από τις λέξεις «το άρθρο 12». 

  

   3. Στο άρθρο 60 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 6, που έχει ως εξής: 

  

   «6. Ο φόρος που παρακρατείται σύµφωνα µε τις ανωτέρω παραγράφους αποδίδεται 

το αργότερο µέχρι το τέλος του δεύτερου µήνα από την ηµεροµηνία καταβολής του 

υποκείµενου σε παρακράτηση εισοδήµατος.» 

  

   4. Το άρθρο 62 του ν.4172/2013 τροποποιείται ως εξής: 

  

   α. Στο τέλος της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 62 η τελεία 

αντικαθίσταται µε κόµµα. 

  

   β. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 62 αντικαθίσταται ως εξής: 

  

   «Το ως άνω νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα ή το φυσικό πρόσωπο που ασκεί 

επιχειρηµατική δραστηριότητα µπορεί να επιλέξει να φορολογηθεί για το εισόδηµα 

από δικαιώµατα και τις αµοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αµοιβές διοίκησης, αµοιβές 

για συµβουλευτικές ή παρόµοιες υπηρεσίες σύµφωνα µε το καθεστώς που ισχύει για 

τους φορολογικούς κατοίκους που λαµβάνουν τέτοιες αµοιβές και να πιστώσει τον 

παρακρατηθέντα φόρο έναντι του οφειλόµενου φόρου εισοδήµατος.» 

  

   γ. Στο άρθρο 62 προστίθεται νέα παράγραφος 4 που έχει ως εξής: 

  

   «4. Το φυσικό πρόσωπο που αποκτά υπεραξία από τη µεταβίβαση ακίνητης 

περιουσίας σύµφωνα µε το άρθρο 41 καταβάλλει στο συµβολαιογράφο κατά την 

υπογραφή του συµβολαίου µεταβίβασης το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στην 

υπεραξία σύµφωνα µε το άρθρο 43.» 

  

   5. Το άρθρο 63 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής: α. Στην περίπτωση α' της 

παραγράφου 2 του άρθρου 63 οι λέξεις «δέκα τοις εκατό (10%)» αντικαθίστανται από 

τις λέξεις «είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)» και µετά τις λέξεις «στην καταβολή» 
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προστίθενται οι λέξεις «ή ο φορολογούµενος που καταβάλλει, κατέχει άµεσα µετοχές, 

µερίδια ή συµµετοχή τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) στο µετοχικό 

κεφάλαιο του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας που εισπράττει, ή ένα 

τρίτο νοµικό πρόσωπο ή µία νοµική οντότητα κατέχει άµεσα µετοχές, µερίδια ή 

συµµετοχή τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) στο µετοχικό κεφάλαιο τόσο 

του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας που εισπράττει όσο και του 

φορολογούµενου που προβαίνει στην καταβολή». 

  

   β. Στις υποπεριπτώσεις αα' και γγ' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 

63 οι λέξεις «Οδηγίας 2009/133/ΕΚ» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Οδηγίας 

2003/49/ΕΚ». 

  

   6. Το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής: α. Στην παράγραφο 3 του 

άρθρου 64 οι λέξεις «εκτός από τις αµοιβές που αναφέρονται στην περίπτωση δ' της 

παραγράφου 1», καθώς και οι λέξεις «που έχει τη φορολογική κατοικία του στην 

Ελλάδα» διαγράφονται, και µετά τη λέξη οντότητα» προστίθενται οι λέξεις «που 

λαµβάνει αµοιβές για υπηρεσίες σύµφωνα µε την περίπτωση δ' και». 

  

   β. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 64 οι λέξεις «καθορίζονται ειδικότερα ο τρόπος 

και ο χρόνος απόδοσης του παρακρατούµενου φόρου σύµφωνα µε τις ανωτέρω 

παραγράφους, ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης, καθώς και κάθε άλλο 

σχετικό θέµα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου» αντικαθίστανται από τις 

λέξεις «καθορίζεται ο χρόνος υποβολής της δήλωσης». 

  

   γ. Στο άρθρο 64 προστίθενται νέες παράγραφοι 6 και 7 που έχουν ως εξής: 

  

   «6. Οι πληρωµές τόκων δανείων που χορηγούν πιστωτικά ιδρύµατα, 

περιλαµβανοµένων των τόκων υπερηµερίας, καθώς και οι τόκοι διατραπεζικών 

καταθέσεων απαλλάσσονται από την παρακράτηση φόρου.» 

  

   «7. Ο φόρος που παρακρατείται σύµφωνα µε τις ανωτέρω παραγράφους αποδίδεται 

το αργότερο µέχρι το τέλος του δεύτερου µήνα από την ηµεροµηνία καταβολής της 

υποκείµενης σε παρακράτηση πληρωµής.» 
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Άρθρο 25 

Συµπλήρωση διατάξεων έκτου µέρους ΚΦΕ σχετικά µε την υποβολή δήλωσης 

φορολογίας εισοδήµατος και την προκαταβολή φόρου 

  

   1. Το άρθρο 67 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής: 

  

   α. Στον τίτλο του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 µετά τη λέξη «προσώπων» 

προστίθενται οι λέξεις «και καταβολή του φόρου», στην παράγραφο 2 µετά τις λέξεις 

«για όλα τα» προστίθενται οι λέξεις «αυτοτελώς φορολογούµενα», στην παράγραφο 3 

του άρθρου 67 οι λέξεις «κατά το χρονικό διάστηµα από την 1η Φεβρουαρίου µέχρι 

και την 30ή Ιουνίου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «µέχρι και την 30ή Απριλίου». 

  

   β. Η παρ. 6 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 αναριθµείται σε 7 και προστίθεται νέα 

παράγραφος 6 που έχει ως εξής: 

  

   «6. Ο φόρος εισοδήµατος φυσικών προσώπων υπολογίζεται µε βάση την ετήσια 

φορολογική δήλωση του φορολογούµενου και το ποσό της φορολογικής οφειλής 

καθορίζεται σύµφωνα µε τα άρθρα 31 και 32 του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας, 

κατόπιν έκπτωσης: 

  

   α) του φόρου που παρακρατήθηκε, 

   β) του φόρου που προκαταβλήθηκε, 

   γ) του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή σύµφωνα µε το άρθρο 9. 

  

   Σε περίπτωση που το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι 

µεγαλύτερο από τον οφειλόµενο φόρο, η επιπλέον διαφορά επιστρέφεται. 

  

   Η καταβολή του φόρου γίνεται σε τρεις (3) ίσες διµηνιαίες δόσεις από τις οποίες η 

πρώτη καταβάλλεται µέχρι την τελευταία ηµέρα του επόµενου µήνα από την 

προβλεπόµενη προθεσµία υποβολής της δήλωσης και η καθεµία από τις επόµενες την 

τελευταία ηµέρα του τρίτου και πέµπτου µήνα αντίστοιχα από την υποβολή της 

δήλωσης, η οποία δεν µπορεί να εκτείνεται πέραν του ίδιου φορολογικού έτους.» 
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   2. Το άρθρο 68 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής: α. Στον τίτλο του άρθρου 

68 του ν. 4172/2013 µετά τη λέξη «οντοτήτων» προστίθενται οι λέξεις «και καταβολή 

του φόρου», στην παράγραφο 1 του άρθρου 68 µετά τη λέξη «δηλώνουν» 

προστίθεται η λέξη «ηλεκτρονικά» και στην παράγραφο 2 οι λέξεις «κατά το χρονικό 

διάστηµα από την 1η Φεβρουαρίου µέχρι και την 30ή Ιουνίου του αµέσως επόµενου 

φορολογικού έτους» αντικαθίστανται από τις λέξεις «µέχρι και την τελευταία ηµέρα 

του έκτου µήνα από το τέλος του φορολογικού έτους». 

  

   β. Η παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4172/2013 αναριθµείται σε 4 και προστίθεται νέα 

παράγραφος 3 που έχει ως εξής: 

  

   «3. Ο φόρος εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων υπολογίζεται 

µε βάση την ετήσια φορολογική δήλωση του φορολογούµενου και το ποσό της 

φορολογικής οφειλής καθορίζεται σύµφωνα µε τα άρθρα 31 και 32 του Κώδικα 

Φορολογικής ∆ιαδικασίας, κατόπιν έκπτωσης: 

  

   α) του φόρου που παρακρατήθηκε, 

   β) του φόρου που προκαταβλήθηκε, 

   γ) του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή σύµφωνα µε το άρθρο 9. Ειδικά για 

τα µερίσµατα που εισπράττει ηµεδαπή µητρική εταιρεία από ηµεδαπή ή αλλοδαπή 

θυγατρική της µε έδρα σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν δεν 

εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 48, από το ποσό του φόρου εκπίπτει το ποσό 

του φόρου που καταβλήθηκε ως φόρος εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών 

οντοτήτων, καθώς και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε ως φόρος επί του 

µερίσµατος. Σε περίπτωση που το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή 

παρακρατήθηκε είναι µεγαλύτερο από τον οφειλόµενο φόρο, η επιπλέον διαφορά 

επιστρέφεται. 

  

   Η καταβολή του φόρου γίνεται σε οκτώ (8), κατ' ανώτατο όριο, ισόποσες µηνιαίες 

δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται µε την υποβολή της δήλωσης και οι 

υπόλοιπες επτά (7) µέχρι την τελευταία ηµέρα του έβδοµου µήνα από την υποβολή 

της δήλωσης, η οποία δεν µπορεί να εκτείνεται πέραν του ίδιου φορολογικού έτους. 

Για τα νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση η 

καταβολή του φόρου γίνεται εφάπαξ µε την υποβολή της δήλωσης.» 
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   3. Στην περίπτωση α' της παρ. 4 του άρθρου 69 του ν. 4172/2013 οι λέξεις «που 

αναφέρονται στις περιπτώσεις β' και δ' της παραγράφου 5 του άρθρου 49» και στην 

περίπτωση Α' της παραγράφου 5 του άρθρου 69 οι λέξεις «µε την επιφύλαξη των 

διατάξεων του άρθρου 64» διαγράφονται. 

  

   4. Το άρθρο 71 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής: α. Το πρώτο εδάφιο της 

παραγράφου 1 του άρθρου 71 αντικαθίσταται ως εξής: 

  

   «1. Με βάση τη δήλωση που υποβάλλει το νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα και 

τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής 

∆ιαδικασίας βεβαιώνεται ποσό ίσο µε ογδόντα τοις εκατό (80%) του φόρου που 

προκύπτει για το φόρο που αναλογεί στο εισόδηµα του διανυόµενου φορολογικού 

έτους.» 

  

   β. Στην παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 4172/2013 µετά τη λέξη «γ'» προστίθεται η 

λέξη «ε'». 

  

   γ. Η περίπτωση Α' της παρ. 9 του άρθρου 71 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως 

εξής: 

  

   «α) για τις εταιρείες που µετασχηµατίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 

52 και 54 του παρόντος, του ν.δ. 1297/1972 και του ν. 2166/1993 κατά περίπτωση.» 

  

   δ. Οι περιπτώσεις β' και ε' της παραγράφου 9 του άρθρου 71 του ν. 4172/2013 

διαγράφονται και οι περιπτώσεις γ', δ', στ', ζ' και η' αναριθµούνται σε β', γ', δ', ε' και 

στ' αντίστοιχα. 

  

Άρθρο 26 

Συµπλήρωση µεταβατικών διατάξεων ΚΦΕ και έναρξη ισχύος 

  

   1. Στην παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 οι λέξεις «κλείνουν µετά την 30ή 

Ιουνίου 2014» αντικαθίστανται από τις λέξεις «αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 

και µετά». 
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   2. Στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 οι λέξεις «κλείνουν» 

αντικαθίστανται από τη λέξη «αρχίζουν». 

  

   3. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 αναριθµούνται οι παράγραφοι 9 έως και 17 σε 

παραγράφους 10 έως και 18 αντίστοιχα και προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής: 

  

   «9. α. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 49 τίθεται σε 

ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2017. Κατά τη µεταβατική αυτή περίοδο οι δαπάνες 

τόκων δεν αναγνωρίζονται ως εκπιπτόµενες επιχειρηµατικές δαπάνες στο βαθµό που 

οι πλεονάζουσες δαπάνες τόκων υπερβαίνουν τα ακόλουθα ποσοστά των 

φορολογητέων κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων EBITDA): 

  

   - το εξήντα τοις εκατό (60%) από την 1η Ιανουαρίου 2014, 

   - το πενήντα τοις εκατό (50%) από την 1η Ιανουαρίου 2015, 

   - το σαράντα τοις εκατό (40%) από την 1η Ιανουαρίου 2016. 

  

   β. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 49 τίθενται σε ισχύ από την 1η 

Ιανουαρίου 2016. Κατά τη µεταβατική αυτή περίοδο οι δαπάνες τόκων 

αναγνωρίζονται πλήρως ως εκπιπτόµενες επιχειρηµατικές δαπάνες εφόσον το ποσό 

των εγγεγραµµένων στα βιβλία καθαρών δαπανών τόκων δεν υπερβαίνει το ποσό των 

πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) ευρώ το χρόνο. 

  

   γ. Οι διατάξεις του άρθρου 49 δεν εφαρµόζονται στις επιχειρήσεις ειδικού σκοπού, 

µόνο κατά το µέρος που αφορά στην εκτέλεση δηµοσίου έργου ή την παροχή 

δηµόσιας υπηρεσίας µέσω σύµβασης παραχώρησης, κατά την έννοια των προεδρικών 

διαταγµάτων 59/2007 και 60/2007, η οποία έχει κυρωθεί µε νόµο, ή µέσω σύµβασης 

Σύµπραξης ∆ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα (Σ.∆.Ι.Τ.) κατά τις διατάξεις του ν. 

3389/2005, οι οποίες συνάπτονται µέχρι και τις 31.12.2014.» 

  

   4. Στην παρ. 11 του άρθρου 72 του ν. 4172/ 2013, όπως αναριθµείται σύµφωνα µε 

την παράγραφο 3 του παρόντος, οι λέξεις «που πραγµατοποιούνται» αντικαθίστανται 

από τις λέξεις «των οποίων η διαδικασία αρχίζει». 
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   5. α. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 72 του ν.4172/2013, όπως 

αναριθµείται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του παρόντος, οι λέξεις «εµφανίστηκαν 

στον τελευταίο ισολογισµό που έκλεισαν πριν από την 1.1.2014» αντικαθίστανται 

από τις λέξεις «σχηµατίστηκαν µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου 2013.» 

  

   β. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 72 του ν.4172/2013, οι λέξεις 

«προηγούµενου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «πρώτου» και πριν τη λέξη «ζηµίες» 

προστίθενται οι λέξεις «φορολογικά αναγνωρίσιµες». 

  

   γ. Πριν το τελευταίο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 72 του ν.4172/2013, 

προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

  

   «Για τους σκοπούς του προηγούµενου εδάφιου ως συµψηφισµός νοείται το 

αλγεβρικό άθροισµα και το οποίο αυξοµειώνει το φορολογικό αποτέλεσµα (κέρδη ή 

ζηµίες) της επιχείρησης.» 

  

   δ. Στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 προστίθεται εδάφιο που 

έχει ως εξής: 

  

   «Η καταβολή του φόρου της παραγράφου αυτής γίνεται µέχρι το τέλος του 

δεύτερου µήνα από την απόφαση διανοµής από τη γενική συνέλευση των µετόχων.» 

  

   6. Η παρ. 13 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, όπως αναριθµείται σύµφωνα µε την 

παράγραφο 3 του παρόντος, αντικαθίσταται ως εξής: 

  

   «13. Για ισολογισµούς που κλείνουν µε ηµεροµηνία 31.12.2014 και µετά δεν 

επιτρέπεται η τήρηση λογαριασµών αφορολόγητου αποθεµατικού, πλην των 

επενδυτικών ή αναπτυξιακών νόµων, καθώς και ειδικών διατάξεων νόµων.» 

  

   7. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 18 που έχει ως 

εξής: 

  

   «18. Για τις συµβάσεις που έχουν συναφθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος 

Κώδικα η παράγραφος 2 του άρθρου 24 τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 
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2019.» 

  

   8. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 19 που έχει ως 

εξής: 

  

   «19. Από την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013 καταργείται η παρ. 3 του άρθρου 6 

του ν.1905/1990 (Α' 147).» 

  

   9. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 20 που έχει ως 

εξής: 

  

   «20. Από την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013 παύουν να ισχύουν η παρ. 1 του 

άρθρου 31 του ν. 2682/1999 (Α'16) και η παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 2789/2000 (Α' 

21).» 

  

   10. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 21 που έχει ως 

εξής: 

  

   «21. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 67 τίθεται σε ισχύ από την 1η 

Ιανουαρίου 2015. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2014 η δήλωση υποβάλλεται κατά 

το χρονικό διάστηµα από την 1η Φεβρουαρίου µέχρι και την 30ή Ιουνίου.» 

  

   11. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 22 που έχει ως 

εξής: 

  

   «22. Από την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013 παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του 

ν. 2238/1994 (Α' 151), συµπεριλαµβανοµένων και όλων των κανονιστικών πράξεων 

και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση αυτού του νόµου.» 

  

   12. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 οι παράγραφοι 21 και 22 αναριθµούνται σε 

παραγράφους 22 και 23 και προστίθεται νέα παράγραφος 21 που έχει ως εξής: 

  

   «21. Για τις παροχές σε είδος, όπως ορίζονται στο άρθρο 13 του Κώδικα, η 

παράγραφος 1 του άρθρου 60 τίθεται σε ισχύ από την 1.1.2015.» 



 

 

139 

 

  

   13. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 η παράγραφος 23 αναριθµείται σε παράγραφο 

25 και προστίθενται νέες παράγραφοι 23 και 24 ως εξής: 

  

   «23. Οι διατάξεις του Κώδικα για τον προσδιορισµό του φορολογητέου 

εισοδήµατος από επιχειρηµατική δραστηριότητα των οικοδοµικών επιχειρήσεων 

εφαρµόζονται για ακίνητα για τα οποία η άδεια κατασκευής έχει εκδοθεί ή 

αναθεωρηθεί από την 1.1.2006 και µετά. 

  

   24. Κατά τον υπολογισµό του φόρου σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 15 

και προκειµένου να διατηρηθεί ακέραιο το ποσό της µείωσης του φόρου, σύµφωνα µε 

το άρθρο 16, ο φορολογούµενος απαιτείται να προσκοµίσει αποδείξεις σε ποσοστό 

δέκα τοις εκατό (10%) του φορολογητέου εισοδήµατός του. Το ποσό των αποδείξεων 

που προσκοµίζονται δεν απαιτείται να υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων 

πεντακοσίων (10.500) ευρώ. Σε περίπτωση που δεν προσκοµίζεται το απαιτούµενο 

ποσό αποδείξεων, ο φόρος προσαυξάνεται κατά τη θετική διαφορά µεταξύ του 

απαιτούµενου ποσού αποδείξεων, µε ανώτατο όριο τις δέκα χιλιάδες πεντακόσια 

(10.500) ευρώ και του προσκοµισθέντος ποσού αποδείξεων, η οποία 

πολλαπλασιάζεται µε συντελεστή 22%. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών 

καθορίζονται οι δαπάνες για τις οποίες απαιτείται η προσκόµιση αποδείξεων, ο 

τρόπος επιµερισµού των δαπανών µεταξύ των συζύγων, οι κατηγορίες των 

φορολογουµένων που εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή, καθώς και κάθε άλλη 

αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων αυτών. Τα ανωτέρω 

εφαρµόζονται αποκλειστικά για το φορολογικό έτος 2014.»  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8Ο: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΣΑΦΕΙΕΣ ΣΤΟ 

ΝΕΟ Κ.Φ.Ε. ΝΟΜΟΣ 4172/2013 

 

 Το γενικευµένο κλίµα «ευηµερίας» που επικρατούσε στη χώρα µας µέχρι το 

2009, έλαβε τέλος. Η εκπνοή της πρώτης δεκαετίας, του 2000, βρίσκει τους Έλληνες 

να είναι οι πιο αισιόδοξοι πολίτες της Ευρωζώνης και τις επιχειρήσεις να επιζητούν 

την επιβίωσή τους. 

 Τον ∆εκέµβριο του 2010 ο Πολ Τόµσεν, µεταξύ άλλων, έλεγε(πηγή: 

ιστοσελίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ», 08/12/2010): 

«Μόνο µε την εφαρµογή κρίσιµων διαρθρωτικών αλλαγών στην οικονοµία, η Ελλάδα 

µπορεί να επιστρέψει στην ανάπτυξη». Και διευκρίνιζε: «Κρίσιµες διαρθρωτικές 

αλλαγές είναι: 

• η απλοποίηση του φορολογικού συστήµατος, 

• η συγκέντρωση των φόρων, 

• η καταπολέµηση της γραφειοκρατίας κλπ…» 

Οι παραγωγικοί και κοινωνικοί φορείς, εν µέσω οικονοµικής κρίσης, απαιτούν 

από την Κυβέρνηση ένα απλό και δίκαιο φορολογικό σύστηµα, βασισµένο στις αρχές 

της σταθερότητας και της παραγωγικότητας. ∆ιατρανώνουν την επιθυµία τους, για 

την αναπτυξιακή κατεύθυνση της οικονοµίας, την ενδυνάµωση της 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων καθώς και τη προώθηση της απασχόλησης, 

της έρευνας και της καινοτοµίας. Στόχος ήταν η εµπέδωση αµοιβαίας εµπιστοσύνης 

για ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών. 

Η Κυβέρνηση µε το νόµο 3842/2010 προσπαθεί να περιορίσει τη 

φοροδιαφυγή και να καταπολεµήσει τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες. ∆υστυχώς, οι διατάξεις αυτές έµειναν ανενεργές, επειδή δεν 

εκδόθηκαν ποτέ οι αναγκαίες εφαρµοστικές αποφάσεις.  

Κάτω από αυτές τις συνθήκες το Νοέµβριο του 2012, µε καθυστέρηση δύο 

περίπου ετών, αποφασίζεται από τη ∆ιοίκηση η βελτίωση και ο εξορθολογισµός του 

φορολογικού καθεστώτος. 

Η αρχή γίνεται µε την ψήφιση του «Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης 

Συναλλαγών» (Ν. 4093/2012) και ολοκληρώνεται µε την εφαρµογή από 01/01/2014, 

του «Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας» (ν. 4174/26-07-2013) και του «Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήµατος» (ν. 4172/23-07-2013). 
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Σήµερα µπορούµε να µιλάµε για ένα φορολογικό σύστηµα απλό, χωρίς 

αγκυλώσεις. Τόσο ο Κ.Φ.Α.Σ. όσο και ο Κ.Φ.Ε. µε γενικές και απλές διατάξεις 

εφαρµογής εισάγουν την «ευρύτητα»  και το «πλουραλισµό» και επιβάλλουν 

ερµηνεία που εναπόκειται στις δυνατότητες κατανόησης των φορολογούµενων, 

ακόµη και µετά την έκδοση ερµηνευτικών διαταγών. 

Ειδικότερα ο νέος Κ.Φ.Ε. καινοτοµεί µε τρόπο απλό καθώς: 

� δίνει τον ορισµό των «συνδεδεµένων προσώπων» (άρθρο 2), 

� εισάγει τον όρο φορολογική κατοικία στο ελληνικό δίκαιο (άρθρο 3 και 4), 

� διευκρινίζει µε βάση την πηγή προέλευσης και τον τόπο παροχής ή άσκησης 

της δραστηριότητας, αν το εισόδηµα προκύπτει στην Ελλάδα ή στην 

αλλοδαπή (άρθρο 5), 

� ορίζει την έννοια της «µόνιµης εγκατάστασης» (άρθρο 6), 

� προσδιορίζει το φορολογητέο εισόδηµα και περιορίζει τις κατηγορίες 

ακαθάριστων εισοδηµάτων (άρθρο 7), 

� αποσαφηνίζει το χρόνο κτήσης του εισοδήµατος (άρθρο 8), 

� αναγνωρίζει το δικαίωµα έκπτωσης του φόρου εισοδήµατος που καταβλήθηκε 

στην αλλοδαπή, από το φόρο που  προκύπτει στην ηµεδαπή για το 

συγκεκριµένο εισόδηµα, χωρίς να εξετάζει την ύπαρξη σύµβασης αποφυγής 

διπλής φορολογίας (άρθρο 9), 

� επιβάλει διακριτές κλίµακες φορολογίας µε τους αντίστοιχους φορολογικούς 

συντελεστές, αναλόγως της κατηγορίας προέλευσης του εισοδήµατος, 

� διευρύνει τη φορολογική βάση π.χ. φορολόγηση του εισοδήµατος από 

αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα, 

� απλουστεύει την έννοια των φορολογητέων κερδών από επιχειρηµατική 

δραστηριότητα των νοµικών προσώπων, συµπεριλαµβάνοντας σε αυτά, το 

συνολικό αποτέλεσµα από κάθε κατηγορία εισοδήµατος,  

� έχει, έστω και περιορισµένη, αναπτυξιακή κατεύθυνση, αυξάνοντας κατά 30% 

τις δαπάνες, υπό προϋποθέσεις, που αφορούν την έρευνα και τεχνολογία, 

� εισάγει τις έννοιες και τον τρόπο φορολόγησης ή απαλλαγής για τις 

περιπτώσεις της «Υποκεφαλαιοδότησης», τη «Μεταφορά λειτουργιών», τις 

«Εισφορές ενεργητικού έναντι τίτλων», την «Ανταλλαγή τίτλων», τις 

«Συγχωνεύσεις και διασπάσεις» και την «Μεταφορά της καταστατικής έδρας 

µίας SE ή µίας SCE», και τέλος, 

� απλοποιεί τις διατάξεις παρακράτησης φόρου. 
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Σε αντιδιαστολή µε τα προηγούµενα, οι διατάξεις του νόµου είναι 

κακογραµµένες και ασαφείς. Η έκδοση ερµηνευτικών διαταγών πολλές φορές δεν 

είναι ικανές να αποτρέψουν τους φορολογούµενους από παρερµηνείες, και αυτό γιατί 

δεν αρκεί η «γραµµατική ερµηνεία» που επιβάλλεται για λόγους αντικειµενικότητας, 

αλλά και γιατί από την γενικότητα των διατάξεων είναι δυνατόν οι φορολογούµενοι 

να επιβαρυνθούν µε φόρους και προσαυξήσεις λόγω λανθασµένης εφαρµογής τους 

(π.χ. µη παρακράτηση φόρου). Επίσης, δε πρέπει να λησµονηθεί η µετάβαση του 

βάρους απόδειξης από την ελεγκτική Αρχή στο φορολογούµενο. ∆ηλαδή, επί της 

ουσίας έχουµε καταστρατήγηση της θεµελιώδους αρχής της χρηστής διοικήσεως. 

Παραδείγµατα ασάφειας διατάξεων: 

� Οι διατάξεις που αναφέρονται στις πληρωµές που υπόκεινται σε παρακράτηση 

φόρου, δηµιουργούν αβεβαιότητα και παρερµηνείες επειδή από αυτές δεν 

προκύπτει ξεκάθαρα ο χρόνος κατά τον οποίο οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να 

παρακρατήσουν και αντίστοιχα να αποδώσουν τον φόρο. 

� Οι διατάξεις που αναφέρονται που αναφέρονται στο χρόνο κτήσεως του 

εισοδήµατος, ορίζουν γενικώς, ότι αυτός ταυτίζεται µε το χρόνο που ο 

δικαιούχος αποκτά το δικαίωµα είσπραξης ή για τις ανείσπρακτες αµοιβές, 

ορίζεται ο χρόνος που εισπράττονται.  

� Το άρθρο 23 ορίζει ότι κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή 

λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 500 ευρώ, εφόσον η τµηµατική ή ολική 

εξόφληση δεν έγινε µε την χρήση τραπεζικού µέσου πληρωµής… Με τη 

διάταξη αυτή ανακύπτουν προβλήµατα και ασάφειες επειδή κατά µία άποψη, 

δεν έχει εφαρµογή η παρούσα διάταξη για τις δαπάνες µισθοδοσίας. Η 

διάταξη αναφέρεται σε «κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή 

σε λήψη υπηρεσιών» και δεν συµπεριλαµβάνει την µισθωτή εργασία. Επίσης, 

ο νοµοθέτης, δεν έχει λάβει την περίπτωση συµψηφισµού των αµοιβαίων 

απαιτήσεων µεταξύ των αντισυµβαλλοµένων. ∆ηλαδή έρχεται σε 

αντιδιαστολή µε τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. και συγκεκριµένα µε την 

παράγραφο 6 του άρθρου 10 «∆ιασταυρώσεις και Απόδειξη Συναλλαγών». 

� Τέλος, µία από τις πολλές ασάφειες του νέου Κ.Φ.Ε. είναι και η παράγραφος 1 

του άρθρου 72 όπου ορίζεται ότι: «Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 71 του 

νόµου αυτού ισχύουν για τα εισοδήµατα που αποκτώνται και τις δαπάνες που 

πραγµατοποιούνται, κατά περίπτωση, στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 

την 1η Ιανουαρίου 2014 και µετά, ….» και µε τη § 25, ορίζει ότι «Από την 
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έναρξη ισχύος του Ν.4172/2013 παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του 

Ν.2238/1994 (Α΄ 151), συµπεριλαµβανοµένων και όλων των κανονιστικών 

πράξεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού του 

νόµου». 
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ΜΕΡΟΣ 2Ο: 

 ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ 

ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ ΤΟΥΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 

 

1.1. Εισαγωγή 

 

Η ανώνυµη εταιρία είναι εµπορική εταιρία και ρυθµίζεται από το ν.2190/1920. Με 

διάφορα διατάγµατα ο παραπάνω νόµος κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο νόµο, στον οποίο 

συµπεριλήφθησαν οι κατά καιρούς τροποποιήσεις και συµπληρώσεις του. 

Το Μάιο του 1835 δηµοσιεύθηκε ο Εµπορικός Νόµος και κάνει αναφορά στην 

ανώνυµη εταιρία στο τµήµα περί εταιριών. Στη συνέχεια ο κωδ. Νόµος 2190/1920 

καθιερώνεται ως κύριο νοµοθέτηµα για τις ανώνυµες εταιρίες. 

Τα κύρια άρθρα τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε διάφορα 

διατάγµατα, όπως π.χ. το τελευταίο άρθρο 133 που προστέθηκε µε το άρθρο 5 §2 του 

Π.∆. 367/1994. 

Τελευταία αναµόρφωση και τροποποίηση του Ν 2190/1920 έγινε µε τον Ν 

3604/8/8 2007 καθώς και µε τον Ν 3884/24/9/2010. (Καραγιώργος Θεοφάνης, 

«Λογιστική εταιριών και φορολογία εισοδήµατος», εκδόσεις Γερµανός, Θεσσαλονίκη 

2014) 

 

 

1.2. Έννοια και χαρακτηριστικά της Α.Ε.  

 

Κάθε ανώνυµη εταιρία χαρακτηρίζεται από το νόµο ως εµπορική, ανεξάρτητα από 

τον σκοπό της.  

Στην εταιρία αυτή όλοι οι εταίροι – µέτοχοι ευθύνονται µέχρι του ποσού της 

εισφοράς τους. Το κεφάλαιό της διαιρείται σε ίσα τµήµατα, τις µετοχές, οι οποίες 
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µπορεί να είναι ανώνυµες ή ονοµαστικές και ενσωµατώνονται σε τίτλους µίας ή 

περισσοτέρων µετοχών. 

Η ανώνυµη εταιρία ανήκει στις κεφαλαιουχικές εταιρίες στις οποίες τα 

πρόσωπα (οι εταίροι) µπορούν να αλλάζουν χωρίς να υπάρχει διακοπή ή λύση των 

εταιρικών σχέσεων. 

Η επωνυµία της εταιρίας πρέπει να υποδηλώνει το αντικείµενο εργασιών της 

εταιρίας και να περιέχονται οι λέξεις «Ανώνυµη Εταιρία». 

Η ανώνυµη εταιρία µπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να 

καταστεί µονοπρόσωπη µε τη συγκέντρωση όλων των µετόχων σε ένα µόνο 

πρόσωπο. Η µονοπρόσωπη Α.Ε. υπόκειται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του 

άρθρου 7β. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω οι µέτοχοι ευθύνονται µέχρι του ποσού της 

εισφοράς τους και λόγω αυτής της έλλειψης ευθύνης των µελών της Α.Ε. για τα χρέη 

της κάνει τις Α.Ε. να υπερέχουν σε σύγκριση µε τις προσωπικές εταιρίες. Επειδή 

λοιπόν, δεν υπάρχει προσωπική ευθύνη των µετόχων, ο νόµος επιβάλλει την 

καταβολή ελάχιστης Εταιρικής περιουσίας (Μετοχικό Κεφάλαιο), καθώς και ότι 

αποκλείει τη διανοµή στους µετόχους Εταιρικής περιουσίας, εφόσον, εκτός από τα 

χρέη, δεν καλύπτεται το µετοχικό κεφάλαιο. 

Η Α.Ε. είναι εµπορική εταιρία ακόµη και αν οι σκοποί της ίδρυσής της είναι η 

εξυπηρέτηση δηµόσιας ωφέλειας ή παροχή υπηρεσίας. Η ίδρυση µιας Ανώνυµης 

Εταιρίας ακόµη και µικρού µεγέθους γίνεται λόγω αυξηµένου κύρους που 

απολαµβάνει η Α.Ε. στην αγορά αλλά και της δυσκαµψίας των ρυθµίσεων σε 

σύγκριση µε τις υπόλοιπες µορφές εταιριών. Στην Ελληνική αγορά σήµερα περίπου 

το 1% των Α.Ε. είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο, ενώ οι περισσότερες 

δικαιούνται κατά κανόνα από τους µετόχους όπως δηλαδή και στις προσωπικές 

εταιρίες.  

 

 

1.3. Έννοια και χαρακτηριστικά εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο 

Α.Ε. 

 

Μία Α.Ε. µπορεί να εισαχθεί σε ένα Χρηµατιστήριο για την διαπραγµάτευση των 

µετοχών της. Ωστόσο για την εισαγωγή σε µεγάλα χρηµατιστήρια χρειάζονται 
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αυστηρά κριτήρια να ικανοποιούνται και αυξηµένες διατυπώσεις δηµοσιότητας. Όλοι 

µπορούν να αποκτήσουν ελεύθερα µετοχές και να τις µεταβιβάσουν όποτε επιθυµούν.  

Σε µία µετοχή η οποία είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο, η τιµή της, πέραν του 

µεριδίου του εταιρικού κεφαλαίου περιέχει και πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές 

(για την αγορά και την επιχείρηση) µαζί µε την προσφορά και ζήτηση των µετοχών 

συχνά προκαλούν διακυµάνσεις της τιµής της χωρίς ουσιαστικά να µειώνεται ή να 

αυξάνεται πραγµατικά το εταιρικό κεφάλαιο. 

Όταν οι µετοχές είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο, επιπρόσθετα 

εφαρµόζονται οι κανόνες του δικαίου της κεφαλαιαγοράς και υπάρχει εποπτεία της 

επιτροπής κεφαλαιαγοράς, ώστε να προστατεύονται οι επενδυτές αλλά και οι 

εταιρικοί δανειστές.  

Η εισαγωγή της Α.Ε. στο χρηµατιστήριο έχει ως αποτέλεσµα το συνεχή 

έλεγχο από παράγοντες της αγοράς. Η εφαρµογή της τήρησης των κανόνων της 

εταιρικής διακυβέρνησης, έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της αξιοπιστίας των Α.Ε. 

που είναι εισηγµένες, σε σύγκριση µε τις µη εισηγµένες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο: ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
1 

 

 

2.1. Σκοπός και Πεδίο Εφαρµογής του ∆ιεθνούς Λογιστικού 

Προτύπου 12: Φόροι Εισοδήµατος 

 

Ο φόρος εισοδήµατος, αναβαλλόµενη φορολογία καθώς και η επίδρασή της στις 

εισηγµένες Α.Ε. ορίζεται και εφαρµόζεται βάση του ∆.Λ.Π. 12 Φόροι Εισοδήµατος 

(Income Taxes). Σκοπός αυτού του προτύπου είναι να καθορίσει το λογιστικό 

χειρισµό των φόρων εισοδήµατος, δηλαδή τον τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να 

λογιστικοποιηθούν οι τρέχουσες και µελλοντικές φορολογικές συνέπειες από:  

� Τη µελλοντική ανάκτηση της λογιστικής αξίας περιουσιακών στοιχείων ή το 

µελλοντικό διακανονισµό της λογιστικής αξίας υποχρεώσεων που είναι 

καταχωρισµένα στον ισολογισµό µιας επιχειρήσεως. 

� Συναλλαγές και άλλα γεγονότα της τρέχουσας περιόδου που είναι 

καταχωρισµένα στις οικονοµικές καταστάσεις µιας επιχειρήσεως. 

Όταν η επιχείρηση καταχωρεί ένα περιουσιακό στοιχείο ή µία υποχρέωση, 

αναµένει να ανακτήσει τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου ή να 

διακανονίσει τη λογιστική αξία της υποχρεώσεως. Για παράδειγµα: 

� Η επιχείρηση καταχωρεί τη λογιστική αξία ενός µηχανήµατος που αγόρασε 

έναντι 100€, µε την πρόθεση να ανακτήσει την αξία αυτή, είτε µε τη χρήση 

του µηχανήµατος αυτού µέχρι την ολοσχερή απόσβεσή του, είτε µε την 

πώλησή του πριν την ολοσχερή του απόσβεσή του. 

� Η επιχείρηση καταχωρεί ένα δάνειο από 100€, µε την πρόθεση να 

διακανονίσει την αξία αυτήν εφάπαξ ή τµηµατικά. 

Αν αναµένεται ότι η ανάκτηση ή ο διακανονισµός αυτός της λογιστικής αξίας θα 

καταστήσει τις µελλοντικές πληρωµές φόρων µεγαλύτερες ή µικρότερες από ό, τι 

αυτές θα ήταν, αν η ανάκτηση ή ο διακανονισµός αυτός δεν είχε φορολογικές 

                                                           

• 1
 Το 2ο Κεφάλαιο καθώς και όλοι οι παράγραφοί του είναι από τις σηµειώσεις του κ.Ξένου Χ., ∆ιεθνές Λογιστικό 

Πρότυπο 12: Φόροι Εισοδήµατος, Ινστιτούτο Εκπαιδεύσεως Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος, 

Αθήνα 2011 
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συνέπειες, απαιτείται η επιχείρηση να καταχωρίζει µία αναβαλλόµενη φορολογική 

υποχρέωση ή αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση αντιστοίχως, µε ορισµένες 

περιορισµένες εξαιρέσεις. Για παράδειγµα: 

� Η επιχείρηση αγόρασε µηχάνηµα λογιστικής αξίας 1.000€, αποσβεστέο, µε 

βάση τεχνικές προδιαγραφές, σε πέντε χρόνια και µε βάση τη φορολογική 

νοµοθεσία, σε δέκα χρόνια. Η επιχείρηση, τα πέντε πρώτα έτη, µε την 

καταβολή του φόρου που αναλογεί στις επιπλέον αποσβέσεις που διενεργεί, 

πρέπει να καταχωρίζει µία αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση, η οποία θα 

µεταφερθεί τµηµατικά στα έξοδα των πέντε επόµενων ετών, τα οποία 

ωφελούνται µε το σχετικό φόρο. 

� Η επιχείρηση στην παρούσα χρήση εισέπραξε τόκους µέρος των οποίων από 

1.000€ αφορά στην επόµενη χρήση. Οι τόκοι φορολογούνται στη χρήση κατά 

την οποία εισπράττονται. Η επιχείρηση, µε την καταβολή του φόρου που 

αναλογεί στο έσοδό της επόµενης χρήσεως πρέπει να καταχωρίσει µια 

αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση, η οποία θα µεταφερθεί στα έξοδα της 

επόµενης χρήσεως. 

� Η επιχείρηση στην παρούσα χρήση πλήρωσε τόκους µέρος των οποίων από 

1.000€ αφορά στην επόµενη χρήση. Οι τόκοι εκπίπτονται φορολογικά στη 

χρήση κατά την οποία πληρώνονται. Η επιχείρηση, µε την έκπτωση του 

φόρου που αναλογεί στο έξοδο της επόµενης χρήσεως πρέπει να καταχωρίσει 

µια αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση, η οποία θα µεταφερθεί στα έσοδα 

της επόµενης χρήσεως. 

Η φορολογική επίδραση, που σχετίζεται µε συναλλαγές και άλλα γεγονότα 

που καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως, καταχωρίζεται 

και αυτή στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως, ενώ η φορολογική επίδραση, 

που σχετίζεται µε συναλλαγές και άλλα γεγονότα που καταχωρίζονται απευθείας 

στα ίδια κεφάλαια, καταχωρίζεται και αυτή απευθείας στα ίδια κεφάλαια. 

  Αυτό το Πρότυπο επίσης ασχολείται µε την καταχώριση των αναβαλλόµενων 

φορολογικών απαιτήσεων που προκύπτουν από αχρησιµοποίητες φορολογικές 

ζηµίες ή αχρησιµοποίητους πιστωτικούς φόρους, µε την παρουσίαση των φόρων 

εισοδήµατος στις οικονοµικές καταστάσεις και µε τη γνωστοποίηση των 

πληροφοριών που αφορούν τους φόρους εισοδήµατος. 

 Για τους σκοπούς αυτού του Προτύπου, οι φόροι εισοδήµατος περιλαµβάνουν 

όλους τους φόρους που επιβάλλονται στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και 
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βασίζονται στο φορολογητέο εισόδηµα. Οι φόροι εισοδήµατος περιλαµβάνουν 

επίσης φόρους, όπως οι παρακρατούµενοι φόροι, οι οποίοι είναι πληρωτέοι από 

µία θυγατρική, συγγενή ή κοινοπραξία κατά τη διανοµή κερδών προς την 

επιχείρηση που συντάσσει τις οικονοµικές καταστάσεις. 

 Αυτό το Πρότυπο δεν ασχολείται µε τις µεθόδους της λογιστικής για τις 

Κρατικές επιχορηγήσεις (∆.Λ.Π. 20) ή σε φορολογικά κίνητρα των επενδύσεων, 

όµως καλύπτει τη λογιστική των προσωρινών διαφορών που µπορεί να 

προκύψουν από τέτοιες επιχορηγήσεις ή φορολογικά κίνητρα επενδύσεων. 

 

 

2.2. Εννοιολογικοί Προσδιορισµοί 

 

• Λογιστικό Αποτέλεσµα 

Είναι το καθαρό κέρδος ή ζηµία µιας χρήσεως πριν από την αφαίρεση της 

δαπάνης φόρου. 

• Φορολογητέο Εισόδηµα ή Φορολογική Ζηµία 

Είναι το ποσό του κέρδους ή της ζηµίας µιας χρήσεως, που προσδιορίζεται 

σύµφωνα µε τους κανόνες που έχουν τεθεί από τις φορολογικές αρχές και επί 

του οποίοι είναι πληρωτέοι η επιστρεπτέοι, αντιστοίχως, οι φόροι 

εισοδήµατος. 

• ∆απάνη Φόρου – Έσοδο Φόρου 

Είναι το συγκεντρωτικό ποσό που περιλαµβάνεται στον προσδιορισµό του 

καθαρού κέρδους ή ζηµίας της χρήσεως και αφορά τον τρέχοντα και 

αναβαλλόµενο φόρο. 

• Τρέχων Φόρος 

Είναι το ποσό των πληρωτέων ή επιστρεπτέων φόρων εισοδήµατος, που 

αφορούν στο φορολογητέο κέρδος ή στη φορολογική ζηµία, αντιστοίχως µιας 

χρήσεως. 

• Φορολογική Βάση Περιουσιακού Στοιχείου ή Υποχρεώσεως 

Είναι το ποσό που αποδίδεται σε αυτό το περιουσιακό στοιχείο ή την 

υποχρέωση για φορολογικούς σκοπούς. Ειδικότερα: 

� Η φορολογική βάση ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το 

φορολογικά εκπεστέο ποσό από φορολογητέα οικονοµικά οφέλη που 



 

 

150 

 

θα εισρεύσουν σε µια επιχείρηση, όταν αυτή ανακτά τη λογιστική 

αξία του περιουσιακού στοιχείου. Αν αυτά τα οικονοµικά οφέλη δεν 

θα είναι φορολογητέα, η φορολογική βάση του περιουσιακού 

στοιχείου είναι ίση µε τη λογιστική του αξία. 

� Η φορολογική βάση µιας υποχρεώσεως είναι η λογιστική της αξία, 

µείον κάθε ποσό που θα είναι εκπεστέο φορολογικά σε σχέση µε αυτή 

την υποχρέωση σε µελλοντικές περιόδους. Στην περίπτωση εσόδου το 

οποίο εισπράττεται προκαταβολικά, η φορολογική βάση της 

προκύπτουσας υποχρεώσεως είναι η λογιστική αξία της, µείον κάθε 

ποσό του εσόδου που δε θα είναι φορολογητέο σε µελλοντικές 

περιόδους. 

• Προσωρινές ∆ιαφορές 

Είναι οι διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή 

υποχρεώσεως στον ισολογισµό και της φορολογικής του βάσεως. Οι 

προσωρινές διαφορές διακρίνονται σε: 

� Φορολογητέες, δηλαδή αυτές που θα καταλήξουν σε φορολογητέα 

ποσά κατά τον προσδιορισµό του φορολογητέου κέρδους ή της 

φορολογικής ζηµίας των µελλοντικών περιόδων, όταν η λογιστική 

αξία του περιουσιακού στοιχείου ανακτάται και της υποχρεώσεως 

διακανονίζεται. 

� Εκπεστέες, δηλαδή αυτές που θα καταλήξουν σε εκπεστέα ποσά κατά 

τον προσδιορισµό του φορολογητέου κέρδους ή της φορολογικής 

ζηµίας των µελλοντικών περιόδων, όταν η λογιστική αξία του 

περιουσιακού στοιχείου ανακτάται και της υποχρεώσεως 

διακανονίζεται.  

• Χρονικές ∆ιαφορές 

Είναι οι διαφορές µεταξύ του φορολογητέου αποτελέσµατος (κέρδους ή 

ζηµίας) και του λογιστικού αποτελέσµατος (κέρδους ή ζηµίας), που 

δηµιουργούνται σε µια χρήση και αναστρέφονται σε µία ή περισσότερες 

επόµενες χρήσεις. 

• Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 

Είναι τα ποσά των φόρων εισοδήµατος που θα καταβληθούν σε µελλοντικές 

περιόδους και αφορούν σε φορολογητέες προσωρινές διαφορές. 



 

 

151 

 

• Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις 

Είναι τα ποσά των φόρων εισοδήµατος που είναι επιστρεπτέα σε µελλοντικές 

περιόδους και αφορούν σε: 

� Εκπεστέες προσωρινές διαφορές 

� Μεταφερόµενες αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες 

� Μεταφερόµενους αχρησιµοποίητους πιστωτικούς φόρους. 

 

 

2.3. Καταχώριση Τρεχουσών Φορολογικών Υποχρεώσεων και 

Τρεχουσών Φορολογικών Απαιτήσεων 

 

Ο τρέχων φόρος για την τρέχουσα και τις προηγούµενες περιόδους πρέπει να 

καταχωρίζεται ως υποχρέωση, στο βαθµό που δεν έχει καταβληθεί. Αν το ποσό που 

ήδη καταβλήθηκε για την τρέχουσα και τις προηγούµενες περιόδους υπερβαίνει το 

οφειλόµενο ποσό για αυτές τις περιόδους, το επιπλέον πρέπει να καταχωρίζεται ως 

απαίτηση. 

Το όφελος που σχετίζεται µε µία φορολογική ζηµία η οποία µπορεί να 

µεταφερθεί αναδροµικά για ανάκτηση τρέχοντος φόρου προηγούµενης περιόδου, 

πρέπει να καταχωρίζεται ως απαίτηση στην περίοδο στην οποία προκύπτει η 

φορολογική ζηµία, εφόσον αναµένεται ότι το όφελος θα εισρεύσει στην  επιχείρηση 

και µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. 

 

 

2.4. Καταχώριση Αναβαλλόµενων Φορολογικών Υποχρεώσεων και 

Αναβαλλόµενων Φορολογικών Απαιτήσεων 

 

Για τη λογιστικοποίηση των τρεχουσών και µελλοντικών φορολογικών επιπτώσεων 

και του φόρου θεωρούµενου ως δαπάνης, το αρχικό ∆.Λ.Π. 12 του 1979 όριζε δύο 

µεθόδους: 

� Τη µέθοδο της αναβολής. 

� Τη µέθοδο της υποχρεώσεως της καταστάσεως αποτελεσµάτων. 
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Το αναθεωρηµένο ∆.Λ.Π. 12 απαγορεύει τη µέθοδο της αναβολής και απαιτεί µια 

άλλη µέθοδο υποχρεώσεως, η οποία είναι γνωστή ως µέθοδος της υποχρεώσεως του 

ισολογισµού. 

Η µέθοδος της υποχρεώσεως της καταστάσεως αποτελεσµάτων εστιάζεται στις 

χρονικές διαφορές. 

Η µέθοδος της υποχρεώσεως του ισολογισµού εστιάζεται στις προσωρινές 

διαφορές. 

Προσωρινές διαφορές προκύπτουν όταν: 

� Έσοδα ή έξοδα περιλαµβάνονται στο λογιστικό αποτέλεσµα µιας περιόδου, 

αλλά περιλαµβάνονται στο φορολογητέο εισόδηµα διαφορετικής περιόδου. 

Τέτοιες προσωρινές διαφορές συχνά αναφέρονται ως χρονικές διαφορές. 

� Το κόστος µιας ενοποιήσεως επιχειρήσεων που συνίσταται σε αγορά 

κατανέµεται στα αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που 

αποκτήθηκαν, µε βάση την εύλογη αξία τους, αλλά καµία ισοδύναµη 

αναµόρφωση δεν γίνεται για φορολογικούς σκοπούς. 

� Περιουσιακά στοιχεία αναπροσαρµόζονται, χωρίς να γίνει ισοδύναµη 

αναπροσαρµογή για φορολογικούς σκοπούς. 

� Η φορολογική βάση περιουσιακού στοιχείου ή υποχρεώσεως κατά την αρχική 

καταχώριση διαφέρει από την αρχική λογιστική αξία. 

� Η λογιστική αξία των επενδύσεων σε θυγατρικές, υποκαταστήµατα και 

συγγενείς ή των δικαιωµάτων σε κοινοπραξίες γίνεται διαφορετική από τη 

φορολογική βάση της επενδύσεως ή του δικαιώµατος. 

� Κατά την ενοποίηση προκύπτει υπεραξία. 

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις δηµιουργίας προσωρινών διαφορών απαιτείται 

η καταχώριση µιας αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρεώσεως ή µιας 

αναβαλλόµενης φορολογικής απαιτήσεως, αναλόγως, εκτός από την περίπτωση της 

υπεραξίας που προκύπτει κατά την ενοποίηση, επειδή αυτή αποτιµάται ως ένα 

προκύπτον υπόλοιπο και η καταχώριση της αναβαλλόµενης φορολογικής 

υποχρεώσεως ή της αναβαλλόµενης φορολογικής απαιτήσεως, θα µετέβαλε τη 

λογιστική της αξία. 
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2.4.1. Φορολογητέες  Προσωρινές ∆ιαφορές 

 

Για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές πρέπει να καταχωρίζεται µία 

αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση, εκτός αν η αναβαλλόµενη φορολογική 

υποχρέωση προκύπτει από: 

� Την αρχική καταχώριση υπεραξίας. 

� Υπεραξία της οποίας η απόσβεση δεν είναι εκπεστέα φορολογικά. 

� Την αρχική καταχώριση ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρεώσεως σε µία 

συναλλαγή που: 

o ∆εν είναι ενοποίηση επιχειρήσεων. 

o Κατά το χρόνο της συναλλαγής, αυτή δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό 

αποτέλεσµα, ούτε το φορολογητέο αποτέλεσµα. 

Όµως, για φορολογητέες προσωρινές διαφορές, που σχετίζονται µε επενδύσεις 

σε θυγατρικές, υποκαταστήµατα και συγγενείς και µε δικαιώµατα σε κοινοπραξίες, 

πρέπει να καταχωρίζεται µία αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση. 

 

 

2.4.2. Εκπεστέες Προσωρινές ∆ιαφορές 

 

Για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές πρέπει να καταχωρίζεται µια 

αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση, εκτός αν η αναβαλλόµενη φορολογική 

απαίτηση προκύπτει από την αρχική καταχώριση ενός περιουσιακού στοιχείου ή 

υποχρεώσεως σε µία συναλλαγή όπου: 

� ∆εν είναι ενοποίηση επιχειρήσεων. 

� Κατά το χρόνο της συναλλαγής, αυτή δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό 

αποτέλεσµα, ούτε το φορολογητέο εισόδηµα. 

Όµως, για εκπεστέες προσωρινές διαφορές, που σχετίζονται µε επενδύσεις σε 

θυγατρικές, υποκαταστήµατα και συγγενείς και µε δικαιώµατα σε κοινοπραξίες, 

πρέπει να καταχωρίζεται µια αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση.  

Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση πρέπει επίσης να καταχωρίζεται για τη 

µεταφορά αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών και πιστωτικών φόρων. 

Η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να 

καταχωρίζεται µόνο κατά την έκταση που αναµένεται ότι θα υπάρχει διαθέσιµο 
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φορολογητέο εισόδηµα έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή διαφορά µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί. ∆ιαθέσιµο φορολογητέο εισόδηµα υπάρχει όταν υπάρχουν επαρκείς 

φορολογητέες προσωρινές διαφορές που έχουν σχέση µε την ίδια φορολογική αρχή 

και την ίδια φορολογητέα οικονοµική µονάδα. Σε αντίθετη περίπτωση δεν 

επιτρέπεται η καταχώριση αναβαλλόµενης φορολογικής απαιτήσεως.  

Τυχόν ακαταχώριστες αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις πρέπει να 

επανεξετάζονται σε κάθε επόµενο ισολογισµό και, εφόσον οι λόγοι που επέβαλαν την 

αρχική µη καταχώρισή τους έχουν εκλείψει, πρέπει να καταχωρίζονται. 

 

 

2.4.3. Σχέσεις Λογιστικής Αξίας και Φορολογικής Βάσεως 

 

Μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσεως, ενός περιουσιακού 

στοιχείου ή µιας υποχρεώσεως, υπάρχουν οι κατωτέρω σχέσεις: 

 

Σχέσεις Λογιστικής Αξίας και Φορολογικής Βάσεως 

Περιουσιακά Στοιχεία Υποχρεώσεις 

Λ.Α. > Φ.Β.  Φ.Π.∆.  Α.Φ.Υ. Λ.Α. > Φ.Β.  Ε.Π.∆.  Α.Φ.Α. 

Λ.Α. < Φ.Β.  Ε.Π.∆.  Α.Φ.Α. Λ.Α. < Φ.Β.  Φ.Π.∆.  Α.Φ.Υ. 

 

Όπου: 

• Λ.Α. = Λογιστική Αξία 

• Φ.Β. = Φορολογική Βάση 

• Φ.Π.∆. = Φορολογική Προσωρινή ∆ιαφορά 

• Ε.Π.∆. = Εκπεστέα Προσωρινή ∆ιαφορά 

• Α.Φ.Υ. = Αναβαλλόµενη Φορολογική Υποχρέωση 

• Α.Φ.Α. = Αναβαλλόµενη Φορολογική Απαίτηση 
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2.5. Αποτίµηση Φορολογικών Υποχρεώσεων και Φορολογικών 

Απαιτήσεων 

 

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις ή απαιτήσεις για την τρέχουσα και τις 

προηγούµενες περιόδους πρέπει να αποτιµούνται στο ποσό που αναµένεται, 

αντιστοίχως, να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές ή να ανακτηθεί από αυτές, µε τη 

χρήση φορολογικών συντελεστών και φορολογικών νόµων που έχουν θεσπιστεί ή 

ουσιαστικά θεσπιστεί, µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις ή απαιτήσεις πρέπει να 

αποτιµώνται µε τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένονται να εφαρµοστούν 

στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η υποχρέωση ή θα ταχτοποιηθεί η 

απαίτηση, βασιζόµενη στους φορολογικούς συντελεστές και φορολογικούς νόµους 

που έχουν θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί, µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις δεν πρέπει να 

προεξοφλούνται διότι ο αξιόπιστος προσδιορισµός τους σε προεξοφλητική βάση 

απαιτεί λεπτοµερή προσδιορισµό του χρόνου της αναστροφής κάθε προσωρινής 

διαφοράς και σε πολλές περιπτώσεις τέτοιος προσδιορισµός είναι πρακτικά αδύνατος 

ή εξαιρετικά πολύπλοκος. 

Η λογιστική αξία µιας αναβαλλόµενης φορολογικής απαιτήσεως πρέπει να 

επανεξετάζεται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. Η επιχείρηση πρέπει να µειώνει τη 

λογιστική αξία µιας αναβαλλόµενης φορολογικής απαιτήσεως κατά την έκταση που 

δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκές φορολογητέο εισόδηµα θα είναι διαθέσιµο για να 

επιτρέψει την αξιοποίηση του οφέλους µέρους ή του συνόλου αυτής της 

αναβαλλόµενης φορολογικής απαιτήσεως. Κάθε τέτοια µείωση πρέπει να 

αναστρέφεται κατά την έκταση που καθίσταται πιθανό ότι θα υπάρξει επαρκές 

φορολογητέο εισόδηµα. 

 

 

2.6. Καταχώρηση του Τρέχοντος και Αναβαλλόµενου Φόρου 

 

Η λογιστική απεικόνιση των τρεχουσών και αναβαλλόµενων φορολογικών 

επιδράσεων µιας συναλλαγής ή άλλου γεγονότος, ακολουθεί τρόπο απεικόνισης της 

ίδιας της συναλλαγής ή του γεγονότος. 
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2.6.1. Καταχώρηση στην Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων 

 

Ο τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος πρέπει να καταχωρίζονται στα έσοδα και στα 

έξοδα και να περιλαµβάνονται στο καθαρό κέρδος ή ζηµία της περιόδου, εκτός αν ο 

φόρος αυτός προκύπτει από : 

� Συναλλαγή ή γεγονός καταχωριζόµενο κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια κατά 

την ίδια ή διαφορετική περίοδο. 

� Ενοποίηση επιχειρήσεων. 

Οι περισσότερες αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις  και φορολογικές 

απαιτήσεις προκύπτουν όταν έσοδα ή έξοδα περιλαµβάνονται στο λογιστικό 

αποτέλεσµα µιας περιόδου, αλλά περιλαµβάνονται στο φορολογητέο εισόδηµα ή 

φορολογική ζηµία διαφορετικής περιόδου. Ο προκύπτων αναβαλλόµενος φόρος 

καταχωρίζεται στην Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.  

Η λογιστική αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων και 

απαιτήσεων µπορεί να µεταβάλλεται και αν ακόµη δεν υπάρχει µεταβολή στο ποσό 

των σχετικών προσωρινών διαφορών. Αυτό µπορεί να προκύπτει από:  

� Μεταβολή στους φορολογικούς συντελεστές ή φορολογικούς νόµους. 

� Επανεκτίµηση της ανακτησιµότητας των αναβαλλόµενων φορολογικών 

απαιτήσεων 

� Μεταβολή στον αναµενόµενο τρόπο ανακτήσεως ενός περιουσιακού 

στοιχείου. 

 

 

2.6.2. Καταχώρηση απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια 

 

Ο τρέχων και ο αναβαλλόµενος φόρος πρέπει να καταχωρίζεται στα ίδια κεφάλαια, 

αν ο φόρος αφορά σε στοιχεία που έχουν καταχωριστεί απευθείας στα ίδια κεφάλαια 

στην ίδια ή σε διαφορετική περίοδο. 

Στοιχεία που απαιτείται ή επιτρέπεται να καταχωρίζονται απευθείας στα ίδια 

κεφάλαια είναι : 

� Μία µεταβολή στη λογιστική αξία που προκύπτει από την αναπροσαρµογή 

των ενσώµατων παγίων (∆.Λ.Π.16) 
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� Μία προσαρµογή στο αρχικό υπόλοιπο των αποτελεσµάτων σε νέον που 

οφείλεται είτε σε µεταβολή λογιστικής αρχής µε αναδροµική εφαρµογή είτε 

σε διόρθωση λάθους (∆.Λ.Π.8) 

� Συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν κατά τη µετατροπή των 

οικονοµικών καταστάσεων µιας αλλοδαπής εκµεταλλεύσεως (∆.Λ.Π.21) 

� Ποσά που προκύπτουν κατά την αρχική καταχώρηση του συνθετικού 

στοιχείου που αφορά ίδια κεφάλαια ενός σύνθετου χρηµατοπιστωτικού µέσου 

(∆.Λ.Π.39) 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί να είναι δύσκολο να προσδιοριστεί το ποσό 

τού τρέχοντος και αναβαλλόµενου φόρου που αφορά σε στοιχεία που έχουν 

καταχωριστεί στα ίδια κεφάλαια. Αυτό µπορεί να συµβαίνει όταν: 

� Υπάρχουν κλιµακωτοί συντελεστές φόρου εισοδήµατος και είναι αδύνατο να 

προσδιοριστεί ο συντελεστής στον οποίο ένα συγκεκριµένο στοιχείο του 

φορολογητέου εισοδήµατος ή φορολογικής ζηµίας έχει φορολογηθεί. 

� Μία µεταβολή στο συντελεστή φόρου ή άλλων φορολογικών κανόνων 

επηρεάζει µία αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση ή υποχρέωση που αφορά, 

στο σύνολο ή µερικώς, σε ένα στοιχείο που είχε προηγουµένως καταχωριστεί 

στα ίδια κεφάλαια. 

� Η επιχείρηση αποφασίζει να καταχωρήσει µια αναβαλλόµενη φορολογική 

απαίτηση ή εφεξής να µην την καταχωρίσει στο σύνολο της και η 

αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση αφορά, στο σύνολο ή µερικώς, σε 

στοιχείο που είχε προηγουµένως καταχωριστεί στα ίδια κεφάλαια. 

Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο τρέχων και ο αναβαλλόµενος φόρος που σχετίζεται µε 

στοιχεία καταχωρισµένα στα ίδια κεφάλαια βασίζεται σε µία εύλογη αναλογική 

κατανοµή του τρέχοντος και του αναβαλλόµενου φόρου της επιχειρήσεως, κατά τη 

φορολογική νοµοθεσία που τη διέπει ή σε άλλη µέθοδο που επιτυγχάνει µία πιο ορθή 

κατανοµή κατά τις περιστάσεις. 
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2.6.3. Καταχώρηση Τρέχοντος και Αναβαλλόµενου Φόρου που 

Προκύπτει από Συναλλαγές Πληρωµής Βασιζόµενες σε 

Μετοχές 

 

Σε ορισµένες φορολογικές νοµοθεσίες, µία οικονοµική µονάδα λαµβάνει µία 

φορολογική µείωση, δηλαδή ένα ποσό εκπεστέο κατά τον προσδιορισµό του 

φορολογητέου κέρδους, που αφορά σε αποζηµίωση που πληρώθηκε σε µετοχές, 

δικαιώµατα προαιρέσεως ή άλλους συµµετοχικούς τίτλους της οικονοµικής µονάδας. 

Το ποσό αυτό της φορολογικής µειώσεως µπορεί να διαφέρει από τη σχετική 

σωρευµένη δαπάνη αποζηµιώσεως και µπορεί να ανακύπτει σε µία µεταγενέστερη 

λογιστική περίοδο. Για παράδειγµα, σε µερικές νοµοθεσίες, µία οικονοµική µονάδα 

µπορεί να καταχωρίζει ένα έξοδο για την ανάλωση των υπηρεσιών των εργαζοµένων 

που έλαβε ως αντάλλαγµα χορηγηθέντων µετοχικών δικαιωµάτων προαιρέσεως 

σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π. 2  και να µην λαµβάνει µία φορολογική µείωση µέχρις ότου 

τα µετοχικά δικαιώµατα προαιρέσεως ασκηθούν, µε την αποτίµηση της φορολογικής 

µειώσεως βασιζόµενη στη τιµή της µετοχής της οικονοµικής µονάδας κατά την 

ηµεροµηνία ασκήσεως. 

Αν το ποσό που οι φορολογικές αρχές θα επιτρέπουν ως έκπτωση σε µελλοντικές 

περιόδους δεν είναι γνωστό κατά το τέλος της περιόδου, πρέπει να εκτιµηθεί, 

βασιζόµενοι στην διαθέσιµη πληροφόρηση κατά το τέλος της περιόδου. Για 

παράδειγµα, αν το ποσό που οι φορολογικές αρχές θα επιτρέπουν ως έκπτωση σε 

µελλοντικές περιόδους εξαρτάται από την τιµή της µετοχής της οικονοµικής µονάδας 

σε µία µελλοντική ηµεροµηνία, η αποτίµηση των εκπεστέων προσωρινών διαφορών 

πρέπει να βασίζεται στην τιµή της µετοχής της οικονοµικής µονάδας κατά το τέλος 

της περιόδου. 

Αν το ποσό της φορολογικής µειώσεως, ή εκτιµώµενης µελλοντικής φορολογικής 

µειώσεως, υπερβαίνει το ποσό της σχετικής συσσωρευµένης δαπάνης αποζηµιώσεως, 

αυτό δείχνει ότι η φορολογική µείωση δεν αφορά µόνο στη δαπάνη αποζηµιώσεως 

αλλά επίσης και σε στοιχείο Καθαρής θέσεως. Στην περίπτωση αυτή, το υπερβάλλον 

του συνδεόµενου τρέχοντος ή αναβαλλόµενου φόρου πρέπει να καταχωρίζεται 

κατευθείαν στην καθαρή θέση. 
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2.7. Παρουσίαση Φορολογικών Υποχρεώσεων και Φορολογικών 

Απαιτήσεων 

 

2.7.1. Συµψηφισµός Τρεχουσών Φορολογικών Υποχρεώσεων και 

Τρεχουσών Φορολογικών Απαιτήσεων 

 

Η επιχείρηση πρέπει να συµψηφίζει τις τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και τις 

τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις αν και µόνο αν : 

� Έχει ένα νόµιµο δικαίωµα να συµψηφίσει τα καταχωρισµένα ποσά. 

� Προτίθεται είτε να εξοφλήσει το καθαρό υπόλοιπο, είτε να εισπράξει την 

απαίτηση και να εξοφλήσει την υποχρέωση συγχρόνως. 

Μία επιχείρηση έχει κανονικά ένα νόµιµο εκτελεστό δικαίωµα συµψηφισµού µιας 

τρέχουσας φορολογικής απαιτήσεως µε µια τρέχουσα φορολογική υποχρέωση, όταν 

αφορούν σε φόρους εισοδήµατος που επιβάλλονται από την ίδια φορολογική αρχή 

και η φορολογική αρχή επιτρέπει στην επιχείρηση να καταβάλλει ή να εισπράξει το 

καθαρό ποσό. 

Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, µια τρέχουσα φορολογική απαίτηση 

µιας επιχειρήσεως του οµίλου συµψηφίζεται έναντι µίας φορολογικής υποχρεώσεως 

µιας άλλης επιχειρήσεως του οµίλου, αν και µόνο αν, οι επιχειρήσεις αυτές έχουν ένα 

νόµιµα εκτελεστό δικαίωµα να καταβάλλουν οι να εισπράξουν το καθαρό ποσό και 

προτίθενται να προβούν στην καταβολή ή είσπραξη αυτού του καθαρού ποσού ή να 

ανακτήσουν την απαίτηση και να εξοφλήσουν την υποχρέωση συγχρόνως. 

 

 

2.7.2. Συµψηφισµός Αναβαλλόµενων Φορολογικών Υποχρεώσεων 

και Αναβαλλόµενων Φορολογικών Απαιτήσεων 

 

Η επιχείρηση πρέπει να συµψηφίζει τις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και 

τις αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις αν και µόνο αν : 

� Η επιχείρηση έχει ένα νόµιµα εκτελεστό δικαίωµα να συµψηφίσει τρέχουσες 

φορολογικές απαιτήσεις έναντι τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων. 
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� Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και οι αναβαλλόµενες 

φορολογικές υποχρεώσεις αφορούν σε φόρους εισοδήµατος που επιβάλλονται 

από την ίδια την φορολογική αρχή : 

• Είτε στην ίδια τη φορολογητέα µονάδα. 

• Είτε σε διαφορετικές φορολογητέες οικονοµικές µονάδες, οι οποίες 

προτίθενται µα συµψηφίσουν τις τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και 

απαιτήσεις ή να εισπράξουν τις απαιτήσεις και να τακτοποιήσουν ή να 

εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις συγχρόνως, σε κάθε µελλοντική περίοδο 

στην οποία σηµαντικά ποσά αναβαλλοµένων φορολογικών υποχρεώσεων 

ή απαιτήσεων αναµένονται να ταχτοποιηθούν η να ανακτηθούν. 

 

 

2.7.3.  Έξοδο Φόρου- Έσοδο Φόρου  

 

Το έξοδο ή έσοδο φόρου, που αφορά σε κέρδος ή ζηµία από συνήθεις 

δραστηριότητες, πρέπει να εµφανίζεται στην κατάσταση λογαριασµού 

αποτελεσµάτων. 

 

 

2.7.4. Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές Αναβαλλόµενων Φορολογικών 

υποχρεώσεων και Αναβαλλοµένων Φορολογικών Απαιτήσεων 

Εξωτερικού 

 

Όταν στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων καταχωρίζονται, σύµφωνα µε τη 

σχετική απαίτηση του ∆.Λ.Π. 21, συναλλαγµατικές διαφορές από αναβαλλόµενες 

φορολογικές υποχρεώσεις ή αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις εξωτερικού , οι 

διαφορές αυτές µπορεί να κατατάσσονται ως αναβαλλόµενο έξοδο ή έσοδο φόρου, αν 

αυτή η παρουσίαση θεωρείται ότι είναι η πλέον χρήσιµη για τους χρήστες των 

Οικονοµικών καταστάσεων.  
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2.8. Γνωστοποιήσεις 

 

Η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί ξεχωριστά : 

� Τα σηµαντικά ποσά από τα οποία από τελείται το έξοδο ή έσοδο φόρου 

εισοδήµατος. 

� Το σύνολο του τρέχοντος και αναβαλλόµενου φόρου που αφορά σε στοιχεία 

που καταχωριστήκαν στα ίδια κεφάλαια. 

� Μια εξήγηση της σχέσεως µεταξύ του εξόδου ή εσόδου φόρου και του 

λογιστικού αποτελέσµατος, µε έναν από ή και µε τους δύο ακόλουθους 

τρόπους : 

• Μία αριθµητική συµφωνία µεταξύ εξόδου ή εσόδου φόρου και του 

γινοµένου του λογιστικού αποτελέσµατος πολλαπλασιαζόµενου µε τον 

εφαρµοστέο φορολογικό συντελεστή ή συντελεστές, γνωστοποιώντας 

επίσης τη βάση στην οποία υπολογίζεται ο εφαρµοστέος φορολογικός 

συντελεστής ή συντελεστές. 

• Μία αριθµητική συµφωνία µεταξύ του µέσου πραγµατικού συντελεστή 

φόρου και του εφαρµοστέου συντελεστή φόρου, καθώς και γνωστοποίηση 

της βάσεως επί της οποίας εφαρµοστέου συντελεστή φόρου, καθώς και 

γνωστοποίηση της βάσεως επί της οποίας υπολογίζεται ο εφαρµοστέος 

συντελεστής φόρου. 

� Μία εξήγηση των µεταβολών στον εφαρµοστέο συντελεστή ή συντελεστές, σε 

σχέση µε την προηγούµενη περίοδο. 

� Το ποσό και την ηµεροµηνία λήξεως, αν υπάρχει, των εκπεστέων προσωρινών 

διαφορών, αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών και αχρησιµοποίητων 

πιστωτικών φόρων, για τους οποίους καµία αναβαλλόµενη φορολογική 

απαίτηση δεν καταχωρίζεται στον Ισολογισµό. 

� Το συγκεντρωτικό ποσό των προσωρινών διαφορών που συνδέονται µε 

επενδύσεις σε θυγατρικές, υποκαταστήµατα, συγγενείς και µε δικαιώµατα σε 

κοινοπραξίες, για το οποίο δεν έχουν καταχωριστεί αναβαλλόµενες 

φορολογικές υποχρεώσεις. 

� Σε σχέση µε κάθε είδος προσωρινών διαφορών και σε σχέση µε κάθε είδος 

αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών και αχρησιµοποίητων πιστωτικών 

φόρων: 
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• Το ποσό των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων που καταχωρίστηκε στον Ισολογισµό για κάθε 

παρουσιαζόµενη περίοδο. 

• Το ποσό του αναβαλλόµενου φορολογικού εσόδου ή εξόδου που 

καταχωρίστηκε στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, αν αυτό 

δεν είναι εµφανές από τις µεταβολές στα ποσά που καταχωρίστηκαν στον 

Ισολογισµό. 

� Σε σχέση µε διακοπείσες εκµεταλλεύσεις, το έξοδο φόρου που αφορά: 

• Στο κέρδος ή ζηµία από τη διακοπή. 

• Στο κέρδος ή ζηµία της περιόδου από συνήθεις δραστηριότητες της 

διακοπείσας εκµεταλλεύσεως, µαζί µε τα αντίστοιχα ποσά για κάθε 

προηγούµενη περίοδο που παρουσιάζεται. 

� Το ποσό των συνεπειών του φόρου εισοδήµατος των µερισµάτων προς τους 

µετόχους της επιχειρήσεως, που προτάθηκαν ή ανακοινώθηκαν πριν οι 

οικονοµικές καταστάσεις εγκριθούν για έκδοση, αλλά δεν καταχωρίστηκαν ως 

υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

� Το ποσό µιας αναβαλλόµενης φορολογικής απαιτήσεως και τη φύση της 

αποδείξεως που στηρίζει την καταχώρησή της, όταν: 

• Η χρησιµοποίηση της αναβαλλόµενης φορολογικής απαιτήσεως 

εξαρτάται από µελλοντικά φορολογητέα κέρδη, επιπλέον των κερδών που 

ανακύπτουν από την αναστροφή υφιστάµενων φορολογητέων 

προσωρινών διαφορών. 

• Η επιχείρηση υπέστη ζηµία είτε στην τρέχουσα είτε σε προηγούµενη 

περίοδο, στην ίδια φορολογική δικαιοδοσία στην οποία προέκυψε η 

αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο: Η ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

 

 

3.1. Η σηµασία της αναβαλλόµενης φορολογίας στις επιχειρήσεις 

 

Η κατανόηση των επιπτώσεων των αναβαλλόµενων φόρων της κάθε επιχείρησης 

είναι ζωτικής σηµασίας για τη διαχείριση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, 

διαχείρισης κερδών και παρακολούθησης. Η τυποποίηση διευκολύνει τη δυνατότητα 

να υπολογίσει χρήσιµα και ουσιαστικά µέτρα που να την καθιστούν συγκρίσιµη µε 

αντίστοιχες επιχειρήσεις. 

Με απλά λόγια, οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αντιπροσωπεύουν µια 

εκτίµηση του φόρου εισοδήµατος που θα οφειλόταν εάν τα περιουσιακά πωλούνταν 

στην υποδεικνυόµενη αξία τους. Στην ουσία προκύπτουν από δύο γενικούς τύπους 

δραστηριοτήτων: 

• Φόροι εισοδήµατος που οφείλονται στην πώληση των αποθεµάτων και άλλων 

στοιχείων του ενεργητικού που αποτελούν µέρος της συνεχιζόµενης 

λειτουργίας, και 

• Φόροι εισοδήµατος που προκύπτουν από την πώληση των περιουσιακών 

στοιχείων του κεφαλαίου (µηχανήµατα και εξοπλισµός, ακίνητα, κτίρια κλπ.) 

και πωλούνται στην τιµή που αναγράφεται στον ισολογισµό. 

Υπάρχουν δύο κύριες συνιστώσες των αναβαλλόµενων φόρων εισοδήµατος που 

πρέπει να υπολογίζονται για την καλύτερη λειτουργία της επιχείρησης. Η τρέχουσα 

µερίδα των αναβαλλόµενων φόρων εισοδήµατος σχετίζεται µε φόρου που έχουν 

σχέση µε την µετατροπή σε µετρητά των αποθεµάτων, απαιτήσεων κλπ. Αυτοί οι 

φόροι εισοδήµατος µπορεί να µην οφείλονται για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα, εάν 

συνεχίσει η επιχείρηση να διατηρεί το απόθεµα στο ίδιο επίπεδο µέχρι το τέλος του 

έτους. Αλλά, δεδοµένου ότι είναι συνδεδεµένοι µε τα κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία και ο φόρος θα µπορούσε να ενεργοποιηθεί αν εκείνα τα περιουσιακά 

στοιχεία πωλούνταν, µε αποτέλεσµα να εµφανίζονται όλα στο τµήµα του 

Ισολογισµού. 
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Υπάρχουν τέσσερις βασικοί λόγοι για τους οποίους η αναβαλλόµενη φορολογία 

είναι σηµαντική για την πραγµατική κατανόηση της οικονοµικής κατάστασης µιας 

επιχείρησης: 

• Παρέχει έναν πιο ακριβή υπολογισµό των δεδουλευµένων κερδών. 

• Παρέχει ένα πιο ακριβές µέτρο των Ιδίων Κεφαλαίων. 

• Μετριάζει τα κέρδη από την αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης σε µια 

«καλή» χρονιά καθώς και της µείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης σε µια 

«κακή» χρονιά.   

• Όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι µειώνονται από τον έναν Ισολογισµό στον 

άλλον, ένας αντίστροφος φόρος δηµιουργείται παρέχοντας έτσι προστασία 

στη λειτουργία της επιχείρησης. 

• Τέλος, παρουσιάζοντας την πραγµατική οικονοµική εικόνα της επιχείρησης, 

αποφεύγουµε να βρεθούµε προ εκπλήξεως στην περίπτωση αναγκαστικής 

πώλησής της. 

 

 

3.2. Τα αποτελέσµατα της αναβαλλόµενης φορολογίας στο 

Χρηµατιστήριο 

 

Η ανακοίνωση που εξέδωσε η BETA Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ στις 01.04.2014 

έπειτα από επεξεργασία 221 Ισολογισµών από εισηγµένες στο Χ.Α.Α. Α.Ε. το 2013, 

ήταν η αύξηση των κερδών τους µετά από φόρους κατά 128,9%. 

Ειδικότερα, τα κέρδη µετά από φόρους των 221 εισηγµένων στο Χ.Α. εταιρειών 

διαµορφώθηκαν στα 2,49 δισ. ευρώ, µε τον κύκλο εργασιών τους να υποχωρεί την 

ίδια στιγµή κατά 5% στα 71,05 δισ. ευρώ. Τα λειτουργικά τους κέρδη υποχώρησαν 

κατά 21,8% στα 5,4 δισ. ευρώ.  

Σύµφωνα µε την Beta Χρηµατιστηριακή αν και υπάρχουν περισσότερα turn 

around φέτος, η εικόνα παραµένει υπέρ των ζηµιογόνων. Ειδικότερα, από τις 221 

εισηγµένες που δηµοσίευσαν ισολογισµούς οι 80 είναι κερδοφόρες και οι 141 

ζηµιογόνες. Από τις 81 κερδοφόρες, οι 23 κατέγραψαν αύξηση των κερδών, οι 26 

µείωση, ενώ 31 επέστρεψαν σε κέρδη. Σε ό,τι αφορά τις 141 ζηµιογόνες, οι 52 

εµφάνισαν ενίσχυση των ζηµιών, οι 71 κάµψη, ενώ 18 κατέστησαν ζηµιογόνες στη 

χρήση.  
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"Η σχέση µεταξύ κερδοφόρων και ζηµιογόνων εταιριών παρουσίασε µικρή 

βελτίωση η οποία αποδίδεται και στην µη δηµοσίευση αποτελεσµάτων από 

προβληµατικές εταιρίες ή από την συνεχιζόµενη έξοδο εταιριών από το ΧΑ λόγω 

χρεοκοπίας διατηρώντας τον πλειοψηφικό λόγο υπέρ των ζηµιογόνων εταιριών στο 

64:36 όταν το 2012 η σχέση ήταν 69:31" σηµειώνει η χρηµατιστηριακή και 

συµπληρώνει: "Με βάση αυτό το µέτρο φαίνεται ότι η αγορά έχει φτάσει σε ένα 

πυθµένα ζηµιών που δεν µπορεί να διασπάσει µε βάση τα διαµορφωµένα δεδοµένα 

της ζήτησης. Ειδικά για τις εταιρίες που συνιστούν το 30% των κερδοφόρων εταιριών 

υπάρχει ισχυρή ανθεκτικότητα σε «αντίξοες» συνθήκες και θα µπορούσε να θεωρηθεί 

ότι λόγω της συνεπούς παρουσίας τους στην πλευρά των κερδοφόρων ισολογισµών 

κάθε χρόνο συνιστούν ένα πλήθος εταιριών ΄παντός καιρού." 

Επιπλέον, σηµειώνει πως το λειτουργικό περιθώριο µετά από ανάσες δύο 

τριµήνων έπεσε στο 3,48% από 5,8% πέρυσι, σε µεγάλο βαθµό όµως αυτή η εικόνα 

αποδίδεται σε ΟΠΑΠ και διυλιστήρια αφενός λόγω της ύπαρξης της φορολογίας των 

µικτών κερδών µε 30% στην πρώτη περίπτωση αφετέρου λόγω του πολύ µέτριου 

τριµήνου των δύο εισηγµένων εταιριών διύλισης και εµπορίας πετρελαιοειδών. Χωρίς 

την επίδραση τους τα λειτουργικά περιθώρια σε ετήσια βάση υποχωρούν κατά 110 

µονάδες βάσης στο 10,6%.  

Σε γενικές γραµµές η χρηµατιστηριακή σχολιάζει ότι: "Το 2013 ξεκίνησε 

άσχηµα, στην πορεία βελτιώθηκε και στο τέλος έκλεισε µε σηµαντικές απώλειες για 

τις περισσότερες εισηγµένες αφού η εικόνα επηρεάστηκε σε σηµαντικό βαθµό από µη 

λειτουργικούς παράγοντες και µη επαναλαµβανόµενες εγγραφές. Σε αυτή την εξέλιξη 

έχει παίξει ρόλο και η αδυναµία στο µέτωπο της ρευστότητας στην πραγµατική 

οικονοµία µε αποτέλεσµα πολλές εταιρίες να κινηθούν συντηρητικότερα και να 

φέρουν στο 2013 ζηµιές και αποµειώσεις προκειµένου να αποφύγουν φορολογικές 

υποχρεώσεις και προκαταβολές φόρων. Είναι ενδεικτικό ότι φέτος τα διανεµόµενα 

µερίσµατα και επιστροφές κεφαλαίου φαίνεται ότι θα µείνουν πολύ κάτω από τα 500 

εκατ. ευρώ η οποία είναι η χειρότερη ταµειακή εκροή προς τους µετόχους των 

εισηγµένων εταιριών από την εφαρµογή των ∆ΛΠ (Μερίσµατα 2012:516 εκ. ευρώ). 

Ενδεχοµένως το σκεπτικό πίσω από αυτή την εικόνα για πολλές από τις εισηγµένες 

είναι να ξεκινήσει η χρονιά µε καθαρότερους ισολογισµούς και λιγότερες 

εκκρεµότητες πείθοντας έτσι περισσότερο για την σταθερότητα των µελλοντικών 

προοπτικών παρά να υπάρχουν θέµατα ή αµφισβητούµενοι λογαριασµοί που θα 
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βάζουν αστερίσκους στις αποτιµήσεις. Αυτά για την µεγαλύτερη µερίδα των 

εισηγµένων εταιριών. 

Για ένα µικρότερο δείγµα εισηγµένων όλα τα παραπάνω έγιναν σε πολύ νωρίτερο 

στάδιο και όταν η κρίση µέτραγε τα πρώτα τρίµηνα υποχώρησης του ΑΕΠ. Τώρα οι 

εταιρίες αυτές έχουν καλύτερα περιθώρια, υψηλή ταµειακή θέση και παρά την 

µείωση του τζίρου τους και την αύξηση των φορολογικών συντελεστών καταφέρνουν 

να εµφανίσουν καλύτερο αποτέλεσµα από πέρυσι. Το γεγονός αυτό οφείλεται και 

στην έξοδο πολλών επιχειρήσεων από την αγορά φαινόµενο το οποίο έχει επιδράσει 

θετικά στο µικτό και λειτουργικό περιθώριο.  

Το 2013 µπορεί να µην µείνει στην ιστορία ως το έτος µε την µεγαλύτερη 

οργανική κερδοφορία, θα µείνει ωστόσο ως το έτος µε τις µεγαλύτερες µειώσεις 

κόστους που επιχειρήθηκαν να γίνουν µε επαναλαµβανόµενο αντίκτυπο. Οι µειώσεις 

κόστους έχουν συντελεσθεί είτε µε εθελούσιες εξόδους προσωπικού είτε µε την 

µείωση άλλων σταθερών εξόδων (ενοίκια, ενεργειακό κόστος, κλπ). Στο δ’ τρίµηνο οι 

δύο συστηµικές τράπεζες τα Ελληνικά Πετρέλαια και ο ΟΤΕ επιβάρυναν τα 

αποτελέσµατα τους µε εθελούσιες εξόδους οι ωφέλειες των οποίων αναµένεται να 

εµφανιστούν στο 2014".  

Όπως επισηµαίνει η χρηµατιστηριακή τα µεγέθη επηρέασαν: 

� Η αύξηση του φορολογικού συντελεστή κατά 600 µονάδες βάσης και 

ακολούθως η αύξηση της αναβαλλόµενης φορολογίας που επηρέασε 

σηµαντικό πλήθος εισηγµένων. Επιπλέον πολλές εισηγµένες προχώρησαν σε 

πρόβλεψη φορολόγησης των ειδικών αποθεµατικών τους. 

� Οι επιπλέον ηµέρες που ήταν ανοικτές οι «Κυριακές» στο δ’ τρίµηνο 

βελτίωσαν την ροή της ζήτησης κατά την εορταστική περίοδο Οι τέσσερις 

Κυριακές και η «λευκή νύκτα» εκτιµάται ότι είχαν αυξητική επίδραση 2% 

στις πωλήσεις σε επίπεδου τριµήνου. 

� Ο αναβαλλόµενος φόρος που προέκυψε από το κούρεµα των οµολόγων (PSI)  

τραπεζών ο οποίος αύξησε την λογιστική κερδοφορία του  κλάδου. 

� Οι αλλαγές στην αγορά ενέργειας µε την πληρωµή υψηλότερων παγίων στις 

θερµικές µονάδες. 

� Τα πολύ χαµηλά περιθώρια διύλισης τα οποία δεν αντισταθµίστηκαν παρά την 

αυξηµένη ζήτηση σε πετρέλαιο θέρµανσης και την σταθεροποίηση της 

ζήτησης στα καύσιµα κίνησης. 
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� Καλή εικόνα είχαν οι πωλήσεις αυτοκινήτων και οι διελεύσεις από την Αττική 

οδό σε σχέση µε το αντίστοιχο περυσινό τρίµηνο. 

� Οι αποµειώσεις των απαιτήσεων των Νοσοκοµείων µετά την υποχρεωτική 

έκπτωση (Rebate and clawback) του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

� Οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες τέλος κινήθηκαν υπέρ του ευρώ ευνοώντας τις 

εισαγωγικές εταιρίες. 

� Η φορολογία των µικτών κερδών του ΟΠΑΠ µε 30% είχε σηµαντική 

επίδραση στην τελική εικόνα του λειτουργικού αποτελέσµατος των 

εισηγµένων εταιριών. 

Επιπροσθέτως, σταθερά ανοδικά κινείται το Χρηµατιστήριο Αθηνών, 

λαµβάνοντας ώθηση από τις προοπτικές που διανοίγονται στον τραπεζικό κλάδο, 

µετά και τη θετική επίδραση της αναβαλλόµενης φορολογίας στα αποτελέσµατα β' 

3µηνου του 2014. 

Μέχρι στιγµής οι αναλυτές διάκεινται θετικά στα αποτελέσµατα που έχουν 

ανακοινώσει η Εθνική και η Alpha Bank, ενώ το ζήτηµα της διαχείρισης των 

κεφαλαίων από τον αναβαλλόµενο φόρο θα αποδειχθεί εξαιρετικής σηµασίας για τον 

κλάδο, ενόψει µάλιστα και των ασκήσεων αντοχής που πραγµατοποιεί η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα. Τα αποτελέσµατα από τις ασκήσεις αναµένονται το Φθινόπωρο, 

ωστόσο ήδη η κυβέρνηση κάνει ενέργειες για ένα αποτελεσµατικότερο πλαίσιο στο 

ζήτηµα. 

Έτσι στο X.A.A., η Εθνική κερδίζει 1,52% και η Alpha Bank ενισχύεται κατά 

1,22%, καθώς η αγορά δείχνει να ικανοποιείται από την επίδραση που είχε στα 

αποτελέσµατα η αναβαλλόµενη φορολογία. Θετικά κινείται και η Πειραιώς στο 

+1,97% και µε κέρδη 2,44% διαπραγµατεύεται η Eurobank. 

Στον δείκτη FTSE25 στα τέλη Αυγούστου του 2014, η Βιοχάλκο κερδίζει 3,28% 

στα 4,09 ευρώ, η Ελλάκτωρ  είναι στο +2,88% και στα 3,57 ευρώ και η MIG 

ξεχωρίζει µε κέρδη 2,27% και στα 0,4060 ευρώ. Ακολουθεί η Jumbo στο +1,71%, η 

Motor Oil στο +1,48%, η ΕΕΕ στο +1,49%, η ∆ΕΗ στο +1,01% και τα Ελληνικά 

Πετρέλαια στο +0,90%. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο: ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

 

 

4.1. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 

 

Από τα πιο εµφανή παραδείγµατα θετικών αποτελεσµάτων έπειτα από την εφαρµογή 

της αναβαλλόµενης φορολογίας, είναι ο Όµιλος ΕΤΕ. Σύµφωνα µε µετρήσεις του α΄ 

εξαµήνου του 2014, τα κέρδη του Οµίλου της ΕΤΕ που αναλογούν στους µετόχους 

της Τράπεζας ανήλθαν €1.146 εκατ., σηµειώνοντας αύξηση κατά 234% σε σχέση µε 

την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Αντίστοιχα, τα κέρδη των προβλέψεων 

διαµορφώθηκαν σε €828 εκατ., υπερκαλύπτοντας τις διενεργηθείσες προβλέψεις για 

επισφάλειες ύψους €705 εκατ., οδηγώντας σε οργανικά κέρδη α΄ εξαµήνου ύψους 

€123 εκατ., σε σχέση µε οργανικές ζηµίες ύψους €61 εκατ. κατά το α’ εξάµηνο του 

2013. Προς αυτή την κατεύθυνση συνετέλεσε η δυνατότητα της Τράπεζας να 

αναγνωρίσει µέρος αναβαλλόµενου φόρου.  

Τα κύρια χαρακτηριστικά των εξελίξεων του α΄ εξαµήνου του 2014 στις εγχώριες 

δραστηριότητες δηµιουργούν θετικές προσδοκίες για τη συνέχεια του έτους. 

Συγκεκριµένα: 

� Τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα αυξήθηκαν κατά 11% σε ετήσια βάση 

� Οι λειτουργικές δαπάνες σηµείωσαν εντυπωσιακή µείωση κατά 16% σε 

ετήσια βάση 

� Οι προβλέψεις για µη εξυπηρετούµενα δάνεια συνέχισαν να βαίνουν 

µειούµενες, αντανακλώντας το χαµηλότερο ρυθµό δηµιουργίας νέων 

επισφαλειών, ο οποίος διαµορφώθηκε σε επίπεδα χαµηλότερα κατά 31% σε 

ετήσια βάση. 

Σε εκατ. € 
Β΄ τριµ 

2014  
Ιουν 2014 Ιουν 2013 Ετήσια ∆ 

Αποτελέσµατα     

Καθαρά κέρδη Οµίλου 965 1.146 343 >100% 

Ελλάδα 871 975 5 >100% 

ΝΑ Ευρώπη 15 30 7 >100% 
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Οργανικά έσοδα     

Οµίλου 914 1.814 1.921 -6% 

Ελλάδα 442 894 802 +12% 

ΝΑ Ευρώπη 88 176 161 +9% 

     

Λειτουργικά έξοδα     

Οµίλου 504 1.010 1.153 -12% 

Ελλάδα 262 518 614 -16% 

ΝΑ Ευρώπη 52 103 109 -6% 

     

Ισολογισµός     

Συνολικό ενεργητικό 111.181 111.181 110.434 +1% 

Χορηγήσεις 70.417 70.417 70.308 +0% 

Καταθέσεις 65.446 65.446 60.824 +8% 

     

∆είκτες     

∆άνεια: Καταθέσεις 94% 94% 102% -8 π.µ. 

Επιτοκιακό περιθώριο 325 321 348 -27 µ.β.  

 

 

4.2. ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

 

Το δεύτερο παράδειγµα που παραθέτουµε είναι αυτό της εισηγµένης ανώνυµης 

εταιρίας «ΝΗΡΕΥΣ», η οποία δραστηριοποιείται στον τοµέα της ιχθυοκαλλιέργειας, 

κατέχοντας πρώτη θέση εξαγωγικής εταιρίας της Ελλάδος στα τρόφιµα, αλλά είναι 

και µία από τις 10 µεγαλύτερες εταιρίες ιχθυοκαλλιέργειας στον κόσµο. 

Σύµφωνα µε την ανάλυση της BETA χρηµατιστηριακής, η εταιρία δεν ήταν από 

τις κερδισµένες του 2013 καθώς η επίπτωση της υποχώρησης των τιµών πωλήσεων 

ψαριών ανήλθε σε € 30 εκ., εκ των οποίων τα € 10 εκ. αντιστοιχούν στην αξία 

πωλήσεων και τα € 20 εκ. στην εκτίµηση της αγοραίας αξίας των βιολογικών 

αποθεµάτων που έγινε µε χρήση των χαµηλών τιµών Ιανουαρίου 2014. Ο Όµιλος 

σχηµάτισε έκτακτες προβλέψεις συνολικού ύψους € 11,3 εκ., εκ των οποίων τα € 6,4 

εκ. αφορούν συνδεδεµένες εταιρείες και επιβάρυναν τις χρηµατοοικονοµικές 
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δαπάνες, και τα € 4,9 εκ. αφορούν πελάτες και επιβάρυναν τις λειτουργικές δαπάνες. 

Τελευταία, η αύξηση του εταιρικού φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26%, 

επιβάρυνε τα καθαρά αποτελέσµατα µε πρόσθετο αναβαλλόµενο φόρο € 2,7 εκ. 

Η εφαρµογή της αναβαλλόµενης φορολογίας έφερε σοβαρές µειώσεις και η 

εταιρία στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2014, παρουσίασε τα παρακάτω 

αποτελέσµατα των οικονοµικών καταστάσεών της:   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο: ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Το φορολογικό σύστηµα αλλάζει µε το ψήφισµα του νέου Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήµατος. Τα πράγµατα απλοποιούνται και πολλές καινοτοµίες εισάγονται τόσο 

στη φορολόγηση των φυσικών όσο και των νοµικών προσώπων και οντοτήτων. Στον 

αντίποδα των νέων εφαρµογών έρχονται όµως αρκετές ασάφειες και δυσκολίες 

εφαρµογής, µέχρι να τεθούν όλες οι απαραίτητες τροποποιήσεις και διευκρινήσεις 

από πλευράς του αρµόδιου υπουργείου οικονοµικών.    

Η έννοια της αναβαλλόµενης φορολογίας διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο, 

καθώς αποτυπώνει τις φορολογικές επιπτώσεις που προκύπτουν από κάθε λογιστικό 

γεγονός που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο εφαρµογής των ∆.Λ.Π. τόσο σε τρέχουσα, 

όσο και σε µελλοντική περίοδο.  

Σκοπός της κάθε επιχείρησης είναι να αυξήσει τα κέρδη της, αυτά που θα 

κρατήσει αλλά και το µέρισµα που θα µοιράσει στους µετόχους της, έπειτα από την 

εξόφληση των εκάστοτε φόρων. Συνεπώς, υπάρχει άµεση σχέση ανάµεσα στους 

φόρους και στην τιµή των µετοχών της κάθε επιχείρησης. Με την εφαρµογή των 

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, έχουµε το καθαρό αποτέλεσµα µετά φόρων και το 

οποίο παρουσιάζεται µέσω της κατάστασης των Αποτελεσµάτων Χρήσης.        

Με την εφαρµογή του ∆.Λ.Π. 12 και συγκεκριµένα στην περίπτωση των 

αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων από αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες, 

παρέχεται εσωτερική πληροφόρηση για την µελλοντική πορεία της εταιρίας, γεγονός 

που συµβάλλει στην διαµόρφωση καθολικότατης εικόνας από πλευράς επενδυτών 

αλλά και δανειστών.  

  Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µέσω των αναφερόµενων 

παραδειγµάτων, συµπεραίνουµε ότι η εφαρµογή της αναβαλλόµενης φορολογίας 

µπορεί να φέρει τόσο θετικά όσο και αρνητικά αποτελέσµατα. Αυτό έχει να κάνει 

φυσικά και µε την εκάστοτε φορολογική πολιτική και ποιος οικονοµικός κλάδος 

στοχεύεται να υποστηριχθεί ώστε να υπάρξουν θετικά αποτελέσµατα για την 

οικονοµία της χώρας.  

Οι τελευταίες ανακοινώσεις εξάλλου της φορολογικής πολιτικής είναι η 

ακόµα µεγαλύτερη στήριξη των τραπεζών καθώς προτείνεται να αυξηθεί η 

συµµετοχή στα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών από 10% σε 20% του 

αναβαλλόµενου φόρου. 
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Το σίγουρο είναι ότι, όποιο και αν είναι το αποτέλεσµα στην απεικόνιση το 

ετήσιων και εξαµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων, η ένταξη του αναβαλλόµενου 

φόρου κάνει προσπάθειες για εξαγωγή µιας πιο ξεκάθαρης εικόνας της επιχείρησης 

όσον αφορά τα καθαρά κέρδη ή τις καθαρές ζηµίες της. 

 Αναλογιζόµενοι τα τόσα φορολογικά σκάνδαλα που έχουν δει το φως της 

δηµοσιότητας τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας, ας ελπίσουµε πως θα καταφέρουµε 

κάποια στιγµή στο µέλλον, να πατάξουµε µεγάλο µέρος της φοροδιαφυγής 

ψηφίζοντας και εφαρµόζοντας ολοένα και πιο στοχευµένους νόµους. 
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