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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Οι μεταβλητές χωρίζονται σε πέντε κατηγορίες, για κάθε μία από τις οποίες 
εφαρμόστηκαν οι μέθοδοι της ανάλυσης δεδομένων (φορολογικές απαλλαγές, 
προσδιορισμός φορολογητέας ύλης με βάση τις δαπάνες, κατηγορίες εισοδήματος, 
περί φόρου και νομικά πρόσωπα). Στην περίπτωση αρίθμησης των μεταβλητών, 
αυτή δηλώνει είτε τον αριθμό του άρθρου εντός του ΚΦΕ (π.χ. 99) είτε τον αριθμό του 
άρθρου και της παραγράφου (πχ 6.4), όπως η αρίθμηση των παραγράφων και των 
άρθρων ίσχυε εξ αρχής κυρώσεως του ΚΦΕ και πολύ πιθανόν ορισμένα άρθρα να 
έχουν αναριθμηθεί. Οι μεταβλητές δίχως αριθμό ανήκουν στην κατηγορία των 
φορολογικών απαλλαγών, όπου οι μεταβλητές προέρχονται από τμήματα των εννέα 
πρώτων άρθρων του ΚΦΕ. Ας σημειωθεί ότι η παρούσα αναγραφή των μεταβλητών 
είναι χρήσιμη μονάχα στον εντοπισμό των αλλαγών αυτών, ενώ για τη διεξαγωγή 
συμπερασμάτων ενδείκνυται και κρίνεται απαραίτητη η παραπομπή στο περιεχόμενο 
του ΚΦΕ, όπως αυτό ίσχυε πριν και μετά την σε κάθε περίπτωση τροποποίηση. 
 
Σε κάθε μεταβλητή αναγράφονται με χρονική σειρά οι νόμοι που παρενέβησαν στο 
περιεχόμενο αυτών, καθώς και οι τροποποιήσεις που αυτοί επέφεραν. Η ονομαστική 
αναγραφή κάθε νόμου φέρει εντός παρενθέσεως την αύξουσα σειρά εμφάνισής 
αυτού στην τροποποίηση μίας μεταβλητής. Περαιτέρω η επισήμανση της αύξουσας 
σειράς είναι ομαδοποιημένη ανά έτος και κατά αυτόν τον τρόπο η εμφάνιση δύο 
νόμων την ίδια χρονική περίοδο επισημαίνεται με την ίδια αρίθμηση. Η αρίθμηση 
αυτή παραπέμπει στους αντίστοιχους πίνακες αριθμητικής κωδικοποίησης, με τον 
αριθμό ένα (1) να λαμβάνει πάντοτε ο Ν. 2238/1994, νόμος κυρώσεως του ΚΦΕ. 
Κατά αυτόν τον τρόπο, αν το περιεχόμενο μίας μεταβλητής X1 τροποποιήθηκε 
μονάχα από τον νόμο για παράδειγμα 2386/1996, τότε εντός της μεταβλητής X1 θα 
αναγράφεται το περιεχόμενο αυτής, όπως αυτό ίσχυε με το Ν.2238/1994 και 
ακολούθως το περιεχόμενο αυτής, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το Ν.2386/1996. 
Αντίστοιχα, στους πίνακες των μεταβλητών θα εμφανίζονται δύο τιμές ή καλύτερα 
ιδιότητες της μεταβλητής Χ1 (Χ1_1, Χ1_2). Πολλές φορές παραλείπεται η αναγραφή 
της διάταξης, όπως αυτή ίσχυε εξ αρχής κυρώσεως του ΚΦΕ κι αναγράφονται 
μονάχα οι νόμοι που τροποποίησαν το περιεχόμενο μίας μεταβλητής, πέραν των 
περιπτώσεων όπου η αναγραφή της κάθε διάταξης, όπως αυτή ίσχυε εξ αρχής 
κυρώσεως του ΚΦΕ, κρίνεται αναγκαία. Συναντώνται επίσης οι περιπτώσεις όπου με 
γνώμονα την ευκολία κατανόησης μία μεταβλητή διαχωρίζεται σε νοητά κεφάλαια. Για 
παράδειγμα η μεταβλητή περί προσδιορισμού του φόρου των νομικών προσώπων 
δύναται να περιέχει διατάξεις, οι οποίες ορισμένες φορές παραπέμπουν σε 
διαφορετική είτε παράγραφο είτε περίπτωση εντός ενός άρθρου, για τις ΑΕ και τις 
ΕΠΕ. Παρά ταύτα οι οποιεσδήποτε αλλαγές σε διαφορετικά νοητά κεφάλαια εντός μία 
μεταβλητής λαμβάνονται στο σύνολο τους και το ίδιο ισχύει για την αναγραφή των 
νόμων που τροποποιούν το περιεχόμενο μίας τέτοιας μεταβλητής καθώς και την 
αύξουσα σειρά εμφάνισης αυτών. Έστω ότι στο τελευταίο παράδειγμα ο νόμος 
2386/1996 τροποποιεί την διάταξη περί των ΑΕ και ο νόμος 3091/2002 την διάταξη 
περί ΕΠΕ. Σε μία τέτοια περίπτωση στο κεφάλαιο περί των ΕΠΕ θα εμφανίζεται ο 
νόμος 2238/1994 κι έπειτα ο νόμος 3091/2002, η αναγραφή του οποίου θα φέρει τον 
αριθμό τρία, για τον λόγο ότι εντός της ίδιας μεταβλητής, αλλά σε διαφορετικό νοητό 
κεφάλαιο, εμφανίζεται ο προγενέστερος νόμος 2386/1996. Από την άλλη μεριά, 
υπάρχει περίπτωση ο νόμος 2386/1996 να εμφανίζεται και στα δύο προαναφερόμενα 
νοητά κεφάλαια του παραδείγματος, γεγονός το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη στην 
περίπτωση αναζήτησης των αλλαγών από τους πίνακες των μεταβλητών στο κείμενο 
του ΚΦΕ. 
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Πέραν τούτου, υπήρξαν ορισμένες περιπτώσεις νόμων, οι οποίοι επί της ουσίας δεν 
τροποποίησαν το κείμενο του ΚΦΕ και ιδιαίτερα  οι εξής περιπτώσεις. Ο νόμος 
2948/2001 μετέτρεψε τα κατά περίπτωση αναγραφόμενα ποσά από δραχμές σε 
ευρώ. Υπήρξαν παρόλα αυτά περιπτώσεις, στις οποίες ο συγκεκριμένος νόμος 
άδραξε την ευκαιρία αύξησης/μείωσης ορισμένων ποσών, γεγονός το οποίο λήφθηκε 
υπόψη. Επιπροσθέτως, πολλές τροποποιητικές διατάξεις του νόμου 3220/2004 
ακυρώθηκαν το ίδιο έτος με τον νόμο 3259/2004. Τέλος, τυχόν λοιπές ασήμαντες 
αλλαγές (πχ αναρίθμηση, μετονομασία, σημειώσεις) παραλήφθηκαν σκοπίμως, 
όπως για παράδειγμα η διάταξη του νόμου 2873/2000 περί μη χορηγήσεως ΑΦΜ 
στην μεταβλητή ενοίκιο κατοικίας. Όλες οι προαναφερόμενες αλλαγές, αν και δε 
λήφθηκαν υπόψη, αναγράφονται παρόλα αυτά εντός του ΚΦΕ και επισημαίνονται με 
γκρίζο φόντο στο σημείο της ονομαστικής αναγραφής των νόμων, δίχως την 
αναγραφή εντός παρενθέσεως της αύξουσας σειράς εμφανίσεώς τους. 
 
Να αναφερθεί ότι η μεταβλητή «εξεύρεση εισοδήματος» παρουσιάζεται δύο φορές, 
την πρώτη εντός των φορολογικών απαλλαγών και την δεύτερη στις κατηγορίες 
εισοδήματος. Η δεύτερη διακρίνεται από την πρώτη με την αναγραφή του αντίστοιχου 
αριθμού του άρθρου, άρθρο τέσσερα, με την κάθε περίπτωση να αναφέρεται σε 
διαφορετικό τμήμα εντός του άρθρου τέσσερα. Συγκεκριμένα, η μεν πρώτη 
περίπτωση περιλαμβάνει τυχόν φορολογικές απαλλαγές για μία κατηγορία 
επαγγελμάτων, ενώ η δεύτερη αναφέρεται στις διάφορες κατηγορίες εισοδήματος. 
 
Τέλος, τα άρθρα 117 και 118 παραλείφθηκαν επίσης σκοπίμως λόγω του 
περιεχομένου τους. Παρόλα αυτά αναγράφονται οι αλλαγές αυτών στο τελευταίο 
κεφάλαιο περί λοιπών διατάξεων.  
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 

Εξεύρεση εισοδήματος1
 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Το καθαρό εισόδημα από κύριες αποδοχές που αποκτούν αποκλειστικά από την 
άσκηση του επαγγέλματός τους: 
[α] οι συντάκτες οι οποίοι είναι μέλη της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων 
Αθηνών, της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης, της 
Ένωσης Συντακτών ημερήσιων Εφημερίδων Πελοποννήσου-Ηπείρου-Νήσων, της 
Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Εύβοιας 
και της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού Τύπου, καθώς και οι δημοσιογράφοι που 
έχουν ασφαλιστική κάλυψη ως δημοσιογράφοι στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία για 
πέντε (5) τουλάχιστον συνεχή έτη και ο χρόνος ασφάλισης βεβαιώνεται από τα 
ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίοι εργάζονται στις εφημερίδες και στα περιοδικά, στη 
ραδιοφωνία και την τηλεόραση, στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, στη Γενική 
Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών και στα γραφεία τύπου των κρατικών 
υπηρεσιών και δεν έχουν την ιδιότητα του μόνιμου δημόσιου υπαλλήλου και  
[β] οι εικονολήπτες επικαίρων τηλεόρασης, μειώνεται κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό 
(10%) στο ποσό του καθαρού εισοδήματος αυτού, για την αντιμετώπιση ειδικών 
δαπανών του επαγγέλματος. 
Το ποσό της κύριας σύνταξης, που καταβάλλεται στα πρόσωπα που αναφέρονται 
στην περίπτωση [α] της προηγούμενης περίπτωσης, τα οποία συνταξιοδοτήθηκαν 
λόγω της ιδιότητάς τους ως διευθυντών σύνταξης, αρχισυντακτών, συντακτών της 
ύλης κ.λπ. και μόνο για τη σύνταξη που τους καταβάλλεται από αυτήν την αιτία, 
μειώνεται κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) στο καθαρό ποσό αυτής. 

 
Ν. 2459/1997 [2] 

Κατάργηση των άνω διατάξεων. 
[Σημείωση: Ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται ή δαπάνες που 
πραγματοποιούνται από 1ης Ιανουαρίου 1997]. 
 

 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Ειδικά, ο φόρος στις αμοιβές που αποκτούν οι αξιωματικοί του εμπορικού ναυτικού 
και το ιπτάμενο προσωπικό της πολιτικής αεροπορίας από την παροχή υπηρεσιών 
σε εμπορικά πλοία ή σε αεροσκάφη, κατά περίπτωση, υπολογίζεται ως εξής: 
[α] Στις αμοιβές που καταβάλλονται από τον εργοδότη σε ξένο νόμισμα, με αναλογικό 
συντελεστή οκτώ τοις εκατό (8%), 
[β] Στις αμοιβές που καταβάλλονται από τον εργοδότη σε δραχμές, με αναλογικό 
συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%). 
Αν ο φόρος που εξευρίσκεται με αυτό τον τρόπο είναι ανώτερος από το φόρο που 
προκύπτει με βάση τις παραγράφους 1 και 2, το επιπλέον ποσό φόρου επιστρέφεται, 
ύστερα από την υποβολή στον προϊστάμενο της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας 
της σχετικής ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από το δικαιούχο. 
Για να εξευρεθεί ο φόρος που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα των 
αξιωματικών του εμπορικού ναυτικού και του ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής 
αεροπορίας, σε περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά αποκτούν εκτός από τις αμοιβές 

                                                
1
 Η περίπτωση αυτή περιλαμβάνει τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 4 περί εισοδήματος 

και εξεύρεσής του, καθώς και τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 9 περί φόρου στις αμοιβές 
αξιωματικών κ.λπ. 
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τους για τις υπηρεσίες τους σε εμπορικά πλοία ή ως ιπτάμενοι, αντίστοιχα, και 
εισοδήματα από τις κατηγορίας Α έως Ζ2 του άρθρου 4 του παρόντος, το ποσό του 
φόρου που αναλογεί με βάση τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 
αθροίζεται με το ποσό του φόρου που αναλογεί επιμεριστικά στα άλλα εισοδήματα 
του υπόχρεου. Για την εξεύρεση του φόρου που αναλογεί επιμεριστικά στα άλλα 
εισοδήματα του υπόχρεου επιμερίζεται ο φόρος που προκύπτει στο συνολικό 
εισόδημά του, με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 33 του άρθρου αυτού, 
ανάλογα με τα ποσά των αμοιβών του, ως αξιωματικού των εμπορικών πλοίων ή ως 
ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας και των εισοδημάτων του από τις 
κατηγορίες Α έως Ζ. 

 
Ν. 2459/1997 [2] 

Παύει η επιβολή ξεχωριστού συντελεστή ανάλογα με τις αμοιβές εργοδότη σε ξένο 
και εγχώριο νόμισμα, περιλαμβάνεται στις διατάξεις και το κατώτερο πλήρωμα του 
εμπορικού ναυτικού και τέλος, ισχύουν ξεχωριστοί συντελεστές για τους 
αξιωματικούς του εμπορικού ναυτικού, το κατώτερο πλήρωμα και το ιπτάμενο 
προσωπικό. 
Συγκεκριμένα για το ιπτάμενο προσωπικό αυξάνεται ο αναλογικός συντελεστής σε 
δέκα τοις εκατό (10%) στις αμοιβές εντός του έτους 1997, σε δώδεκα και μισό τοις 
εκατό (12,5%) για τις αντίστοιχες του έτους 1998 και σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) 
για το έτος 1999 και τα επόμενα. 
Για τους αξιωματικούς του εμπορικού ναυτικού και το κατώτερο πλήρωμα, ο φόρος 
στις αμοιβές από την παροχή υπηρεσιών σε εμπορικά πλοία υπολογίζεται με 
αναλογικό συντελεστή οκτώ τοις εκατό (8%) για τους αξιωματικούς και τέσσερα τοις 
εκατό (4%) για το κατώτερο πλήρωμα για το έτος 1997 και σε εννέα τοις εκατό (9%) 
και έξι τοις εκατό (6%) αντίστοιχα για το ημερολογιακό έτος 1998 και τα επόμενα. 

 
Ν. 2992/2002 [3] 

Μείωση συντελεστή στις αμοιβές που αποκτούν οι αξιωματικοί του εμπορικού 
ναυτικού και το κατώτερο πλήρωμα από εννέα τοις εκατό (9%) και έξι τοις εκατό (6%) 
σε έξι τοις εκατό (6%) και τρία τοις εκατό (3%) αντίστοιχα. 
Οι ρυθμίσεις της τρίτης παραγράφου περί εξεύρεσης φόρου σε περίπτωση 
απόκτησης εισοδημάτων και από άλλες πηγές, ισχύουν και για το κατώτερο 
πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού. 
[Σημείωση: Ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2002 και 
μετά]. 

 
Ν. 3091/2002 [3] 

Πλέον ο φόρος που εξευρίσκεται με αυτό τον τρόπο συγκρίνεται με το φόρο που 
προκύπτει από τις παραγράφους 1, 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου (άρθρο 9) και 
όχι όπως ίσχυε με τις παραγράφους 1 και 24. 
Επίσης, για την εξεύρεση του φόρου που αναλογεί επιμεριστικά στα άλλα εισοδήματα 
του υπόχρεου επιμερίζεται ο φόρος που προκύπτει στο συνολικό εισόδημά του, με 

                                                
2
 Α-Β. Εισόδημα από ακίνητα Γ. Εισόδημα από κινητές αξίες Δ. Εισόδημα από εμπορικές 

επιχειρήσεις Ε. Εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις ΣΤ. Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 
Ζ. Εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων και από κάθε άλλη πηγή. 
3
 Οι παράγραφοι 1,2 και 3 του άρθρου 9 αναφέρονταν στην κλίμακα φορολόγησης, στη 

μείωση της κλίμακας σε περίπτωση τέκνων και σε συμπληρωματικό φόρο σε περίπτωση 
ύπαρξης εισοδήματος από ακίνητα αντίστοιχα. 
4
 Πλέον η παράγραφος 3, η οποία αντικαταστάθηκε με τον Ν. 3091/2002, αναφέρεται στη 

μείωση του φόρου λόγω εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, μισθωμάτων κύριας 
κατοικίας, μισθωμάτων κατοικίας τέκνων, φροντιστηρίων, τόκων στεγαστικών δανείων και 
οικογενειακών δαπανών. Η παράγραφος 4 αναφέρεται στο εισόδημα της συζύγου και σε 
περίπτωση θανάτου του ενός από τους συζύγους. 
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βάση τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 9 και όχι όπως ίσχυε 
των παραγράφων 1,2 και 35. 

 
Ν. 3522/2006 [4] 

Μείωση των αναλογικών συντελεστών, στις αμοιβές αξιωματικών εμπορικού 
ναυτικού και του κατώτερου πληρώματος που αποκτώνται από το ημερολογιακό έτος 
2007 και τα επόμενα, από έξι τοις εκατό (6%) και τρία τοις εκατό (3%) σε τρία τοις 
εκατό (3%) και ένα τοις εκατό (1%) αντίστοιχα.  

                                                
5
 Όπως η πρώην παράγραφος 3 μετονομάστηκε σε παράγραφο 5 με τον Ν. 3091/2002. 
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Φορολογία συζύγων και ανήλικων τέκνων 
 

Ν. 2238/1994 [1] 
Το εισόδημα των ανήλικων τεκνών προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα που έχει 
το μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα και φορολογείται στο όνομά του. Αν οι γονείς 
έχουν ίσο ποσό συνολικού εισοδήματος, το εισόδημα του ανήλικου τέκνου 
προστίθεται στο εισόδημα του πατέρα και φορολογείται στο όνομά του. Αν ο 
υπόχρεος γονέας δεν έχει τη γονική μέριμνα, το εισόδημα προστίθεται στα 
εισοδήματα του άλλου γονέα και φορολογείται στο όνομά του. 

 
Ν. 3763/2009 [3] 

Τα προηγούμενα εδάφια έχουν εφαρμογή και στην περίπτωση που το εισόδημα των 
ανήλικων τέκνων προέρχεται από ακίνητα που περιήλθαν σε αυτά από ανιόντες, 
στους οποίους είχαν μεταβιβασθεί από τους γονείς των ανηλίκων. 
[Σημείωση: Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από το οικονομικό έτος 2010]. 
 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται για τα εισοδήματα τα 
οποία προκύπτουν: 

α) από την παροχή προσωπικής εργασίας του τέκνου 
β) από περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν στο τέκνο από κληρονομιά ή από 

δωρεά, με εξαίρεση τις γονικές παροχές και τις δωρεές που έγιναν σε αυτό από 
τους γονείς του. 

γ) από συντάξεις που απονεμήθηκαν στο τέκνο, λόγω θανάτου του πατέρα του ή 
της μητέρας του. 

δ) από περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν στο ανήλικο τέκνο από δωρεές ή 
γονικές παροχές, που έγιναν σε αυτό από γονέα του, ο οποίος έχει αποβιώσει 
κατά το χρόνο που προκύπτει το εισόδημα από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. 

Για τα εισοδήματα αυτά το τέκνο έχει δική του φορολογική υποχρέωση. 
 

Ν. 2873/2000 [2] 
α) Μόνο από την παροχή εργασίας του ανήλικου τέκνου με σχέση εξαρτημένης ή 

ανεξάρτητης εργασίας ή μίσθωσης έργου 
β) Αναφέρεται μόνο η κληρονομία. 
γ) Η περίπτωση αυτή μετονομάζεται σε [ε] και εισάγεται νέα για τα περιουσιακά 

στοιχεία που περιήλθαν στο ανήλικο τέκνο από χαριστικές παροχές, εκτός από 
εκείνα που προέρχονται από χαριστικές παροχές του γονέα. 

δ) Περιλαμβάνονται μόνο περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν στο ανήλικο τέκνο 
από χαριστικές παροχές, που έγιναν σε αυτό από γονέα του, ο οποίος έχει 
αποβιώσει κατά το χρόνο που προκύπτει το εισόδημα από αυτά τα 
περιουσιακά στοιχεία, 

ε) Πρώην περίπτωση [γ]. 
στ) Νέα περίπτωση [στ] για τα περιουσιακά στοιχεία που με βάση δικαστική 

απόφαση περιέρχονται στο ανήλικο, ως υποκατάστατα στοιχείων που 
αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις αυτής της παραγράφου. 

Προστίθεται ως εξαίρεση στην φορολογική υποχρέωση του τέκνου για τα άνω 
εισοδήματα το εισόδημα από περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν σε αυτό από 
χαριστικές παροχές από τους γονείς του, καθώς και το αντίστοιχο υποκατάστατό 
τους. Το εισόδημα από περιουσιακό στοιχεία που περιήλθε στο ανήλικο με χαριστική 
παροχή γονέα του φορολογείται στο όνομα του γονέα που το παραχώρησε. Αν η 
αξία του υποκατάστατου υπερβαίνει την αξία του περιουσιακού στοιχείου το οποίο 
εκποιήθηκε, το εισόδημα που προκύπτει θεωρείται ότι αποτελεί μέρος χαριστικής 
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παροχής που έγινε στο τέκνο από το γονέα του που έχει το μεγαλύτερο ποσό 
εισοδήματος και φορολογείται, επιμεριζόμενο αναλόγως, στο όνομα αυτού του γονέα. 

 
Ν. 3763/2009 [3] 

Προστίθεται ότι σε περίπτωση που για το ανήλικο τέκνο, συντρέχει μία ή 
περισσότερες από τις περιπτώσεις [α] έως [στ] της παραγράφου αυτής, τότε στην 
υποβαλλόμενη δήλωσή του περιλαμβάνεται και το εισόδημα που προέρχεται από 
περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν σε αυτό από χαριστικές παροχές από τους 
γονείς του, καθώς και το αντίστοιχο υποκατάστατό τους. 
[Σημείωση: Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από το οικονομικό έτος 2010]. 
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Απαλλαγές από το φόρο 
 

Περίπτωση [α] 
Ν. 2238/1994 [1] 

Οι αμοιβές που καταβάλλονται από το Ελληνικό Δημόσιο, τους δήμους και τις 
κοινότητες του Κράτους, τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ), το Ευρωπαϊκό 
Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, καθώς και 
το σύλλογο «Οι Φίλοι της Μουσικής» σε ξένα καλλιτεχνικά συγκροτήματα ή 
μεμονωμένους καλλιτέχνες ξένων χωρών, για τη συμμετοχή τους σε καλλιτεχνικές 
εκδηλώσεις. 

 
Ν. 2459/1997 [2] 

Κατάργηση των άνω διατάξεων. 
[Σημείωση: Ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται ή δαπάνες που 
πραγματοποιούνται από 1ης Ιανουαρίου 1997]. 

 

 
Ν. 2579/1998 [3] 

Προστίθεται νέα περίπτωση όπου απαλλάσσονται από το φόρο οι αμοιβές που 
καταβάλλει η Παγκόσμια Ένωση Αναπήρων καλλιτεχνών (VDMFK), στα μέλη της 
ζωγράφους με το πόδι και το στόμα, που είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, για την 
εργασία της ζωγραφικής που κάνουν, αμειβόμενοι αποκλειστικά από την Ένωση 
αυτή σε συνάλλαγμα. 
 

 
Περίπτωση [δ] 

Ν. 2954/2001 [4] 
Προστίθεται νέα περίπτωση όπου απαλλάσσονται τα χρηματικά ποσά που 
καταβάλλονται στους αναγνωρισμένους πολιτικούς πρόσφυγες, σε αυτούς που 
διαμένουν προσωρινά στην Ελλάδα για ανθρωπιστικούς λόγους και σε όσους έχουν 
υποβάλλει αίτηση για αναγνώριση προσφυγικής ιδιότητας, η οποία βρίσκεται στο 
στάδιο εξέτασης από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, από φορείς που υλοποιούν 
προγράμματα παροχής οικονομικής ενίσχυσης προσφύγων, τα οποία 
χρηματοδοτούνται από την Ύπατη Αρμοστεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 
(ΟΗΕ), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ελληνικό Δημόσιο. 
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Πρόσωπα που βαρύνουν τον φορολογούμενο 
 

Ν. 2238/1994 [1] 
Θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο: 
Περίπτωση [γ] 
Τα ενήλικα άγαμα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πέμπτο έτος της 
ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού ή 
του εξωτερικού και εκείνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το δέκατο ένατο έτος της 
ηλικίας τους και παρακολουθούν δημόσια μεταλυκειακά προπαρασκευαστικά κέντρα. 

 
Ν. 2873/2000 [2] 

Αντί των ενήλικων άγαμων τέκνων τα οποία δεν έχουν υπερβεί το δέκατο ένατο έτος 
της ηλικίας τους και παρακολουθούν δημόσια μεταλυκειακά προπαρασκευαστικά 
κέντρα προστίθενται στην θέση τους τα πρόσωπα που παρακολουθούν δημόσια ή 
ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης στο εσωτερικό τα οποία δεν έχουν 
υπερβεί το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους. 

 
Ν. 3296/2004 [4] 

Ειδικά, για τα τέκνα του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και για τέκνα που δεν 
σπουδάζουν, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θεωρούνται προστατευόμενα μέλη 
παρατείνεται μέχρι και δύο έτη, εφόσον κατά τα έτη αυτά είναι εγγεγραμμένα στα 
μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. 

 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις [β] έως και [η]6 της προηγούμενης 
παραγράφου 2 του άρθρου 7, θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο εφόσον 
συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημά τους 
δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) χιλιάδων δραχμών ή το ποσό των 
εξακοσίων (600) χιλιάδων δραχμών αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά 
τοις εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία. Τα 
εισοδήματα των ανήλικων τέκνων, που κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 προστίθενται 
στο συνολικό εισόδημα του γονέα, δεν λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή της 
παραγράφου αυτής. 

 
Ν. 2873/2000 [2] 

Αυξάνεται το όριο εισοδήματος από τριακόσιες (300) και εξακόσιες (600) χιλιάδες 
δραχμές σε τετρακόσιες (400) και οκτακόσιες (800) χιλιάδες δραχμές αντίστοιχα. 
Στην περίπτωση προσώπων με αναπηρία προστίθεται και αυτή που οφείλεται σε 
ψυχική πάθηση. Για την εφαρμογή των διατάξεων του πρώτου εδαφίου αυτής της 
παραγράφου στο όριο του εισοδήματος δεν λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα που 

                                                
6
 Τα πρόσωπα αυτά είναι: β) τα ανήλικα άγαμα τέκνα, γ) τα ενήλικα άγαμα τέκνα της 

αναφερόμενης περίπτωσης γ, δ) τα άγαμα τέκνα, τα οποία δεν υπάγονται στην προηγούμενη 
περίπτωση, εφόσον υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία, ε) τα τέκνα που είναι άγαμα ή 
διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά 
τοις εκατό (67%) και πάνω από διανοητική στέρηση ή φυσική αναπηρία, στ) οι ανιόντες και 
των δύο συζύγων, ζ) οι αδελφοί και οι αδελφές και των δύο συζύγων που είναι άγαμοι ή 
διαζευγμένοι ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά 
τοις εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία, η) οι ανήλικοι 
ορφανοί από πατέρα και μητέρα, συγγενείς μέχρι τον τρίτο βαθμό οποιουδήποτε από τους 
συζύγους. Σημειώνεται ότι αν και δεν αναφέρεται η αναπηρία εξαιτίας ψυχικής πάθησης στις 
υποπεριπτώσεις αυτές, όπου γίνεται λόγος για αναπηρία, εντούτοις αυτή αναφέρεται στην 
παράγραφο 2. 
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αποκτώνται από το δικαιούχο: [α] το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση κύριας ή 
δευτερεύουσας κατοικίας, ή από την παραχώρηση της χρήσης ακινήτου χωρίς 
αντάλλαγμα σε πρόσωπα που είναι συγγενείς με αυτό, μέχρι το δεύτερο βαθμό εξ 
αίματος, [β] τα εισοδήματα των ανήλικων τέκνων, που κατά τις διατάξεις του άρθρου 
5 προστίθενται στο συνολικό εισόδημα του γονέα και [γ] έσοδα από διατροφή που 
καταβάλλεται στο ανήλικο με δικαστική απόφαση ή ύστερα από συμφωνία που 
καταρτίστηκε με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Δε θεωρείται ότι βαρύνει το 
φορολογούμενο αν ο ανήλικος αποκτά εισόδημα από εμπορικές ή γεωργικές 
επιχειρήσεις ή αμοιβές από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, ανεξάρτητα από 
το ποσό του εισοδήματος, εκτός αν το σχετικό δικαίωμα περιήλθε στον ανήλικο από 
κληρονομία.  
Καταργείται η διάταξη ότι τα εισοδήματα των ανήλικων τέκνων, που κατά τις διατάξεις 
του άρθρου 5 προστίθενται στο συνολικό εισόδημα του γονέα, δεν λαμβάνονται 
υπόψη για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. 
 

Ν. 2948/2001 
Τα ποσά των τετρακοσίων (400) και οκτακοσίων (800) χιλιάδων δραχμών 
μετατρέπονται σε χίλια διακόσια (1200) και δύο χιλιάδες τριακόσια πενήντα (2350) 
ευρώ αντίστοιχα. 

 
Ν. 3091/2002 [3] 

Στην περίπτωση [α], όπως αυτή προστέθηκε παραπάνω με το Ν. 2873/2000, 
καταργείται η αναφορά ιδιοκατοίκησης κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας και 
αναφέρεται πλέον ιδιοκατοίκηση γενικά. Επίσης, αυξάνεται το όριο εισοδήματος για 
άτομα που παρουσιάζουν αναπηρία από δύο χιλιάδες τριακόσια πενήντα (2350) σε 
δύο χιλιάδες πεντακόσια (2500) ευρώ. 

 
Ν. 3427/2005 [5] 

Αυξάνονται τα όρια εισοδήματος από χίλια διακόσια (1200) και δύο χιλιάδες 
πεντακόσια (2500) ευρώ σε δύο χιλιάδες εννιακόσια (2900) και έξι χιλιάδες (6000) 
ευρώ αντίστοιχα.  

 
Ν. 3522/2006 [6] 

Επίσης δεν λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα που αποκτώνται από το δικαιούχο: 
[δ] το εξωιδρυματικό επίδομα της περίπτωσης [ε] της παραγράφου 5 του άρθρου 6 
του  ΚΦΕ και τα προνοιακά επιδόματα που χορηγούνται σε άτομα με διάφορες 
αναπηρίες. 
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Ενοίκιο κατοικίας 
 

Ν. 2238/1994 [1] 
Αφαιρείται από το συνολικό εισόδημα ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της 
δαπάνης του ενοικίου που καταβάλλεται ετησίως για κύρια κατοικία του 
φορολογουμένου και της οικογένειας του και μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό 
(15%) του εισοδήματος μη δυνάμενο να υπερβεί τις διακόσιες σαράντα χιλιάδες 
(240.000) δραχμές. Δε δικαιούνται το αφορολόγητο αυτό ποσό όσοι παίρνουν 
στεγαστικό επίδομα. Επίσης δικαιούται ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της 
δαπάνης του ενοικίου που καταβάλλει ετησίως για τα τέκνα του ο φορολογούμενος 
που μισθώνει κατοικίες για την ικανοποίηση των στεγαστικών αναγκών τους τα οποία 
φοιτούν σε αναγνωρισμένα σχολεία ή σχολές του εσωτερικού, εφόσον αυτό αυτά τον 
βαρύνουν και εφόσον οι κατοικίες που μισθώνονται βρίσκονται στην περιοχή που 
έχει την έδρα της η σχολή ή το σχολείο που φοιτούν τα τέκνα του και αυτός ή τα 
τέκνα του δεν έχουν άλλη κατοικία σε αυτήν την περιοχή και μέχρι ποσοστό δέκα τοις 
εκατό (10%) του εισοδήματος το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των εκατόν 
είκοσι χιλιάδων (120.000) δραχμών. 
Στην ίδια περίπτωση γίνεται αναφορά στην περιοχή της τέως Διοίκησης 
Πρωτεύουσας , η οποία θεωρείται ως μία πόλη, στην αναγνώριση της έκπτωσης 
αυτής της περίπτωσης μόνο όταν ο φορολογούμενος αναγράψει στις οικείς ενδείξεις 
της ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος τον ΑΦΜ ή τον αριθμό της ταυτότητάς του 
όταν δεν του έχει χορηγηθεί ΑΦΜ και στην περίπτωση εκμισθωτών είτε ανήλικων είτε 
μη διαμενόντων στην Ελλάδα. 

 
Ν. 2753/1999 [2] 

Καταργούνται τα άνω ποσοστά και όρια και πλέον αφαιρούνται οι δαπάνες στο 
σύνολο τους αν το ποσό κάθε δαπάνης είναι μέχρι και εκατόν πενήντα χιλιάδες 
(150.000) δραχμές. Αν το ποσό της υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) 
δραχμές, εκπίπτει ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) μη δυνάμενο το εκπιπτόμενο 
ποσοστό να υπερβεί τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) δραχμές αλλά ούτε να 
είναι μικρότερο των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) δραχμών. Ειδικά για την 
περίπτωση [αα] οι δαπάνες λαμβάνονται διακεκριμένως για το φορολογούμενο και 
για κάθε τέκνο που τον βαρύνει. Το πιο πάνω ποσό της κάθε δαπάνης που 
υπολογίζεται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους, εκπίπτει μόνο εφόσον έχει 
συμπεριληφθεί στην αρχική δήλωση και μερίζεται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με 
το ύψος του φορολογουμένου με τις γενικές διατάξεις εισοδήματος του καθενός, 
όπως αυτό δηλώθηκε με την αρχική δήλωση7. 
 

Ν.2873/2000 
Καταργείται το εδάφιο ότι εάν δεν έχει χορηγηθεί ΑΦΜ του εκμισθωτή τότε 
χρησιμοποιείται ο αριθμός ταυτότητας. Επίσης καταργείται η δυνατότητα αναγραφής 
ταυτότητας του πληρεξουσίου ή νόμιμου εκπροσώπου σε περίπτωση εκμισθωτών 
που δεν κατοικούν ούτε διαμένουν στην Ελλάδα και το ίδιο ισχύει και για τα 
πρόσωπα που έχουν την επιμέλεια του ανηλίκου, στην περίπτωση ανήλικων 
εκμισθωτών. Καταργείται το εδάφιο ότι ο προϊστάμενος της ΔΟΥ υποχρεούται να 
χορηγεί τον ΑΦΜ ή τον αριθμό ταυτότητας του εκμισθωτή ή μισθωτή κατά 
περίπτωση, ύστερα από αίτηση του προσώπου που είναι υπόχρεο για την αναγραφή 

                                                
7 Οι περιπτώσεις α, β και γ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 αντικαταστάθηκαν σε 
υποπεριπτώσεις αα, ββ και γγ αντίστοιχα της περίπτωσης α του ίδιου άρθρου, με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 2753/1999. 
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του αριθμού στην ετήσια δήλωση φόρου εισοδήματος ή στα οικεία έντυπα που 
συνυποβάλλονται με αυτήν. 
 

Ν. 2948/2001 
Τα ποσά εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) και διακόσιες πενήντα χιλιάδες 
(250.000) δραχμές μετατρέπονται σε τετρακόσια σαράντα (440) και επτακόσια 
σαράντα ευρώ (740) αντίστοιχα.  

 
Ν. 3091/2002 [3] 

Καταργούνται τα ισχύοντα ποσά και πλέον η δαπάνη της περίπτωσης αυτής μειώνει 
το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα της παραγράφου 2 του 
άρθρου 9 κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), μη δυνάμενη να υπερβεί 
ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του αφορολόγητου ποσού του πρώτου κλιμακίου της 
κλίμακας [α] που ισχύει για μισθωτό χωρίς τέκνα8. 
Προστίθεται ότι ομοίως δεν δικαιούνται τη μείωση αυτή οι φορολογούμενοι, όταν οι 
ίδιοι ή οι σύζυγοί τους ή τα τέκνα που τους βαρύνουν έχουν πλήρη κυριότητα ή 
κατοχή, εξ ολοκλήρου, σε οικία με επιφάνεια τουλάχιστον ίση με εκείνη της 
μισθωμένης κύριας κατοικίας, η οποία βρίσκεται στον ίδιο νομό με τη μισθωμένη. Το 
προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και όταν η πιο πάνω οικία ανήκει εξ αδιαιρέτου είτε 
στον φορολογούμενο και στη σύζυγό τους είτε στον φορολογούμενο και στα τέκνα 
τους που τους βαρύνουν είτε στη σύζυγό του και στα τέκνα που τους βαρύνουν. Για 
τα μισθώματα τέκνων που σπουδάζουν προϋπόθεση αποτελεί οι κατοικίες που 
μισθώνονται να βρίσκονται στην πόλη και όχι περιοχή όπως ίσχυε, που φοιτούν τα 
τέκνα και να μην έχουν κατοικία στην πόλη αυτή, από περιοχή. Καταργείται ότι η 
περιοχή της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης θεωρείται ως μία πόλη και αναφέρεται 
ότι ως μία πόλη θεωρείται η περιοχή της Νομαρχίας Αθηνών, οι Δήμοι Βούλας, 
Βουλιαγμένης της Νομαρχίας Ανατολικής , οι δήμοι Αγίου Ιωάννη Ρέντη, 
Δραπετσώνας, Κερατσινίου, Κορυδαλλού, Νίκαιας, Πειραιώς, Περάματος της 
Νομαρχίας Πειραιά.  

 
Ν. 3296/2004 [4] 

Το ποσοστό μείωσης του φόρου της περίπτωσης αυτής αυξάνεται από δεκαπέντε 
τοις εκατό (15%) σε είκοσι τοις εκατό (20%) για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται 
από 01.01.2005 και εξής.  
Επίσης, εισάγεται νέα περίπτωση** όπου αφαιρείται από το συνολικό εισόδημα του 
φορολογουμένου το ποσό του μισθώματος που καταβάλλει ο φορολογούμενος : αα) 
για κύρια κατοικία δική του και της οικογένειάς του, εφόσον η ηλικία του είναι μέχρι 
σαράντα (40) ετών και εγκαθίσταται ή μετακινείται εκτός των νομών Αττικής και 
Θεσσαλονίκης. Η έκπτωση παρέχεται για τα πρώτα πέντε (5) έτη της εγκατάστασής 
του, και [ββ] για τη μίσθωση κύριας κατοικίας από υπάλληλο στον τόπο που 
μετατίθεται εφόσον εκμισθώνει ιδιόκτητη κατοικία του σε άλλο τόπο. Το ποσό του 
μισθώματος των περιπτώσεων αυτών που αφαιρείται δεν μπορεί να υπερβεί τα 
τριακόσια (300) ευρώ μηνιαίως. Δεν δικαιούνται την έκπτωση αυτή όσοι παίρνουν 
στεγαστικό επίδομα. 

                                                
8
 Η περίπτωση αυτή μεταφέρθηκε ως υποπερίπτωση αα, της περίπτωσης β, της 

παραγράφου 3 του άρθρου 9 και η πρώην παράγραφος 3 του άρθρου 9 μετονομάστηκε σε 
παράγραφο 5, με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 3091/2002. 
**
 Στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 προστίθεται νέα περίπτωση γ, με την παράγραφο 2 του 

άρθρου 2 του Ν. 3296/2004. 
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Ασφάλιστρα 
 

N. 2238/1994 [1] 
Το ποσό της ετήσια δαπάνης που καταβάλλει ο φορολογούμενος για ασφάλιστρα 
ασφαλίσεων ζωής ή θανάτου, ασφαλίσεων προσωπικών ατυχημάτων, καθώς και 
των ασφαλίστρων για ασφαλιστήρια ασθενείας, για την ασφάλιση του υπόχρεου, του 
άλλου συζύγου και των τέκνων τους τα οποία τους βαρύνουν, κατά τις διατάξεις του 
παρόντος. Το ποσό αυτής της δαπάνης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσοστό τέσσερα 
τοις εκατό (4%) του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος, μέχρι το ποσό των 
διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών αθροιστικώς υπολογιζόμενο και για τους δύο 
συζύγους. 

 
Ν. 2459/1997 [2] 

Προστίθεται ότι η μείωση του φόρου που προκύπτει από τη αφαίρεση από το 
συνολικό εισόδημα του ποσού της ετήσιας δαπάνης για ασφάλιστρα δεν μπορεί να 
είναι ανώτερη για κάθε σύζυγο από το ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί του 
ποσού της δαπάνης που αναγνωρίζεται για έκπτωση από το εισόδημα τους. 

 
Ν. 2753/1999 [3] 

Καταργούνται τα άνω ποσοστά και όρια και πλέον αφαιρούνται οι δαπάνες στο 
σύνολο τους αν το ποσό κάθε δαπάνης είναι μέχρι και εκατόν πενήντα χιλιάδες 
(150.000) δραχμές. Αν το ποσό της υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) 
δραχμές, εκπίπτει ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) μη δυνάμενο το εκπιπτόμενο 
ποσοστό να υπερβεί τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) δραχμές αλλά ούτε να 
είναι μικρότερο των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) δραχμών. Το πιο πάνω 
ποσό της κάθε δαπάνης που υπολογίζεται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους, 
εκπίπτει μόνο εφόσον έχει συμπεριληφθεί στην αρχική δήλωση και μερίζεται μεταξύ 
των συζύγων ανάλογα με το ύψος του φορολογουμένου με τις γενικές διατάξεις 
εισοδήματος του καθενός, όπως αυτό δηλώθηκε με την αρχική δήλωση9. 
 

Ν. 2948/2001 
Τα ποσά εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) και διακόσιες πενήντα χιλιάδες 
(250.000) δραχμές μετατρέπονται σε τετρακόσια σαράντα (440) και επτακόσια 
σαράντα ευρώ (740) αντίστοιχα. 
 

Ν. 3091/2002** [4] 
Κατάργηση ποσών και ορίων και πλέον το ποσό που αφαιρείται δεν μπορεί να 
υπερβεί ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του αφορολόγητου ποσού του πρώτου 
κλιμακίου της κλίμακας [α] της παραγράφου 1 του άρθρου 9 που ισχύει για μισθωτό 
δίχως τέκνα. Εξακολουθεί όπως και πριν, το ποσό της δαπάνης αυτής να 
υπολογίζεται αθροιστικά και για τους δυο συζύγους, να εκπίπτει μόνο εφόσον έχει 
περιληφθεί στην αρχική δήλωση και να μερίζεται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το 
ύψος του εισοδήματος του καθενός που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, όπως 
αυτό δηλώθηκε με την αρχική δήλωση. 
 

 
Ν. 3296/2004 [5] 

                                                
9 Οι περιπτώσεις α, β και γ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 αντικαταστάθηκαν σε 
υποπεριπτώσεις αα, ββ και γγ αντίστοιχα της περίπτωσης α του ίδιου άρθρου, με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 2753/1999. 
 
**
 Η υποπερίπτωση ββ της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 8 μετονομάστηκε σε 

περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 8.  
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Εισάγεται δεύτερο εδάφιο αυτά το οποίο, στην δαπάνη της περίπτωσης αυτής 
περιλαμβάνεται και η δαπάνη του πρώτου εδαφίου για ασφάλιση τέκνου, από αυτά 
που ορίζονται στο άρθρο 7, η οποία καταβάλλεται ετησίως από γονείς που 
βρίσκονται σε διάζευξη, στην περίπτωση που δεν συνοικούν μαζί του. 
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Ιδιαίτερα μαθήματα 
 

Ν. 2238/1994 [1] 
Ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) της δαπάνης για παράδοση κατ’ οίκον ιδιαίτερων 
μαθημάτων ή φροντιστηρίων οποιασδήποτε αναγνωρισμένης εκπαιδευτικής 
βαθμίδας ή ξένων γλωσσών που καταβάλλει ετησίως ο φορολογούμενος για κάθε 
τέκνο του, που τον βαρύνει ή για τον ίδιο και μέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) 
δραχμές για καθένα από αυτά τα πρόσωπα. 

 
Ν. 2753/1999 [2] 

Καταργούνται τα άνω ποσοστά και όρια και πλέον αφαιρούνται οι δαπάνες στο 
σύνολο τους αν το ποσό κάθε δαπάνης είναι μέχρι και εκατόν πενήντα χιλιάδες 
(150.000) δραχμές. Αν το ποσό της υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) 
δραχμές, εκπίπτει ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) μη δυνάμενο το εκπιπτόμενο 
ποσοστό να υπερβεί τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) δραχμές αλλά ούτε να 
είναι μικρότερο των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) δραχμών. Ειδικά για την 
περίπτωση [γγ] οι δαπάνες λαμβάνονται διακεκριμένως για το φορολογούμενο και 
για κάθε τέκνο που τον βαρύνει. Το πιο πάνω ποσό της κάθε δαπάνης που 
υπολογίζεται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους, εκπίπτει μόνο εφόσον έχει 
συμπεριληφθεί στην αρχική δήλωση και μερίζεται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με 
το ύψος του φορολογουμένου με τις γενικές διατάξεις εισοδήματος του καθενός, 
όπως αυτό δηλώθηκε με την αρχική δήλωση10. 
 

Ν. 2948/2001 
Τα ποσά εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) και διακόσιες πενήντα χιλιάδες 
(250.000) δραχμές μετατρέπονται σε τετρακόσια σαράντα (440) και επτακόσια 
σαράντα ευρώ (740) αντίστοιχα.  
 

Ν. 3091/2002** [3] 
Καταργούνται τα ισχύοντα ποσά και πλέον η δαπάνη της περίπτωσης αυτής μειώνει 
το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα της παραγράφου 2 του 
άρθρου 9 κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), μη δυνάμενη να υπερβεί 
ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του αφορολόγητου ποσού του πρώτου κλιμακίου της 
κλίμακας [α] που ισχύει για μισθωτό χωρίς τέκνα.  

 
Ν. 3296/2004 [4] 

Προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο όπου στη δαπάνη της υποπερίπτωσης αυτής 
περιλαμβάνεται και η δαπάνη του πρώτου εδαφίου που καταβάλλεται ετησίως από 
γονείς που βρίσκονται σε διάζευξη, για κάθε τέκνο από αυτά που ορίζονται στο 
άρθρο 7, στην περίπτωση που δεν συνοικούν μαζί του. 
Το ποσοστό μείωσης του φόρου της περίπτωσης αυτής αυξάνεται από δεκαπέντε 
τοις εκατό (15%) σε είκοσι τοις εκατό (20%) για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται 
από 01.01.2005 και εξής.  

                                                
10 Οι περιπτώσεις α, β και γ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 αντικαταστάθηκαν σε 
υποπεριπτώσεις αα, ββ και γγ αντίστοιχα της περίπτωσης α του ίδιου άρθρου, με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 2753/1999. 
**
 Η περίπτωση αυτή μεταφέρθηκε ως υποπερίπτωση ββ, της περίπτωσης β, της 

παραγράφου 3 του άρθρου 9 και η πρώην παράγραφος 3 του άρθρου 9 μετονομάστηκε σε 
παράγραφο 5, με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 3091/2002. 
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Αγορά υπολογιστή  
 

N. 2238/1994 [1] 
Δεν υπάρχει καμία διάταξη. 
 

Ν. 2873/2000 [2] 
Εισάγεται νέα υποπερίπτωση [δδ]***, όπου από το συνολικό εισόδημα του 
φορολογουμένου αφαιρείται το ποσό που καταβάλλεται για την αγορά συσκευής 
ηλεκτρονικού υπολογιστή, των περιφερειακών συσκευών που αποτελούν ενιαίο 
σύνολο με αυτόν και για την αγορά εκπαιδευτικού λογισμικού, καθώς και για την 
πρόσβαση στο διαδίκτυο (Internet). Αφαιρείται η δαπάνη στο σύνολο της αν το ποσό 
κάθε δαπάνης είναι μέχρι και εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) δραχμές [ίσχυε ο Ν. 
2753/99]. Αν το ποσό της υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) δραχμές, 
εκπίπτει ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) μη δυνάμενο το εκπιπτόμενο ποσοστό 
να υπερβεί τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) δραχμές αλλά ούτε να είναι 
μικρότερο των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) δραχμών [ίσχυε ο Ν. 2753/99]. 
 

Ν. 2948/2001 
Τα ποσά εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) και διακόσιες πενήντα χιλιάδες 
(250.000) δραχμές μετατρέπονται σε τετρακόσια σαράντα (440) και επτακόσια 
σαράντα ευρώ (740) αντίστοιχα.  
 

Ν. 3091/2002 [3] 
Κατάργηση περίπτωσης. 

                                                
***

 Στην περίπτωση α της παραγράφου1 του άρθρου 8 προστέθηκε περίπτωση δδ, με την 
παράγραφο 5 του άρθρου 3 του Ν. 2873/2000. 
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Έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης 
 

N. 2238/1994 [1] 
Το συνολικό ποσό των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του 
φορολογουμένου και των λοιπών προσώπων που συνοικούν με αυτόν και τον 
βαρύνουν, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 7. Ως έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής 
περίθαλψης θεωρούνται μόνο: [αα] οι αμοιβές που καταβάλλονται για ιατρικές 
επισκέψεις και εξετάσεις, γενικά, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ακτινολογικές και 
μικροβιολογικές εξετάσεις, καθώς και η δαπάνη για οδοντοθεραπεία και 
οδοντοπροσθετικής, [ββ] τα έξοδα νοσηλείας, που καταβάλλονται σε νοσηλευτικά 
ιδρύματα ή ιδιωτικές κλινικές, στα οποία περιλαμβάνονται και τα έξοδα για 
φαρμακευτική περίθαλψη στο νοσοκομείο ή στην κλινική, [γγ] οι αμοιβές που 
καταβάλλονται σε νοσοκόμο, για την παροχή υπηρεσιών σε ασθενή, κατά τη 
νοσηλεία του σε νοσοκομείο ή κλινική ή στο σπίτι, [δδ] η δαπάνη για την 
αντικατάσταση μελών του σώματος με τεχνητά μέλη, καθώς και η δαπάνη για την 
αγορά ή τοποθέτηση στο σώμα ασθενούς οργάνων, τα οποία είναι αναγκαία για τη 
φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού, [εε] τα έξοδα νοσοκομειακής 
περίθαλψης των τέκνων που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση 
χηρείας, εφόσον το ετήσιο φορολογούμενο εισόδημα και απαλλασσόμενο εισόδημά 
τους δεν υπερβαίνει το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) δραχμών και 
πάσχουν από ανίατο νόσημα, καθώς επίσης και με τις ίδιες προϋποθέσεις η δαπάνη 
για την περίθαλψη με οποιονδήποτε τρόπο των τυφλών, κωφαλάλων ή διανοητικά 
καθυστερημένων τέκνων του φορολογουμένου, όπως και η δαπάνη τους για 
δίδακτρα ή τροφεία που καταβάλλονται για αυτά τα τέκνα σε ειδικές για την πάθησή 
τους σχολές ή θεραπευτήρια, [στστ] ποσό ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) της 
δαπάνης που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων, οι οποίες 
λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του οικείου νόμου που ισχύει κάθε φορά. Αν το 
συνολικό ποσό των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του 
φορολογουμένου και των λοιπών προσώπων που συνοικούν με αυτόν και τον 
βαρύνουν, αυτής της περίπτωσης , καθώς και της παραγράφου 6, δεν καλύπτεται 
από το συνολικό ετήσιο πραγματικό εισόδημα του φορολογουμένου και της συζύγου 
του, το υπόλοιπο που απομένει, μεταφέρεται διαδοχικά, κατά το ποσό που απομένει 
κάθε φορά, στα δύο (2) επόμενα οικονομικά έτη, αθροιζόμενο με τα χρηματικά ποσά, 
τυχόν, άλλων εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης σε αυτά τα έτη. 

 
Ν. 2459/1997 [2] 

Καταργείται το τελευταίο άνω εδάφιο περί μεταφοράς υπολοίπου των εξόδων αυτής 
της περίπτωσης. Σημείωση: Η κατάργηση ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται ή 
δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1ης Ιανουαρίου 1996. 
Επίσης, εισάγεται ρήτρα ότι εφόσον το συνολικό οικογενειακό φορολογούμενο 
εισόδημα είναι μέχρι και δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, αφαιρούνται από 
το συνολικό εισόδημα οι δαπάνες ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης. Για 
εισόδημα πάνω από δέκα εκατομμύρια (10.000.000) έως και μέχρι δεκαπέντε 
εκατομμύρια (15.000.000) δραχμές , για το τμήμα των εξόδων το πάνω από δέκα 
εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές αφαιρείται ποσό ίσο με το πενήντα τοις εκατό 
(50%) αυτών, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) 
του πάνω από δέκα εκατομμύρια (10.000.000) και μέχρι δεκαπέντε εκατομμύρια 
(15.000.000) δραχμές ποσού εισοδήματος11. Επίσης, το ποσό των εξόδων ιατρικής 
και νοσοκομειακής περίθαλψης κάθε συζύγου αφαιρείται από το εισόδημα του και 
εφόσον αυτό δεν επαρκεί και το συνολικό ποσό των εξόδων είναι μεγαλύτερο από το 

                                                
11

 Οπότε μέγιστο ποσό αφαίρεσης 10.000.000+50%(15.000.000-10.000.000)=12.500.000 
δραχμές. 
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συνολικό οικογενειακό εισόδημα και πάνω από δέκα εκατομμύρια (10.000.000) 
δραχμές, το ποσό που αφαιρείται μερίζεται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το ύψος 
του φορολογούμενου με τις γενικές διατάξεις εισοδήματος του καθενός, όπως αυτό 
δηλώθηκε με την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση12. 
 

Ν. 2948/2001 
Αντικατάσταση των ποσών εξακοσίων χιλιάδων (600.000), δέκα εκατομμυρίων 
(10.000.000) και δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) δραχμών σε χίλια οχτακόσια 
(1.800), είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (29.350) και σαράντα τέσσερις 
χιλιάδες (44.000) ευρώ αντίστοιχα. 
 

Ν. 3091/200213 [3] 
Καταργείται η ισχύουσα διάταξη με τα έξοδα περίθαλψης να αποτελούν νέα 
παράγραφο του άρθρου 9, την παράγραφο 3. Καταργούνται τα όρια και ποσά και 
πλέον τα έξοδα αυτά μειώνουν το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την 
κλίμακα της παραγράφου 2 του άρθρου 9 κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) 
και το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ14 και 
αυξάνεται το όριο ετήσιου και απαλλασσόμενου εισοδήματος των τέκνων που είναι 
άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας και πάσχουν από ανίατο 
νόσημα, για να προστεθούν τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης αυτών, από χίλια 
οχτακόσια (1.800) σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ. Τα έξοδα ιατρικής 
περίθαλψης για άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω15 
προστίθενται σε αυτή τη περίπτωση και αυξάνεται στο ίδιο ποσό, από χίλια 
οχτακόσια (1.800) ευρώ, για πρόσωπα που παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά 
τοις εκατό (67%) και άνω και προστίθενται και οι τυφλοί στο ίδιο όριο (πρώην 
παράγραφος 6 άρθρου 8). 
 

Ν. 3296/2004 [4] 
Προστίθεται τελευταίο εδάφιο όπου επίσης περιλαμβάνονται οι δαπάνες για έξοδα 
ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των τέκνων που ορίζονται στο άρθρο 7, 
στην περίπτωση που καταβάλλονται από γονέα που δεν συνοικεί μαζί τους λόγω 
διάζευξης με τον άλλο γονέα. Προστίθενται και οι δαπάνες που καταβάλλονται για 
διαρκή κάλυψη τέτοιων αναγκών (ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, ακτινολογικές και 
μικροβιολογικές εξετάσεις). 
Το ποσοστό μείωσης του φόρου της περίπτωσης [α] αυξάνεται από δεκαπέντε τοις 
εκατό (15%) σε είκοσι τοις εκατό (20%). Ισχύει για τις δαπάνες που 
πραγματοποιούνται από 01.01.2005 και εξής.  
 

Ν. 3427/2005 [5] 
Αύξηση του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ σε έξι χιλιάδες 
ευρώ(6000) ευρώ στο προτελευταίο εδάφιο της περίπτωσης και στην περίπτωση 
[εε]. 

                                                
12

 Οι περιπτώσεις δ, ε, στ, ζ και θ της παραγράφου1 του άρθρου 8 αναριθμήθηκαν σε β, γ, δ, 
ε και στ, αντίστοιχα, με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 2753/1999. 
13

 Η περίπτωση αυτή μεταφέρθηκε ως υποπερίπτωση α, της παραγράφου 3 του άρθρου 9 και 
η πρώην παράγραφος 3 του άρθρου 9 μετονομάστηκε σε παράγραφο 5, με την παράγραφο 1 
του άρθρου 1 του Ν. 3091/2002. 
14

 Στην περίπτωση των συζύγων, ο κάθε σύζυγος δικαιούται ανώτερο ποσό μείωσης 6.000 
ευρώ. 
15

 Πρώην παράγραφος 6 του άρθρου 8. 
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Δωρεές 
 

Ν. 2238/1994 [1] 
Από το συνολικό εισόδημα εκπίπτουν: 
Η αξία των ακινήτων, που μεταβιβάζονται, καθώς και τα χρηματικά ποσά που 
καταβάλλονται από το φορολογούμενο λόγω δωρεάς στο Δημόσιο, του δήμους και 
τις κοινότητες του κράτους, τους ιερούς ναούς, τις ιερές μονές του Αγίου Όρους, τα 
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και 
τα νοσοκομεία, που αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού διακαίου και 
επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς και το Ταμείο 
Αρχαιολογικών Πόρων. Η αξία των ακινήτων καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α΄)16 ή ύστερα από εκτίμηση που 
ενεργείται από τον Προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας σύμφωνα με 
τις διατάξεις περί φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, στις περιοχές που δεν ισχύει το 
σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων. 
Η αξία των ιατρικών μηχανημάτων και των ασθενοφόρων αυτοκινήτων, που 
μεταβιβάζονται λόγω δωρεάς στα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα 
νοσοκομεία που αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται 
από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. 
Αν το ποσό των ανωτέρω δωρεών υπερβαίνει το συνολικό ετήσιο πραγματικό 
εισόδημα του φορολογουμένου, το υπόλοιπο που απομένει μεταφέρεται διαδοχικά, 
κατά το ποσό που απομένει κάθε φορά, στα δύο (2) επόμενα οικονομικά έτη, 
αθροιζόμενο με τα χρηματικά ποσά, τυχόν, άλλων δωρεών των ίδιων περιπτώσεων 
σε αυτά τα έτη. 
Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από το φορολογούμενο λόγω δωρεάς προς 
τα κοινωφελή ιδρύματα, τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωματεία που παρέχουν 
υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα έχουν 
συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και 
οποιοδήποτε αθλητικό σωματεία που έχει συσταθεί νόμιμα και είναι αναγνωρισμένο 
από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εφόσον οι δωρεές αυτές προορίζονται για την 
καλλιέργεια και ανάπτυξη των ερασιτεχνικών τους τμημάτων. Επίσης, τα χρηματικά 
ποσά, που καταβάλλονται από το φορολογούμενο μέχρι ποσοστού δεκαπέντε τοις 
εκατό (15%) του συνολικού φορολογούμενου εισοδήματος του λόγω χορηγίας προς 
τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που 
υφίστανται ή συνιστώνται, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς. Πολιτιστικοί 
σκοποί είναι, ιδίως, η καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση των γραμμάτων, της 
μουσικής, του χορού, του θεάτρου, του κινηματογράφου, της ζωγραφικής, της 
γλυπτικής και των τεχνών γενικότερα, καθώς και η ίδρυση, επέκταση και συντήρηση 
των αναγνωρισμένων ιδιωτικών μουσείων., όπως τέχνης, φυσικής ιστορίας, 
εθνολογικών και λαογραφικών. 
Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού καθορίζονται, μετά 
από έλεγχο του Υπουργείου Πολιτισμού, τα νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν 
πολιτιστικούς σκοπούς, για την εφαρμογή αυτών των διατάξεων. 
Όταν τα ποσά των δωρεών και των χορηγιών αυτής της περίπτωσης, με εξαίρεση τις  
δωρεές που καταβάλλονται στους δωρεοδόχους του πρώτου εδαφίου, υπερβαίνουν 
τις ογδόντα χιλιάδες (80.000) δραχμές ετησίως, λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον 
έχουν κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό του νομικού προσώπου που πρέπει να 
ανοιχθεί για το σκοπό αυτόν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε τράπεζα 
που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα. 

                                                
16

 Διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, μισθολογικά θέματα και άλλες διατάξεις. 
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Ειδικώς τα χρηματικά ποσά, που καταβάλλονται λόγω δωρεάς σε αθλητικά 
σωματεία, λαμβάνονται υπόψη μόνον εφόσον κατατίθενται σε λογαριασμό τους στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε τράπεζα που νόμιμα λειτουργεί στην 
Ελλάδα. 
Τα ποσά αυτών των δωρεών αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα, εφόσον ο 
δωρητής υποβάλλει με την αρχική εμπρόθεσμη φορολογική του δήλωση τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά: 
 

αα) Το πρωτότυπο του παραστατικού κατάθεσης του ποσού της δωρεάς. 
ββ) Αντίγραφο πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου περί αποδοχής της 
δωρεάς θεωρημένο από τον προϊστάμενο του γραφείου φυσικής αγωγής του 
νομού της έδρας του σωματείου. 
γγ) Αντίγραφο της σελίδας του βιβλίου ταμείου του σωματείου, όπου έχει 
καταχωρηθεί το ποσό της δωρεάς θεωρημένο από τον παραπάνω 
προϊστάμενο του γραφείου φυσικής αγωγής. 

 
Το οικείο γραμμάτιο είσπραξης της τράπεζας που θα εκδίδεται πρέπει να αναφέρει τα 
στοιχεί α του δωρητή ή χορηγού και δωρεοδόχου, το ποσό της δωρεάς ή χορηγία 
αριθμητικώς και ολογράφως, την ημερομηνία κατάθεσής του και την υπογραφή του 
δωρητή ή χορηγού, κατά περίπτωση. 
Τα χρηματικά ποσά αυτών των δωρεών και χορηγιών δεν πρέπει να έχουν εκπέσει 
με βάση άλλη διάταξη του παρόντος. 
Το αφορολόγητο ποσό αυτής της περίπτωσης, που προέρχεται από δωρεές ή 
χορηγίες χρηματικών ποσών, δεν μπορεί να υπερβεί ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) 
του εισοδήματος που προκύπτει σε περίπτωση εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 
19. 

 
Ν. 2459/1997 [2] 

Καταργείται η δυνατότητα μεταφοράς του υπολοίπου που απομένει, σε περίπτωση 
όπου το ποσό των ανωτέρω δωρεών17 υπερβαίνει το συνολικό ετήσιο πραγματικό 
εισόδημα του φορολογουμένου, στα επόμενα δύο (2) οικονομικά έτη, κατά το ποσό 
που απομένει κάθε φορά, αθροιζόμενο με τα χρηματικά ποσά, τυχόν, άλλων δωρεών 
των ίδιων περιπτώσεων σε αυτά τα έτη. Η κατάργηση ισχύει για εισοδήματα που 
αποκτώνται ή δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1ης Ιανουαρίου 1996.  
Επίσης προστίθεται εδάφιο κατά το οποίο σε περίπτωση που τα χρηματικά ποσά 
των δωρεών και χορηγιών που εκπίπτουν υπερβαίνουν αθροιστικά για κάθε 
δωρεοδόχο τις εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές ετησίως, προκειμένου αυτά να 
αφαιρεθούν από το συνολικό εισόδημα, ο δωρητής οφείλει να παρακρατήσει φόρο με 
συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο πάνω από εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές 
ποσό της δωρεάς ή χορηγίας, να τον αποδώσει σε οποιαδήποτε δημόσια οικονομική 
υπηρεσία μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την επίδοση της οικείας δήλωσης 
φορολογίας του εισοδήματος και να υποβάλει το πρωτότυπο του παραστατικού 
καταβολής του φόρου με τη δήλωση φορολογίας του εισοδήματός του. Ο φόρος 
αυτός δεν συμψηφίζεται με φόρο που προκύπτει από τυχόν φορολογική υποχρέωση 
του δωρεοδόχου ούτε επιστρέφεται. 

                                                
17

 Αναφέρεται στην αξία των ακινήτων, που μεταβιβάζονται, καθώς και τα χρηματικά ποσά 
που καταβάλλονται από το φορολογούμενο λόγω δωρεάς στο Δημόσιο, τους δήμους και τις 
κοινότητες του κράτους, τους ιερούς ναούς, τις ιερές μονές του Αγίου Όρους, τα ανώτατα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και νοσοκομεία, που 
αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό 
Προϋπολογισμό, καθώς και το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων. Επίσης στην αξία των ιατρικών 
μηχανημάτων και ασθενοφόρων αυτοκινήτων που μεταβιβάζονται λόγω δωρεάς στα κρατικά 
και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία που αποτελούν νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. 
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Ν. 2579/1998 [3] 
Από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου, αφαιρείται η αξία των ακινήτων 
που μεταβιβάζονται, καθώς και τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από το 
φορολογούμενο λόγω δωρεάς και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο 
Κωνσταντινουπόλεως, τα Πατριαρχεία Αλεξάνδρειας και Ιεροσολύμων και την Ιερά 
Μονή Σινά**. 

 
Ν. 2873/2000 [4] 

Μειώνεται το ποσοστό των χρηματικών ποσών επί του συνολικού φορολογουμένου 
εισοδήματος από δεκαπέντε τοις εκατό (15%) σε δέκα τοις εκατό (10%), λόγω 
χορηγίας προς τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου, που νόμιμα υφίστανται ή συνιστώνται, εφόσον επιδιώκουν 
σκοπούς πολιτιστικούς. 
Επίσης, αυξάνεται το όριο του ποσού των δωρεών και των χορηγιών αυτής της 
περίπτωσης με εξαίρεση τις δωρεές που καταβάλλονται στους δωρεοδόχους του 
πρώτου εδαφίου, από εξήντα χιλιάδες (60.000) σε εκατό χιλιάδες (100.000) πάνω 
από το οποίο πρέπει να έχουν κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό του νομικού 
προσώπου για να ληφθούν υπόψη και που πρέπει να έχει ανοιχθεί για τον σκοπό 
αυτόν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε τράπεζα που νόμιμα λειτουργεί 
στην Ελλάδα. 
Αυξάνεται το σύνολο των χρηματικών ποσών των δωρεών πάνω από το οποίο 
γίνεται παρακράτηση φόρου, από εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές σε ένα 
εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές και μειώνεται ο φορολογικός συντελεστής από 
είκοσι τοις εκατό (20%) σε δέκα τοις εκατό (10%). Στην παραπάνω περίπτωση 
λαμβάνεται υπόψη και η χορηγία. Τέλος, για τις δωρεές χρηματικών ποσών προς το 
Δημόσιο και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου δεν απαιτείται παρακράτηση και 
καταβολή φόρου. 
 

Ν. 2948/2001 
Τα ποσά των εκατό χιλιάδων (100.000) και ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών 
μετατρέπονται σε τριακόσια (300) και δύο χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ 2.950) 
αντίστοιχα. 

 
Ν. 2992/2002 [5] 

Προστίθενται και τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται λόγω δωρεάς προς τους 
ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς που διέπονται από το Ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13 
Α΄)18 και προς τα ερευνητικά κέντρα που αποτελούν ημεδαπά νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

 
Ν. 3091/2002 [5] 

Καταργείται η αφαίρεση από το συνολικό εισόδημα της αξίας των ακινήτων που 
μεταβιβάζονται λόγω δωρεάς στο Δημόσιο, τους δήμους και τις κοινότητες του 
κράτους, τους ιερούς ναούς, τις ιερές μονές του Αγίου Όρους, 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 το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και 
πλέον αφαιρούνται μόνο τα χρηματικά ποσά. Ταυτοχρόνως καταργείται και το 

                                                
** Οι περιπτώσεις δ, ε, στ, ζ και θ της παραγράφου1 του άρθρου 8 αναριθμήθηκαν σε β, γ, δ, 
ε και στ, αντίστοιχα, με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 2753/1999. 
18

 Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. 
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δεύτερο εδάφιο το οποίο όριζε τον καθορισμό της αξίας των ακινήτων19. Αντί των 
δήμων και των κοινοτήτων του κράτους αναφέρονται οι οργανισμοί τοπικής 
αυτοδιοίκησης και αντί ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αναφέρονται τα ημεδαπά 
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Προστίθεται για τις δωρεές και χορηγίες της 
περίπτωσης αυτής, ότι τα ποσά αυτών αφαιρούνται, εφόσον υπερβαίνουν συνολικά 
τα εκατό (100) ευρώ. 

 
Ν. 3296/2004 [6] 

Η φορολόγηση στο πάνω από δύο χιλιάδες εννιακόσια πενήντα (2.950) ευρώ με 
συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) περιλαμβάνει πλέον μόνο τα χρηματικά ποσά των 
δωρεών προς τα αθλητικά σωματεία και όχι όπως ίσχυε, τα χρηματικά ποσά δωρεών 
και χορηγιών ανεξαρτήτου φορέα αποδοχής αυτών. Τέλος, καταργείται η μη 
απαίτηση παρακράτησης και καταβολής φόρου για τις δωρεές χρηματικών ποσών 
προς το Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Οι διατάξεις ισχύουν 
από 1η Ιανουαρίου 2005, για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από την 
ημερομηνία αυτή και μετά. 

 
Ν. 3470/2006 [7] 

Προστίθενται και οι δωρεές προς την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας. 
[Σημείωση: Ισχύει για δαπάνες που πραγματοποιούνται από 01.01.2006 και μετά]. 

                                                
19

 Το εδάφιο όριζε ότι η αξία των ακινήτων καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
41 του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α΄) ή ύστερα από εκτίμηση που ενεργείται από τον 
προϊστάμενο της ΔΟΥ σύμφωνα με τις διατάξεις περί φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, στις 
περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων. 
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Τόκοι δανείων 
 
Αφαιρείται το ποσό των δεδουλευμένων τόκων που καταβάλλονται από το 
φορολογούμενο για: 
 

 
Υποπερίπτωση [αα] 

Ν. 2238/1994 [1] 
Στεγαστικά δάνεια απόκτησης πρώτης κατοικίας που χορηγούνται στο 
φορολογούμενο με υποθήκη ή προσημείωση από τράπεζες, το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια και λοιπούς πιστωτικούς 
οργανισμούς, εφόσον οφείλονται από αυτόν και η υποθήκη ή προσημείωση έχει 
εγγραφεί σε ακίνητό του ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων τους που τους 
βαρύνουν. 

 
Ν. 2390/1996 [2] 

Λαμβάνεται υπόψη η περίπτωση σύναψης νέου δανείου με σκοπό την εξόφληση του 
παλαιού στεγαστικού δανείου. Οι δεδουλευμένοι τόκοι του νέου δανείου που 
αντιστοιχούν στο τμήμα αυτού που διατέθηκε για την εξόφληση του ανεξόφλητου 
υπολοίπου του παλαιού στεγαστικού δανείου εκπίπτουν από το εισόδημα για το 
χρονικό διάστημα που υπολείπεται από τη χορήγηση του νέου δανείου μέχρι τη λήξη 
του παλαιού. Πρέπει στο δανειστικό συμβόλαιο του φορέα που χορήγησε το νέο 
δάνειο να αναγράφεται ο σκοπός αυτού, το ανεξόφλητο ποσό και ο χρόνος λήξης του 
παλαιού δανείου και ότι έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση με τις ίδιες 
προϋποθέσεις που ίσχυαν και για το παλαιό δάνειο. 

 
Ν. 2753/1999** [3] 

Δεν θεωρείται ότι αποκτάται πρώτη κατοικία, αν ο υπόχρεος, ο άλλος σύζυγος και τα 
τέκνα που τους βαρύνουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, έχουν δικαίωμα 
πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης, εξ ολοκλήρου ή επί ιδανικού 
μεριδίου, σε άλλη οικία ή οικίες, εφόσον το άθροισμα της συνολικής επιφάνειας που 
τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα τριάντα πέντε (35) τετραγωνικά μέτρα προκειμένου για 
άγαμο, διαζευγμένο ή χήρο και τα εβδομήντα (70) τετραγωνικά μέτρα προκειμένου 
για έγγαμο. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά δεκαπέντε (15) τετραγωνικά 
μέτρα για κάθε τέκνο που βαρύνει τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο. Αν η επιφάνεια 
της πρώτης κατοικίας υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικά μέτρα, το ποσό 
της δαπάνης που εκπίπτει περιορίζεται στο μέρος που αυτό αναλογεί επιμεριστικά 
στη μέχρι των εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικών μέτρων επιφάνεια της κατοικίας. 
Ισχύει για συμβάσεις δανείων που συνάπτονται από 1η Ιανουαρίου 2000 και εφεξής. 

 
Ν. 2873/2000 [4] 

Προσαυξάνεται η επιφάνεια κατοικίας, βάσει του μεγέθους της οποίας δεν θεωρείται 
ότι αποκτάται πρώτη κατοικία, για κάθε τέκνο που βαρύνει τον υπόχρεο ή τον άλλο 
σύζυγο από δεκαπέντε (15) σε είκοσι (20) τετραγωνικά μέτρα.  
 

 
Υποπερίπτωση [ββ] 

Ν. 2238/1994 [1] 

                                                
**Οι περιπτώσεις δ, ε, στ, ζ και θ της παραγράφου1 του άρθρου 8 αναριθμήθηκαν σε β, γ, δ, ε 
και στ, αντίστοιχα, με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 2753/1999. 
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Στεγαστικά δάνεια απόκτησης πρώτης κατοικίας που χορηγούνται από ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις στους υπαλλήλους αυτών, εφόσον οφείλονται από αυτόν και η υποθήκη 
ή προσημείωση έχει εγγραφεί σε ακίνητό τους ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων 
τους που τους βαρύνουν. 

 
Ν. 2753/1999 [3] 

Δεν θεωρείται ότι αποκτάται πρώτη κατοικία, αν ο υπόχρεος, ο άλλος σύζυγος και τα 
τέκνα που τους βαρύνουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, έχουν δικαίωμα 
πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης, εξ ολοκλήρου ή επί ιδανικού 
μεριδίου, σε άλλη οικία ή οικίες, εφόσον το άθροισμα της συνολικής επιφάνειας που 
τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα τριάντα πέντε (35) τετραγωνικά μέτρα προκειμένου για 
άγαμο, διαζευγμένο ή χήρο και τα εβδομήντα (70) τετραγωνικά μέτρα προκειμένου 
για έγγαμο. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά δεκαπέντε (15) τετραγωνικά 
μέτρα για κάθε τέκνο που βαρύνει τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο. Αν η επιφάνεια 
της πρώτης κατοικίας υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικά μέτρα, το ποσό 
της δαπάνης που εκπίπτει περιορίζεται στο μέρος που αυτό αναλογεί επιμεριστικά 
στη μέχρι των εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικών μέτρων επιφάνεια της κατοικίας. 
Ισχύει για συμβάσεις δανείων που συνάπτονται από 1η Ιανουαρίου 2000 και εφεξής. 

 
Ν. 2873/2000 [4] 

Προσαυξάνεται η επιφάνεια κατοικίας, βάση το μέγεθος της οποίας δεν θεωρείται ότι 
αποκτάται πρώτη κατοικία, για κάθε τέκνο που βαρύνει τον υπόχρεο ή τον άλλο 
σύζυγο από δεκαπέντε (15) σε είκοσι (20) τετραγωνικά μέτρα.  
 

 
Υποπερίπτωση [γγ] 

Ν. 2238/1994 [1] 
Προκαταβολές που χορηγούνται από τα Ταμεία Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού 
και Αεροπορίας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.δ. 398/1974 (ΦΕΚ 116 Α΄) 
για απόκτηση κύριας κατοικίας από τους βοηθηματούχους αυτών. 

 
Ν. 2753/1999 [3] 

Δεν θεωρείται ότι αποκτάται πρώτη κατοικία, αν ο υπόχρεος, ο άλλος σύζυγος και τα 
τέκνα που τους βαρύνουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, έχουν δικαίωμα 
πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης, εξ ολοκλήρου ή επί ιδανικού 
μεριδίου, σε άλλη οικία ή οικίες, εφόσον το άθροισμα της συνολικής επιφάνειας που 
τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα τριάντα πέντε (35) τετραγωνικά μέτρα προκειμένου για 
άγαμο, διαζευγμένο ή χήρο και τα εβδομήντα (70) τετραγωνικά μέτρα προκειμένου 
για έγγαμο. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά δεκαπέντε (15) τετραγωνικά 
μέτρα για κάθε τέκνο που βαρύνει τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο. Αν η επιφάνεια 
της πρώτης κατοικίας υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικά μέτρα, το ποσό 
της δαπάνης που εκπίπτει περιορίζεται στο μέρος που αυτό αναλογεί επιμεριστικά 
στη μέχρι των εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικών μέτρων επιφάνεια της κατοικίας. 
Ισχύει για συμβάσεις δανείων που συνάπτονται από 1η Ιανουαρίου 2000 και εφεξής. 

 
Ν. 2873/2000 [4] 

Προσαυξάνεται η επιφάνεια κατοικίας, βάση το μέγεθος της οποίας δεν θεωρείται ότι 
αποκτάται πρώτη κατοικία, για κάθε τέκνο που βαρύνει τον υπόχρεο ή τον άλλο 
σύζυγο από δεκαπέντε (15) σε είκοσι (20) τετραγωνικά μέτρα.  
 

 
Υποπερίπτωση [εε] 

Ν. 2238/1994 [1] 
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Χρέη προς το Δημόσιο από φόρο κληρονομίας, δωρεάς και γονικής παροχής που 
οφείλονται από αυτόν. Το αφαιρούμενο συνολικό ποσό των τόκων δεν μπορεί σε 
καμία περίπτωση να είναι ανώτερο από το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του 
συνολικού οικογενειακού εισοδήματος, που δηλώνεται με την αρχική εμπρόθεσμη 
δήλωση του υπόχρεου. 

 
Ν. 2753/1999 [3] 

Κατάργηση υποπερίπτωσης. 
 

 
Μέρος Β 

Ν. 3091/2002 [5] 
Προστίθεται ότι οι διατάξεις της περίπτωσης ζ20 (όπως αναριθμήθηκε σε ε) ισχύουν 
για τόκους από συμβάσεις δανείων που συνάπτονται, καθώς και προκαταβολές που 
χορηγούνται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2002. 

και21 
αφαίρεση του φόρου κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του ποσού των 
δεδουλευμένων τόκων για δάνεια. Όσον αναφορά τις περιπτώσεις αα έως και γγ, 
καταργείται η αναφορά των τριάντα τετραγωνικών μέτρων για άγαμο, διαζευγμένο ή 
χήρο, ενώ η επιφάνεια κατοικίας αυξάνεται από σε είκοσι (20) σε είκοσι πέντε (25) 
τετραγωνικά μέτρα για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα. Το ποσοστό της 
μείωσης, για όλες τις περιπτώσεις, υπολογίζεται στους τόκους που αντιστοιχούν στο 
τμήμα του δανείου ως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ. Οι διατάξεις ισχύουν για 
τόκους από συμβάσεις δανείων που συνάπτονται, καθώς και προκαταβολές που 
χορηγούνται από 1ης Ιανουαρίου 2003 και μετά. 

 
Ν. 3296/2004 [6] 

Το ποσοστό μείωσης του φόρου της περίπτωσης (με το και) αυτής αυξάνεται από 15 
σε 20% για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από 01.01.2005 και εξής. Ειδικά για 
τη δαπάνη της περίπτωσης γ το ποσοστό αυτό ισχύει για τους τόκους δανείων που 
έχουν συναφθεί ή τις προκαταβολές που έχουν χορηγηθεί από 1ης Ιανουαρίου 2003 
και μετά. 

 
Ν. 3763/2009 (Περίπτωση 9,3,δ) [7] 

Κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικού ετήσιου ποσού των 
δεδουλευμένων τόκων που καταβάλλονται από τον φορολογούμενο, ειδικά για 
συμβάσεις στεγαστικών δανείων που συνάπτονται από 1ης Ιανουαρίου 2009 μέχρι 
31ης Δεκεμβρίου 2010, για απόκτηση, κατά πλήρη κυριότητα, οποιασδήποτε 
κατοικίας μέχρι 200 τμ και για ύψος δανείων μέχρι τριακόσιες πενήντα χιλιάδες 
(350.000) ευρώ. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στην περίπτωση γ, εκτός από 
τα δύο τελευταία εδάφια της υποπερίπτωσης αα και από την υποπερίπτωση δδ. 

                                                
20

 Πέραν των αναφερόμενων υποπεριπτώσεων αα, ββ, γγ και εε, περιλαμβάνεται και η 
υποπερίπτωση δδ, όπου αφαιρείται από το εισόδημα το ποσό των δεδουλευμένων τόκων 
που καταβάλλονται για δάνεια που χορηγούνται στο φορολογούμενο από τράπεζες, το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια και λοιπούς πιστωτικούς 
οργανισμούς, εφόσον οφείλονται από αυτόν, για αναστήλωση, επισκευή, συντήρηση ή 
εξωραϊσμό διατηρητέων κτισμάτων, καθώς και κτισμάτων που βρίσκονται σε περιοχές 
χαρακτηριζόμενες ως παραδοσιακά τμήματα πόλεων ή ως παραδοσιακοί οικισμοί. 
21

 Περίπτωση γ παραγράφου 3 άρθρου 9, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 1 του 
άρθρου1 του Ν. 3091/2002. 
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Τοκομερίδια (Αγορά μεριδίων Α/Κ) 
 

Ν. 2238/1994 [1] 
Δεν υπάρχει διάταξη. 

 
Ν. 2874/2000 [2] 

Εισάγεται νέα περίπτωση [ζ]22 (με την πρώην περίπτωση [ζ] να έχει αναριθμηθεί σε 
[ε]) όπου αφαιρείται από το εισόδημα ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της 
δαπάνης που καταβλήθηκε από τον υπόχρεο για την αγορά μεριδίων ημεδαπών 
μετοχικών και μεικτών αμοιβαίων κεφαλαίων. Το ποσό της έκπτωσης αφαιρείται από 
το συνολικό εισόδημα κατά το τρίτο έτος από την αγορά των μεριδίων και δεν μπορεί 
να υπερβεί το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.250.000) 
δραχμών. Η έκπτωση αυτή παρέχεται μόνο μία φορά. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται 
μερίδια Α/Κ που αποκτώνται από 01.01.2001 και μετά, καθώς και για τα μερίδια Α/Κ 
που έχουν αποκτηθεί μέχρι 31.12.2000. 

 
Ν. 2892/2001 [3] 

Αντί του όρου ημεδαπών αναφέρεται πλέον ο όρος μετοχικών και μεικτών αμοιβαίων 
κεφαλαίων εσωτερικού. Επίσης περιλαμβάνεται και η δαπάνη αγορά μεριδίων 
μετοχικών και μεικτών Α/Κ εσωτερικού που είναι συνδεδεμένα με ασφαλιστήρια 
ζωής. Το ποσό της έκπτωσης αφαιρείται αφού συμπληρωθούν τρία (3) έτη από την 
αγορά των μεριδίων. Προκειμένου για μερίδια που είναι συνδεδεμένα με 
ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής, το ποσό που καταβλήθηκε για την αγορά τους 
μειώνει την ετήσια δαπάνη της υποπερίπτωσης ββ της περίπτωσης α23 αυτού του 
άρθρου του έτους που αφαιρείται από το εισόδημα το ποσό αγοράς των μεριδίων. Η 
διάταξη αυτή ισχύει από τότε που ίσχυσαν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του 
άρθρου 37 του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄), οι οποίες καταλαμβάνουν και τα μερίδια 
Α/Κ που αγοράστηκαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2000, εφόσον αυτά δεν 
μεταβιβαστούν για τρία (3) έτη από την ημερομηνία αυτή και μετά. 
 

Ν. 2948/2001 
Το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.250.000) δραχμών 
μετατρέπεται σε τρεις χιλιάδες εξακόσια πενήντα (3.650). 
 

Ν. 3091/2002 [4] 
Κατάργηση. 

 

 
Ν. 3296/2004 [5] 

Εισάγεται νέα περίπτωση όπου αφαιρείται από το εισόδημα ποσοστό είκοσι τοις 
εκατό (20%) της δαπάνης που καταβλήθηκε από τον υπόχρεο για την αγορά 
μεριδίων μετοχικών και μεικτών αμοιβαίων κεφαλαίου εσωτερικού, εφόσον αυτά δεν 
μεταβιβαστούν για τρία (3) έτη από την αγορά τους. Το ποσό της έκπτωσης 
αφαιρείται από το συνολικό εισόδημα του έτους μέσα στο οποίο συμπληρώνονται τα 
τρία (3) έτη από την αγορά τους και δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των τριών 
χιλιάδων (3.000) ευρώ συνολικά κατά φορολογούμενο. Προϋπόθεση της έκπτωσης 
αυτής είναι το ποσό της δαπάνης για την αγορά των μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων 
να μην προέρχεται από ρευστοποιήσεις ήδη υπαρχόντων μετοχικών και μεικτών 
αμοιβαίων κεφαλαίων, αλλά από νέα κεφάλαια. Όταν αγοράζουν αμοιβαία κεφάλαια 

                                                
22

 Όπως η περίπτωση αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 1του άρθρου 37 του Ν. 
2874/2000. 
23

 Πρόκειται περί λάθους και πιθανόν εννοείται η υποπερίπτωση ββ της περίπτωσης ε. 
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από κοινού περισσότερα πρόσωπα, το ποσό έκπτωσης των τριών χιλιάδων (3.000) 
ευρώ επιμερίζεται ανάλογα με τον αριθμό τους. Με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις η 
έκπτωση αυτή παρέχεται και επί αγοράς μεριδίων μετοχικών και μεικτών αμοιβαίων 
κεφαλαίων εσωτερικού που είναι συνδεδεμένα με ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής. Οι 
διατάξεις αυτές ισχύουν για αγορές μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων που 
πραγματοποιούνται από 01.01.2005 έως 31.12.2009. Με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και οικονομικών μπορεί να παρατείνεται η χρονική περίοδος ισχύος. 

 
Ν. 3522/2006 [6] 

Η έκπτωση παρέχεται όχι μόνο επί αγοράς μεριδίων μετοχικών και μεικτών 
αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού που είναι συνδεδεμένα με ασφαλιστήρια 
συμβόλαια ζωής αλλά και αυτά που είναι συνδεδεμένα με ασφαλιστήρια συμβόλαια 
ζωής μέσω εσωτερικού μεταβλητού κεφαλαίου.  
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Εγκατάσταση φυσικού αερίου 
 

Ν. 2238/1994 [1] 
Δεν υπάρχει σχετική διάταξη. 

 
Ν. 3296/200424 [2] 

Εισαγωγή νέας περίπτωσης με την οποία αφαιρείται από το εισόδημα ποσοστό 
είκοσι τοις εκατό (20%) της δαπάνης είτε για την αλλαγή εγκατάστασης χρήσης 
καυσίμου από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο είτε για νέα εγκατάσταση φυσικού αερίου, 
ηλιοθερμικών και φωτοβολταϊκών συστημάτων. Το ποσό που αφαιρείται δεν μπορεί 
να υπερβεί τα πεντακόσια (500) ευρώ. 

 
Ν. 3522/2006 [3] 

Πλέον αφαιρείται ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της δαπάνης για: 
αα) Την αλλαγή εγκατάστασης κεντρικού κλιματισμού χρήσης καυσίμου από 

πετρέλαιο σε φυσικό αέριο ή για νέα εγκατάσταση φυσικού αερίου. 
ββ) Την αντικατάσταση του λέβητα πετρελαίου για την εγκατάσταση τηλεθέρμανσης 

ή για νέα εγκατάσταση τηλεθέρμανσης. 
γγ) Την αγορά ηλιακών συλλεκτών και για την εγκατάσταση κεντρικού κλιματισμού 

με χρήση ηλιακής ενέργειας. 
δδ) Την αγορά αποκεντρωμένων συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

που βασίζονται σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (φωτοβολταϊκά, μικρές 
ανεμογεννήτριες) και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και ψύξης-θέρμανσης με 
χρήση φυσικού αερίου ή ανανεώσιμων πηγών. 

εε) Τη θερμομόνωση σε υφιστάμενα κτίρια. 
Το ποσό της δαπάνης της περίπτωσης αυτής που αφαιρείται δεν μπορεί να υπερβεί 
τα επτακόσια (700) ευρώ. 

                                                
24

 Περίπτωση ζ παραγράφου 1 άρθρου 8. 
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Δαπάνες δικηγόρων 
 

Ν. 2238/1994 [1] 
Ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της δαπάνης για την αμοιβή που καταβάλλεται σε 
δικηγόρο για τις νομικές υπηρεσίες αυτού από οποιαδήποτε αιτία και μέχρι ποσοστό 
δέκα τοις εκατό (10%) του εισοδήματος που δηλώνεται με την εμπρόθεσμη αρχική 
δήλωση, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) 
δραχμών ετησίως. 

 
Ν. 2459/1997 [2] 

Κατάργηση της άνω διάταξης. 
[Σημείωση: Ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται ή δαπάνες που 
πραγματοποιούνται από 1ης Ιανουαρίου 1996]. 
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Οικογενειακές δαπάνες  
** 
 

Ν. 2238/1994 [1] 
Εκτός από τις δαπάνες που ορίζονται στις προηγούμενες περιπτώσεις από το 
συνολικό εισόδημα αφαιρείται ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού 
ετήσιου ποσού των οικογενειακών δαπανών, στις οποίες υποβάλλεται ο 
φορολογούμενος, η σύζυγός του και τα τέκνα τους που συνοικούν αυτούς και τους 
βαρύνουν, για αγορά αγαθών και υπηρεσίες γενικώς. 
Από τις δαπάνες αυτές εξαιρούνται: 
αα) αυτές που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 23 αυτού του νόμου, 
ββ) πραγματικές δαπάνες που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της ετήσιας 

τεκμαρτής δαπάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου, 
γγ) αυτές που ορίζονται στις προηγούμενες περιπτώσεις, 
δδ) δαπάνες για αγορά τροφίμων και ποτών, γενικώς, καθώς και καυσίμων, 
εε) δαπάνες για ύδρευση, αποχέτευση, συγκοινωνίες, φωταέριο, παροχή 

ηλεκτρικού ρεύματος, ασφάλιστρα και τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων, καθώς 
και για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία. 

Το ποσό που αφαιρείται συνολικά και για τους δύο συζύγους δεν μπορεί να υπερβεί 
το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών. Το ποσό αυτό μερίζεται 
μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το ύψος του φορολογούμενου με τις γενικές 
διατάξεις εισοδήματος του καθενός, όπως αυτό δηλώθηκε με την αρχική εμπρόθεσμη 
δήλωσή τους. 
Η μείωση του φόρου που προκύπτει, από την εφαρμογή των διατάξεων αυτής της 
περίπτωσης, δεν μπορεί να είναι ανώτερη για κάθε σύζυγο του ποσοστού δεκαπέντε 
τοις εκατό (15%) επί του αφορολόγητου ποσού που του αναλογεί, ούτε ανώτερη από 
το φόρο που εκπίπτει για τις δαπάνες αυτές με βάση την αρχική εμπρόθεσμη 
δήλωση. 
Για τη διενέργεια της έκπτωσης αυτής πρέπει το συνολικό ποσό των δαπανών, που 
καταβλήθηκε για αγαθά και υπηρεσίες, να αναγράφεται στην αρχική εμπρόθεσμη 
δήλωση εισοδήματος και να συνυποβάλλονται με αυτή τα πρωτότυπα των νόμιμων 
δικαιολογητικών, που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και 
Στοιχείων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. 
Αποδείξεις λιανικής πώλησης αξίας άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών 
γίνονται δεκτές για την αναγνώριση της έκπτωση της δαπάνης που 
αντιπροσωπεύουν, μόνον εάν αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του αγοραστή 
φορολογουμένου και τίθεται η σφραγίδα του πωλητή. 

 
Ν. 2873/2000 [2] 

Τα δικαιολογητικά, για την αφαίρεση από το συνολικό εισόδημα ποσοστού τριάντα 
τοις εκατό (30%) του συνολικού ετήσιου ποσού των οικογενειακών δαπανών για 
αγορά αγαθών και υπηρεσιών γενικώς, δε συνυποβάλλονται με την οικεία δήλωση 
φορολογίας εισοδήματος, αλλά φυλάσσονται από τον υπόχρεο για την επίδειξή τους 
στην αρμόδια φορολογική αρχή μέχρι να παραγραφεί το δικαίωμα του Δημοσίου για 
την επιβολή φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84***. 
 

Ν. 2948/2001 

                                                
** Οι περιπτώσεις δ, ε, στ, ζ και θ της παραγράφου1 του άρθρου 8 αναριθμήθηκαν σε β, γ, δ, 
ε και στ, αντίστοιχα, με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 2753/1999. 
***

 Δεν διαγράφηκε όμως εδάφιο εντός της ίδιας περίπτωσης το οποίο ανέφερε ότι πρέπει να 
συνυποβάλλονται με τη αρχική εμπρόθεσμη δήλωση τα πρωτότυπα των νόμιμων 
δικαιολογητικών, που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ, όπως αυτές ισχύουν 
κάθε φορά. 
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Μετατροπή σε ευρώ του μέγιστου ποσού αφαίρεσης, από εκατό χιλιάδες δραχμές 
(100.000) σε τριακόσια (300) ευρώ και του ποσού των αποδείξεων, πάνω από το 
οποίο πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του αγοραστή και να τίθεται η 
σφραγίδα του πωλητή, από δέκα χιλιάδες (10.0000) δραχμές σε τριάντα (30) ευρώ. 

 
Ν. 3091/200225 [3] 

Κατάργηση ποσών και ορίων και πλέον μειώνεται το ποσό του φόρου που προκύπτει 
με βάση την κλίμακα της παραγράφου 2 του άρθρου 9 κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις 
εκατό (15%) του συνολικού ετήσιου ποσού των οικογενειακών δαπανών (πρώην 
περίπτωση 8,1,στ), με την προϋπόθεση ότι ο φορολογούμενος και ή η σύζυγός του ή 
και οι δύο δηλώνουν εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις. Το ποσό της μείωσης δεν 
μπορεί να υπερβεί τα εβδομήντα πέντε (75) ευρώ και για τους δύο συζύγους. Δεν 
συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες της παραγράφου1 του άρθρου 8 και οι δαπάνες 
που γίνονται στην αλλοδαπή. Φύλαξη δικαιολογητικών για τρία έτη και κατάργηση 
διάταξης περί αποδείξεων άνω των τριάντα (30) ευρώ. 

 
Ν. 3296/2004 [4] 

Κατάργηση. 

                                                
25

 Περίπτωση δ παραγράφου 3 άρθρου 9. 
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Διάφορες δαπάνες 
 

Ν.2238/1994 [1] 
Καμία διάταξη. 

 
Ν. 3610/2007 [2] 

Προστίθεται νέα περίπτωση όπου αφαιρείται κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό 
(40%) του συνολικού ετήσιου ποσού των πιο κάτω δαπανών, που δεν μπορεί να 
υπερβεί τα οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ, στις οποίες υποβάλλεται ο φορολογούμενος, 
ή σύζυγός του και τα τέκνα που τους βαρύνουν: 
αα) του ποσού που καταβάλλεται για δαπάνες δεξιώσεων γάμων και βαπτίσεων, 

καθώς και σε ταβέρνες και εστιατόρια και σε κάθε είδους χώρους εστίασης και 
ψυχαγωγίας, με εξαίρεση τα εστιατόρια ταχείας εξυπηρέτησης και αυτά που 
είναι εντός ξενοδοχείων και πλοίων, 

ββ) του ποσού της δαπάνης που καταβάλλεται σε μεσίτες ακινήτων, ωδεία, σχολές 
χορού και ρυθμικής, σχολές πολεμικών τεχνών, γυμναστήρια, κολυμβητήρια, 
ινστιτούτα ή κέντρα αδυνατίσματος και αισθητικής, κομμωτήρια, διαιτολόγους, 
διατροφολόγους, ομοιοπαθητικούς, λογοθεραπευτές και μασέρ,  

δδ) του ποσού της δαπάνης που καταβάλλεται για παροχή υπηρεσιών επισκευής 
κλιματισμού (ψύξης-θέρμανσης) και εξαερισμού, 

εε) του ποσού της δαπάνης που καταβάλλεται για παροχή υπηρεσιών σε 
υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ελαιοχρωματιστές και λοιπά επαγγέλματα που 
αφορούν επισκευή και συντήρηση οικοδομών. 

Το ποσό των δαπανών αυτών υπολογίζεται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους 
και εκπίπτει από το συνολικό τους εισόδημα, εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική 
δήλωση. Μερίζεται δε μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος του 
καθενός που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, όπως αυτό δηλώθηκε με την 
αρχική εμπρόθεσμη δήλωση. 
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται οι 
λεπτομέρειες και η διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου αυτής. 
[Σημείωση: Εφαρμογή για δαπάνες που πραγματοποιούνται από την 1η Αυγούστου 
2007 και μετά]. 
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Διατροφή 
 

Ν. 2238/1994 [1] 
Δεν υπάρχει διάταξη. 

 
Ν. 3296/2004 [2] 

Εισάγεται νέα περίπτωση, όπου το ποσό του φόρου που προκύπτει μειώνεται κατά 
ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού της διατροφής που καταβάλλεται από 
τον έναν σύζυγο στον άλλο και επιδικάστηκε ή συμφωνήθηκε με συμβολαιογραφική 
πράξη. Το ποσό της διατροφής επί της οποίας υπολογίζεται η μείωση φόρου δεν 
μπορεί να υπερβεί το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. 
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Ειδική έκπτωση δίχως δικαιολογητικά 
 

Ν. 2238/1994 [1] 
Εκπίπτει ως δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά ποσό πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) 
δραχμών για τον ίδιο το φορολογούμενο και για καθένα από τα πρόσωπα, που 
συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν, εφόσον: 

α) παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από νοητικής 
στέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, με βάση τη γνωμάτευση της 
οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, που εδρεύει σε κάθε νομό. Δε 
λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία, 

β) είναι τυφλοί που είναι γραμμένοι στο γενικό μητρώο τυφλών, που τηρείται στην 
οικεία νομαρχία, 

γ) είναι νεφροπαθείς που τελούν υπό αιμοκάθαρση ή πρόσωπα που πάσχουν 
από μεσογειακή αναιμία και κάνουν μεταγγίσεις αίματος, 

δ) είναι ανάπηροι αξιωματικοί ή οπλίτες, οι οποίοι με την ιδιότητα του αναπήρου 
παίρνουν σύνταξη από το δημόσιο ταμείο ή αξιωματικοί οι οποίοι έχουν τεθεί σε 
κατάσταση πολεμικής διαθεσιμότητας ή αξιωματικοί που εξαιτίας πολεμικού 
τραύματος ή νοσήματος που επήλθε λόγω κακουχιών σε πολεμική περίοδο, 
βρίσκονται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου ή πρόσωπα που έχουν υπαχθεί 
στις διατάξεις του ν. 1579/1950 (ΦΕΚ 286 Α΄) και του ν.δ. 330/1947 (ΦΕΚ 84 
Α΄), 

ε) είναι θύματα πολέμου. Θύματα πολέμου κατά την έννοια του παρόντος είναι τα 
πρόσωπα που λαμβάνουν σύνταξη από πολεμική αιτία. Με τα θύματα πολέμου 
εξομοιώνονται και τα πρόσωπα τα οποία ως μέλη οικογενειών αξιωματικών και 
οπλιτών, οι οποίοι απεβίωσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας σε 
ειρηνική περίοδο. Δικαιούνται σύνταξη από το δημόσιο ταμείο, 

στ) παίρνουν σύνταξη από το δημόσιο ταμείο ως ανάπηροι ή θύματα εθνικής 
αντίστασης ή εμφυλίου πολέμου σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 
1543/1985 (ΦΕΚ 73 Α΄) και 1863/1985 (ΦΕΚ 204 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν 
με το ν. 1976/1991 (ΦΕΚ 184 Α΄). 

 
Ν. 2753/1999 [2] 

Περιλαμβάνεται στην περίπτωση γ και η περίπτωση νεφροπαθών που κάνουν 
περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν κάνει μεταμόσχευση νεφρού, καθώς και τα πρόσωπα 
που πάσχουν από δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία και κάνουν 
μεταγγίσεις αίματος. 
Η έκπτωση της δαπάνης ποσού πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών 
αυξάνεται σε εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (650.000) δραχμές. 
 

Ν. 2948/2001 
Το ποσό των εξακοσίων πενήντα χιλιάδων (650.000) δραχμών μετατρέπεται σε χίλια 
εννιακόσια (1.9000) ευρώ. 

 
Ν. 3522/2006 [3] 

Το ποσό των χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ αυξάνεται σε δύο χιλιάδες τετρακόσια 
(2.400) ευρώ. 
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Προσθήκη στις δαπάνες του άλλου συζύγου 
 

Ν. 2238/1994 [1] 
Όταν οι σύζυγοι υποχρεούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5, να 
υποβάλλουν κοινή δήλωση και όταν λόγω θανάτου του ενός από τους συζύγους 
υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις, αν ο ένας από τους συζύγους δεν έχει 
φορολογούμενο εισόδημα ή αυτό είναι κατώτερο από το άθροισμα των ποσών που 
αφορούν τις δαπάνες της παραγράφου 1, το άθροισμα αυτών ή η διαφορά που 
προκύπτει δεν προστίθεται στις δαπάνες του άλλου συζύγου. Εξαιρετικώς, στις 
περιπτώσεις αυτές προστίθενται στις δαπάνες του άλλου συζύγου τα ποσά που 
αφορούν τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του ενός συζύγου και των 
λοιπών προσώπων που συνοικούν μαζί του και τον βαρύνουν. 

 
Ν. 3091/2002 [2] 

Καταργείται το τελευταίο εδάφιο, με άλλα λόγια η εξαίρεση της πρόσθεσης των 
εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του ενός συζύγου και των λοιπών 
προσώπων που συνοικούν μαζί του και τον βαρύνουν στις δαπάνες του άλλου 
συζύγου. 
 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Η παράγραφος 5 ορίζει ότι όταν ο ένας από τους συζύγους δεν έχει εισόδημα 
φορολογούμενο ή αυτό που έχει είναι κατώτερο από τα ποσά των δαπανών των 
περιπτώσεων ε και θ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2, που αφορούν αυτόν 
προσωπικά και τα πρόσωπα που τον βαρύνουν, τότε ολόκληρο το ποσό των 
δαπανών ή η διαφορά προστίθεται στις δαπάνες του άλλου συζύγου. Όταν το 
σύνολο των δαπανών του ενός συζύγου είναι ανώτερο από το φορολογούμενο 
εισόδημά του, τότε η διαφορά, που προκύπτει και μέχρι το άθροισμα των δαπανών 
των περιπτώσεων ε και θ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2, προστίθεται 
στις δαπάνες του άλλου συζύγου. 
Συμπερασματικά κανόνα σύγκρισης και μεταφοράς δαπανών αποτελεί το άθροισμα 
των δαπανών της περίπτωσης ε και θ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2, με 
άλλα λόγια οι δαπάνες για ιατρικής και νοσοκομειακή περίθαλψη, για αγορά αγαθών 
και υπηρεσίες γενικά και προσώπων ειδικών περιπτώσεων αντίστοιχα26. 

 
Ν. 3091/2002 [2] 

Πλέον αναφέρεται μόνο η παράγραφος 2 και κατά συνέπεια μειώνεται το όριο 
μεταφοράς δαπανών. 

                                                
26

 Με τον Ν. 2753/1999 αναριθμήθηκαν οι περιπτώσεις ε και θ σε γ και στ αντίστοιχα, οπότε 
το ίδιο και εδώ οι αντίστοιχες αναφορές τους.  
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Πρόσωπα με αναπηρία 67% και άνω 
 

Ν. 2238/1994 [1] 
Οι δαπάνες για έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των προσώπων, που 
αναφέρονται στο άρθρο 7 τα οποία συνοικούν με το φορολογούμενο και 
παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω, από νοητική 
στέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, με βάση τη γνωμάτευση της οικείας 
πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, που εδρεύει σε κάθε νομό ή είναι τυφλοί που 
είναι γραμμένοι στο γενικό μητρώο τυφλών, που τηρείται στην οικεία νομαρχία, στην 
περίπτωση κατά την οποία έχουν αποκτήσει ετήσιο εισόδημα πάνω από εξακόσιες 
χιλιάδες (600.000) δραχμές27, κατά το ποσό που τα έξοδα αυτά υπερβαίνουν το 
πραγματικό φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο ετήσιο καθαρό εισόδημα των 
προσώπων αυτών, προστίθεται στις δαπάνες του φορολογουμένου τον οποίο 
βαρύνουν. Αν αυτός δεν έχει εισόδημα ή το εισόδημά του είναι κατώτερο από το 
άθροισμα των δαπανών των παραγράφων 1 και 2, το ποσό προστίθεται στις 
δαπάνες του άλλου συζύγου.  

 
Ν. 3091/2002 [2] 

Κατάργηση διάταξης. Τα έξοδα αυτά θα περιληφθούν στην περίπτωση α, της 
παραγράφου 3 του άρθρου 9 μαζί με τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης. 

                                                
27

 Με τον Ν. 2948/2001 το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) δραχμών μετατράπηκε σε 
χίλια οχτακόσια (1.800) ευρώ. 
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Κλίμακα φορολόγησης 
 

Ν. 2238/1994 [1] 
Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 ορίζει ότι το εισόδημα που απομένει μετά την 
αφαίρεση των ποσών των μειώσεων και των δαπανών από το συνολικό εισόδημα 
του φορολογουμένου υποβάλλεται σε φόρο με βάση την ακόλουθη κλίμακα: 
 
Κλιμάκιο 
Εισοδήματος 

Φορολογικός 
Συντελεστής 

Φόρος 
Κλιμακίου 

Σύνολο 
Εισοδήματος 

Σύνολο 
Φόρου 

1.000.000 0 0 1.000.000 0 

1.500.000 5 75.000 2.500.000 75.000 

1.500.000 15 225.000 4.000.000 300.000 

3.000.000 30 900.000 7.000.000 1.200.000 

8.000.000 40 3.200.000 15.000.000 4.400.000 

Υπερβάλλον 45    
 
Ειδικά, για το φορολογούμενο με εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις, το ποσό του 
πρώτου κλιμακίου της πιο πάνω κλίμακας, προκειμένου να υπολογισθεί ο φόρος που 
αναλογεί στο εισόδημά του, αυξάνεται κατά τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές με 
ισόποση μείωση του ποσού του δεύτερου κλιμακίου. Το πρόσθετο αυτό ποσό δεν 
μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το συνολικό ποσό του μισθού ή της σύνταξης που 
δηλώνεται.  
 

Ν. 2579/1998 [2] 
Αντικατάσταση κλίμακας: 
 
Κλιμάκιο 
Εισοδήματος 

Φορολογικός 
Συντελεστής 

Φόρος 
Κλιμακίου 

Σύνολο 
Εισοδήματος 

Σύνολο 
Φόρου 

1.055.000 0 0 1.055.000 0 

1.582.500 5 79.125 2.637.500 79.125 

1.582.500 15 237.375 4.220.000 316.500 

3.165.000 30 949.500 7.385.000 1.266.000 

8.440.000 40 3.378.000 15.825.000 4.642.000 

Υπερβάλλον 45    
 

Ν. 2753/1999 [3] 
Αντικατάσταση κλίμακας28: 
 

                                                
28

 Ειδικά για το οικονομικό έτος 2000 (εισοδήματα χρήσης 1999) ίσχυε η εξής φορολογική 
κλίμακα: 
 

Κλιμάκιο 
Εισοδήματος 

Φορολογικός 
Συντελεστής 
(%) 

Φόρος 
Κλιμακίου 

Συνολικό 
Εισόδημα 

Συνολικός 
Φόρος 

1.600.000 0 0 1.600.000 0 
1.110.000 5 55.500 2.710.000 55.500 
1.625.000 15 243.750 4.335.000 299.250 
3.245.000 30 973.500 7.580.000 1.272.750 
8.655.000 40 3.462.000 16.235.000 4.734.750 

Υπερβάλλον 45    
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Κλιμάκιο 
Εισοδήματος 

Φορολογικός 
Συντελεστής 
(%) 

Φόρος 
Κλιμακίου 

Σύνολο 
Εισοδήματος 

Σύνολο 
Φόρου 

2.000.000 0 0 2.000.000 0 

710.000 5 35.500 2.710.000 35.500 

1.625.000 15 243.750 4.335.000 279.250 

3.245.000 30 973.500 7.580.000 1.252.750 

8.655.000 40 3.462.000 16.235.000 4.714.750 

Υπερβάλλον 45    
 

 
Ν. 2873/2000 [4] 

Αντικατάσταση κλίμακας: 
 
Κλιμάκιο 
Εισοδήματος 

Φορολογικός 
Συντελεστής 
(%) 

Φόρος 
Κλιμακίου 

Σύνολο 
Εισοδήματος 

Σύνολο 
Φόρου 

2.100.000 0 0 2.100.000 0 

746.000 5 37.300 2.846.000 37.300 

1.706.000 15 255.900 4.552.000 293.200 

3.407.000 30 1.022.100 7.959.000 1.315.300 

9.088.000 40 3.635.200 17.047.000 4.950.500 

Υπερβάλλον 42,5    
 
Για τα εισοδήματα από 01.01.2002 ο ανώτατος οριακός συντελεστής ορίζεται σε 
40%. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών οι οποίες εκδίδονται κάθε δύο έτη 
αναπροσαρμόζονται τα ποσά των κλιμακίων αναλόγως με το δείκτη τιμών 
καταναλωτή ο οποίος καταρτίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της 
Ελλάδας. 
 

Ν. 2948/2001 
Αλλαγή ποσών κλίμακας σε ευρώ: 
 
Κλιμάκιο 
Εισοδήματος 

Φορολογικός 
Συντελεστής 
(%) 

Φόρος 
Κλιμακίου 

Σύνολο 
Εισοδήματος 

Σύνολο 
Φόρου 

6.163 0 0 6.163 0 

2.200 5 110 8.363 110 

5.000 15 750 13.363 860 

10.000 30 3.000 23.363 3.860 

26.670 40 10.668 50.033 14.528 

Υπερβάλλον 42,5    
 
Ειδικά, για το φορολογούμενο με εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις, το ποσό του 
πρώτου κλιμακίου της πιο πάνω κλίμακας, προκειμένου να υπολογισθεί ο φόρος που 
αναλογεί στο εισόδημά του, αυξάνεται κατά οχτακόσια ογδόντα (880) ευρώ, με 
ισόποση μείωση του ποσού του δεύτερου κλιμακίου.  
 

Ν. 2992/2002 [5] 
Αντικατάσταση κλίμακας: 
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Κλιμάκιο 
Εισοδήματος 

Φορολογικός 
Συντελεστής 
(%) 

Φόρος 
Κλιμακίου 

Σύνολο 
Εισοδήματος 

Σύνολο 
Φόρου 

7.400 0 0 7.400 0 

1.000 5 50 8.400 50 

5.000 15 750 13.400 800 

10.000 30 3.000 23.400 3.800 

Υπερβάλλον 40    
 
Αυξάνεται το ποσό που αναφέρεται στο φορολογούμενο με εισόδημα από μισθούς ή 
συντάξεις, από οχτακόσια ογδόντα (880) σε χίλια (1.000) ευρώ. Οι διατάξεις ισχύουν 
για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2002 και μετά. 
 

Ν. 3091/2002 [5] 
Αντικατάσταση κλίμακας: 
(α) Κλίμακα Μισθωτών-Συνταξιούχων 
 
Κλιμάκιο 
Εισοδήματος 

Φορολογικός 
Συντελεστής 
(%) 

Φόρος 
Κλιμακίου 
(ευρώ) 

Σύνολο 
Εισοδήματος 
(ευρώ) 

Σύνολο 
Φόρου  
(ευρώ) 

10.000 0 0 10.000 0 

3.400 15 510 13.400 510 

10.000 30 3.000 23.400 3.510 

Υπερβάλλον 40    
 
(β) Μη Μισθωτών-Επαγγελματιών 
 
Κλιμάκιο 
Εισοδήματος 

Φορολογικός 
Συντελεστής 
(%) 

Φόρος 
Κλιμακίου 
(ευρώ) 

Σύνολο 
Εισοδήματος 
(ευρώ) 

Σύνολο 
Φόρου  
(ευρώ) 

8.400 0 0 8.400 0 

5.000 15 750 13.400 750 

10.000 30 3.000 23.400 3.750 

Υπερβάλλον 40    
 
Όταν στο εισόδημα του μισθωτού ή συνταξιούχου περιλαμβάνεται και εισόδημα από 
άλλη πηγή, το επιπλέον αφορολόγητο ποσό των χιλίων εξακοσίων (1.600) ευρώ του 
πρώτου κλιμακίου της κλίμακας (α), σε σχέση με το αφορολόγητο ποσό του πρώτου 
κλιμακίου της κλίμακας (β), περιορίζεται στο ποσό του μισθού ή της σύνταξης που 
δηλώνεται, εφόσον το ποσό του μισθού ή της σύνταξης είναι μικρότερο από το 
επιπλέον αυτό αφορολόγητο ποσό. 
Μεταφέρεται ως περίπτωση 9,3,ε) το εδάφιο το οποίο όριζε για το φορολογούμενο 
που αποκτά εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, εφόσον αυτός προσφέρει υπηρεσίες 
ή κατοικεί για εννέα τουλάχιστον μήνες μέσα στο έτος που απέκτησε το εισόδημα 
αυτό στου νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου και 
Δωδεκανήσου, καθώς και σε περιοχή των νομών Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, 
Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλης, Κιλκίς, Σερρών και Δράμας, η οποία περιλαμβάνεται 
σε ζώνη βάθους είκοσι (20) χιλιομέτρων από τη μεθοριακή γραμμή, τα ως άνω ποσά 
μειώσεως του φόρου προσαυξάνονται με τριάντα ευρώ29 για κάθε τέκνο που βαρύνει 
το φορολογούμενο. Επίσης καταργείται η δυνατότητα μεταφοράς των μειώσεων του 

                                                
29

 10.000 δραχμές. 
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φόρου λόγω τέκνων στη μείωση του φόρου του άλλου συζύγου και πλέον ισχύει η 
μεταφορά του αφορολόγητου ποσού που αφορά τα τέκνα και η πρόσθεση αυτού στο 
αφορολόγητο ποσό του άλλου συζύγου. Προστίθεται ότι το ποσό με το οποίο 
προσαυξάνεται το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου μειώνει το ποσό του 
δεύτερου κλιμακίου και αν αυτό δεν επαρκεί το ποσό του τρίτου κλιμακίου. 
Οι διατάξεις ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2002 
και μετά. 
 

Ν. 3220/2004 [6] 
Η κλίμακα (α) εφαρμόζεται και στις ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις που είναι 
εγκατεστημένες σε οικισμούς με πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, 
κάτω από χίλιους (1.000) κατοίκους, εκτός αν οι οικισμοί αυτοί έχουν χαρακτηρισθεί 
τουριστικοί τόποι. 
 

Ν. 3296/2004 [6] 
Αντικατάσταση κλίμακας: 
(α) Κλίμακα Μισθωτών-Συνταξιούχων 
 
Κλιμάκιο 
Εισοδήματος 

Φορολογικός 
Συντελεστής 
(%) 

Φόρος 
Κλιμακίου 
(ευρώ) 

Σύνολο 
Εισοδήματος 
(ευρώ) 

Σύνολο 
Φόρου  
(ευρώ) 

11.000 0 0 11.000 0 

2.000 15 300 13.000 300 

10.000 30 3.000 23.000 3.300 

Υπερβάλλον 40    
 
(β) Μισθωτών-Επαγγελματιών 
 
Κλιμάκιο 
Εισοδήματος 

Φορολογικός 
Συντελεστής 
(%) 

Φόρος 
Κλιμακίου 
(ευρώ) 

Σύνολο 
Εισοδήματος 
(ευρώ) 

Σύνολο 
Φόρου  
(ευρώ) 

9.500 0 0 9.500 0 

3.500 15 525 13.000 525 

10.000 30 3.000 23.000 3.525 

Υπερβάλλον 40    
 
Όταν στο εισόδημα του μισθωτού ή συνταξιούχου περιλαμβάνεται και εισόδημα από 
άλλη πηγή, το επιπλέον αφορολόγητο ποσό των χιλίων εξακοσίων (1.600) ευρώ του 
πρώτου κλιμακίου της κλίμακας (α), σε σχέση με το αφορολόγητο ποσό του πρώτου 
κλιμακίου της κλίμακας (β), περιορίζεται στο ποσό του μισθού ή της σύνταξης που 
δηλώνεται, εφόσον το ποσό του μισθού ή της σύνταξης είναι μικρότερο από το 
επιπλέον αυτό αφορολόγητο ποσό.  
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Ν. 3522/2006 [7] 
Αντικατάσταση κλίμακας: 
 
(α) Κλίμακα Μισθωτών-Συνταξιούχων 
 
Κλιμάκιο 
Εισοδήματος 

Φορολογικός 
Συντελεστής 
(%) 

Φόρος 
Κλιμακίου 
(ευρώ) 

Σύνολο 
Εισοδήματος 
(ευρώ) 

Σύνολο 
Φόρου  
(ευρώ) 

12.000 0 0 12.000 0 

18.000 25 4.500 30.000 4.500 

45.000 35 15.750 75.000 20.250 

Άνω 75.000 40    
 
(β) Μισθωτών-Επαγγελματιών 
 
Κλιμάκιο 
Εισοδήματος 

Φορολογικός 
Συντελεστής 
(%) 

Φόρος 
Κλιμακίου 
(ευρώ) 

Σύνολο 
Εισοδήματος 
(ευρώ) 

Σύνολο 
Φόρου  
(ευρώ) 

10.500 0 0 10.500 0 

1.500 15 225 12.000 225 

18.000 25 4.500 30.000 4.725 

45.000 35 15.750 75.000 20.475 

Άνω 75.000 40    
 
[Σημείωση: Η κλίμακα ισχύει από 01.01.2009 για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 
την ημερομηνία αυτή και μετά]. 
Καταργείται το εδάφιο που προστέθηκε με τον προηγούμενο νόμο και εισάγετε ότι η 
κλίμακα (α) εφαρμόζεται με την προϋπόθεση ότι το εισόδημα από μισθωτέ υπηρεσίες 
υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού δηλούμενου 
εισοδήματος που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις. Κατά εξαίρεση για τους 
συνταξιούχους που, εκτός από τη σύνταξή τους, δηλώνουν εισόδημα και από 
ακίνητα και από γεωργικές επιχειρήσεις δεν έχει εφαρμογή η προϋπόθεση του 
προηγούμενου εδαφίου. Όταν ο συνταξιούχος δηλώνει εισόδημα και από άλλες 
πηγές, έχει εφαρμογή η προϋπόθεση του δευτέρου εδαφίου. 

 
Ν. 3697/2008 [8] 

Προστίθεται ότι ο ενδιάμεσος φορολογικός συντελεστής είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) 
των κλιμάκων αυτών μειώνεται σταδιακά κατά μία ποσοστιαία μονάδα κάθε έτος, από 
το έτος 2010 μέχρι και το έτος 2014. Το έτος 2014 ο ενδιάμεσος φορολογικός 
συντελεστής θα ανέρχεται σε είκοσι τοις εκατό (20%). 
[Σημείωση: Ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από 01.01.2009 και μετά]. 
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Τέκνα 
 

Ν. 2238/1994 [1] 
Για τον φορολογούμενο που τον βαρύνουν τέκνα, το ποσό του φόρου που προκύπτει 
με βάση την κλίμακα, της παραγράφου 1 μειώνεται για κάθε τέκνο ως εξής: 
 

Τέκνα Μείωση φόρου 
(δραχμές) 

Μέχρι δύο τέκνα 20.000 
Τρία τέκνα 30.000 
Τέσσερα τέκνα και άνω 40.000 

 
 

Ν. 2579/1998 [2] 
Αντικατάσταση κλίμακας: 
 

Τέκνα Μείωση φόρου 
(δραχμές) 

Μέχρι δύο τέκνα 25.000 
Τρία τέκνα 35.000 
Τέσσερα τέκνα και άνω 45.000 

 
 

Ν. 2753/1999 [3] 
Αντικατάσταση κλίμακας: 
 

Τέκνα Μείωση φόρου 
(δραχμές) 

Ένα τέκνο 30.000 
Μέχρι δύο τέκνα 35.000 
Τρία τέκνα 50.000 
Τέσσερα τέκνα και άνω 60.000 

 
Όσο αυξάνει ο αριθμός των τέκνων που βαρύνουν τον φορολογούμενο, τόσο αυξάνει 
κατά δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές και το ποσό που μειώνει το φόρο και το οποίο 
υπολογίζεται επί του αριθμού των τέκνων. 

 
Ν. 2873/2000 [4] 

Αντικατάσταση κλίμακας: 
 

Τέκνα Μείωση φόρου 
(δραχμές) 

Ένα τέκνο 30.000 
Μέχρι δύο τέκνα 35.000 
Τρία τέκνα 70.000 
Τέσσερα τέκνα και άνω 80.000 

 
 Ν. 2948/2001 

Αντικατάσταση ποσών κλίμακας σε ευρώ: 
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Τέκνα Μείωση φόρου 
(ευρώ) 

Ένα τέκνο 90 
Μέχρι δύο τέκνα 105 
Τρία τέκνα 205 
Τέσσερα τέκνα και άνω 240 

 
 

Ν. 2948/2001 [5] 
Όσο αυξάνει ο αριθμός των τέκνων που βαρύνουν τον φορολογούμενο, τόσο αυξάνει 
κατά τριάντα (30) ευρώ και το ποσό που μειώνει το φόρο και το οποίο υπολογίζεται 
επί του αριθμού των τέκνων. 

 
Ν. 3091/2002 [6] 

Αντικατάσταση κλίμακας: 
 

Τέκνα Αύξηση αφορολόγητου 
ποσού πρώτου κλιμακίου 
(ευρώ) 

Ένα τέκνο 1.00030 
Μέχρι δύο τέκνα 2.000* 
Τρία τέκνα 10.000* 
Για κάθε τέκνο πάνω 
από τα τρία 

+1.000 

 
Το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της άνω κλίμακας, μειώνει το ποσό του δεύτερου κλιμακίου 
και αν αυτό δεν επαρκεί, το ποσό του τρίτου κλιμακίου. Εάν ο ένας σύζυγος δεν έχει 
εισόδημα ή αυτό που έχει είναι μικρότερο από το αφορολόγητο ποσό του πρώτου 
κλιμακίου της κλίμακας, το αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα ή η διαφορά που 
προκύπτει και μέχρι το αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα προστίθεται στο 
αφορολόγητο ποσό του άλλου συζύγου. 

                                                
30

 Η αύξηση δίδεται συνολικά και όχι για κάθε τέκνο. 
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Κάτοικοι παραμεθορίου 
 

Ν. 2238/1994 [1] 
Για το φορολογούμενο που αποκτά εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, εφόσον 
αυτός προσφέρει υπηρεσίες ή κατοικεί για εννέα (9) τουλάχιστον μήνες μέσα στο 
έτος που απέκτησε το εισόδημα αυτό στους νομούς Ξάνθης , Ροδόπης, Έβρου, 
Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου, καθώς και σε περιοχή των νομών 
Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινα, Πέλλης, Κιλκίς, Σερρών και Δράμας, 
η οποία περιλαμβάνεται σε ζώνη βάθους είκοσι (20) χιλιομέτρων από τη μεθοριακή 
γραμμή, τα ως άνω ποσά μειώσεως του φόρου προσαυξάνονται με δέκα χιλιάδες 
(10.000) δραχμές για κάθε τέκνο που βαρύνει το φορολογούμενο. 
Ίσχυε για τις μειώσεις αυτές, οποίες περιλαμβάνονται στην ίδια παράγραφο με τις 
μειώσεις λόγω τέκνων, ότι αν με βάση τη φορολογική κλίμακα δεν προκύπτει, για το 
φορολογούμενο, ποσό φόρου ή αυτό είναι μικρότερο του συνολικού ποσού των 
ανωτέρω μειώσεων, ολόκληρο το ποσό των μειώσεων ή η διαφορά που προκύπτει, 
μειώνει το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική κλίμακα για τον 
άλλο σύζυγο. 

 
Ν. 3091/2002 [2] 

Πλέον για κάθε τέκνο υπολογίζεται αύξηση του αφορολόγητου ποσού και έπειτα 
αφαιρείται από το ποσό του φόρου το ποσό των τριάντα (30) ευρώ για κάθε τέκνο. 

 
Ν. 3296/2004 [3] 

Αυξάνεται το ποσό από 30 σε 60 ευρώ για κάθε τέκνο. 
 

Ν. 3255/2006 [4] 
Στην περίπτωση συζύγων αρκεί ο ένας από αυτούς να έχει τις ανωτέρω 
προϋποθέσεις. 
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Εκπίπτει από το φόρο 
 

Ν. 2238/1994 [1] 
Από το ποσό του φόρου που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα εκπίπτουν: 

α) Ο φόρος που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 52 και 54 έως 58 στο εισόδημα που υπόκεινται σε φόρο μέσα στο 
ίδιο οικονομικό έτος. 

β) Ο φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδημα που 
προέκυψε σε αυτήν μέχρι όμως του ποσού του φόρου που αναλογεί για αυτό το 
εισόδημα στην Ελλάδα. 

Για την εξεύρεση του ποσού αυτού του φόρου, το ποσό του φόρου που προκύπτει 
στην Ελλάδα στο συνολικό εισόδημα ύστερα από την εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου αυτού, μειώνεται κατά το ποσό που προβλέπεται από τις διατάξεις του 
άρθρου αυτού και μερίζεται, ανάλογα με τα δύο τμήματα του εισοδήματος στην 
Ελλάδα και στην αλλοδαπή. 
Εάν το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι μεγαλύτερο 
από τον οφειλόμενο φόρο, η επιπλέον διαφορά επιστρέφεται. 

 
Ν. 3255/2006 [2] 

Στο τέλος της περίπτωσης β, προστίθεται ότι δεν εκπίπτεται ο φόρος που 
καταβλήθηκε στην αλλοδαπή, εφόσον ο δικαιούχος του εισοδήματος έχει 
φορολογηθεί σύμφωνα με το άρθρο 12 με εξάντληση της φορολογικής του 
υποχρέωσης. 
[Σημείωση: Εφαρμογή για εισοδήματα που αποκτώνται από 1ης Ιανουαρίου 2007. 
Ειδικά για τα ως άνω εισοδήματα, ως προς τα οποία εκκρεμούν υποθέσεις ενώπιον 
των φορολογικών αρχών κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος στην εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων με την 
προβλεπόμενη από την παράγραφο 4 του άρθρου 54 του  ΚΦΕ παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος είκοσι τοις εκατό (20%)]. 
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Βεβαίωση και έκπτωση φόρου 
 

Ν. 2238/1994 [1] 
Αν για οποιονδήποτε λόγο ο φόρος βεβαιώνεται μετά το μήνα Οκτώβριο του οικείου 
οικονομικού έτους, ο φόρος καταβάλλεται σε δύο (2) ίσες δόσεις από τις οποίες η 
πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, 
ημέρα του επόμενου από τη βεβαίωση του φόρου μήνα και η άλλη μέχρι την 
τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μεθεπόμενου μήνα. 
¨όταν ο οφειλόμενος φόρος καταβάλλεται εφάπαξ μέσα στην προθεσμία της πρώτης 
δόσης, παρέχεται έκπτωση πέντε τοις εκατό (5%) στο συνολικό ποσό αυτού και των 
λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών. Στην περίπτωση του Οκτωβρίου, 
παρέχεται έκπτωση τρία τοις εκατό (3%).  

 
Ν. 2459/1997 [2] 

Περιλαμβάνεται και η περίπτωση βεβαίωσης φόρου στους μήνες Αύγουστο και 
Σεπτέμβριο του οικείου οικονομικού έτους, οπότε αυτός καταβάλλεται σε δύο ίσες 
δόσεις. Συγκεκριμένα η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη 
ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση του φόρου και η δεύτερη την τελευταία 
εργάσιμη ημέρα του τρίτου μήνα από τη βεβαίωση του φόρου.  
Η παλιά περίπτωση καταβολής φόρου μετά τον Οκτώβριο μεταβάλλεται σε 
περίπτωση καταβολής τον Οκτώβριο μήνα και μετά. Στην περίπτωση του 
Οκτωβρίου, καταργείται η επιβολή δόσεων και επιβάλλεται εφάπαξ καταβολή του 
φόρου μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη βεβαίωση 
του φόρου. Πλέον δίδεται έκπτωση πέντε τοις εκατό (5%) όταν οι δόσεις ορίζονται σε 
τρεις και τρία τοις εκατό (3%) όταν ορίζονται σε δύο.  

 
Ν. 2579/1998 [3] 

Μειώνεται η έκπτωση από 5 σε 2,5% όταν ο φόρος καταβάλλεται εφάπαξ και οι 
δόσεις ορίζονται σε τρεις ενώ καταργείται η έκπτωση του 3% όταν οι δόσεις ορίζονται 
σε δύο. 

 
Ν. 2873/2000 [4] 

Κατά την καταβολή του φόρου που προκύπτει με βάση τροποποιητική δήλωση 
παρέχεται έκπτωση ποσοστού 2,5% στο σύνολο της νέας οφειλής, εφόσον αυτή είναι 
μικρότερη από την αρχική και ο υπόχρεος κατέβαλε την αρχική οφειλή και έτυχε 
παρόμοιας έκπτωσης ή κατέβαλε μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσης ποσό της 
αρχικής οφειλής που καλύπτει σε ποσοστό το 97,5% της νέας οφειλής, εφόσον το 
λάθος οφείλεται σε υπαιτιότητα της φορολογικής αρχής. 

 
Ν. 2892/2001 [5] 

Προστίθεται ότι όταν η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, εκτός 
από την έκπτωση του προηγούμενου εδαφίου, παρέχεται έκπτωση δυόμιση τοις 
εκατό και μέχρι του ποσού των 25 χιλιάδων δραχμών, ανεξάρτητα από τον αριθμό 
των δόσεων. [Σημείωση: Εφαρμόζεται για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος 
φυσικών προσώπων του οικονομικού έτους 2001, για τα εισοδήματα ή τις δαπάνες 
της χρήσης 2000 και μετά]. 
 

Ν. 2948/2001 
Αντικαθίστανται τα ποσά των τριάντα και εικοσιπέντε χιλιάδων δραχμών με τα ποσά 
των ενενήντα και εβδομήντα τέσσερα ευρώ αντίστοιχα. 
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Ν. 2992/2002 [6] 
Στο πέμπτο εδάφιο οριζόταν ότι όταν ο φόρος καταβάλλεται εφάπαξ μέσα στην 
προθεσμία της πρώτης δόσης, όπως οι δόσεις ορίζονται στην παράγραφο αυτή, 
παρέχεται έκπτωση 2,5% όταν οι δόσεις ορίζονται σε τρεις. Πλέον ορίζεται το ίδιο 
ποσοστό όταν ο φόρος καταβάλλεται μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσης, 
ανεξάρτητα αν βεβαιώθηκε σε μία ή περισσότερες δόσεις. Όσον αφορά στην 
έκπτωση του 2,5 % όταν η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, διευκρινίζεται ότι το 
ποσοστό αυτό επιβάλλεται στο συνολικό ποσό της οφειλής ενώ αυξάνεται το 
ανώτατο όριο ποσού από 74 σε 118 €. [Σημείωση: Εφαρμόζεται για δηλώσεις 
φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2002 και μετά]. 

 
Ν. 3296/2004 [7] 

Μειώνεται το ποσοστό έκπτωσης, από 2,5 σε 1,5 %, στις περιπτώσεις εφάπαξ 
καταβολής του φόρου μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσης, ηλεκτρονικής 
υποβολής της δήλωσης μέσω διαδικτύου και όταν η νέα οφειλή, κατά την καταβολή 
του φόρου που προκύπτει με βάση τροποποιητική δήλωση, είναι μικρότερη από την 
αρχική οφειλή που καλύπτει σε ποσοστό το 98,5, από 97,5 της νέας οφειλής, εφόσον 
το λάθος οφείλεται σε υπαιτιότητα της φορολογικής αρχής. 

 
Ν. 3255/2006 [8] 

Αυξάνεται το συνολικό ποσό της οφειλής, από ενενήντα (90) σε διακόσια πενήντα 
(250) ευρώ μέχρι το οποίο θα καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 
μεθεπόμενου μήνα από τη βεβαίωση του φόρου.  
Καταργείται κάθε αναφερόμενη έκπτωση και πλέον ισχύει ότι όταν η δήλωση 
υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, παρέχεται έκπτωση ενάμισι τοις εκατό 
(1,5%) στο συνολικό ποσό της οφειλής και μέχρι του ποσού των εκατόν δεκαοκτώ 
(118) ευρώ, ανεξάρτητα από τον αριθμό των δόσεων. 
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Κάτοικοι αλλοδαπής 
 

Ν. 2238/1994 [1] 
Όσοι κατοικούν στην αλλοδαπή και αποκτούν εισόδημα από πηγή που βρίσκεται 
στην Ελλάδα, στο ποσό του φόρου που αντιστοιχεί με βάση τη φορολογική κλίμακα 
τις παραγράφου 1 προστίθεται ο φόρος, ο οποίος προκύπτει με τη εφαρμογή 
αναλογικού συντελεστή 5% για το τμήμα εισοδήματος μέχρι ένα εκατομμύριο 
(1.000.000) δραχμές. 

 
Ν. 2459/1997 [2] 

Η διάταξη της παραγράφου δεν εφαρμόζεται για κατοίκους των χωρών – μελών τις 
ΕΕ που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα πλέον του ενενήντα τοις εκατό (90%) του 
συνολικού εισοδήματος τους. 

 
Ν. 2579/1998 [3] 

Ο συντελεστής του 5% εφαρμόζεται στο τμήμα του εισοδήματος μέχρι 1.055.000. 
 

Ν. 2753/1999 [4] 
Ο συντελεστής 5% εφαρμόζεται στο τμήμα εισοδήματος μέχρι 1.600.000 για το 
οικονομικό έτος 2000 και μέχρι 2 εκατομμύρια για το οικονομικό έτος 2001 και μετά. 

 
Ν. 2948/2001 [5] 

Καταργείται η τελευταία διάταξη και πλέον εφαρμόζεται στο ποσό του φόρου που 
αντιστοιχεί στο πρώτο κλιμάκιο της φορολογικής κλίμακας της παραγράφου 1 
προστίθεται ο φόρος, ο οποίος προκύπτει με την εφαρμογή του αναλογικού 
συντελεστή 5%. 

 

 
Ν. 2459/1997 [2] 

Προστίθεται ότι όσοι κατοικούν στην αλλοδαπή και αποκτούν εισόδημα από πηγή 
που βρίσκεται στην Ελλάδα δεν δικαιούνται τις μειώσεις που ορίζονται στην 
παράγραφο 2 αυτού του άρθρου (μειώσεις λόγω τέκνων, κατοικίας ή τόπου 
προσφοράς υπηρεσιών εντός παραμεθορίου) εκτός από τους κατοίκους των χωρών-
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα πλέον του 
ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνολικού εισοδήματός τους. 

 
Ν. 3091/2002 [6] 

Δεν δικαιούνται τις μειώσεις που ορίζονται όχι μόνο στην παράγραφο 2 αλλά και στην 
παράγραφο 3.
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ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ‘ΥΛΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ 
ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

16 Τεκμήριο δαπανών διαβίωσης 
[Σημείωση: Σύμφωνα με διάταξη του άρθρου 18, περί μη εφαρμογής του τεκμηρίου, 
ισχύει, δίχως να έχει υποστεί τροποποίηση, η διάταξη ότι το τεκμήριο με βάση την 
ετήσια συνολική δαπάνη που υπολογίζεται, σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17, δεν 
εφαρμόζεται όταν η διαφορά μεταξύ του εισοδήματος που δηλώθηκε από τον 
φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα πρόσωπα που τους βαρύνουν, και της 
συνολικής ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης αυτών είναι μικρότερη από ποσοστό είκοσι 
τοις εκατό (20%) του εισοδήματος που δηλώθηκε με την αρχική εμπρόθεσμη δήλωσή 
τους το ίδιο έτος]. 
 

 
Κύρια και δευτερεύουσα κατοικία 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Για τον προσδιορισμό της συνολικής ετήσιας δαπάνης διαβίωσης του 
φορολογουμένου, της συζύγου του και των προσώπων που συνοικούν και τους 
βαρύνουν, λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο τεκμαρτό ή καταβαλλόμενο μίσθωμα για 
δευτερεύουσα κατοικία, γενικώς, εφόσον η επιφάνεια της υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι 
(120) τετραγωνικά μέτρα, το οποίο πολλαπλασιάζεται με συντελεστή δύο (2). 
Αν ο φορολογούμενος, ή η σύζυγός του και τα πρόσωπα που συνοικούν με αυτόν και 
τον βαρύνουν έχουν στην κατοχή ή κυριότητά τους περισσότερα ακίνητα με συνολική 
επιφάνεια τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικά μέτρα, τα οποία 
χρησιμοποιούνται από αυτούς ως δευτερεύουσα κατοικία, τότε για τον υπολογισμό 
του πραγματικού ή του τεκμαρτού μισθώματός τους λαμβάνονται υπόψη όλες οι 
μισθούμενες ή ιδιοκατοικούμενες κατοικίες τους. 
Κατά εξαίρεση, δεν λαμβάνεται υπόψη η τεκμαρτή δαπάνη, για δευτερεύουσα 
κατοικία που βρίσκεται σε πόλη ή χωριό με πληθυσμό κάτω από πέντε χιλιάδες 
(5.000) κατοίκους και η οποία περιήλθε στο φορολογούμενο ή τη σύζυγό του από 
κληρονομία, προίκα ή γονική παροχή, εκτός από τις κατοικίες που βρίσκονται σε 
περιοχές, οι οποίες χαρακτηρίζονται κατά την κείμενη νομοθεσία ως τουριστικοί 
τόποι. 

 
Ν. 2459/1997 [2] 

Μειώνεται το εμβαδό τις δευτερεύουσας κατοικίας, βάσει του οποίου λαμβάνεται 
υπόψη το ετήσιο τεκμαρτό εισόδημα ή καταβαλλόμενο μίσθωμα για δευτερεύουσα 
κατοικία, από εκατόν είκοσι (120) σε εκατό (100) τετραγωνικά μέτρα. Στο ίδιο μέγεθος 
μειώνεται και το συνολικό εμβαδό στην περίπτωση περισσοτέρων ακινήτων.  
Σε περίπτωση που η συνολική επιφάνεια των ακινήτων είναι άνω των 100 τμ τότε για 
τον υπολογισμό του πραγματικού ή τεκμαρτού μισθώματός τις λαμβάνονται υπόψη 
τις οι μισθούμενες ή ιδιοκατοικούμενες κατοικίες τις. 
Στην εξαίρεση τις τεκμαρτής δαπάνης για δευτερεύουσα κατοικία που βρίσκεται σε 
χωριό ή πόλη με πληθυσμό κάτω από 5 χιλ κατοίκους προστίθεται ο περιορισμός 
επιφάνειας μέχρι εκατό (100) τετραγωνικά μέτρα. 

 
Ν. 3091/2002 [6] 

Αντικατάσταση διάταξης, όπου πλέον λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο τεκμαρτό 
μίσθωμα για ιδιοκατοικούμενη ή μισθούμενη κύρια κατοικία άνω των διακοσίων (200) 
τετραγωνικών μέτρων και για δευτερεύουσα κατοικία γενικώς άνω των εκατόν 
πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων, όπως αυτό εξευρίσκεται σύμφωνα με τις 
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διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 22, το οποίο πολλαπλασιάζεται με 
συντελεστή 2. 
Επίσης προστίθεται το τεκμαρτό μίσθωμα μιας ή περισσοτέρων εξοχικών κατοικιών, 
το οποίο υπολογίζεται σε καθεμιά από αυτές για τρεις (3) μήνες το έτος. 
Επίσης στην περίπτωση που ο φορολογούμενος, ή η σύζυγός του και τα πρόσωπα 
που συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν έχουν στην κατοχή ή κυριότητά τους 
περισσότερα ακίνητα, περιλαμβάνεται και η περίπτωση μίσθωσης των ακινήτων 
αυτών ενώ αυξάνεται το συνολικό εμβαδό των κατοικιών αυτών, από εκατό (100) σε 
εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικά μέτρα, πάνω από το οποίο λαμβάνονται υπόψη, 
για τον προσδιορισμό του τεκμαρτού μισθώματος31, όλες οι μισθούμενες ή 
ιδιοκατοικούμενες δευτερεύουσες κατοικίες. 
Αυξάνεται το εμβαδό της επιφάνειας κατοικίας, στην εξαίρεση της τεκμαρτής 
δαπάνης για δευτερεύουσα κατοικία που βρίσκεται σε πόλη ή χωριό με πληθυσμό 
κάτω από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους, από εκατό (100) σε εκατόν πενήντα 
(150) τετραγωνικά μέτρα. Εξακολουθεί να ισχύει η εξαίρεση των κατοικιών που 
βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται κατά την κείμενη νομοθεσίας ως 
τουριστικοί τόποι. 

 
Ν. 3296/2004 [7] 

Προστίθεται εδάφιο σύμφωνα με το οποίο τα ποσά της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης 
που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης αυτής 
περιορίζονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) στις περιπτώσεις όπου οι 
κατοικίες – κύριες και δευτερεύουσες – που προσδιορίζουν την τεκμαρτή δαπάνη 
αποκτήθηκαν από κληρονομιά ή δωρεά ή γονική παροχή, καθώς και αυτές που 
αποκτήθηκαν από επαχθή αίτια από συνταξιούχο πριν από τη συνταξιοδότησή του. 

 

 
Δαπάνη επιβατικών αυτοκινήτων 

 
 Ν. 2459/1997 [2] 

 
Πριν Μετά 

Φορολογήσιμοι ίπποι 
αυτοκινήτου 

Ετήσια τεκμαρτή 
δαπάνη διαβίωσης 

(σε δραχμές) 

Φορολογήσιμοι 
ίπποι 

αυτοκινήτου 

Ετήσια τεκμαρτή 
δαπάνη 

διαβίωσης (σε 
δραχμές) 

7 1.150.000 7 1.500.000 
8 1.400.000 8 1.900.000 
9 1.750.000 9 2.450.000 
10 2.100.000 10 3.000.000 
11 2.550.000 11 3.600.000 
12 3.000.000 12 4.350.000 
13 3.600.000 13 5.100.000 
14 4.300.000 14 6.300.000 
15 5.850.000 15 8.200.000 
16 7.150.000 16 10.400.000 
17 8.450.000 17 12.800.000 
18 9.750.000 18 15.300.000 
19 11.700.000 19 17.900.000 
20 13.650.000 20 20.600.000 
21 16.250.000 21 23.400.000 

                                                
31

 Πριν την αντικατάσταση γινόταν αναφορά στον υπολογισμό του τεκμαρτού ή του 
πραγματικού μισθώματος. 
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Πριν Μετά 

Φορολογήσιμοι ίπποι 
αυτοκινήτου 

Ετήσια τεκμαρτή 
δαπάνη διαβίωσης 

(σε δραχμές) 

Φορολογήσιμοι 
ίπποι 

αυτοκινήτου 

Ετήσια τεκμαρτή 
δαπάνη 

διαβίωσης (σε 
δραχμές) 

22 και πάνω 19.500.000 22-23 26.400.000 
  24-25 29.700.000 
  26-27 33.400.000 
  28 και άνω 35.000.000 

 
Η τεκμαρτή αυτή δαπάνη από κάθε επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης μειώνεται 
ανάλογα με την παλαιότητά του, η οποία υπολογίζεται από το έτος της πρώτης 
κυκλοφορίας του στην Ελλάδα, κατά ποσοστό: 
 

Χρονικό διάστημα (σε έτη) Πριν Μετά 

Από 5 μέχρι και 10 20% 15% 

Πάνω από 10 και μέχρι 15 30% 25% 

Πάνω από 15 50% 40% 

 
Το μειωμένο πλέον ποσοστό (40%) που εφαρμόζεται στην περίπτωση των πάνω 
από δεκαπέντε ετών εξακολουθεί να υπολογίζεται, όπως ίσχυε με τον Ν. 2238/1994 
και για τη δαπάνη που προκύπτει με βάση αυτοκίνητο που: 

α) έχει αγοραστεί από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΟΔΔΥ) ή 
β) ανήκει στην κυριότητα του φορολογουμένου για χρονικό διάστημα πάνω από 

δέκα (10) έτη, εφόσον αυτός έχει ηλικία πάνω από εξήντα (60) έτη και αποκτά 
αποκλειστικώς εισοδήματα από συντάξεις ή και από ιδιοκατοίκηση κύριας και 
δευτερεύουσας κατοικίας ή 

γ) είναι ειδικά διασκευασμένο για αναπήρους, που θεωρούνται εκείνα τα 
αυτοκίνητα που διασκευάσθηκαν ύστερα από άδεια της αρμόδιας αρχής για να 
οδηγούνται από πρόσωπα που παρουσιάζουν αναπηρία με ποσοστό 
τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) από φυσική αναπηρία, νοητική 
στέρηση ή ψυχική πάθηση ή για να μεταφέρουν αυτά τα πρόσωπα μαζί με τα 
αντικείμενα που είναι απαραίτητα για την μετακίνησή τους. 

 
Ν. 2579/1998 [3] 

Αύξηση της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης ως εξής: 
 

 Πριν Μετά 

Φορολογήσιμοι ίπποι 
αυτοκινήτου 

Ετήσια τεκμαρτή 
δαπάνη 

διαβίωσης (σε 
δραχμές) 

Ετήσια τεκμαρτή 
δαπάνη 

διαβίωσης (σε 
δραχμές) 

7 1.500.000 1.650.000 
8 1.900.000 2.100.000 
9 2.450.000 2.750.000 
10 3.000.000 3.400.000 
11 3.600.000 4.050.000 
12 4.350.000 4.850.000 
13 5.100.000 5.700.000 
14 6.300.000 7.000.000 
15 8.200.000 9.050.000 
16 10.400.000 11.450.000 
17 12.800.000 14.100.000 



Προσδιορισμός Φορολογητέας Ύλης με βάση τις Δαπάνες 

56 
 

 Πριν Μετά 

Φορολογήσιμοι ίπποι 
αυτοκινήτου 

Ετήσια τεκμαρτή 
δαπάνη 

διαβίωσης (σε 
δραχμές) 

Ετήσια τεκμαρτή 
δαπάνη 

διαβίωσης (σε 
δραχμές) 

18 15.300.000 16.900.000 
19 17.900.000 19.700.000 
20 20.600.000 22.700.000 
21 23.400.000 25.800.000 

22-23 26.400.000 29.100.000 
24-25 29.700.000 32.700.000 
26-27 33.400.000 36.800.000 

28 και άνω 35.000.000 38.500.000 
 

Αυξάνεται το ποσοστό για την πιο πάνω κατηγορία β, περί φορολογουμένων με 
ηλικία άνω των εξήντα ετών, από σαράντα τοις εκατό (40%) σε πενήντα τοις εκατό 
(50%). Στο ίδιο ποσοστό προστίθεται νέα περίπτωση για την δαπάνη που προκύπτει 
με βάση το επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης ιδιοκτησίας προσώπου που το 
εισήγαγε με μειωμένους δασμούς, φόρους ή τέλη λόγω μετοικεσίας του από την 
αλλοδαπή για τα δυο αμέσως επόμενα έτη από τη λήξη τις απαλλαγής τις 
περίπτωσης ε του άρθρου 1832, εφόσον ο δικαιούχος της μείωσης εξακολουθεί να 
κατοικεί στην Ελλάδα.  

  
Ν. 2753/1999 [4] 

Προστίθεται νέο εδάφιο μείωσης κατά εξήντα τοις εκατό (60%) της τεκμαρτής 
δαπάνης από κάθε επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης για χρονικό διάστημα 
πάνω από 30 έτη από το έτος κατασκευής, εφόσον διαθέτουν πιστοποιητικό 
αυθεντικότητας, το οποίο εκδίδεται από διεθνή ή ημεδαπό φορέα που έχει 
αρμοδιότητα να εκδίδει αυτό το πιστοποιητικό. 
 

N. 2948/2000 
Μετατροπή ποσών πίνακα σε ευρώ ως εξής: 
 

 Πριν Μετά 

Φορολογήσιμοι ίπποι 
αυτοκινήτου 

Ετήσια τεκμαρτή 
δαπάνη 

διαβίωσης (σε 
δραχμές) 

Ετήσια τεκμαρτή 
δαπάνη 

διαβίωσης (σε €) 

7 1.650.000 4.800 
8 2.100.000 6.100 
9 2.750.000 8.000 
10 3.400.000 9.900 
11 4.050.000 11.800 
12 4.850.000 14.200 
13 5.700.000 16.700 
14 7.000.000 20.500 

                                                
32

 Η περίπτωση ε προστέθηκε με τον ίδιο Ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α΄), στην οποία αναφέρεται 
ότι το τεκμήριο προσδιορισμού της ετήσιας δαπάνης δεν εφαρμόζεται προκειμένου για 
τεκμαρτή δαπάνη, η οποία προκύπτει βάσει ενός επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης 
ιδιοκτησίας προσώπου που το εισήγαγε με μειωμένους δασμούς, φόρους ή τέλη λόγω 
μετοικεσίας του από την αλλοδαπή για το έτος εκτελωνισμού του αυτοκινήτου και τα δύο (2) 
επόμενα έτη, εφόσον ο δικαιούχος της απαλλαγής εξακολουθεί και κατά τα έτη αυτά να 
κατοικεί στην Ελλάδα. 
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 Πριν Μετά 

Φορολογήσιμοι ίπποι 
αυτοκινήτου 

Ετήσια τεκμαρτή 
δαπάνη 

διαβίωσης (σε 
δραχμές) 

Ετήσια τεκμαρτή 
δαπάνη 

διαβίωσης (σε €) 

15 9.050.000 26.500 
16 11.450.000 33.600 
17 14.100.000 41.300 
18 16.900.000 49.500 
19 19.700.000 57.800 
20 22.700.000 66.600 
21 25.800.000 75.700 

22-23 29.100.000 85.300 
24-25 32.700.000 95.900 
26-27 36.800.000 107.900 

28 και άνω 38.500.000 112.900 
 

  
Ν. 3091/2002 [6] 

Στην διάταξη περί αλλοδαπών επιχειρήσεων33 που δεν υπάγονται στις διατάξεις της 
περίπτωσης δ του άρθρου 1834, προστίθεται και η περίπτωση αλλοδαπών νομικών 
προσώπων που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα αλλά υποχρεούνται σε 
υποβολή δήλωσης με βάση την παράγραφο 1 του άρθρου 107, περί υπόχρεων σε 
δήλωση. 
 

 
Δαπάνη αυτοκινήτων τύπου JEEP 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης περί αυτοκινήτων εφαρμόζονται 
αναλόγως και για τα αυτοκίνητα τύπου JEEP. Για καθένα από αυτά τα οχήματα 
λαμβάνεται υπόψη κατά επιλογή του φορολογουμένου: 
αα) Το ποσό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης που προκύπτει από την εφαρμογή 

των διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων αυτής της περίπτωσης, μειωμένο 
κατά είκοσι τοις εκατό (20%) ή 

ββ) Η εργοστασιακή τιμολογιακή αξία τους, κατά το χρόνο της αγοράς τους, 
προσαυξημένη κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%). 

Για όσα από αυτά τα οχήματα έχουν ήδη ταξινομηθεί λαμβάνεται υπόψη η 
τιμολογιακή αξία της 31ης Δεκεμβρίου 1991, του ίδιου ή όμοιου με αυτά τύπου 
οχήματος. 

 

                                                
33

 Η διάταξη αυτή αναφέρει ότι το ποσό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης που προκύπτει με 
βάση αυτής της περίπτωσης, ιδιοκτησίας ή κατοχής γραφείου, υποκαταστήματος ή 
πρακτορείου της αλλοδαπής επιχείρησης εγκατεστημένου στην Ελλάδα βαρύνει το πρόσωπο 
που προΐσταται του οικείου γραφείου ή υποκαταστήματος ή πρακτορείου. 
34

 Η περίπτωση δ του άρθρου 18 αναφέρει ότι το τεκμήριο προσδιορισμού της ετήσιας 
δαπάνης δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αλλοδαπές επιχειρήσεις που υπάγονται στις 
διατάξεις του α.ν. 89/1967 (ΦΕΚ 132 Α΄), περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών 
εμποροβιομηχανικών εταιρειών, του α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α΄), περί συμπληρώσεως του 
α.ν. 89/1967, και του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77 Α΄), περί φορολογίας πλοίων κι 
επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξη της εμπορικής ναυτιλίας-εγκαταστάσεως αλλοδαπών 
ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων, για το ποσό της ετήσιας 
τεκμαρτής δαπάνης, η οποία προκύπτει βάσει του επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ή 
του ενοικίου.  
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Ν. 2579/1998 [3] 
Πλέον ισχύει ότι για όσα από αυτά τα οχήματα έχουν ήδη ταξινομηθεί μέχρι 31 
Δεκεμβρίου 1991 ως εργοστασιακή τιμολογιακή αξία θεωρείται εκείνη τις 31ης 
Δεκεμβρίου 1991, προσαυξημένη κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), η οποία δεν 
μπορεί να υπερβεί την εργοστασιακή τιμολογιακή αξία ίδιου ή όμοιου με αυτά τύπου 
οχήματος κατά το κρινόμενο έτος. 
Για όσα οχήματα ταξινομήθηκαν από 1η Ιανουαρίου 1992 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1997 
ως εργοστασιακή τιμολογιακή αξία θεωρείται εκείνη του χρόνου της αγοράς τους από 
το φορολογούμενο, προσαυξημένη κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), η οποία 
δεν μπορεί να υπερβεί την εργοστασιακή τιμολογιακή αξία ίδιου ή όμοιου με αυτά 
τύπου οχήματος κατά το κρινόμενο έτος. 

 
Ν. 3220/2004 [7] 

Καταργούνται οι προηγούμενες διατάξεις και πλέον αναφέρεται μόνον ότι οι διατάξεις 
της προηγούμενης περίπτωσης περί αυτοκινήτων εφαρμόζονται αναλόγως και για τα 
αυτοκίνητα τύπου JEEP. 

 

 
Δαπάνη δίτροχων και τρίτροχων οχημάτων 

 
Ν. 2579/1998 [3] 

 

 Ν. 2238/1994 Ν. 2579/1998 

Κυβικά εκατοστά 
Τεκμαρτή δαπάνη (σε 
δραχμές) 

Τεκμαρτή δαπάνη 

Μέχρι 500 800.000 1.000.000 

Πάνω από 500 
800.000 και προσαύξηση 
κατά 150.000 ανά 100 
κ.εκ. 

1.000.000 και 
προσαύξηση κατά 
200.000 ανά 100 κ.εκ. * 

 

Οι διατάξεις της 
προηγούμενης 
περίπτωσης περί δαπάνης 
αυτοκινήτων εφαρμόζονται 
αναλόγως 

 

*Με τον Ν. 2948/2001 τα ποσά του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) και διακοσίων χιλιάδων (200.000) 
δραχμών μετατράπηκαν σε είκοσι εννέα χιλιάδες (29.000) και πεντακόσια ογδόντα (580) ευρώ 
αντίστοιχα. 

 
Ν. 3091/2002 [6] 

Κατάργηση διατάξεων. 
 

 
Οικιακοί βοηθοί, οδηγοί, δάσκαλοι και λοιπό προσωπικό 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Λαμβάνεται υπόψη η ετήσια δαπάνη που καταβάλλεται για οικιακούς βοηθούς, 
οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, πολλαπλασιαζόμενη με 
συντελεστή δύο (2). Αν ο φορολογούμενος απασχολεί ένα μόνο οικιακό βοηθό, η 
καταβαλλόμενη για αυτόν ετήσια δαπάνη δεν αποτελεί τεκμήριο όταν: 
αα) Έχει τέκνο ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών που τον βαρύνει, με την 

προϋπόθεση ότι ο ίδιος και ο άλλος σύζυγος αποκτούν εισόδημα από παροχή 
εξαρτημένης εργασίας, άσκηση εμπορικής επιχείρησης ή επαγγέλματος από 
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αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 ατομικώς, ή από 
συμμετοχή σε κοινοπραξία, κοινωνία, αστική κερδοσκοπική εταιρία ή σε 
ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρία ως ομόρρυθμο μέλος ή 

γγ) Όταν ο ίδιος ή πρόσωπο που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει παρουσιάζει 
αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση 
ή φυσική αναπηρία, ή έχει ηλικία πάνω από εξήντα πέντε (65) ετών. 

 
 

Ν. 2459/1997 [2] 
Κατάργηση υποπερίπτωσης αα. 

 
Ν. 3091/2002 [6] 

Κατάργηση περίπτωσης οικιακών βοηθών και λοιπών προσώπων. 
 

 
Σκάφη αναψυχής 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Βλέπε συγκριτικό πίνακα παρακάτω. 
 

Ν. 2459/1997 [2] 
Βλέπε συγκριτικό πίνακα παρακάτω. 
 

Ν. 2579/1998 [3] 
Βλέπε συγκριτικό πίνακα παρακάτω. 

 
Ν. 3091/2002 [6] 

Βλέπε συγκριτικό πίνακα παρακάτω. 
 
 
 Η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη (ΕΤΔ) οχημάτων σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης 
κυριότητας ή κατοχής του φορολογουμένου, της συζύγου του ή των προσώπων που 
τους βαρύνουν μεταβάλλεται ως εξής: 
 
Μηχανοκίνητα σκάφη ανοιχτού τύπου, ταχύπλοα και μη 

Ν. 2238/1994  Ν.2459/1997 Ν.2579/1998 Ν.3091/2002 

Ολικό μήκος 
(σε μέτρα) 

ΕΤΔ 
Ολικό μήκος 
(σε μέτρα) 

ΕΤΔ ΕΤΔ ΕΤΔ 

5 
600.000 
δρχ. 

3 400.000 δρχ. 440.000 δρχ. (1.290 €) 2.600 € 

Κάθε επιπλέον 
μέτρο 

150.000 
δρχ. 

Κάθε επιπλέον 
μέτρο 

200.000 δρχ. 220.000 δρχ. (640€) 1.300 € 

 

 
Ιστιοφόρα κ.λπ. 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Βλέπε συγκριτικό πίνακα παρακάτω. 
 

Ν. 2459/1997 [2] 
Βλέπε συγκριτικό πίνακα παρακάτω. 
 

Ν. 2579/1998 [3] 
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Βλέπε συγκριτικό πίνακα παρακάτω. 
 

Ν. 3091/2002 [6] 
Βλέπε συγκριτικό πίνακα παρακάτω. 
 
 
Η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη (ΕΤΔ) για ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μικτά σκάφη, με 
χώρο ενδιαίτησης μεταβάλλεται ως εξής: 
 

Ν. 2238/1994  Ν.2459/1997 Ν.2579/1998 Ν.3091/2002 
Μήκος 
σκάφους (σε 
μέτρα) 

ΕΤΔ (σε δρχ.) 
Μήκος σκάφους 
(σε μέτρα) 

ΕΤΔ (σε 
δρχ.) 

ΕΤΔ (σε 
δρχ.) 

ΕΤΔ (σε €) 

Μέχρι 8 2.500.000 Μέχρι 8 3.300.000 3.600.000 21.000 

9 και 10 4.500.000 
Πάνω από 8 και 
μέχρι 10 

5.900.000 6.500.000 38.000 

11 και 12 6.000.000 
Πάνω από 10 
και μέχρι 12 

8.600.000 9.500.000 55.600 

13 και 14 7.700.000 
Πάνω από 12 
και μέχρι 14 

11.500.000 12.700.000 74.400 

15 και 16 10.000.000 
Πάνω από 14 
και μέχρι 16 

14.700.000 16.200.000 95.000 

17 και 18 12.500.000 
Πάνω από 16 
και μέχρι 18 

18.300.000 20.100.000 117.800 

19 και 20 15.600.000 
Πάνω από 18 
και μέχρι 20 

22.400.000 24.600.000 144.200 

21 και 22 19.500.000 
Πάνω από 20 
και μέχρι 22 

27.100.000 29.800.000 174.800 

23 και 24 25.000.000 
Πάνω από 22 
και μέχρι 24 

32.500.000 35.800.000 210.000 

25 και 26 30.000.000 
Πάνω από 24 
και μέχρι 26 

38.700.000 42.600.000 250.000 

27 και πάνω 36.000.000 
Πάνω από 26 
και μέχρι 28 

45.800.000 50.400.000 295.800 

  
Πάνω από 28 
και μέχρι 30 

53.900.000 59.300.000 348.000 

  
Πάνω από 30 
και μέχρι 32 

63.100.000 69.400.000 407.200 

  Πάνω από 32 70.500.000 77.600.000 455.400 

 
Με τον Ν. 2459/1997 προστίθεται η μείωση των ποσών τις ετήσιας τεκμαρτής 
δαπάνης, για τα ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μικτά σκάφη με χώρο ενδιαίτησης, κατά 
πενήντα τοις εκατό (50%) προκειμένου για ιστιοφόρα ναυταθλητικά σκάφη που 
χρησιμοποιούνται για ναυταθλητικούς αγώνες. Για τη μείωση αυτή απαιτείται σχετική 
βεβαίωση που χορηγείται από την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία θεωρημένη 
από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Επίσης παύει η αναλογική ισχύς περί 
ακινησίας35 της περίπτωσης των επιβατικών αυτοκινήτων. Κι ενώ οι διατάξεις τις 
περίπτωση β) τις παραγράφου 1 του άρθρου 16 εφαρμόζονταν ανάλογα και στην 

                                                
35

 Στην περίπτωση ακινησίας (ή ολοκληρωτικής καταστροφής) η τεκμαρτή δαπάνη 
περιορίζεται σε τόσα δωδέκατα όσοι και οι μήνες κίνησης του οχήματος. 
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περίπτωση αυτή, πλέον εξαιρούνται οι διατάξεις που αναφέρονται στην ακινησία των 
αυτοκινήτων. 
Με τον Ν. 2753/1999 προστίθεται ότι 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, τα ποσά τις ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης μειώνονται 
κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). 
 

 
Αεροσκάφη και ελικόπτερα 
 

Ν. 2238/1994 [1] 
Βλέπε συγκριτικό πίνακα παρακάτω. 

 
Ν. 2459/1997 [2] 

Βλέπε συγκριτικό πίνακα παρακάτω. 
 

Ν. 2579/1998 [3] 
Βλέπε συγκριτικό πίνακα παρακάτω. 

 
Ν. 3091/2002 [6] 

Βλέπε συγκριτικό πίνακα παρακάτω. 
 
Η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη (ΕΤΔ) για αεροσκάφη και ελικόπτερα κυριότητα ή κατοχής 
του φορολογουμένου, της συζύγου του ή των προσώπων που συνοικούν μαζί τους 
και τους βαρύνουν, μεταβάλλεται ως εξής: 
 

τύπος 
Μονάδα 
μέτρησης 

ΕΤΔ 
Ν.2238/1994 

ΕΤΔ 
Ν.2459/1997 

ΕΤΔ 
Ν.2579/1998 

ΕΤΔ 
Ν.3091/2002 

Αεροσκάφη με 
κινητήρα κοινό, 
εσωτερική καύσης, 
στροβιλοελικοφόρα 
και ελικόπτερα 

Πρώτοι 
150 
ίπποι 

6.000.000 
δρχ. 

9.000.000 
δρχ. ή  

11.000.000 
δρχ. (32.200 
€) 

65.000 € 

Κάθε 
επιπλέον 
ίππος 

50.000 δρχ. 75.000 δρχ. 
90.000 δρχ.  
(260 €) 

500 € 

Αεροσκάφη 
αεριοπροωθούμενα 
(JET) 

Ανά 
λίμπρα 
ώθησης 

18.000 δρχ. 27.000 δρχ. 
32.000 δρχ. 
(95 €) 

200 € 

Ανεμόπτερα  
1.200.000 
δρχ. 

1.800.000 
δρχ. 

2.200.000 
δρχ. 
(6.450 €) 

Κατάργηση 

 
Με τον Ν. 3091/2002 γίνεται ρητή αναφορά σε εκατόν πενήντα (150) ίππους ισχύος 
του κινητήρα. 
 

 
Οικογενειακές δεξαμενές κολύμβησης 

 
Ν. 2579/1998 [3] 
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Με τον Ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α΄)36 προστίθεται νέα περίπτωση ετήσιας τεκμαρτής 
δαπάνης που υπολογίζεται με βάση το ύψος των ετήσιων εξόδων συντήρησης και 
χρήσης δεξαμενής κολύμβησης που χρησιμοποιείται για τις οικογενειακές ανάγκες ή 
του κυρίου της ή του κατόχου της και της συμμετοχής των εξόδων αυτών στους 
οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Με τον ίδιο νόμο ορίζεται ότι προκειμένου για 
εσωτερική δεξαμενή κολύμβησης τα ποσά της τεκμαρτής δαπάνης αυτής της 
περίπτωσης προσαυξάνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). 
 
Η ετήσια αυτή τεκμαρτή δαπάνη ορίζεται με βάση την επιφάνεια της δεξαμενής ως 
εξής: 
 
 2579/1998 3091/2002 
Επιφάνεια δεξαμενής (σε 
τετραγωνικά μέτρα) 

Ετήσια τεκμαρτή δαπάνη 
διαβίωσης εξωτερικής 
δεξαμενής 

 

Από 25 μέχρι και 60 2.000.000 δρχ. (5.800 €) 11.600 € 
Πάνω από 60 μέχρι και 
120 

5.000.000 δρχ. (14.600 €) 29.200 € 

Πάνω από 120 8.000.000 δρχ. (23.400 €) 46.800 € 
 
 

 
Προσαύξηση ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Το συνολικό ποσό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης του φορολογουμένου, 
της συζύγου τους και των προσώπων που τους βαρύνουν, όπως αυτό 
προσδιορίζεται από τη προηγούμενη παράγραφο 1 του άρθρου 16, προσαυξάνεται 
κατά δέκα τοις εκατό (10%) για καθένα στοιχείο προσδιορισμού της δαπάνης αυτής 
πέρα από το δεύτερο. 
Δεν προσαυξάνεται με κανένα ποσοστό η δαπάνη που προκύπτει κατά τα οριζόμενα 
στην προηγούμενη παράγραφο 1 του άρθρου 16, όταν το ποσό αυτής δεν 
υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) δραχμές. 

 
Ν. 2873/2000 [5] 

Προστίθεται ότι το ποσό της προσαύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το διπλάσιο του 
μεγαλύτερου ποσού της τεκμαρτής δαπάνης που προκύπτει από τα στοιχεία που έχει 
στην κυριότητα ή την κατοχή του ο υπόχρεος, η σύζυγος του και τα πρόσωπα που 
τους βαρύνουν. 
Αυξάνεται το παραπάνω όριο, από ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες 
(1.500.000) σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) δραχμές37, κάτω 
από το οποίο δεν δύναται η προσαύξηση της δαπάνης. 
 

 
Αμφισβήτηση τεκμαρτής δαπάνης 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Το ποσό της ετήσια τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης μπορεί να αμφισβητηθεί από τον 
φορολογούμενο όταν η πραγματική δαπάνη αυτού και των μελών που τον βαρύνουν 
είναι μικρότερη από την τεκμαρτή δαπάνη, όπως αποδεικνύεται από τον υπόχρεο με 

                                                
36

 Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. 
37

 Με τον Ν. 2948/2001 το ποσό των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων δραχμών 
αντικαταστάθηκε με το ποσό των επτά χιλιάδων τριακοσίων πενήντα (7.350) ευρώ. 
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βάση πραγματικά περιστατικά. Η επίκληση των περιστατικών αυτών μπορεί να γίνει 
μόνον από τους υπόχρεους οι οποίοι: 

α) Υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία στις Ένοπλες Δυνάμεις. 
β) Είναι φυλακισμένοι. 
γ) Νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή κλινική. 
δ) Έχουν δικαίωμα εισαγωγής επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης με 

μειωμένους δασμούς, φόρους ή τέλη. Τα πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα 
αυτό μπορούν να επικαλούνται το περιστατικό αυτό για πέντε (5) έτη από το 
έτος του εκτελωνισμού του αυτοκινήτου εκτός από τους ναυτικούς, οι οποίοι 
μπορούν να το επικαλούνται για ένα (1) έτος από το έτος του εκτελωνισμού του 
αυτοκινήτου. 

ε) Είναι άνεργοι και για το χρονικό διάστημα που δικαιούνται βοήθημα ανεργίας. 
στ) Συγκατοικούν με συγγενείς πρώτου βαθμού και έχουν μειωμένες δαπάνες 

διαβίωσης, γιατί αποδεικνύεται ότι στις δαπάνες συμβάλλουν οι συγγενείς 
αυτοί, οι οποίοι πραγματοποιούν εισόδημα από εμφανείς πηγές. 

ζ) Είναι ορφανοί ανήλικοι οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους επιβατικά 
αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης από κληρονομιά του πατέρα ή της μητέρας τους. 

η) Προσκομίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι από γεγονότα 
ανώτερης βίας πραγματοποίησαν δαπάνη μικρότερη από την τεκμαρτή. 

 
Ν. 2579/1998 [3] 

Καταργείται η περίπτωση δ.  
 

Ν. 2873/2000 [4] 
Προστίθεται ότι τις πιο πάνω α και στ περιπτώσεις, η διαφορά μεταξύ τις τεκμαρτής 
και τις πραγματικής δαπάνης διαβίωσης λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της 
συνολικής τεκμαρτής δαπάνης του γονέα ή του τέκνου που συμβάλλει στις δαπάνες 
διαβίωσης του υπόχρεου. Αν πρόκειται για τους γονείς, η διαφορά τεκμαρτής 
δαπάνης καταλογίζεται σε εκείνον που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα.  
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17 Τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων 
[Σημείωση: Σύμφωνα με διάταξη του άρθρου 18, περί μη εφαρμογής του τεκμηρίου, 
ισχύει, δίχως να έχει υποστεί τροποποίηση, η διάταξη ότι το τεκμήριο με βάση την 
ετήσια συνολική δαπάνη που υπολογίζεται, σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17, δεν 
εφαρμόζεται όταν η διαφορά μεταξύ του εισοδήματος που δηλώθηκε από τον 
φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα πρόσωπα που τους βαρύνουν, και της 
συνολικής ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης αυτών είναι μικρότερη από ποσοστό είκοσι 
τοις εκατό (20%) του εισοδήματος που δηλώθηκε με την αρχική εμπρόθεσμη δήλωσή 
τους το ίδιο έτος]. 
 

 
Αγορά οχημάτων και κινητών πραγμάτων 
 

Ν. 2238/1994 [1] 
Λογίζονται ως ετήσια τεκμαρτή δαπάνη του φορολογουμένου, της συζύγου του και 
των προσώπων που τους βαρύνουν και τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται για 
την αγορά αυτοκινήτων, δίτροχων ή τρίτροχων 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 
του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών38. 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 
του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων 
αυτής της περίπτωσης δεν λαμβάνονται υπόψη τα χρηματικά ποσά που διατίθενται 
για την αγορά κινητών πραγμάτων που αποτελούν το άμεσο αντικείμενο της 
ασκούμενης εμπορικής δραστηριότητας. 

 
Ν. 2443/1996 [2] 

Εξαιρούνται τα κινητά πράγματα που αποτελούν αρδευτικό εξοπλισμό γεωργικής 
εκμετάλλευσης. 

 
Ν. 2579/1998 [3] 

Πλέον της αγοράς προστίθεται και η περίπτωση της χρηματοδοτικής μίσθωσης των 
αναφερόμενων οχημάτων και κινητών πραγμάτων.  

 
Ν. 3091/2002 [6] 

Καταργείται η εξαίρεση του αρδευτικού εξοπλισμού, εξαίρεση η οποία προστέθηκε με 
τον Ν. 2443/1996 και αυξάνεται το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ στο ποσό 
των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. 
 

 
Αγορά επιχειρήσεων και σύσταση ή αύξηση του κεφαλαίου 
 

Ν. 2238/1994 [1] 
Λογίζονται ως τεκμαρτή δαπάνη τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται για την 
αγορά επιχειρήσεων ή τη σύσταση ή την αύξηση του κεφαλαίου επιχειρήσεων που 
λειτουργούν ατομικώς ή με τη μορφή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης ή περιορισμένης 
εταιρίας ή κοινωνίας ή κοινοπραξίας ή αστικής εταιρία ή την αγορά μερίδων και 
χρεογράφων γενικώς. 

                                                
38

 Με τον Ν. 2948/2001 το ποσό τους ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών 
αντικαταστάθηκε με το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. 



Προσδιορισμός Φορολογητέας Ύλης με βάση τις Δαπάνες 

65 
 

 
Ν. 3091/2002 [6] 

Κατάργηση περίπτωσης. 
 

 
Αγορά ακινήτων, ανέγερση οικοδομών κ.λπ. 

 
Ν. 2579/1998 [3] 

Λογίζεται ως ετήσια τεκμαρτή δαπάνη και το ποσό για την κατασκευή δεξαμενής 
κολύμβησης. 
Στην αγορά ακινήτων, προστίθεται ότι ως τίμημα αγοράς λαμβάνεται η αξία που 
προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43 
Α΄)39. 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 τις αξίας των ακινήτων, ως καταβαλλόμενη 
δαπάνη λαμβάνεται: 
αα) Το τίμημα που καθορίζεται στα οικεία πωλητήρια συμβόλαια. 
ββ) Η διαφορά μεταξύ του τιμήματος ή τις αξίας κατά περίπτωση, που 

φορολογήθηκε και τις πραγματικής αξίας του ακινήτου, η οποία εξευρίσκεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων. 

Όσον αφορά στην ισχύουσα εξαίρεση από την δαπάνη της αγορά από ενήλικο, με 
δικαίωμα πλήρους κυριότητας καθώς και της ανέγερσης από αυτόν οικοδομής ως 
πρώτης κατοικίας εφόσον η επιφάνειά της δεν υπερβαίνει τα εκατό είκοσι (120) 
τετραγωνικά μέτρα και ότι σε περίπτωση που η επιφάνεια υπερβαίνει τα εκατόν 
είκοσι (120) τετραγωνικά μέτρα τότε λαμβάνεται υπόψη η δαπάνη που αντιστοιχεί 
στην επιφάνεια πάνω από τα αυτά, προστίθεται με τον Ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α΄)40 
ότι κατά την εφαρμογή αυτής της εξαίρεσης δεν θεωρείται ότι αποκτιέται πρώτη 
κατοικία αν ο υπόχρεος, ο άλλος σύζυγος και τα τέκνα που τους βαρύνουν, έχουν 
δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης, εξ ολοκλήρου ή επί 
ιδανικού μεριδίου, σε άλλη κατοικία ή οικείες, εφόσον το άθροισμα τις συνολικής 
επιφάνειας που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα τριάντα πέντε (35) τετραγωνικά μέτρα 
προκειμένου για έγγαμο, διαζευγμένο ή χήρο και τα εβδομήντα (70) τετραγωνικά 
μέτρα προκειμένου για έγγαμο. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά δεκαπέντε 
(15) τετραγωνικά μέτρα για καθένα τέκνο που βαρύνει τον υπόχρεο ή τον άλλο 
σύζυγο. 

 
Ν. 2873/2000 [4] 

Η επιφάνεια προσαυξάνεται από δεκαπέντε (15) σε είκοσι (20) τετραγωνικά μέτρα για 
καθένα τέκνο που βαρύνει τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο. 

 
Ν. 3091/2002 [6] 

Μειώνεται το όριο της επιφάνειας πρώτης κατοικίας, από εκατόν είκοσι (120) σε 
εβδομήντα (70) τετραγωνικά μέτρα, όριο το οποίο ισχύει και για άγαμο, διαζευγμένο 
ή χήρο. Επιπροσθέτως, η προσαύξηση της επιφάνειας κατά είκοσι (20) τετραγωνικά 
μέτρα ισχύει πλέον για καθένα από τα δυο πρώτα τέκνα, ενώ για το τρίτο και καθένα 
από τα επόμενα τέκνα που βαρύνουν τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο, η επιφάνεια 
προσαυξάνεται κατά είκοσι πέντε (25) τετραγωνικά μέτρα. 
 

                                                
39

 Διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, μισθολογικά θέματα και άλλες διατάξεις. 
40

 Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. 
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Χορήγηση δανείων 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Λογίζονται ως τεκμαρτή δαπάνη τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται για 
χορήγηση δανείων ή προσωρινών διευκολύνσεων στις εταιρίες που μετέχουν ως 
εταίροι ή και προς την ατομική επιχείρηση με τη μορφή προσωρινών καταθέσεων. 

 
Ν. 2579/1998 [3] 

Αντικατάσταση περίπτωσης όπου πλέον λογίζονται ως τεκμαρτή δαπάνη τα 
χρηματικά ποσά για την χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε, καθώς και για 
προσωρινές διευκολύνσεις ή προσωρινές καταθέσεις στις ατομικές επιχειρήσεις τους 
ή στις εταιρίες ή κοινοπραξίες ή κοινωνίες, στις οποίες είναι μέλη ή μέτοχοι. 

 
Ν. 3091/2002 [6] 

Κατάργηση περίπτωσης. 
 

Ν. 3220/2004 [7] 
Προστίθεται η χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε, εκτός αυτών προς εταιρίες ή 
κοινοπραξίες ή κοινωνίες από τα μέλη ή τους μετόχους των. 
[Σημείωση: Εφαρμογή για δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1ης Ιανουαρίου 
2003 και μετά]. 

 

 
Δωρεές, παροχές και χορηγίες 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Λογίζεται ως τεκμαρτή δαπάνη η ετήσια δαπάνη για δωρεές ή χορηγίες χρηματικών 
ποσών, εφόσον αυτά υπερβαίνουν ετησίως τις εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές41, 
εκτός από τις δωρεές προς το Δημόσιο, του δήμους και τις κοινότητες του Κράτους 
και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

 
 Ν.2386/1996 [2] 

Προστίθενται στη εξαίρεση από την ετήσια τεκμαρτή δαπάνη και οι δωρεές προς 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.  

 
Ν. 2579/1998 [3] 

Λογίζεται ως ετήσια τεκμαρτή δαπάνη και η ετήσια δαπάνη για γονικές παροχές. 
 

Ν. 3296/2004 [7] 
Προστίθεται εδάφιο, σύμφωνα με το οποίο ομοίως εξαιρούνται οι δωρεές ή χορηγίες 
προς τα κοινωφελή ιδρύματα, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που 
νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, 
καθώς και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 
δικαίου που νόμιμα υπάρχουν ή συνιστώνται, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς 
πολιτιστικούς. 

                                                
41

 Με τον Ν. 2948/2001 το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών αντικαταστάθηκε με 
το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ. 
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[Σημείωση: Ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2005, για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται 
από την ημερομηνία αυτή και μετά]. 

 

 
Απόσβεση δανείων 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Λογίζεται ως τεκμαρτή δαπάνη η ετήσια δαπάνη που καταβάλλεται για την 
τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής, στην 
οποία περιλαμβάνεται και το ποσό τυχόν τόκων υπερημερίας. 

 
Ν. 2390/1996 [2] 

Προστίθεται και λογίζεται στην ετήσια τεκμαρτή δαπάνη, η εξόφληση υποχρεώσεων 
από τη χρήση καρτών πιστωτικών ή πληρωμών, εκτός των χρεωστικών, μαζί με τους 
οικείους τόκους στους οποίους περιλαμβάνονται και οι τυχόν τόκοι υπερημερίας. Από 
το ποσό της δαπάνης που καταβάλλεται για την τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείου 
αγοράς ή ανέγερσης πρώτης κατοικίας, δεν λαμβάνεται υπόψη το ποσό του 
χρεολυσίου κατά το μέρος που επιμεριστικά αναλογεί στην μέχρι των εκατόν είκοσι 
(120) τετραγωνικών μέτρων επιφάνεια κατοικίας. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται 
για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1ης Ιανουαρίου 1994 και μετά. 

 
Ν. 2873/2000 [4] 

Παύει να λογίζεται ως ετήσια τεκμαρτή δαπάνη η εξόφληση υποχρεώσεων από τη 
χρήση καρτών πιστωτικών ή πληρωμών. 

 
Ν. 2954/2001 [5] 

Προστίθεται ότι επίσης, δε λαμβάνεται υπόψη, για την εφαρμογή αυτής της 
περίπτωσης, το ποσό της δαπάνης που καταβάλλεται για την τοκοχρεωλυτική 
απόσβεση δανείου, που έχει ληφθεί για την αγορά αρδευτικού εξοπλισμού γεωργικής 
εκμετάλλευσης. 

 
Ν. 3220/2004 [7] 

Διαγράφεται η αναφορά σε αρδευτικό εξοπλισμό, η οποία εισήχθη με τον 
προηγούμενο Ν. 2954/2001 και πλέον εισάγεται γενική αναφορά σε εξοπλισμό 
γεωργικής εκμετάλλευσης. 
Τέλος, προστίθεται ότι επίσης δε λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή αυτής της 
περίπτωσης, το ποσό της δαπάνης που καταβάλλεται για την τοκοχρεωλυτική 
απόσβεση δανείου, που έχει ληφθεί για την αγορά οικοπέδου από επιτηδευματίες 
που ασχολούνται επαγγελματικά με την ανέγερση και πώληση οικοδομών. 
[Σημείωση: Εφαρμογή για δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1ης Ιανουαρίου 
2003 και μετά]. 
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18 Μη εφαρμογή του τεκμηρίου 
 
Επιβατικά αυτοκίνητα πολυτέκνων 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Δεν εφαρμόζεται το τεκμήριο προκειμένου για τεκμαρτή δαπάνη η οποία προκύπτει 
βάσει ενός (1) επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης μέχρι και δεκατέσσερις (14) 
φορολογήσιμους ίππους, το οποίο ανήκει στην κυριότητα ή κατοχή πολύτεκνου με 
τέσσερα (4) τουλάχιστον τέκνα που τον βαρύνουν ή της συζύγου του και των 
προσώπων που συνοικούν μαζί τους και τους βαρύνουν. 

 
Ν. 2873/2000 [4] 

Πλέον το αυτοκίνητο αρκεί να ανήκει στην κυριότητα ή κατοχή υπόχρεου με τρία 
τουλάχιστον τέκνα που τον βαρύνουν ή της συζύγου του και των προσώπων που 
συνοικούν μαζί τους και τους βαρύνουν. 
 

Ν. 3091/2002 [5] 
Κατάργηση διάταξης. 
 

 
Αγορά δημόσιων κτημάτων και εκτάσεων 
 

Ν. 2238/1994 [1] 
Δεν εφαρμόζεται το τεκμήριο προκειμένου για τη δαπάνη, που καταβάλλεται για την 
αγορά δημόσιων κτηματικών ομολόγων του Δημοσίου, για την αγορά δημόσιων 
κτημάτων, εφόσον αυτά εκποιούνται σε δημόσιο πλειστηριασμό από την Κτηματική 
Εταιρία του Δημοσίου, καθώς και για την αγορά δημόσιων εκτάσεων κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 1947/1991 (ΦΕΚ 70 Α΄)42. 

 
Ν. 2459/1997 [2] 

Κατάργηση διάταξης. 
[Σημείωση: Ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται ή δαπάνες που 
πραγματοποιούνται από 1ης Ιανουαρίου 1996]. 

 

 
Αυτοκίνητα μετοικησάντων προσώπων 

 
Ν. 2579/1998 [3] 

Εισάγεται νέα περίπτωση μη εφαρμογής του τεκμηρίου προκειμένου για τεκμαρτή 
δαπάνη, η οποία προκύπτει βάσει ενός επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης 
ιδιοκτησίας προσώπου που το εισήγαγε με μειωμένους δασμούς, φόρους ή τέλη 
λόγω μετοικεσίας του από την αλλοδαπή για το έτος εκτελωνισμού του αυτοκινήτου 
και τα δυο επόμενα έτη, εφόσον ο δικαιούχος της απαλλαγής εξακολουθεί και κατά τα 
έτη αυτά να κατοικεί στην Ελλάδα. 
 

 
Αγορά ομολόγων Δημοσίου, μετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων 
 

Ν. 2238/1994 [1] 
Δεν εφαρμόζεται το τεκμήριο προκειμένου για αγορά ομολόγων του Δημοσίου ή 
τίτλων εταιριών στις οποίες μετέχει το Δημόσιο κατά ποσοστό τουλάχιστον πενήντα 

                                                
42

 Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις. 
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τοις εκατό (50%), ή για αγορά μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο ή μετοχών 
που έχει εγκριθεί η εισαγωγή τους σε αυτό, ύστερα από έγκριση της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς, ή για αγορά εντόκων γραμματίων του Δημοσίου ή γενικά τίτλων του 
δημοσίου, ή για αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων, καθώς και κάθε άλλου τίτλου που είναι 
διαπραγματεύσιμος στο Χρηματιστήριο. 

 
Ν. 3091/2002 [5] 

Κατάργηση διάταξης. 
 

 
Επιχειρήσεις μεταπώλησης αυτοκινήτων 
 

Ν. 2579/1998 [3] 
Εισάγεται νέα περίπτωση μη εφαρμογής του τεκμηρίου προκειμένου για επιχειρήσεις 
μεταπώλησης αυτοκινήτων που έχουν υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς φορολογίας του 
άρθρου 36α του ν. 1642/1986 (ΦΕΚ 125 Α΄)43, για την τεκμαρτή δαπάνη που 
προκύπτει βάσει των επιβατικών αυτοκινήτων που έχουν αγορασθεί για μεταπώληση 
με βάση τις διατάξεις του άρθρου 36α του ν. 1642/1986 εφόσον η άδεια και οι 
πινακίδες κυκλοφορίας του μεταβιβαζόμενου αυτοκινήτου έχουν παραμείνει στη 
δημόσια οικονομική υπηρεσία 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. 
Κατά τις μεταπωλήσεις αυτής της περίπτωσης δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των 
παραγράφων 10 μέχρι και 14 του άρθρου 81, περί υποχρεώσεων 
συμβολαιογράφων-υποθηκοφυλάκων-τραπεζών. Οι μεταπωλήτριες επιχειρήσεις 
έχουν υποχρέωση μαζί με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος να 
συνυποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία να αναγράφουν τα 
πιο πάνω αυτοκίνητα που αγόρασαν ή πούλησαν στο οικείο έτος,. Με αποφάσεις του 
Υπουργού Οικονομικών ορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής αυτής της 
περίπτωσης. 
 

 
Επιβατικά αυτοκίνητα 

 
Ν. 3091/2002 [5] 

Εισάγεται νέα περίπτωση μη εφαρμογής του τεκμηρίου προκειμένου για τεκμαρτή 
δαπάνη η οποία προκύπτει με βάση ένα επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης μέχρι 
και δεκατέσσερις (14) φορολογήσιμους ίππους, το οποίο ανήκει στην κυριότητα ή 
κατοχή του υπόχρεου ή, αν πρόκειται για οικογένεια, για δύο αυτοκίνητα που 
ανήκουν το καθένα στην κυριότητα ή κατοχή του κάθε συζύγου ή από κοινού και 
στους δύο συζύγους. Εάν ο υπόχρεος έχει στην κυριότητα ή κατοχή του περισσότερα 
του ενός αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης μέχρι δεκατέσσερις (14) φορολογήσιμους 
ίππους, το τεκμήριο δεν εφαρμόζεται για εκείνο με τη μεγαλύτερη τεκμαρτή δαπάνη. 
Σε περίπτωση εφαρμογής των εδαφίων τρίτου44, τέταρτου45, δέκατου πέμπτου46 και 

                                                
43

 Για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις. 
44

 Περίπτωση εταιριών ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων ή περιορισμένης ευθύνης ή ανώνυμων 
ή αστικών, καθώς και των κοινωνιών και κοινοπραξιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, 
οι οποίες έχουν στην κυριότητα ή στην κατοχή τους επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης. 
45

 Περίπτωση όπου οι εταίροι των ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων ή περιορισμένης ευθύνης ή 
αστικών εταιριών, καθώς και των κοινωνιών ή κοινοπραξιών είναι νομικά πρόσωπα, όπου η 
προκύπτουσα τεκμαρτή δαπάνη λογίζεται ως τεκμαρτή δαπάνη των φυσικών προσώπων, 
που μετέχουν σε αυτά τα νομικά πρόσωπα. 
46

 Περίπτωση πραγματικής συγκυριότητας όπου η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη μερίζεται κατά το 
λόγο των ιδανικών μεριδίων καθενός συγκυρίου. 
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δέκατου έκτου47 της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 16, 
συνυπολογίζεται και το αυτοκίνητο με τη μεγαλύτερη τεκμαρτή δαπάνη που 
προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων αυτών. 

 
Ν. 3220/2004 [6] 

Καταργείται η διάταξη και προστίθεται περίπτωση μη εφαρμογής τεκμηρίου 
προκειμένου για τεκμαρτή δαπάνη που προκύπτει με βάση επιβατικά αυτοκίνητα 
ιδιωτικής χρήσης κυριότητας ή κατοχής του φορολογουμένου, της συζύγου του και 
των προσώπων που τους βαρύνουν τα οποία έχουν αποκτηθεί μέχρι την 
31.12.1992. Επίσης δεν εφαρμόζεται το τεκμήριο προκειμένου για τεκμαρτή δαπάνη 
η οποία προκύπτει με βάση ένα ή περισσότερα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής 
χρήσης μέχρι και δεκατέσσερις (14) φορολογήσιμους ίππους, κυριότητας ή κατοχής 
του φορολογουμένου, της συζύγου του και προσώπων που τους βαρύνουν, που 
έχουν αποκτηθεί από 01.01.1993 μέχρι την 31.12.2003. Επίσης, δεν εφαρμόζεται το 
τεκμήριο προκειμένου για τεκμαρτή δαπάνη που προκύπτει με βάση επιβατικά 
αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης άνω των δεκατεσσάρων (14) φορολογήσιμων ίππων 
που έχουν αποκτηθεί το ίδιο χρονικό διάστημα, εφόσον η εργοστασιακή τιμολογιακή 
αξία του έτους πρώτης κυκλοφορίας τους, μειωμένη λόγω παλαιότητας κατά τα 
ποσοστά της κλίμακας της παραγράφου 1 του άρθρου 126 του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 
265 Α΄)48 δεν υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. 
Δεν εφαρμόζεται το τεκμήριο και προκειμένου για τεκμαρτή δαπάνη που προκύπτει 
με βάση επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης κυριότητας ή κατοχής του 
φορολογουμένου, της συζύγου του και των προσώπων που τους βαρύνουν, τα 
οποία αποκτώνται από την 01.01.2004 και εφεξής και η εργοστασιακή τιμολογιακή 
αξία του έτους πρώτης κυκλοφορίας τους μειωμένη λόγω παλαιότητας κατά τα 
ποσοστά της κλίμακας της παραγράφου 1 του άρθρου 126 του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 
265 Α΄) δεν υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. 
Οι περιπτώσεις η, θ και ι του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή και στα εδάφια τρίτο49, 
τέταρτο50, πέμπτο51, δέκατο πέμπτο52 και δέκατο έκτο53 της περίπτωσης β της 
παραγράφου 1 του άρθρου 16. 
[Σημείωση: Εφαρμογή διατάξεων από 1ης Ιανουαρίου 2003]. 
 

 
Σκάφη αναψυχής 

 
Ν. 3091/2002 [5] 

Προστίθεται νέα περίπτωση μη εφαρμογής του τεκμηρίου προκειμένου για τεκμαρτή 
δαπάνη η οποία προκύπτει με βάση ένα σκάφος αναψυχής ολικού μήκους μέχρι 

                                                
47

 Περίπτωση εκπαιδευτών οδηγών και επιχειρήσεων ενοικίασης αυτοκινήτων, που 
χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτό περισσότερα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής, όπου για τον 
υπολογισμό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης λαμβάνεται υπόψη το αυτοκίνητο που δίνει τη 
μεγαλύτερη τεκμαρτή δαπάνη. 
48

 Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας. 
49

 Βλ. υποσημείωση 44. 
50

 Βλ. υποσημείωση 45. 
51

 Περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα 
αλλά υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης με βάση την παράγραφο 1 του άρθρου 107, καθώς 
και αλλοδαπές επιχειρήσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης δ του άρθρου 
18, στην οποία περίπτωση δ γίνεται λόγος για μη εφαρμογή του τεκμηρίου προκειμένου για 
αλλοδαπές επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (ΦΕΚ 132 Α΄), του 
α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α΄) και του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77 Α΄), για το ποσό της 
ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης, η οποία προκύπτει βάσει επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής 
χρήσης. 
52

 Βλ. υποσημείωση 46. 
53

 Βλ. υποσημείωση 47. 
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δέκα (10) μέτρα που δεν έχει ναυτολογημένο πλήρωμα για ολόκληρο ή μέρος του 
έτους, το οποίο ανήκει στην κυριότητα ή κατοχή του υπόχρεου ή του άλλου συζύγου 
ή και στους δύο από κοινού. Εάν ο υπόχρεος ή η σύζυγος του έχουν στην κυριότητα 
ή κατοχή τους περισσότερα του ενός τέτοια σκάφη, το τεκμήριο δεν εφαρμόζεται για 
εκείνο το σκάφος με τη μεγαλύτερη τεκμαρτή δαπάνη. Σε περίπτωση που ο κάθε 
σύζυγος έχει στην κυριότητα ή κατοχή του τέτοιο σκάφος και οι τεκμαρτές δαπάνες 
αυτών των σκαφών είναι ίσες, η απαλλασσόμενη τεκμαρτή δαπάνη του ενός 
σκάφους επιμερίζεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) στον καθένα. 
 

Ν. 3427/2005 [7] 
Επίσης δεν εφαρμόζεται το τεκμήριο προκειμένου για τεκμαρτή δαπάνη που 
προκύπτει με βάση σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, κυριότητας ή κατοχής 
μόνιμων κατοίκων εξωτερικού. 
 

 
Αγορά πάγιου εξοπλισμού επαγγελματικής χρήσης 
 

Ν. 3091/2002 [5] 
Εισάγεται νέα περίπτωση μη εφαρμογής του τεκμηρίου προκειμένου για αγορά 
πάγιου εξοπλισμού επαγγελματικής χρήσης από πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση 
ή ελευθέριο επάγγελμα: 

i. μέχρι ποσού δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, εάν η δαπάνη πραγματοποιείται 
μέσα στο έτος έναρξης άσκησης της δραστηριότητας και στα δύο επόμενα έτη 
και μέχρι ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των 
καθαρών κερδών που δηλώθηκαν για το προηγούμενο έτος με αρχική 
δήλωση, η οποία υποβλήθηκε μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους, 
για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα επόμενα έτη και  

ii. ολόκληρου του ποσού της δαπάνης για τον αρδευτικό εξοπλισμό γεωργικής 
εκμετάλλευσης. 

 
Ν. 3296/2004 [6] 

Κατάργηση αναφοράς προσώπων που ασκούν επιχείρηση γενικά και πλέον 
συμπεριλαμβάνονται τα πρόσωπα που ασκούν εμπορική η γεωργική επιχείρηση, 
πέραν του ελευθέριου επαγγέλματος. Κατάργηση των περιπτώσεων i και ii. 
 

 
Επιβατικά αυτοκίνητα για πρόσωπα με κινητικές αναπηρίες 

 
Ν. 3296/2004 [6] 

Εισάγεται νέα περίπτωση μη εφαρμογής του τεκμηρίου 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 ανάπηρους 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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19 Διαφορά εισοδήματος και υπολογισμός του φόρου αυτής 
 
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 19 αναφέρεται ότι σε περίπτωση που υπάρχει 
διαφορά ανάμεσα στο δηλωθέν εισόδημα και το προκύπτων εισόδημα με βάση την 
τεκμαρτή δαπάνη, των άρθρων 16 και 17, τότε ο προϊστάμενος της ΔΟΥ κατά τον 
προσδιορισμό της διαφοράς αυτής υποχρεούται να λάβει υπόψη τα αναγραφόμενα 
στη δήλωση χρηματικά ποσά, τα οποία αποδεικνύονται από νόμιμα παραστατικά 
στοιχεία και με τα οποία καλύπτεται ή περιορίζεται η διαφορά που προκύπτει. 

 

 
Χρηματικά ποσά εισαγωγής συναλλάγματος 
 

Ν. 2238/1994 [1] 
Λαμβάνεται υπόψη για τον περιορισμό της διαφοράς η εισαγωγή συναλλάγματος, 
που δεν εκχωρείται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δικαιολογείται 
η απόκτησή του στην αλλοδαπή. Δεν απαιτείται η δικαιολόγηση της απόκτησης 
αυτού του συναλλάγματος για τα πρόσωπα: 
αα) Που κατοικούν μονίμως στο εξωτερικό, 
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. 
 

Ν. 2459/1997 [2] 
Προστίθεται νέα υποπερίπτωση: 

γγ) που είχαν διαμείνει πέντε (5) τουλάχιστον συνεχή χρόνια στην αλλοδαπή και το 
επικαλούμενο ποσό συναλλάγματος προέρχεται από καταθέσεις στο όνομα 
των προσώπων αυτών ή στο όνομα του άλλου συζύγου σε τράπεζα τις 
Ελλάδας ή σε υποκατάστημα ελληνικής τράπεζας στο εξωτερικό κατά το χρόνο 
που διέμεναν στην αλλοδαπή ή από καταθέσεις τους μέσα σε ένα (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 17, εφόσον η δαπάνη για την απόκτηση 
αυτού του στοιχείου έχει ληφθεί υπόψη κατά την εφαρμογή των άρθρων 17 ή 
19. 

 

 
Χρηματικά ποσά ανάλωσης κεφαλαίου 
 

Ν. 2238/1994 [1] 
Λαμβάνεται υπόψη για τον περιορισμό της διαφοράς η ανάλωση κεφαλαίου που 
αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί κατά τα προηγούμενα έτη ή νόμιμα έχει απαλλαγεί 
από το φόρο. 
Για τον προσδιορισμό του κεφαλαίου κάθε έτους από τα πραγματικά εισοδήματα που 
έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από το φόρο, τα οποία προκύπτουν από 
συμψηφισμό των θετικών και αρνητικών στοιχείων αυτών, τα χρηματικά ποσά, τα 
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οριζόμενα στις περιπτώσεις β, γ, δ, ε και στ54 και οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο 
αποδεδειγμένα έχει εισπραχθεί, εκπίπτουν οι δαπάνες που ο προσδιορισμός τους 
ορίζεται από τα άρθρα 16 και 17. 

 
Ν. 3296/2004 [3] 

Προστίθεται στο τελευταίο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου, κατά την οποία 
εκπίπτουν οι δαπάνες που ο προσδιορισμός τους ορίζεται από τα άρθρα 16 και 17, 
ανεξάρτητα από το αν αυτές οι δαπάνες απαλλάσσονται της εφαρμογής του 
τεκμηρίου.  

 
Ν. 3763/2009 [4] 

Καταργείται το εδάφιο το οποίο προστέθηκε με τον Ν. 3296/2004 και πλέον ορίζεται 
ότι εκπίπτουν οι δαπάνες που ο προσδιορισμός τους ορίζεται από τα άρθρα 16 και 
17, εφόσον εμπίπτουν στις διατάξεις περί εφαρμογής του κριτηρίου. Το εδάφιο αυτό 
εφαρμόζεται για εισοδήματα που αποκτώνται και δαπάνες που πραγματοποιούνται 
από το οικονομικό έτος 2009 και επόμενα. 

                                                
54

 Οι περιπτώσεις αυτές είναι οι εξής: [β] χρηματικά ποσά που δε θεωρούνται εισόδημα κατά 
τις ισχύουσες διατάξεις, [γ] χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών 
στοιχείων, [δ] εισαγωγή συναλλάγματος, που δεν εκχωρείται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της 
Ελλάδος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή του στην αλλοδαπή, [ε] δάνεια τα οποία έχουν 
ληφθεί και αποδεικνύονται με έγγραφα στοιχεία που φέρουν βέβαιη χρονολογία, [στ] δωρεά 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. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

4 Εξεύρεση εισοδήματος55 
 

Ν. 2238/1994 [1] 
Για να βρεθεί το συνολικό εισόδημα, αθροίζονται τα επί μέρους εισοδήματα των 
κατηγοριών Α έως Ζ56 της προηγούμενης παραγράφου τα οποία αποκτώνται από 
κάθε φυσικό πρόσωπο είτε κατά το οικονομικό έτος το προηγούμενο από τη 
φορολογία, είτε κατά το ημερολογιακό ή διαχειριστικό ή γεωργικό έτος το οποίο έληξε 
μέσα στο προηγούμενο από τη φορολογία οικονομικό έτος. Κατά την άθροιση αυτή 
συμψηφίζονται τα θετικά και αρνητικά στοιχεία των επιμέρους εισοδημάτων. Ειδικά, 
το αρνητικό στοιχείο (ζημία) του εισοδήματος από εμπορικές, γεωργικές, 
βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταλλευτικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που 
προκύπτει από τα βιβλία του υπόχρεου που τηρούνται επαρκώς και ακριβώς, αν δεν 
καλύπτεται με συμψηφισμό θετικού στοιχείου εισοδήματος άλλης πηγής, είτε γιατί δεν 
υπάρχει τέτοιο στοιχείο εισοδήματος είτε γιατί αυτό που υπάρχει είναι ανεπαρκές, 
μεταφέρεται για να συμψηφισθεί ολόκληρο στην πρώτη περίπτωση ή κατά το 
υπόλοιπο αυτού στη δεύτερη, διαδοχικά στα πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη κατά 
το υπόλοιπο που απομένει κάθε φορά, με την προϋπόθεση ότι κατά τα έτη αυτά τα 
βιβλία του υπόχρεου τηρούνται επαρκώς και ακριβώς. 

 
Ν. 3091/2002 [2] 

Η δυνατότητα εξόφλησης του αρνητικού στοιχείου (ζημία) του εισοδήματος κατά τα 
επόμενα πέντε (5) έτη, περιλαμβάνει πλέον μόνο τη ζημία του εισοδήματος από 
εμπορικές και γεωργικές επιχειρήσεις που προκύπτει από βιβλία τρίτης κατηγορίας 
του ΚΒΣ που τηρούνται επαρκώς και ακριβώς. Επίσης, τα παραπάνω εφαρμόζονται 
αναλόγως και για το αρνητικό στοιχείο του εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις 
που προκύπτει από επαρκή και ακριβή βιβλία δεύτερης κατηγορίας, το οποίο 
μεταφέρεται για να συμψηφισθεί διαδοχικώς στα τρία (3) επόμενα οικονομικά έτη. 
 

Ν. 3220/2004 
Καταργείται η αναφορά στην επαρκή και ακριβή τήρηση των βιβλίων. Τέλος, 
προστίθεται ότι τα οριζόμενα στα προηγούμενα δύο εδάφια δεν εφαρμόζονται για τις 
επιχειρήσεις των οποίων τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται εξωλογιστικά. 

 
Ν. 3259/2004 

Κατάργηση των διατάξεων 3220/2004 και επαναφορά των προηγούμενων που 
ίσχυαν. 

 
Ν. 3296/2004 [3] 

Αυξάνονται τα έτη συμψηφισμού της ζημίας του εισοδήματος από εμπορικές 
επιχειρήσεις, που τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας, από τρία (3) σε πέντε (5). 
 

                                                
55

 Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997, δεν έχουν εφαρμογή οι 
διατάξεις μεταφοράς ζημιών της παραγράφου αυτής για την περίπτωση συγχώνευσης 
πιστωτικών ιδρυμάτων κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 
130 Α΄) εφόσον μεταξύ των στοιχείων του παθητικού των υπό συγχώνευση πιστωτικών 
ιδρυμάτων υφίσταται υπόλοιπο ζημιών τρέχουσας ή προηγούμενων χρήσεων αλλά αυτό 
εμφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασμό στον ισολογισμό του προερχόμενου από τη συγχώνευση 
πιστωτικού ιδρύματος. 
56

 [Α-Β] Εισόδημα από ακίνητα [Γ] Εισόδημα από κινητές αξίες [Δ] Εισόδημα από εμπορικές 
επιχειρήσεις [Ε] Εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις [ΣΤ] Εισόδημα από μισθωτές 
υπηρεσίες [Ζ] Εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων και από κάθε άλλη πηγή. 
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Ν. 2873/2000 
Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 9 προστίθεται ότι με αποφάσεις του 
Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία, ο τύπος και το περιεχόμενο της 
δήλωσης εκχώρησης εισοδημάτων στο Δημόσιο, τα δικαιολογητικά που 
συνυποβάλλονται με αυτήν, η διαδικασία βεβαίωσης των ποσών των εισοδημάτων 
που εκχωρούνται στο Δημόσιο, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι αναγκαία 
για την εφαρμογή των διατάξεων αυτής της παραγράφου. 
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10 Φορολογία του Εισοδήματος των εταιριών, κοινοπραξιών 
και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Τα καθαρά κέρδη των υπόχρεων, που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 
2, φορολογούνται με συντελεστή 35% μετά την αφαίρεση: 
α) των κερδών τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται αυτοτελώς 
β) των κερδών τα οποία προέρχονται από μερίσματα ημεδαπών ανώνυμων εταιριών 
ή συνεταιρισμών ή κερδών αμοιβαίων κεφαλαίων ή κερδών από μερίδια εταιρίας 
περιορισμένης ευθύνης ή από τη συμμετοχή σε υπόχρεους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4 του άρθρου 2 
γ) ειδικώς προκειμένου για τις ΟΕ και ΕΕ από τα κέρδη που απομένουν ύστερα από 
την εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α και β αφαιρείται επιχειρηματική 
αμοιβή για μέχρι 3 ομόρρυθμους εταίρους φυσικά πρόσωπα με τα μεγαλύτερα 
ποσοστά συμμετοχής. 

 
Ν. 2390/1996 [2] 

Η αφαίρεση επιχειρηματικής αμοιβής έως τριών φυσικών προσώπων περιλαμβάνει 
και τις κοινωνίες κληρονομικού δικαίου, στις οποίες μεταξύ των κοινωνών 
περιλαμβάνονται και ανήλικοι. 

 
Ν. 2753/1999 [3] 

Αλλάζει ο συντελεστής σε 
Α) 25% προκειμένου για ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες, εταιρίες του πδ 
518/1989 (ΦΕΚ 220 Α΄), καθώς και για τις κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν 
επιχείρηση ή επάγγελμα. [Σημείωση: 30% για ισολογισμούς που κλείνουν από 
01.01.1999 μέχρι και 31.12.1999 ή για τα εισοδήματα που αποκτώνται κατά το αυτό 
διάστημα]. 
Β)35% προκειμένου για κοινοπραξίες της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ 
καθώς και για αστικές εταιρίες συμμετοχικές ή αφανείς. 

 
Ν. 2836/2000 [4] 

Περιλαμβάνονται στην περίπτωση α) και οι εταιρίες του προεδρικού διατάγματος 
284/1993 (ΦΕΚ 123 Α΄). 
[Σημείωση: Ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2000 και 
μετά ή για τα κέρδη που προκύπτουν από διαχειριστικές περιόδους που κλείνουν 
μετά την 31η Δεκεμβρίου 1999, κατά περίπτωση].  

 
Ν. 2954/2001 [5] 

Οι δικαιούχοι επιχειρηματικής αμοιβής δηλώνονται με την οικεία αρχική ετήσια 
δήλωσή της (ίσχυε οικεία αρχική ετήσια εμπρόθεσμη δήλωσή τους). Επίσης η 
επιχειρηματική αμοιβή ορίζεται στο 50% αυτών των κερδών που δηλώθηκαν με την 
οικεία ετήσια δήλωσή της (ίσχυε αρχική εμπρόθεσμη δήλωση). Καταργείται η διάταξη 
που όριζε όταν η αρχική δήλωση καταβάλλεται εκπρόθεσμα και μέχρι 30 μέρες από 
τη λήξη προθεσμίας, εξακολουθεί να ισχύει το δικαίωμα αφαίρεσης της 
επιχειρηματικής αμοιβής από τα κέρδη. [Σημείωση: Ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2001 
και μετά και καταλαμβάνουν τα καθαρά εισοδήματα και τα κέρδη διαχειρίσεων που 
κλείνουν μετά τις 30 Δεκεμβρίου 2000 και στο εξής]. 

 
Ν. 3296/2004 [6] 

Μείωση συντελεστή από 25 σε 20%, ενώ αφαιρείται η αναφορά στις εταιρείες των πδ 
284/1993 και 518/1989. [Σημείωση: Ισχύει από 01.01.2007 για τα εισοδήματα που 



Κατηγορίες Εισοδήματος 

77 
 

προκύπτουν από διαχειριστικές χρήσεις που αρχίζουν από την ημερομηνία αυτή και 
μετά. Ειδικά για τα εισοδήματα των ΟΕ και ΕΕ, καθώς και των κοινωνιών αστικού 
δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, που προκύπτουν από διαχειριστικές 
περιόδους από 01.01.2005 και μέχρι 31.12.2005, ο συντελεστής φορολογίας της 
παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ΚΦΕ ορίζεται σε 24%, ενώ για αυτά που 
προκύπτουν από διαχειριστικές χρήσεις από 01.01.2006 και μέχρι 31.12.2006 ο 
συντελεστής ορίζεται σε είκοσι δύο τοις εκατό 22%]. 
Μείωση συντελεστή από 35 σε 25 %. (αντί για συμμετοχικές ή αφανείς αναγράφεται 
συμμετοχικές και αφανείς) [Σημείωση: Ισχύει από 01.01.2007 για τα εισοδήματα που 
προκύπτουν από διαχειριστικές χρήσεις που αρχίζουν από την ημερομηνία αυτή και 
μετά. Επίσης για τα εισοδήματα των κοινοπραξιών της παραγράφου 2 του άρθρου 2 
του ΚΒΣ, καθώς και των αστικών εταιριών, συμμετοχικών ή αφανών, που 
προκύπτουν από διαχειριστικές χρήσεις από 01.01.2005 και μέχρι 31.12.2005, ο 
συντελεστής φορολογίας της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ΚΦΕ, που 
εφαρμόζεται για την επιβολή του φόρου, ορίζεται σε 32%, ενώ για αυτά που 
προκύπτουν από διαχειριστικές χρήσεις από 01.01.2006 και μέχρι 31.12.2006 ο 
συντελεστής ορίζεται σε 29%. Ειδικά για τις εταιρίες των προεδρικών διαταγμάτων 
518 και 284 ο συντελεστής φορολογίας ορίζεται σε 25% για τα εισοδήματα 
διαχειριστικών χρήσεων 2005 και 2006]. 
Σε περίπτωση συμμετοχής του υπόχρεου φυσικού προσώπου, ως ΟΕ ή κοινωνού σε 
περισσότερες εταιρίες ή κοινωνίες (πριν περιλαμβανόταν και η περίπτωση ως 
διαχειριστή εταίρου ΕΠΕ) παύει να δικαιούται επιχειρηματική αμοιβή σε μία από 
αυτές κατά επιλογή του και πλέον αυτός δικαιούται μόνο από εκείνη που δηλώνει τα 
μεγαλύτερα καθαρά κέρδη. Καταργείται και το αντίστοιχο όγδοο εδάφιο ότι η επιλογή 
του δηλωνόταν με την οικεία αρχική εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη, κατά περίπτωση, 
δήλωση της εταιρίας ή κοινωνίας και δεν ανακαλείται. 
 

Ν. 3697/2008 [7] 
Στην περίπτωση β, προστίθεται ότι ο συντελεστής αυτός μειώνεται σταδιακά κατά μια 
ποσοστιαία μονάδα για κάθε διαχειριστική χρήση, για τα εισοδήματα που 
προκύπτουν από τη διαχειριστική χρήση 2010 μέχρι και τη διαχειριστική χρήση 2014. 
Για τη διαχειριστική χρήση 2014 ο συντελεστής θα ανέρχεται στο είκοσι τοις εκατό 
(20%). 
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12 Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες 
 
Περίπτωση γ) 

Ν. 2238/1994 [1] 
Επιβάλλεται φόρος εισοδήματος στους τόκους, οι οποίοι αποκτώνται από φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, χωρίς να εξετάζεται η 
ιθαγένεια και ο τόπος που διαμένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους και 
προκύπτουν στην Ελλάδα από ομόλογα ή άλλους έντοκους τίτλους, γενικώς, 
τραπεζών ή ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από το αν είναι 
διαπραγματεύσιμοι ή μη στο Χρηματιστήριο. 

 
Ν. 2386/1996 [2] 

Στις εξαιρέσεις των τόκων των καταθέσεων των τραπεζών σε άλλες τράπεζες 
προστίθενται και οι τόκοι των καταθέσεων πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν 
με τη μορφή αμιγούς πιστωτικού συνεταιρισμού του ν. 1667/1986 (ΦΕΚ 196 Α΄) σε 
άλλες τράπεζες. 

 
Ν. 2459/1997 [3] 

Καταργείται η εξαίρεση της αυτοτελής φορολόγησης εισοδήματος από έντοκους 
τίτλους που εκδίδονται από το Ελληνικό Δημόσιο, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων, το Ειδικό ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων 
(ΕΤΕΡΠΣ) και τα κτηματικά ομόλογα του άρθρου 71 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 
Α΄)57.  
Στις εξαιρέσεις οποιαδήποτε μορφής κατάθεσης σε τράπεζες που είναι στην Ελλάδα 
ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, εφόσον το ποσό της είναι σε ξένο νόμισμα, 
προστίθεται ο όρος των μη μόνιμων κατοίκων. 
Στην εξαίρεση εκούσιων καταθέσεων όψεως ή ταμιευτηρίου στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, εφόσον το ποσό αυτό είναι σε ξένο νόμισμα, 
προστίθεται ο όρος των μη μόνιμων κατοίκων. 
Στην εξαίρεση των καταθέσεων στεγαστικού ταμιευτηρίου, εφόσον το προϊόν τις 
χρησιμοποιείται αποκλειστικώς για την εξασφάλιση στεγαστικών δανείων, 
προστίθεται ο όρος τις απόκτηση πρώτης κατοικίας του φορολογουμένου. 
Στις καταθέσεις σε δραχμές μετατρέψιμες σε συνάλλαγμα, τις οποίες τις δεν 
περιλαμβάνονται οι τόκοι των καταθέσεων ή ομολόγων ή ομολογιακών δανείων με 
ρήτρα ξένου νομίσματος, προστίθεται ο όρος μη μόνιμων κατοίκων Ελλάδας και δεν 
περιλαμβάνονται οι καταθέσεις από ομόλογα ή από ομολογιακά δάνεια με ρήτρα 
ξένου νομίσματος. 
Στην εξαίρεση των τόκων από ομολογιακά δάνεια σε συνάλλαγμα που εκδίδονται 
από την Τράπεζα τις Ελλάδος από την 1η Ιανουαρίου 1991 και μετά, προστίθεται η 
ρήτρα και μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 1996. 
Στην εξαίρεση των προθεσμιακών καταθέσεων, που έχουν συναφθεί μέχρι την 31 
Δεκεμβρίου 1990 και για το χρονικό διάστημα μέχρι την πρώτη ανανέωσή τις μετά 
από αυτήν την ημερομηνία, προστίθεται η ρήτρα προθεσμιακών καταθέσεων σε ξένο 
νόμισμα που έχουν συναφθεί από μη μόνιμους κατοίκους Ελλάδας.  
Στην εξαίρεση καταθέσεων σε δραχμές μη κατοίκων Ελλάδας, προστίθεται η ρήτρα 
καταθέσεις σε δραχμές που προέρχονται από εισαγωγή συναλλάγματος. 
Καταργούνται οι έντοκοι τίτλοι που εκδίδονται από τις δήμους και τις κοινότητες. 
Καταργούνται οι έντοκοι τίτλοι, γενικώς, που εκδίδονται από τη Διεθνή Τράπεζα 
Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως, το διεθνή Οργανισμό Χρηματοδοτήσεων και την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως. 

                                                
57

 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. 
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Καταργούνται ομόλογα που εκδίδονται από τις ελληνικές τράπεζες επενδύσεων και 
αγοράζονται από τράπεζες, που είναι νόμιμα εγκαταστημένες στην Ελλάδα, με την 
προϋπόθεση ότι προέρχονται από ειδική έκδοση αποκλειστικά διαπραγματεύσιμη 
στη διατραπεζική αγορά.  
Ομοίως επιβάλλεται φόρος εισοδήματος στους τόκους οι οποίοι αποκτώνται από 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, χωρίς να 
εξετάζεται η ιθαγένεια και ο τόπος που διαμένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τις 
και προκύπτουν από εθνικά δάνεια που εκδίδονται με έντοκα γραμμάτια ή ομολογίες 
από την 1η Ιανουαρίου 1997 και μετά. Ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 7,5 % 
στο ποσό των τόκων που προκύπτουν από την επένδυση κεφαλαίων σε ομόλογα ή 
έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου. Ο φόρος για τα έντοκα γραμμάτια του 
Ελληνικού Δημοσίου, που εκδίδονται με φυσικούς τίτλους ή με τη μορφή άυλων 
τίτλων, προεισπράττεται κατά την έκδοσή τις, ενώ για τα ομόλογα ο φόρος 
παρακρατείται κατά το χρόνο τις εξαργύρωσης των τοκομεριδίων τις από τα 
πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα από την Τράπεζα τις Ελλάδος για την 
εξόφλησή τις ή κατά τη λήξη τις, όταν πρόκειται για ομόλογα χωρίς τοκομερίδια (zero 
coupon). Σε περίπτωση σιωπηρής ανανέωσης εντόκων γραμματίων για τις τόκους 
που προκύπτουν στο διάστημα που διαρκεί η ανανέωση, γίνεται παρακράτηση του 
φόρου που αναλογεί κατά το χρόνο τις εξόφλησής τις. Με την προείσπραξη ή την 
παρακράτηση του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των 
δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά. Ο κατά τα ανωτέρω παρακρατούμενος φόρος, 
τις περιπτώσεις που προβλέπεται παρακράτηση φόρου, αποδίδεται με εφάπαξ 
καταβολή στο Δημόσιο, με την υποβολής δήλωσης, από το πρόσωπο που 
διενήργησε την παρακράτηση, στη ΔΥΟ στην περιφέρεια τις οποίας τις έχει την έδρα 
του κεντρικού, εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του επόμενου μήνα που έγινε η 
παρακράτηση του φόρου. Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου αυτού 
έχουν ανάλογη εφαρμογή και επί των τόκων που προκύπτουν από τα ομόλογα ή 
έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου. Αν ο δικαιούχος των τόκων που 
προκύπτουν από ομόλογα είναι πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο από την 
Τράπεζα τις Ελλάδος, για την εξόφληση των εντόκων αυτών τίτλων δεν ενεργείται 
παρακράτηση φόρου. Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος του εισοδήματος των 
τόκων έχει υποχρέωση να αποδώσει στο Δημόσιο με εφάπαξ καταβολή το φόρο 
εισοδήματος που αναλογεί, με υποβολή ξεχωριστής δήλωσης, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από την παράγραφο αυτή. Τα αναφερόμενα στην παρούσα 
παράγραφο έχουν ανάλογη εφαρμογή και τις εντόκους τίτλους που εκδίδονται στην 
Ελλάδα με τις εγκρίσεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, από την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων, το Διεθνή Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως, τη Διεθνή 
Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως και την Ασιατική Τράπεζα Αναπτύξεως.  
Εξαιρούνται από τη φορολογία που επιβάλλεται με την προηγούμενη παράγραφο 
(παράγραφο 8) οι τόκοι που προκύπτουν από: α) ομόλογα που έχουν εκδοθεί μέχρι 
και την 31η Δεκεμβρίου 1996, ανεξάρτητα αν η διάρκεια αυτών είναι ετήσια ή 
μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας, β) έντοκα γραμμάτια που έχουν εκδοθεί μέχρι την 
31η Δεκεμβρίου 1996. Τόκοι που προκύπτουν από ανανεώσεις εκδοθέντων έντοκων 
γραμματίων, εφόσον η ανανέωση αυτών γίνεται μετά την 1η Ιανουαρίου 1997, 
υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος κατά τις διατάξεις της προηγούμενης 
παραγράφου. 
[Σημείωση: Κάθε διάταξη γενική ή ειδική που αντίκειται στις διατάξεις της 
προηγούμενης παραγράφου, αυτή της 12.9, παύει να ισχύει]. 

 
Ν. 2579/1998 [4] 

Καταργείται η απαλλαγή, από την αυτοτελή φορολόγηση εισοδήματος από κινητές 
αξίες, των τόκων από καταθέσεις σε δραχμές μετατρέψιμες σε συνάλλαγμα μη 
μόνιμων κατοίκων Ελλάδας, τις οποίες τις δεν περιλαμβάνονταν οι τόκοι των 
καταθέσεων από ομόλογα ή από ομολογιακά δάνεια με ρήτρα ξένου νομίσματος.  
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Επίσης καταργείται η απαλλαγή, από την αυτοτελή φορολόγηση εισοδήματος από 
κινητές αξίες, των τόκων από καταθέσεις σε δραχμές που προέρχονται από 
εισαγωγή συναλλάγματος μη κατοίκων Ελλάδας. 
[Σημείωση: Εφαρμογή για τόκους που αποκτώνται από 01.01.1998 και μετά]. 
Επίσης, εξαιρούνται από την αυτοτελή φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες οι 
τόκοι από προθεσμιακές καταθέσεις σε δραχμές που προέρχονται από εισαγωγή 
συναλλάγματος που έχουν συναφθεί από μη κατοίκους Ελλάδας μέχρι την 31η 
Δεκεμβρίου 1997 και για το χρονικό διάστημα μέχρι την πρώτη ανανέωσή τους μετά 
από αυτή την ημερομηνία. 
Καταργείται η αναφορά στα πρόσωπα, τα οποία είναι εξουσιοδοτημένα από την 
Τράπεζα τις Ελλάδος για την εξόφληση των τοκομεριδίων, από τα οποία 
παρακρατείται ο φόρος κατά το χρόνο εξαργύρωσης των τοκομεριδίων των 
ομολόγων. Αναφέρεται ότι με τον προεισπραττόμενο ή παρακρατούμενο κατά 
περίπτωση φόρο πιστώνεται ο τηρούμενος στην Τράπεζα τις Ελλάδος οικείος 
λογαριασμός του Ελληνικού Δημοσίου. Διασαφηνίζεται ότι φόρος με τον ίδιο 
συντελεστή επιβάλλεται και στους τόκους, οι οποίοι αποκτώνται από τα πρόσωπα 
του πρώτου εδαφίου τις παραγράφου αυτές και προκύπτουν από έντοκους τίτλους 
που εκδίδονται στην Ελλάδα με τις εγκρίσεις της κείμενης νομοθεσίας. Ο φόρος 
αυτός παρακρατείται κατά το χρόνο λήξης και εξόφλησης των τοκομεριδίων τους ή 
κατά τη λήξη των τίτλων όταν πρόκειται για ομόλογα χωρίς τοκομερίδια, από το 
διαχειριστή εκάστου δανείου ή από το νόμιμο εκπρόσωπο του εκδότη στην Ελλάδα ή 
από άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Τους έντοκους τίτλους που αναφέρονται στην 
παράγραφο αυτή και οι οποίοι εκδίδονται από την 3η Ιανουαρίου 1998 και μετά, ο 
φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 10% στο ποσό των τόκων που προκύπτουν από 
την απόδοση αυτών. Με τον ίδιο συντελεστή φορολογούνται και οι τόκοι που 
προκύπτουν από ανανεώσεις εκδοθέντων έντοκων γραμματίων, εφόσον η ανανέωση 
αυτών γίνεται μετά τη 2η Ιανουαρίου 1998. Καταργείται το εδάφιο το οποίο όριζε ότι 
αν ο δικαιούχος των τόκων που προκύπτουν από ομόλογα είναι πρόσωπο που είναι 
εξουσιοδοτημένο από την Τράπεζα τις Ελλάδος, για την εξόφληση των εντόκων 
αυτών τίτλων δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου. Στην περίπτωση αυτή ο 
δικαιούχος του εισοδήματος των τόκων είχε υποχρέωση να αποδώσει στο Δημόσιο 
με εφάπαξ καταβολή το φόρο εισοδήματος που αναλογεί, με υποβολή ξεχωριστής 
δήλωσης. 
Η επόμενη παράγραφος αναφέρει ότι επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 3 τοις χιλίοις 
στις πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών και προστίθεται νέα 
περίπτωση 27.2 με τον ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72 Α΄)58 . 

 
Ν. 2592/1998 [4] 

Εξαιρούνται από τη φορολογία που επιβάλλεται με την προηγούμενη παράγραφο 
(παράγραφο 8) οι τόκοι από ομολογιακά δάνεια που εκδίδει από 1ης Ιανουαρίου 
1997 και μετά το Ελληνικό Δημόσιο στο εξωτερικό. 

 
Ν. 2628/1998 [4] 

Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος οι τόκοι Ομολογιακών Δανείων του 
Δημοσίου με διάρκεια δύο (2) ετών ή και μεγαλύτερη υπό την προϋπόθεση ότι ο 
αρχικός κάτοχος των τίτλων των δανείων αυτών διακρατεί τόσο τα σώματα αυτών 
όσο και τα τοκομερίδια τις, μέχρι την ημερομηνία λήξης τις. Αρχικός κάτοχος των 
τίτλων θεωρείται εκείνο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων ή ομάδα 
περιουσίας που κατέχει τις τίτλους (σώμα και τοκομερίδια) των Ομολογιακών 
Δανείων του Ελληνικού Δημοσίου κατά τη δέκατη εργάσιμη ημέρα μετά την έκδοσή 
τις. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή τις Τράπεζας 
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τις Ελλάδος καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη διασφάλιση τις διακράτησης των 
τίτλων αυτών από τις αρχικούς κατόχους τις, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια που είναι απαραίτητη για την εφαρμογή τις ως άνω διάταξης. 

 
Ν. 2682/1999 [5] 

Η φορολογία των τόκων των ομολογιακών δανείων που εκδίδει το Ελληνικό Δημόσιο 
καταργείται για τους επενδυτές μόνιμους κατοίκους εξωτερικού. Η κατάργηση 
επεκτείνεται και στους καταβληθησόμενους τόκους των υφιστάμενων εκδόσεων. 

 
Ν. 2954/2001 [6] 

Καταργείται η επιβολή φόρου εισοδήματος στους τόκους, οι οποίοι αποκτώνται από 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, χωρίς να 
εξετάζεται η ιθαγένεια και ο τόπος που διαμένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους 
και προκύπτουν στην Ελλάδα από ομόλογα ή άλλους έντοκους τίτλους, γενικώς, 
τραπεζών ή ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από το αν είναι 
διαπραγματεύσιμοι ή μη στο Χρηματιστήριο. 

 
Ν. 2990/2002 [7] 

Προστίθεται ότι για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου 1 
θεωρούνται τόκοι καταθέσεων και τα εισοδήματα που προκύπτουν από πράξεις, 
όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 15 του ν. 
3632/1928 (ΦΕΚ 137 Α΄), που προστέθηκαν με το άρθρο 74 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 
167 Α΄)59 και όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με την παράγραφο 1 του 
άρθρου 19 του ν. 2651/1998 (ΦΕΚ 248 Α΄), τα οποία λαμβάνουν οι δικαιούχοι φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα. Ο φόρος αυτός υπολογίζεται κατά εξαίρεση με συντελεστή επτά 
τοις εκατό (7%). Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία 
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του 
προηγούμενου εδαφίου. 
[Σημείωση: Ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται μετά την 1η Ιανουαρίου 2002]. 

 
Ν. 3091/2002 [7] 

Ίσχυε ότι με την παρακράτηση φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των 
δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά. Πλέον ισχύει ότι με την παρακράτηση του φόρου 
εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των υπόχρεων του άρθρου 2, των ημεδαπών 
και αλλοδαπών τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων, καθώς και των 
υπόχρεων της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 
101. 
[Σημείωση: Η παράγραφος 1 ισχύει για εισοδήματα οικονομικού έτους 2003 και 
μετά]. 
Κι ενώ πριν αναφερόταν σε 7.5% στο ποσό των τόκων που προκύπτουν από την 
επένδυση κεφαλαίων σε ομόλογα ή έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, 
πλέον αναφέρεται 7.5% στο ποσό των τόκων που προκύπτουν από τους πιο πάνω 
τίτλους από 1ης Ιανουαρίου 1997. Εισάγεται ότι εξαντλείται η φορολογική 
υποχρέωση (Ξαναδές το)  
[Σημείωση: Ισχύει για εισοδήματα οικονομικού έτους 2003 και μετά]. 

 
Ν. 3130/2003 [8] 

Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος οι τόκοι των Εντόκων Γραμματίων του 
Ελληνικού Δημοσίου που εκδίδονται από την 1η Ιανουαρίου 2003, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο αρχικός κάτοχος των τίτλων αυτών είναι φυσικό πρόσωπο 
κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποκτά τους τίτλους μέσα σε πέντε εργάσιμες 
ημέρες από την επόμενη ημέρα της έκδοσής τους και τους διακρατεί μέχρι την 
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ημερομηνία λήξης τους. Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος οι τόκοι των 
Ομολογιακών Δανείων του Ελληνικού Δημοσίου που εκδίδονται από την 1η 
Ιανουαρίου 2003, υπό την προϋπόθεση ότι ο αρχικός κάτοχος των τίτλων αυτών 
είναι φυσικό πρόσωπο κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποκτά τους τίτλους μέσα 
σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την επόμενη ημέρα της έκδοσής τους ή 
επανέκδοσής τους και διακρατεί τόσο τα σώματα αυτών όσο και τα τοκομερίδια τους 
μέχρι την ημερομηνία λήξης τους. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών καθορίζονται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για τη διάθεση, την 
απόκτηση και διασφάλιση της διακράτησης των τίτλων αυτών από τους αρχικούς 
κατόχους τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα που είναι απαραίτητο για την εφαρμογή 
της διάταξης αυτής. 

 
Ν. 3296/2004 [9] 

Μείωση του συντελεστή με τον οποίο υπολογίζεται ο φόρος στο ποσό των τόκων 
από δεκαπέντε τοις εκατό (15%) σε δέκα τοις εκατό (10%). Καταργείται η παραπάνω 
εξαίρεση με συντελεστή επτά τοις εκατό (7%). 
[Σημείωση: Οι διατάξεις αφορούν τα ποσά των τόκων από καταθέσεις, που 
λογίζονται από την 1η Ιανουαρίου 2005 και μετά, με εξαίρεση τα ποσά των τόκων τα 
οποία προέρχονται από προθεσμιακές καταθέσεις, που έχουν συναφθεί μέχρι και την 
31η Δεκεμβρίου 2004 και για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την πρώτη 
ανανέωσή τους μετά την ημερομηνία αυτή. Οι τόκοι που αντιστοιχούν μέχρι την 
ανανέωση φορολογούνται με συντελεστή 15%. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου 
έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα εισοδήματα που προκύπτουν από πράξεις που 
συνάπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 15 του Ν. 
3632/1928 (ΦΕΚ 137 Α΄), που προστέθηκαν με το άρθρο 74 του Ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 
167 Α΄)60 και όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με την παράγραφο 1 του 
άρθρου 18 του Ν. 2651/1998 (ΦΕΚ 248 Α΄), από την 1η Ιανουαρίου 2005 και μετά. 
Για τα εισοδήματα τα οποία προκύπτουν από πράξεις του προηγούμενου εδαφίου 
που έχουν συναφθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2005, ο συντελεστής φορολογίας 
ορίζεται σε επτά τοις εκατό (7%)]. 

 
Ν. 3522/200661 [10] 

Προστίθεται ότι οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και στους τόκους 
από καταθέσεις στην αλλοδαπή ή από ομολογιακά δάνεια που εκδίδονται σε αυτή, 
καθώς και στα εισοδήματα από κάθε μορφής τίτλους που εκδίδονται από θυγατρικές 
εταιρίες ημεδαπών τραπεζικών ιδρυμάτων στο εξωτερικό και δύνανται να 
συμπεριληφθούν στην κατηγορία των εποπτικών κεφαλαίων για την ενίσχυση της 
κεφαλαιακής τους επάρκειας, σύμφωνα με τις εκάστοτε πράξεις του Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος, όταν όλα τα πιο πάνω εισοδήματα αποκτώνται από φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα, κατοίκους Ελλάδος. 
Επίσης προστίθεται ότι τα πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν ή είναι εγκατεστημένα 
στην Ελλάδα και έχουν καταστεί «φορείς πληρωμής» με βάση την περίπτωση α της 
παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α΄) υποχρεούνται για τα 
εισοδήματα που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 και 
εισπράττονται από αυτά για λογαριασμό κατοίκων Ελλάδος σε παρακράτηση του 
φόρου κατά την καταβολή των τόκων ή στην πίστωση του λογαριασμού του 
δικαιούχου. Ο φόρος υπολογίζεται επί του συνόλου των τόκων που εισπράττουν τα 
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πιστωτικά ιδρύματα για λογαριασμό κατοίκων Ελλάδας είτε το προϊόν της είσπραξης 
εισάγεται στην Ελλάδα είτε επανεπενδύεται ή παραμένει στο εξωτερικό.  
[Σημείωση: Εφαρμογή για εισοδήματα που αποκτώνται από 1ης Ιανουαρίου 2007. 
Ειδικά για τα ως άνω εισοδήματα ως προς τα οποία εκκρεμούν υποθέσεις ενώπιον 
των φορολογικών αρχών κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος στην εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων με την 
προβλεπόμενη από την παράγραφο 4 του άρθρου 54 του  ΚΦΕ παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος είκοσι τοις εκατό (20%)]. 
 

Ν. 3610/200762 [11] 
Όσον αφορά την εξαίρεση της φορολογίας αυτού του άρθρου των καταθέσεων 
τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων με τη μορφή αμιγούς πιστωτικού συνεταιρισμού 
του ν. 1667/1986 (ΦΕΚ 196 Α΄) σε άλλες τράπεζες, επισημαίνεται το γεγονός των 
καταθέσεων σε άλλες τράπεζες στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή . Καταργείται η 
εξαίρεση της φορολογίας των τόκων από καταθέσεις του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 
στην Τράπεζα της Ελλάδος και πλέον ισχύει μόνο για τις καταθέσεις του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων στην Τράπεζα της Ελλάδος. 
[Σημείωση: Εφαρμογή για τόκους καταθέσεων που προκύπτουν από την 01.01.2007 
και μετά]. 

 
Ν. 3746/2009 [12] 

Εξαιρούνται από τη φορολογία που επιβάλλεται με την προηγούμενη παράγραφο 
(παράγραφο 8) οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου και οι οποίοι 
αποκτώνται από επενδυτές μόνιμους κατοίκους αλλοδαπής. 
[Σημείωση: Εφαρμογή για εκδόσεις εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου 
που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2009 και μετά]. 

                                                
62

 Για τους τόκους που προκύπτουν από ομολογιακά δάνεια που εκδίδουν οι ελληνικές 
επιχειρήσεις στην αλλοδαπή, εφαρμόζονται οι προηγούμενες διατάξεις της περίπτωσης γ της 
παραγράφου 3 (Ν. 3522/2006) του άρθρου 12 του  ΚΦΕ ανεξάρτητα από το χρόνο έκδοσης 
του ομολογιακού δανείου. Όταν δικαιούχοι των τόκων αυτών είναι κάτοικοι αλλοδαπής αυτοί 
απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος. 
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13 Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από επιχειρήσεις ή 
επαγγέλματα 

 
Ν. 2386/1996 [2] 

Πλέον ο δικαιούχος κι όχι ο υπόχρεος για την καταβολή του κέρδους ή τις ωφέλειας, 
που προέρχεται είτε από μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου ή ολόκληρης τις επιχείρησης 
είτε από εκχώρηση ή μεταβίβαση αυτοτελώς κάθε δικαιώματος, επιβαρύνεται με τον 
οικείο φόρο και τον καταβάλλει εφάπαξ με την υποβολή δήλωσης στην αρμόδια 
δημόσια οικονομική υπηρεσία όπου βρίσκεται η έδρα τις επιχείρηση, πριν από τη με 
οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση ή εκχώρηση του οικείου περιουσιακού στοιχείου. Η 
σχετική δήλωση υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα από τα οποία τα δύο (2) 
επιστρέφονται θεωρημένα στο δικαιούχο του κέρδους ή της ωφέλειας. Ο 
προϊστάμενος τις αρμόδιας ΔΟΥ υποχρεούται να αρνηθεί τη θεώρηση εγγράφου, εάν 
η οικεία πράξη μεταβίβασης ή εκχώρησης γίνεται με ιδιωτικό έγγραφο, όταν στο 
έγγραφο αυτό δεν επισυνάπτεται αντίτυπο τις οικείας δήλωσης και δεν αναγράφονται 
στο σώμα του εγγράφου τα στοιχεία της. Στο ιδιωτικό αυτό έγγραφο πρέπει 
απαραιτήτως να αναγράφεται το κέρδος ή η ωφέλεια που προέκυψε. Σε περίπτωση 
που δεν υποβληθεί η οικεία δήλωση, το πρόσωπο που αποκτά το περιουσιακό 
στοιχείο είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον συνυπεύθυνο με τον μεταβιβάζοντα ή 
εκχωρούντα για την πληρωμή του φόρου που οφείλεται. 
Εισάγεται η αυτοτελής φορολόγηση, με συντελεστή φόρου δεκαπέντε τοις εκατό 
(15%), στα έσοδα από έπαθλα ή βραβεία από την κατοχή και εκμετάλλευση δρομών 
ίππων που χρησιμοποιούνται σε αγώνες ιπποδρομίου. Ο φάρος που προκύπτει 
παρακρατείται κατά την πληρωμή. Με την παρακράτηση αυτού του φόρου εξαντλείται 
η φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήματος των ιδιοκτητών δρομώνων 
ίππων για τα έσοδα αυτά. 

 
Ν. 2390/1996 [2] 

Προστίθεται νέα περίπτωση αυτοτελής φορολόγησης με συντελεστή είκοσι πέντε τοις 
εκατό (25%) κάθε ποσού που καταβάλλεται πέρα από τα μισθώματα από τον 
μισθωτή προς τον εκμισθωτή, σε περίπτωσης μίσθωσης ακινήτου μόνου του ή μαζί 
με οποιονδήποτε εξοπλισμό ή εγκατάσταση που τυχόν διαθέτει. Τα αναφερόμενα 
στα επόμενα εδάφια παραγράφου αλλά και της παραγράφου 8 του άρθρου 81 
εφαρμόζονται ανάλογα και σε αυτή τη περίπτωση. 

 
Ν. 2459/1997 [3] 

Στη φορολόγηση αυτοτελούς λογιζόμενου ως εισόδημα με συντελεστή είκοσι τοις 
εκατό (20%), προστίθεται και κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη 
μετεπιβίβαση υποκαταστήματος επιχείρησης, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις 
τις παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ΚΒΣ. Καταργείται η φορολόγηση μεταβίβασης 
εταιρικού μεριδίου και τέλος, προστίθεται και η μετεπιβίβαση μετοχών μη εισηγμένων 
στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εταιρικών μεριδίων ή μερίδων, καθώς και ποσοστών 
συμμετοχής σε κοινωνία αστικού δικαίου που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα ή σε 
κοινοπραξία της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ..  
[Σημείωση: Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών 
Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, καθορίζεται 
ο τρόπος προσδιορισμού τις ωφέλειας που προέρχεται από τη μεταβίβαση μετοχών 
μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, λαμβάνοντας ενδεικτικά υπόψη τον τιμάριθμο και 
το χρόνο κτήσης των μετοχών]. 
Εισάγεται αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στις 
πάσης φύσεως παροχές που χορηγούνται στα πρόσωπα που εκλέγονται για τον 
πρώτο και δεύτερο βαθμό τις τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο φόρος που προκύπτει 
παρακρατείται κατά την πληρωμή. Για την απόδοση του φόρου αυτού εφαρμόζονται 
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οι διατάξεις τις παραγράφου 3 του άρθρου 60. Με την παρακράτηση του φόρου 
αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήματος των 
δικαιούχων για τις ως άνω παροχές. 
Επίσης επιβάλλεται αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστή φόρου δεκαπέντε τοις 
εκατό (15%) στις αμοιβές που καταβάλλονται από το Ελληνικό Δημόσιο, τους δήμους 
και τις κοινότητες του Κράτους, τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ), το 
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, 
τον Οργανισμό Πολιτιστικής Πρωτεύουσας τις Ευρώπης – Θεσσαλονίκη 1997 – 
καθώς και το σύλλογο «Οι φίλοι τις Μουσικής» σε ξένα καλλιτεχνικά συγκροτήματα ή 
μεμονωμένους καλλιτέχνες ξένων χωρών, για τη συμμετοχή τους σε καλλιτεχνικές 
εκδηλώσεις. Ο φόρος που προκύπτει παρακρατείται κατά την πληρωμή. Για την 
απόδοση του φόρου αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις τις παραγράφου 3 του άρθρου 
60. Με την παρακράτηση του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση 
από το φόρο εισοδήματος των δικαιούχων για τις ως άνω αμοιβές. 
Επιβάλλεται αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστή φόρου είκοσι τοις εκατό (20%) 
στα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται σε αθλητές εθνικών ομάδων, ως 
επιβράβευση αυτών από το Δημόσιο λόγω επίτευξης διεθνών στόχων ατομικώς ή 
ομαδικώς. Ο φόρος που προκύπτει παρακρατείται κατά την πληρωμή. Για την 
απόδοση του φόρου αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις τις παραγράφου 3 του άρθρου 
60. Με την παρακράτηση του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση 
από το φόρο εισοδήματος των δικαιούχων για τα ποσά αυτά. 

 
Ν. 2579/1998 [4] 

Επιβάλλεται αυτοτελής φορολόγηση στα χρηματικά ποσά που παρέχονται σε όσους 
συμμετέχουν σε ραδιοφωνικούς, τηλεοπτικούς και λοιπούς παρεμφερείς 
διαγωνισμούς που διενεργούνται με οποιαδήποτε μορφή, με συντελεστή είκοσι τοις 
εκατό (20%), εφόσον το καταβαλλόμενο ποσό υπερβαίνει το ποσό των 500 χιλιάδων 
δραχμών63. Ο φόρος που προκύπτει παρακρατείται από τον καταβάλλοντα κατά το 
χρόνο στους καταβολής του ποσού στο δικαιούχο. Για την απόδοση του φόρου 
αυτού εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις στους παραγράφου 3 του άρθρου 60. Με 
την παρακράτηση αυτού του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση από το 
φόρο εισοδήματος των δικαιούχων για τα ποσά αυτά. 

 
Ν. 2753/1999 [5] 

Καταργείται η αυτοτελής φορολόγηση, με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), κάθε 
κέρδους ή ωφέλειας από τη μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων Χρηματιστήριο 
Αθηνών. 
Προστίθεται ότι αν μεταβιβασθεί από επαχθή αιτία ατομική επιχείρηση ή μερίδιο 
ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας, από γονέα προς τα τέκνα του ή από σύζυγο 
σε σύζυγο, λόγω συνταξιοδότησης του μεταβιβάζοντος, ο συντελεστής φορολογίας 
της περίπτωσης αυτής μειώνεται από είκοσι τοις εκατό (20%) σε δέκα τοις εκατό 
(10%) για μεταβιβάσεις που γίνονται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2000. Μεταβιβάσεις που 
γίνονται μετά το χρόνο αυτόν δεν υπόκεινται σε φόρο υπεραξίας.  
[Σημείωση: Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος 
προσδιορισμού: α) τις κατώτατης πραγματικής αξίας πώλησης των μη εισηγμένων 
στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχών που μεταβιβάζονται, λαμβάνοντας ενδεικτικά 
υπόψη αποτελέσματα από τις τελευταίους πριν από τη μεταβίβαση ισολογισμούς και 
την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων τις επιχείρησης και β) του ελάχιστου ποσού τις 
υπεραξίας που προκύπτει από τη μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης, μερίδων ή 
μεριδίων και ποσοστών συμμετοχής, λαμβάνοντας υπόψη ενδεικτικά τα καθαρά 
κέρδη των τελευταίων ετών, την αμοιβή του επιχειρηματία και το επιτόκιο των 
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 Όπως το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων δραχμών μετατράπηκε στο ποσό των χιλίων 
πεντακοσίων (1.500) ευρώ με το Ν. 2948/2001.  
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εντόκων γραμματίων του Δημοσίου ετήσιας διάρκειας, καθώς και κάθε άλλη 
λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών]. 
Επίσης, φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) η πραγματική 
αξία πώλησης μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που 
μεταβιβάζονται από ιδιώτες ή από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. 
Για την καταβολή του φόρου αυτού και την υποβολή της σχετικής δήλωσης έχουν 
εφαρμογή τα αναφερόμενα τις διατάξεις τις προηγούμενης παραγράφου.  
[Σημείωση: Ο τρόπος φορολογίας των μεταβιβαζόμενων μετοχών μη εισηγμένων στο 
Χρηματιστήριο, που προβλέπεται από αυτή τη διάταξη, έχει εφαρμογή για 
μεταβιβάσεις που γίνονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργουμένων για 
τις μεταβιβάσεις αυτές των διατάξεων τις παραγράφου 6 του άρθρου 15 του Ν. 
2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α΄). Για μεταβιβάσεις μετοχών μη εισηγμένων στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών, που πραγματοποιήθηκαν από 18 Φεβρουαρίου 1997 μέχρι 
και την προηγούμενη ημέρα τις δημοσίευσης του νόμου αυτού και εκκρεμεί ο έλεγχος 
των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί τις αρμόδιες δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες 
για τον προσδιορισμό τις υπεραξίας, παρέχεται η δυνατότητα σε όλους γενικά τους 
υπόχρεους να φορολογηθούν με βάση τον προβλεπόμενο τρόπο που ορίζουν οι 
διατάξεις τις παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Ν 2238/1994, τις αυτή προστίθεται με 
την παράγραφο 4 αυτού του άρθρου. Τις τούτο οι υπόχρεοι πρέπει να υποβάλλουν 
συμπληρωματικές δηλώσεις τις παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν. 2238/1994 
μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού και να καταβάλλουν τη 
διαφορά του φόρου που προκύπτει από την εφαρμογή τις διάταξης τις παραγράφου 
2 του άρθρου 13 του Ν. 2238/1994 και του ποσού που καταβλήθηκε με την αρχική 
δήλωση, εφάπαξ με την υποβολή τις δήλωσης τις, χωρίς την επιβολή πρόσθετων 
φόρων, προστίμων ή άλλων κυρώσεων]. 
Ομοίως ενεργείται παρακράτηση φόρου, με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) και 
στα ποσά που καταβάλλονται σε αλλοδαπά αθλητικά σωματεία, επαγγελματικά ή μη, 
καθώς και σε οτιδήποτε τρίτο αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για τη 
μεταβίβαση σε ημεδαπά αθλητικά σωματεία, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τις, 
του δικαιώματος χρησιμοποίησης αλλοδαπών ποδοσφαιριστών, καλαθοσφαιριστών, 
πετοσφαιριστών, υδατοσφαιριστών και λοιπών αθλητών. 

 
Ν. 2778/1999 [5] 

Στην αυτοτελή φορολόγηση με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) στην πραγματική 
αξία πώλησης μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που 
μεταβιβάζονται από ιδιώτες ή από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, 
περιλαμβάνεται και η πραγματική αξία παραστατικών τίτλων μετοχών. Πλέον πέραν 
του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών περιλαμβάνεται και άλλο αλλοδαπό 
χρηματιστήριο είτε άλλος διεθνώς αναγνωρισμένος χρηματιστηριακός θεσμός. 

 
Ν. 2873/2000 [6] 

Μείωση των συντελεστών παρακράτησης φόρου για τα καθαρά κέρδη που αποκτούν 
οι αλλοδαπές εταιρίες και οι οργανισμοί που αναλαμβάνουν την εργοληπτική 
κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων στην Ελλάδα: 

α) Από τέσσερα τοις εκατό (4) σε τρία και εβδομήντα πέντε τοις εκατό (3.75%) για 
τα ποσά που καταβάλλονται από 01.01.2001 μέχρι και 31.12.2001 και σε τρία 
και πενήντα τοις εκατό (3.50%) για τα ποσά που καταβάλλονται από 
01.01.2002 και εφεξής. Ο συντελεστής επιβάλλεται στη συνολική ακαθάριστη 
αξία των έργων του Δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων, δημόσιων επιχειρήσεων 
ή εκμεταλλεύσεων, οργανισμών ή επιχειρήσεων κοινής ωφελείας και νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου γενικά, ανεξάρτητα αν τα έργα εκτελούνται με 
υλικά του εργολήπτη ή όχι. 

β) Από τέσσερα και ογδόντα τοις εκατό (4.80%) σε τέσσερα και μισό τοις εκατό 
(4.50%) για τα ποσά που καταβάλλονται από 01.01.2001 μέχρι και 31.12.2001 
και σε τέσσερα και είκοσι τοις εκατό (4.20%) για τα ποσά που καταβάλλονται 
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από 01.01.2002 και εφεξής. Ο συντελεστής επιβάλλεται στη συνολική 
ακαθάριστη αξία των ιδιωτικών έργων, γενικά. 

γ) Από δέκα τοις εκατό (10%) σε εννέα και τριακόσια εβδομήντα πέντε τοις εκατό 
(9.375%) για τα ποσά που καταβάλλονται από 01.01.2001 μέχρι και 31.12.2001 
και σε οκτώ και εβδομήντα πέντε τοις εκατό (8.75%) για τα ποσά που 
καταβάλλονται από 01.01.2002 και εφεξής. Ο συντελεστής επιβάλλεται στη 
συνολική ακαθάριστη αξία των έργων χωρίς την αξία των υλικών για έργα που 
αναφέρονται στην πάνω περίπτωση β, για τα οποία ο εργολήπτης δεν 
χρησιμοποιεί δικά του υλικά. Ο παραπάνω τρόπος φορολογίας εφαρμόζεται 
στις αλλοδαπές εργοληπτικές εταιρίες και οργανισμούς, που συμβάλλονται 
απευθείας με το Δημόσιο και τα λοιπά πρόσωπα που αναφέρονται στην 
παρούσα παράγραφο (παράγραφος 8 του άρθρου 13)64. 

Επίσης επιβάλλεται αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστή φόρου δεκαπέντε τοις 
εκατό (15%) στις αμοιβές που καταβάλλονται από το Ελληνικό Δημόσιο, τις δήμους 
και τις κοινότητες του Κράτους, τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ), το 
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, 
τον Οργανισμό Πολιτιστικής Πρωτεύουσας τις Ευρώπης – Θεσσαλονίκη 1997 – 
καθώς και το σύλλογο «Οι φίλοι τις Μουσικής» σε ξένα καλλιτεχνικά συγκροτήματα ή 
μεμονωμένους καλλιτέχνες ξένων χωρών, για τη συμμετοχή τους σε καλλιτεχνικές 
εκδηλώσεις. Ο φόρος που προκύπτει παρακρατείται κατά την πληρωμή. Για την 
απόδοση του φόρου αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις τις παραγράφου 3 του άρθρου 
60. Με την παρακράτηση του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση 
από το φόρο εισοδήματος των δικαιούχων για τις ως άνω αμοιβές. 
Στην αυτοτελή φορολόγηση με συντελεστή φόρου δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στις 
αμοιβές που καταβάλλονται από το Ελληνικό Δημόσιο, τις δήμους και τις κοινότητες 
του Κράτους, τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ), το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό 
Κέντρο Δελφών, τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, τον Οργανισμό 
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας τις Ευρώπης – Θεσσαλονίκη 1997 – καθώς και το 
σύλλογο «Οι φίλοι τις Μουσικής» σε ξένα καλλιτεχνικά συγκροτήματα ή 
μεμονωμένους καλλιτέχνες ξένων χωρών, για τη συμμετοχή τους σε καλλιτεχνικές 
εκδηλώσεις, προστίθενται και οι αμοιβές που καταβάλλει η Εθνική Λυρική Σκηνή. 
Τέλος, περιλαμβάνονται πλέον μόνον οι εντός Ελλάδας καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.  

 
Ν. 2954/2001 [7] 

Όσον αφορά την αυτοτελή φορολόγηση, με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) 
εταιρικών μερίδων ή μεριδίων, ποσοστών συμμετοχής σε κοινωνία αστικού δικαίου 
που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα ή σε κοινοπραξία, εκτός κοινοπραξίας τεχνικών 
έργων, προστίθεται ότι με μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ή μεριδίων εξομοιώνεται 
και η μη συμμετοχή εταίρου στην αύξηση του κεφαλαίου προσωπικής εταιρίας ή 
εταιρίας περιορισμένης ευθύνης.  

 
Ν. 3091/2002 [8] 

Προστίθεται ότι προκειμένου για μεταβιβάσεις από επαχθή αίτια στοιχείων των 
παραπάνω υποπεριπτώσεων αα και ββ, της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του 
άρθρου 13 σε δικαιούχους που υπάγονται στην Α η Β κατηγορία του άρθρου 29 του 
Ν. 2961/2001 (ΦΕΚ 266/Α΄)65, η πραγματική αξία πώλησης αυτών φορολογείται 
αυτοτελώς με συντελεστή ένα και δύο δέκατα τοις εκατό (1,2%) και δύο και τέσσερα 
δέκατα τοις εκατό (2,4%) αντίστοιχα. 
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 Οι περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνονται κατά το αναφερόμενο έτος στην παράγραφο 8, η 
οποία παύει να ισχύει για δημόσια ή ιδιωτικά τεχνικά έργα που αναλαμβάνονται από την 1

η
 

Ιανουαρίου 2002 και μετά. Ν. 3296/2004, παρ. 4 άρθρο 11. 
65

 Κύρωση του κώδικα διατάξεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών 
προικών και κερδών από λαχεία. 
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[Σημείωση: Για την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης α της παραγράφου 1 
και του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του  ΚΦΕ, με 
αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος 
προσδιορισμού της κατώτατης πραγματικής αξίας που προκύπτει από τη μεταβίβαση 
α) ολόκληρης επιχείρησης, μερίδων ή μεριδίων και ποσοστών συμμετοχής 
λαμβάνοντας υπόψη τα καθαρά κέρδη των τελευταίων πέντε ετών, την αμοιβή του 
επιχειρηματία, το επιτόκιο των έντοκων γραμματίων του Δημοσίου ετήσιας και τα έτη 
λειτουργίας της και β) μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή 
σε αλλοδαπό χρηματιστήριο ή σε άλλο χρηματιστηριακό θεσμό, λαμβάνοντας υπόψη 
αποτελέσματα από τους τελευταίους πριν από τη μεταβίβαση ισολογισμούς και την 
απόδοση των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης]. 
Προστίθεται ότι όταν δικαιούχοι των εισοδημάτων των παραγράφων 1 (μεταβιβάσεις 
και ποσά από τον μισθωτή προς τον εκμισθωτή) και 2 (πραγματική αξία πώλησης 
μετοχών μη εισηγμένων στο ΧΑ ή αλλοδαπό χρηματιστήριο ή σε άλλο διεθνώς 
αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό) είναι πρόσωπα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 101, με την καταβολή του πιο πάνω φόρου δεν εξαντλείται 
η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων, αλλά τα εισοδήματα αυτά φορολογούνται 
με τις γενικές διατάξεις. 
Μείωση συντελεστή αυτοτελής φορολόγησης, από τριάντα τοις εκατό (30%) σε είκοσι 
τοις εκατό (20%), στο κέρδος ή την ωφέλεια που προέρχεται από τις περιπτώσεις αα 
και ββ66. 
Μείωση συντελεστή αυτοτελής φορολόγησης, από είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) σε 
είκοσι τοις εκατό (20%), για κάθε ποσό που καταβάλλεται, πέρα από τα μισθώματα, 
από το μισθωτή προς τον εκμισθωτή, σε περίπτωση μίσθωσης ακινήτου μόνου του ή 
μαζί με οποιονδήποτε εξοπλισμό ή εγκατάσταση που τυχόν διαθέτει. 
Αυξάνεται ο συντελεστής φόρου, από δέκα τοις εκατό (10%) σε είκοσι τοις εκατό 
(20%), για αποζημιώσεις ή δικαιώματα που καταβάλλονται σε αλλοδαπές 
επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα για τη χρήση ή παραχώρηση χρήσης στην Ελλάδα 
κινηματογραφικών ή τηλεοπτικών ταινιών, μαγνητοταινιών για ραδιοφωνικές 
εκπομπές και για την αναπαραγωγή βιντεοκασετών. Στο τελευταίο εδάφιο μετά τη 
λέξη «συναλλάγματος» προστίθενται οι λέξεις «ή ευρώ» 
Επίσης, αυξάνεται ο συντελεστής φόρου, από δέκα επτά και μισό τοις εκατό (17.5%) 
σε είκοσι τοις εκατό (20%), πάνω στα καθαρά κέρδη που αποκτούν από τις κάτωθι 
υπηρεσίες, στις αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς που αναλαμβάνουν στην 
Ελλάδα κατάρτιση μελετών και σχεδίων ή τη διεξαγωγή ερευνών τεχνικής, 
οικονομικής ή επιστημονικής γενικά φύσεως, ανεξάρτητα αν αυτές εκπονούνται στην 
Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ή την επίβλεψη και συντονισμό εκτέλεσης τεχνικών έργων 
που πραγματοποιούνται από τρίτους στην Ελλάδα ή την παροχή επιστημονικής 
φύσεως συμβουλών προς τον κύριο του εκτελούμενου στην Ελλάδα τεχνικού έργου, 
Στο τελευταίο εδάφιο μετά τη λέξη «συναλλάγματος» προστίθενται οι λέξεις «ή 
ευρώ». 
Τέλος, αυξάνεται και ο συντελεστής φορολόγησης, από δεκαπέντε τοις εκατό (15%) 
σε είκοσι τοις εκατό(20%), στα έσοδα από έπαθλα ή βραβεία από την κατοχή και 
εκμετάλλευση δρομών ίππων που χρησιμοποιούνται σε αγώνες ιπποδρομίου. 

 
Ν. 3296/2004 [9] 
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 Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή οι υποπεριπτώσεις είχαν ως εξής: [αα] ολόκληρης της 
επιχείρησης με τα άυλα στοιχεία αυτής (αέρας, επωνυμία, σήμα, προνόμια κ.λπ.) ή 
υποκαταστήματος επιχείρησης, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
9 του ΚΒΣ, [ββ] εταιρικών μερίδων ή μεριδίων, ποσοστών συμμετοχής σε κοινωνία αστικού 
δικαίου που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα ή σε κοινοπραξία, εκτός κοινοπραξίας τεχνικών 
έργων, της παρ. 2 του άρθρου του ΚΒΣ. 
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Αύξηση του συντελεστή αυτοτελής φορολόγησης στις πάσης φύσεως παροχές που 
χορηγούνται στα πρόσωπα που εκλέγονται για τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τις 
τοπικής αυτοδιοίκησης, από δεκαπέντε τοις εκατό (15%) σε είκοσι τοις εκατό (20%). 
Αύξηση του συντελεστή αυτοτελής φορολόγησης στις αμοιβές που καταβάλλονται 
από το Ελληνικό Δημόσιο, τις δήμους και τις κοινότητες του Κράτους, τον Ελληνικό 
Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ), το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, τον 
Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, τον Οργανισμό Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 
τις Ευρώπης – Θεσσαλονίκη 1997 – καθώς και το σύλλογο «Οι φίλοι τις Μουσικής» 
σε ξένα καλλιτεχνικά συγκροτήματα ή μεμονωμένους καλλιτέχνες ξένων χωρών, για 
τη συμμετοχή τους σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις εντός Ελλάδας, από δεκαπέντε τοις 
εκατό (15%) σε είκοσι τοις εκατό (20%). 

 
Ν. 3312/2005 [10] 

Στα δικαιώματα που αναφέρονται που ορίζονται παρακάτω και τα οποία καταβάλλει 
ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα εταιρείας κράτους 
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδεδεμένη εταιρεία άλλου κράτους-μέλους ή 
σε μόνιμη εγκατάσταση συνδεδεμένης εταιρείας κράτους-μέλους ευρισκόμενη σε 
άλλο κράτος-μέλος, δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήματος. Ως δικαιώματα 
νοούνται οι πληρωμές πάσης φύσεως που λαμβάνονται σε αντάλλαγμα της χρήσης ή 
του δικαιώματος χρήσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί λογοτεχνικού, 
καλλιτεχνικού ή επιστημονικού έργου, συμπεριλαμβανομένων των κινηματογραφικών 
ταινιών και λογισμικού, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, σχεδίων ή 
υποδειγμάτων, σχεδιαγραμμάτων, απόρρητων χημικών τύπων ή μεθόδων 
κατεργασίας ή σε αντάλλαγμα πληροφοριών που αφορούν βιομηχανική, εμπορική ή 
επιστημονική πείρα, καθώς και οι πληρωμές για τη χρήση ή για το δικαίωμα χρήσης 
βιομηχανικού, εμπορικού ή επιστημονικού εξοπλισμού. Για την εφαρμογή των 
αναφερόμενων στην παράγραφο αυτή διατάξεων, μία εταιρεία θεωρείται 
«συνδεδεμένη» με άλλη εταιρεία εφόσον, τουλάχιστον η πρώτη εταιρεία κατέχει 
άμεσα ελάχιστη συμμετοχή 25% στο μετοχικό κεφάλαιο της δεύτερης εταιρείας ή η 
δεύτερη εταιρεία κατέχει άμεσα ελάχιστη συμμετοχή με το ίδιο πιο πάνω ποσοστό 
στο μετοχικό κεφάλαιο της πρώτης εταιρείας ή μία Τρίτη εταιρεία κατέχει άμεσα 
ελάχιστη συμμετοχή με το ίδιο πιο πάνω ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο τόσο της 
πρώτης όσο και της δεύτερης εταιρείας και υπό τον όρο ότι σε όλες τις αναφερόμενες 
πιο πάνω περιπτώσεις, η συμμετοχή κατέχεται χωρίς διακοπή για δύο έτη. Η 
απαλλαγή από την παρακράτηση παρέχεται με την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος 
των δικαιωμάτων δέχεται τις πληρωμές για δικό του λογαριασμό και όχι με την 
ιδιότητα του αντιπροσώπου και εφόσον προσκομίσει σχετική βεβαίωση που ισχύει 
για δύο έτη από τη ημερομηνία χορήγησής της. Η βεβαίωση πρέπει να περιλαμβάνει 
τα ακόλουθα στοιχεία του δικαιούχου: 
α) ότι έχει την έδρα της πραγματικής διοίκησής του σε ένα συγκεκριμένο κράτος-
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
β) ότι υπόκειται στο πιο πάνω κράτος-μέλος που έχει την έδρα του σε φόρο 
εισοδήματος χωρίς να τυγχάνει απαλλαγής από αυτόν, 
γ) ότι κατέχει την πιο πάνω αναφερόμενη συμμετοχή χωρίς διακοπή τουλάχιστον για 
δύο έτη, 
δ) ότι το εισόδημα από τα δικαιώματα που αποκτά, σε περίπτωση που αυτός είναι 
μόνιμη εγκατάσταση άλλης εταιρείας, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος στο κράτος-
μέλος όπου έχει τη μόνιμη εγκατάσταση και ότι η εταιρεία της οποίας αποτελεί μόνιμη 
εγκατάσταση πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α, β, γ και ε 
του παρόντος άρθρου, 
ε) ότι έχει μία από τις μορφές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών σύμφωνα με το Παράρτημα της Οδηγίας 2003/49/ΕΚ (L. 157/49). 
Με την ίδια απόφαση θα καθοριστούν ο τρόπος και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
για την εφαρμογή των αναφερόμενων στο άρθρο αυτό. 
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Εξαιρετικά, κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου οκτώ ετών που αρχίζει από την 
1η Ιουλίου 2005, κατά την καταβολή των αναφερόμενων πιο πάνω δικαιωμάτων, θα 
ενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήματος με συντελεστή 10% κατά τα πρώτα 
τέσσερα έτη και 5% κατά τα τελευταία τέσσερα έτη, εκτός εάν από την οικεία διμερή 
σύμβαση για την αποφυγή διπλής φορολογίας εισοδήματος προβλέπεται 
ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση. Για την παρακράτηση και την απόδοση του 
φόρου αυτού έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα από τις διατάξεις της προηγούμενης 
παραγράφου. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του 
αλλοδαπού δικαιούχου. Μέχρι την έναρξη της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται 
πιο πάνω, κατά την καταβολή των υπόψη δικαιωμάτων, θα ενεργείται παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των διμερών συμβάσεων 
αποφυγής διπλής φορολογίας ή της εσωτερικής νομοθεσίας, κατά περίπτωση. 
[Σημείωση: Ισχύει από 16/02/2005]. 

 
Ν. 3427/2005 [10] 

Προστίθεται ότι οι διατάξεις της παραγράφου περί αυτοτελής φορολόγησης με 
συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%), όπως αυτή προστέθηκε με το Ν. 2753/1999, 
έχουν εφαρμογή και επί εισφοράς των τίτλων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, 
για την κάλυψη του κεφαλαίου νεοϊδρυόμενης, ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας ή 
για την αύξηση του κεφαλαίου υφιστάμενης. Ως πραγματική αξία των μετοχών που 
εισφέρονται για την κάλυψη ή αύξηση του κεφαλαίου ημεδαπής εταιρείας, λαμβάνεται 
η αξία η οποία προσδιορίζεται από την Εκτιμητική Επιτροπή του άρθρου 9 του ν. 
2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών. 

 
Ν. 3522/2006 [11] 

Οι διατάξεις του εδαφίου67 εφαρμόζονται στα φυσικά πρόσωπα και στους υπόχρεους 
της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του  ΚΦΕ για τα ποσά του πρώτου εδαφίου της 
περίπτωσης γ68 της παραγράφου αυτής. 
Για τον υπολογισμό της ωφέλειας, που προκύπτει από τη μεταβίβαση μεριδίων 
ημεδαπής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, αφαιρείται το κόστος απόκτησης της 
από την κατώτατη πραγματική αξία που έχουν κατά το χρόνο μεταβίβασης. Για τον 
προσδιορισμό της κατώτατης πραγματικής αξίας των μεριδίων που μεταβιβάζονται, 
ως κατώτατη πραγματική αξία ολόκληρης της εταιρία λαμβάνεται το άθροισμα:  

i. των ιδίων κεφαλαίων της, που εμφανίζονται στον τελευταίο πριν από τη 
μεταβίβαση επίσημο ισολογισμό, 

ii. της άυλης αξίας της, 
iii. της αξίας των ακινήτων της εταιρίας κατά το μέρος που η αξία του καθενός 

από αυτά, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο μεταβίβασης στη 
φορολογία μεταβίβασης ακινήτων, υπερβαίνει την αξία κτήσης του και 

iv. των αυξήσεων των ιδίων κεφαλαίων που έχουν μεσολαβήσει από το χρόνο 
σύνταξης του τελευταίου επίσημου ισολογισμού μέχρι το χρόνο μεταβίβασης 
των μεριδίων ή των μειώσεων των ιδίων κεφαλαίων που έχουν γίνει στο ίδιο 
χρονικό διάστημα. 
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 Όταν οι δικαιούχοι των εισοδημάτων της παραγράφου αυτής (παράγραφος 1 άρθρου 13) 
είναι πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 101 (ημεδαπές ανώνυμες 
εταιρίες, δημόσιες δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα ανεξάρτητα αν αποτελούν ή όχι ίδια νομικά πρόσωπα, οι συνεταιρισμοί που έχουν 
συσταθεί νόμιμα και οι ενώσεις τους, οι αλλοδαπές επιχ3ειρήσεις που λειτουργούν με 
οποιονδήποτε τύπο εταιρίας καθώς και οι κάθε είδους αλλοδαποί οργανισμοί που 
αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων, οι ημεδαπές εταιρίες περιορισμένης 
ευθύνης) με την καταβολή του πιο πάνω φόρου δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση 
των δικαιούχων, αλλά τα εισοδήματα αυτά φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις. 
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 Κάθε ποσό που καταβάλλεται, πέρα από τα μισθώματα, από τον μισθωτή προς τον 
εκμισθωτή, σε περίπτωση μίσθωσης ακινήτου μόνου του ή εγκατάσταση που τυχόν έχει 
διαθέτει. 
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Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό της άυλης αξίας, αφαιρούνται οι τόκοι των ιδίων 
κεφαλαίων της εταιρείας, οι οποίοι υπολογίζονται με βάση το μέσο όρο του επιτοκίου 
των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας διάρκειας, που εκδόθηκαν 
το Δεκέμβριο του έτους που προηγείται της μεταβίβασης, από το μέσο όρο των 
ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης των πέντε (5) τελευταίων, πριν από τη 
μεταβίβαση, ισολογισμών και το ποσό που προκύπτει (R) αναπροσαρμόζεται αρχικά 
με την εφαρμογή της σταθερής ληξιπρόθεσμης ράντας: 

 Α = R x (1 - un)/i 
και στη συνέχεια το αποτέλεσμα που προκύπτει προσαυξάνεται με τους ακόλουθους 
ποσοστιαίους συντελεστές, ανάλογα με τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης: 
 

Έτη λειτουργίας Συντελεστές 
Πάνω από 3 μέχρι 5 10% 
Πάνω από 5 μέχρι 10 20% 
Πάνω από 10 μέχρι 15 30% 
Πάνω από 15 40% 
Για την εφαρμογή της πιο πάνω ράντας: 

- α = το ποσό που προκύπτει μετά την αναπροσαρμογή και αποτελεί την άυλη 
αξία της επιχείρησης, 

- R = το ποσό που αναπροσαρμόζεται και αναφέρεται στο υπερκέρδος της 
επιχείρησης, 

- n = το πενταετές μελλοντικό χρονικό διάστημα για το οποίο προσδοκάται 
υπερκέρδος, 

- un = 1/(1+i)n η παρούσα αξία του κεφαλαίου, η αξία του οποίου μετά από το 
πιο πάνω μελλοντικό διάστημα (n) είναι ένα λεπτό του ευρώ, 

- i = το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας 
διάρκειας. 

Σε περίπτωση που νόμιμα έχουν καταρτιστεί λιγότεροι των πέντε (5) ισολογισμών, 
λαμβάνονται υπόψη τα πιο πάνω στοιχεία των εν λόγω ισολογισμών. Όταν η εταιρεία 
της οποίας μεταβιβάζονται τα μερίδια έχει προέλθει από μετατροπή ή συγχώνευση 
άλλων επιχειρήσεων και έχει καταρτίσει λιγότερους από τρεις (3) ισολογισμούς, πριν 
από τη μεταβίβαση των μεριδίων της, τότε για την εξεύρεση του μέσου όρου των 
ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης, λαμβάνονται υπόψη τα ολικά αποτελέσματα 
εκμετάλλευσης και τα ίδια κεφάλαια όσων ισολογισμών αυτής υπάρχουν, καθώς και 
τα αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια όσων από τους τελευταίους ισολογισμούς των 
επιχειρήσεων που έχουν μετασχηματισθεί και τηρούσαν βιβλία Γ κατηγορίας του ΚΒΣ 
απαιτούνται, ώστε στο επίπεδο της επιχείρησης να συγκεντρωθούν τρεις (3) 
ισολογισμοί. Προκειμένου για μεταβιβάσεις μεριδίων από επιχειρήσεις που τηρούν 
βιβλία Γ κατηγορίας του ΚΒΣ, ως κόστος απόκτησης των μεταβιβαζόμενων μεριδίων 
λαμβάνεται αυτό που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία τους, ανεξάρτητα από το χρόνο 
απόκτησής τους. Για τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις με βιβλία Α ή Β 
κατηγορίας του ΚΒΣ, που μεταβιβάζουν μερίδια, ως κόστος απόκτησης λαμβάνεται η 
ελάχιστη αξία μεταβίβασης των μεριδίων, η οποία έχει υπολογισθεί κατά την 
απόκτησή τους, με βάση τις διατάξεις του παρόντος ή της 
1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ.1053/1.4.2003 ΑΥΟ (ΦΕΚ 477 Β΄), η οποία εκδόθηκε 
κατά εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α΄) ή της 
1119720/1980/Α0012/ΠΟΛ.1259/1999 ΑΥΟ (ΦΕΚ 2227 Β΄), η οποία εκδόθηκε κατά 
εξουσιοδότηση της παραγράφου 11 του άρθρου 3 του ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α΄) 
ανάλογα με το χρόνο απόκτησής τους, κατά περίπτωση. Αν τα μεταβιβαζόμενα 
μερίδια ή μέρος αυτών έχουν αποκτηθεί πριν από το χρόνο έναρξης ισχύος της 
προγενέστερης από τις πιο πάνω αποφάσεις, ως αξία κτήσης λαμβάνεται αυτή που 
οριστικοποιήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο κατά την εφαρμογή των διατάξεων 
φορολογίας εισοδήματος ή κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών ή σε 
περίπτωση μη οριστικοποίησης, η δηλωθείσα αξία. Όταν τα μεταβιβαζόμενα μερίδια 
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έχουν αποκτηθεί κατά την ίδρυση της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, ως κόστος 
απόκτησης των μεριδίων αυτών λαμβάνεται η αξία τους, όπως αυτή αναφέρεται στο 
καταστατικό της εταιρείας. Εάν μέχρι το χρόνο μεταβίβασης των μεριδίων έχει λάβει 
χώρα τυχόν αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου, ως κόστος απόκτησης λαμβάνεται ο 
μέσος όρος του κεφαλαίου, ως κόστος απόκτησης λαμβάνεται ο μέσο όρος του 
κεφαλαίου των πέντε (5) προηγούμενων χρήσεων πριν από τη μεταβίβαση και σε 
περίπτωση κατά την οποία έχουν παρέλθει λιγότερες από τις πέντε (5) χρήσεις, ως 
κόστος απόκτησης λαμβάνεται ο μέσος όρος του κεφαλαίου αυτών των χρήσεων. Αν 
από το συμβολαιογραφικό έγγραφο ή το ιδιωτικό συμφωνητικό προκύπτει αξία 
μεταβίβασης μεγαλύτερη της ελάχιστης αξίας που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις 
παραπάνω παραγράφους, ως αξία πώλησης λαμβάνεται η συμφωνηθείσα. Η 
διάταξη της περίπτωσης α της παραγράφου αυτής εφαρμόζεται και για μεταβιβάσεις 
μεριδίων αλλοδαπών εταιριών περιορισμένης ευθύνης από ημεδαπά φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα. Για τον υπολογισμό της ωφέλειας, που προκύπτει από τη 
μεταβίβαση μεριδίων αλλοδαπής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, αφαιρείται το 
κόστος απόκτησής τους από τη συμφωνηθείσα αξία πώλησης των μεριδίων. 
Όσον αφορά την αυτοτελή φορολόγηση με πέντε τοις εκατό (5%), περιλαμβάνεται 
μόνο η πραγματική αξία πώλησης μετοχών και καταργείται αυτή των παραστατικών 
τίτλων και ισχύουν τα εξής: 
 Όσον αφορά μετοχές ημεδαπών ΑΕ μη εισηγμένων στο ΧΑ οι οποίες 

μεταβιβάζονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, η 
αυτοτελής φορολόγηση εφαρμόζεται επί της πραγματικής αξίας πώλησης. Για 
τον προσδιορισμό της πραγματικής αξίας των μετοχών για την επιβολή του 
φόρου πέντε τοις εκατό (5%) λαμβάνεται υπόψη και η κατώτατη πραγματική αξία 
των μετοχών που μεταβιβάζονται, η οποία εξευρίσκεται ως ακολούθως: 

α) Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, που εμφανίζονται στον τελευταίο πριν από τη 
μεταβίβαση επίσημο ισολογισμό και όπως αυτά διαμορφώνονται μετά από 
αύξηση ή μείωση που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι και την προηγούμενη 
ημέρα της μεταβίβασης, προσαυξάνονται με την απόδοση των ιδίων 
κεφαλαίων των πέντε (5) τελευταίων διαχειριστικών περιόδων πριν από τη 
μεταβίβαση. Στο αποτέλεσμα που προκύπτει προστίθεται και η υφιστάμενη 
διαφορά μεταξύ της αξίας των ακινήτων της εταιρείας, όπως αυτή 
προσδιορίζεται κατά το χρόνο της μεταβίβασης στη φορολογία μεταβίβασης 
ακινήτων και της εμφανιζόμενης στα βιβλία αξίας κτήσης αυτών, αν η δεύτερη 
είναι μικρότερη της πρώτης. Το ποσό που προκύπτει σύμφωνα με τα πιο 
πάνω, διαιρούμενο δια του αριθμού των υφιστάμενων κατά το χρόνο 
μεταβίβασης μετοχών, αντιπροσωπεύει την ελάχιστη πραγματική αξία της 
κάθε μετοχής, η οποία λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό της αξίας 
των μετοχών που μεταβιβάζονται.  

β) Ως απόδοση ιδίων κεφαλαίων λαμβάνεται ο λόγος του μέσου όρου των 
ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης (προ φόρων) των πέντε (5) 
τελευταίων, πριν από τη μεταβίβαση, ισολογισμών και του μέσου όρου των 
ιδίων κεφαλαίων της ίδιας χρονικής περιόδου. Σε περίπτωση που νόμιμα 
έχουν καταρτισθεί λιγότεροι από πέντε (5) ισολογισμοί, λαμβάνονται υπόψη 
τα στοιχεία των ισολογισμών αυτών. Αν το άθροισμα των ολικών 
αποτελεσμάτων είναι αρνητικό, δεν λαμβάνεται υπόψη καμία απόδοση.  

γ) Όταν η εταιρεία της οποία μεταβιβάζονται οι μετοχές έχει προέλθει από 
μετατροπή ή συγχώνευση άλλων ανωνύμων εταιρειών ή άλλων μορφών 
επιχειρήσεων και η μεταβίβαση λαμβάνει χώρα πριν από τη σύνταξη τριών 
ισολογισμών, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία της προηγούμενης 
περίπτωσης, που προκύπτουν και από τους ισολογισμούς των επιχειρήσεων 
που έχουν μετασχηματισθεί, εφόσον τηρούσαν βιβλία Γ κατηγορίας του ΚΒΣ, 
ώστε να λαμβάνονται υπόψη στοιχεία τριών ισολογισμών συνολικά. 

δ) Σε περίπτωση που από το συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό 
συμφωνητικό προκύπτει ως πραγματική αξία μεταβίβασης μετοχών 
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μεγαλύτερη αυτής που προκύπτει, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
υποπεριπτώσεων α-γ παραπάνω, λαμβάνεται υπόψη η συμφωνηθείσα. 

 Όσον αφορά μετοχές αλλοδαπών ΑΕ, μη εισηγμένων σε διεθνώς αναγνωρισμένο 
χρηματιστήριο, που μεταβιβάζονται μόνο από ημεδαπά φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα φορολογούνται με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) επί της 
συμφωνηθείσας αξίας πώλησης των μετοχών. 

Στην επιβολή αυτοτελής φορολόγησης με συντελεστή φόρου είκοσι τοις εκατό (20%) 
στα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται σε αθλητές εθνικών ομάδων, ως 
επιβράβευση αυτών από το Δημόσιο λόγω επίτευξης διεθνών στόχων ατομικώς ή 
ομαδικώς, περιλαμβάνονται και τα χρηματικά ποσά των πάσης φύσεως χορηγιών 
που καταβάλλονται στους ανωτέρω αθλητές. [Σημείωση: Ισχύει από 01.01.2006, για 
τα εισοδήματα που αποκτώνται από την ημερομηνία αυτή και μετά, καθώς και για τις 
υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των φορολογικών αρχών]. 

 
Ν. 3610/2007 [12] 

Μειώνεται ο συντελεστής φορολόγησης, από είκοσι τοις εκατό (20%) σε δέκα τοις 
εκατό (10%) στα έσοδα από έπαθλα ή βραβεία από την κατοχή και εκμετάλλευση 
δρομών ίππων που χρησιμοποιούνται σε αγώνες ιπποδρομίου. 
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14 Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από μισθωτές 
υπηρεσίες 
 

Ν. 2390/1996 [2] 
Προστίθεται η αυτοτελής φορολόγηση, με συντελεστή φόρου δέκα τοις εκατό (10%) 
πλέον εισφοράς ΟΓΑ δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στο ποσό του φόρου, αμειβόμενων 
αθλητών για τα χρηματικά ποσά που στους καταβάλλονται για τη συμμετοχή στους 
σε ευρωπαϊκές ή διεθνείς διοργανώσεις και αποτελούν μέρος των όσων εισπράττουν 
σε συνάλλαγμα οι ΠΑΕ ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία από ευρωπαϊκούς ή 
διεθνείς οργανισμούς για τις διοργανώσεις αυτές. 

 
Ν. 2459/1997 [3] 

Αυξάνεται η αυτοτελής φορολόγηση στα χρηματικά ποσά αμειβομένων αθλητών από 
δέκα τοις εκατό (10%) σε είκοσι τοις εκατό (20%). Στην κατηγορία αυτή γίνεται ρητή 
αναφορά και στην περίπτωση των καλαθοσφαιριστών. Ο φόρος παρακρατείται κατά 
την πληρωμή. Καταργείται η εισφορά στον ΟΓΑ. Τέλος διευκρινίζεται ότι με τη 
παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήματος 
για τα ποσά αυτά και ότι οι δικαιούχοι μπορούν να περιλάβουν το σύνολο αυτών των 
ποσών στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους, 
για να φορολογηθούν με βάση την κλίμακα του άρθρου 9. Στην περίπτωση αυτή για 
το συμψηφισμό του φόρου που παρακρατήθηκε εφαρμόζονται οι διατάξεις του ίδιου 
άρθρου 9. 
Επιβάλλεται αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστή φόρου δεκαπέντε τοις εκατό 
(15%) στο καθαρό ποσό αποδοχών που παίρνουν τα πρόσωπα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3 του άρθρου 47 ως μισθωτοί από στους εργοδότες που 
αναφέρονται στην ίδια παράγραφο, κατά το τμήμα που απομένει μετά την αφαίρεση 
από αυτό του καθαρού ποσού των αποδοχών, τις οποίες αυτοί θα έπαιρναν αν 
υπηρετούσαν στο εσωτερικό. Ο φόρος που προκύπτει παρακρατείται κατά την 
πληρωμή. Για την απόδοση του φόρου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 
του άρθρου 59. Με την παρακράτηση του φόρου που ενεργείται σύμφωνα με τα πιο 
πάνω εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήματος για το ποσό 
αυτό των αποδοχών. 
Οι διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 4 του άρθρου 45 δεν εφαρμόζονται 
για τα ποσά των αποζημιώσεων που καταβάλλονται σύμφωνα με στους οικείες 
συλλογικές συμβάσεις εργασίας στους υπαλλήλους των δημοσίων επιχειρήσεων και 
οργανισμών, καθώς και στα πρόσωπα που εκλέγονται για τον πρώτο και δεύτερο 
βαθμό στους τοπικής αυτοδιοίκησης, για τις εκτός έδρας δαπάνες υπηρεσίας που 
στους έχουν ανατεθεί. Τα ποσά αυτά φορολογούνται με συντελεστή φόρου 
δεκαπέντε τοις εκατό 15%. Το ποσό του φόρου που προκύπτει παρακρατείται κατά 
την καταβολή των αποζημιώσεων αυτών από τον υπόχρεο για την καταβολής στους. 
Για την απόδοση του φόρου της παραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 59. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική 
υποχρέωση των δικαιούχων για το ποσό αυτό των αμοιβών. [Σημείωση: Οι διατάξεις 
της παραγράφου εφαρμόζονται για τα ποσά των αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν 
από 1ης Ιανουαρίου 1996 και μετά στο προσωπικό στους Δημόσιας Επιχείρησης 
Ηλεκτρισμού για τις εκτός έδρας δαπάνες υπηρεσίας που τους έχουν ανατεθεί. Η 
απόδοση του φόρου αυτού για τις αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν εντός του έτους 
1996 θα γίνει στην αρμόδια ΔΥΟ μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός 
Μαρτίου 1997]. 
Επιβάλλεται αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστή φόρου δεκαπέντε τοις εκατό 
(15%) σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της αποζημίωση που καταβάλλεται 
στους δικαιούχους από τους λογαριασμούς των Δικαιώματα Εκτελέσεως 
Τελωνειακών Εργασιών (ΔΕΤΕ), Δικαιώματα Εκτελέσεως Χημικών Εργασιών (ΔΕΧΕ) 
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και Δικαιώματα Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων υπέρ Τρίτων (ΔΙΒΕΕΤ), με τα 
ποσοστά που προβλέπονται από στους παραγράφους 7 και 38 του άρθρου 27 του ν. 
2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α΄). Το ποσό του φόρου που προκύπτει παρακρατείται κατά 
την καταβολή των αποζημιώσεων αυτών από τον υπόχρεο για την καταβολή στους. 
Για την απόδοση του φόρου αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 59. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική 
υποχρέωση των δικαιούχων για το ποσό αυτό των αμοιβών. 
Επιβάλλεται αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστή φόρου δεκαπέντε τοις εκατό 
(15%) στα ειδικά επιδόματα επικίνδυνης εργασίας: πτητικό, καταδυτικό, ναρκαλιείας, 
αλεξιπτωτιστών, δυτών και υποβρύχιων καταστροφών, που καταβάλλονται σε 
αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και οπλίτες των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων 
ασφαλείας, στους πυροσβεστικής υπηρεσίας και του λιμενικού σώματος, το επίδομα 
ναρκαλιείας που καταβάλλεται σε ιδιώτες, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ναρκαλιείας 
με οποιαδήποτε σχέση στα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Δημόσιας Τάξης και 
Εμπορικής Ναυτιλίας, καθώς και στα επιδόματα επικίνδυνης εργασίας που 
καταβάλλονται στους δικαιούχους, με βάση την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του 
ν.1505/1984 (ΦΕΚ 194 Α΄)69 και την περίπτωση α΄ στους παραγράφου 1 του άρθρου 
7 του ν.1711/1987 (ΦΕΚ 109 Α΄)70. Το ποσό του φόρου που προκύπτει 
παρακρατείται κατά την καταβολή των αποζημιώσεων αυτών από τον υπόχρεο για 
την καταβολή στους. Για την απόδοση του φόρου εφαρμόζονται οι διατάξεις στους 
παραγράφου 1 του άρθρου 59. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική 
υποχρέωση των δικαιούχων για το ποσό αυτό των αμοιβών. 

 
Ν. 2621/1998 [4] 

Επιβάλλεται αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστή φόρου δεκαπέντε τοις εκατό 
(15%) στο καθαρό ποσό τις ειδικής αποζημίωσης που παίρνουν εκτός των 
αποδοχών τις οργανικής τους θέσης οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικών μονάδων τις Βαυαρίας τις 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας τις Γερμανίας (ΟΔΓ), με φορέα το Προξενείο τις 
Ελλάδας. Ο φόρος που αναλογεί στο εισόδημα αυτό υπολογίζεται κατά την 
εκκαθάριση τις οικείας ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Με την καταβολή 
αυτού του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για το ποσό 
αυτό των αμοιβών. Κάθε άλλη παρακράτηση πέραν των προβλεπομένων από την 
αντίστοιχη διακρατική συμφωνία καταργείται. 

 
Ν. 2740/1999 [5] 

Καταργείται η επιβολή αυτοτελής φορολόγησης με συντελεστή φόρου δεκαπέντε τοις 
εκατό (15%) στο καθαρό ποσό της ειδικής αποζημίωσης που παίρνουν εκτός των 
αποδοχών τις οργανικής τους θέσης οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικών μονάδων της Βαυαρίας της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας τις Γερμανίας (ΟΔΓ), με φορέα το Προξενείο τις 
Ελλάδας. 
[Σημείωση: Εφαρμογή για εισοδήματα που αποκτώνται από 1 Ιανουαρίου και μετά]. 

 
Ν. 2753/1999 [5] 

Τα ποσά φόρου που παρακρατήθηκαν στο εισόδημα που αποκτούν πρόσωπα που 
παρέχουν υπηρεσίες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στα ελληνικά σχολεία που 

                                                
69

 Αναδιάρθρωση μισθολογίου προσωπικού δημόσιας διοίκησης και άλλες συναφείς 
διατάξεις. 
70

 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων της νομοθεσίας για το ναυτικό 
απομαχικό ταμείο (Ν.Α.Τ.) και άλλες διατάξεις. Η περίπτωση [α] αναφέρεται στο προσωπικό 
του υπουργείου δημόσιας τάξης με ειδικότητα ανιχνευτή ή εξουδετερωτή βομβών και 
εκρηκτικών μηχανισμών ή και με τις δύο αυτές ειδικότητες, καθώς και στους συνοδούς 
σκύλων στην ανίχνευση εκρηκτικών υλικών. 
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λειτουργούν στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία στους Γερμανίας, στέλνονται πλέον 
στη δημόσια οικονομική υπηρεσία εξωτερικού κι όχι όπως ίσχυε στη δημόσια 
οικονομική υπηρεσία Πληρωμών Αθηνών η οποία στη συνέχεια έκδιδε γραμμάτιο 
συμψηφισμού για τη δημόσια οικονομική υπηρεσία Γενικών Εσόδων Αθηνών. 

 
Ν. 2873/2000 [6] 

Επιβάλλεται αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστή φόρου δεκαπέντε τοις εκατό 
(15%) στο καθαρό ποσό τις ειδικής αποζημίωσης που παίρνουν εκτός των 
αποδοχών της οργανικής τους θέσης οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικών μονάδων τις Βαυαρίας τις 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας τις Γερμανίας (ΟΔΓ), με φορέα το Προξενείο τις 
Ελλάδας. Ο φόρος που αναλογεί στο εισόδημα αυτό υπολογίζεται κατά την 
εκκαθάριση τις οικείας ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Με την καταβολή 
αυτού του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για το ποσό 
αυτό των αμοιβών. 
[Σημείωση: Εφαρμογή στα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τους δικαιούχους στης 
χρήσεις 1997 και 1998, καθώς και από 1ης Ιανουαρίου 2001 και μετά. 
Αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
σχολικών μονάδων της Βαυαρίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, 
με φορέα το Προξενείο της Ελλάδας, που έχουν εισπράξει ποσά ειδικής 
αποζημίωσης κατά την περίοδο 01.01.1997 έως 31.12.1998, δύναται να υποβάλλουν 
στον προϊστάμενο της ΔΟΥ σχετική αρχική ή συμπληρωματική δήλωση, χωρίς την 
επιβολή πρόσθετου φόρου, προσαύξησης προστίμου ή οποιασδήποτε άλλης 
κύρωσης, μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του 
δεύτερου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Ειδικώς, στις χρήσεις αυτές τα ποσά της ειδικής αποζημίωσης θα φορολογηθούν 
αυτοτελώς με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε ποσοστό πενήντα τοις 
εκατό (50%) του καθαρού ποσού τους. Με την καταβολή του παραπάνω φόρου 
εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήματος για τα δηλωθέντα 
κατά τα ανωτέρω ποσά. Η οφειλή για φόρο εισοδήματος που βεβαιώνεται με βάση 
την αρχική ή συμπληρωματική δήλωση κάθε έτους καταβάλλεται σε τριάντα έξι (36) 
ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία 
εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση 
του φόρου και η καθεμία από τις επόμενες την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες 
υπηρεσίες, ημέρα των επόμενων μηνών. Σε όσους εξοφλούν μέσα στην προθεσμία 
καταβολής της πρώτης δόσης ολόκληρο το ποσό του οφειλόμενου φόρου, για τις 
αρχικές και συμπληρωματικές δηλώσεις και των δύο ετών, παρέχεται έκπτωση 
ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) στο οφειλόμενο ποσό]. 

 
Ν. 3091/2002 [7] 

Ίσχυε αυτοτελής φορολόγηση των ποσών των αποζημιώσεων που καταβάλλονται 
στους δικαιούχους και ο φόρος υπολογιζόταν με βάση την κλίμακα της παρ. 1 του 
άρθρου 9, στο καθαρό ποσό της αποζημίωσης, μετά την αφαίρεση ποσού τριών 
χιλιάδων (3.000) ευρώ71 που δεν θεωρείται εισόδημα και παρακρατείται κατά την 
πληρωμή της στο δικαιούχο. Πλέον ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή είκοσι τοις 
εκατό (20%) μετά την αφαίρεση ποσού είκοσι χιλιάδων (20.000). 

 
Ν. 3204/2003 [8] 

Επιβάλλεται αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστή φόρου δεκαπέντε τοις εκατό 
(15%) και η ειδική αποζημίωση που καταβάλλεται, κατά τη διάταξη στους παρ. 4 του 
άρθρου 19 του Ν. 1193/1981, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 3 
του Ν. 2256/1994 (ΦΕΚ 196 Α΄), στους ιατρούς, τα πληρώματα ασθενοφόρων και το 

                                                
71

 Όπως το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών μετατράπηκε σε ευρώ με το 
Ν. 2948/2001. 
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νοσηλευτικό προσωπικό του ΕΚΑΒ, καθώς και κάθε άλλο ιατρό που εντέλλεται από 
το ΕΚΑΒ, που εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία με αεροπορικά μέσα για παροχή Α΄ 
Βοηθειών σε άτομα που ασθενούν. 

 
Ν. 3219/2004 [9] 

Στην αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) σε ποσοστό 
πενήντα τοις εκατό (50%) της αποζημίωσης που καταβάλλεται στους δικαιούχους 
από τους λογαριασμούς των Δικαιώματα Εκτελέσεως Τελωνειακών Εργασιών 
(ΔΕΤΕ), Δικαιώματα Εκτελέσεως Χημικών Εργασιών (ΔΕΧΕ) και Δικαιώματα 
Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων υπέρ Τρίτων (ΔΙΒΕΕΤ), καθώς και από τα 
ποσοστά που προβλέπονται από στους παραγράφους 7 και 38 του άρθρου 27 του ν. 
2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α΄), συμπεριλαμβάνονται και τα ποσοστά που προβλέπονται 
από το άρθρο 44 του Ν. 2873 (ΦΕΚ 285 Α΄). 

 
Ν. 3522/2006 [10] 

Μειώνεται ο συντελεστής αυτοτελής φορολόγησης, από δεκαπέντε τοις εκατό (15%) 
σε πέντε τοις εκατό (5%) στην ειδική αποζημίωση στους ιατρούς, τα πληρώματα 
ασθενοφόρων και το νοσηλευτικό προσωπικό του ΕΚΑΒ καθώς και κάθε άλλο ιατρό 
που εντέλλεται από το ΕΚΑΒ που εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία με αεροπορικά 
μέσα για παροχή Α΄ Βοηθειών σε άτομα που ασθενούν72 και στα ειδικά επιδόματα 
επικίνδυνης εργασίας73. 

                                                
72

 Όπως αυτά προστέθηκαν με το Ν. 3204/2003 παραπάνω. 
73 

Όπως αυτά προστέθηκαν με το Ν. 2459/1997 παραπάνω. 
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Εισόδημα από Ακίνητα 

20 Απόκτηση εισοδήματος από ακίνητα 

 
Ν. 2753/1999 [2] 

Στο εισόδημα από ακίνητα περιλαμβάνονται και το εισόδημα που προκύπτει από 
παραχώρηση της χρήσης σε τρίτο χωρίς αντάλλαγμα οικοδομών. 
 

21 Εισόδημα ειδικών περιπτώσεων από ακίνητα 
 

Ν. 2873/2000 [2] 
Πλέον ορίζεται ως εισόδημα από οικοδομές και όχι ως εισόδημα από ακίνητα. 

 
Ν. 2954/2001 [3] 

Προστίθενται και οι βελτιώσεις ή επεκτάσεις που γίνονται με δαπάνες του μισθωτή σε 
οικοδομή της οποίας την κυριότητα έχει ο εκμισθωτής, αν μετά τη λήξη του χρόνου 
της μίσθωσης της οικοδομής οι βελτιώσεις ή επεκτάσεις παραμένουν στην κυριότητα 
του εκμισθωτή. 

 
Ν. 3522/2006 [4] 

Δεν λογίζεται ως εισόδημα το προκύπτων από βιομηχανοστάσια που 
ιδιοχρησιμοποιούνται και χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πρώτων υλών και 
για την πρώτη εναπόθεση προϊόντων, περιλαμβάνονται και τα οικοδομήματα που 
έχουν ανεγερθεί για τη λειτουργία βιοτεχνίας, πέραν της βιομηχανίας που ίσχυε. 
 

22 Ακαθάριστο εισόδημα 
 

Ν. 2390/1996 [2] 
Κι ενώ πριν δεν λαμβανόταν υπόψη η δωρεάν παραχώρηση μεταξύ των συζύγων, 
στην περίπτωση όπου το δηλούμενο εισόδημα από εκμίσθωση γεωργικής γης ή το 
τεκμαρτό μίσθωμα από δωρεάν παραχώρηση προς οποιονδήποτε τρίτο ήταν 
μικρότερο του προσδιοριζόμενου με την αντικειμενική μέθοδο του άρθρου 42, πλέον 
δεν λαμβάνεται υπόψη η δωρεάν παραχώρηση μεταξύ των συζύγων, κατά κύριο 
επάγγελμα αγροτών ή από γονείς ηλικίας άνω των εξήντα πέντε (65) ετών σε τέκνα 
τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. 

 
Ν. 2579/1998 [3] 

Διαχωρίζεται η περίπτωση κατοίκησης οικοδομής από τον ιδιοκτήτη της από τις 
περιπτώσεις χρησιμοποίησης οικοδομής με άλλο τρόπο από τον ιδιοκτήτη, τον 
νομέα, τον επιφανειούχο, τον επικαρπωτή κ.λπ.. με άλλα λόγια από τις περιπτώσεις 
όπου ορίζεται ανώτερο και κατώτερο όριο ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος σε 
πέντε τοις εκατό (5%) και τριάμισι τοις εκατό (3.5%) επί της αξίας του ακινήτου, όπως 
η αξία αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 
1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α΄)74.  
Για την πρώτη περίπτωση, κατοίκηση οικοδομής από τον ιδιοκτήτη, το ετήσιο 
ακαθάριστο εισόδημα δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το τριάμισι τοις εκατό 
(3.5%) τις αξίας του ακινήτου, όπως αυτή προσδιορίζεται ως το γινόμενο των εξής 
παραγόντων: 
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 Διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, μισθολογικά θέματα και άλλες διατάξεις. 
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α) Τις κύριας επιφάνειας τις οικοδομής στην οποία προστίθεται και ποσοστό 20% 
τις επιφάνειας των αποθηκευτικών χώρων, καθώς και των χώρων στάθμευσης 
αυτοκινήτων που ενδεχόμενα υπάρχουν στην οικοδομή-κατοικία. 

β) Τις τιμής ζώνης για τις περιοχές που ισχύει το αντικειμενικό σύστημα 
προσδιορισμού τις αξίας των ακινήτων ή τις τιμής εκκίνησης για τις λοιπές 
περιοχές, οι οποίες ισχύουν κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους τις αυτές 
ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41α του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43 
Α΄)75. 

γ) Του διορθωτικού συντελεστή, ο οποίος ανάλογα με την τιμή ζώνης ή εκκίνησης 
του ακινήτου ορίζεται ως ακολούθως76:  

 
Τιμή ζώνης ή εκκίνησης για κάθε τετραγωνικό μέτρο Συντελεστής 
μέχρι 440 ευρώ 1,10 
από 440 έως 734 ευρώ 1,20 
από 734 έως 1174 ευρώ 1,30 
από 1174 ευρώ και πάνω 1,40 

 
δ) Του συντελεστή παλαιότητας. Ως συντελεστής παλαιότητας λαμβάνεται τις που 

ισχύει κάθε φορά στη φορολογία κεφαλαίου για τον προσδιορισμό τις αξίας 
κτιρίων με βάση την τιμή ζώνης. Το τεκμαρτό μίσθωμα μιας ή περισσοτέρων 
εξοχικών κατοικιών υπολογίζεται σε καθεμία από αυτές για τρεις (3) μήνες το 
έτος. Οι διατάξεις των τεσσάρων τελευταίων εδαφίων τις προηγούμενης 
παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση αυτή. 

 
Ν. 2753/1999 [4] 

Προστίθεται η περίπτωση που ο φορολογούμενος λάβει το εκκαθαριστικό σημείωμα 
μετά την 31η Δεκεμβρίου του οικείου οικονομικού έτους, όπου η προσφυγή ασκείται 
μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο 66 του Ν. 2717/1999 (ΦΕΚ 97 Α΄)77 
και όχι όπως ίσχυε στο άρθρο 77 του Ν. 4125/1960 (ΦΕΚ 202 Α΄)78. 
 

23 Καθαρό Εισόδημα 
 

Ν. 2390/1996 [2] 
Εκπίπτει από το ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα το ποσό τις αποζημίωσης που 
καταβάλλει βάσει νόμου, ο εκμισθωτής στο μισθωτή για τη λύση τις μισθωτικής 
σχέσης ακινήτου, μέχρι του ύψους του ακαθάριστου εισοδήματος που αποκτά ο 
εκμισθωτής από το ακίνητο αυτό, κατά το έτος που καταβλήθηκε η αποζημίωση. 
Τυχόν αρνητικό ποσό δεν συμψηφίζεται με άλλα εισοδήματα του φορολογουμένου. 
[Σημείωση: Εφαρμογή για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από 01.01.1994 και 
μετά]. 
 

Ν. 2892/2001 [3] 
Στην έκπτωση από το ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα, ποσοστού δέκα τοις εκατό 
(10%) για αποσβέσεις και ποσοστού μέχρι δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για 
ασφάλιστρα κατά κινδύνου πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, εξόδων επισκευής και 
συντήρησης, καθώς και για την αμοιβή δικηγόρου για δίκες σε διαφορές απόδοσης 
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 Διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, μισθολογικά θέματα και άλλες διατάξεις. 
76

 Όπως οι τιμές των 150, 250 και 400 χιλιάδων δραχμών μετατράπηκαν σε ευρώ με το Ν. 
2948/2001. 
77

 Κώδικας διοικητικής δικονομίας. 
78

Περί κυρώσεως του κώδικα φορολογικής δικονομίας και περί τροποποιήσεως και 
συμπληρώσεως του οργανισμού των φορολογικών δικαστηρίων και καθορισμού των τελών 
διαδικασίας. 



Κατηγορίες Εισοδήματος 

100 
 

μισθίου ή καθορισμού μισθώματος, αφαιρείται η περίπτωση των οικοδομών που 
χρησιμοποιούνται ως σανατόρια και εισάγεται αυτή των οικοδομών που 
χρησιμοποιούνται ως νοσοκομεία. Προστίθεται ότι ειδικά για οικοδομές που έχουν 
χαρακτηρισθεί διατηρητέες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το ποσοστό 
δεκαπέντε τοις εκατό (15%) διπλασιάζεται. 
 

Ν. 3522/2006 [4] 
Όσον αφορά τις οικοδομές που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, οικοτροφεία, 
σχολεία, φροντιστήρια, αίθουσες κινηματογράφων ή θεάτρων, ξενοδοχεία και 
νοσοκομεία ή κλινικές, μειώνεται το ποσοστό, από δέκα τοις εκατό (10%) σε πέντε 
τοις εκατό (5%), της έκπτωσης των αποσβέσεων, από το ακαθάριστο εισόδημα από 
ακίνητα, και αυξάνεται το ποσοστό, από δεκαπέντε τοις εκατό (15%) σε σαράντα τοις 
εκατό (40%) για ασφάλιστρα κατά του κινδύνου πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, για 
έξοδα επισκευής και συντήρησης, καθώς και για την αμοιβή δικηγόρου για δίκες σε 
διαφορές απόδοσης μισθίου ή καθορισμού μισθώματος. Στην περίπτωση αυτή 
περιλαμβάνονται και οι δικαστικές δαπάνες.  
Όσον αφορά οικοδομές που χρησιμοποιούνται για άλλες χρήσεις, μειώνεται το 
ποσοστό, από πέντε τοις εκατό (5%) σε τρία τοις εκατό (3%), για αποσβέσεις και 
αυξάνεται το ποσοστό, από πέντε τοις εκατό (5%) σε σαράντα τοις εκατό (40%), για 
ασφάλιστρα κατά του κινδύνου πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, για έξοδα επισκευής 
και συντήρησης, καθώς και για την αμοιβή δικηγόρου για δίκες σε διαφορές 
απόδοσης μισθίου ή καθορισμού μισθώματος. Στην περίπτωση αυτή 
περιλαμβάνονται και οι δικαστικές δαπάνες. 
Για το εισόδημα από οικοδομές, που προκύπτει σύμφωνα με τη αξία που έχει κατά το 
χρόνο ανέγερσή της η οικοδομή που ανεγέρθηκε με δαπάνες του μισθωτή σε έδαφος 
του οποίου τη κυριότητα έχει ο εκμισθωτής και όταν μετά τη λήξη του χρόνου της 
μίσθωσης του εδάφους η οικοδομή παραμένει στην κυριότητα του εκμισθωτή, 
μειώνεται το ποσοστό της έκπτωσης, από πέντε τοις εκατό (5%) σε τρία τοις εκατό 
(3%), συνολικά για αποσβέσεις και ασφάλιστρα μαζί (όπως παραπάνω). 
Για το εισόδημα από γήπεδα, ιδιαίτερα όταν αυτά χρησιμοποιούνται ως αποθήκες, 
εργοστάσια ή εργαστήρια ή ως χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, θεαμάτων, 
καφενείων, γυμναστηρίων και γενικά για κάθε άλλη χρήση, αυξάνεται το ποσοστό 
έκπτωσης από πέντε τοις εκατό (5%) συνολικά για αποσβέσεις και λοιπά 
ασφάλιστρα (βλ. παραπάνω) σε τρία τοις εκατό (3%) για αποσβέσεις και σαράντα 
τοις εκατό για ασφάλιστρα κ.λπ. χωριστά. 
Για το εισόδημα από αντάλλαγμα που καταβάλλεται για την παραχώρηση χώρου για 
την τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών και κάθε είδους διαφημίσεων, αυξάνεται το 
ποσοστό έκπτωσης από πέντε τοις εκατό (5%) συνολικά για αποσβέσεις και λοιπά 
ασφάλιστρα (βλ. παραπάνω) σε τρία τοις εκατό (3%) για αποσβέσεις και σαράντα 
τοις εκατό για ασφάλιστρα κ.λπ. χωριστά. 
Για το εισόδημα από που προκύπτει από τη διαφορά του μισθώματος και του 
υπομισθώματος ακινήτων, που εκμισθώνονται για οποιαδήποτε χρήση, αυξάνεται το 
ποσοστό έκπτωσης από πέντε τοις εκατό (5%) συνολικά για αποσβέσεις και λοιπά 
ασφάλιστρα (βλ. παραπάνω) σε τρία τοις εκατό (3%) για αποσβέσεις και σαράντα 
τοις εκατό για ασφάλιστρα κ.λπ. χωριστά. 
Καταργείται ο διπλασιασμός του ποσοστού του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για 
ασφάλιστρα κ.λπ. για οικοδομές που έχουν χαρακτηρισθεί διατηρητέες. 

 
Ν. 3610/2007 [5] 

Στην έκπτωση των αμοιβών των δικηγόρων αφαιρείται η αναφορά για δίκες σε 
διαφορές μισθίου ή καθορισμού μισθώματος και περιλαμβάνονται οι αντίστοιχες 
αμοιβές για δίκες μισθωτικών διαφορών ή διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών και 
διαχειριστών ιδιοκτησίας κατά ορόφους. Προστίθεται ότι σε περίπτωση που 
καταβάλλονται σε υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ελαιοχρωματιστές και λοιπά 
επαγγέλματα που αφορούν επισκευή και συντήρηση οικοδομών δαπάνες για παροχή 
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υπηρεσιών οι οποίες υπερβαίνουν το ποσό της έκπτωσης (μέχρι ποσοστό σαράντα 
τοις εκατό), το υπερβάλλον ποσό αυτών προστίθεται στις δαπάνες της 
υποπερίπτωσης δδ της περίπτωσης η της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ΚΦΕ.  
[Σημείωση: Εφαρμογή για δαπάνες που πραγματοποιούνται από την 1η Αυγούστου 
2007 και μετά]. 

 

6.2 Απαλλαγή από το εισόδημα από ακίνητα και 
συμπληρωματικός φόρος 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Από το εισόδημα από ακίνητα απαλλάσσεται το ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από 
ιδιοκατοίκηση της κύριας κατοικίας του φορολογουμένου, εμβαδού μέχρι διακόσια 
(200) τετραγωνικά μέτρα. 
Αν στο συνολικό εισόδημα περιλαμβάνεται και εισόδημα από ακίνητα, εκτός από το 
απαλλασσόμενο εισόδημα από ιδιοκατοίκηση κύριας και δευτερεύουσας κατοικίας, το 
ακαθάριστο ποσό αυτού υποβάλλεται και σε συμπληρωματικό φόρο, ο οποίος 
υπολογίζεται με συντελεστή τρία τοις εκατό (3%). Το ποσό του συμπληρωματικού 
φόρου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το ποσό του φόρου που αναλογεί στο 
συνολικό καθαρό εισόδημα, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 279 του άρθρου 9, 
κατά περίπτωση. 
Ειδικώς ο συντελεστής του τρία τοις εκατό (3%) αυξάνεται σε έξι τοις εκατό (6%) και 
επιβάλλεται στο ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως 
κατοικίες, εφόσον η επιφάνεια καθεμιάς από αυτές υπερβαίνει τα τριακόσια (300) 
τετραγωνικά μέτρα. 

 
Ν. 2459/1997 [2] 

Μείωση των τετραγωνικών μέτρων της κύριας κατοικίας από διακόσια (200) σε 
εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικά μέτρα, μέχρι τα οποία απαλλάσσεται από το 
εισόδημα από ακίνητα το ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση της 
κύρια κατοικίας του φορολογουμένου.  

 
Ν. 2753/1999 [3] 

Η επιφάνεια της κύριας κατοικίας, μέχρι την οποία απαλλάσσεται από το εισόδημα 
από ακίνητα το ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση της κύριας 
κατοικίας του φορολογουμένου, προσαυξάνεται κατά είκοσι (20) τετραγωνικά μέτρα 
για κάθε τέκνο μετά το δεύτερο που βαρύνει τον φορολογούμενο. 
Από το εισόδημα από ακίνητα απαλλάσσεται και το τεκμαρτό εισόδημα που 
προκύπτει από τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης κατοικίας από το γονέα που έχει 
την κυριότητα ή την επικαρπία αυτής προς τα τέκνα του ή από τα τέκνα που έχουν 
την κυριότητα ή την επικαρπία αυτής προς τους γονείς τους, προκειμένου να 
χρησιμοποιηθεί ως κατοικία. 
Μειώνεται ο συντελεστής με βάση τον οποίο υπολογίζεται ο φόρος στο ακαθάριστό 
ποσό του εισοδήματος από ακίνητα, σε περίπτωση που περιλαμβάνεται στο 
συνολικό εισόδημα, εκτός από το απαλλασσόμενο εισόδημα από ιδιοκατοίκηση 
κύριας και δευτερεύουσας κατοικίας, από τρία τοις εκατό (3%) σε ενάμισι τοις εκατό 
(1.5%). Μειώνεται και ο συντελεστής που επιβάλλεται στο ακαθάριστο εισόδημα από 
ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, εφόσον η επιφάνεια καθεμιάς από αυτές 
υπερβαίνει τα 300 τετραγωνικά μέτρα, από έξι τοις εκατό (6%) σε τρία τοις εκατό 
(3%). 
 

Ν. 2873/2000 [4] 

                                                
79

 Με τον Ν. 3091/2002 προστίθεται και η αναφορά στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 9. 
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Η επιφάνεια της κύριας κατοικίας, μέχρι την οποία απαλλάσσεται από το εισόδημα 
από ακίνητα το ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση της κύριας 
κατοικίας του φορολογουμένου, προσαυξάνεται κατά είκοσι (20) τετραγωνικά μέτρα 
για καθένα από τα δύο τέκνα και κατά τριάντα (30) τετραγωνικά μέτρα για κάθε τέκνο 
από το τρίτο και μετά. 

 
Ν. 3091/2002 [5] 

Καταργούνται: 
1. το όριο επιφάνειας της κύριας κατοικίας 
2. οι διατάξεις περί προσαύξησης της επιφάνειας αυτής λόγω τέκνων 
3. η διάταξη περί απαλλαγής μίας μόνο ιδιοκατοικούμενης δευτερεύουσας 

κατοικίας σε περίπτωση που το εμβαδόν της ιδιοκατοικούμενης κύριας 
κατοικίας ήταν μικρότερο από το απαλλασσόμενο όριο και μέχρι της διαφοράς 
αυτής 

4. η περίπτωση συνιδιοκτησίας, όπου το συνολικό ποσό που απαλλάσσεται 
αφαιρείται αναλογικά από το ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από 
ιδιοκατοίκηση του καθενός με βάση το ποσοστό συνιδιοκτησίας του 

5. η εφαρμογή της περίπτωσης αυτής και για το τεκμαρτό εισόδημα, το οποίο 
αποκτούν ομογενείς ή Έλληνες μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, από 
ιδιοκατοίκηση μίας μόνο κατοικίας που βρίσκεται στην Ελλάδα 

Πλέον από το εισόδημα από ακίνητα απαλλάσσεται το ακαθάριστο τεκμαρτό 
εισόδημα από ιδιοκατοίκηση γενικά. 
 

Ν. 3427/2005 [6] 
Στην περίπτωση της απαλλαγής του τεκμαρτού εισοδήματος που προκύπτει από τη 
δωρεάν παραχώρηση της χρήσης κατοικίας από το γονέα που έχει την κυριότητα ή 
την επικαρπία αυτής προς τα τέκνα του ή από τα τέκνα που έχουν την κυριότητα ή 
την επικαρπία αυτής προς τους γονείς τους, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως 
κατοικία, τίθεται περιορισμός εμβαδού μέχρι εκατό (100) τετραγωνικά μέτρα και μόνο 
προκειμένου η κατοικία να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία. 

 
Ν. 3522/2006 [7] 

Αυξάνεται το επιτρεπόμενο όριο εμβαδού, από εκατό (100) σε διακόσια (200) 
τετραγωνικά μέτρα, όσον αφορά τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης κατοικίας. 
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Εισόδημα από κινητές Αξίες 
 

24 Απόκτηση εισοδήματος80 
 
Περίπτωση γ παραγράφου 1 άρθρου 24 

 
Ν. 2443/1996 [2] 

Εισόδημα από κινητές αξίες είναι και αυτό που προκύπτει από τόκους με τις οποίους 
πιστώνεται ο «Λογαριασμός Νεότητας Προσωπικού ΟΤΕ», που τηρείται στον 
Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας ΑΕ και ο οποίος αποτελείται σύμφωνα με τον 
κανονισμό λειτουργίας του λογαριασμού αυτού από την τοποθέτηση των μηνιαίων 
εισφορών των υπαλλήλων του με σκοπό τη χορήγηση εφάπαξ χρηματικής παροχής 
στα ενήλικα τέκνα τις. Επί των τόκων αυτών ενεργείται παρακράτηση φόρου με 
συντελεστή 15% εξαντλουμένης τις φορολογικής υποχρέωσης των δικαιούχων για τα 
εισοδήματα αυτά. Οι διατάξεις των παραγράφων 4 περίπτωση β΄ και 5 περίπτωση α΄ 
του άρθρου 54 εφαρμόζονται αναλόγως και στα εισοδήματα τις περίπτωσης τις.  

 
Ν. 2459/1997 [3] 

Εισόδημα από κινητές αξίες είναι και αυτό που προκύπτει από συμβάσεις ή πράξεις 
επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, εφόσον ο δικαιούχος του 
εισοδήματος είναι κάτοικος Ελλάδας και δεν είναι επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία 
τρίτης κατηγορίας του ΚΒΣ ή εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου ή αμοιβαίο 
κεφάλαιο του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α΄)81. Ως παράγωγα χρηματοοικονομικά 
προϊόντα νοούνται τα χρηματοοικονομικά μέσα που ορίζονται στις υποπεριπτώσεις 
γγ΄ έως και ζζ΄ της περίπτωσης α΄ τις παραγράφου 1 και στην παράγραφο 2 του 
άρθρου 2 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α΄)82, καθώς και αυτά που καθορίζονται με τις 
πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας τις Ελλάδος.  

 
Ν. 2523/1997 [3] 

Ως παράγωγο χρηματοοικονομικό προϊόν θεωρείται και κάθε σύμβαση SWAP επί 
συναλλάγματος, ανεξάρτητα από το χρόνο σύναψής της, ως ενιαίας ή ως σύνολο επί 
μέρους συμβάσεων. 

 
Ν. 2753/1999 [4] 

Εισόδημα από κινητές αξίες, πέραν το προκύπτων από κέρδη αμοιβαίων κεφαλαίων, 
θεωρείται και η πρόσθετη αξία που αποκτούν οι μεριδιούχοι αμοιβαίων κεφαλαίων 
από την εξαγορά μεριδίων σε τιμή ανώτερη τις τιμής κτήσης. 
 

                                                
80

 Εκ παραδρομής γινόταν αναφορά, ως μη λογιζόμενο εισόδημα από τόκους, το 
αναφερόμενο στην παράγραφο 4 του άρθρου 42 το οποίο διορθώθηκε με το Ν. 2873/2000 σε 
άρθρο 48 (Πάσης φύσεως τόκοι που καταβάλλονται σε αρχιτέκτονες, μηχανικούς και 
τοπογράφους λόγω καθυστέρησης είσπραξης των αμοιβών τους για προσφερθείσες από 
αυτούς υπηρεσίες). 
81

 Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και 
εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις. 
82

 Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των 
επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άυλες 
μετοχές. 
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26 Χρόνος απόκτησης του εισοδήματος 
  

Ν. 2459/1997 [2] 
Χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από κινητές αξίες, για τα εισοδήματα που 
αναφέρονται στην περίπτωση η΄ τις παραγράφου 1 του άρθρου 2483, όπως αυτά 
προστέθηκαν με τον ίδιο νόμο 2459/1997, θεωρείται ο χρόνος λήξης τις σύμβασης. 
Κάθε ανανέωση ή παράταση τις σύμβασης θεωρείται για την εφαρμογή τις διάταξης 
τις ως νέα σύμβαση. 
[Σημείωση: Ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από τις 8 Ιανουαρίου 1997 και 
μετά]. 
 

6.3 Απαλλαγή από το εισόδημα από κινητές αξίες 
 

Ν. 2386/1996 [2] 
Εξαιρούνται και οι τόκοι καταθέσεων πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν με τη 
μορφή αμιγούς πιστωτικού συνεταιρισμού του Ν.1667/1986 (ΦΕΚ 196 Α΄) σε άλλες 
τράπεζες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι υποχρεωτικές ή μη καταθέσεις 
αυτών στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

 
Ν. 2459/1997 [3] 

Όσον αφορά τις τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν με τη μορφή 
αμιγούς πιστωτικού συνεταιρισμού του Ν.1667/1986 (ΦΕΚ 196 Α΄), απαλλάσσονται 
πλέον μόνον οι τόκοι από υποχρεωτικές καταθέσεις αυτών στην Τράπεζα της 
Ελλάδος και όχι σε όλες τις τράπεζες όπως ίσχυε. 

 
Ν. 3091/2002 [4] 

Στην εξαίρεση των τόκων οποιασδήποτε μορφής κατάθεσης σε τράπεζες που είναι 
στην Ελλάδα ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, εφόσον το ποσό αυτής ήταν σε ξένο 
νόμισμα, γίνεται αναφορά σε τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα κι όχι όπως 
ίσχυε που βρίσκονται στην Ελλάδα ενώ, τέλος, το ποσό των καταθέσεων πρέπει να 
μην είναι σε ευρώ και ο δικαιούχος να είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού. 
Στην εξαίρεση των τόκων εκούσιων καταθέσεων όψεως ή ταμιευτηρίου στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, το ποσό των καταθέσεων πρέπει να μην είναι σε ευρώ 
και ο δικαιούχος να είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού. 
Καταργείται η εξαίρεση των τόκων καταθέσεων στεγαστικού ταμιευτηρίου, εφόσον το 
προϊόν τους χρησιμοποιούταν αποκλειστικώς για την εξασφάλιση στεγαστικών 
δανείων84. 
Καταργείται η εξαίρεση των τόκων καταθέσεων σε δραχμές μετατρέψιμες σε 
συνάλλαγμα, στις οποίες όμως δεν περιλαμβανόταν οι τόκοι των καταθέσεων ή 
ομολόγων ή ομολογιακών δανείων με ρήτρα ξένου νομίσματος. 
Καταργείται η εξαίρεση τόκων προθεσμιακών καταθέσεων, που έχουν συναφθεί 
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1990 και για το χρονικό διάστημα μέχρι την πρώτη 
ανανέωσή τους μετά από αυτήν την ημερομηνία. 
Καταργείται η εξαίρεση τόκων καταθέσεων σε δραχμές μη κατοίκων Ελλάδας. 
Απαλλάσσονται από το εισόδημα από κινητές αξίες τα κέρδη αμοιβαίων κεφαλαίων 
του Ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α΄)85 και του Ν. 2778/1999 (ΦΕΚ 295 Α΄)86, καθώς και η 
                                                
83

 Εισόδημα από συμβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, 
εφόσον ο δικαιούχος του εισοδήματος είναι κάτοικος Ελλάδας και δεν είναι επιτηδευματίας 
που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας του ΚΒΣ ή εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου ή αμοιβαίο 
κεφάλαιο του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α΄). Τέλος προστίθενται οι συμβάσεις SWAP επί 
συναλλάγματος με το Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄). 
84

 Οι περιπτώσεις ε, η, θ, ι, ια, ιγ και ιε αναριθμήθηκαν σε γ, δ, ε, στ, ζ, η και θ, αντίστοιχα με 
την παράγραφο 6 του άρθρου 2 του Ν. 3091/2002. 
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πρόσθετη αξία που αποκτούν οι μεριδιούχοι αυτών των αμοιβαίων κεφαλαίων από τη 
εξαγορά των μεριδίων τους σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης, επιφυλασσομένων 
των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του Ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α΄)87 
και της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του Ν. 2778/1999 (ΦΕΚ 295 Α΄)88. Η πιο πάνω 
απαλλαγή ισχύει και για τα αμοιβαία κεφάλαια που έχουν συσταθεί σε άλλο κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Όσον αφορά την απαλλαγή των τόκων των ομολογιακών δανείων που εκδίδει η 
Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων σε δραχμές ή συνάλλαγμα, στην Ελλάδα ή στο 
εξωτερικό, πλέον αντί δραχμές γίνεται αναφορά σε ευρώ και επιπλέον εισάγεται η 
επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 12. 
Καταργείται η απαλλαγή των τόκων ομολογιακών δανείων που εκδίδονται από 
δήμους και κοινότητες. 
Καταργείται η απαλλαγή των τόκων εντόκων τίτλων που εκδίδονται στην Ελλάδα, με 
τις εγκρίσεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσίας, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων, το Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως, τη Διεθνή Τράπεζα 
Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και 
Αναπτύξεως και την Ασιατική Τράπεζα Αναπτύξεως. 

 
Ν. 3296/2004 [5] 

Καταργείται η απαλλαγή των κερδών αμοιβαίων κεφαλαίων του Ν 1969/1991 (ΦΕΚ 
167 Α΄)89. 
Προστίθεται η απαλλαγή των κερδών αμοιβαίων κεφαλαίων του Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 
210 Α΄)90. 
Για την απαλλαγή της πρόσθετης αξίας που αποκτούν οι μεριδιούχοι των αμοιβαίων 
κεφαλαίων από την εξαγορά των μεριδίων τους σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης, 
προστίθεται η επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του Ν. 
3283/2004 (ΦΕΚ 210 Α΄)91 και καταργείται η αναφερόμενη επιφύλαξη της διάταξης 
της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του Ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α΄). 
Καταργείται που έχουν συσταθεί σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
προστίθεται η απαλλαγή από τα κέρδη των αμοιβαίων κεφαλαίων των 
εγκαταστημένων σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε κράτος του 
Ευρωπαϊκού οικονομικού Χώρου / Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών 
(ΕΟΧ/ΕΖΕΣ). 

 
Ν. 3522/2006 [6] 

Καταργείται η εξαίρεση των τόκων καταθέσεων των τραπεζών και των πιστωτικών 
ιδρυμάτων, που λειτουργούν με τη μορφή αμιγούς πιστωτικού συνεταιρισμού του 
Ν.1667/1986 (ΦΕΚ 196 Α΄), στην Τράπεζα της Ελλάδος 
Καταργείται η εξαίρεση των τόκων καταθέσεων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στην Τράπεζα της Ελλάδος. 
[Σημείωση: Ισχύει για τόκους που προκύπτουν από την 1η Ιανουαρίου 2007 και 
μετά]. 
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Εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις 
 

28 Απόκτηση Εισοδήματος 
 

Ν. 2390/1996 [2] 
Θεωρείται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, πέραν των επιχειρηματικών 
αμοιβών του ομόρρυθμου εταίρου και του εταίρου διαχειριστή ΕΠΕ και η 
επιχειρηματική αμοιβή του κοινωνού παίρνοντας σαν βάση τα άρθρα 10 και 109, αντί 
64 και 109. 

 
Ν. 2459/1997 [3] 

Θεωρούνται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και οι αποδόσεις από 
συμβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων που 
πραγματοποιούν επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του ΚΒΣ. Ως 
παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα νοούνται τα χρηματοοικονομικά μέσα που 
αναφέρονται στην περίπτωση η΄ τις παραγράφου 1 του άρθρου 24. 
[Σημείωση: Ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από τις 8 Ιανουαρίου 1997 και 
μετά]. 

 
Ν. 2648/1998 [4] 

Απαλλάσσεται του φόρου, κατ΄ εξαίρεση, η υπερτίμηση από την αναγκαστική 
απαλλοτρίωση ακινήτου, το οποίο ιδιοχρησιμοποιείται ή έχει ιδιοχρησιμοποιηθεί για 
την άσκηση του αντικειμένου των εργασιών τις επιχείρησης, εφόσον εμφανίζεται σε 
ιδιαίτερο λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού και φορολογείται σε περίπτωση 
διανομής του ή διάλυσης της επιχείρησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  
Επίσης, εξαιρείται το υπερτίμημα που προκύπτει από την αναγκαστική 
απαλλοτρίωση ακινήτου κατά τον υπολογισμό του υπερτιμήματος από την πώληση 
ακινήτου όπου ως τιμή πώλησης δεν δύναται να ληφθεί ποσό μικρότερο της αξίας 
της προσδιοριζόμενης σύμφωνα με τις διατάξεις περί φορολογίας μεταβίβασης 
ακινήτων.  

 
Ν. 2682/1999 [5] 

Ειδικά για τα ακίνητα που αποτέλεσαν αντικείμενο σύμβασης χρηματοδοτικής 
μίσθωσης του ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α΄)92 και μεταβιβάζονται είτε λόγω λήξης της 
σύμβασης τους ή εξαγοράζονται πριν από τη λήξη της μίσθωσης από το μισθωτή, ως 
αξία πώλησης αυτών λαμβάνεται αυτή που καθορίζεται από τους όρους της 
σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης που είχε υπογραφεί και όχι όπως ισχύει για τις 
υπόλοιπες περιπτώσεις ότι ως τιμή πώλησης δεν δύναται να ληφθεί ποσό μικρότερο 
της αξίας της προσδιοριζόμενης σύμφωνα με τις διατάξεις περί φορολογίας 
μεταβίβασης ακινήτων. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις 
περιπτώσεις που το ακίνητο μεταβιβάζεται σε τρίτο πρόσωπο πλην του μισθωτή ή 
των κληρονόμων του, εφόσον υπεισέλθουν στη θέση του θανόντος μισθωτή, λόγω 
κληρονομικής διαδοχής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 
Ν. 2753/1999 [5] 

Για τις επιχειρήσεις αγοραπωλησίας ακινήτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 34, προστίθεται ότι ως αξία πώλησης λαμβάνεται αυτή που 
προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43 
Α΄)93. Αν τις το τίμημα που αναφέρεται στα οικεία πωλητήρια συμβόλαια είναι 
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μεγαλύτερο από την πιο πάνω αξία, ως ακαθάριστο έσοδο λαμβάνεται το 
αναφερόμενο σε αυτά τα συμβόλαια τίμημα. Ειδικά, για τις περιοχές που δεν ισχύει 
το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού τις αξίας των ακινήτων, ως ακαθάριστα 
έσοδα λαμβάνονται: 
αα) Το τίμημα από τις πωλήσεις των πιο πάνω ακινήτων που αναφέρεται στα οικεία 

πωλητήρια συμβόλαια. 
ββ) Η διαφορά μεταξύ του τιμήματος τις αξίας, κατά περίπτωση, που 

φορολογήθηκε και τις πραγματικής αξίας του ακινήτου, η οποία εξευρίσκεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων. 

Διαγράφεται το εδάφιο το οποίο αναφέρει ότι η διαφορά μεταξύ τις αγοραίας τιμής 
του ακινήτου το οποίο πουλήθηκε και τις αγοραίας αξίας αυτού κατά το χρόνο της 
αγοράς μειώνεται με τις δαπάνες του άρθρου 31 που βαρύνουν τον πωλητή. 
Όσον αφορά την ωφέλεια που πραγματοποιείται από οργανωμένη επιχείρηση 
πώλησης οικοπέδων ή αγροτεμαχίων τα οποία προέρχονται από εδαφικές εκτάσεις 
της επιχείρησης και βρίσκονται εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως, δήμου ή κοινότητας 
και οι οποίες έχουν κατατμηθεί ή ρυμοτομηθεί, καταργείται ο ορισμός της ωφέλειας 
ως η επιπλέον διαφορά μεταξύ της αγοραίας αξίας της έκτασης η οποία πουλήθηκε 
και της αγοραίας αξίας της πριν από την κατάτμηση ή τη ρυμοτόμηση. 
Πλέον ορίζεται ως ωφέλεια η επιπλέον διαφορά μεταξύ της αξίας της έκτασης η 
οποία πουλήθηκε και της αξίας της πριν από την κατάτμηση ή ρυμοτόμηση. Επίσης 
ως αξία πώλησης λαμβάνεται αυτή που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 41 του Ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α΄)94. Αν όμως το τίμημα που αναφέρεται στα 
οικεία πωλητήρια συμβόλαια είναι μεγαλύτερο από την πιο πάνω αξία, ως 
ακαθάριστο έσοδο λαμβάνεται το αναφερόμενο σε αυτά τα συμβόλαια τίμημα. Ειδικά, 
για τις περιοχές που δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας 
των ακινήτων, ως ακαθάριστα έσοδα λαμβάνονται: 
αα) Το τίμημα από τις πωλήσεις των πιο πάνω ακινήτων που αναφέρεται στα οικεία 

πωλητήρια συμβόλαια. 
ββ) Η διαφορά μεταξύ του τιμήματος τις αξίας, κατά περίπτωση, που 

φορολογήθηκε και τις πραγματικής αξίας του ακινήτου, η οποία εξευρίσκεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων.  

 
Ν. 3091/2002 [6] 

Παύει να θεωρείται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις η επιχειρηματική 
αμοιβή του εταίρου διαχειριστή ΕΠΕ. 
Για τη θεώρηση ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις των επιχειρηματικών 
αμοιβών του ομόρρυθμου εταίρου και του κοινωνού δεν αναφέρονται οι διατάξεις του 
άρθρου 109. 
Προστίθενται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις ο μισθός και οι κάθε είδους 
απολαβές που καταβάλλονται από ΕΠΕ σε εταίρους της για υπηρεσίες που 
παρέχουν σε αυτή, εφόσον οι εταίροι είναι ασφαλισμένοι για τις υπηρεσίες αυτές σε 
οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο εκτός του ΙΚΑ. 

 
Ν. 3220/2004 [7] 

Απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος η υπεραξία που προκύπτει από την 
πώληση ακινήτου επιχείρησης σε εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης, για το οποίο 
στη συνέχεια θα συναφθεί σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταξύ εταιρίας 
χρηματοδοτικής μίσθωσης και της πωλήτριας επιχείρησης, με την προϋπόθεση ότι 
θα εμφανισθεί σε ιδιαίτερο λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού, το οποίο 
φορολογείται, σε περίπτωση διανομής ή διάλυσης της επιχείρησης, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. Για τον προσδιορισμό της υπεραξίας, ως τιμή πώλησης 
λαμβάνεται αυτή που ορίζεται στη σύμβαση. Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων 
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εδαφίων δεν εφαρμόζονται για συμβάσεις αγοράς ακινήτων στις οποίες 
αντισυμβαλλόμενος είναι εξωχώρια εταιρία.  
Απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος η υπεραξία που προκύπτει κατά την 
εισφορά ακινήτων που βρίσκονται στις Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής 
Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του Ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254 
Α΄)95, σε επιχείρηση – φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης των ΠΟΤΑ. Κατά τον 
υπολογισμό του υπερτιμήματος από την πώληση ακινήτου, εξαιρουμένου του 
υπερτιμήματος που προκύπτει από την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου, ως 
τιμή πώλησης δεν δύναται να ληφθεί ποσό μικρότερο της αξίας της 
προσδιοριζόμενης σύμφωνα με τις διατάξεις περί φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων. 
[Σημείωση: Εφαρμογή για πράξεις που ενεργούνται από την 1η Ιανουαρίου 2003 και 
μετά]. 

 
Ν. 3522/2006 [8] 

Θεωρείται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και η ωφέλεια επιχείρησης, που 
προκύπτει από την παραίτηση πιστώτριας επιχείρησης από την είσπραξη χρέους, η 
οποία λαμβάνει χώρα μέσα στα πλαίσια της επαγγελματική τους συνεργασίας. Στην 
περίπτωση αυτή δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί φορολογίας δωρεών. 

 
Ν. 3763/2009 [9] 

Για τη θεώρηση ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις των επιχειρηματικών 
αμοιβών του ομόρρυθμου εταίρου και του κοινωνού προστίθεται η αναφορά στις 
διατάξεις του άρθρου 109. 
[Σημείωση: Ισχύει για εισοδήματα οικονομικού έτους 2010 που προκύπτουν από 1ης 
Ιανουαρίου 2009 και μετά]. 
 

29 Διαχειριστική περίοδος 
 

[Επιχειρήσεις με βιβλία τρίτης κατηγορίας] 
Ν. 2238/1994 [1] 

Κατά εξαίρεση, του κλεισίματος της διαχειριστικής περιόδου των επιχειρήσεων που 
τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του ΚΒΣ στις 30 Ιουνίου ή στις 31 Δεκεμβρίου κάθε 
έτος, μπορεί να κλείνει τη διαχείρισή του: 

α) το υποκατάστημα, πρακτορείο ή άλλη εγκατάσταση στην Ελλάδα αλλοδαπής 
επιχείρησης κατά το χρόνο που κλείνει τη διαχείρισή του το κεντρικό κατάστημα 
στην αλλοδαπή, 

β) η ημεδαπή επιχείρηση, στην οποία μετέχει αλλοδαπή τοιαύτη με ποσοστό 
κεφαλαίου πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον κατά το χρόνο που κλείνει τη 
διαχείριση της η αλλοδαπή επιχείρηση. 

 
Ν. 2753/1999 [2] 

Επιπλέον προστίθενται οι περιπτώσεις: 
γ) η ημεδαπή επιχείρηση στο κεφάλαιο της οποίας μετέχει με ποσοστό 

τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) άλλη ημεδαπή επιχείρηση, στην οποία 
μετέχει αλλοδαπή επιχείρηση με το ίδιο ή μεγαλύτερο ποσοστό, κατά το χρόνο 
που κλείνει τη διαχείρισή της η αλλοδαπή επιχείρηση. 

δ) η ημεδαπή επιχείρηση στο κεφάλαιο της οποίας μετέχει με ποσοστό 
τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) άλλη ημεδαπή επιχείρηση, κατά το 
χρόνο που κλείνει τις διαχείρισή τις η συμμετέχουσα επιχείρηση. 

Προστίθεται ότι επί αλλαγής του χρόνου λήξης της διαχειριστικής περιόδου της 
αλλοδαπής επιχείρησης ή της συμμετέχουσας, οι επιχειρήσεις των παραπάνω 
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περιπτώσεων α, β, γ και δ μπορούν, χωρίς έγκριση του προϊσταμένου της ΔΟΥ, να 
προσαρμόζουν το χρόνο λήξης της διαχειριστικής περιόδου με αυτόν της αλλοδαπής 
ή της συμμετέχουσας επιχείρησης. 

 
Ν. 2873/2000 [3] 

Η προσαρμογή των άνω περιπτώσεων α, β, γ και δ μπορεί να γίνεται είτε με 
επιμήκυνση είτε με σύντμηση της διαχειριστικής περιόδου. 
Καταργείται η μετάθεση χρόνου λήξης της διαχειριστικής περιόδου, με την επιφύλαξη 
όσων ορίζονταν στις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3, μόνο εφόσον αποχρώντες 
λόγοι, που ανάγονται στην ουσιώδη μεταβολή του αντικειμένου των εργασιών της 
επιχείρησης που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας του ΚΒΣ, επιβάλλουν τούτο. Πλέον 
επιτρέπεται η αλλαγή χρόνου λήξης της διαχειριστικής περιόδου με σύντμηση ή 
επιμήκυνση αυτής, εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι που την επιβάλλουν. Η αίτηση 
υποβάλλεται το αργότερο ένα (1) μήνα πριν από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου 
ή πριν από την αιτούμενη λήξη της υπό σύντμηση διαχειριστικής περιόδου.  
 

30 Ακαθάριστο εισόδημα 
 
Περίπτωση α΄ παρ. 2 άρθρο 30 

Ν. 3220/2004 
Καταργείται, όσον αφορά τον προσδιορισμό των ακαθάριστων εσόδων των 
εμπορικών επιχειρήσεων με βάση τα δεδομένα των βιβλίων και στοιχείων, η 
προϋπόθεση οι επιχειρήσεις αυτές να τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία δεύτερης ή 
τρίτης κατηγορίας του ΚΒΣ. Εισάγεται η ρήτρα εφόσον πρόκειται για διαχειριστικές 
περιόδους που δεν βαρύνονται με οποιαδήποτε παράβαση της φορολογικής ή 
τελωνειακής νομοθεσίας ή βαρύνονται με παραβάσεις γενικά που δεν επηρεάζουν 
τον προσδιορισμό των ακαθάριστων εσόδων, κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση 
δ96. 
 

Ν. 3259/2004 
Κατάργηση των άνω διατάξεων του Ν. 3220/2004 και επαναφορά των 
προηγούμενων. 
 

 
Περίπτωση β΄ παρ. 2 άρθρο 30 

Ν. 3220/2004 
Καταργείται, όσον αφορά τον προσδιορισμό των ακαθάριστων εσόδων των 
εμπορικών επιχειρήσεων με την προσθήκη του μικτού κέρδους στο συνολικό κόστος 
των εμπορεύσιμων αγαθών, η προϋπόθεση οι επιχειρήσεις αυτές να τηρούν επαρκή 
και ακριβή βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του ΚΒΣ. Εισάγεται η εξαίρεση των 
επιχειρήσεων που είχαν υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων ανώτερης 
κατηγορίας και εισάγεται η ρήτρα εφόσον πρόκειται για διαχειριστικές περιόδους που 
δεν βαρύνονται με οποιαδήποτε παράβαση της φορολογικής ή τελωνειακής 
νομοθεσίας ή βαρύνονται με παραβάσεις γενικά που δεν επηρεάζουν το ανωτέρω 
κατά περίπτωση συνολικό κόστος, κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση ε97. 

                                                
96

 Η περίπτωση δ του άρθρου 30, όπως αυτή εισήχθη με τον νόμο 3220/2004, εισάγει για τις 
αναφερόμενες επιχειρήσεις τον προσδιορισμό των ακαθάριστων εσόδων τον Συντελεστή 
Προσδιορισμού Διαφορών Ακαθάριστων εσόδων (ΣΠΔΑΕ) και τα Ελάχιστα Ποσά Διαφορών 
Ακαθάριστων Εσόδων. 
97

 Η περίπτωση ε του άρθρου 30, όπως αυτή εισήχθη με τον νόμο 3220/2004, εισάγει για τις 
αναφερόμενες επιχειρήσεις τον προσδιορισμό των ακαθάριστων εσόδων με την προσθήκη 
του μικτού κέρδους στο συνολικό κόστος των εμπορεύσιμων αγαθών ή των παραχθέντων 
έτοιμων προϊόντων, στο οποίο προστίθενται τα ποσά κόστους που έχουν αποκρυβεί, καθώς 



Κατηγορίες Εισοδήματος 

110 
 

 
Ν. 3259/2004 

Κατάργηση των άνω διατάξεων του Ν. 3220/2004 και επαναφορά των 
προηγούμενων. 
 

 
Περίπτωση γ΄ παρ. 2 άρθρο 30 
 

Ν. 3220/2004 
Στον εξωλογιστικό προσδιορισμό των ακαθάριστων εσόδων με βάση τα στοιχεία και 
τις πληροφορίες που διαθέτει ο προϊστάμενος της ΔΟΥ για την έκταση της 
συναλλακτικής δράσης και τις συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησης, 
περιλαμβανόταν οι επιχειρήσεις που: 

α) Δεν τηρούσαν βιβλία και στοιχεία του ΚΒΣ ή 
β) Τηρούσαν βιβλία κατώτερα της προσήκουσας κατηγορίας ή 
γ) Τηρούσαν ανεπαρκή ή ανακριβή. 

Πλέον αρμόδιο πρόσωπο είναι ο προϊστάμενος της αρμόδιας ελεγκτικής υπηρεσίας 
και με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης στ98, περιλαμβάνονται οι 
επιχειρήσεις που: 

α) δεν τηρούν βιβλία και στοιχεία επειδή δεν έχουν σχετική υποχρέωση ή 
β) δεν τηρούν αν και ήταν υπόχρεοι 
γ) που δεν διαφυλάττουν τα βιβλία ή στοιχεία της περίπτωσης στ της παραγράφου 

4 του άρθρου 30 του ΚΒΣ ή 
δ) τηρούν βιβλία και στοιχεία Α κατηγορίας ενώ ήταν υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων 

και στοιχείων Β ή Γ κατηγορίας 
 

Ν. 3259/2004 
Κατάργηση των άνω διατάξεων του Ν. 3220/2004 και επαναφορά των 
προηγούμενων. 
 

 
Περίπτωση δ΄ παρ. 2 άρθρο 30 
 

Ν. 3220/2004 
Για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία και στοιχεία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας, καθώς 
και για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας, ενώ είχαν υποχρέωση 
τήρησης βιβλίων τρίτης κατηγορίας, με παραβάσεις της φορολογική ή τελωνειακής 
νομοθεσίας που επηρεάζουν τα ακαθάριστα έσοδα, τα ακαθάριστα έσοδα 
προσδιορίζονται με την εφαρμογή Συντελεστή Προσδιορισμού Διαφορών 
Ακαθάριστων Εσόδων (ΣΠΔΑΕ) στο άθροισμα των ακαθάριστων εσόδων που 
προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία, πλέον των εσόδων που έχουν αποκρυβεί 
στην ίδια διαχειριστική περίοδο και τη προσθήκη στο ανωτέρω άθροισμα των 
διαφορών που προκύπτουν από την εφαρμογή του παραπάνω συντελεστή.  

                                                                                                                                       
και τα ποσά διαφορών κόστους που προκύπτουν με την εφαρμογή του συντελεστή 
προσδιορισμού διαφορών κόστους επί του αθροίσματος των οικείων ποσών που 
προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία, πλέον αυτών που έχουν αποκρυβεί. 
98

 Η περίπτωση στ του άρθρου 30, όπως αυτή εισήχθη με τον νόμο 3220/2004, ορίζει ότι αν 
δεν έχει διαφυλαχθεί μέρος των βιβλίων ή στοιχείων της περίπτωσης στ της παραγράφου 4 
του άρθρου 30 του ΚΒΣ, τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των 
περιπτώσεων δ και ε, κατά περίπτωση εφόσον οι υπόχρεοι έχουν υποβάλει τις οικείες 
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών και από διασταύρωση των 
υφιστάμενων στοιχείων και αυτών που προσκομίζει η επιχείρηση αποδεικνύεται ότι από τη μη 
διαφύλαξη των στοιχείων δεν έχει επηρεαστεί η εμφάνιση στα βιβλία της πραγματικής 
κατάστασης της επιχείρησης. 
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Καθένας από τους πιο πάνω συντελεστές αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο κλιμάκιο 
μορίων τα οποία προκύπτουν με βάση τις φορολογικές ή τελωνειακές παραβάσεις 
που βαρύνουν την οικεία διαχειριστική περίοδο. Οι διαφορές ακαθάριστων εσόδων 
που προκύπτουν από την εφαρμογή των κατά περίπτωση ΣΠΔΑΕ δεν μπορεί να 
είναι μικρότερες από τα συγκεκριμένα, ανά κλιμάκιο μορίων, Ελάχιστα Ποσά 
Διαφορών Ακαθάριστων Εσόδων. 
Οι κατά τα ανωτέρω ΣΠΔΑΕ και τα ΕΠΔΑΕ, ανά κλιμάκιο μορίων, ορίζονται 
σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα: 

 
Ο ΣΠΔΑΕ δεν μπορεί να είναι μικρότερος από το ποσοστό των ακαθάριστων εσόδων 
που έχουν αποκρυβεί σε σχέση με τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα, τα οποία 
προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία του επιτηδευματία. Εφόσον ο ΣΠΔΑΕ με 
βάση τον παραπάνω πίνακα είναι μεγαλύτερος από 10 και συγχρόνως το ποσοστό 
των αποκρυβέντων ακαθάριστων εσόδων σε σχέση με τα δηλωθέντα ακαθάριστα 
έσοδα είναι μικρότερο από 10, τότε ως τελικός ΣΠΔΑΕ εφαρμόζεται το πενταπλάσιο 
του παραπάνω ποσοστού, χωρίς ο τελικός αυτός Συντελεστής να μπορεί να είναι 
μικρότερος του 10 και μεγαλύτερος από το ΣΠΔΑΕ με βάση τον πίνακα. Δεν 
εφαρμόζονται οι ΣΠΔΑΕ αλλά το ελάχιστο ποσό διαφορών ακαθάριστων εσόδων 
που αντιστοιχεί στο πρώτο κλιμάκιο μορίων του παραπάνω πίνακα (1-200), στις 
περιπτώσεις μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης και μη καταχώρησης ή ανακριβούς 
καταχώρησης μέχρι και τριών φορολογικών στοιχείων στην ίδια χρήση συνολικής 
αξίας μέχρι χίλια ευρώ, που διαπιστώνονται από τον ίδιο έλεγχο. Οι παραβάσεις της 
φορολογικής ή τελωνειακής νομοθεσίας που επηρεάζουν των προσδιορισμό των 
ακαθάριστων εσόδων και τα αντίστοιχα μόρια ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητά 
τους, ανά κωδικό κάθε παράβασης, ορίζονται σύμφωνα με τον δημοσιευμένο  
Πίνακα. 
 

Ν. 3259/2004 
Κατάργηση των άνω διατάξεων του Ν. 3220/2004 και επαναφορά των 
προηγούμενων. 
 

 
Περίπτωση ε΄ παρ. 2 άρθρο 30 
 

Ν. 3220/2004 
Για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία και στοιχεία πρώτης κατηγορίας, εξαιρουμένων 
αυτών που είχαν υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων ανώτερης κατηγορίας, 
με παραβάσεις της φορολογικής ή τελωνειακής νομοθεσίας που επηρεάζουν τον 
προσδιορισμό του κόστους των εμπορεύσιμων αγαθών ή των παραχθέντων έτοιμων 
προϊόντων, τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται με την προσθήκη μικτού κέρδους 
στο συνολικό κόστος των εμπορεύσιμων αγαθών ή των παραχθέντων έτοιμων 
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προϊόντων, κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση β, στο οποίο προστίθενται τα ποσά 
κόστους που έχουν αποκρυβεί, καθώς και τα ποσά διαφορών κόστους που 
προκύπτουν με την εφαρμογή του συντελεστή προσδιορισμού διαφορών κόστους επί 
του αθροίσματος των οικείων ποσών που προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία, 
πλέον αυτών που έχουν αποκρυβεί. Για τους συντελεστές προσδιορισμού διαφορών 
κόστους και τα ελάχιστα ποσά διαφορών κόστους, ανά κλιμάκιο μορίων, εφαρμόζεται 
ο πίνακας Υπολογισμού Διαφορών Ακαθάριστων Εσόδων της περίπτωσης δ, στον 
οποίο η δεύτερη στήλη αφορά τους συντελεστές προσδιορισμού διαφορών κόστους 
και η Τρίτη τα ελάχιστα ποσά διαφορών κόστους που αντιστοιχούν σε κάθε κλιμάκιο, 
εφαρμοζομένων ανάλογα και των λοιπών διατάξεων της περίπτωσης δ. Ως 
παραβάσεις της φορολογικής ή τελωνειακής νομοθεσίας που επηρεάζουν τον 
προσδιορισμό του κόστους των εμπορεύσιμων αγαθών ή των παραχθέντων έτοιμων 
προϊόντων λαμβάνονται οι παραβάσεις των κωδικών 100101 κλπ (δες τους) του 
οικείου πίνακα της περίπτωσης δ, με τα αντίστοιχα κατά περίπτωση μόρια. 
 

Ν. 3259/2004 
Κατάργηση των άνω διατάξεων του Ν. 3220/2004 και επαναφορά των 
προηγούμενων. 
 

 
Περίπτωση στ΄ παρ. 2 άρθρο 30 
 

Ν. 3220/2004 
Αν δεν έχει διαφυλαχθεί μέρος των βιβλίων ή στοιχείων της περίπτωσης στ της 
παραγράφου 4 του άρθρου 30 του ΚΒΣ, τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων δ και ε, κατά περίπτωση, εφόσον οι 
υπόχρεοι έχουν υποβάλει τις οικείες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών 
φορολογιών και από διασταύρωση των υφιστάμενων στοιχείων και αυτών που 
προσκομίζει η επιχείρηση αποδεικνύεται ότι από τη μη διαφύλαξη των στοιχείων δεν 
έχει επηρεαστεί η εμφάνιση στα βιβλία της πραγματικής κατάστασης της 
επιχείρησης. 
 

Ν. 3259/2004 
Κατάργηση των άνω διατάξεων του Ν. 3220/2004 και επαναφορά των 
προηγούμενων. 

 

 
Ν. 3296/2004 [2] 

Προστίθεται ότι ειδικά, στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί απόκρυψη 
φορολογητέας ύλης ή/και μη έκδοση στοιχείων ή/και έκδοση πλαστών – εικονικών 
στοιχείων που συνεπάγονται το χαρακτηρισμό των βιβλίων ως ανακριβών, το 
σχετικό ποσό που προκύπτει, το οποίο σε περίπτωση επανάληψης των ως άνω 
παραβάσεων μέσα στην ίδια διαχειριστική χρήση διπλασιάζεται, προστίθεται στα 
ακαθάριστα έσοδα των βιβλίων και το άθροισμα προσαυξάνεται κατά ένα ποσοστό, 
ως ακολούθως: α) κατά τέσσερα τοις εκατό (4%), εάν το ποσό της απόκρυψης της 
φορολογητέας ύλης που προκύπτει από τους ως άνω λόγους δεν υπερβαίνει το 
πέντε τοις εκατό (5%) της δηλωθείσας και σε ποσό τα πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, 
β) κατά οκτώ τοις εκατό (8%), εάν το ποσό υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) της 
δηλωθείσας και σε ποσό τα πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. 

 
Ν. 3522/2006 

[Σημείωση: Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 34, καθώς και της 
περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του  ΚΦΕ, εφαρμόζονται και για τα 
νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 και της παραγράφου 4 του 
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άρθρου 2 στα οποία συμμετέχει ένα η περισσότερα νομικά πρόσωπα της 
παραγράφου 1 του άρθρου 101, όταν δεν τηρούνται βιβλία του ΚΒΣ ή τηρούνται 
βιβλία κατώτερης της Γ κατηγορίας ή τηρούνται ανεπαρκή ή ανακριβή βιβλία, καθώς 
και στην περίπτωση που δεν επιδεικνύονται στο φορολογικό έλεγχο βιβλία και 
στοιχεία του ΚΒΣ. Επίσης, σε περίπτωση εξωλογιστικού προσδιορισμού των 
καθαρών κερδών, εφαρμόζονται οι διατάξεις των τριών τελευταίων εδαφίων της 
παραγράφου 2 του άρθρου 32]. 
 

31 Λογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος 

 
Ν. 3091/2002 [7] 

Προστίθενται και οι επιχειρήσεις που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία 
δεύτερης κατηγορίας του ΚΒΣ, στην λογιστική εύρεση του καθαρού εισοδήματος των 
επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία τρίτης κατηγορίας 
του ΚΒΣ, με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά ορίζονται στο 
προηγούμενο άρθρο, των εξόδων αυτής της κατηγορίας. 

 
Ν. 3220/2004 

Καταργείται η αναφορά στις επιχειρήσεις που τηρούν επαρκή ή ακριβή βιβλία και 
πλέον αντίς δεύτερης και τρίτης κατηγορίας αναγράφεται δεύτερης ή τρίτης 
κατηγορίας. 

 
Ν. 3259/2004 

Κατάργηση των διατάξεων του Ν. 3220/2004 και επαναφορά των προηγούμενων. 
 

 
Γενικά έξοδα διαχείρισης 

Ν. 2459/1997 [2] 
Προστίθεται ότι το συνολικό ποσό των δωρεών που εκπίπτουν δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το ποσό των καθαρών κερδών, που προκύπτουν πριν από την αφαίρεση 
αυτού του ποσού των δωρεών από τα ακαθάριστα έσοδα τις οικείας διαχειριστικής 
χρήσης. Οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων τις περίπτωσης στ΄ τις 
παραγράφου 1 του άρθρου 8 εφαρμόζονται ανάλογα. Τα δυο τελευταία εδάφια, 
όπως αυτά προστέθηκαν με τον Ν. 2459/1997, ορίζουν ότι σε περίπτωση που τα 
χρηματικά ποσά των δωρεών και χορηγιών που εκπίπτουν υπερβαίνουν αθροιστικά 
για κάθε δωρεοδόχο τις εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές ετησίως, προκειμένου 
αυτά να αφαιρεθούν από το συνολικό εισόδημα, ο δωρητής οφείλει να παρακρατήσει 
φόρο με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο πάνω από εκατό χιλιάδες (100.000) 
δραχμές ποσό της δωρεάς ή χορηγίας, να τον αποδώσει σε οποιαδήποτε δημόσια 
οικονομική υπηρεσία μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την επίδοση της οικείας 
δήλωσης φορολογίας του εισοδήματος και να υποβάλει το πρωτότυπο του 
παραστατικού καταβολής του φόρου με τη δήλωση φορολογίας του εισοδήματός του. 
Ο φόρος αυτός δεν συμψηφίζεται με φόρο που προκύπτει από τυχόν φορολογική 
υποχρέωση του δωρεοδόχου ούτε επιστρέφεται.  
Στην έκπτωση των ασφαλίστρων που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις για ομαδική 
ασφάλιση ζωής του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού τους, στην έννοια της οποίας 
συμπεριλαμβάνεται και η χορήγηση εφάπαξ ποσού ή περιοδικά καταβαλλόμενης 
παροχής σε χρήμα, μετά το χρόνο συνταξιοδότησης του ανωτέρω προσωπικού, 
προστίθεται η διευκρίνιση πρόωρης ή κανονικής συνταξιοδότησης. Προστίθεται και η 
ασφάλιση κάλυψης θανάτου ή κατά κινδύνων τυχαίων συμβεβηκότων. 
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Τα ασφάλιστρα εκπίπτουν κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί των ετήσιων 
ακαθάριστων αμοιβών ενός εκάστου των ως άνω ασφαλιζομένων και μέχρι ποσού 
ασφαλίστρων εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) δραχμών99. 
Τέλος, ορίζεται ότι τα ασφαλιστήρια συμβόλαια τις διάταξης αυτής δεν παρέχουν 
δικαίωμα λήψης δανείου της επιχείρησης ή των ασφαλιζομένων.  

 
Ν. 2515/1997 [2] 

Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα η αξία των ειδών διατροφής που δωρίζονται 
από επιχειρήσεις, οι οποίες παράγουν ή εμπορεύονται τέτοια αγαθά προς το 
κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «Τράπεζα τροφίμων – Ίδρυμα για την 
καταπολέμηση τις πείνας» (ΦΕΚ 540 Β΄/1995). Για την εφαρμογή του προηγούμενου 
εδαφίου, ως αξία των δωριζόμενων ειδών διατροφής λαμβάνεται το κόστος 
απόκτησης ή παραγωγής τους, κατά περίπτωση και είναι απαραίτητη η έκδοση του 
οριζόμενου από τις διατάξεις του άρθρου 14 του ΚΒΣ φορολογικού στοιχείου. 

 
Ν. 2579/1998 [3]  

Εκπίπτουν τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται λόγω δωρεάς και προς το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, τα Πατριαρχεία Αλεξάνδρειας και 
Ιεροσολύμων και την Ιερά Μονή Σινά. 

 
Ν. 2873/2000 [5] 

Μειώνεται το ποσοστό επί του συνολικού καθαρού εισοδήματος ή των κερδών από 
ισολογισμούς, όσον αφορά τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται λόγω χορηγίας 
προς τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 
που νόμιμα υπάρχουν ή συνιστώνται, από δεκαπέντε τοις εκατό (15%) σε δέκα τοις 
εκατό (10%).  
Αυξάνεται το όριο των δωρεών και χορηγιών, με ισχύουσα τη διάταξη τις εξαίρεσης 
των δωρεών που καταβάλλονται στους δωρεοδόχους του πρώτου εδαφίου100, από 
60 σε 100 χιλιάδες δραχμές ετησίως101 πέραν του οποίου λαμβάνονται υπόψη μόνο 
εφόσον έχουν κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Προστίθεται η 
δυνατότητα κατάθεσης, πέραν του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και σε 
λογαριασμό του νομικού προσώπου που τηρείται σε τράπεζα. 
Αντικαθίσταται ο όρος διαχειριστική χρήση με τον όρο διαχειριστική περίοδος και 
πλέον εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των πέντε τελευταίων εδαφίων τις 
περίπτωσης δ τις παραγράφου 1 του άρθρου 8 και όχι όπως ίσχυε, οι διατάξεις των 
δύο τελευταίων εδαφίων τις περίπτωσης στ τις παραγράφου 1 του άρθρου 8. Τα 
εδάφια αυτά, όπως προστέθηκαν και αντικαταστάθηκαν από τον Ν. 2873/2000, 
αυξάνουν το όριο των χορηγιών και δωρεών, από εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές 
σε ένα εκατομμύριο (1.000.000)102 δραχμές πάνω από το οποίο οφείλει να 
παρακρατήσει φόρο ο δωρητής ή ο χορηγός. Επίσης, μειώνεται το ποσοστό 
παρακράτησης πάνω από το προηγούμενο όριο, από είκοσι τοις εκατό (20%) σε 
δέκα τοι εκατό(10%). Εισάγεται ότι για τις δωρεές χρηματικών ποσών προς το 

                                                
99

 Το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) δραχμών αντικαταστάθηκε με το ποσό 
των τετρακοσίων σαράντα ένα (441) ευρώ, με τον Ν. 2948/2001. Ισχύει για δαπάνες 
ισολογισμών που κλείνουν από την 1

η
 Ιανουαρίου 2002 και μετά. 

100
 Η αξία των ακινήτων που μεταβιβάζονται, καθώς και τα χρηματικά ποσά που 

καταβάλλονται λόγω δωρεάς στο Δημόσιο, 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 το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων. 
101

 Το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών αντικαταστάθηκε με το ποσό των 
διακοσίων ενενήντα (290) ευρώ, με τον Ν. 2948/2001. Ισχύει για δαπάνες ισολογισμών που 
κλείνουν από την 1

η
 Ιανουαρίου 2002 και μετά. 

102
 Το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών αντικαταστάθηκε σε δύο χιλιάδες 

εννιακόσια πενήντα (2.950) ευρών με το Ν. 2948/2001. 
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Δημόσιο και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου δεν απαιτείται παρακράτηση και 
καταβολή φόρου. 

 
Ν. 2992/2002 [7] 

Εκπίπτουν οι δωρεές προς τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς που 
διέπονται από το Ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13 Α΄)103 και προς τα ερευνητικά κέντρα που 
αποτελούν ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα και έχουν συσταθεί νόμιμα. 

 
Ν. 3028/2002 [7] 

Εκπίπτει η αξία των κινητών μνημείων, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη 
νομοθεσία, που μεταβιβάζονται λόγω δωρεάς προς το Δημόσιο ή σε μουσεία 
αναγνωρισμένα από τον Υπουργό Πολιτισμού με την ίδια νομοθεσία. Σε περίπτωση 
μεταβίβασης στο Δημόσιο η αποδοχή της δωρεάς γίνεται με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού, ύστερα από γνώμη του 
αρμόδιου γνωμοδοτικού Συμβουλίου του Υπουργείου Πολιτισμού και μετά από 
χρηματική αποτίμηση της αξίας των μνημείων από ειδική εκτιμητική επιτροπή και 
αποδοχή της αξίας από τον δωρητή. Η απόφαση αυτή περιλαμβάνει τα στοιχεία του 
δωρητή, την περιγραφή και τη χρηματική αποτίμηση του μνημείου. Τα μνημεία 
κατατίθενται σε κρατικά μουσεία. Σε περίπτωση μεταβίβασης λόγω δωρεάς σε 
μουσεία που δεν ανήκουν στο Δημόσιο η αποδοχή της δωρεάς γίνεται μετά από 
χρηματική αποτίμηση των μνημείων από ειδική εκτιμητική επιτροπή του έκτου 
εδαφίου του παρόντος. Το ποσό που αφαιρείται δεν μπορεί να υπερβεί ποσοστό 
δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού καθαρού εισοδήματος ή κερδών που 
προκύπτουν από τον ισολογισμό της διαχειριστικής περιόδου από τα ακαθάριστα 
έσοδα της οποίας εκπίπτει. Σε περίπτωση που η έκδοση της απόφασης της ειδικής 
εκτιμητικής επιτροπής γίνεται σε μεταγενέστερη χρήση από αυτή της δωρεάς, το 
ποσό του προηγούμενου εδαφίου εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της 
διαχειριστικής περιόδου μέσα στην οποία εκδίδεται η απόφαση αυτή. 

 
Ν. 3091/2002 [7] 

Εκπίπτουν οι μισθοί και οι κάθε είδους απολαβές των εταίρων των ΕΠΕ, εφόσον τα 
πρόσωπα αυτά για τις υπηρεσίες που παρέχουν στις εταιρίες έχουν ασφαλιστεί σε 
οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο. Ενώ εξακολουθεί να ισχύει ότι από 
τα ακαθάριστα έσοδα των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 δεν 
εκπίπτουν οι μισθοί και οι κάθε είδους απολαβές των εταίρων ή μελών τους.  
Καταργείται η έκπτωση των εξόδων μισθοδοσίας του υπαλληλικού προσωπικού της 
επιχείρησης που συνδέεται με τον εργοδότη με συγγενικό δεσμό εξ αίματος ή εξ 
αγχιστείας μέχρι τον τέταρτο βαθμό, εφόσον είχαν καταβληθεί ή βεβαιωθεί οι 
ασφαλιστικές εισφορές κύριας ή επικουρικής υποχρεωτικής ασφάλισης στο ΙΚΑ ή 
άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Προκειμένου για τις ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες 
και περιορισμένης ευθύνης εταιρίες, τις κοινοπραξίες, κοινωνίες και αστικές εταιρίες 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η άνω διάταξη εφαρμοζόταν στην περίπτωση που η 
συγγενική σχέση υπήρχε μεταξύ εργαζομένου και κάποιου από τα μέλη της εταιρίας, 
κοινοπραξίας ή κοινωνίας.  
Καταργείται η έκπτωση της αξίας των ακινήτων που μεταβιβάζονται λόγω δωρεάς και 
πλέον εκπίπτουν μόνο τα χρηματικά ποσά. Καταργείται κατά συνέπεια και το δεύτερο 
εδάφιο το οποίο ανέφερε ότι η αξία των ακινήτων καθορίζεται, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α΄)104 ή ύστερα από εκτίμηση 
που ενεργείται από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, σύμφωνα 
με τις διατάξεις περί φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, στις περιοχές που δεν ισχύει 
το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων.  

                                                
103

 Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. 
104

 Διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, μισθολογικά θέματα και άλλες διατάξεις. 
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Όσον αφορά τους παραλήπτες των δωρεών, οι δήμοι και οι κοινότητες του Κράτους 
αντικαθίστανται από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ενώ στα ανώτατα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα περιλαμβάνονται μόνο τα ημεδαπά.  
Επιπροσθέτως, Οι διατάξεις των έξι τελευταίων εδαφίων της περίπτωσης δ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 8 εφαρμόζονται αναλόγως και όχι των πέντε τελευταίων 
εδαφίων όπως ίσχυε. Με το επιπλέον εδάφιο, το οποίο προστέθηκε με τον Ν. 
3091/2002 και ορίζει ότι τα ποσά των δωρεών και χορηγιών αφαιρούνται εφόσον 
υπερβαίνουν συνολικά τα εκατό (100) ευρώ, τίθεται κατώτατο όριο δωρεών. 
Όσον αφορά τα ασφάλιστρα, καταργείται η έκπτωση τους κατά ποσοστό πέντε τοις 
εκατό (5%) επί των ετήσιων ακαθάριστων αμοιβών ενός εκάστου των 
ασφαλιζομένων και μέχρι ποσού ασφαλίστρων τετρακοσίων σαράντα ένα (441) ευρώ 
και πλέον ορίζεται ότι το ποσό της έκπτωσης δεν μπορεί να υπερβεί για καθέναν από 
τους ασφαλιζόμενους ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%)του αφορολόγητου ποσοστού 
του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας της παραγράφου 1 του άρθρου 9 που ισχύει για 
μισθωτό χωρίς τέκνα. 

 
Ν. 3296/2004 [8] 

Προστίθεται η επιφύλαξη της παραγράφου 18 (δες παρακάτω) του παρόντος άρθρου 
31, η οποία παράγραφος προστέθηκε με τον Ν. 3296/2004. 
Πλέον εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των εδαφίων δέκατου μέχρι και δέκατου 
τρίτου της περίπτωσης δ και όχι των τελευταίων πέντε όπως ίσχυε. [Σημείωση: Ισχύει 
από 1ης Ιανουαρίου 2005, για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από την 
ημερομηνία αυτή και μετά].  
Όσον αφορά τα ασφάλιστρα, καταργείται η διάταξη ότι το ποσό της έκπτωσης δεν 
μπορεί να υπερβεί για καθέναν από τους ασφαλιζόμενους ποσοστό δέκα τοις εκατό 
(10%)του αφορολόγητου ποσοστού του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας της 
παραγράφου 1 του άρθρου 9 που ισχύει για μισθωτό χωρίς τέκνα και πλέον ισχύει 
ότι το ποσό της έκπτωσης αυτής δεν μπορεί να υπερβεί για καθέναν από τους 
ασφαλιζόμενους τα χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ. 

 
Ν. 3470/2006 [10] 

Εκπίπτουν και οι δωρεές προς την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας. 
[Σημείωση: Ισχύει για δαπάνες από 01.01.2006 και μετά]. 

 
Ν. 3756/2009 [12] 

Εκπίπτει και η αξία των κινητών πραγμάτων, εφόσον υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) 
ευρώ συνολικά ανά έτος, των κατοικιών και των κάθε είδους εγκαταστάσεων που 
δωρίζουν οι επιχειρήσεις από 01.01.2008 έως 31.12.2009 στο Ειδικό Ταμείο 
Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών (ΕΤΑΕΑ), που συστήθηκε με την παράγραφο 1 
του άρθρου 2 της από 29.08.2007 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3624/2007 (ΦΕΚ 289 Α΄)105. Οι διατάξεις του 
προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και για δωρεές που πραγματοποιούνται προς 
τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και μόνιμούς κατοίκους των περιοχών που 
επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν κατά το έτος 2007. Με απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται ο τρόπος υπολογισμού της 
αξίας των κινητών πραγμάτων, των κατοικιών και των κάθε είδους εγκαταστάσεων 
που δωρίζονται, τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια. 
 

 
Δαπάνες συντήρησης εγκαταστάσεων 

 

                                                
105

 Κύρωση της από 29 Αυγούστου 2007 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κοινωνικές 
παροχές και οικονομικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές». 
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Ν. 2459/1997 [2] 
Μειώνεται το ποσοστό έκπτωσης των δαπανών συντήρησης, λειτουργίας, επισκευής, 
κυκλοφορίας, αποσβέσεων και μισθωμάτων που καταβάλλονται σε εταιρίες 
χρηματοδοτικής μίσθωσης για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που έχουν 
στην κυριότητά τους οι επιχειρήσεις ή που έχουν μισθωμένα από τρίτους, από 
ογδόντα τοις εκατό (80%) σε εξήντα τοις εκατό (60%) και επίσης μειώνεται το όριο 
κυλινδρισμού των άνω αυτοκινήτων από δύο χιλιάδες (2.000) σε χίλια τετρακόσια 
(1.400) κυβικά εκατοστά. 

 
 Ν. 3296/2004 [8] 

Αυξάνεται το όριο κυλινδρισμού από χίλια τετρακόσια (1.400) σε χίλια εξακόσια 
(1.600) κυβικά εκατοστά. 
 

 
Αξία πρώτων και βοηθητικών υλικών 
 

Ν. 3091/2002 [7] 
Προστίθεται ότι ειδικά για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία και στοιχεία δεύτερης 
κατηγορίας όταν διενεργούν απογραφή, ως απογραφή λήξης της διαχειριστικής 
περιόδου λαμβάνεται ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί των αγορών της περιόδου 
αυτής και ως απογραφή έναρξης ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί των αγορών 
της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου. Αν προαιρετικά έχει διενεργηθεί 
απογραφή έναρξης και λήξης, για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος 
λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα αυτών, με την προϋπόθεση ότι θα συνεχισθεί η 
σύνταξη των απογραφών για μία τριετία από τη σύνταξη της πρώτης προαιρετικής 
απογραφής λήξης. Αν δε τηρηθεί η υποχρέωση αυτή, επιβάλλονται οι 
προβλεπόμενες από τις διατάξεις του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄)106 κυρώσεις για τη 
μη σύνταξη απογραφής. 
 

 
Φόροι, τέλη κ.λπ. 

 
 Ν. 2753/1999 [4] 

Εκπίπτει ο ειδικός φόρος τραπεζικών εργασιών που επιβάλλεται επί των πάσης 
φύσεως ωφελειών από μετοχικούς τίτλους. 
 

 
Αποσβέσεις για κάλυψη φθοράς 

 
 Ν. 2556/1997 [2] 

Η διενέργεια των αποσβέσεων είναι υποχρεωτική για ισολογισμούς που κλείνουν οι 
επιχειρήσεις μετά τις 30 Δεκεμβρίου 1997. Καταργείται το εδάφιο της υποχρεωτικής 
διενέργειας αποσβέσεων για ισολογισμούς που κλείνουν οι επιχειρήσεις μετά τις 30 
Δεκεμβρίου 1992. 
Καταργείται η εξαίρεση των καινούργιων μηχανημάτων και του λοιπού 
μηχανολογικού ή τεχνικού εξοπλισμού παραγωγής που αποκτήθηκαν από 
01.01.1993 και μετά, τα οποία αποσβένονταν με τη φθίνουσα μέθοδο απόσβεσης και 
ισχύει για την εξαίρεση αυτή μόνο εκείνα τα καινούργια μηχανήματα και το λοιπό 
μηχανολογικό ή τεχνικό εξοπλισμό παραγωγής που αποκτώνται από 01.01.1998 και 
μετά, από βιοτεχνικές, βιομηχανικές, μεταλλευτικές, λατομικές και μικτές επιχειρήσεις 
αυτών, για τα οποία οι αποσβέσεις διενεργούνται υποχρεωτικά είτε με τη σταθερή 
μέθοδο απόσβεσης είτε με τη φθίνουσα με την προϋπόθεση ότι η μέθοδος που θα 
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 Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις. 
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επιλεγεί για τα πάγια αυτά περιουσιακά στοιχεία θα εφαρμόζεται κατά πάγιο τρόπο. 
Ίσχυε για τις βιοτεχνικές, βιομηχανικές, μεταλλευτικές, λατομικές και μικτές 
επιχειρήσεις αυτών και μόνο κατά τις δυο συνεχείς χρήσεις που λήγουν μετά τις 30 
Δεκεμβρίου 1992, δύνανται να ενεργήσουν συνολικά αποσβέσεις στα μηχανήματα 
και το λοιπό μηχανολογικό ή τεχνικό εξοπλισμό παραγωγής που είχαν αποκτήσει 
μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992 με οποιονδήποτε συντελεστή απόσβεσης προέκριναν, 
υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των αποσβέσεων αυτών των πάγιων στοιχείων 
δεν δύναται να υπερβεί το είκοσι τοις εκατό (20%) των καθαρών κερδών του 
μεταποιητικού κλάδου σε κάθε χρήση, όπως αυτά προκύπτουν πριν από τον 
υπολογισμό των αποσβέσεων αυτών.  
Προστίθεται ότι τα ποσοστά των αποσβέσεων που πρέπει να πραγματοποιήσουν οι 
επιχειρήσεις καθορίζονται από τις διατάξεις προεδρικού διατάγματος, όπως τούτο 
ισχύει κάθε φορά. Ειδικότερα οι νέες επιχειρήσεις για τις τρεις πρώτες διαχειριστικές 
χρήσεις που έπονται της χρήσης μέσα στην οποία άρχισε η παραγωγική λειτουργία 
τους, δύνανται να προβούν σε απόσβεση όλων των παγίων στοιχείων τους είτε με 
συντελεστή μηδέν τοις εκατό (0%) είτε με συντελεστή πενήντα τοις εκατό (50%) του 
ισχύοντος ποσοστού, με την προϋπόθεση ότι ο συντελεστής απόσβεσης που θα 
επιλεγεί δεν θα μεταβάλλεται από διαχειριστική χρήση σε διαχειριστική χρήση. Τέλος, 
επιχειρήσεις που επιλέγουν τη φθίνουσα μέθοδο για απόσβεση των παγίων τους, 
δεν δικαιούνται να διενεργούν επί των παγίων αυτών και αυξημένες αποσβέσεις που 
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄)107. 

 
Ν. 2873/2000 [5] 

Οι προηγούμενες διατάξεις, που εισήχθησαν με τον Ν. 2556/1997, εφαρμόζονται 
αναλόγως και για τη δαπάνη που καταβάλλει η επιχείρηση, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα από την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του ν. 2244/1944 (ΦΕΚ 168 Α΄)108, 
για την κατασκευή μη ιδιόκτητου δικτύου σύνδεσης του σταθμού αυτοπαραγωγής ή 
ανεξάρτητης παραγωγής μέχρι το δίκτυο της ΔΕΗ.  
[Σημείωση: Εφαρμόζεται για τα κέρδη που προκύπτουν από ισολογισμούς που 
κλείνουν από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα τις Κυβερνήσεως και 
εφεξής]. 

 
Ν. 3091/2002 [7] 

Δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα οι αποσβέσεις των 
πάγιων περιουσιακών στοιχείων τα οποία αγοράζονται από εξωχώρια εταιρία. Για 
τους σκοπούς του Κώδικα αυτού εξωχώρια εταιρία εννοείται η εταιρία που έχει την 
έδρα της σε αλλοδαπή χώρα και με βάση τη νομοθεσία της οποίας δραστηριοποιείται 
αποκλειστικά σε άλλες χώρες και απολαμβάνει ιδιαίτερα ευνοϊκής φορολογικής 
μεταχείρισης. 
Καταργείται η διάταξη ότι τα ποσοστά αποσβέσεων που πρέπει να 
πραγματοποιήσουν οι επιχειρήσεις καθορίζονται από τις διατάξεις προεδρικού 
διατάγματος όπως τούτο ισχύει.  

 
Ν. 3296/2004 [8] 

Αυξάνεται η αξία κτήσης κάθε πάγιου στοιχείου, από εξακόσια (600) ευρώ109 σε χίλια 
διακόσια (1.200) ευρώ, μέχρι την οποία τα πάγια στοιχεία μπορούν να αποσβεσθούν 
εξ ολοκλήρου μέσα στη χρήση κατά την οποία χρησιμοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε 
λειτουργία. Επίσης, όσον αφορά τον υπολογισμό των αποσβέσεων στα πάγια 
περιουσιακά στοιχεί που ανήκουν στην ίδια κατηγορία, οι επιχειρήσεις πέραν της 
επιλογής χρησιμοποίησης είτε του κατώτερου είτε του ανώτερου συντελεστή 

                                                
107

 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. 
108

 Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και άλλες 
διατάξεις. 
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απόσβεσης, μπορούν να χρησιμοποιούν οποιονδήποτε άλλο ενδιάμεσο συντελεστή 
μεταξύ κατώτερου και ανώτερου.  
Καταργείται η πάγια επιλογή ενός επιλεγμένου συντελεστή και πλέον αναφέρεται ότι 
ο συντελεστής που επιλέγεται θα χρησιμοποιείται σταθερά μέχρι την πλήρη 
απόσβεση των πάγιων στοιχείων. 
 

 
Aποσβέσεις επισφαλών απαιτήσεων 

 
 N. 2459/1997 [2] 

Υπολογίζεται πρόβλεψη σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί της αναγραφόμενης 
στις αποδείξεις λιανικής πώλησης αξίας, η οποία προκύπτει από λιανικές πωλήσεις 
με πίστωση διαρκών καταναλωτικών αγαθών που περιλαμβάνονται στους με αριθμό 
501-503, 521-528 και 721-726 κωδικούς ειδών και υπηρεσιών της έρευνας 
οικογενειακών προϋπολογισμών των ετών 1993-1994 τις ΕΣΥΕ, με την προϋπόθεση 
ότι στις αποδείξεις αυτές αναγράφεται διακεκριμένα το είδος, η ποσότητα και η αξία 
των συγκεκριμένων αγαθών. 
Μειώνεται από πενήντα τοις εκατό (50%) σε τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) το 
ποσοστό, του συνολικού χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού «Πελάτες», το 
οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των προβλέψεων. Εισάγεται ότι το ποσό των 
προβλέψεων συναθροίζεται με το ποσό της πρόβλεψης που έγινε σε προγενέστερες 
διαχειριστικές χρήσεις και η οποία εμφανίζεται στα τηρούμενα βιβλία της επιχείρησης. 
Αν το ποσό των προβλέψεων που πραγματοποιήθηκαν και εμφανίζονται είναι 
μεγαλύτερες από το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), από πενήντα τοις εκατό (50%) 
που ίσχυε, του χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού «Πελάτες», το υπερβάλλον 
ποσό μεταφέρεται στα Αποτελέσματα Χρήσεως της διαχειριστικής αυτής χρήσης και 
υπόκειται σε φόρο εισοδήματος.  
[Σημείωση: Εξαιρετικά, κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης της προηγούμενης 
παραγράφου, το ποσό το πέραν του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) κατανέμεται 
ισόποσα και προστίθεται κατά το ήμισυ στα Αποτελέσματα Χρήσεως της κλειόμενης 
διαχειριστικής χρήσης και το υπόλοιπο στην αμέσως επόμενη]. 

 
Ν. 2753/1999 [4] 

Ειδικά για τις επιχειρήσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, καθώς και για τις 
επιχειρήσεις εκμετάλλευσης συνδρομητικών τηλεοπτικών σταθμών, το ποσό της 
πρόβλεψης υπολογίζεται στην αξία των υπηρεσιών ή συνδρομητικών που 
αναγράφεται στα εκδιδόμενα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ, στοιχεία προς 
επιτηδευματίες ή ιδιώτες με εξαίρεση αυτά που εκδίδονται προς το Δημόσιο, δήμους 
και κοινότητες, δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας 
και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Για τις επιχειρήσεις του προηγούμενου 
εδαφίου, το ποσοστό υπολογισμού τις πρόβλεψης ορίζεται σε επτάμισι τοις χιλίοις 
(7.5‰) για ισολογισμούς που κλείνουν την 31η Δεκεμβρίου 2001 και εφεξής. 
[Σημείωση: Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου τις προηγούμενης παραγράφου 
ισχύουν για ισολογισμούς που κλείνουν την 31η Δεκεμβρίου 1999 και εφεξής. Από 
την έναρξη ισχύος αυτής της διάταξης καταργούνται οι διατάξεις τις παραγράφου 5 
του άρθρου 2 του Ν. 2374/1996 (ΦΕΚ 32 Α΄)110]. 

 
Ν. 3091/2002 [7] 

                                                                                                                                       
109

 Όπως το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών αντικαταστήθηκε με το ποσό 
των εξακοσίων ευρώ με τον Ν. 2948/2001. 
110

 Εισαγωγή μετοχών του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Τ.Ε.) στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) και άλλες διατάξεις. 
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Εκπίπτουν οι αποσβέσεις των επισφαλών απαιτήσεων που έχουν γίνει με οριστικές 
εγγραφές. Με απόφαση του Υπουργού οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται τα 
δικαιολογητικά και κάθε άλλο θέμα για την έκπτωση των δαπανών αυτών. 
Καταργούνται όλες οι προηγούμενες διατάξεις. 

 
Ν. 3220/2004 [8] 

Προστίθεται ότι ειδικά για τον υπολογισμό των καθαρών κερδών των επιχειρήσεων 
που εκμεταλλεύονται επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης επιτρέπεται για την 
κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων πελατών τους να ενεργείται έκπτωση δύο τοις εκατό 
(2%) επί των ακαθάριστων εσόδων τους. 

 
Ν.3296/2004 [8] 

Καταργείται η έκπτωση των αποσβέσεων των επισφαλών απαιτήσεων που έχουν 
γίνει με οριστικές εγγραφές και καταργείται τη διάταξη ότι με απόφαση του Υπουργού 
οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται τα δικαιολογητικά και κάθε άλλο θέμα για 
την έκπτωση των δαπανών αυτών. 
Εκπίπτει το ποσό των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. Το ποσό 
της πρόβλεψης αυτής υπολογίζεται σε ποσοστό μισό τοις εκατό (0.5%) επί της 
αναγραφόμενης αξίας στα τιμολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών προς 
επιτηδευματίες, μετά την αφαίρεση:  
αα) των επιστροφών ή εκπτώσεων,  
ββ) της αξίας των πωλήσεων ή παροχής υπηρεσιών προς το Δημόσιο, δήμους και 

κοινότητες, δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας 
και νομικά πρόσωπα δημοσίου διακαίου και 

γγ) του ειδικού φόρου κατανάλωσης καπνού και λοιπών φόρων που εμπεριέχονται 
στην τιμή πώλησης. 

Ειδικά για τις επιχειρήσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, τις επιχειρήσεις 
ύδρευσης – αποχέτευσης, τις επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς 
και τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης συνδρομητικών τηλεοπτικών σταθμών, το ποσό 
της πρόβλεψης υπολογίζεται με ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί της αξίας των 
υπηρεσιών ή συνδρομητικών που αναγράφεται στα εκδιδόμενα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ΚΒΣ, στοιχεία προς επιτηδευματίες ή ιδιώτες, με εξαίρεση αυτά που 
εκδίδονται προς το Δημόσιο, δήμους και κοινότητες, δημόσιες επιχειρήσεις, 
οργανισμούς ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. 
Ομοίως, υπολογίζεται με ποσοστό 1% επί της αναγραφόμενης στις αποδείξεις 
λιανικής πώλησης αξίας, η οποία προκύπτει από λιανικές πωλήσεις διαρκών 
καταναλωτικών αγαθών με πίστωση που περιλαμβάνονται στους με αριθμό 501-503, 
521-528 και 721-726 κωδικούς ειδών και υπηρεσιών της έρευνας οικογενειακών 
προϋπολογισμών των ετών 1993-1994 της ΕΣΥΕ, με την προϋπόθεση ότι στις 
αποδείξεις αυτές αναγράφεται διακεκριμένα το είδος, η ποσότητα και η αξία των 
συγκεκριμένων αγαθών. Το ποσό των ως άνω προβλέψεων για κάθε διαχειριστική 
χρήση, συναθροιζόμενο με το ποσό της πρόβλεψης που έγινε σε προγενέστερες 
διαχειριστικές χρήσεις και η οποία εμφανίζεται στα τηρούμενα βιβλία της επιχείρησης, 
δεν μπορεί να υπερβεί το ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού 
χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού «Πελάτες», όπως αυτό εμφανίζεται στην 
απογραφή τέλους χρήσης. Για τον υπολογισμό του χρεωστικού υπολοίπου των 
πελατών δεν περιλαμβάνονται τυχόν υπόλοιπα που αφορούν το Δημόσιο, δήμους ή 
κοινότητες, δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και 
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Η έκπτωση της δαπάνης αυτής από τα 
ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εμφανίζεται στα τηρούμενα βιβλία αυτών σε 
ειδικό λογαριασμό «Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων». Η 
σχηματιζόμενη ως άνω πρόβλεψη χρησιμοποιείται για την απόσβεση (διαγραφή) 
πελατών οι οποίοι είναι ανεπίδεκτοι είσπραξης. Για τους πελάτες που διαγράφονται 
και για τους οποίους δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα, η επιχείρηση υποχρεούται να 
γνωστοποιεί σε αυτούς ότι διέγραψε την επισφαλή απαίτησή της, εφόσον το ποσό 
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της επισφαλούς απαίτησης, ανά πελάτη, υπερβαίνει τα 100 ευρώ. Επίσης, για τους 
πελάτες των οποίων οι απαιτήσεις διεγράφησαν σύμφωνα με τα πιο πάνω, η 
επιχείρηση συντάσσει συγκεντρωτική κατάσταση με πλήρη στοιχεία για τον καθένα, 
στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, το επάγγελμα, η 
διεύθυνση, η δημόσια οικονομική υπηρεσία και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του 
πελάτη, καθώς και το διαγραφέν ποσό. Η πιο πάνω κατάσταση υποβάλλεται στην 
αρμόδια για τη φορολογία της επιχείρησης ΔΟΥ σε τρία αντίγραφα, μέχρι τη λήξη της 
προθεσμίας, η οποία ορίζεται από το άρθρο 20 του πδ 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α΄)111. 
Πέραν της σχηματιζόμενης κατά τα ανωτέρω πρόβλεψης, κανένα άλλο ποσό δεν 
αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα για απόσβεση επισφαλών 
απαιτήσεων. Εξαιρετικά, αν σε κάποια διαχειριστική χρήση το ποσό των πράγματι 
επισφαλών απαιτήσεων, για τις οποίες έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα, είναι 
μεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει από την εφαρμογή του αντίστοιχου ποσοστού 
πρόβλεψης, το επιπλέον ποσό που δεν καλύπτεται από τη σχηματισθείσα 
πρόβλεψη, μπορεί να αποσβεσθεί στη διαχειριστική αυτή χρήση με οριστικές 
εγγραφές. Το ποσό της πρόβλεψης που εμφανίζεται στο λογαριασμό 44.11 
«Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις» δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος, 
εκτός και αν στο τέλος κάθε πενταετίας, αρχής γενομένης από τη διαχειριστική 
περίοδο 2005 υφίσταται στον ως άνω λογαριασμό υπόλοιπο λόγω μη επαληθεύσεως 
των προβλέψεων με επισφαλείς απαιτήσεις. Το υπόλοιπο αυτό ποσό μεταφέρεται 
στα ακαθάριστα έσοδα της επόμενης περιόδου, υποκείμενο σε φορολογία με τις 
γενικές διατάξεις.  
[Σημείωση: Το ποσό των προβλέψεων, που εμφανίζουν οι επιχειρήσεις στο 
λογαριασμό 44.11 του πρώτου ισολογισμού που θα συντάξουν μετά την 30ή 
Δεκεμβρίου 2004, λόγω μη επαλήθευσης των προβλέψεων με επισφαλείς 
απαιτήσεις, φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). Η 
απόδοση του φόρου αυτού γίνεται με την υποβολή δήλωσης στην αρμόδια για τη 
φορολογία της επιχείρησης ΔΟΥ, εντός 2 μηνών από τη λήξη της προθεσμίας 
σύνταξης του ισολογισμού, η οποία ορίζεται από την παράγραφο 8 του άρθρου 17 
του πδ 186/1992. Ο φόρος καταβάλλεται σε τρεις ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις 
οποίες, η μεν πρώτη με την υποβολή της δήλωσης, οι δε υπόλοιπες δύο, μέχρι την 
τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των αντίστοιχων δύο διμήνων. 
Δήλωση που υποβάλλεται χωρίς την καταβολή του πιο πάνω ποσού θεωρείται ως μη 
υποβληθείσα και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα. Με την καταβολή του 
οφειλόμενου φόρου εξαντλείται η φορολογικής υποχρέωση της επιχείρησης, των 
μετόχων, εταίρων, καθώς και του επιχειρηματία που ασκεί ατομικά την επιχείρηση. 
Σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανομής του εναπομείναντος ποσού, δεν 
οφείλεται φόρος εισοδήματος. Οι διατάξεις των άρθρων 66 έως 71, 74, 75 και 113 
του ΚΦΕ, του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄)112 και του Ν. 2717/1999 (ΦΕΚ 97 Α΄)113 
έχουν εφαρμογή και για τον επιβαλλόμενο με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής 
φόρο].  

 
Ν. 3427/2005 [9] 

Στη διάταξη περί ειδικού υπολογισμού του ποσού της πρόβλεψης με ποσοστό ένα 
τοις εκατό (1%), προστίθενται και οι επιχειρήσεις διανομής και παροχής φυσικού 
αερίου, και πλέον αναφέρεται το ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) και επί της αξίας των 
αγαθών, πέραν αυτής των υπηρεσιών ή των συνδρομητικών. 
[Σημείωση: Εφαρμογή για ισολογισμούς που κλείνουν μετά την 30ή Δεκεμβρίου 
2005]. 

 
Ν. 3522/2006 [10] 

                                                
111

 Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. 
112

 Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις. 
113

 Κώδικας διοικητικής δικονομίας. 
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Προστίθεται, μετά το δεύτερο εδάφιο της προηγούμενης διάταξης του Ν. 3296/2004, 
ότι οι ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών 
υπολογίζουν την πρόβλεψη επί της αξίας της προμήθειας που αναγράφεται στα 
πινακίδια, τα οποία εκδίδουν προς επιτηδευματίες ή ιδιώτες και με την προϋπόθεση 
ότι σε αυτά αναγράφονται τα στοιχεία, που ορίζονται από τις διατάξεις του ΚΒΣ. 

 

 
Δικαιώματα, αποζημιώσεις 

 
Ν. 2459/1997 [2] 

Καταργείται η έκπτωση των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων που αφορούν 
αποκλειστικά διαχειριστικές χρήσεις που λήγουν μετά την 30η Δεκεμβρίου 1992. 
Εισάγεται περιορισμός στα δικαιώματα και στις αποζημιώσεις, πνευματικής 
ιδιοκτησίας και άλλων συναφών δικαιωμάτων που καταβάλλονται σε επιχειρήσεις και 
οργανισμούς για τη χρησιμοποίηση τεχνική βοήθειας, ευρεσιτεχνιών-σημάτων 
σχεδίων-μυστικών βιομηχανικών μεθόδων και τύπων, σύμφωνα με τον οποίο όταν 
τα παραπάνω δικαιώματα, με εξαίρεση τα πνευματικά, συγγενικά και συναφή 
δικαιώματα που καταβάλλονται για λογαριασμό τρίτων, καταβάλλονται:  
αα) Από εμπορικές επιχειρήσεις και αφορούν σήματα, μεθόδους εμπορίας ή και 

διανομής και άλλα συναφή δικαιώματα, καθώς και από μικτές επιχειρήσεις, 
κατά το μέρος αυτών που αφορούν τον εμπορικό κλάδο, μπορούν να 
εκπεσθούν από τα ακαθάριστα έσοδά τις μόνο μετά από προηγούμενη έγκριση 
της Επιτροπής που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος (βλ. 
παρακάτω). 

ββ) Από λοιπές επιχειρήσεις:  
i. στη μητρική τις, προκειμένου για θυγατρικές 
ii. στο κεντρικό τις, προκειμένου για υποκατάστημα αλλοδαπής και 
iii. σε αλλοδαπή ή ημεδαπή επιχείρηση που ανήκει στον ίδιο όμιλο, 

αναγνωρίζονται τις έκπτωση μέχρι ποσοστού τέσσερα τοις εκατό (4%) επί 
των ακαθάριστων εσόδων που προκύπτουν από τη χρήση του συγκεκριμένου 
δικαιώματος και μη δυνάμενο το ποσό αυτό να υπερβεί τα εκατό εκατομμύρια 
δραχμές ετησίως.  

Για την έκπτωση τέτοιων δαπανών πέραν των ως άνω ορίων απαιτείται 
προηγούμενη έγκριση τις Επιτροπής που συνιστάται για το σκοπό αυτόν στο 
Υπουργείο Οικονομικών. Κατά της απόφασης αυτής της Επιτροπής επιτρέπεται 
προσφυγή κατά τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας, εντός προθεσμίας 
είκοσι ημερών από την επίδοση τις απόφασης. Η ως άνω Επιτροπή αποτελείται από 
έναν Πρόεδρο του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, ως Πρόεδρο και μέλη τις το Γενικό 
Διευθυντή Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών, το Διευθυντή τις Διεύθυνσης 
Φορολογίας Εισοδήματος, έναν ορκωτό ελεγκτή του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών 
και έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών. Η Επιτροπή, 
προκειμένου να μορφώσει και τεκμηριώσει γνώμη, μπορεί να ζητά αναλυτικά 
στοιχεία, δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή τις 
διάταξης τις. Για την έκπτωση των δικαιωμάτων και αποζημιώσεων που 
προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, αρκεί η πίστωση αυτών στο όνομα 
του δικαιούχου, εφόσον έχουν υποβληθεί οι σχετικές δηλώσεις απόδοσης του 
παρακρατηθέντος φόρου που αναλογεί σε αυτά, χωρίς να απαιτείται και η καταβολή 
τις. Η πίστωση του δικαιούχου στα τηρούμενα βιβλία μπορεί να γίνει μέχρι την 
προθεσμία που ισχύει για τη διενέργεια των εγγραφών κλεισίματος ισολογισμού. 
[Σημείωση: Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται για τα δικαιώματα ή αποζημιώσεις ή 
δαπάνες που αφορούν διαχειριστικές χρήσεις που λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 1997 
και μετά]. 

 
Ν. 2873/2000 [5] 
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Καταργούνται οι άνω διατάξεις του Ν. 2459/1997. 
Προστίθεται ότι όταν ο δικαιούχος είναι αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
απαιτείται να έχει αποδοθεί στο Δημόσιο ο φόρος που ορίζεται από τις διατάξεις της 
παραγράφου 3 του άρθρου 13114 ή της οικείας διμερούς σύμβασης περί αποφυγής 
της διπλής φορολόγησης. Κι ενώ πριν γινόταν αναφορά σε Επιτροπή που συνίσταται 
για αυτόν τον λόγο από το Υπουργείο Οικονομικών πλέον γίνεται παραπομπή στην 
περίπτωση γ τις παραγράφου 4 του άρθρου 66.  
Όσον αφορά τις αποζημιώσεις και τα δικαιώματα από εμπορικές επιχειρήσεις, 
εισάγεται ο μη περιορισμός στο ύψος αυτών. Όσον αφορά τις αποζημιώσεις και τα 
δικαιώματα από λοιπές επιχειρήσεις σε αλλοδαπή ή ημεδαπή επιχείρηση που ανήκει 
στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων ισχύει εφόσον υπερβαίνουν το τέσσερα τοις εκατό (4%) 
των ακαθάριστων εσόδων που προκύπτουν από τη χρήση του συγκεκριμένου 
δικαιώματος ή το ποσό των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών, 
ανεξάρτητα από το καταβαλλόμενο ποσοστό επί των ακαθαρίστων εσόδων ενώ πριν 
ίσχυε αναγνώριση έκπτωσης μέχρι ποσοστού τέσσερα τοις εκατό (4%) επί των 
ακαθάριστων εσόδων και μη δυνάμενο να υπερβεί τα εκατό εκατομμύρια 
(100.000.000) δραχμές115.  
[Σημείωση: Εφαρμογή για κέρδη που προκύπτουν από ισολογισμούς που κλείνουν 
μετά την 31η Δεκεμβρίου 2000].  

 
Ν. 3296/2004 [8] 

Κατάργηση των άνω διατάξεων του Ν. 2873/2000. 
Πλέον ισχύει ότι όταν οι πιο πάνω αποζημιώσεις ή δικαιώματα116 καταβάλλονται σε 
αλλοδαπούς οργανισμούς ή αλλοδαπές επιχειρήσεις, με εξαίρεση αυτές που 
αναφέρονται στην παράγραφο 14 του άρθρου αυτού117, εκπίπτουν με τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 
αα) Η υποχρέωση καταβολής να προκύπτει από έγγραφη σύμβαση και από 

αντίστοιχο τιμολόγιο του αντισυμβαλλόμενου. 
ββ) Να έχει αποδοθεί στο Δημόσιο ο φόρος που ορίζεται από τις διατάξεις της 

παραγράφου 6 του άρθρου 13 ή της οικείας διμερούς σύμβασης περί 
αποφυγής της διπλής φορολογίας. 

γγ) Σε περίπτωση μη καταβολής του ποσού εντός της οικείας διαχειριστικής 
περιόδου, αρκεί η πίστωση στο όνομα του αλλοδαπού δικαιούχου μέχρι τη λήξη 
της προθεσμίας κλεισίματος ισολογισμού της διαχειριστικής περιόδου στην οποί 
αναφέρονται οι αποζημιώσεις ή τα δικαιώματα. 

δδ) Απαιτείται προέγκριση από Επιτροπή, η οποία συστήνεται για το σκοπό αυτόν 
στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, ως ακολούθως: 

                                                
114

 Με τον Ν. 2954/2001 διορθώνεται η αναφορά της παραγράφου 3 στη παράγραφο 6 του 
ίδιου άρθρου. 
115

 Το ποσό των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών αντικαταστάθηκε στο ποσό των 
τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ με τον Ν. 2948/2001. Ισχύει για δαπάνες ισολογισμών 
που κλείνουν από την 1

η
 Ιανουαρίου 2002 και μετά. 

116
 Δικαιώματα και αποζημιώσεις που καταβάλλονται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς για τη 

χρησιμοποίηση για τη χρησιμοποίηση τεχνική βοήθειας, ευρεσιτεχνιών, σημάτων σχεδίων, 
μυστικών βιομηχανικών μεθόδων και τύπων, πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων συναφών 
δικαιωμάτων. 
117

 Η παράγραφος 4 αναφέρει ότι οι δαπάνες που πραγματοποιεί η επιχείρηση για αγορά 
αγαθών ή λήψη υπηρεσιών από εξωχώρια εταιρία, καθώς και τα δικαιώματα ή οι 
αποζημιώσεις που καταβάλλει αυτή σε εξωχώρια εταιρία για τη χρησιμοποίηση στην Ελλάδα 
τεχνικής βοήθειας, ευρεσιτεχνιών, σημάτων, σχεδίων, μυστικών βιομηχανικών μεθόδων και 
τύπων, πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων συναφών δικαιωμάτων, δεν εκπίπτουν από τα 
ακαθάριστα έσοδά της. Εξαιρούνται δαπάνες π[ου αφορούν αγορά ή μεταφορά στην Ελλάδα 
αργού πετρελαίου, πετρελαιοειδών ή άλλων προϊόντων για τα οποία δημοσιεύονται δείκτες 
τιμών χονδρικής πώλησης και τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε 
οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά προϊόντων.  
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i. Όταν τα υπόψη ποσά καταβάλλονται από εμπορικές επιχειρήσεις και 
αφορούν σήματα, μεθόδους εμπορίας ή διανομής και άλλα συναφή 
δικαιώματα, ανεξάρτητα από το ύψος αυτών και με την προϋπόθεση ότι δεν 
έχουν ενσωματωθεί στην τιμή πώλησης των αγαθών. Τα ανωτέρω 
εφαρμόζονται και για τον κλάδο εμπορίας των μικτών επιχειρήσεων.  

ii. Όταν τα υπόψη ποσά καταβάλλονται από επιχειρήσεις με διαφορετικό 
αντικείμενο εργασιών στη μητρική τους εταιρία, καθώς και σε αλλοδαπές 
επιχειρήσεις που ανήκουν στον ίδιο όμιλο, και εφόσον υπερβαίνουν στις 
ανωτέρω περιπτώσεις το τέσσερα τοις εκατό των ακαθάριστων εσόδων που 
προκύπτουν από τη χρήση του συγκεκριμένου δικαιώματος και μέχρι 
πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ ετησίως. 

Για τις αποφάσεις της Επιτροπής εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 2717/1999 (ΦΕΚ 
97 Α΄)118. 
Η Επιτροπή αυτή, συγκροτούμενη με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών, απαρτίζεται από έναν σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους, ως πρόεδρο και μέλη αυτής του Γενικούς Διευθυντές Ελέγχων και 
Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, έναν ορκωτό ελεγκτή και 
έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών. Η Επιτροπή, προκειμένου 
να μορφώσει και τεκμηριώσει γνώμη, μπορεί να ζητά αναλυτικά στοιχεία, 
δικαιολογητικά και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνει κατά περίπτωση χρήσιμη. 
Επίσης, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίζονται τα 
δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων 
της περίπτωσης αυτής. 
Για τα πνευματικά, συγγενικά και συναφή δικαιώματα που καταβάλλονται για 
λογαριασμό τρίτων, δεν απαιτείται προέγκριση, ανεξαρτήτως ποσού. 
Τα αναγνωριζόμενα σε κάθε περίπτωση ποσοστά που καταβάλλονται δεν μπορεί να 
είναι ανώτερα από το μέσο όρο των ποσοστών που καταβάλλονται από επιχειρήσεις 
του ίδιου ομίλου άλλων χωρών προς εταιρία του αυτού ομίλου. 
[Σημείωση: Ισχύει για τα ποσά των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων, καθώς και για τα 
ποσά των εξόδων διοικητικής υποστήριξης που καταβάλλονται από την 1η 
Ιανουαρίου 2005 και μετά]. 

 
Ν. 3756/2009 [12] 

Καταργούνται οι ρυθμίσεις προέγκρισης από Επιτροπή (βλ. παραπάνω Ν. 
3296/2004, περίπτωση δδ), οι παράγραφοι περί λειτουργίας της Επιτροπής, η 
διάταξη ότι για τα πνευματικά, συγγενικά και συναφή δικαιώματα που καταβάλλονται 
για λογαριασμό τρίτων δεν απαιτείται προέγκριση ανεξαρτήτως ποσού και ότι τα 
αναγνωριζόμενα σε κάθε περίπτωση ποσοστά που καταβάλλονται δεν μπορεί να 
είναι ανώτερα από το μέσο όρο των ποσοστών που καταβάλλονται από επιχειρήσεις 
του ίδιου ομίλου άλλων χωρών προς εταιρία του αυτού ομίλου. 
Προστίθεται περίπτωση ως εξής: 
δδ) Σε περίπτωση που τα υπόψη ποσά καταβάλλονται από εμπορικές επιχειρήσεις 

και αφορούν σε σήματα, μεθόδους εμπορίας ή διανομής και άλλα συναφή 
δικαιώματα, αυτά να μην έχουν ενσωματωθεί στην τιμή πώλησης. Τα ανωτέρω 
εφαρμόζονται και για τον κλάδο εμπορίας των μικτών επιχειρήσεων. 

[Σημείωση: Εφαρμογή για δαπάνες που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 
2009 και μετά]. 

 

 
Δαπάνες ερευνών 
 

Ν. 3296/2004 [8] 
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 Κώδικας διοικητικής δικονομίας. 
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Όταν οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας υπερβαίνουν μέσα στη 
χρήση, το μέσο όρο των αντίστοιχων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν στις δύο 
προηγούμενες χρήσεις, αφαιρείται από τα καθαρά κέρδη, όπως αυτά 
προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, επιπλέον ποσοστό 
πενήντα τοις εκατό (50%) των δαπανών αυτών που πραγματοποιήθηκαν στη χρήση. 
Στην περίπτωση αυτή, οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του παρόντος 
για τη μεταφορά της ζημίας119, έχουν εφαρμογή για το υπόλοιπο ζημιών που 
προκύπτει μετά την αφαίρεση του πιο πάνω ποσοστού. Προϋπόθεση εφαρμογής 
των δύο προηγούμενων εδαφίων είναι η πιστοποίηση της πραγματοποίησης των πιο 
πάνω δαπανών από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Για το σκοπό αυτόν, η αρμόδια 
υπηρεσία του Υπουργείου αυτού υποχρεούται να χορηγεί βεβαίωση στην οποία θα 
αναφέρεται το είδος των δαπανών και ο χρόνος πραγματοποίησής τους.  
[Σημείωση: Εφαρμογή για δαπάνες που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 
2005 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2008]. 
 

Έξοδα πρώτης εγκατάστασης 
 

Ν. 2753/1999 [4] 
Ειδικά τα έξοδα που πραγματοποιούν οι εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ν. 
1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α΄)120 για την αγορά ακινήτων, τα οποία θα αποτελέσουν 
αντικείμενο σύμβασης του ίδιου νόμου, μπορούν να αποσβέννυνται και ισόποσα, 
ανάλογα με τα έτη διάρκειας της σύμβασης. 
[Σημείωση: Ισχύει για ακίνητα που αποκτούν οι εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης 
μέσα στη χρήση 1999 και εφεξής]. 

 
Ν. 2842/2000 [5] 

Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου121 εφαρμόζονται και για τις δαπάνες μετάβασης στο 
ευρώ, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν κατά τα οικονομικά έτη 2001, 2002 και 2003 
(χρήσεις 2000, 2001 και 2002). 

 
Ν. 3301/2004 [8] 

Προστίθεται ότι οι εταιρείες που για πρώτη φορά εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα μπορούν να εκπίπτουν τα έξοδα της περίπτωσης αυτής, καθώς και τα 
έξοδα της περίπτωσης ια (δαπάνες ερευνών), ή αντίστοιχων εξόδων πολυετούς 
απόσβεσης που αναγνωρίζονται ως τέτοια βάσει νόμου, ανάλογα με τον 
υπολειπόμενο χρόνο από την αρχική καταχώρησή τους. 

 

 
Δαπάνες επισκευών μισθωμένων ακινήτων κ.λπ. 

 
Ν. 2753/1999 [4] 

Καταργείται το ανώτατο όριο διάρκειας μίσθωσης ακινήτων των πέντε (5) ετών, 
πέραν των οποίων δεν εκπίπτουν τα ποσά των δαπανών βελτιώσεων και 
προσθηκών σε αυτά τα ακίνητα. 
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 Ισχύει ότι το αρνητικό στοιχείο (ζημία) του εισοδήματος από εμπορικές και γεωργικές 
επιχειρήσεις, που προκύπτει από βιβλία τρίτης κατηγορίας του ΚΒΣ, αν δεν καλύπτεται με 
συμψηφισμό θετικού στοιχείου εισοδήματος άλλης πηγής, μεταφέρεται για να συμψηφισθεί 
διαδοχικώς στα πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη. Ο ίδιος νόμος αύξησε, στην διάταξη για το 
εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις που τηρούν όμως βιβλία δεύτερης κατηγορίας του 
ΚΒΣ, τα έτη συμψηφισμού από τρία (3) σε πέντε (5). 
120

 Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης. 
121

 Το πρώτο εδάφιο αναφέρει ότι τα ποσά των εξόδων πρώτης εγκατάστασης και κτήσης 
ακινήτων αποσβένονται, είτε εφάπαξ κατά το έτος πραγματοποίησής τους, είτε τμηματικά; Και 
ισόποσα μέσα σε μία πενταετία.  
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Προστίθεται ότι σε περίπτωση κατά την οποία ο ετήσιος συντελεστής απόσβεσης 
που προκύπτει με τον τρόπο αυτόν είναι μικρότερος από το συντελεστή που ορίζεται 
από το πδ 100/1998 (ΦΕΚ 96 Α΄)122 για το ίδιο πάγιο στοιχείο, όταν αυτό είναι 
ιδιόκτητο, εφαρμόζονται τα οριζόμενα από το προεδρικό διάταγμα. 

 
Ν. 3763/2009 [12] 

Πλέον ο συντελεστής απόσβεσης συγκρίνεται με το συντελεστή που ορίζεται από το 
πδ 299/2003 (ΦΕΚ 255 Α΄)123 και όχι όπως ίσχυε του πδ 100/1998 (ΦΕΚ 96 Α΄)124. 

 

 
Μισθώματα 

 
 Ν. 2753/1999 [4] 

Από την αφαίρεση των μισθωμάτων που καταβάλλει ο μισθωτής στις εταιρίες του ν. 
1665/1988 (ΦΕΚ 194 Α΄)125 για την εκπλήρωση υποχρεώσεων του από συμβάσεις 
χρηματοδοτικής μίσθωσης, εξαιρούνται τα μισθώματα που καταβάλλονται για ακίνητα 
κατά το μέρος που αναλογούν στην αξία του οικοπέδου. 

 
Ν. 3296/2004 [8] 

Εκπίπτουν και τα μισθώματα που καταβάλλει ο μισθωτής σε αλλοδαπές εταιρίες 
χρηματοδοτικής μίσθωσης για την εκπλήρωση υποχρεώσεων του από συμβάσεις 
χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

 

 
Ζημίες 

 
 Ν. 2459/1997 [2] 

Προστίθεται η έκπτωση των ζημιών που προκύπτουν από συμβάσεις ή πράξεις επί 
παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, οι οποίες πραγματοποιούνται για 
κάλυψη κινδύνων. 
[Σημείωση: Για τους επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του ΚΒΣ, οι 
οποίοι διενεργούν πράξεις ή συνάπτουν συμβάσεις επί παραγώγων 
χρηματοοικονομικών προϊόντων, με εξαίρεση τις εταιρίες επενδύσεων 
χαρτοφυλακίου και τα αμοιβαία κεφάλαια, τα πιστωτικά ιδρύματα είναι υποχρεωμένα 
να υποβάλλουν στον προϊστάμενο της αρμόδιας για αυτά ΔΟΥ, μέσα στον επόμενο 
μήνα από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, αναλυτικές καταστάσεις με στοιχεία 
των πράξεων που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο τρίμηνο αυτό. Σε περίπτωση 
εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή υποβολής με ανακριβή στοιχεία, 
επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 32 του 
ΚΒΣ Ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από τις 8 Ιανουαρίου 1997 και μετά]. 

 

 
 
Έξοδα διοικητικής υποστήριξης 

 
 Ν. 2459/1997 [2] 

Προστίθεται η έκπτωση των εξόδων διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης, 
αναδιοργάνωσης και γενικά των υπηρεσιών που παρέχονται στην επιχείρηση, από 
επιχειρήσεις που ανήκουν στον ίδιο ημεδαπό ή αλλοδαπό όμιλο ή και από τρίτους 
για σκοπούς που σχετίζονται με τα γενικότερα συμφέροντα του ομίλου, εκπίπτουν 
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 Καθορισμός συντελεστών αποσβέσεων. 
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 Καθορισμός κατώτερων και ανώτερων συντελεστών απόσβεσης. 
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 Βλ. υποσημείωση 122. 
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από το εισόδημα της επιχείρησης αυτής, μόνο εάν και στο βαθμό ωφελείται η ίδια 
από τη διενέργεια των δαπανών αυτών μέχρι ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) των 
αντίστοιχων δαπανών αυτής και για συνολικό ποσό μη δυνάμενο να υπερβεί τα 
είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές. Για έκπτωση ποσών πέραν των ορίων 
αυτών απαιτείται προέγκριση τις Επιτροπής, που προβλέπεται από τις διατάξεις τις 
περίπτωση ι τhς παρούσας παραγράφου. 
[Σημείωση: Εφαρμογή για δικαιώματα ή αποζημιώσεις ή δαπάνες που αφορούν 
διαχειριστικές χρήσεις που λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 1997 και μετά]. 

 
Ν. 2873/2000 [5] 

Καταργείται το όριο ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) μη δυνάμενο το ποσό να 
υπερβεί τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000)126 δραχμές και πλέον ισχύει όριο 
ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) ή όριο ποσού είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) 
δραχμών ανεξαρτήτου ποσοστού. Καταργείται η αναφορά στην Επιτροπή και 
εισάγεται αναφορά στην περίπτωση γ τις παραγράφου 4 του άρθρου 66. 
[Σημείωση: Εφαρμογή για κέρδη που προκύπτουν από ισολογισμούς που κλείνουν 
μετά την 31η Δεκεμβρίου 2000]. 

 
Ν. 3296/2004 [8] 

Τα έξοδα αυτά πλέον εκπίπτουν όχι εφόσον και στο βαθμό που η πραγματοποίησή 
τους είναι ωφέλιμη για την ίδια την επιχείρηση αλλά εφόσον και στο βαθμό που η 
πραγματοποίησή τους συμβάλλει στη δημιουργία εισοδήματος για την επιχείρηση. 
Καταργείται η διάταξη ότι όταν τα παραπάνω έξοδα υπερβαίνουν το πέντε τοις εκατό 
(5%) των αντίστοιχων δαπανών της επιχείρησης ή τα εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ 
ανεξαρτήτως ποσοστού ελέγχονται κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση γ της 
παραγράφου 4 του άρθρου 66 και εισάγεται ότι όταν τα πιο πάνω ποσά 
καταβάλλονται σε αλλοδαπούς οργανισμούς ή αλλοδαπές επιχειρήσεις, με εξαίρεση 
αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 14127 του άρθρου αυτού και εφόσον τα 
ποσά αυτά υπερβαίνουν το πέντε τοις εκατό (5%) των αντίστοιχων δαπανών της 
επιχείρησης και μέχρι ποσού εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, απαιτείται προέγκριση 
από την Επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης ι. Οι διατάξεις 
του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης ι εφαρμόζονται ανάλογα128. 
[Σημείωση: Ισχύει για τα ποσά των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων, καθώς και για τα 
ποσά των εξόδων διοικητικής υποστήριξης που καταβάλλονται από την 1η 
Ιανουαρίου 2005 και μετά]. 

 
Ν. 3756/2009 [12] 

Καταργείται το εδάφιο ότι οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης ι 
εφαρμόζονται ανάλογα. 
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 Με τον Ν. 2948/2001 το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών 
μετατράπηκε σε ποσό εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ και ισχύει για δαπάνες ισολογισμών 
που κλείνουν από την 1

η
 Ιανουαρίου 2002 και μετά. 
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 Η παρ. 14 αναφέρει ότι οι δαπάνες που πραγματοποιεί η επιχείρηση για αγορά αγαθών ή 

λήψη υπηρεσιών από εξωχώρια εταιρία, καθώς και τα δικαιώματα ή οι αποζημιώσεις που 
καταβάλλει αυτή σε εξωχώρια εταιρία για τη χρησιμοποίηση στην Ελλάδα τεχνικής βοήθειας, 
ευρεσιτεχνιών, σημάτων, σχεδίων, μυστικών βιομηχανικών μεθόδων και τύπων πνευματικής 
ιδιοκτησίας και άλλων συναφών δικαιωμάτων, δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της. 
Εξαιρούνται δαπάνες που αφορούν αγορά ή μεταφορά στην Ελλάδα αργού πετρελαίου, 
πετρελαιοειδών ή άλλων προϊόντων για τα οποία δημοσιεύονται δείκτες τιμών χονδρικής 
πώλησης και τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη 
χρηματιστηριακή αγορά προϊόντων. 
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 Το τελευταίο εδάφιο όριζε ότι τα αναγνωριζόμενα σε κάθε περίπτωση ποσοστά που 
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[Σημείωση: Εφαρμογή για δαπάνες που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 
2009 και μετά]. 

 

 
Έξοδα αγοράς ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού 

 
 Ν. 2753/1999 [4] 

Προστίθεται η έκπτωση των ποσών για την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
του λογισμικού (SOFTWARE) που παρέχονται στους υπαλλήλους της επιχείρησης 
για τηλεργασία. 
 

 
Παροχές σε άγαμα τέκνα του προσωπικού 

 
 Ν. 2954/2001 [6] 

Προστίθεται η έκπτωση των ποσών που καταβάλλουν εφάπαξ ή περιοδικά οι 
επιχειρήσεις σε άγαμα τέκνα του προσωπικού τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 
25ου έτους της ηλικίας τους, λόγω θανάτου του γονέα-εργαζομένου και με την 
προϋπόθεση ότι αυτός επήλθε λόγω σεισμού ή άλλου λόγου ανώτερης βίας, κατά τη 
διάρκεια εργασίας του θανόντος και εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης. Το 
πιο πάνω εκπιπτόμενο ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει, ανά ημερολογιακό έτος, τα 
τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε δικαιούχο-τέκνο. Ειδικά, για τα ποσά που 
καταβάλλονται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2001, ως ανώτατο όριο εκπιπτόμενης 
δαπάνης ορίζεται το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών. 
[Σημείωση: Εφαρμογή για ποσά που βαρύνουν ισολογισμούς που κλείνουν μετά τις 
30 Δεκεμβρίου 2000]. 
 

 
Παροχές προς ΟΤΑ 

 
Ν. 3220/2004 [8] 

Προστίθεται η έκπτωση των παροχών σε είδος ή χρήμα που πραγματοποιούν οι 
επιχειρήσεις της παραγράφου 19 του άρθρου 2 του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α΄)129 
για τους σκοπούς του ίδιου νόμου, προς οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) 
ή άλλους αρμόδιους φορείς διαχείρισης αποβλήτων που αναφέρονται στην 
υπουργική απόφαση 69728/824/1996 (ΦΕΚ 358 Β΄)130 υπουργική απόφαση ή άλλες 
σχετικές διατάξεις, καθώς και των σχετικών με αυτές δαπανών που 
πραγματοποιούνται. 
[Σημείωση: Ισχύει για διαχειριστικές περιόδους που κλείνουν μετά την 30ή 
Δεκεμβρίου 2003]. 
 

 
Έξοδα διανυκτέρευσης 

  
Ν. 3296/2004 [8] 

Προστίθεται η έκπτωση των εξόδων διανυκτέρευσης σε ξενοδοχείο, αλλοδαπών 
πελατών, αντιπροσώπων και διευθυντικών στελεχών ημεδαπών ή αλλοδαπών 
επιχειρήσεων, καθώς και ειδικών επιστημόνων, που προκύπτει από τα εκδοθέντα 
φορολογικά στοιχεία. Τα ανωτέρω ισχύουν με την προϋπόθεση, ότι το ξενοδοχείο 
ευρίσκεται εντός του Δήμου στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου είναι εγκατεστημένη 
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η έδρα ή υποκατάστημα της επιχείρησης που επιβαρύνεται με τα πιο πάνω έξοδα. 
Ειδικά, για τις επιχειρήσεις και τα υποκαταστήματα που λειτουργούν στους Νομούς 
Αττικής και Θεσσαλονίκης, το ξενοδοχείο φιλοξενίας μπορεί να βρίσκεται εντός των 
ορίων των νομών αυτών. Η αξία των δώρων που γίνονται προς τα ανωτέρω 
πρόσωπα και μέχρι είκοσι (20) ευρώ για κάθε δωρεοδόχο. Λοιπά έξοδα φιλοξενίας 
και διανυκτέρευσης δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση. 

 
Ν. 3522/2006 [10] 

Καταργείται η προηγούμενη διάταξη (δεύτερο και τρίτο εδάφιο) περί τοποθεσίας του 
ξενοδοχείου εντός δήμου με εξαίρεση του Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης και 
πλέον ισχύει το ξενοδοχείο να ευρίσκεται εντός του νομού, στη χωρική αρμοδιότητα 
του οποίου είναι εγκατεστημένη η έδρα ή υποκατάστημα τη επιχείρησης που 
επιβαρύνεται με τα πιο πάνω έξοδα. 

 

 
Έξοδα επιμόρφωσης προσωπικού 

  
Ν. 3296/2004 [8] 

Προστίθεται η έκπτωση των ποσών που καταβάλλει η επιχείρηση για επιμόρφωση 
του προσωπικού της με την προϋπόθεση ότι η επιμόρφωση έχει σχέση με το 
αντικείμενο εργασιών της επιχείρησης ή το αντικείμενο εργασιών του προσωπικού 
μέσα στην επιχείρηση ή τέλος, με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών ή των 
προγραμμάτων αυτών που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης. 
 

 
Ενοίκιο κατοικίας εργαζομένων 

  
Ν. 3296/2004 [8] 

Προστίθεται η έκπτωση των ποσών που καταβάλλει η επιχείρηση για την κάλυψη του 
ενοικίου κατοικίας των εργαζομένων σε αυτή, με την προϋπόθεση, ότι τα ποσά αυτά 
υπόκεινται σε φορολογία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45. 
 

 
Έξοδα παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών 

  
Ν. 3296/2004 [8] 

Προστίθεται η έκπτωση των ποσών που καταβάλλει η επιχείρηση σε παιδικούς και 
βρεφονηπιακούς σταθμούς. 

 

 
Χρηματικά ποσά επιδόσεων εργαζομένων 

 
Ν. 3296/2004 [8] 

Προστίθεται η έκπτωση των χρηματικών ποσών που καταβάλλει επιχείρηση σε 
εργαζομένους της λόγω των εξαιρετικών επιδόσεων που έχουν επιτύχει 
αποδεδειγμένα στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που σπουδάζουν και μέχρι τρεις 
χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε εργαζόμενο. 

 

 
Αγορά ειδικής ενδυμασίας προσωπικού 

 
Ν. 3296/2004 [8] 
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Προστίθεται η έκπτωση των ποσών που καταβάλλει η επιχείρηση για την αγορά 
ειδικής ενδυμασίας του προσωπικού της, η οποία για λόγους υγιεινής ή ασφάλειας, 
επιβάλλεται ως απαραίτητη για την εκτέλεση του αντικειμένου των εργασιών του. 

 
Ν. 3427/2005 [9] 

Περιλαμβάνονται και τα ποσά για την αγορά ειδικής ενδυμασίας λόγω ομοιόμορφης 
εμφάνισης. Αντικαθίσταται ο όρος «εκτέλεση του αντικειμένου των εργασιών» με τον 
όρο «εκτέλεση των καθηκόντων». 
[Σημείωση: Εφαρμογή για ισολογισμούς που κλείνουν μετά την 30ή Δεκεμβρίου 
2005]. 
 

 
Δαπάνες ταξιδιών 

 
Ν. 3427/2005 [9] 

Προστίθεται η έκπτωση των ποσών που καταβάλλει η επιχείρηση για δαπάνες 
ταξιδιών που πραγματοποιούν στην αλλοδαπή διευθυντικά και άλλα στελέχη της που 
εργάζονται σε αυτήν, καθώς και αντιπρόσωποι ή ειδικοί επιστήμονες που 
εκπροσωπούν την επιχείρηση στην αλλοδαπή και αφορούν έξοδα ξενοδοχείων, 
εισιτήρια και έξοδα διατροφής. Τα έξοδα διατροφής αναγνωρίζονται μέχρι του ποσού 
που αντιστοιχεί στο κόστος διαμονής. Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής ισχύουν με 
την προϋπόθεση ότι ο σκοπός του ταξιδιού συνδέεται με την ασκούμενη 
δραστηριότητα της επιχείρησης. 
[Σημείωση: Εφαρμογή για ισολογισμούς που κλείνουν μετά την 30ή Δεκεμβρίου 
2005]. 
 

 
Ενοίκια ξενοδοχείων 

  
Ν. 3427/2005 [9] 

Προστίθεται η έκπτωση των ενοικίων που καταβάλλει η επιχείρηση για τη διαμονή 
εργαζομένων της σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια ή οικείς που βρίσκονται σε 
διαφορετικό μέρος από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους, λόγω εκτός έδρας 
εργασίας τους. Στην περίπτωση αυτή, η απόσταση του τόπου εργασίας και 
προσωρινής διαμονής πρέπει να απέχει από τη μόνιμη κατοικία του εργαζομένου 
εκατό (100) χιλιόμετρα και άνω και επιπλέον τα δικαιολογητικά να έχουν εκδοθεί στο 
όνομα της επιχείρησης. 
[Σημείωση: Εφαρμογή για ισολογισμούς που κλείνουν μετά την 30ή Δεκεμβρίου 
2005]. 
 

 
Ανταποδοτικό τέλος 

  
Ν. 3427/2005 [9] 

Προστίθεται η έκπτωση του ανταποδοτικού τέλους που καταβάλλει η επιχείρηση 
λόγω της συμμετοχής της σε συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α΄)131 κατά το χρόνο καταβολής. 
[Σημείωση: Εφαρμογή για ισολογισμούς που κλείνουν μετά την 30ή Δεκεμβρίου 
2005]. 
 

 
Δώρα 
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 Βλ. υποσημείωση 129. 
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Ν. 3427/2005 [9] 

Προστίθεται η έκπτωση των δώρων της επιχείρησης προς πελάτες, επιχειρήσεις ή 
μη, εφόσον φέρουν την επωνυμία της και έχει καταβληθεί το αναλογούν δημοτικό 
τέλος για τη συνολική αξία των δώρων αυτών. Το ποσό της δαπάνης που εκπίπτει με 
βάση τις διατάξεις της περίπτωσης αυτής, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δεκαπέντε 
(15) ευρώ για κάθε δώρο χωριστά. 
[Σημείωση: Εφαρμογή για ισολογισμούς που κλείνουν μετά την 30ή Δεκεμβρίου 
2005). 
 

 
Παροχές επιβράβευσης απόδοσης - Bonus 

 
Ν. 3427/2005 [9] 

Προστίθεται η έκπτωση των παροχών σε χρήμα ή σε είδος της επιχείρησης προς 
εργαζομένους της για επιβράβευση της απόδοσής τους και με την προϋπόθεση ότι 
έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές. 
[Σημείωση: Εφαρμογή για ισολογισμούς που κλείνουν μετά την 30ή Δεκεμβρίου 
2005]. 
 

 
Έξοδα κινητής τηλεφωνίας 

  
Ν. 3427/2005 [9] 

Προστίθεται η έκπτωση των ποσών που καταβάλλει η επιχείρηση για έξοδα κινητής 
τηλεφωνίας για λογαριασμούς που ανήκουν στην επιχείρηση και με την προϋπόθεση 
ότι οι λογαριασμοί αυτοί δεν θα υπερβαίνουν τον αριθμό των απασχολούμενων στην 
επιχείρηση υπαλλήλων αυτής. Από το συνολικό ποσό της δαπάνης ποσοστό 
πενήντα τοις εκατό (50%) αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα. 
[Σημείωση: Εφαρμογή για ισολογισμούς που κλείνουν μετά την 30ή Δεκεμβρίου 
2005]. 
 

 
Δαπάνες οργάνωσης ενημερωτικών ημερίδων 

  
Ν. 3427/2005 [9] 

Προστίθεται η έκπτωση των δαπανών οργάνωσης ενημερωτικών ημερίδων και 
συναντήσεων για τους εργαζομένους ή πελάτες της, εφόσον οι εκδηλώσεις 
πραγματοποιούνται στο νομό που εδρεύει η επιχείρηση ή σε άλλο μέρος στο οποίο 
λειτουργεί υποκατάστημά της. 
[Σημείωση: Εφαρμογή για ισολογισμούς που κλείνουν μετά την 30ή Δεκεμβρίου 
2005].  

 

 
Έκπτωση δίχως δικαιολογητικά 
 
Η περίπτωση αυτή αναφέρεται σε έκπτωση δίχως δικαιολογητικά σε ορισμένες 
επιχειρήσεις και τις αναφέρει τα λαμβανόμενα ακαθάριστα έσοδα, σε κάθε 
περίπτωση επιχειρήσεων, επί των οποίων υπολογίζεται η έκπτωση. 

 
Ν. 2459/1997 [2] 



Κατηγορίες Εισοδήματος 

132 
 

Ανανεώνεται, από 1η Ιανουαρίου 1997 έως 31η Δεκεμβρίου 1999, η αναγνώριση 
έκπτωσης, χωρίς δικαιολογητικά, από τα ακαθάριστα έσοδα ορισμένων 
επιχειρήσεων132. Συγκεκριμένα για τις επιχειρήσεις των περιπτώσεων: 

β) επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες και εργασίες στην αλλοδαπή 
γ) επιχειρήσεις έκδοσης ημερήσιων, εβδομαδιαίων, δεκαπενθήμερων, μηνιαίων 

πολιτικών, αθλητικών και οικονομικών εφημερίδων και περιοδικών γενικά 
δ) επιχειρήσεις ραδιοφωνίας-τηλεόρασης και  

στ) γραφεία γενικού τουρισμού του ν. 393/1976 ΦΕΚ 199 Α΄133 
ισχύει134: 

Ακαθάριστα έσοδα
135

 Ποσοστό έκπτωσης 

Μέχρι 3 δις δραχμές 1% 

Από 3 δις δραχμές και πάνω 0.5% 

 
Για τις επιχειρήσεις των περιπτώσεων: 

α) εξαγωγικές επιχειρήσεις και  
ε) ημεδαπές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και κατασκηνωτικά κέντρα 

ισχύει136: 
 

Ακαθάριστα έσοδα Ποσοστό έκπτωσης 

Μέχρι 750 εκ. δραχμές 2% 

Πάνω από 750 εκ. δραχμές και μέχρι 3 δις 
δραχμές 

1% 

Πάνω από 3 δις δραχμές 0.5% 

 
Εξαιρετικά για τις επιχειρήσεις εξαγωγής πετρελαιοειδών προϊόντων, μειώνεται το 
ποσοστό έκπτωσης από ένα τοις εκατό (1%) σε μισό τοις εκατό (0.5%) στα έσοδά 
τους από εξαγωγές πετρελαιοειδών προϊόντων. Το ποσοστό του ένα τοις εκατό (1%) 
επί των εσόδων από τη διενέργεια διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών 
εξακολουθεί να ισχύει για τις μεταφορικές επιχειρήσεις διεθνών οδικών 
εμπορευμάτων του ν. 383/1976 (ΦΕΚ 182 Α΄)137. Ας σημειωθεί ότι πριν την παρούσα 
τροποποίηση, το προϊσχύον ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) προβλεπόταν επί των 

                                                
132

 Η προηγούμενη προθεσμία διήρκησε από 1η Ιανουαρίου 1992 έως 31η Δεκεμβρίου 1996. 
Ο Ν. 2753/1999 παρατείνει την ισχύ των διατάξεων έως και την 31η Δεκεμβρίου 2001, ο Ν. 
2992/2002 την παρατείνει μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2003, ο Ν. 3156/2003 μέχρι 31 
Δεκεμβρίου 2004 για τις επιχειρήσεις των εδαφίων γ και δ και τέλος, ο Ν. 3229/2004 μέχρι 31 
Δεκεμβρίου 2008 για τις επιχειρήσεις των εδαφίων γ και δ. 
133

 Περί ιδρύσεως και λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων. 
134

 Ίσχυε:  
Ακαθάριστα έσοδα Ποσοστό 

έκπτωσης 
Μέχρι 3 δις δραχμές 2% 
Από 3 δις δραχμές και 
πάνω 

1% 

 
135

 Τα ακαθάριστα έσοδα μετρώνται σε δραχμές λόγω έλλειψης σχετικής διάταξης περί 
τροποποίησης τους σε ευρώ. 
136

 Ίσχυε:  
Ακαθάριστα έσοδα Ποσοστό 

έκπτωσης 
Μέχρι 3 δις δραχμές 2% 
Από 3 δις δραχμές και 
πάνω 

1% 

 
137

 Περί διενεργείας εμπορευματικών μεταφορών δια φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας 
χρήσεως και άλλων τινών διατάξεων. 
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εσόδων από εξαγωγές πετρελαιοειδών προϊόντων όσον αφορά τις επιχειρήσεις 
εξαγωγής τέτοιων προϊόντων και επί των εσόδων από τη διενέργεια διεθνών οδικών 
εμπορευματικών μεταφορών όσον αφορά τις μεταφορικές επιχειρήσεις διεθνών 
οδικών εμπορευμάτων του ν. 383/1976 ενώ με την παρούσα τροποποίηση δεν 
γίνεται διάκριση των εσόδων αυτών ανά εταιρία. 
Ειδικά για τις επιχειρήσεις έκδοσης ημερήσιων και εβδομαδιαίων πολιτικών, 
αθλητικών και οικονομικών εφημερίδων και περιοδικών, μειώνεται το ποσοστό 
έκπτωσης από τέσσερα τοις εκατό (4%) σε δύο τοις εκατό (2%) επί των ακαθαρίστων 
εσόδων τους που ορίζονται από τις ίδιες διατάξεις και ανεξάρτητα από το ύψος τους. 

 

Μικτές επιχειρήσεις 
 

Ν. 2238/1994 [1] 
Επί μεικτών επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων με παρεπόμενα έσοδα, η ζημία που τυχόν 
προκύπτει μετά τη διενέργεια της έκπτωσης, δεν συμψηφίζεται με τα κέρδη άλλων 
κλάδων της επιχείρησης ή τα εισοδήματα αυτής από άλλες πηγές. Η ζημία αυτή 
μεταφέρεται για συμψηφισμό με τα κέρδη του ίδιου κλάδου στις επόμενες πέντε 
συνεχείς χρήσεις, με την προϋπόθεση ότι και στις χρήσεις αυτές η επιχείρηση τηρεί 
επαρκή και ακριβή βιβλία τρίτης κατηγορίας του ΚΒΣ Σε περίπτωση αδυναμίας 
λογιστικού διαχωρισμού των καθαρών κερδών που προκύπτουν από κάθε κλάδο, τα 
κέρδη αυτά υπολογίζονται με επιμερισμό του συνόλου των καθαρών κερδών της 
επιχείρησης με βάση τα ακαθάριστα έσοδα κάθε κλάδου138. 

 

 
Εμπορικές εξαγωγικές επιχειρήσεις 

 
Ν. 2459/1997 [2] 

Μειώνεται το ποσοστό της έκπτωσης δίχως δικαιολογητικά, από πέντε τοις εκατό 
(5%) σε τρία τοις εκατό (3%) επί του ποσού τις προμήθειας που παίρνουν οι 
εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες σε συνεργασία με αλλοδαπούς οίκους εξάγουν 
βιομηχανικά, βιοτεχνικά, χειροτεχνικά, γεωργικά, κτηνοτροφικά, οπωροκηπευτικά, 
μεταλλευτικά και λατομικά προϊόντα, καθώς και προϊόντα αλιείας με ανταλλαγή 
αγαθών από το εξωτερικό μετά από έγκριση του Ελληνικού Δημοσίου, όταν 
απαιτείται αυτή139. 
 

 
Βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις 

  
Ν. 2459/1997 [2] 

Μειώνεται το ποσοστό τις έκπτωσης δίχως δικαιολογητικά, από πέντε τοις εκατό 
(5%) σε τρία τοις εκατό (3%) επί του ποσού των ακαθάριστων εσόδων τα οποία 
προέρχονται από την αμοιβή που παίρνουν για τις υπηρεσίες, σε βιομηχανικές και 
βιοτεχνικές επιχειρήσεις, οι οποίες ενεργούν για λογαριασμό των αλλοδαπών οίκων 
βιομηχανοποίηση ή επεξεργασία πρώτων υλικών που εισάγονται από την αλλοδαπή 
και επανεξάγονται με τη μορφή έτοιμων ή ημιέτοιμων προϊόντων140. 
 

                                                
138

 Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου παρατάθηκε έως και την 31η Δεκεμβρίου 2001 με 
τον Ν. 2753/1999. Παρά ταύτα η παράγραφος αυτή δεν αφαιρέθηκε αλλά εξακολουθεί να 
υφίσταται μέσα στον Νόμο. 
139

 Όπως παραπάνω. 
140

 Όπως παραπάνω. 
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Μεταφορά ζημίας 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Η ζημία των επιχειρήσεων, οι οποίες αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5 
(εξαγωγικές και βιομηχανικές – βιοτεχνικές επιχειρήσεις), που τυχόν προκύπτει μετά 
τη διενέργεια των εκπτώσεων που ορίζονται στις παραγράφους 2, 3, 4 και 5, δεν 
συμψηφίζεται με τα κέρδη άλλων κλάδων της επιχείρησης ή με τα κέρδη από τη 
συμμετοχή της σε άλλες επιχειρήσεις ή με τα εισοδήματα από άλλες πηγές. Η ζημία 
αυτή μπορεί να μεταφέρεται για συμψηφισμό με τα κέρδη των πιο πάνω κλάδων της 
επιχείρησης στις πέντε (5) επόμενες συνεχείς χρήσεις, με την προϋπόθεση ότι και σε 
αυτές τις χρήσεις η επιχείρηση τηρεί επαρκή και ακριβή βιβλία τρίτης κατηγορίας του 
ΚΒΣ. Στην περίπτωση των μικτών επιχειρήσεων, ο συμψηφισμός ενεργείται με τα 
κέρδη των κλάδων αυτών. Αν υπάρχει αδυναμία λογιστικού διαχωρισμού των 
κερδών που προκύπτουν από κάθε κλάδο, αυτά υπολογίζονται με επιμερισμό του 
συνόλου των κερδών της επιχείρησης με βάση τα ακαθάριστα έσοδα από κάθε 
κλάδο141.  
 

 
Μη αναγνώριση αποζημιώσεων από δικαστική απόφαση 

  
Ν. 3220/2004 [8] 

Εξαιρούνται οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται ή πιστώνονται από ασφαλιστικές 
εταιρίες από την διάταξη ότι αποζημιώσεις, καθώς και πάσης φύσεως αμοιβές, που 
οφείλονται από επιχειρήσεις ή επιτηδευματίες σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, με βάση δικαστική ή διαιτητική απόφαση ή οποιαδήποτε αναγνώριση ή 
συμβιβασμό, δεν αναγνωρίζονται ως δαπάνη για τον προσδιορισμό των καθαρών 
κερδών , που υπάγονται στην φορολογία εισοδήματος του οφειλέτη, εάν πριν από 
την καταβολή ή πίστωση αυτών, δεν υποβληθεί στην αρμόδια ΔΟΥ φορολογίας του 
δικαιούχου αντίγραφο της απόφασης ή του εγγράφου και θεωρηθεί από αυτή η 
απόφαση ή το έγγραφο, βάσει του οποίου θα καταβληθεί ή πιστωθεί η αποζημίωσης 
ή αμοιβή στο δικαιούχο. 
[Σημείωση: Εφαρμογή και για αποζημιώσεις που έχουν καταβληθεί ή πιστωθεί μέχρι 
την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
και αφορούν υποθέσεις για τις οποίες μέχρι την παραπάνω ημερομηνία δεν έχουν 
εκδοθεί πράξεις προσδιορισμού αποτελεσμάτων στη φορολογία εισοδήματος ή 
εφόσον εκδόθηκαν δεν έχουν οριστικοποιηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή εκκρεμούν 
ενώπιον διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας]. 

 

 
Αποσβέσεις εταιριών Ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α΄)142 

 
Ν. 2682/1999 [4] 

Καταργείται η διάταξη ότι η εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης του ν. 1665/1986 είχε 
δικαίωμα να ενεργεί αποσβέσεις στα μίσθια ίσες με το σύνολο των αποσβέσεων που 
θα είχε δικαίωμα να ενεργήσει ο μισθωτής, αν είχε προβεί στην αγορά τους και πλέον 
ισχύει ότι η άνω εταιρία ενεργεί αποσβέσεις στα μίσθια σε ίσα μέρη ανάλογα με τα 
έτη διάρκειας τις σύμβασης. 

 

                                                
141

 Όπως παραπάνω 
142

 Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης. 
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Υπολογισμός καθαρών κερδών εταιριών Ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α΄)143 

 
Ν. 2459/1997 [2] 

Όσον αφορά τον υπολογισμό των καθαρών κερδών των εταιριών του ν. 1665/1986 
επιτρέπεται να ενεργείται για την κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων τους έκπτωση έως 
και δύο τοις εκατό (2%) (από έως 2%) επί του συνολικού ύψους των μισθωμάτων 
(καταργείται η αναφορά σε ληξιπρόθεσμα ή όχι) τα οποία προκύπτουν από τις 
συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης. Καταργείται ό όρος να μην έχουν εισπραχθεί 
τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους και εισάγεται η προϋπόθεση να έχουν συναφθεί μέσα 
στην οικεία διαχειριστική χρήση. Επίσης καταργείται ότι η έκπτωση αυτή πρέπει να 
φέρεται σε ειδικό αποθεματικό πρόβλεψης. Εισάγεται τέλος, ότι το ποσό αυτό της 
πρόβλεψης για κάθε διαχειριστική χρήση, συναθροιζόμενο με το ποσό τις 
πρόβλεψης , η οποία διενεργήθηκε σε προγενέστερες διαχειριστικές χρήσεις και 
εμφανίζεται στα τηρούμενα βιβλία της επιχείρησης, δεν μπορεί να υπερβεί το είκοσι 
πέντε τοις εκατό (25%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όπως αυτό 
εμφανίζεται στην απογραφή τέλους χρήσης. Η έκπτωση αυτή εμφανίζεται στα 
τηρούμενα βιβλία σε ειδικό λογαριασμό «Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών 
απαιτήσεων». Πέραν της πρόβλεψης αυτής, κανένα άλλο ποσό δεν αναγνωρίζεται 
για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των εταιριών χρηματοδοτικής μίσθωσης για 
απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. 
 

 
Δαπάνες προς εξωχώρια εταιρία 

 
Ν. 3091/2002 [7] 

Προστίθεται ότι οι δαπάνες που πραγματοποιεί η επιχείρηση για αγορά αγαθών ή 
λήψη υπηρεσιών από εξωχώρια εταιρία, καθώς και τα δικαιώματα ή οι αποζημιώσεις 
που καταβάλλει αυτή σε εξωχώρια εταιρία για τη χρησιμοποίηση στην Ελλάδα 
τεχνικής βοήθειας, ευρεσιτεχνιών, σημάτων, σχεδίων, μυστικών βιομηχανικών 
μεθόδων και τύπων, πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων συναφών δικαιωμάτων, δεν 
εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της. Από την εφαρμογή της διάταξης αυτής 
εξαιρούνται δαπάνες που αφορούν αγορά ή μεταφορά στην Ελλάδα αργού 
πετρελαίου, πετρελαιοειδών ή άλλων προϊόντων για τα οποία δημοσιεύονται δείκτες 
τιμών χονδρικής πώλησης και τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε 
οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά προϊόντων.  
 

 
Προϋποθέσεις αναγνώρισης εκπτώσεων 

 
Ν. 3220/2004 

Προστίθεται ότι, πέραν της αναγραφής των προηγούμενων δαπανών στα βιβλία της 
επιχείρησης, πρέπει να καλύπτονται και με νόμιμα παραστατικά ενώ δαπάνες που 
καλύπτονται από νόμιμα παραστατικά αλλά δεν πραγματοποιούνται για τις ανάγκες 
της επιχείρησης, δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδά της. 

Ν. 3259/2004 
Κατάργηση διατάξεων 3220/2004 και επαναφορά προηγούμενων. 
 

 
Μη αναγνώριση δαπανών 

 
Ν. 3427/2005 [9] 
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 Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης. 
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Προστίθεται ότι ποσά που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις οικειοθελώς σε εργαζομένους 
της ή σε τρίτους, πλην των περιπτώσεων που περιλαμβάνονται στο άρθρο αυτό, και 
δεν αφορούν αμοιβές ή αποζημιώσεις αυτών για άμεση ανταπόδοση παρεχόμενης 
υπηρεσίας ή δεν προκύπτει από διάταξη νόμου ο υποχρεωτικός χαρακτήρας τους, 
δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα. [Σημείωση: 
Εφαρμογή για ισολογισμούς που κλείνουν μετά την 30ή Δεκεμβρίου 2005]. 

 
Ν. 3522/2006 [10] 

Επίσης, αμοιβές σε χρήμα ή σε είδος δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα 
ακαθάριστα έσοδα, όταν η παροχή ή λήψη αυτής συνιστά ποινικό αδίκημα ακόμα και 
αν η καταβολή αυτών πραγματοποιείται στο εξωτερικό. Οι ποινικές ρήτρες, τα 
πρόστιμα και οι χρηματικές ποινές που επιβάλλονται για οποιονδήποτε λόγο σε 
βάρος επιχείρησης δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδά 
της. 
 

 
Βιβλία με παραβάσεις φορολογικής νομοθεσίας 

 
 Ν. 3220/2004 

Προστίθεται ότι για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία και στοιχεία δεύτερης ή τρίτης 
κατηγορίας του ΚΒΣ, με παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας που επηρεάζουν 
τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος, το καθαρό εισόδημα εξευρίσκεται 
λογιστικά με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά προσδιορίζονται κατά 
το άρθρο 30, αυτών που ορίζονται στις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων 
του άρθρου αυτού εξόδων και δαπανών και με την προσθήκη διαφορών καθαρού 
εισοδήματος που προκύπτουν με την εφαρμογή Συντελεστή Διαφορών Καθαρού 
Εισοδήματος (ΣΔΚΕ) επί των εξόδων και δαπανών που εκπίπτονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου αυτού. Καθένας από τους συντελεστές που αναφέρονται 
παρακάτω αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο κλιμάκιο μορίων, τα οποία υπολογίζονται με 
βάση τις φορολογικές παραβάσεις που επηρεάζουν τον προσδιορισμό του καθαρού 
εισοδήματος και βαρύνουν την οικεία διαχειριστική περίοδο. Οι διαφορές καθαρού 
εισοδήματος που προκύπτουν από την εφαρμογή των ΣΔΚΕ δεν μπορεί να είναι 
μικρότερες από συγκεκριμένα, ανά κλιμάκιο μορίων, Ελάχιστα Ποσά Διαφορών 
Καθαρού Εισοδήματος. Οι ΣΔΚΕ και τα ΕΠΔΚΕ, ανά κλιμάκιο μορίων, ορίζονται 
σύμφωνα μ ε τον ακόλουθο Πίνακα: 

 
Οι παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας που επηρεάζουν τον προσδιορισμό του 
καθαρού εισοδήματος και τα αντίστοιχα μόρια που επισύρουν ανάλογα με το είδος 
και τη βαρύτητά τους, ανά κωδικό κάθε παράβασης, ορίζονται σύμφωνα με τον 
ακόλουθο πίνακα: 
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Ν. 3259/2004 
Κατάργηση διατάξεων 3220/2004 και επαναφορά προηγούμενων. 
 
 

 
Καταχώρηση δαπανών στα βιβλία δεύτερης κατηγορίας 

 
Ν. 3091/2002 [7] 

Προστίθεται ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Οικονομίας ρυθμίζονται 
θέματα καταχώρησης ορισμένων δαπανών του άρθρου αυτού στα βιβλία δεύτερης 
κατηγορίας του ΚΒΣ. 
 

 
Αποδεκτές δαπάνες με δικαστηριακή νομολογία 
 

Ν. 3296/2004 [8] 
Προστίθεται ότι δαπάνες που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εκτός 
εκείνων που ρητά μνημονεύονται σε αυτό, για τις οποίες έχει γίνει δεκτό με 
διοικητικές λύσεις και με τη δικαστηριακή νομολογία ότι εκπίπτουν από τα 
ακαθάριστα έσοδα βάσει των διατάξεων του άρθρου αυτού, περιλαμβάνονται σε 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Η αναγνώριση των 
οριζόμενων στην απόφαση αυτή δαπανών είναι δεσμευτική για τις ελεγκτικές 
υπηρεσίες. Για την υλοποίηση των ανωτέρω, εντός μηνός από την έναρξη της ισχύος 
της παραγράφου αυτής εκδίδεται η οριζόμενη από το πρώτο εδάφιο απόφαση. 



Κατηγορίες Εισοδήματος 

139 
 

Για οποιαδήποτε προσθήκη ή αφαίρεση περίπτωση από τον κατάλογο αυτόν, η 
ενδιαφερόμενη επιχείρηση ή η επαγγελματική ένωση στην οποία ανήκει ή η ελεγκτική 
υπηρεσία δικαιούται να υποβάλει στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος 
υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών αίτηση, εντός δύο μηνών από 
την έναρξη ισχύος της παραγράφου αυτής, προκειμένου να εξετασθεί η συγκεκριμένη 
περίπτωση από ειδική γνωμοδοτική επιτροπή η οποία συνιστάται για το σκοπό αυτόν 
στο πιο πάνω υπουργείο. Μέχρι την 30ή Ιουνίου 2005 εκδίδεται νέα απόφαση του 
Υπουργείου οικονομίας και Οικονομικών με την οποία επιφέρονται οι μεταβολές για 
τις οποίες γνωμοδότησε, σύμφωνα με τα πιο πάνω, η επιτροπή, κατόπιν της άνω 
αίτησης ή εισήγησης της υπηρεσίας ή και αυτεπαγγέλτως. Η αναγνώριση των τυχόν 
επιπλέον αναγνωριζόμενων περιπτώσεων δαπανών είναι δεσμευτική και για 
προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους, εφόσον είναι εκκρεμείς. Τυχόν αφαίρεση 
αναγνωριζόμενων περιπτώσεων δαπανών θα ισχύει από την επόμενη διαχειριστική 
χρήση. Με την ίδια διαδικασία θα ορίζονται κάθε χρόνο οι μεταβολές στις 
περιπτώσεις δαπανών που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. 
Η επιτροπή της παραγράφου αυτής αποτελείται από έναν σύμβουλο ή πάρεδρο του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων 
Φορολογίας Εισοδήματος και Ελέγχου, έναν εκπρόσωπο της Ένωσης 
Επιμελητηρίων Ελλάδος, καθώς και έναν καθηγητή Ανώτατου Εκπαιδευτικού 
ιδρύματος συναφούς αντικειμένου. Ο Πρόεδρος, τα μέλη και ο γραμματέας αυτής ως 
και οι αναπληρωτές αυτών, ο τρόπος λειτουργίας και λήψης απόφασης, καθώς και 
λοιπές λεπτομέρειες ορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών. 

Ν. 3427/2005 [9] 
Επίσης και για τις δαπάνες οι οποίες δεν αναγνωρίζονται από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων αποφαίνεται η 
επιτροπή της παραγράφου αυτής και περιλαμβάνονται σε ιδιαίτερη απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδίδεται κάθε χρόνο, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ακολουθείται και για τις δαπάνες που αναγνωρίζονται προς έκπτωση 
από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. 
[Σημείωση: Εφαρμογή για ισολογισμούς που κλείνουν μετά την 30ή Δεκεμβρίου 
2005]. 

Ν. 3610/2007 [11] 
Επίσης, στον επόμενο μήνα μετά την έκδοση των αποφάσεων του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών που ορίζονται από την παράγραφο αυτή, εκδίδεται νέα 
απόφαση του ίδιου Υπουργού η οποία περιλαμβάνει συγκεντρωτικά και κατά 
κατηγορία όλες τις δαπάνες των οποίων η αναγνώριση ή μη από το φορολογικό 
έλεγχο είναι υποχρεωτική, καθώς και τις διαχειριστικές περιόδους στις οποίες 
αναφέρονται, όπως αυτές έχουν ορισθεί με όλες τις αποφάσεις του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών, οι οποίες έχουν εκδοθεί από το έτος 2005 μέχρι τον ως 
άνω οριζόμενο χρόνο. 
 

 
Οδηγία Υπουργού για την αναγνώριση των δαπανών 

 
 Ν. 3220/2004 

Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών εκδίδει ετήσια Οδηγία προς τις ελεγκτικές 
υπηρεσίες για τον καθορισμό των δαπανών που αναγνωρίζονται προς έκπτωση, η 
οποία ιδίως περιλαμβάνει: 
-τη μέχρι τότε νομολογία των δικαστηρίων και τις διοικητικές λύσεις 
-την αξιολόγηση των δαπανών με βάση τις ιδιαιτερότητες κατά κλάδο επιχειρηματικής 
δραστηριότητας 
-την αξιολόγηση των δαπανών κατά κατηγορία δαπάνης 
-την αξιολόγηση και αντιμετώπιση ειδικά των δαπανών για: 
-αμοιβές της μητρικής εταιρείας για την παροχή τεχνογνωσίας σε θυγατρικές 
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-διευθυντικά δικαιώματα 
-δαπάνες φιλοξενίας 
-τις οδηγίες των διεθνών οικονομικών οργανισμών.  
Οι οδηγίες της παραγράφου αυτής είναι δεσμευτικές ως προς την αναγνώριση των 
δαπανών από τη φορολογούσα αρχή. 

Ν. 3259/2004 
Κατάργηση διατάξεων 3220/2004 και επαναφορά προηγούμενων. 
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32 Εξωλογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος  
 

 
Περιπτώσεις επιχειρήσεων 

 
Ν. 3091/2002 [3] 

Καταργείται η αναφορά των επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας 
στον εξωλογιστικό προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος με πολλαπλασιασμό των 
ακαθάριστων εσόδων με ειδικούς συντελεστές καθαρού κέρδους. 
 

Ν. 3220/2004 
Δεν περιλαμβάνονται επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία και στοιχεία πρώτης 
κατηγορίας, καθώς και οι επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία και στοιχεία ή τηρούν 
βιβλία και στοιχεία κατώτερης κατηγορίας της προσήκουσας ή τηρούν ανακριβή ή 
ανεπαρκή βιβλία και στην τελευταία αυτή περίπτωση η ανεπάρκεια καθιστά αδύνατη 
τη διενέργεια των ελεγκτικών επαληθεύσεων. Περιλαμβάνονται πλέον μόνο εκείνες 
που δεν τηρούν βιβλία και στοιχεία επειδή δεν έχουν σχετική υποχρέωση ή δεν 
τηρούν αν και ήταν υπόχρεοι ή δεν διαφυλάττουν τα βιβλία ή στοιχεία της 
περίπτωσης στ της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του ΚΒΣ ή τηρούν βιβλία και 
στοιχεία Α κατηγορίας ενώ ήταν υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων Β ή Γ 
κατηγορίας. Επίσης προστίθεται η επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης στ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 30144. 

 
Ν. 3259/2004 

Κατάργηση των διατάξεων του Ν. 3220/2004 και επαναφορά προηγούμενων. 
 

Ν. 3296/2004 [4] 
Στον εξωλογιστικό προσδιορισμό πλέον δεν συμπεριλαμβάνονται επιχειρήσεις που 
τηρούν βιβλία και στοιχεία κατώτερης κατηγορίας της προσήκουσας (κατηγορία 
πρώτη). Επίσης οι περιπτώσεις των επιχειρήσεων πρέπει να συμφωνούν με τις 
διατάξεις του άρθρου 30 του ΚΒΣ ενώ στον εξωλογιστικό προσδιορισμό 
περιλαμβάνεται η γενική περίπτωση επιχειρήσεων που τηρούν ανεπαρκή βιβλία 
διαγράφοντας το εδάφιο ότι στην περίπτωση αυτή η ανεπάρκεια καθιστά αδύνατη τη 
διενέργεια των ελεγκτικών επαληθεύσεων.  
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 Η περίπτωση αυτή όπως προστέθηκε με τον ίδιο Ν. 3220/2004 αναφέρει ότι αν δεν έχει 
διαφυλαχθεί μέρος των βιβλίων ή στοιχείων της περίπτωσης στ της παραγράφου 4 του 
άρθρου 30 του ΚΒΣ, τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των 
περιπτώσεων δ και ε, κατά περίπτωση, εφόσον οι υπόχρεοι έχουν υποβάλει τις οικείες 
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών και από διασταύρωση των 
υφιστάμενων στοιχείων και αυτών που προσκομίζει η επιχείρηση αποδεικνύεται ότι από τη μη 
διαφύλαξη των στοιχείων δεν έχει επηρεαστεί η εμφάνιση στα βιβλία της πραγματικής 
κατάστασης της επιχείρησης. 
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Συντελεστές καθαρού κέρδους 

 
Ν. 2873/2000 [2] 

 
Προ τον Ν. 2873/2000 Ν. 2873/2000 

Περιπτώσεις Επιχειρήσεων 
Συντελεστής Καθαρού 

Κέρδους 
 

Συντελεστής Καθαρού 
Κέρδους 

i. Δεν τηρούν 
προβλεπόμενα βιβλία 
και στοιχεία  

 

Προσαύξηση κατά εκατό 
τοις εκατό (100%) 

i. Δεν τηρούν 
προβλεπόμενα 
βιβλία και στοιχεία 
στα οποία 
καταχωρούνται 
πρωτογενώς οι 
συναλλαγές ή 
τηρούν βιβλία 
κατώτερης 
κατηγορίας 

Προσαύξηση κατά 
πενήντα τοις εκατό 

(50%) 

ii. Έκδοση Πλαστών ή 
εικονικών τιμολογίων 

 

ii. Έκδοση πλαστών ή 
εικονικών ή 
νόθευση 
φορολογικών 
στοιχείων 

Προσαύξηση κατά εκατό 
τοις εκατό (100%) 

 

iii. Τήρηση ανεπίσημων 
βιβλίων παράλληλά 
προς τα υποχρεωτικώς 
τηρούμενα επίσημα 

 

iv. Μη έκδοση 
φορολογικού στοιχείου 
ή έκδοση ανακριβούς, 
για την πώληση ή 
διακίνηση αγαθών ή την 
παροχή υπηρεσιών 

 

iii. Διάπραξη μέσα 
στην ίδια χρήση 
περισσοτέρων της 
μιας παραβάσεων 
μη έκδοσης του 
προβλεπόμενου 
από τον ΚΒΣ 
στοιχείου αξίας ή 
διακίνησης 
αγαθών, που 
διαπιστώνονται 
από διαφορετικούς 
ελέγχους. Αν 
διακινούνται αγαθά 
χωρίς το 
προβλεπόμενο 
συνοδευτικό 
στοιχείο, ακόμη κι 
αν αυτό έχει 
εκδοθεί, θεωρείται 
ότι δεν εκδόθηκε. 

v. Χωρίς άδεια της 
αρμόδιας φορολογικής 
αρχής άσκηση 
επαγγέλματος ή 
επιχείρησης ή άσκηση 
σε διεύθυνση που δεν 
δηλώθηκε 

 

iv. Χωρίς άδεια της 
αρμόδιας 
φορολογικής αρχής 
άσκηση 
επιτηδεύματος ή 
άσκηση αυτού σε 
διεύθυνση που δεν 
δηλώθηκε 

vi. Αλλοίωση δεδομένων 
φορολογικής ταμειακής 
μηχανής 

v. Αλλοίωση 
δεδομένων 
φορολογικής 
ταμειακής μηχανής 

  

vi. Απόκρυψη 
φορολογητέας ύλης 
που υπερβαίνει το 
πέντε τοις εκατό 
(5%) της 
δηλωθείσας και σε 
ποσό το ένα 
εκατομμύριο 
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(1.000.000) 
δραχμές145 

  

vii. Μη διαφύλαξη ή μη 
επίδειξη στον 
τακτικό φορολογικό 
έλεγχο των βιβλίων 
και στοιχείων 

vii. Λοιπές περιπτώσεις 
ανακριβή βιβλίων και 
στοιχείων 

Προσαύξηση κατά πενήντα 
τοις εκατό (50%) 

viii. Λοιπές 
περιπτώσεις 
ανακριβή βιβλίων 
και στοιχείων 

Προσαύξηση κατά 
πενήντα τοις εκατό 
(50%) 

 
Η διάταξη ότι ο συντελεστής καθαρού κέρδους που τελικά εφαρμόζεται ή αντιστοιχεί 
στα τελικά προσδιοριζόμενα καθαρά κέρδη δεν μπορεί να είναι ανώτερος από το 
85%, περιλαμβάνει τις άνω περιπτώσεις146. 
Στην ισχύουσα διάταξη περί εξωλογιστικού προσδιορισμού, όπου συγκρίνεται ο 
συντελεστής που προκύπτει από το λογιστικό προσδιορισμό του καθαρού 
εισοδήματος με το συντελεστή που ορίζεται στα προηγούμενα εδάφια της 
παραγράφου 2 του άρθρου 32147 και εφαρμόζεται ο μεγαλύτερος εξ αυτών, μη 
δυνάμενος να υπερβαίνει το διπλάσιο του οικείου συντελεστή του πίνακα (βλ. 
υποσημείωση), προστίθεται ότι εφόσον τα προκύπτοντα καθαρά κέρδη υπολείπονται 
των καθαρών κερδών που προσδιορίζονται από τον έλεγχο λογιστικά ως τελικά 
καθαρά κέρδη λαμβάνονται τα λογιστικώς προσδιοριζόμενα, ανεξάρτητα αν αυτά 
αντιστοιχούν σε συντελεστή ανώτερο του διπλάσιου του οικείου συντελεστή του 
πίνακα. 

 
Ν. 2992/2002 [3] 

Στην περίπτωση της νόθευσης (περίπτωση ii τρίτης στήλης άνω πίνακα Ν. 
2873/2000) εισάγεται και η περίπτωση λήψης εικονικών στοιχείων ως προς την 
ποσότητα ή την αξία. 

 
Ν. 3296/2004 [4] 

Οι συντελεστές προσαύξησης του πίνακα του Ν. 2873/2000 μειώνονται από πενήντα 
τοις εκατό (50%) σε σαράντα τοις εκατό (40%). Ειδικά, για τις επιχειρήσεις που δεν 
τηρούν βιβλία που προβλέπονται για αυτές από τον ΚΒΣ στα οποία καταχωρούνται 
πρωτογενώς οι συναλλαγές ή τηρούν βιβλία κατώτερης κατηγορίας από τα οριζόμενα 
στον ΚΒΣ, ο πιο πάνω συντελεστής δεν προσαυξάνεται όταν η τήρηση βιβλίων 
προκύπτει από υπέρβαση του ορίου των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης και 
κατά το πρώτο έτος της υποχρέωσης τήρησης βιβλίων αυτής.  
Στον άνω πίνακα καταργούνται οι περιπτώσεις: 
iii. Διάπραξη μέσα στην ίδια χρήση περισσοτέρων της μιας παραβάσεων μη 

έκδοσης του προβλεπόμενου από τον ΚΒΣ στοιχείου αξίας ή διακίνησης αγαθών, 
που διαπιστώνονται από διαφορετικούς ελέγχους. Αν διακινούνται αγαθά χωρίς 
το προβλεπόμενο συνοδευτικό στοιχείο, ακόμη κι αν αυτό έχει εκδοθεί, θεωρείται 
ότι δεν εκδόθηκε. 

                                                
145

 Το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών αντικαταστάθηκε με το ποσό των 
δύο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα (2.950) ευρώ με τον Ν. 2948/2001. 
146

 Η παράγραφος αυτή ήταν εισηγμένη πριν από τις περιπτώσεις του πίνακα ενώ με τον ν. 
2873/2000 μεταφέρθηκε μετά τις περιπτώσεις αυτές. 
147

 Για κάθε κατηγορία επιχειρήσεων προβλέπεται ένας μοναδικός συντελεστής καθαρού 
κέρδους, ο οποίος εφαρμόζεται στα ακαθάριστα έσοδα. Οι μοναδικοί συντελεστές καθαρού 
κέρδους περιλαμβάνονται σε ειδικό πίνακα , ο οποίος καταρτίζεται με αποφάσεις του 
Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο 
συντελεστής καθαρού κέρδους που εφαρμόζεται στα ακαθάριστα έσοδα δεν μπορεί να είναι 
ανώτερος από τα τρία πέμπτα (3/5) του συντελεστή μικτού κέρδους, που έχει καθορίσει το 
Υπουργείο Εμπορίου. Όταν το Υπουργείο Εμπορίου, έχει καθορίσει συντελεστές καθαρού 
κέρδους, δεν εφαρμόζονται οι συντελεστές του πίνακα αλλά αυτοί του Υπουργείου Εμπορίου.  
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iv. Απόκρυψη φορολογητέας ύλης που υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) της 
δηλωθείσας και σε ποσό το ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές (2.950 ευρώ). 

v. Χωρίς άδεια της αρμόδιας φορολογικής αρχής άσκηση επιτηδεύματος ή άσκηση 
αυτού σε διεύθυνση που δεν δηλώθηκε 

vi. Αλλοίωση δεδομένων φορολογικής ταμειακής μηχανής 
Μείωση του μέγιστου ορίου του συντελεστή καθαρού κέρδους, που εφαρμόζεται ή 
αντιστοιχεί στα τελικά προσδιοριζόμενα καθαρά κέρδη, από ογδόντα πέντε τοις εκατό 
(85%) σε εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%). 
 

 
Χρήση κατώτερου συντελεστή 

 
Ν. 2873/2000 [2] 

Πέραν της ισχύουσας περίπτωσης ολικής καταστροφής των βιβλίων και στοιχείων 
από πυρκαγιά, αρνητικός συντελεστής148 μπορεί να αναγνωρισθεί και σε 
περιπτώσεις μερικής καταστροφής και από θεομηνία, πλημμύρα ή σεισμό. Στις 
περιπτώσεις αυτές, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων, το σχετικό αίτημα τις 
επιχείρησης κρίνεται από την επιτροπή τις παραγράφου 5 του άρθρου 70149, 
εφαρμοζομένων ανάλογα των οριζόμενων τις διατάξεις των παραγράφων 6, 7 και 8 
του ίδιου άρθρου150. 
 

 
Κατά εξαίρεση προσδιορισμός ακαθάριστων εσόδων επί των αγορών 

 
Ν. 3220/2004 

Καταργείται η αναφορά στις επιχειρήσεις που υποχρεούται να τηρούν βιβλία και 
στοιχεία της πρώτης κατηγορίας του ΚΒΣ και με την προϋπόθεση ότι αυτά κρίνονταν 
ακριβή και πλέον αναφέρονται οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία πρώτης κατηγορίας 
και δεν είχαν υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων ανώτερης κατηγορίας151. 

Ν. 3259/2004 
Κατάργηση διατάξεων 3220/2004 και επαναφορά προηγούμενων. 

                                                
148

 Αρνητικός συντελεστής μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό επί των ακαθάριστων εσόδων των 
ανέλεγκτων χρήσεων. 
149

 Επιτροπή η οποία αποτελείται από τον αρμόδιο επιθεωρητή, τον προϊστάμενο της ΔΟΥ ή 
του νόμιμους αναπληρωτές τους, από εκπρόσωπο του Εμπορικού και Βιομηχανικού και 
Βιομηχανικού ή Οικονομικού Επιμελητηρίου ή του εμπορικού ή επαγγελματικού συλλόγου της 
περιοχής, στην οποία εδρεύει η αρμόδια ΔΟΥ κ.λπ. 
150

 Οι διατάξεις των παραγράφων 6, 7 και 8 του άρθρου 70 ορίζονται διαδικαστικά θέματα.  
151

 Η περίπτωση αυτή, μαζί με τις επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία γιατί δεν έχουν 
υποχρέωση τήρησης ύψους αγορών και εφόσον οι επιχειρήσεις περιέχονται στον ειδικό 
πίνακα ο οποίος καταρτίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, επιτρέπει στις 
επιχειρήσεις κατά εξαίρεση να προσδιορίζουν τα καθαρά κέρδη εξωλογιστικώς με 
πολλαπλασιασμό των αγορών με έναν μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους κατά γενικές 
κατηγορίες επιχειρήσεων. Οι συντελεστές καθαρού κέρδους που εφαρμόζονται στις αγορές 
περιέχονται στον προαναφερόμενο ειδικό πίνακα. 
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33 Ειδικός προσδιορισμός καθαρού εισοδήματος  
 

Ν. 2753/1999 
Ο νόμος αυτός αντικατέστησε και μετονόμασε το άρθρο 33, το οποίο αναφερόταν στο 
«Ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος από εμπορική επιχείρηση»152. 

 
ΜΕΡΟΣ Α 

 

 
Κατηγορίες Επιχειρήσεων 

 
Ν. 2459/1997 [3] 

Καταργείται η αναφορά επιχείρησης παροχής υπηρεσιών, η οποία τηρεί προαιρετικά 
βιβλία τρίτης κατηγορίας του ΚΒΣ, στην περίπτωση εξεύρεσης ελάχιστου ποσού 
καθαρού εισοδήματος με πολλαπλασιασμό του αθροίσματος της μισθωτικής αξίας 
της επαγγελματικής εγκατάστασης της επιχείρησης και της εμπορικής αμοιβής, με 
τους συντελεστές εμπορικότητας και απόδοσης. 
 

 
Μισθωτική αξία 

 
 Ν. 2390/1996 [2] 

Σε περίπτωση αλλαγής της επαγγελματικής εγκατάστασης κατά τη διάρκεια της 
διαχειριστικής περιόδου λαμβάνεται υπόψη η μισθωτική αξία της εγκατάστασης που 
χρησιμοποιήθηκε κατά το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αυτής. 
Επίσης μειώνεται η μισθωτική αξία κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) και για 
επαγγελματική εγκατάσταση που βρίσκεται σε τυφλή στοά. 
Προστίθεται ότι σε κάθε άλλη περίπτωση συστέγασης επιχειρήσεων, πέρα εκείνων 
των υπηρεσιών που συστεγάζονται στον ίδιο επαγγελματικό χώρο όπου η μισθωτική 
αξία επιμερίζεται ανάλογα τον αριθμό των συστεγαζόμενων επιχειρήσεων, όπου για 
τον υπολογισμό τις μισθωτικής αξίας λαμβάνεται υπόψη ο χώρος που πραγματικά 
χρησιμοποιείται από κάθε συστεγαζόμενη επιχείρηση. 

 
Ν. 2459/1997 [3] 

Στην περίπτωση κατά την οποία ως επαγγελματική στέγη χρησιμοποιείται η κατοικία 
του φορολογουμένου, η έκταση που αντιστοιχεί στην επαγγελματική εγκατάσταση 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εξήντα (60) τετραγωνικά μέτρα. Επίσης, προκειμένου 
για επιχειρήσεις που εκμισθώνουν θαλάσσια ποδήλατα, ταξί θαλάσσης, κανό, τζετ-

                                                
152 Σε παράγραφο του Ν. 2459/1997 οριζόταν ότι για τον προσδιορισμό του ελάχιστου 
καθαρού εισοδήματος των εμπορικών επιχειρήσεων τις διαχειριστικής περιόδου 1996, για τον 
υπολογισμό τις μισθωτική αξίας λαμβάνεται υπόψη ποσοστό έξι και εβδομήντα πέντε τοις 
εκατό (6,75%) του ποσού που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό τις τιμή ζώνης που ίσχυε 
την 1η Ιανουαρίου 1995, με τον αριθμό των τετραγωνικών μέτρων τις επιφάνειας τις 
επαγγελματικής εγκατάστασης. Το εδάφιο αυτό εφαρμόζεται και για την περίπτωση γ τις 
παραγράφου 4 του άρθρου 51. Για τον προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού 
εισοδήματος τις διαχειριστικής περιόδου 1996, λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής 
εμπορικότητας που ίσχυσε για τον προσδιορισμό του ίδιου εισοδήματος τις προηγούμενης 
διαχειριστικής περιόδου. Για τα εισοδήματα τις διαχειριστικής περιόδου 1996, οι διατάξεις του 
άρθρου 33 δεν εφαρμόζονται, για τις επιχειρήσεις των περιπτώσεων α και β τις παραγράφου 
13 του άρθρου αυτού εφόσον τις οι προβλεπόμενες από το νόμο σχετικές περιοδικές 
δηλώσεις απόδοσης του φόρου προστιθέμενης αξίας του έτους αυτού έχουν υποβληθεί 
εμπρόθεσμα και από αυτές προκύπτει ότι δεν πραγματοποιήθηκαν ακαθάριστα έσοδα από 
τις εκμεταλλεύσεις αυτές. 
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σκι, σκάφη για θαλάσσια σπόρ και συναφή είδη και ομπρέλες, για τον υπολογισμό 
της μισθωτικής αξίας λαμβάνεται υπόψη επιφάνεια εξήντα (60) τετραγωνικών 
μέτρων. 
 

 
Συντελεστές απόδοσης 
 

Ν. 2390/1996 [2] 
Μειώνονται οι συντελεστές απόδοσης ως εξής: 
  
 Πριν Μετά 
Επιχειρήσεις με μοναδικό συντελεστή κέρδους Συντελεστής απόδοσης Συντελεστής απόδοσης 
Μέχρι 5% 1 1 
Πάνω από 5% μέχρι 10% 1.15 1.15 
Πάνω από 10% μέχρι 15% 1.30 1.30 
Πάνω από 15% μέχρι 20% 1.45 1.40 
Πάνω από 20% 1.60 1.50 

 
 Πριν Μετά 
Επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες με 
μοναδικό συντελεστή κέρδους 

Συντελεστής 
απόδοσης 

Συντελεστής 
απόδοσης 

Μέχρι 20% 1 1 
Πάνω από 20% μέχρι 30% 1.20 1.20 
Πάνω από 30% μέχρι 40% 1.40 1.40 
Πάνω από 40% 1.60 1.50 

 
 

 
Μικτές επιχειρήσεις 

 
Ν. 2390/1996 [2] 

Ειδικά στις επιχειρήσεις εκπαίδευσης οδηγών αυτοκινήτων, το ελάχιστο ποσό 
καθαρού εισοδήματος, που προσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις αυτού του άρθρου 
(άρθρο 33), προσαυξάνεται κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για κάθε 
αυτοκίνητο πέρα από το πρώτο. 
 

 
Έκπτωση τριετίας 

 
Ν. 2390/1996 [2] 

Προστίθεται περίπτωση υπολογισμού πρώτου έτους πρώτης τριετίας σε περίπτωση 
μεταβολής αντικειμένου εργασιών και επαγγελματικής εγκατάστασης ή διακοπής 
δραστηριότητας με μεταγενέστερη υποβολή νέας δήλωσης έναρξης άσκησης 
επαγγέλματος με διαφορετικό αντικείμενο εργασιών σε διαφορετική εγκατάσταση. Σε 
αυτήν την περίπτωση ως πρώτο έτος θεωρείται το επόμενο εκείνου μέσα στο οποίο 
ο φορολογούμενος υπέβαλε τη δήλωση μεταβολής ή τη νέα δήλωση έναρξης 
άσκησης επαγγέλματος. 
 

 
Κατηγορίες επιχειρήσεων εκμετάλλευσης 

 
Ν. 2390/1996 [2] 

Προστίθενται οι επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία πρώτης ή 
δεύτερης κατηγορίας ΚΒΣ και που εκμεταλλεύονται ενοικιαζόμενα επιπλωμένα 
διαμερίσματα ετησίως. Το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος προσδιορίζεται ως 
ακολούθως: 
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αα) διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (225.000) δραχμές για κάθε μονόχωρο 
διαμέρισμα 

ββ) τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (350.000) δραχμές για κάθε δίχωρο διαμέρισμα και 
γγ) πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες (550.000) δραχμές για κάθε τρίχωρο διαμέρισμα 

Επίσης οι υποπεριπτώσεις ββ και δδ153εφαρμόζονται ανάλογα και για τους μη 
ιδιοκτήτες εκμεταλλευτές επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης. 

 
Ν. 2459/1997 [3] 

Για τις επιχειρήσεις, της παραγράφου 13 του άρθρου 33, που εκμεταλλεύονται: 
α) ενοικιαζόμενα δωμάτια 
β) ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα 
γ) κάμπινγκ 
δ) επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης  
ε) φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης 

ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 12. Σύμφωνα με την παράγραφο 12, στην 
περίπτωση κατά την οποία η επιχείρηση έκανε έναρξη λειτουργίας ή διακοπή των 
εργασιών της μέσα στην κρινόμενη περίοδο, το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος 
περιορίζεται σε τόσα δωδέκατα όσοι οι μήνες λειτουργίας της επιχείρησης. Χρονικό 
διάστημα μεγαλύτερο από δεκαπέντε ημέρες λογίζεται ολόκληρος μήνας. Οι διατάξεις 
της παραγράφου 12 εφαρμόζονται αναλόγως και για τα υποκαταστήματα ή τις άλλες 
επαγγελματικές εγκαταστάσεις της επιχείρησης. 
Όσον αφορά τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων επιπλωμένων 
διαμερισμάτων, αν αυτές ασχολούνται παράλληλα μέσα στον ενιαίο χώρο του 
οικοπέδου που βρίσκονται αυτά και με την εκμετάλλευση σνακ-μπαρ ή καφέ-μπαρ, 
το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος που προσδιορίζεται από την εκμετάλλευση 
ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων προσαυξάνεται για τη δραστηριότητα αυτή κατά 
ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%), με την προϋπόθεση ότι η εκμετάλλευση του σνακ-
μπαρ ή του καφέ-μπαρ αποτελεί παρεπόμενη δραστηριότητα. Το ποσό όμως που 
προκύπτει από το ποσοστό αυτής της προσαύξησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος που προσδιορίζεται για τη δραστηριότητα αυτή 
με βάση τις λοιπές διατάξεις του άρθρου αυτού. Τα δύο προηγούμενα εδάφια 
εφαρμόζονται ανάλογα και για την περίπτωση α αυτής της παραγράφου. 
 

 
Μικτό εισόδημα 

 
Ν. 2459/1997 [3] 

Για τον περιορισμό στο μισό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος, κατά την 
περίπτωση που ο φορολογούμενος δηλώνει εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και 
από εμπορικές επιχειρήσεις, καταργείται η προϋπόθεση το καθαρό εισόδημα που 
προέρχεται από μισθωτές υπηρεσίες να είναι ίσο ή ανώτερο από την εμπορική 
αμοιβή. Το άθροισμα όμως του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες και του 
υπόλοιπου μετά τον περιορισμό αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο από αυτό που 
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 [Δ] Το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος για επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται 
επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, προσδιορίζεται ως ακολούθως: [αα] Για επιβατικό 
αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης με άδεια κυκλοφορίας εκατό τοις εκατό (100%) και οδηγό τον 
ιδιοκτήτη, σε τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές. [ββ] Για επιβατικό αυτοκίνητο δημόσιας 
χρήσης με άδεια κυκλοφορίας εκατό τοις εκατό (100%) και οδηγό τρίτο πρόσωπο, σε δύο 
εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) δραχμές. [γγ] Για επιβατικό αυτοκίνητο 
δημόσιας χρήσης με άδεια κυκλοφορίας πενήντα τοις εκατό (50%) και οδηγό τον ιδιοκτήτη, σε 
δύο εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (2.400.000) δραχμές. [δδ] Για επιβατικό αυτοκίνητο 
δημόσιας χρήσης με άδεια κυκλοφορίας πενήντα τοις εκατό (50%) και οδηγό τρίτο πρόσωπο, 
σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες χιλιάδες (1.800.000) δραχμές. 
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προκύπτει με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 1154 και 12155 του άρθρου αυτού. 
Επίσης, προστίθεται η περίπτωση που ο φορολογούμενος δηλώνει εισοδήματα από 
εμπορική επιχείρηση και ελευθέριο επάγγελμα, όπου ως ελάχιστο ποσό καθαρού 
εισοδήματος για τις δραστηριότητες αυτές λαμβάνεται το ελάχιστο ποσό της 
δραστηριότητας με το μεγαλύτερο ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή των 
διατάξεων των άρθρων 33 (παράγραφοι 1 έως και 12) και 51 προσαυξημένο με το 
πενήντα τοις εκατό (50%) του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος της άλλης 
δραστηριότητας. Όταν ο φορολογούμενος ασκεί δραστηριότητα σε παραμεθόρια 
περιοχή, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9, το ελάχιστο ποσό 
καθαρού εισοδήματος μειώνεται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%). 
 

 
Επιχειρήσεις πλανόδιων λιανοπωλητών 

 
Ν. 2386/1996 [2] 

Ορίζεται ότι για τις επιχειρήσεις αποκλειστικά πλανόδιων λιανοπωλητών, ως έδρα 
θεωρείται η πόλη όπου ασκείται η εμπορική δραστηριότητα των πλανόδιων 
λιανοπωλητών.  

 
Ν. 2390/1996 [2] 

Αυξάνεται το ποσό του καταβαλλόμενου φόρου από εβδομήντα πέντε χιλιάδες 
(75.000) σε ενενήντα χιλιάδες (90.000) δραχμές και για επιχειρήσεις που έχουν την 
έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό κάτω από διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, 
από πενήντα χιλιάδες (50.000) σε εξήντα χιλιάδες (60.000) δραχμές. 

 
Ν. 2579/1998 [4] 

Αυξάνεται το ποσό του καταβαλλόμενου φόρου στις προαναφερόμενες επιχειρήσεις, 
από ενενήντα χιλιάδες (90.000) σε εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000) δραχμές και από 
εξήντα χιλιάδες (60.000) σε εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) δραχμές αντίστοιχα. 
 

 
Επιχειρήσεις λιανοπωλητών σε κινητές λαϊκές αγορές 
 

Ν. 2386/1996 [2] 
Ορίζεται ότι για τις επιχειρήσεις αποκλειστικά λιανοπωλητών σε λαϊκές αγορές, ως 
έδρα θεωρείται η πόλη όπου ασκείται η εμπορική δραστηριότητα των πλανόδιων 
λιανοπωλητών. Τέλος, όσοι δεν καταβάλλουν ή καταβάλλουν εκπρόθεσμα το φόρο 
αυτής της παραγράφου καθώς και της προηγούμενης (φόρος επιχειρήσεων 
πλανόδιων λιανοπωλητών) υπόκεινται στις κυρώσεις που ορίζονται στα άρθρα 86 
και 87156.  
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 Η παράγραφος 1 του άρθρου 33 όπως αυτή τροποποιήθηκε με τον Ν. 2459/1997 
αναφέρει ότι ως ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος από την άσκηση ατομικής εμπορικής 
επιχείρησης, η οποία δεν τηρεί ή τηρεί βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας ή προκειμένου 
για επιχείρηση παροχής υπηρεσιών και όταν τηρεί προαιρετικά βιβλία τρίτης κατηγορίας του 
ΚΒΣ, θεωρείται εκείνο που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του αθροίσματος της 
μισθωτικής αξίας της επαγγελματικής εγκατάσταση της επιχείρησης και της εμπορικής 
αμοιβής, με τους συντελεστές εμπορικότητας και απόδοσης 
155

 Η παράγραφος 12 του άρθρου 33 αναφέρει ότι στην περίπτωση κατά την οποία η 
επιχείρηση έκανε έναρξη λειτουργίας ή διακοπή των εργασιών της μέσα στην κρινόμενη 
περίοδο, το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος περιορίζεται σε τόσα δωδέκατα όσοι οι 
μήνες λειτουργίας της επιχείρησης. Χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δεκαπέντε (15) ημέρες 
λογίζεται ολόκληρος μήνας. Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και 
για τα υποκαταστήματα ή τις άλλες επαγγελματικές εγκαταστάσεις της επιχείρησης. 
156

 Με τον Ν. 2443/1996 αναστέλλεται από τότε που ίσχυσε και μέχρι τη δημοσίευση του 
παρόντος νόμου, η ισχύς της διάταξης του τελευταίου αυτού εδαφίου που προστέθηκε με τον 
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Ν. 2390/1996 [2] 

Αυξάνεται το ποσό του καταβαλλόμενου φόρου για τις επιχειρήσεις αποκλειστικά 
λιανοπωλητών σε κινητές λαϊκές αγορές και γίνεται διαχωρισμός σε επαγγελματίες 
πωλητές και παραγωγούς αγροτικών προϊόντων. Ο φόρος αυξάνεται από εκατό 
χιλιάδες (100.000) δραχμές σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) δραχμές για τους 
επαγγελματίες πωλητές και σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) δραχμές για τους 
παραγωγούς αγροτικών προϊόντων.  
Επίσης, αυξάνεται το ποσό του φόρου προκειμένου για επιχειρήσεις που έχουν την 
έδρα τους σε πόλη με πληθυσμό κάτω από διακόσιους χιλιάδες (200.000) κατοίκους, 
από πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές σε εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) 
δραχμές για τους επαγγελματίες πωλητές και σε εξήντα χιλιάδες (60.000) δραχμές 
για παραγωγούς αγροτικών προϊόντων. 
Ειδικά για παραγωγούς αγροτικών προϊόντων, εάν η άδεια εκδίδεται ή ανανεώνεται 
για χρονικό διάστημα μέχρι και έξι μηνών τα ανωτέρω ποσά φόρου καταβάλλονται 
στο μισό πριν από την έκδοση ή την ανανέωση της άδειας. Τέλος διευκρινίζεται ότι ο 
φόρος της παραγράφου αυτής, καθώς και της προηγούμενης, καταβάλλεται σε 
οποιαδήποτε ΔΟΥ ενώ σε περίπτωση που ο φόρος καταβληθεί σε αναρμόδια ΔΟΥ ο 
προϊστάμενος αυτής υποχρεούται να τη διαβιβάσει μέσα στον επόμενο μήνα στην 
αρμόδια ΔΟΥ. 

 
Ν. 2579/1998 [4] 

Αυξάνονται τα ποσά του καταβαλλόμενου φόρου από εκατόν πενήντα χιλιάδες 
(150.000) σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) δραχμές για τους επαγγελματίες και 
από εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) σε εκατόν σαράντα χιλιάδες (140.000) δραχμές 
για τους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων. 
Επίσης, αυξάνεται το ποσό του φόρου προκειμένου για επιχειρήσεις που έχουν την 
έδρα τους σε πόλη με πληθυσμό κάτω από διακόσιους χιλιάδες (200.000) κατοίκους, 
από εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) σε ενενήντα χιλιάδες (90.000) δραχμές για 
τους επαγγελματίες πωλητές και από εξήντα χιλιάδες (60.000) σε εβδομήντα χιλιάδες 
(70.000) δραχμές για τους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων. 
Στη συνέχεια, καταργείται η διάταξη ότι ο φόρος καταβάλλεται σε οποιαδήποτε ΔΟΥ 
και ότι σε περίπτωση που καταβληθεί σε αναρμόδια τότε υποχρεούται να τη 
διαβιβάσει ο προϊστάμενος στην αρμόδια. 
Τέλος, όταν η άδεια εκδίδεται ή ανανεώνεται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 
έξι μήνες, ο φόρος καταβάλλεται στην αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματος του 
υπόχρεου ΔΟΥ σε δύο ίσες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την 
τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Ιανουαρίου και η επόμενη 
μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουλίου. 
 

 
Εξαιρέσεις 

 
Ν. 2386/1996 [2] 

Το πρώτο εδάφιο αυτής της παραγράφου (παρ. 16) το οποίο όριζε ότι οι διατάξεις 
του άρθρου 33 δεν εφαρμόζονται για μια σειρά περιπτώσεων πλέον αντικαθίσταται 
και αναφέρει ότι οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 12 αυτού του άρθρου δεν 
εφαρμόζονται για τις αναφερόμενες περιπτώσεις. Αφαιρούνται οι διατάξεις περί 
επιχειρήσεων εκμετάλλευσης, επιχειρήσεων αποκλειστικά πλανόδιων λιανοπωλητών 
και επιχειρήσεων αποκλειστικά λιανοπωλητών σε κινητές λαϊκές αγορές. 

                                                                                                                                       
Ν. 2386/1996. Όσοι δεν καταβάλλουν το φόρο αυτής της παραγράφου ή καταβάλλουν 
εκπρόθεσμα, υπόκεινται και στην πρόσθετη κύρωση της αφαίρεσης της άδειας άσκησης του 
επαγγέλματος. 
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Οι διατάξεις των παραγράφων 1-12 του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται 
προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις που ασκούνται από άτομα ηλικίας άνω των 65 
ετών, εφόσον τα πρόσωπα αυτά ασκούν την ατομική επιχείρηση για μια συνεχή 
δεκαετία, πριν από τη συμπλήρωση αυτού του ορίου ηλικίας, καθώς και από άτομα 
που είναι τυφλοί και είναι γραμμένοι στο γενικό μητρώο τυφλών της οικείας 
νομαρχίας ή είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας πάνω από ογδόντα τοις εκατό 
(80%). 

 
Ν. 2390/1996 [2] 

Εξαιρούνται και τα καθαρά κέρδη από εκμετάλλευση θεάτρου σκιών, κυλικείου 
θεάτρου ή από παροχή υπηρεσιών αποκλειστικά στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ 
και τα κρατικά ΝΠΙΔ με μίσθωση έργου αποκλειστικά προς ένα μόνο 
αντισυμβαλλόμενο χωρίς να απασχολούν προσωπικό. 
Επίσης εξαιρούνται τα καθαρά κέρδη που αποκτούν συντονιστές ασφαλιστικών 
συμβούλων χωρίς επαγγελματική εγκατάσταση, λογιστές ή φοροτέχνες ή σύμβουλοι 
επιχειρήσεων από παρεπόμενη δραστηριότητα παραγωγού ή μεσίτη ασφαλειών ή 
εκμετάλλευσης φωτοαντιγραφικού μηχανήματος, απασχολούμενοι στην οικεία τους 
με εργασίες παροχής υπηρεσιών (φασόν) χωρίς να απασχολούν προσωπικό, 
ασχολούμενοι με το σύστημα της απευθείας διάθεσης προϊόντων στον τελικό 
καταναλωτή (ντίλερ) χωρίς επαγγελματική εγκατάσταση, επιχειρήσεις έκδοσης 
επαρχιακών εφημερίδων εκτός ημερήσιων και εβδομαδιαίων, πρακτορεία ΛΟΤΤΟ. 
Όσον αφορά την προϊσχύουσα διάταξη περί μη εξαίρεσης των επιχειρήσεων, των 
εγκαταστημένων σε παραλιακές περιοχές ή κατά μήκος των εθνικών οδών, εκτός 
αυτών που αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις, εισάγεται η έννοια των 
εθνικών οδών. Ως εθνικοί λοιπόν οδοί είναι οι Αθηνών-Θεσσαλονίκης-Ευζώνων, 
Θεσσαλονίκης-Αλεξανδρούπολης, Αθηνών-Πατρών, Κορίνθου-Τρίπολης, 
Καστελλίου-Χανίων-Ρεθύμνου-Ηρακλείου-Αγ. Νικολάου-Σητείας Κρήτης και 
Αντιρρίου-Ιωαννίνων. Ειδικά επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ελαιοτριβείου, οι οποίες 
είναι εγκατεστημένες σε παραλιακές περιοχές ή τουριστικούς τόπους με πληθυσμό 
κάτω από τέσσερις χιλιάδες (4.000) κατοίκους, εξαιρούνται από τις διατάξεις αυτού 
του άρθρου. 
Εξαιρούνται ακόμη, οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες, οι επιχειρήσεις οι οποίες 
κατά τη διάρκεια του έτους φορολόγησής τους δεν πραγματοποίησαν αγορές και 
πωλήσεις εμπορεύσιμων αγαθών και τέλος, οι επιχειρήσεις που πραγματικά δεν 
λειτούργησαν και μέχρι την έκδοση της απαιτούμενης σχετικής άδειας λειτουργίας 
από αρμόδια αρχή 

 
Ν. 2459/1997 [3] 

Επίσης εξαιρούνται από τις διατάξεις αυτού του άρθρου επιχειρήσεις εγκατεστημένες 
σε νησιά με πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, μέχρι πεντακόσιους 
(500) κατοίκους. Ειδικά αν οι δήμοι ή οι κοινότητες ή οι οικισμοί με πληθυσμό κάτω 
από τέσσερις χιλιάδες (4.000) κατοίκους βρίσκονται σε νησιά που έχουν 
χαρακτηρισθεί τουριστικοί τόποι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τις 
επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε μη παραλιακές περιοχές των ως άνω 
δήμων, κοινοτήτων ή οικισμών, εκτός αυτών που αναφέρονται στις προηγούμενες 
περιπτώσεις α, β, και γ, το προσδιοριζόμενο ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος 
μειώνεται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), επιφυλασσομένων των 
διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου. 

 
Ν. 2579/1998 [4] 

Εξαιρούνται και τα καθαρά κέρδη που αποκτούν οι δικαιούχοι μετά την αποφυλάκισή 
τους από την άσκηση ατομικής εμπορικής επιχείρησης κατά το έτος της 
αποφυλάκισης τους και το αμέσως επόμενο, εφόσον η διάρκεια της τελευταίας 
φυλάκισής τους υπερβαίνει τους έξι μήνες και κατά τη διάρκεια της φυλάκισής τους 
δεν λειτούργησε ατομική επιχείρηση στο όνομά τους ούτε συμμετείχαν σε 
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επιχειρήσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2. Εξαιρούνται τα πρόσωπα που η αιτία 
φυλάκισής τους αναφέρεται σε χρέη προς το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 
δικαίου. 
 

 
Λοιπές διατάξεις 

 
Ν. 2386/1996 [2] 

Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής εκ μέρους του φορολογούμενου, λόγω 
αμφισβήτησης του καθαρού εισοδήματος που προκύπτει από τη εφαρμογή των 
διατάξεων αυτού του άρθρου, οριζόταν ότι η άσκηση προσφυγής δεν αναστέλλει τη 
βεβαίωση του φόρου που οφείλεται και την είσπραξη του πενήντα τοις εκατό (50%) 
του βεβαιωθέντος φόρου. Πλέον ισχύει ότι σε περίπτωση προσφυγής από τον 
φορολογούμενο, δεν αναστέλλεται η είσπραξη του πενήντα τοις εκατό (50%) της 
διαφοράς του φόρου που βεβαιώθηκε με βάση τη δήλωση και την εφαρμογή των 
διατάξεων των παραγράφων 1 έως και 19, των μη ληξιπρόθεσμων και μη 
καταβληθεισών κατά το χρόνο άσκησης της προσφυγής δόσεων. Επίσης, το ποσό 
που θα καταβληθεί τελικά με βάση την απόφαση του δικαστηρίου δεν απαλλάσσεται 
από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν σε αυτό κατά τις 
διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων για το χρόνο που διαρκεί η 
αναστολή είσπραξης. 
Για την εφαρμογή αυτού του άρθρου η περιοχή της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης 
θεωρείται ως μία πόλη. 

 
Ν. 2459/1997 [3] 

Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και για επιχείρηση παροχής 
υπηρεσιών και όταν τηρεί προαιρετικά βιβλία τρίτης κατηγορίας του ΚΒΣ. 
Ειδικά για λόγους εκπλήρωσης της στρατιωτικής θητείας, νοσηλείας σε νοσοκομείο ή 
κλινική, καθώς και φυλάκισης, το εισόδημα που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις αυτού του άρθρου μπορεί να αμφισβητηθεί από τον φορολογούμενο, με 
αίτησή του η οποία υποβάλλεται μέσα στο μεθεπόμενο μήνα από το μήνα που έγινε 
η εκκαθάριση του φόρου της δήλωσης ενώπιον του προϊσταμένου της αρμόδιας 
ΔΟΥ, αν από τα στοιχεία που προσκομίζει και τις εγγραφές των τηρουμένων βιβλίων 
του, αποδεικνύεται ότι δεν αποκτήθηκε εισόδημα ή αυτό που αποκτήθηκε είναι 
κατώτερο από αυτό που προσδιορίζεται με τις διατάξεις αυτού του άρθρου. Η αίτηση 
αυτή δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη του φόρου που οφείλεται. Στην 
περίπτωση αυτή ο προϊστάμενος της ΔΟΥ μπορεί, εφόσον κρίνει το αίτημα βάσιμο, 
με απόφασή του και με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου επιθεωρητή δημόσιων 
οικονομικών υπηρεσιών, να αποδεχθεί τη διαγραφή ή τη μείωση, κατά περίπτωση, 
του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος που προσδιορίζεται με το εκκαθαριστικό 
σημείωμα με βάση τις διατάξεις αυτού του άρθρου. Στον φορολογούμενο 
αποστέλλεται με απόδειξη αντίγραφο της απόφασης και στην περίπτωση που θα 
απορριφθεί το αίτημά του, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της. 
Αντίγραφο της απόφασης και της αίτησης του φορολογουμένου αποστέλλεται στη 
Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας του 
Υπουργείου Οικονομικών, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την υπογραφή της. 
Τυχόν προσφυγή κατά της απόφασης αυτής; Ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού 
δικαστηρίου, ασκείται μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο 77 του ν. 
4125/1960 (ΦΕΚ 202 Α΄)157, από την ημερομηνία παραλαβής της απόφασης από τον 
φορολογούμενο. Η υποβολή της παραπάνω αίτησης δεν κωλύει την άσκηση 

                                                
157

 Περί κυρώσεως του κώδικα φορολογικής δικονομίας και περί τροποποιήσεως και 
συμπληρώσεως του οργανισμού των φορολογικών δικαστηρίων και καθορισμού των τελών 
διαδικασίας. 
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προσφυγής, στην περίπτωση όμως άσκησής της πριν από τη λήψη απόφασης παύει 
κάθε ενέργεια για τη λήψη απόφασης από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ. 

 
Ν. 2579/1998 [4] 

Προστίθεται ότι για τις επιχειρήσεις του νομού Αττικής, εκτός αυτών που παρέχουν 
υπηρεσίες, που είναι εγκατεστημένες επί οδών στις οποίες εκτελούνται έργα 
κατασκευής του ΜΕΤΡΟ και έργα κατασκευής ανισόπεδου κόμβου στη συμβολή της 
Λεωφόρου Κηφισού με την οδό Δυρραχίου, και για περιορισμένο μήκος των κάθετων 
οδών, των οποίων η συναλλακτική κίνηση παρεμποδίζεται με αποτέλεσμα την 
ουσιαστική μείωση των ακαθάριστων εσόδων τους, το ελάχιστο ποσό καθαρού 
εισοδήματος που προσδιορίζεται με τις διατάξεις αυτού του άρθρου μπορεί να 
αμφισβητηθεί από τον υπόχρεο με αίτησή του, η οποία υποβάλλεται, μέσω του 
προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ μέχρι και το τέλος του επόμενου μήνα από το μήνα 
που έγινε η βεβαίωση του φόρου της δήλωσης, ενώπιον επιτροπής που συγκροτείται 
με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η αίτηση αυτή δεν αναστέλλει τη βεβαίωση 
και την είσπραξη του φόρου που οφείλεται. Η επιτροπή εφόσον κρίνει το αίτημα 
βάσιμο με απόφασή της διαγράφει ή μειώνει κατά περίπτωση το ελάχιστο ποσό 
καθαρού εισοδήματος που προσδιορίζεται μα βάση τις διατάξεις αυτού του άρθρου. 
Αντίγραφο της απόφασης αποστέλλεται στο φορολογούμενο με απόδειξη, μέσα σε 
δεκαπέντε μέρες από την υπογραφή της και στην περίπτωση που θα απορριφθεί το 
αίτημά του. Επίσης αντίγραφο της απόφασης και της αίτησης του φορολογούμενου 
αποστέλλεται στη Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος της Γενικής Διεύθυνσης 
Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών, μέχρι και το τέλος του επόμενου μήνα 
από την υπογραφή της. Τυχόν προσφυγή κατά της απόφασης αυτής ενώπιον του 
αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου ασκείται μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στο 
άρθρο 77 του ν. 4125/1960 (ΦΕΚ 202 Α΄)158, από την ημερομηνία παραλαβής της 
απόφασης από το φορολογούμενο. Η υποβολή της παραπάνω αίτησης δεν κωλύει 
την άσκηση προσφυγής, στην περίπτωση όμως άσκησης της πριν από τη λήψη 
απόφασης παύει κάθε ενέργεια για τη λήψη απόφασης από την επιτροπή. Η 
επιτροπή αποτελείται από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επιθεώρησης 
Υπηρεσιών, ως πρόεδρο και μέλη τον αρμόδιο επιθεωρητή της οικείας ΔΟΥ ή τους 
νόμιμους αναπληρωτές του; Και έναν εκπρόσωπο του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών ή το νόμιμο αναπληρωτή του. Εισηγητής της επιτροπής 
χωρίς δικαίωμα ψήφου ορίζεται ο προϊστάμενος της ΔΟΥ ή ο νόμιμος αναπληρωτής 
του. Χρέη γραμματέα της επιτροπής εκτελεί υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ της αρμόδιας 
ΔΟΥ. Με την ίδια απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι 
προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη μείωση του ελάχιστου ποσού καθαρού 
εισοδήματος, οι λοιπές λεπτομέρειες και η διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων των 
προηγούμενων τριών τελευταίων εδαφίων της παραγράφου αυτής. 
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 Βλ. υποσημείωση 157. 
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ΜΕΡΟΣ Β 
 
Ο Ν. 2753/1999 καταργεί τις διατάξεις του άρθρου 33 το οποίο αναφερόταν στο 
ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος από εμπορική επιχείρηση και πλέον 
αναφέρεται στον ειδικό προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος. 

 

 
Επιχειρήσεις με βιβλία δεύτερης κατηγορίας 

 
Ν. 2753/1999 [5] 

Για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία και στοιχεία δεύτερης κατηγορίας του ΚΒΣ, το 
καθαρό εισόδημά τους, που προσδιορίζεται εξωλογιστικώς σύμφωνα με το 
προηγούμενο άρθρο, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το καθαρό εισόδημα που 
εξευρίσκεται λογιστικώς με την έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα τους των εξόδων 
που ορίζονται στο άρθρο 31. Στην περίπτωση αυτή για την εφαρμογή της 
περίπτωσης γ τις παραγράφου 1 του άρθρου 31, όταν δεν διενεργήθηκε απογραφή ή 
δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ, ως απογραφή 
λήξης τις διαχειριστικής περιόδου λαμβάνεται ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί 
των αγορών τις περιόδου αυτής και ως απογραφή έναρξης ποσοστό δέκα τοις εκατό 
(10%) επί των αγορών της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου. Αν προαιρετικά 
έχει συνταχθεί απογραφή έναρξης και λήξης, για τον προσδιορισμό του καθαρού 
εισοδήματος λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα αυτών, με την προϋπόθεση ότι θα 
συνεχισθεί η σύνταξη των απογραφών για μία τριετία από τη σύνταξη τις πρώτης 
προαιρετικής απογραφής λήξης. Αν δεν τηρηθεί η υποχρέωση αυτή, επιβάλλονται οι 
προβλεπόμενες από τις διατάξεις του ΚΒΣ κυρώσεις για τη μη σύνταξη 
απογραφής159. 

 
Ν.3091/2002 [7] 

Κατάργηση. 
 

 
Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 

  
Ν. 2573/1999 [5] 

Για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που τηρούν βιβλία και στοιχεία δεύτερης ή 
προαιρετικά τρίτης κατηγορίας του ΚΒΣ και οι οποίες κατά τη διαχειριστική περίοδο 
πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα μέχρι και είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) 
δραχμές160, το καθαρό εισόδημά τους, όπως αυτό εξευρίσκεται λογιστικώς, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 31, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από αυτό που 
προσδιορίζεται εξωλογιστικώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32.  

 
Ν. 3091/2002 [7] 

Κατάργηση. 
 

 
Μικτές επιχειρήσεις 

 
Ν. 2753/1999 [5] 

                                                
159

 Σύμφωνα με το Ν. 2873/2000 οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται στις 
επιχειρήσεις που, ύστερα από άδεια του οικείου δικαστηρίου, εκποιούν όλα τα προϊόντα της 
επιχείρησης τους, την οποία ασκούν πάνω από δύο έτη. Ισχύει για τα εισοδήματα της χρήσης 
1999. 
160

 Με τον Ν. 2948/2001 το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών 
μετατράπηκε στο ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων (58.700) ευρώ. 
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Για τις μικτές επιχειρήσεις πώλησης ή παραγωγής και παροχής υπηρεσιών που 
τηρούν βιβλία δεύτερης ή προαιρετικά τρίτης κατηγορίας του ΚΒΣ και οι οποίες κατά 
τη διαχειριστική περίοδο πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα από τον κλάδο της 
παροχής υπηρεσιών μέχρι και είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές161, το 
συνολικό καθαρό εισόδημά τους, όπως αυτό εξευρίσκεται για όλους τους κλάδους 
τους λογιστικώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31, δεν μπορεί να είναι 
μικρότερο από το συνολικό εισόδημά τους που προσδιορίζεται εξωλογιστικώς, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32162. 
Για τις μικτές επιχειρήσεις πώλησης ή παραγωγής και παροχής υπηρεσιών που 
τηρούν βιβλία δεύτερης ή προαιρετικά τρίτης κατηγορίας του ΚΒΣ και οι οποίες κατά 
τη διαχειριστική περίοδο πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα από τον κλάδο της 
παροχής υπηρεσιών πάνω από είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές163, το 
συνολικό καθαρό εισόδημά τους, όπως αυτό εξευρίσκεται για όλους τις κλάδους τους 
λογιστικώς , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31, δεν μπορεί να είναι μικρότερο 
από το συνολικό εισόδημα τις που προσδιορίζεται εξωλογιστικώς, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 3, για τον κλάδο της εμπορίας ή παραγωγής και λογιστικώς, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31, για τον κλάδο της παροχής υπηρεσιών. Οι 
διατάξεις της παραγράφου αυτής, καθώς και της προηγούμενης, προκειμένου για 
επιχειρήσεις που τηρούν προαιρετικά βιβλία τρίτης κατηγορίας του ΚΒΣ, έχουν 
εφαρμογή εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα του κλάδου της παροχής υπηρεσιών 
αποτελούν τουλάχιστον το εβδομήντα τοις εκατό (70%) των συνολικών ακαθάριστων 
εσόδων τους. 

 
Ν. 3091/2002 [7] 

Κατάργηση. 
 

 
Επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης 

 
N. 2753/1999 [5] 

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, 
οι αλλαγές επισημαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 
 Πριν Μετά 
Είδος Επιχείρησης Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης επιβατικών αυτοκινήτων 

δημόσιας χρήσης 
Προϋπόθεση Δεν τηρούν βιβλία ή 

τηρούν βιβλία πρώτης ή 
δεύτερης κατηγορίας 

Δεν τηρούν βιβλία ή 
τηρούν βιβλία δεύτερης 
κατηγορίας 

Είδος φόρου Ελάχιστο ποσό καθαρού 
εισοδήματος 

Ελάχιστο ποσό καθαρού 
εισοδήματος 

Με άδεια κυκλοφορίας 
100% και οδηγό τον 
ιδιοκτήτη 

3.000.000 δραχμές 4.228.000 δραχμές164 

Με άδεια κυκλοφορίας 2.500.000 δραχμές 3.523.000 δραχμές165 

                                                
161

 Με τον Ν. 2948/2001 το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών 
μετατράπηκε στο ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων (58.700) ευρώ. 
162

 Σύμφωνα με το Ν. 2873/2000 οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται στις 
επιχειρήσεις που, ύστερα από άδεια του οικείου δικαστηρίου, εκποιούν όλα τα προϊόντα της 
επιχείρησης τους, την οποία ασκούν πάνω από δύο έτη. Ισχύει για τα εισοδήματα της χρήσης 
1999. 
163

 Με τον Ν. 2948/2001 το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών 
μετατράπηκε στο ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων (58.700) ευρώ. 
164

 Το αναγραφόμενο ποσό μετατράπηκε σε 12.410 ευρώ με τον Ν. 2948/2001. 
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 Πριν Μετά 
100% και οδηγό τρίτο 
πρόσωπο 
Με άδεια κυκλοφορίας 
50% και οδηγό τον 
ιδιοκτήτη 

2.400.000 δραχμές 3.392.000 δραχμές166 

Με άδεια κυκλοφορίας 
50% και οδηγό τρίτο 
πρόσωπο 

1.800.000 δραχμές 2.556.000 δραχμές167 

 
Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις, με πλέον όμως αυξημένα τα ποσά αυτών: 

 Η δεύτερη και τέταρτη περίπτωση του άνω πίνακα εφαρμόζεται ανάλογα και 
για τους μη ιδιοκτήτες εκμεταλλευτές επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας 
χρήσης. 

 Τα παραπάνω ποσά μειώνονται προκειμένου για επιβατικά αυτοκίνητα 
δημόσιας χρήσης που έχουν την έδρας σε πόλεις με πληθυσμό κάτω από 
διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό 
(30%) και κάτω από πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους κατά ποσοστό 
πενήντα τοις εκατό (50%). 

 Για επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται επιβατικά λεωφορεία μη ενταγμένα σε 
ΚΤΕΛ, τα ποσά των περιπτώσεων του πίνακα προσαυξάνονται κατά πενήντα 
τοις εκατό (50%) και αποτελούν το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων 
αυτών. 

Τα ανώτατα όρια του καθαρού εισοδήματος περιορίζονται σε τόσα δωδέκατα όσοι οι 
μήνες λειτουργίας τις επιχείρησης σε περίπτωση κατά την οποία η επιχείρηση έκανε 
έναρξη λειτουργίας ή διακοπής των εργασιών τις μέσα στην κρινόμενη περίοδο. Από 
το οικονομικό έτος 2003 το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων εξευρίσκεται 
λογιστικώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 και δεν μπορεί να είναι 
μικρότερο από τα ποσά που ορίζονται στην παράγραφο αυτή. 

 
Ν. 2873/2000 [6] 

Για τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται επιβατικά λεωφορεία μη ενταγμένα σε 
ΚΤΕΛ καταργείται η προσαύξηση των ποσών κατά πενήντα τοις εκατό (50%) και 
εισάγεται πίνακας168 με βάση τον αριθμό των θέσεων ως εξής169:  
 

                                                                                                                                       
165

 Το αναγραφόμενο ποσό μετατράπηκε σε 10.350 ευρώ με τον Ν. 2948/2001. 
166

 Το αναγραφόμενο ποσό μετατράπηκε σε 10.000 ευρώ με τον Ν. 2948/2001. 
167

 Το αναγραφόμενο ποσό μετατράπηκε σε 7.500 ευρώ με τον Ν. 2948/2001. 
168

 Όπως τα ποσά του πίνακα αντικαταστάθηκαν σε ευρώ με τον Ν. 2948/2001: 
 
Θέσεις  Με οδηγό τον ιδιοκτήτη και άδεια 

κυκλοφορίας  
Με οδηγό τρίτο πρόσωπο και άδεια 
κυκλοφορίας 

 100% 50% 100% 50% 
Μέχρι 25 15.500 11.250 12.400 9.000 
Από 26 μέχρι και 
38 

17.100 13.100 13.950 10.200 

Από 39 μέχρι και 
52 

17.850 14.100 14.750 10.700 

Από 53 και πάνω 18.650 15.000 15.550 11.350 

 
169

 Κατά αυτόν τον τρόπο απελευθερώνεται η εξάρτηση του προσδιορισμού του καθαρού 
εισοδήματος των επιχειρήσεων αυτών με βάση τον πίνακα αναφοράς του κι οπότε μία 
αύξηση στα ποσά του προηγούμενου πίνακα αναφοράς, όπως συμβαίνει με τον Ν. 
3296/2004, δεν θα αυξήσει τα ελάχιστα ποσά του καθαρού εισοδήματος των επιχειρήσεων 
αυτών αλλά και αντίστροφα σε περίπτωση μείωσης. 
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Θέσεις  Με οδηγό τον ιδιοκτήτη και άδεια 
κυκλοφορίας  

Με οδηγό τρίτο πρόσωπο και 
άδεια κυκλοφορίας 

 100% 50% 100% 50% 
Μέχρι 25 5.284.000 3.834.000 4.227.000 3.067.000 
Από 26 μέχρι 
και 38 

5.813.000 4.461.000 4.755.000 3.450.00 

Από 39 μέχρι 
και 52 

6.077.000 4.774.000 5.019.000 3.641.000 

Από 53 και 
πάνω 

6.342.000 5.088.000 5.284.000 3.834.000 

Πριν του Ν. 
2873/2000 

6.342.000 5.088.000 5.284.500 3.834.000 

 
 

Ν.3091/2002 [7] 
Ειδικά για τα οικονομικά έτη 2003 και 2004 το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων 
εκμετάλλευσης επιβατικών αυτοκινήτων εξευρίσκεται με τις διατάξεις της περίπτωσης 
αυτής, όπως ισχύουν για το οικονομικό έτος 2002. 
Από τη χρήση 2004 το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων αυτής της περίπτωσης 
που υποχρεούνται να τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας εξευρίσκεται λογιστικώς 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31. 
 

Ν. 3220/2004 [8] 
Κατά εξαίρεση, ειδικά για τη χρήση 2004, οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης επιβατικών 
αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης μπορούν να επιλέξουν να φορολογηθούν είτε με τα 
τεκμαρτά ποσά καθαρού εισοδήματος της παρούσης παραγράφου είτε με τα καθαρά 
κέρδη που εξευρίσκονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31. 

 
Ν. 3296/2004 [8] 

Αυξάνονται τα ελάχιστα ποσά καθαρού εισοδήματος ως εξής: 
 
 Πριν Μετά 
Ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος επιχειρήσεων εκμετάλλευσης επιβατικών 
αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης σε ευρώ. 
Με άδεια κυκλοφορίας 
100% και οδηγό τον 
ιδιοκτήτη 

12.410 16.000 

Με άδεια κυκλοφορίας 
100% και οδηγό τρίτο 
πρόσωπο 

10.350 14.000 

Με άδεια κυκλοφορίας 
50% και οδηγό τον 
ιδιοκτήτη 

10.000 13.000 

Με άδεια κυκλοφορίας 
50% και οδηγό τρίτο 
πρόσωπο 

7.500 12.000 

Για δύο επιβατικά με άδεια 
κυκλοφορίας 50% στο 
καθένα  

Δεν υπήρχε διάταξη 20.000 

 
Επίσης, καταργείται ο πίνακας με βάση τον αριθμό των θέσεων για επιχειρήσεις που 
εκμεταλλεύονται επιβατικά λεωφορεία μη ενταγμένα σε ΚΤΕΛ. 
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Προστίθεται ότι οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής ισχύουν ανάλογα και για τις 
επιχειρήσεις εκμετάλλευσης επιβατικών λεωφορείων ενταγμένων σε ΚΤΕΛ και 
εφαρμόζονται για τις χρήσεις 2005 και 2006. 
Καταργείται και το εδάφιο ότι ειδικά για τα οικονομικά έτη 2003 και 2004 το καθαρό 
εισόδημα των προαναφερόμενων επιχειρήσεων εξευρίσκεται με τις διατάξεις της 
περίπτωσης αυτής, όπως ίσχυαν για το οικονομικό έτος 2002. 
[Σημείωση: Οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέξουν να φορολογηθούν είτε με τα 
τεκμαρτά ποσά καθαρού εισοδήματος της περίπτωσης α της παραγράφου 5 του 
άρθρου 33 είτε με τα καθαρά κέρδη που εξευρίσκονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 31]. 

 
Ν. 3522/2006 [9] 

Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής εφαρμόζονται για τις χρήσεις 2005, 2006, 2007 
και 2008 και ισχύουν ανάλογα και για τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης επιβατικών 
λεωφορείων ενταγμένων σε ΚΤΕΛ170. 
Επίσης, τα ποσά καθαρού εισοδήματος της περίπτωσης αυτής μειώνονται για τις 
χρήσεις 2007 και 2008 κατά ποσό χιλίων (1.000) ευρώ προκειμένου για μη 
εργαζόμενους συνταξιούχους ιδιοκτήτες επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης 
(ΤΑΞΙ) και επιβατικών λεωφορείων ενταγμένων σε ΚΤΕΛ. 

 

 
Εκμετάλλευση φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης 

 
Ν. 2753/1999 [5] 

 Για επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης 
ισχύουν οι κάτωθι αλλαγές: 
 
 Πριν Μετά 
Είδος Επιχείρησης Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης φορτηγών αυτοκινήτων 

δημόσιας χρήσης 
Προϋπόθεση Δεν τηρούν βιβλία ή 

τηρούν βιβλία πρώτης ή 
δεύτερης κατηγορίας 

Δεν τηρούν βιβλία ή 
τηρούν βιβλία δεύτερης 
κατηγορίας 

Είδος φόρου Ελάχιστο ποσό καθαρού 
εισοδήματος 

Ελάχιστο ποσό καθαρού 
εισοδήματος 

Ωφέλιμο φορτίο (τόνοι) 
μέχρι 5 και 
οδηγός ο ιδιοκτήτης 
οδηγός τρίτο πρόσωπο 

2.200.000 δραχμές 
1.500.000 δραχμές 

2.917.000 δραχμές 
1.994.000 δραχμές171 

Ωφέλιμο φορτίο (τόνοι) 
Πάνω από 5 μέχρι 11 και 
οδηγός ο ιδιοκτήτης 
οδηγός τρίτο πρόσωπο 

2.800.000 δραχμές 
2.000.000 δραχμές 

3.687.000 δραχμές 
2.642.000 δραχμές172 

Ωφέλιμο φορτίο (τόνοι) 
Πάνω από 11 μέχρι 16,5 
και 

3.400.000 δραχμές 
2.400.000 δραχμές 

4.516.000 δραχμές 
3.195.000 δραχμές173 

                                                
170

 Στο άρθρο 2 παράγραφο 1του Ν. 3763/2009 αναφέρεται ότι οι διατάξεις αυτές ισχύουν και 
για τη χρήση 2009. 
171

 Τα αναγραφόμενα ποσά μετατράπηκαν σε 8.560 και 5.850 ευρώ αντίστοιχα, με τον Ν. 
2948/2001. 
172

 Τα αναγραφόμενα ποσά μετατράπηκαν σε 10.820 και 7.760 ευρώ αντίστοιχα, με τον Ν. 
2948/2001. 
173

 Τα αναγραφόμενα ποσά μετατράπηκαν σε 13.260 και 9.380 ευρώ αντίστοιχα, με τον Ν. 
2948/2001. 
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οδηγός ο ιδιοκτήτης 
οδηγός τρίτο πρόσωπο 
Ωφέλιμο φορτίο (τόνοι) 
Πάνω από 16,5 μέχρι 11 
και 
οδηγός ο ιδιοκτήτης 
οδηγός τρίτο πρόσωπο 

4.000.000 δραχμές 
2.600.000 δραχμές 

5.321.000 δραχμές 
3.460.0000 δραχμές174 

 
Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για 
φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης που εκτελούν διεθνείς μεταφορές175. 
Εξακολουθεί να ισχύει η μείωση κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) των 
παραπάνω ποσών, προκειμένου για επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται φορτηγά 
αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης και έχουν την έδρα τους σε πληθυσμό κάτω από 
διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους. 
Καταργείται η διάταξη ότι εξαιρετικά για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν για τις 
ανάγκες τους πετρελαιοκίνητα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, τα ακαθάριστα 
έσοδα, που δηλώνουν με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος, δεν μπορούν 
να είναι κατώτερα για δύο συνεχή έτη και για κάθε αυτοκίνητο από το ογδόντα τοις 
εκατό (80%) των ακαθάριστων εσόδων, που είναι απαραίτητο να δηλωθούν για την 
έκδοση της άδειας κυκλοφορίας των αυτοκινήτων αυτών. 
Τα ανώτατα όρια του καθαρού εισοδήματος περιορίζονται σε τόσα δωδέκατα όσοι οι 
μήνες λειτουργίας τις επιχείρησης σε περίπτωση κατά την οποία η επιχείρηση έκανε 
έναρξη λειτουργίας ή διακοπής των εργασιών τις μέσα στην κρινόμενη περίοδο. Από 
το οικονομικό έτος 2003 το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων εξευρίσκεται 
λογιστικώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 και δεν μπορεί να είναι 
μικρότερο από τα ποσά που ορίζονται στην παράγραφο αυτή. 

 
Ν. 3091/2002 [7] 

Αλλάζει ο άνω πίνακας ως εξής: 
 
 Πριν Μετά 
Είδος Επιχείρησης Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης φορτηγών αυτοκινήτων 

δημόσιας χρήσης 
Προϋπόθεση Δεν τηρούν βιβλία ή 

τηρούν βιβλία δεύτερης 
κατηγορίας 

Δεν τηρούν βιβλία ή 
τηρούν βιβλία δεύτερης 
κατηγορίας 

Είδος φόρου Ελάχιστο ποσό καθαρού 
εισοδήματος σε ευρώ 

Καταβαλλόμενο ποσό 
ετήσιου φόρου σε ευρώ 

Ωφέλιμο φορτίο (τόνοι) 
μέχρι 5 και 
οδηγός ο ιδιοκτήτης 
οδηγός τρίτο πρόσωπο 

8.560 
5.850 

500 
350 

Ωφέλιμο φορτίο (τόνοι) 
Πάνω από 5 μέχρι 11 και 
οδηγός ο ιδιοκτήτης 
οδηγός τρίτο πρόσωπο 

10.820 
7.760 

700 
500 

Ωφέλιμο φορτίο (τόνοι) 
Πάνω από 11 μέχρι 16,5 
και 

13.260 
9.380 

1.200 
800 

                                                
174

 Τα αναγραφόμενα ποσά μετατράπηκαν σε 15.620 και 10.160 ευρώ αντίστοιχα, με τον Ν. 
2948/2001. 
175

 Στο άρθρο 5 παράγραφο 26 του Ν. 2892/2001 αναφέρεται ότι οι διατάξεις του εδαφίου 
αυτού δεν εφαρμόζονται για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1

ης
 Ιανουαρίου 1999 και 

μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2000. 
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οδηγός ο ιδιοκτήτης 
οδηγός τρίτο πρόσωπο 
Ωφέλιμο φορτίο (τόνοι) 
Πάνω από 16,5 μέχρι 11 
και 
οδηγός ο ιδιοκτήτης 
οδηγός τρίτο πρόσωπο 

15.620 
10.160 

1.500 
1.000 

 
Με τον ετήσιο αυτό καταβαλλόμενο φόρο εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για 
τη δραστηριότητα αυτή.  
Καταργείται η προσαύξηση των ποσών κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για 
φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης που εκτελούν διεθνείς μεταφορές. 
Εισάγεται ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ορίζεται η 
προθεσμία καταβολής του φόρου της περίπτωσης αυτής και ότι οι διατάξεις της 
περίπτωσης αυτής ισχύουν για τις χρήσεις 2002 και 2003 και τα ποσά φόρου του 
άνω πίνακα προσαυξάνονται κατά ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) για τη χρήση 2003. 
Επίσης καταργείται η αναφορά ότι τα ανώτατα όρια του καθαρού εισοδήματος αυτής 
της παραγράφου περιορίζονται σε τόσα δωδέκατα όσοι οι μήνες λειτουργίας της 
επιχείρησης σε περίπτωση κατά την οποία η επιχείρηση έκανε έναρξη λειτουργία ή 
διακοπής των εργασιών της μέσα στην κρινόμενη περίοδο και ότι από το οικονομικό 
έτος 2003 το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων της παραγράφου αυτής 
εξευρίσκεται λογιστικώς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 και δεν μπορούν να 
είναι μικρότερα από τα ποσά που ορίζονται στην παράγραφο αυτή (Το εδάφιο περί 
λογιστικής εξεύρεσης μπήκε στην νέα παράγραφο 13). [Σημείωση: Ισχύει 
κατάργησης για εισοδήματα που αποκτώνται από 1ης Ιανουαρίου 2002 και μετά]. 
Από τη χρήση 2004 το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων αυτής της περίπτωσης 
που υποχρεούνται να τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας εξευρίσκεται λογιστικώς 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31. 

 
Ν. 3220/2004 [8] 

Προστίθεται ότι το ποσό του καταβαλλόμενου φόρου εισοδήματος από τις 
επιχειρήσεις εκμετάλλευσης φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης περιορίζεται 
σε τόσα δωδέκατα, όσοι οι μήνες εκμετάλλευσης του αυτοκινήτου. Διάστημα 
μεγαλύτερο από 15 ημέρες λογίζεται ως ολόκληρος μήνας. 
[Σημείωση: Ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από 1ης Ιανουαρίου 2002 και 
μετά]. 

 
Ν. 3229/2004 [8] 

Προστίθεται εδάφιο ότι επίσης, οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής ισχύουν και για τη 
χρήση 2004 και τα ποσά του πίνακα προσαυξάνονται κατά ποσοστό οκτώ τοις εκατό 
(8%), μη εφαρμοζομένων των αναφερομένων στην παράγραφο 13 του άρθρου 
αυτού176. 
 

                                                
176

 Η παράγραφος 13 του άρθρου 33 αναφέρει ότι από τη χρήση 2004 το καθαρό εισόδημα 
των επιχειρήσεων της παραγράφου 5 και από τη χρήση 2003 των υπόχρεων των 
παραγράφων 7 και 8 του παρόντος που υποχρεούνται να τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας 
εξευρίσκεται λογιστικώς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31. Ειδικά το καθαρό εισόδημα 
των επιχειρήσεων της παραγράφου 6 του παρόντος που εκμεταλλεύονται πάνω από 7 
ενοικιαζόμενα δωμάτια και τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας, από τη χρήση 2004 
εξευρίσκεται λογιστικώς σύμφωνα μ ε τις διατάξεις του άρθρου 31. Κατά εξαίρεση, ειδικά για 
τη χρήση 2004, οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης 
μπορούν να επιλέξουν να φορολογηθούν είτε με τα τεκμαρτά ποσά καθαρού εισοδήματος της 
παραγράφου 5 του παρόντος είτε με τα καθαρά κέρδη που εξευρίσκονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 31. 
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Ν. 3296/2004 [8] 
Αύξηση καταβαλλόμενου φόρου ως εξής: 
 
 Πριν Μετά 
Είδος Επιχείρησης Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης φορτηγών αυτοκινήτων 

δημόσιας χρήσης 
Προϋπόθεση Δεν τηρούν βιβλία ή 

τηρούν βιβλία δεύτερης 
κατηγορίας 

Δεν τηρούν βιβλία ή 
τηρούν βιβλία δεύτερης 
κατηγορίας 

Είδος φόρου Καταβαλλόμενο ποσό 
ετήσιου φόρου σε ευρώ 

Καταβαλλόμενο ποσό 
ετήσιου φόρου σε ευρώ 

Ωφέλιμο φορτίο (τόνοι) 
μέχρι 5 και 
οδηγός ο ιδιοκτήτης 
οδηγός τρίτο πρόσωπο 

500 
350 

590 
415 

Ωφέλιμο φορτίο (τόνοι) 
Πάνω από 5 μέχρι 11 και 
οδηγός ο ιδιοκτήτης 
οδηγός τρίτο πρόσωπο 

700 
500 

825 
590 

Ωφέλιμο φορτίο (τόνοι) 
Πάνω από 11 μέχρι 16,5 
και 
οδηγός ο ιδιοκτήτης 
οδηγός τρίτο πρόσωπο 

1.200 
800 

1.415 
940 

Ωφέλιμο φορτίο (τόνοι) 
Πάνω από 16,5 μέχρι 11 
και 
οδηγός ο ιδιοκτήτης 
οδηγός τρίτο πρόσωπο 

1.500 
1.000 

1.765 
1.180 

[Σημείωση: Τα ποσά του φόρου εφαρμόζονται για τις διαχειριστικές χρήσεις 2005 και 
2006177]. 

 

 
Εκμετάλλευση ενοικιαζόμενων δωματίων/διαμερισμάτων 

 
N. 2753/1999 [5] 

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων δωματίων ή 
διαμερισμάτων ή κάμπινγκ, οι αλλαγές συνοψίζονται στους κάτωθι πίνακες: 

 
 Πριν Μετά 
Είδος Επιχείρησης Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων επιπλωμένων 

δωματίων 
Προϋπόθεση Δεν τηρούν βιβλία 

ή τηρούν βιβλία 
πρώτης ή δεύτερης 
κατηγορίας 

Δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία 
δεύτερης κατηγορίας 

Είδος φόρου Ελάχιστο ποσό 
καθαρού 
εισοδήματος 

Ετήσιος καταβαλλόμενος φόρος178 

                                                
177

 Με τον Ν. 3522/2006, ανανεώνεται η εφαρμογή των ποσών του φόρου και για τις 
διαχειριστικές χρήσεις 2007 και 2008 ενώ με τον Ν. 3763/2009 τα ποσά του φόρου 
εφαρμόζονται και για τη χρήση 2009.  
178

 Με το οποίο εξαντλείται η φορολογική τους υποχρέωση για την δραστηριότητα αυτή. 
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Δραχμές ετησίως 
ανά δωμάτιο 

150.000  26.000, 23.000, 20.000 ανάλογα αν το 
δωμάτιο είναι χαρακτηρισμένο Α, Β ή Γ 
τάξεως, αντίστοιχα, σύμφωνα με το 
σχετικό σήμα του ΕΟΤ179. 

 

 

 

                                                
179

 Τα αναγραφόμενα ποσά μετατράπηκαν σε 77, 68 και 59 ευρώ αντίστοιχα, με τον Ν. 
2948/2001. 
180

 Με το οποίο εξαντλείται η φορολογική τους υποχρέωση για την δραστηριότητα αυτή. 
181

 Τα αναγραφόμενα ποσά μετατράπηκαν σε 88, 83 και 77 ευρώ αντίστοιχα, με τον Ν. 
2948/2001. 
182

 Τα αναγραφόμενα ποσά μετατράπηκαν σε 118, 112 και 106 ευρώ αντίστοιχα, με τον Ν. 
2948/2001. 
183

 Τα αναγραφόμενα ποσά μετατράπηκαν σε 176, 171 και 165 ευρώ αντίστοιχα, με τον Ν. 
2948/2001. 
184

 Εφόσον στον ίδιο χώρο δεν ασκούνται άλλες δραστηριότητες. 
185

 Με το οποίο εξαντλείται η φορολογική τους υποχρέωση για την δραστηριότητα αυτή. 
186

 Το αναγραφόμενο ποσό μετατράπηκε σε 30 ευρώ με τον Ν. 2948/2001. 

 Πριν Μετά 
Είδος Επιχείρησης Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων επιπλωμένων 

διαμερισμάτων 
Προϋπόθεση Δεν τηρούν βιβλία 

ή τηρούν βιβλία 
πρώτης ή δεύτερης 
κατηγορίας 

Δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία 
δεύτερης κατηγορίας 

Είδος φόρου Ελάχιστο ποσό 
καθαρού 
εισοδήματος 

Ετήσιος καταβαλλόμενος φόρος180 

Δραχμές ετησίως 
ανά μονόχωρο 
διαμέρισμα 

225.000 30.000, 28.000, 26.000 για Α, Β ή Γ 
τάξεως αντίστοιχα181 

Δραχμές ετησίως 
ανά δίχωρο 
διαμέρισμα 

350.000 40.000, 38.000, 36.000 για Α, Β ή Γ 
τάξεως αντίστοιχα182 

Δραχμές ετησίως 
ανά τρίχωρο 
διαμέρισμα 

550.000 60.000, 58.000, 56.000 για Α, Β ή Γ 
τάξεως αντίστοιχα183 

 Πριν Μετά 
Είδος Επιχείρησης Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης κάμπινγκ184 
Προϋπόθεση Δεν τηρούν βιβλία 

ή τηρούν βιβλία 
πρώτης ή δεύτερης 
κατηγορίας 

Δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία 
δεύτερης κατηγορίας 

Είδος φόρου Ελάχιστο ποσό 
καθαρού 
εισοδήματος 

Ετήσιος καταβαλλόμενος φόρος185 

Δραχμές ετησίως 
ανά θέση 
εγκατάσταση 
σκηνής ή 
τροχόσπιτου ή 
αυτοκινήτου 

50.000 10.000186 
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Για τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης δωματίων ή διαμερισμάτων, εξακολουθεί να 
ισχύει η προσαύξηση κατά τριάντα τοις εκατό (30%) στο ποσό του φόρου, σε 
περίπτωση που η επιχείρηση ασχολείται παράλληλα μέσα στον ενιαίο χώρο του 
οικοπέδου που βρίσκονται τα δωμάτια και με τη εκμετάλλευση σνακ μπαρ ή καφέ 
μπαρ με την προϋπόθεση ότι η εκμετάλλευση αυτή αποτελεί παρεπόμενη 
δραστηριότητα. Καταργείται η διάταξη ότι το ποσοστό αυτής της προσαύξησης δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το ελάχιστο ποσό που προσδιορίζεται για τη δραστηριότητα 
αυτή με βάση τις λοιπές διατάξεις του άρθρου αυτού.  
Προστίθεται ότι εάν η επιχείρηση εκμεταλλεύεται μέχρι και επτά (7) δωμάτια δύναται 
να ζητήσει την απαλλαγή της από την υποχρέωση τήρησης όλων των βιβλίων και 
στοιχείων του ΚΒΣ με την υποβολής σχετικής δήλωσης μεταβολών – μετάταξης που 
υποβάλλεται μέσα στη νόμιμη προθεσμία. Στην περίπτωση αυτή τα παραπάνω ποσά 
φόρου προσαυξάνονται κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%). 
Για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια ή διαμερίσματα των πιο πάνω περιπτώσεων α και β, 
που δεν έχουν χαρακτηρισθεί από τον ΕΟΤ επιβάλλονται τα ποσά φόρου που 
αναλογούν στα αντίστοιχα ενοικιαζόμενα δωμάτια ή διαμερίσματα της Β τάξης. 
Προστίθεται τέλος, ότι ο φόρος της παραγράφου αυτής καταβάλλεται στην αρμόδια 
για τη φορολογία εισοδήματος του υπόχρεου δημόσια οικονομική υπηρεσία μέχρι και 
την προτελευταία ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος του και το οικείο τριπλότυπο καταβολής του φόρου επισυνάπτεται στη 
δήλωση φορολογίας. Όσοι δεν καταβάλλουν ή καταβάλλουν εκπρόθεσμα το φόρο 
αυτής της παραγράφου υπόκεινται στις κυρώσεις που ορίζονται στα άρθρα 1 και 4 
του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄)187. Δαπάνες που αφορούν τις δραστηριότητες που 
αναφέρονται στην παράγραφο αυτήν, καθώς και εισφορές που καταβάλλουν σε 
ταμεία ασφάλισης λόγω των δραστηριοτήτων αυτών, εφόσον για τις δραστηριότητες 
αυτές έχει εξαντληθεί η φορολογική υποχρέωση με την καταβολή του φόρου, δεν 
εκπίπτουν από τα τυχόν άλλα εισοδήματα του φορολογουμένου. Δεν επιβάλλεται ο 
φόρος της παραγράφου αυτής σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδράνειας του 
υπόχρεου. 
Τα ανώτατα όρια του καθαρού εισοδήματος περιορίζονται σε τόσα δωδέκατα όσοι οι 
μήνες λειτουργίας τις επιχείρησης σε περίπτωση κατά την οποία η επιχείρηση έκανε 
έναρξη λειτουργίας ή διακοπής των εργασιών τις μέσα στην κρινόμενη περίοδο. Από 
το οικονομικό έτος 2003 το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων εξευρίσκεται 
λογιστικώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 και δεν μπορεί να είναι 
μικρότερο από τα ποσά που ορίζονται στην παράγραφο αυτή. 

 
Ν. 3220/2004 [8] 

Ειδικά το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων εκμεταλλεύονται πάνω από 7 
ενοικιαζόμενα δωμάτια και τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας, από τη χρήση 2004 
εξευρίσκεται λογιστικώς σύμφωνα μ ε τις διατάξεις του άρθρου 31. 
 

 
Πλανόδιοι λιανοπωλητές 
 

Ν. 2753/1999 [5] 
Αυξάνεται το ποσό καταβαλλόμενου φόρου σε επιχειρήσεις αποκλειστικά πλανόδιων 
λιανοπωλητών από εκατό χιλιάδες (100.000) σε εκατόν δεκατέσσερις χιλιάδες 
(114.000) δραχμές ετησίως και από εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) σε εβδομήντα 
οκτώ χιλιάδες (78.000) δραχμές όταν αυτές έχουν την έδρα τους σε πόλεις με 
πληθυσμό κάτω από 200 χιλιάδες κατοίκους188. 

                                                
187

 Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις. 
188

 Τα ποσά των 114 και 78 χιλιάδων δραχμών αντικαταστάθηκαν σε 335 και 230 ευρώ 
αντίστοιχα με τον Ν. 2948/2011. 
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Οι διατάξεις έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η 
Ιανουαρίου 2000 και εφεξής.  

 
Ν. 3091/2002 [7] 

Από τη χρήση 2003 των υπόχρεων αυτής της περίπτωσης που υποχρεούνται να 
τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας εξευρίσκεται λογιστικώς σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 31. 

 

 
Λιανοπωλητές σε κινητές λαϊκές αγορές 

 
Ν. 2753/1999 [5] 

Σε επιχειρήσεις αποκλειστικά λιανοπωλητών σε κινητές λαϊκές αγορές ο φόρος 
αυξάνεται από εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) σε εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδες 
(187.000) δραχμές ετησίως για τους επαγγελματίες πωλητές και από εκατόν σαράντα 
χιλιάδες (140.000) σε εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες (145.000) δραχμές αν πρόκειται 
για παραγωγούς αγροτικών προϊόντων. Αντίστοιχα, για επιχειρήσεις που έχουν την 
έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό κάτω από διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, 
το ποσό αυξάνεται από ενενήντα χιλιάδες (90.000) σε ενενήντα τέσσερις χιλιάδες 
(94.000) δραχμές για επαγγελματίες πωλητές και από εβδομήντα χιλιάδες (70.000) 
σε εβδομήντα τρις χιλιάδες (73.000) δραχμές αν πρόκειται για παραγωγούς 
αγροτικών προϊόντων189. 
Οι κυρώσεις αυτής της παραγράφου ορίζεται στα άρθρα 1 και 4 του Ν. 2523/1997190 
ενώ πριν ίσχυαν οι κυρώσεις των άρθρων 86 και 87 του παρόντος νόμου. 
Οι διατάξεις έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η 
Ιανουαρίου 2000 και εφεξής.  

 
Ν. 3091/2002 [7] 

Από τη χρήση 2003 των υπόχρεων αυτής της περίπτωσης που υποχρεούνται να 
τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας εξευρίσκεται λογιστικώς σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 31. 

 

 
Λοιπές διατάξεις 

 
Ν. 2753/1999 [5] 

Τα ποσά που οφείλονται με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου 
για το φόρο, τέλη και εισφορές που συμβεβαιώνονται με αυτόν, υπολογίζονται με 
βάση τα ποσά του εισοδήματος ή του φόρου, κατά περίπτωση, που προκύπτουν 
από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής αυτού του 
άρθρου. 
Για την εφαρμογή αυτού του άρθρου η περιοχή της τέως διοικήσεως της 
πρωτευούσης θεωρείται ως μία πόλη. 
Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και για τους υπόχρεους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 αυτού του νόμου, οι οποίοι τηρούν 
βιβλία δεύτερης κατηγορίας ή προκειμένου για επιχείρηση παροχής υπηρεσιών και 
όταν τηρούν προαιρετικά βιβλία τρίτης κατηγορίας του ΚΒΣ. 

 
Ν. 3522/2006 [9] 

                                                
189

 Τα ποσά των 187, 145, 94 και 73 χιλιάδων δραχμών αντικαταστάθηκαν σε 550, 426, 276 
και 215 ευρώ αντίστοιχα με τον Ν. 2948/2011. 
190

 Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις. 
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Καταργείται η πιο πάνω τελευταία παράγραφος που προστέθηκε με τον Ν. 
2753/1999 περί αναλογικής εφαρμογής και πλέον ισχύει ότι οι διατάξεις αυτού του 
άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και για τους υπόχρεους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4 του άρθρου 2 αυτού του νόμου, οι οποίοι δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν 
βιβλία δεύτερης κατηγορίας του ΚΒΣ. 
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34 Εισόδημα τεχνικών επιχειρήσεων 
 

 
Ακαθάριστα έσοδα 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Ως ακαθάριστο έσοδο των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την πώληση 
ανεγειρόμενων οικοδομών λαμβάνεται η αξία των αυτοτελών οικοδομών, 
διαμερισμάτων πολυκατοικιών, καταστημάτων, γραφείων, αποθηκών και λοιπών 
χώρων, όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν 
1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α΄)191.  
Αν όμως το τίμημα που καθορίζεται στα πωλητήρια οικεία συμβόλαια είναι 
μεγαλύτερο από την πιο πάνω αξία, ως ακαθάριστο έσοδο λαμβάνεται το μεγαλύτερο 
τίμημα. 

 
Ν. 3156/2003 [5] 

Λαμβάνεται υπόψη, εκτός από το τίμημα που καθορίζεται στα οικεία πωλητήρια 
συμβόλαια και το πραγματικό τίμημα το οποίο προκύπτει από άλλα επίσημα ή 
ανεπίσημα στοιχεία κι οπότε ως ακαθάριστο έσοδο λαμβάνεται το μεγαλύτερο 
τίμημα. 
[Σημείωση: Εφαρμόζεται για οικοδομές των οποίων η έναρξη ανέγερσης 
πραγματοποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2002] . 

 
Ν. 3522/2006 [6] 

Καταργείται ο προσδιορισμός της αξίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του 
ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α΄)192 και λαμβάνεται υπόψη η αξία η αναγραφόμενη στο 
συμβόλαιο μεταβίβασης και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από αυτή που 
προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων και 
της περίπτωσης δ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 
2859/2000, ΦΕΚ 248 Α΄) όπως αναμορφώνεται μετά τον έλεγχο της ειδικής δήλωσης 
ΦΠΑ για τη μεταβίβαση ακινήτου σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας κάθε φορά 
απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον έλεγχο της δήλωσης 
αυτής. 
Καταργείται η αναφορά στο καθοριζόμενο τίμημα και πλέον ισχύει ότι αν η αξία που 
προκύπτει από άλλα επίσημα ή ανεπίσημα στοιχεία είναι μεγαλύτερη από την αξία 
που αναφέρεται παραπάνω, ως ακαθάριστο έσοδο λαμβάνεται η μεγαλύτερη αυτή 
αξία. 
[Σημείωση: Εφαρμογή για ακίνητα των οποίων η άδεια κατασκευής εκδίδεται από 1ης 
Ιανουαρίου 2007 και μετά]. 
 

 
Περιοχές δίχως αντικειμενικό σύστημα] 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Ειδικά για τις περιοχές που δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της 
αξίας των ακινήτων, ως ακαθάριστα έσοδα λαμβάνονται: 

α) Το τίμημα από τις πωλήσεις των πιο πάνω ακινήτων που καθορίζεται στα 
οικεία πωλητήρια συμβόλαια. 

                                                
191

 Διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, μισθολογικά θέματα και άλλες διατάξεις. 
192

 Βλ. υποσημείωση 191. 
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β) 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. 

 
Ν. 3522/2006 [6] 

Κατάργηση. 
 

 
Χρόνος απόκτησης ακαθάριστων εσόδων 

 
Ν.2238/1994 [1] 

Όσον αφορά τα προσύμφωνα, τα οποία έχουν συνταχθεί και παρήλθε διετία χωρίς 
να έχει συνταχθεί το οριστικό συμβόλαιο, ως χρόνος απόκτησης του ακαθάριστου 
εσόδου θεωρείται το οικονομικό έτος 1991. 
 

Ν. 3522/2006 [6] 
Κατάργηση διάταξης και προστίθεται ότι ειδικά, όταν το προσύμφωνο υπογράφεται 
με τον όρο της αυτοσύμβασης, που προβλέπεται από το άρθρο 235 του Αστικού 
Κώδικα και εφόσον καταβάλλεται ολόκληρο το τίμημα και παραδίδεται η νομή του 
ακινήτου, χρόνος απόκτησης του ακαθάριστου εσόδου θεωρείται η ημέρα 
υπογραφής του προσυμφώνου αυτού. 
[Σημείωση: Εφαρμογή για ακίνητα των οποίων η άδεια κατασκευής εκδίδεται από 1ης 
Ιανουαρίου 2007 και μετά]. 
 

 
Διάλυση εταιριών 

 
Ν. 2753/1999 [4] 

Καταργείται ο φορολογικός συντελεστής τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί του 
καθαρού εισοδήματος που προκύπτει με βάση τα έσοδα της παραγράφου αυτής και 
ορίζεται ο συντελεστής της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του παρόντος νόμου193. 
 

 
Εξεύρεση καθαρών κερδών 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, 
παράγραφο 1, εξευρίσκονται με τη χρήση συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) 
στα ακαθάριστα έσοδά τους. 
Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν τηρεί βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από 
τον ΚΒΣ ή τηρεί βιβλία κατώτερης κατηγορίας, ο πιο πάνω συντελεστής 
προσαυξάνεται κατά εκατό τοις εκατό (100%). Επίσης, αν οι δαπάνες κατασκευής, 
που εμφανίζονται στα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης ότι πραγματοποιήθηκαν για 
τις ανεγειρόμενες οικοδομές, βρίσκονται σε προφανή δυσαναλογία σε σχέση με το 
πραγματικό κόστος κατασκευής, ο προϊστάμενος της ΔΟΥ δικαιούται να 
προσαυξήσει τον πιο πάνω συντελεστή καθαρού κέρδους μέχρι εξήντα τοις εκατό 
(60%). Δεν θεωρείται ότι υπάρχει προφανής δυσαναλογία, όταν η διαφορά μεταξύ 

                                                
193

 Ο συντελεστής αυτός, όπως αντικαταστάθηκε με τον ίδιο νόμο, ορίζεται σε: [α] Είκοσι 
πέντε τοις εκατό (25%) προκειμένου για ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες, εταιρίες του 
πδ 518/1989 (ΦΕΚ 220 Α΄), καθώς και για τις κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν 
επιχείρηση ή επάγγελμα [Σημείωση: 30% για ισολογισμούς που κλείνουν από 01.01.1999 
μέχρι και 31.12.1999 ή για τα εισοδήματα που αποκτώνται κατά το αυτό διάστημα). [β] 
Τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) προκειμένου για κοινοπραξίες της παραγράφου 2 του άρθρου 
2 του ΚΒΣ καθώς και για αστικές εταιρίες συμμετοχικές ή αφανείς. 
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των δαπανών κατασκευής, που πραγματοποιήθηκαν και του πραγματικού κόστους 
κατασκευής είναι μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) του πραγματικού κόστους 
κατασκευής. 

 
Ν. 3522/2006 [6] 

 
Πριν Μετά 

Καθαρά κέρδη 
= Ακαθάριστα έσοδα 
x 15% 

Καθαρά κέρδη 
= Ακαθάριστα έσοδα 
x 15% 

Μη τήρηση 
προβλεπόμενων 
βιβλίων 

= Ακαθάριστα έσοδα 
x 30% 

Μη τήρηση βιβλίων 
= Εξωλογιστικά

194
 

Ακαθάριστα έσοδα x 
30% 

Τήρηση βιβλίων 
κατώτερης 
κατηγορίας 

= Ακαθάριστα έσοδα 
x 30% 

Τήρηση βιβλίων 
κατώτερης 
κατηγορίας 

= Εξωλογιστικά 
Ακαθάριστα έσοδα x 
30% 

Δαπάνες κατασκευής 
> 120% πραγματικό 
κόστος κατασκευής 

= Ακαθάριστα έσοδα 
x 24% max

195
 

Διεγράφη  

  
Ανεπαρκή ή 
ανακριβή 

= Εξωλογιστικά 
Ακαθάριστα έσοδα x 
30% 

  

Απόκρυψη 
φορολογητέας ύλη 
ή/και μη έκδοση 
στοιχείων ή/και 
έκδοση πλαστών-
εικονικών στοιχείων 
που συνεπάγονται 
τον χαρακτηρισμό 
των βιβλίων ως 
ανακριβή  

Ακαθάριστα έσοδα 
βιβλίων = 
(Ακαθάριστα έσοδα 
βιβλίων + ποσό που 
προκύπτει από τις 
παράνομες 
πράξεις

196
) * 4% ή 

8%
197

 
 

  

Σε περίπτωση 
εξωλογιστικού 
προσδιορισμού των 
καθαρών κερδών 

Εφαρμόζονται οι 
διατάξεις των τριών 
τελευταίων εδαφίων 
της παραγράφου2 
του άρθρου 32

198
 

                                                
194

 Τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται εξωλογιστικά, με βάση τα στοιχεία και τις 
πληροφορίες που διαθέτει ο προϊστάμενος της ΔΟΥ για την έκταση της συναλλαγματικής 
δράσης και τις συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνονται 
υπόψη οι αγορές, οι πωλήσεις και το μικτό κέρδος που εμφανίζει η επιχείρηση, το μικτό 
κέρδος που πραγματοποιείται από ομοειδείς επιχειρήσεις που λειτουργούν με παρόμοιες 
συνθήκες, το απασχολούμενο προσωπικό, το ύψος των επενδυμένων κεφαλαίων, καθώς και 
των ιδίων κεφαλαίων κίνησης, το ποσό των δανείων και των πιστώσεων, το ποσό των 
εξόδων παραγωγής και διάθεσης των εμπορευμάτων, των εξόδων διαχείρισης και γενικά 
κάθε επαγγελματική δαπάνη. 
195

 Ο προϊστάμενος της ΔΟΥ δικαιούται να προσαυξήσει τον συντελεστή καθαρού κέρδους 
μέχρι εξήντα τοις εκατό (60%). 
196

 Σε περίπτωση επανάληψης των παραβάσεων στην ίδια διαχειριστική χρήση το ποσό αυτό 
διπλασιάζεται. 
197

 Κατά τέσσερα τοις εκατό (4%), εάν το ποσό της απόκρυψης δεν υπερβαίνει το πέντε τοις 
εκατό (5%) της δηλωθείσας και σε ποσό τα πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ και κατά οκτώ τοις 
εκατό (8%), εάν το ποσό υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) της δηλωθείσας και σε ποσό τα 
πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. 
198

 Συγκρίνεται ο συντελεστής που προκύπτει από το λογιστικό προσδιορισμό του καθαρού 
εισοδήματος με το συντελεστή που ορίζεται με τα προηγούμενα εδάφια και εφαρμόζεται ο 
μεγαλύτερος, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του οικείου συντελεστή του 
πίνακα. Εφόσον τα προκύπτοντα κατά τα ανωτέρω καθαρά κέρδη υπολείπονται των 
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Εξαιρούνται των διατάξεων αυτής της παραγράφου οι επιχειρήσεις που ασχολούνται 
με την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων με λυόμενα ή προκατασκευασμένα 
στοιχεία199. 
[Σημείωση: Εφαρμογή για ακίνητα των οποίων η άδεια κατασκευής εκδίδεται από 1ης 
Ιανουαρίου 2007 και μετά]. 
 

 
Ακαθάριστα έσοδα επιχειρήσεων εργολαβικής κατασκευής δημοσίων έργων 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εργοληπτική κατασκευή τεχνικών έργων 
ή την εκτέλεση μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Δημοσίου200, 
δήμων και κοινοτήτων, δημόσιων επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, οργανισμών ή 
επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, καθώς και των νομικών προσώπων δημοσίου 
δικαίου, γενικώς, ως ακαθάριστα έσοδα λαμβάνονται τα εργολαβικά ανταλλάγματα 
που πιστοποιούνται με τους οικείους λογαριασμούς κατά τη διάρκεια της χρήσης, τα 
οποία μειώνονται με τα ποσά των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης που αντιστοιχούν σε 
αυτά και τα οποία θεωρούνται έσοδα της χρήσης μέσα στην οποία αποδίδονται.  
Επί εισφοράς αναληφθέντος όλου ή μέρους του έργου σε εταιρία οποιασδήποτε 
μορφής ή κοινοπραξία που έχει την έδρα της στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, στην οποία 
μετέχει και ο εισφέρων ανάδοχος ή απευθείας συμβασιούχος, τα κατά τις διατάξεις 
της παρούσας περίπτωσης λαμβανόμενα ως ακαθάριστα έσοδα θεωρούνται 
κτώμενα από την εταιρία ή κοινοπραξία και η εισφορά αυτή δεν θεωρείται 
υπεργολαβία. 
Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και σε περίπτωση που τμήμα του έργου ή εργασίας 
εκτελείται από κοινοπραξία ή εταιρία, στην οποία συμμετέχουν μόνο μέλη της 
αρχικής αναδόχου κοινοπραξίας ή εταιρίας201. 

 
Ν. 2390/1996 [2] 

Η άνω διάταξη εφαρμόζεται και στην περίπτωση που τμήμα του έργου ή εργασίας 
εκτελείται από εταιρία μέλος της αρχικής αναδόχου κοινοπραξίας ή από κοινοπραξία 
επιχειρήσεων μέλους της αρχικής αναδόχου κοινοπραξίας. 

 

                                                                                                                                       
καθαρών κερδών που προσδιορίζονται από τον έλεγχο λογιστικά, ως τελικά καθαρά κέρδη 
λαμβάνονται τα λογιστικώς προσδιοριζόμενα, ανεξάρτητα αν αυτά αντιστοιχούν σε 
συντελεστή ανώτερο του διπλάσιου του οικείου συντελεστή του πίνακα. Σε κάθε περίπτωση ο 
συντελεστής καθαρού κέρδους που τελικά εφαρμόζεται ή αντιστοιχεί στα τελικά 
προσδιοριζόμενα, κατά εφαρμογή του παρόντος άρθρου, καθαρά κέρδη, δεν μπορεί να είναι 
ανώτερος από το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%). 
199

 Στον Ν. 3522/2006 αναφέρεται ότι οι διατάξεις του παρόντος (παρ. 2 άρθρο 34) καθώς και 
αυτές της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του  ΚΦΕ, εφαρμόζονται και για 
τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 και της παραγράφου 4 του άρθρου 2 
στα οποία συμμετέχει ένα η περισσότερα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 
101, όταν δεν τηρούνται βιβλία του ΚΒΣ ή τηρούνται βιβλία κατώτερης της Γ κατηγορίας ή 
τηρούνται ανεπαρκή ή ανακριβή βιβλία, καθώς και στην περίπτωση που δεν επιδεικνύονται 
στο φορολογικό έλεγχο βιβλία και στοιχεία του ΚΒΣ. Επίσης, σε περίπτωση εξωλογιστικού 
προσδιορισμού των καθαρών κερδών, εφαρμόζονται οι διατάξεις των τριών τελευταίων 
εδαφίων της παραγράφου 2 του άρθρου 32. 
200

 Η περίπτωση αυτή, περίπτωση α, αναφέρεται στα δημόσια έργα και η περίπτωση β στα 
ιδιωτικά. 
201

 Σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο (παρ.4) τα καθαρά κέρδη αυτών των επιχειρήσεων 
εξευρίσκονται με τη χρήση συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) στα ακαθάριστα έσοδά τους. 
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Ν. 3522/2006 [6] 
Καταργείται το εδάφιο που προστέθηκε με τον Ν. 2390/1996 κι επίσης καταργούνται 
τα δύο τελευταία εδάφια του Ν. 2238/1994 περί εισφοράς και περί εκτέλεσης 
τμήματος του έργου από κοινοπραξία ή εταιρία στην οποία συμμετέχουν μόνο μέλη 
της αρχικής αναδόχου κοινοπραξίας ή εταιρίας. 
[Σημείωση: Εφαρμογή για δημόσια ή ιδιωτικά τεχνικά έργα που αναλαμβάνονται από 
1ης Ιανουαρίου 2007 και μετά]. 

 

 
Εξεύρεση καθαρών κερδών επιχειρήσεων εργολαβικής κατασκευής δημοσίων έργων 

 
Ν. 3522/2006 [6] 

 
 Πριν Μετά 

   Εξωλογιστικός 
προσδιορισμός 

Συντελεστής επί 
ακαθάριστων εσόδων 
για τα δημόσια 
τεχνικά έργα202 

10% Διατάξεις 
άρθρου 31, 
εφόσον 
τηρούνται 
επαρκή και 
ακριβή βιβλία 
και στοιχεία 
δεύτερης ή 
τρίτης 
κατηγορίας 

10% στα 
ακαθάριστα έσοδα 
της παραγράφου 

Συντελεστής επί 
ακαθάριστων εσόδων 
για τα ιδιωτικά τεχνικά 
έργα203 

12% Διατάξεις 
άρθρου 31, 
εφόσον 
τηρούνται 
επαρκή και 
ακριβή βιβλία 
και στοιχεία 
δεύτερης ή 
τρίτης 
κατηγορίας 

12% στα 
ακαθάριστα έσοδα 
των διατάξεων του 
άρθρου 30 

Συντελεστής επί 
ακαθάριστων εσόδων 
για τα ιδιωτικά έργα204 

25% Διατάξεις 
άρθρου 31, 
εφόσον 
τηρούνται 
επαρκή και 
ακριβή βιβλία 
και στοιχεία 
δεύτερης ή 
τρίτης 

12% στα 
ακαθάριστα έσοδα 
των διατάξεων του 
άρθρου 30 

                                                
202

 Επιχειρήσεις που ασχολούνται με: [α] Την εργοληπτική κατασκευή τεχνικών έργων ή την 
εκτέλεση μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Δημοσίου 

202
, δήμων και 

κοινοτήτων, δημόσιων επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, οργανισμών ή επιχειρήσεων κοινής 
ωφέλειας, καθώς και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. [β] Την εκτέλεση δημοσίου 
έργου χωρίς τη χρησιμοποίηση ίδιων υλικών. 
203

 Επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εργολαβική κατασκευή ιδιωτικών τεχνικών έργων ή 
οικοδομών ή την εκτέλεση μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε ιδιώτες. 
204

 Επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εκτέλεση ιδιωτικών έργων χωρίς τη χρησιμοποίηση 
ίδιων υλικών. 
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κατηγορίας 
Μη τήρηση βιβλίων 
προβλεπόμενων από 
τον ΚΒΣ 

Προσαύξηση 
συντελεστών κατά 
100% 

Προσαύξηση συντελεστών κατά 
100% 

Τήρηση βιβλίων 
κατώτερης 
κατηγορίας 

Προσαύξηση 
συντελεστών κατά 
100% 

Προσαύξηση συντελεστών κατά 
100% 

Δυσαναλογία 
δαπανών κατασκευής 
βιβλίων με το 
πραγματικό κόστος. 
Η διαφορά πρέπει να 
είναι μεγαλύτερη από 
20% του πραγματικού 
κόστους κατασκευής. 

Ο προϊστάμενος της 
ΔΟΥ δικαιούται να 
προσαυξήσει τους 
άνω συντελεστές 
μέχρι εξήντα τοις 
εκατό (60%) 

  

Ανεπάρκεια βιβλίων  Προσαύξηση συντελεστών κατά 40% 
και εφαρμογή τριών τελευταίων 
εδαφίων της παραγράφου 2 του 
άρθρου 32205 

Ανακρίβεια 
τηρούμενων βιβλίων 

 Προσαύξηση συντελεστών κατά 
100% και εφαρμογή τριών 
τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 
2 του άρθρου 32206 

Μη επίδειξη βιβλίων 
στον έλεγχο 

 Προσαύξηση συντελεστών κατά 
100% 

 
Επιπροσθέτως, καταργείται η μη εφαρμογή των άνω διατάξεων (πρώην παρ. 3 και 4) 
σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εκτέλεση μηχανολογικών και 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του ΚΒΣ, 
εφόσον υποβάλλουν στον αρμόδιο προϊστάμενο της ΔΟΥ για τον σκοπό αυτόν 
ανέκκλητη δήλωση μέσα σε ένα (1) μήνα από την έναρξη λειτουργίας τους. 
[Σημείωση: Εφαρμογή για δημόσια ή ιδιωτικά τεχνικά έργα που αναλαμβάνονται από 
1ης Ιανουαρίου 2007 και μετά]. 
 
 

 

 
Φορολογητέα καθαρά κέρδη ΝΠ και ατομικών επιχειρήσεων 

 
Ν. 2579/1998 [3] 

 
  

                                                
205

 Σε περίπτωση εξωλογιστικού προσδιορισμού των καθαρών κερδών (των επιχειρήσεων 
της παραγράφου 1 του άρθρου 31) συγκρίνεται ο συντελεστής που προκύπτει από το 
λογιστικό προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος με το συντελεστή που ορίζεται με τα 
προηγούμενα εδάφια και εφαρμόζεται ο μεγαλύτερος. Ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
διπλάσιο του οικείου συντελεστή του πίνακα. Εφόσον τα προκύπτοντα κατά τα ανωτέρω 
καθαρά κέρδη υπολείπονται των καθαρών κερδών που προσδιορίζονται από τον έλεγχο 
λογιστικά, ως τελικά καθαρά κέρδη λαμβάνονται τα λογιστικώς προσδιοριζόμενα, ανεξάρτητα 
αν αυτά αντιστοιχούν σε συντελεστή ανώτερο του διπλάσιου του οικείου συντελεστή του 
πίνακα. Σε κάθε περίπτωση ο συντελεστής καθαρού κέρδους που τελικά εφαρμόζεται ή 
αντιστοιχεί στα τελικά προσδιοριζόμενα, κατά εφαρμογή του παρόντος άρθρου, καθαρά 
κέρδη, δεν μπορεί να είναι ανώτερος από το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%). 
206

 Βλ. υποσημείωση 205.  
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Νομικά πρόσωπα της παραγράφου 4 
άρθρου 2 ή ατομικές επιχειρήσεις 

Για τον υπολογισμό των φορολογητέων 
κερδών προστίθεται στα τεκμαρτά κέρδη 
και το σαράντα τοις εκατό (40%) του 
ποσού της διαφοράς καθαρών κερδών. 
Το υπόλοιπο εμφανίζεται στο 
λογαριασμό «Αφορολόγητα κέρδη 
τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων». 

Τηρούν βιβλία κα στοιχεία τρίτης 
κατηγορίας του ΚΒΣ 
Δηλούμενα ή κατά έλεγχο 
προσδιοριζόμενα κέρδη > τεκμαρτώς 
προσδιοριζόμενα καθαρά κέρδη 
 
Κατά τη διανομή ή κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού του πίνακα εφαρμόζονται 
ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 106207, ενώ προκειμένου για 
ατομική επιχείρηση το αναλαμβανόμενο ή κεφαλαιοποιούμενο αφορολόγητο 
αποθεματικό προστίθεται στα λοιπά εισοδήματα του φυσικού προσώπου του οικείου 
οικονομικού έτους και φορολογείται με βάση την κλίμακα του άρθρου 9. 
Επίσης, οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται στα νομικά πρόσωπα 
της παραγράφου 4 του άρθρου 2 των οποίων μέλη είναι αποκλειστικά ημεδαπές 
ανώνυμες εταιρίες και εταιρίες περιορισμένης ευθύνης. Σε περίπτωση τις κατά την 
οποία, εκτός από ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες και εταιρίες περιορισμένης ευθύνης 
συμμετέχουν και άλλα νομικά πρόσωπα τις παραγράφου 1 του άρθρου 101 και τις 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 ή ατομικές επιχειρήσεις, οι διατάξεις τις προηγούμενης 
παραγράφου εφαρμόζονται μόνο για το τμήμα των κερδών που υπερβαίνουν τα 
προσδιοριζόμενα τεκμαρτά και κατά το μέρος που αντιστοιχεί στα ποσοστά 
συμμετοχής των νομικών αυτών προσώπων ή των ατομικών επιχειρήσεων, με 
εξαίρεση τις συμμετέχουσες ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες και εταιρίες περιορισμένης 
ευθύνης. 
[Σημείωση: Εφαρμογή για κέρδη που προκύπτουν από ισολογισμούς που κλείνουν οι 
επιχειρήσεις με 31 Δεκεμβρίου 1997 συμπεριλαμβανόμενης και μετά]. 

 
Ν. 3522/2006 [6] 

Τροποποίηση πίνακα ως εξής: 
 
  
Φυσικά πρόσωπα της παραγράφου 4 
άρθρου 2, στα οποία δεν συμμετέχει 
νομικό πρόσωπο της παραγράφου 1 του 
άρθρου 101 ή ατομικές επιχειρήσεις 

Για τον υπολογισμό των φορολογητέων 
κερδών προστίθεται στα τεκμαρτά κέρδη 
και το σαράντα τοις εκατό (40%) του 
ποσού της διαφοράς καθαρών κερδών. 
Το υπόλοιπο εμφανίζεται στο 
λογαριασμό «Αφορολόγητα κέρδη 
οικοδομικών επιχειρήσεων». 

Τηρούν βιβλία κα στοιχεία τρίτης 
κατηγορίας του ΚΒΣ 
Προσδιοριζόμενα κέρδη με βάση το 
λογιστικό προσδιορισμό της 
παραγράφου 31 > προσδιοριζόμενων 
τεκμαρτών με βάση της παράγραφο 2208 
 
Προστίθεται ότι τυχόν επιπλέον κέρδη που προσδιορίζονται από το φορολογικό 
έλεγχο προστίθενται στα δηλωθέντα κέρδη και φορολογούνται στο σύνολό τους με 
τους ισχύοντες συντελεστές φορολογίας φυσικών ή νομικών προσώπων. 
Καταργείται η τελευταία άνω παράγραφος του Ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α΄) περί 
εξαιρέσεων φυσικών προσώπων209. 

                                                
207

 Περί φορολόγησης κεφαλαιοποιούμενων ή διανεμόμενων αφορολόγητων αποθεματικών. 
208

 Κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 34, τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων που 
ασχολούνται με την πώληση ανεγειρόμενων οικοδομών εξευρίσκονται με τη χρήση 
συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στα ακαθάριστα έσοδά τους κ.λπ. 
209

 Δεν υπάρχει νόημα υπάρξεως της ρύθμισης εφόσον με τον Ν. 3522/2006 εξαιρούνται όλα 
τα φυσικά πρόσωπα. 
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Ορίζεται τέλος ότι, όταν κατά τις διαχειριστικές περιόδους μέσα στις οποίες κτώνται 
έσοδα από την πώληση ανεγειρόμενων οικοδομών, δεν έχει ολοκληρωθεί η 
ανέγερση της οικοδομής, ο προσδιορισμός των φορολογητέων καθαρών κερδών των 
χρήσεων αυτών ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 και στη 
συνέχεια, για τον προσδιορισμό των φορολογητέων καθαρών κερδών της χρήσης 
εντός της οποίας ολοκληρώνεται η ανέγερση της οικοδομής, εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του άνω πίνακα. Από τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος της τελευταίας 
δήλωσης, εκπίπτει ο φόρος που έχει καταβληθεί με βάση τις προηγούμενες δηλώσεις 
φορολογίας εισοδήματος και ο οποίος προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παραγράφου 2. 

 

 
Εξαιρέσεις 

 
Ν. 2579/1998 [3] 

Η εξαίρεση από τις διατάξεις αυτού του άρθρου, πέραν για τις επιχειρήσεις που είναι 
ανάδοχοι προγραμμάτων ενεργού πολεοδομίας και η έναρξη της διαδικασίας 
κατάρτισης των προγραμμάτων έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ/τος 
1003/1971 (ΦΕΚ 198 Α΄)210 ή του ν. 947/1979 (ΦΕΚ 169 Α΄)211 ή του ν. 1337/1983 
(ΦΕΚ 33 Α΄)212, ισχύει και για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών της Δημόσιας 
Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στέγασης (ΔΕΠΟΣ) που αφορούν πωλήσεις 
οικοδομών τις οποίες ανεγείρει για «Ομογενειακά Χωριά». 

 
Ν. 3522/2006 [6] 

Κατάργηση. 

                                                
210

 Περί ενεργού πολεοδομίας. 
211

 Περί οικιστικών περιοχών. 
212

 Περί επεκτάσεως των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστικής αναπτύξεως και σχετικών 
ρυθμίσεων. 
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35 Προσδιορισμός ελάχιστου κόστους κατασκευής οικοδομών 
 
 
Εφαρμογή διατάξεων 

 
Ν. 3610/2007 [2] 

 
 Πριν Μετά 
 Σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού 

Πρόσωπα και δραστηριότητες 

Εργολάβοι, υπεργολάβοι, γενικά 
επιτηδευματίες που εκτελούν 
οποιαδήποτε επιμέρους εργασία σε 
ανεγειρόμενη οικοδομή, επιχειρήσεις 
κατασκευής και πώλησης οικοδομών 

Οικοδομές που ανεγείρονται από 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα213 και οι 
οποίες υπάγονται στο ΦΠΑ 
σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ, που έχει 
κυρωθεί με το ν. 2859/2000214 

Έννοια κόστους 

Καθαρό κατασκευαστικό κόστος: 
i. Αξία αγοράς υλικών με το ΦΠΑ 
ii. Αμοιβή εργασίας 

προσφερόμενης απευθείας ή 
μέσω εργολάβου δίχως 
ασφαλιστικές εισφορές και ΦΠΑ 

 
 

Καθαρό κατασκευαστικό κόστος: 
i. Αξία αγοράς αγαθών και λήψης 

υπηρεσιών με τον αναλογούντα 
ΦΠΑ δίχως ασφαλιστικές 
εισφορές 

 

Λοιπές διατάξεις 

Το προσδιοριζόμενο ελάχιστο 
κόστος κατασκευής και τα ελάχιστα 
κόστη των επί μέρους εργασιών 
αποτελούν τη βάση προσδιορισμού 
των φορολογικών υποχρεώσεων 
των επιτηδευματιών της 
παραγράφου αυτής 

Κατάργηση 

Εξαιρετικά, επί μέρους εργασίες που 
γίνονται χωρίς την ανάθεσή τους σε 
εργολάβο ή υπεργολάβο, αλλά με τη 
χρησιμοποίηση ημερομισθίων 
τεχνιτών και εργατών, αυτό γίνεται 
δεκτό για συνολικό ποσό μέχρι το 
είκοσι τοις εκατό (20%) του 
ελάχιστου συνολικού κόστους της 
κατασκευής. 

Εξαιρετικά, επί μέρους εργασίες που 
γίνονται χωρίς την ανάθεσή τους σε 
εργολάβο ή υπεργολάβο, αλλά με τη 
χρησιμοποίηση ημερομισθίων 
τεχνιτών και εργατών, ποσοστό 
μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) του 
ελάχιστου συνολικού κόστους, 
μπορεί να καλύπτεται από τις 
αμοιβές των προσώπων αυτών215 

Η προσκόμιση βεβαίωσης της 
αρμόδιας για τη φορολογία 
εισοδήματος ΔΟΥ του ιδιοκτήτη ή 
της επιχείρησης κατασκευής και 
πώλησης οικοδομών, από την οποία 
θα προκύπτει ότι υποβλήθηκαν οι 
προβλεπόμενοι πίνακες216, αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την 
τελική ηλεκτροδότηση της οικοδομής 

Ισχύει μόνο για τις οικοδομές που 
δεν υπάγονται σε ΦΠΑ σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 6 του 
Κώδικα ΦΠΑ 

Μετά το πέρας των εργασιών, ο 
κύριος της οικοδομής ή η επιχείρηση 
που ασχολείται με την κατασκευή και 
πώληση αυτής, υποβάλλει τελικό 
πίνακα στη ΔΟΥ 

Ο πίνακας υποβάλλεται από τα 
πρόσωπα της παραγράφου 1 

 
 

 

                                                
213

 Με εξαίρεση τις οικοδομές που κατασκευάζονται από πρόσωπα της παραγράφου 1του 
άρθρου 34 περί εισοδήματος τεχνικών επιχειρήσεων. 
214

 Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. 
215

 Η διάταξη αυτή, καθώς και των επόμενων της στήλης, ισχύει από τη δημοσίευση του 
παρόντος νόμου ενώ οι άνω διατάξεις ισχύουν για οικοδομές των οποίων οι άδειες ανέγερσης 
εκδίδονται μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. 
216

 Πίνακας με τα τελικά ποσά κόστους των επί μέρους εργασιών, τα πλήρη στοιχεία των 
εργολάβων, υπεργολάβων και προμηθευτών, το συνολικό αριθμό των εκδοθέντων στοιχείων 
και τη συνολική αξία αυτών. 
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36 Προσδιορισμός Ακαθάριστων εσόδων των εργολάβων, 
υπεργολάβων και γενικά επιτηδευματιών, που εκτελούν 
οποιαδήποτε εκ μέρους εργασία σε ανεγειρόμενες οικοδομές. 
 

 
Ακαθάριστα έσοδα 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Τα ακαθάριστα έσοδα των εργολάβων, υπεργολάβων και γενικά επιτηδευματιών που 
εκτελούν οποιαδήποτε επί μέρους εργασίας σε ανεγειρόμενη οικοδομή καθώς και 
των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την κατασκευή και πώληση οικοδομών, δεν 
μπορεί να είναι κατώτερα από εκείνα που προκύπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου αυτού. 

 
Ν. 3610/2007 

Συμπεριλαμβάνονται και οι εργολάβοι, υπεργολάβοι και γενικά επιτηδευματίες που 
ανεγείρουν οικοδομές. Όσον αφορά τις επί μέρους εργασίες διευκρινίζεται αυτές σε 
ανεγειρόμενη οικοδομή των προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 35, περί 
προσδιορισμού ελάχιστου κόστους κατασκευής οικοδομών. Επιπλέον, δεν 
συμπεριλαμβάνονται οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την κατασκευή και πώληση 
οικοδομών. 
 

 
Καταβολή ΦΠΑ 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Το ποσό του ΦΠΑ, που οφείλουν να έχουν καταβάλει οι εργολάβοι, υπεργολάβοι και 
γενικά επιτηδευματίες που εκτελούν οποιαδήποτε επί μέρους εργασίας σε 
ανεγειρόμενη οικοδομή καθώς και οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την κατασκευή 
και πώληση οικοδομών, πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με αυτό που προκύπτει από 
το κόστος της αντίστοιχης επί μέρους εργασίας ή το συνολικό κόστος, κατά 
περίπτωση, όπως αυτό προσδιορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 35 περί 
προσδιορισμού ελάχιστου κόστους κατασκευής οικοδομών. Σε αντίθετη περίπτωση, 
η διαφορά που προκύπτει, μετά το τέλος των εργασιών, οφείλεται ως φόρος εκροών 
της φορολογικής περιόδου υποβολής του τελικού πίνακα. 

 
Ν. 3610/2007 [2] 

Κατάργηση. 
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38 Εισόδημα από διάθεση και αποτίμηση χρεογράφων 
 

Ν. 3522/2006 
Ο τίτλος του άρθρου 38 του ΚΦΕ αντικαθίσταται ως εξής «Εισόδημα από διάθεση και 
αποτίμηση χρεογράφων και παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων» 

 

 
Απαλλαγή φόρου και συμψηφισμός 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Τα κέρδη από την πώληση χρεογράφων σε τιμή ανώτερη της τιμής απόκτησης τους, 
που προκύπτουν από βιβλία τρίτης κατηγορίας του ΚΒΣ, τα οποία αποκτούν 
ατομικές επιχειρήσεις, ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες και περιορισμένης ευθύνης 
εταιρίες κερδοσκοπικού χαρακτήρα, απαλλάσσονται από το φόρο. 

 
Ν. 2459/1997 [2] 

Γίνεται αναφορά στην απαλλαγή των κερδών από την πώληση μετοχών εισηγμένων 
στο Χρηματιστήριο Αθηνών και όχι χρεογράφων γενικά όπως ίσχυε. Η απαλλαγή των 
κερδών από χρεόγραφα ίσχυε για τα κέρδη που προκύπτουν από βιβλία τρίτης 
κατηγορίας και τα οποία αποκτούν ατομικές επιχειρήσεις, ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες 
και περιορισμένης ευθύνης εταιρείες, κοινοπραξίες, κοινωνίες και αστικές εταιρείες 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Πλέον καταργούνται οι ΕΠΕ ενώ περιλαμβάνονται οι 
υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του  ΚΦΕ και άρα περιλαμβάνονται 
επιπλέον οι κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι 
αστικές κερδοσκοπικές ή μη και οι συμμετοχικές ή αφανείς. Τα κέρδη αυτά 
συνεχίζουν να απαλλάσσονται από το φόρο εφόσον εμφανίζονται σε ειδικό 
αποθεματικό λογαριασμό με προορισμό την κάλυψη μελλοντικών ζημιών που θα 
προκύψουν στο μέλλον από την πώληση εισηγμένων ή όχι μετοχών εισηγμένων και 
όχι από την πώληση χρεογράφων όπως ίσχυε. Σε περίπτωση που προκύψει ζημία 
από την πώληση και δεν υπάρχει ειδικός αποθεματικός λογαριασμός, αυτή 
μεταφέρεται σε ειδικό λογαριασμό και όχι αναγκαστικά σε ειδικό λογαριασμό 
ενεργητικού όπως ίσχυε. Το ποσό αυτό θα συμψηφισθεί με κέρδη που τυχόν θα 
προκύψουν στο μέλλον από πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών.  
 

Ν. 2703/1999 [3] 
Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται ανάλογα και στις μεταβιβάσεις μετοχών εισηγμένων 
σε αλλοδαπό χρηματιστήριο αξιών ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο 
χρηματιστηριακό θεσμό. 
 

Ν. 3697/2008 
[Σημείωση: Οι διατάξεις αυτές εξακολουθούν να εφαρμόζονται για μετοχές 
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο και οι οποίες 
έχουν αποκτηθεί μέχρι 31.12.2008]. 
 

Ν. 3746/2009 
[Σημείωση: Με τροποποίηση της άνω παραγράφου του Ν. 3697/2008, οι διατάξεις 
αυτές εξακολουθούν να εφαρμόζονται για μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο και οι οποίες έχουν αποκτηθεί μέχρι την 31η 
Μαρτίου 2009]. 

 

 
Απαλλαγή κερδών 
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Ν. 2238/1994 [1] 

Τα κέρδη από την αγοραπωλησία χρεογράφων, εκτός της περίπτωσης που 
προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 απαλλάσσονται από το φόρο. 

 
Ν. 2459/1997 [2] 

Μόνο τα κέρδη από πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εκτός 
της περίπτωσης που προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο της προηγούμενης 
παραγράφου, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος. 

 
Ν. 2703/1999 [3] 

Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται ανάλογα και στις μεταβιβάσεις μετοχών εισηγμένων 
σε αλλοδαπό χρηματιστήριο αξιών ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο 
χρηματιστηριακό θεσμό. 

 
Ν. 3697/2008 

[Σημείωση: Οι διατάξεις αυτές εξακολουθούν να εφαρμόζονται για μετοχές 
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο και οι οποίες 
έχουν αποκτηθεί μέχρι 31.12.2008]. 

 
Ν. 3746/2009 

[Σημείωση: Με τροποποίηση της άνω παραγράφου του Ν. 3697/2008, οι διατάξεις 
αυτές εξακολουθούν να εφαρμόζονται για μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο και οι οποίες έχουν αποκτηθεί μέχρι την 31η 
Μαρτίου 2009]. 

 

 
Αυτοτελής φορολόγηση κερδών 

 
Ν. 3697/2008 [5] 

Προστίθεται ότι τα κέρδη τα οποία αποκτούν φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις 
οποιασδήποτε μορφής που τηρούν βιβλία Α ή Β κατηγορίας του ΚΒΣ ή αλλοδαπές 
επιχειρήσεις που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα από την πώληση μετοχών 
εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών σε τιμή ανώτερη της τιμής απόκτησής τους 
και οι οποίες αποκτώνται από 01.01.2009 και μετά, φορολογούνται αυτοτελώς με 
συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%). Για τον υπολογισμό του κέρδους ως κόστος 
κτήσης των μετοχών λαμβάνεται η μέση τιμή απόκτησης αυτών. Σε περίπτωση 
πραγματοποίησης περισσοτέρων της μίας συναλλαγών επί μετοχών συγκεκριμένης 
εταιρείας, θεωρείται ότι η πώλησή τους λαμβάνει χώρα με τη χρονολογική σειρά που 
αποκτήθηκαν. Ειδικά για μετοχές στις οποίες ο δικαιούχος απέκτησε στο πλαίσιο 
προγράμματος χορήγησης μετοχών, για τον προσδιορισμό του κέρδους ως τιμή 
κτήσης λαμβάνεται η χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών κατά το χρόνο χορήγησης 
του δικαιώματος. Τυχόν ζημία που προκύπτει από την ίδια αιτία συμψηφίζεται με 
κέρδη που προκύπτουν κατά το ίδιο οικονομικό έτος. Προς τούτο, ο πωλητής των 
μετοχών υποχρεούται να υποβάλλει ιδιαίτερη δήλωση επιστροφής φόρου εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από τη λήξη κάθε έτους για τις συναλλαγές 
που πραγματοποιήθηκαν εντός αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία επιστροφής του παρακρατηθέντος φόρου, η 
αρμόδια ΔΟΥ, ο τύπος και το περιεχόμενο της υποβαλλόμενης δήλωσης, τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την 
εφαρμογή της περίπτωσης αυτής. 
Ο φόρος βαρύνει τον πωλητή των μετοχών και αποδίδεται από την «Ελληνικά 
Χρηματιστήρια ΑΕ» εφάπαξ με δήλωση που υποβάλλεται στην αρμόδια για την 
φορολογία της ΔΟΥ μέχρι το τέλος του πρώτου δεκαπενθημέρου μετά το κλείσιμο 
κάθε ημερολογιακού τριμήνου για τις πωλήσεις μετοχών που ενεργήθηκαν μέσα σε 
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κάθε τρίμηνο. Οι διατάξεις του άρθρου 113 του ΚΦΕ του ν. 4125/1960 (ΦΕΚ 202 
Α΄)217 και του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄)218 εφαρμόζονται ανάλογα και στο φόρο που 
οφείλεται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου αυτής. Με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία απόδοσης του φόρου, ο τύπος 
και το περιεχόμενο της υποβαλλόμενης από τον υπόχρεο δήλωσης, καθώς και κάθε 
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. 
Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται ανάλογα και στις μεταβιβάσεις μετοχών εισηγμένων 
σε αλλοδαπό χρηματιστήριο αξιών ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο 
χρηματιστηριακό θεσμό. 
Ο οφειλόμενος φόρος που προβλέπεται από την πάνω διάταξη επί του κέρδους που 
προκύπτει από την πώληση των μετοχών αποδίδεται από τον πωλητή στη ΔΟΥ στην 
οποία υπάγεται αυτός μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από τις 
συναλλαγές που πραγματοποιούνται κάθε μήνα. 

 
Ν. 3756/2009 

[Σημείωση: Η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή για πωλήσεις εισηγμένων μετοχών που 
αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2010 και μετά. Κατά την πώληση εισηγμένων 
μετοχών που αποκτώνται μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2009, έχουν εφαρμογή οι 
διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α΄)219 και της 
παραγράφου 2 του άρθρου 27 του ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72 Α΄)220, κατά περίπτωση]. 
 

 
Διαχείριση κερδών από την πώληση μετοχών 

 
Ν. 3697/2008 [5] 

Τα κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο ΧΑ σε τιμή ανώτερη της τιμής 
απόκτησής τους, που αποκτούν επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής και τα οποία 
προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία τρίτης κατηγορίας του ΚΒΣ και οι οποίες 
αποκτώνται από 01.01.2009 και μετά φορολογούνται αυτοτελώς Για το συντελεστή 
φορολογίας, τον υπολογισμό του κέρδους και του φόρου και την απόδοση αυτού, 
έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο (βλέπε παραπάνω). 
Τα κέρδη εμφανίζονται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού. Σε περίπτωση 
μεταγενέστερης διανομής ή κεφαλαιοποίησης τους, φορολογούνται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις και από τον οφειλόμενο φόρο εκπίπτει ο καταβληθείς φόρος 
δέκα τοις εκατό (10%). Όταν δικαιούχος του εισοδήματος είναι νομικό πρόσωπο της 
παραγράφου 1του άρθρου 101, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4 
και 5 του άρθρου 106. Τυχόν ζημιές που προκύπτουν μέσα στην ίδια διαχειριστική 
χρήση δεν συμψηφίζονται με τα κέρδη. Οι ζημιές που προκύπτουν σε κάθε χρήση 
μεταφέρονται να συμψηφιστούν με το αφορολόγητο αποθεματικό της παραγράφου 1 
του άρθρου 38 και σε περίπτωση που αυτό δεν επαρκεί ή δεν υφίσταται, 
εμφανίζονται σε ειδικό λογαριασμό και δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της 
επιχείρησης. Το ποσό αυτό συμψηφίζεται με κέρδη που τυχόν θα προκύψουν στο 
μέλλον από πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 
Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται ανάλογα και στις μεταβιβάσεις μετοχών εισηγμένων 
σε αλλοδαπό χρηματιστήριο αξιών ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο 
χρηματιστηριακό θεσμό. 

                                                
217

 Περί κυρώσεως του κώδικα φορολογικής δικονομίας και περί τροποποιήσεως και 
συμπληρώσεως του οργανισμού των φορολογικών δικαστηρίων και καθορισμού των τελών 
διαδικασίας 
218

 Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις. 
219

 Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. 
220

 Αναπροσαρμογή των συντάξεων συνταξιούχων μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., Ε.Π., των Τ.Ε.Ι., 
γιατρών Ε.Σ.Υ. και διπλωματικών υπαλλήλων, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες 
διατάξεις. 
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Ν. 3756/2009 

[Σημείωση: Με τον Ν. 3756/2009 η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή για πωλήσεις 
εισηγμένων μετοχών που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2010 και μετά. Κατά 
την πώληση εισηγμένων μετοχών που αποκτώνται μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2009, 
έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998 
(ΦΕΚ 31 Α΄)221 και της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72 
Α΄)222, κατά περίπτωση]. 
 

 
Ζημία από την αποτίμηση μετοχών 

 
Ν. 2459/1997 [2] 

Η ζημία που τυχόν προκύπτει στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης από την 
αποτίμηση μετοχών και ομολογιών μεταφέρεται σε χρέωση των λογαριασμών 
Αποθεματικά από Χρεόγραφα, που συμπεριλαμβάνουν πλέον και την πώληση 
μετοχών με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος, πέραν της 
πώλησης χρεογράφων σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης τους και της ανταλλαγής ή 
λήψης δωρεάν χρεογράφων. 
Όσον αφορά στην ανταλλαγή ή λήψη δωρεάν χρεογράφων γινόταν μνεία στις 
διατάξεις του άρθρου 1 του α.ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α΄)223, του άρθρου 19 του ν. 
542/1977 (ΦΕΚ 41 Α΄)224, του άρθρου 16 του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α΄)225 και του 
άρθρου 7 του Κεφαλαίου Β της Ε.2665/84/22.2.1988226 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που κυρώθηκε με το ν. 1839/1989 
(ΦΕΚ 90 Α΄)227. Πλέον γίνεται αναφορά στις διατάξεις νόμων περί αναπροσαρμογής 
της αξίας ακινήτων. Σε περίπτωση που τα ποσά των αποθεματικών δεν επαρκούν 
για την κάλυψη της ζημίας μεταφέρονται σε ειδικό λογαριασμό, καταργείται η 
αναφορά σε ειδικό λογαριασμό ενεργητικού, προκειμένου να συμψηφισθεί με τα ως 
άνω αποθεματικά από χρεόγραφα που θα προκύψουν στο μέλλον και όχι όπως 
ίσχυε, να συμψηφισθεί με κέρδη που θα προκύψουν στο μέλλον από την πώληση 
χρεογράφων. 

 
Ν. 2703/1999 [3] 

Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται ανάλογα και στις μεταβιβάσεις μετοχών εισηγμένων 
σε αλλοδαπό χρηματιστήριο αξιών ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο 
χρηματιστηριακό θεσμό. 
 

 
Παράγωγα προϊόντα 
 

Ν. 3522/2006 [4] 
Προστίθεται νέα παράγραφος κατά την οποία τα κεφαλαιακά κέρδη που αποκτούν 
ατομικές επιχειρήσεις και υπόχρεοι που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 
2 και οι οποίοι τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του ΚΒΣ από συναλλαγές σε 
παράγωγα προϊόντα των υποπεριπτώσεων γγ έως ζζ της περίπτωσης α της 

                                                
221

 Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. 
222

 Βλ. υποσημείωση 220. 
223

 Περί μέτρων προς ενίσχυση της Κεφαλαιαγοράς. 
224

 Περί τροποποιήσεως, αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως φορολογικών και άλλων τινών 
διατάξεων. 
225

 Διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, μισθολογικά θέματα και άλλες διατάξεις. 
226

 Περί κινήτρων και αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων των επιχειρήσεων. 
227

 Τροποποίηση διατάξεων νόμων φορολογίας ζύθου και άλλες διατάξεις. 
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παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α΄)228 και της περίπτωσης α 
της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν. 3371/2005 (ΦΕΚ 178 Α΄)229 που 
πραγματεύονται στην αγορά παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή σε 
αλλοδαπό χρηματιστήριο παραγώγων ή σε άλλη οργανωμένη αγορά. 
Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος. Η απαλλαγή παρέχεται με την 
προϋπόθεση ότι τα κέρδη εμφανίζονται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού με 
προορισμό το συμψηφισμό ζημιών που τυχόν θα προκύψουν στο μέλλον από την 
ίδια αιτία. Σε περίπτωση διανομής ή διάλυσης της επιχείρησης, τα κέρδη αυτά 
φορολογούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
Επίσης, τα κεφαλαιακά κέρδη που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και 
τα οποία αποκτώνται από φυσικά πρόσωπα ή ατομικές επιχειρήσεις και υπόχρεους 
της παραγράφου 4 του άρθρου 2, εκτός της περίπτωσης που προβλέπεται στην ίδια 
παράγραφο, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος. 
[Σημείωση: Εφαρμογή για κέρδη που προκύπτουν από τις διαχειριστικές περιόδους 
που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2007 και μετά]. 

                                                
228

 Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των 
επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άυλες 
μετοχές. 
229

 Θέματα κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις. 
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6.4 Απαλλαγή από το εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις 
 

Απαλλαγές επιχορηγήσεων 
 

Ν. 3156/2003 [2] 
Απαλλάσσεται από το εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, με έναρξη από 1ης 
Ιανουαρίου 2003, το ποσό της επιχορήγησης που καταβάλλεται στους νέους 
επαγγελματίες οι οποίοι υπάγονται στα προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ της 
παραγράφου 9 του άρθρου 29 του ν. 1262/1982 (ΦΕΚ 70 Α΄)230. 

 
Ν. 3522/2006 [3] 

Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, που προστέθηκε με το Ν. 3156/2003, 
ισχύουν και για τα ποσά που καταβάλλονται στους νέους ελεύθερους επαγγελματίες. 

                                                
230

 Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης της 
χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων. 
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Εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις 

41 Ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις 

 
Συντελεστές καθαρού κέρδους] 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Για τις γεωργικές επιχειρήσεις οι οποίες υποχρεούνται να τηρούν βιβλία και στοιχεία 
του ΚΒΣ, αλλά δεν τηρούν ή τηρούν ανακριβή βιβλία και στοιχεία, ο συντελεστής 
καθαρού εισοδήματος προσαυξάνεται κατά σαράντα τοις εκατό (40%) 

 
Ν. 2873/2000 [2] 

Κατάργηση. 
Προστίθεται ότι το πέμπτο και τα επόμενα αυτού εδάφια της παραγράφου 2 του 
άρθρου 32 ισχύουν ανάλογα και για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος επί 
γεωργικών επιχειρήσεων. 
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42 Προσδιορισμός καθαρού γεωργικού εισοδήματος 
 
Καθαρό γεωργικό εισόδημα 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Ως καθαρό γεωργικό εισόδημα, από οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα, στην 
περίπτωση που δεν τηρούνται βιβλία του ΚΒΣ, από τα οποία να εξάγεται λογιστικό 
αποτέλεσμα για τη δραστηριότητα αυτή, θεωρείται η πρόσοδος από το έδαφος, το 
κεφάλαιο και την εργασία, από την συμμετοχή τους στην παραγωγική δραστηριότητα 
μιας γεωργικής εκμετάλλευσης, η οποία προσδιορίζεται με αντικειμενική μέθοδο. 

 
Ν. 3091/2002 [4] 

Περιλαμβάνεται μόνο η περίπτωση που δεν τηρούνται βιβλία τρίτης κατηγορίας του 
ΚΒΣ. 

 

 
Επιτροπή Αντικειμενικού Προσδιορισμού του Γεωργικού Εισοδήματος ΕΑΠΓΕ 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Χρέη γραμματέα της επιτροπής εκτελεί φοροτεχνικός υπάλληλος της Γενικής 
Διεύθυνσης Φορολογίας και Δημόσιας Περιουσίας του υπουργείου Οικονομικών. 

 
Ν. 2390/1996 [2] 

Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελούν δύο εφοριακοί υπάλληλοι της Γενικής 
Διεύθυνσης φορολογίας και Δημόσιας Περιουσίας του υπουργείου Οικονομικών, 
αναπληρούμενοι από άλλους δύο εφοριακούς υπαλλήλους της ίδιας Γενικής 
Διεύθυνσης. Επίσης, συμμετέχει ως μέλος ένας υπάλληλος του κλάδου 
πληροφορικής-λογισμικού του Κέντρου Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών, 
ο οποίος αναπληρώνεται από άλλον υπάλληλο του ίδιου κλάδου της ίδιας 
υπηρεσίας.  

 
Ν. 2648/1998 [3] 

Αλλάζει η ημερομηνία κατάρτισης οριστικών πινάκων από την επιτροπή (ΕΑΠΓΕ), 
από τέλος Φεβρουαρίου σε τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους. Τέλος, αλλάζει η 
ημερομηνία κοινοποίησης των πινάκων με ευθύνη των νομαρχών σε όλους του ΟΤΑ, 
τις συνεταιριστικές οργανώσεις και τους αγροτικούς συλλόγους, από μέχρι 10 
Μαρτίου σε μέχρι 10 Φεβρουαρίου κάθε έτους. 
 

 
Επιτροπές οριστικοποίησης πινάκων ανά νομαρχία 

 
Ν. 2648/1998 [3] 

Αλλαγή ημερομηνίας της κατάθεσης των πινάκων με ευθύνη των Διευθύνσεων 
Γεωργίας στις επιτροπές, από μέχρι 15 Ιανουαρίου σε μέχρι 15 Δεκεμβρίου κάθε 
έτους. Επίσης, με ευθύνη του προέδρου της επιτροπής, οι οριστικοποιημένοι πίνακες 
αποστέλλονται στην πάνω επιτροπή (ΕΑΠΓΕ) μέχρι 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους κι 
όχι μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε έτους όπως ίσχυε. 
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Εξουσιοδότηση Υπουργού Οικονομικών 

 
Ν. 2648/1998 [3] 

Δίνεται η δυνατότητα στον Υπουργό Οικονομικών να τροποποιεί τους οριστικούς 
πίνακες. 

 
Ν. 2390/1996 [2] 

Με την αρχική ή άλλη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ειδικά η αποζημίωση για 
τον Πρόεδρο, τα μέλη και τους γραμματείς του ΕΑΠΓΕ μπορεί να ορίζεται κατά 
παρέκκλιση οποιασδήποτε γενικής ή ειδικής διάταξης. 
 

 
Εισόδημα με βάση τα βιβλία 

 
Ν.2238/1994 [1] 

Αν από τα τηρούμενα βιβλία του ΚΒΣ, από τα οποία δεν εξάγεται λογιστικό 
αποτέλεσμα, προκύπτει καθαρό γεωργικό εισόδημα, διαφορετικό από αυτό που 
προσδιορίζεται με την αντικειμενική μέθοδο, λαμβάνεται υπόψη για τη φορολογία 
εισοδήματος το κατά περίπτωση προκύπτον μεγαλύτερο εισόδημα. 

 
Ν. 2390/1996 [2] 

Προστίθεται και η περίπτωση των τηρούμενων στοιχείων του ΚΒΣ. 
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43 Εκπτώσεις του εισοδήματος από γεωργικές επιχειρήσεις 
 
Δαπάνες εξοπλισμού 

 
Ν. 2520/1997 [2] 

Ειδικά για εκείνους που στην αρχή της φορολογούμενης χρήσεως είναι νέοι 
αγρότες231 (που δεν έχουν υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας τους, από το καθαρό 
γεωργικό εισόδημα εκπίπτει πενήντα τοις εκατό (50%) της δαπάνης αγοράς 
καινούργιου πάγιου εξοπλισμού, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κάλυψη 
αναγκών της γεωργικής εκμετάλλευσης, εφάπαξ κατά το χρόνο πραγματοποίησης 
της δαπάνης, χωρίς δυνατότητα έκπτωσης αυτής, ολικά ή μερικά, σε επόμενες 
χρήσεις. 
[Σημείωση: Ισχύει από 01.09.1997 για επτά χρόνια232]. 
 
 
 
 

                                                
231

 Με τον ίδιο νόμο, ως νέοι αγρότες λογίζονται εκείνοι οι αγρότες που δεν έχουν υπερβεί το 
40

ο
 έτος της ηλικίας τους. Επίσης αγρότες είναι οι ασχολούμενοι κατά κύρια απασχόληση με 

κάθε είδους αγροτική εργασία, των οποίων το εισόδημα από την εργασία αυτή αποτελεί 
τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού τους εισοδήματος και οι οποίοι 
αφιερώνουν τουλάχιστον το ήμισυ του χρόνου τους σε αγροτική δραστηριότητα. Ως αγρότες 
θεωρούνται και οι ασχολούμενοι με την κτηνοτροφία, την πτηνοτροφία, την μελισσοκομία, τη 
σηροτροφία, την αλιεία και τα δάση, που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις.  
232

 Με τον Ν. 3763/2009 η διάταξη αυτή εξακολουθεί να ισχύει κα μετά την 01.09.2004. 
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44 Απαλλαγές του εισοδήματος από γεωργικές επιχειρήσεις 
 
Απαλλαγές φόρου 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Από το καθαρό γεωργικό εισόδημα των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, φυσικών 
προσώπων, απαλλάσσεται του φόρου ποσό πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) 
δραχμών. Το ποσό αυτό ορίζεται σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές233, 
εφόσον τα παραπάνω πρόσωπα λαμβάνουν εξισωτικές αποζημιώσεις. 
Ειδικά για τους νέους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, που δεν έχουν υπερβεί το 35ο 
έτος της ηλικίας τους, τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά ποσοστό σαράντα 
τοις εκατό (40%) για τα πρώτα πέντε (5) συνεχή χρόνια άσκησης του επαγγέλματός 
τους. 

 
Ν. 2520/1997 [2] 

Ειδικά για εκείνους που στην αρχή της φορολογούμενης χρήσεως είναι νέοι 
αγρότες234, τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), 
από σαράντα τοις εκατό (40%), για τα πρώτα πέντε (5) χρόνια υποβολής 
φορολογικής δήλωσης και κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για τα 
επόμενα πέντε (5) χρόνια. Καταργείται το εδάφιο που όριζε ότι ως νέοι αγρότες 
θεωρούνται εκείνοι που για πρώτη φορά αναλαμβάνουν την οικονομική και νομική 
ευθύνη μιας γεωργικής εκμετάλλευσης. 
[Σημείωση: Ισχύει από 01.09.1997 και για δέκα (10) χρόνια235]. 

                                                
233

 Όπως τα ποσά των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) και ενός εκατομμυρίου (1.000.000) 
δραχμών αντικαταστάθηκαν με τον Ν. 2948/2001 σε ποσά των χιλίων πεντακοσίων (1.500) 
και τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, αντίστοιχα. 
234

 Βλ. υποσημείωση 231. 
235

 Με τον Ν. 3763/2009 η διάταξη αυτή εξακολουθεί να ισχύει κα μετά την 01.09.2007. 



Κατηγορίες Εισοδήματος 

186 
 

Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 

45 Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και απόκτησή του 

 
Έννοια εισοδήματος 

 
Ν. 3296/2004 [6] 

Στα εισοδήματα από μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα, συντάξεις και 
γενικά από κάθε παροχή, το οποίο αποκτάται από μισθωτούς γενικά και 
συνταξιούχους, προστίθενται και οι ακόλουθες παροχές: 

α) η αξία των αγαθών που αντιπροσωπεύουν οι χορηγούμενες «δωροεπιταγές», 
β) η αξία των χορηγούμενων διατακτικών για την αγορά αγαθών από 

συμβεβλημένα καταστήματα, με την εξαίρεση των διατακτικών για τροφής για 
εργαζόμενους μέχρι ποσού έξι ευρώ ανά διατακτική, 

γ) το ποσό του καταβαλλόμενου ενοικίου, καθώς και του τεκμαρτού ενοικίου όπως 
αυτό προσδιορίζεται με βάση το άρθρο 23 του  ΚΦΕ, για παροχή κατοικίας, 

δ) το καταβαλλόμενο ποσό για οικιακό προσωπικό, 
ε) τα επιδόματα θέσεως και ευθύνης. 

 
Ν. 3697/2008 [8] 

Επίσης, εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες θεωρείται και η ωφέλεια που αποκτούν οι 
δικαιούχοι κατά την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών με βάση 
τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 13 του ν. 2190/1920236, σε τιμή 
κατώτερη από τη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος των μετοχών της συγκεκριμένης 
εταιρείας. Για τον υπολογισμό της ωφέλειας αφαιρείται από τη χρηματιστηριακή τιμή 
που είχε η μετοχή κατά το χρόνο χορήγησης του δικαιώματος στον δικαιούχο 
σύμφωνα με το πρόγραμμα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης. Οι διατάξεις της 
παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και για προγράμματα διάθεσης μετοχών 
αλλοδαπής εταιρείας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό 
ημεδαπής συνδεδεμένης ανώνυμης εταιρείας κατά την έννοια των διατάξεων της 
παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του ν. 2190/1920237. Με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να ορίζονται τα δικαιολογητικά που 
συνυποβάλλονται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των δικαιούχων και 
ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. 
[Σημείωση: Ισχύει για δηλώσεις οικονομικού έτους 2009 και μετά]. 
 

 
Εξαιρέσεις αποζημιώσεων 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Προκειμένου για αποζημιώσεις υπαλλήλων του Δημοσίου, που παρέχονται με 
διάταξη νόμου κατά αποκοπή για κάλυψη δαπανών ειδικής υπηρεσίας, που τους έχει 
ανατεθεί, εξαιρείται ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), εκτός εάν ο δικαιούχος 
αποδεικνύει δαπάνες μεγαλύτερου ποσού με βάση στοιχεία του ΚΒΣ. 

 
Ν. 2459/1997 [2] 

Κατάργηση. 
[Σημείωση: Ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται ή δαπάνες που 
πραγματοποιούνται από 1ης Ιανουαρίου 1997]. 
 

                                                
236

 Περί ανωνύμων εταιρειών. 
237

 Βλ. υποσημείωση 236. 
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Εξαιρέσεις δαπανών μετακίνησης με εντολή Δημοσίου 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Δεν υπόκειται σε φόρο η αποζημίωση που παρέχεται με τη μορφή εξόδων κίνησης, 
καθώς και η ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας η οποία υποβάλλεται σε δημόσιους 
υπαλλήλους και υπαλλήλους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, όπως αυτή 
καθορίζεται κάθε φορά με κοινές αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών. 

 
Ν. 2459/1997 [2] 

Κατάργηση. 
Πλέον δεν υπόκεινται σε φόρο οι δαπάνες που καταβάλλονται στα πρόσωπα που 
μετακινούνται με εντολή του Δημοσίου, όπως ορίζονται με τις διατάξεις του ν. 
2346/1995 (ΦΕΚ 220 Α΄)238 και του π.δ/τος 200/1993 (ΦΕΚ 75 Α΄)239. 

 
Ν. 2753/1999 [3] 

Δεν υπόκεινται σε φόρο και τα πρόσωπα που μετακινούνται με εντολή των 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α και Β βαθμού και των λοιπών νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ). Καταργείται η παραπάνω αναφορά στο ν. 
2346/1995 (ΦΕΚ 220 Α΄)240 και εισάγεται η αναφορά στο ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 
Α΄)241. 

 
Ν. 2954/2001 [4] 

Στην εξαίρεση προστίθενται και τα έξοδα κίνησης που καταβάλλονται στους 
οικονομικούς επιθεωρητές του άρθρου 2 του Ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211 Α΄)242, όπως 
ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 
40 Α΄)243. 

 

 
Εξαιρέσεις αποζημιώσεων οδοιπορικών σε αθλητές 

 
Ν. 2459/1997 [2] 

Τίθεται όριο αφορολόγητου ποσού μέχρι ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων 
(1.200.000)244 δραχμών ετησίως, όσον αφορά τις παρεχόμενες από αθλητικά 
σωματεία ή ενώσεις αυτών αποζημιώσεις οδοιπορικών και λοιπών εξόδων, καθώς 
και παροχές διατροφής σε ερασιτέχνες αθλητές, μέσα στα πλαίσια των διατάξεων 
περί φιλάθλου ιδιότητας. 
 

 
Εξαιρέσεις αποζημιώσεων κατηγορίας υπαλλήλων 

 

                                                
238

 Δαπάνες κίνησης των μετακινούμενων προσώπων με εντολή του δημοσίου εντός και εκτός 
της επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες διατάξεις. 
239

 Περί οδοιπορικών εξόδων εσωτερικού του στρατιωτικού προσωπικού των Ε.Δ. 
240

 Βλ. υποσημείωση 238. 
241

 Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός επικράτειας και άλλες 
διατάξεις. 
242

 Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του υπουργείου οικονομικών και άλλες διατάξεις. 
243

 Αναμόρφωση μισθολογίου προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες συναφείς 
διατάξεις. 
244

 Το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (1.200.000) δραχμών 
αντικαταστάθηκε στο ποσό των τριών χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι (3.520) ευρώ, με τον Ν. 
2648/2001. 
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Ν. 2992/2002 [5] 
Δεν υπόκεινται σε φόρο οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους υπαλλήλους που 
αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 58 του Ν. 1943/1991 
(ΦΕΚ 50 Α΄)245 [Σημείωση: Εφαρμογή για αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους 
δικαιούχους από την 1η Ιανουαρίου 2002 και μετά]. 
 

 
Εξαιρέσεις ειδικού επιδόματος μουσικού οργάνου 
 

Ν. 3522/2006 [7] 
Επίσης δεν υπόκειται σε φόρο, το ποσό του ειδικού επιδόματος μουσικού οργάνου 
που χορηγείται στους μουσικούς της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, Θεσσαλονίκης 
και της Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής για την κάλυψη της δαπάνης αγοράς, 
συντήρησης και επισκευής του μουσικού οργάνου ιδιοκτησίας τους για την εκτέλεση 
μουσικών έργων. 

                                                
245

 Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του 
προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις. 
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47 Ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα 
 
Υπάλληλοι εξωτερικού 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Ειδικά για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών δημόσιων 
πολιτικών υπηρεσιών, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Μόνιμης 
Αντιπροσωπείας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και των στρατιωτικών, που υπηρετούν 
στην αλλοδαπή, καθώς και των υπαλλήλων του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών, των υπαλλήλων του Εθνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων 
Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και των υπαλλήλων της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας 
Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, που υπηρετούν στα οικεία αντιπροσωπευτικά 
γραφεία τους στις Βρυξέλλες, ως καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίας 
λαμβάνεται ποσό ίσο με το καθαρό ποσό αποδοχών, τις οποίες αυτοί θα έπαιρναν 
αν υπηρετούσαν στο εσωτερικό. 

 
Ν. 2459/1997 [2] 

Καταργείται η αναφορά στους υπαλλήλους του Εθνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων 
Μεταποιητικών Επιχειρήσεων. 
 

 
Εφαρμογή άλλων διατάξεων 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Οι διατάξεις των παρ. 7, 8, 9, 10 και 11 του άρθρου 50 εφαρμόζονται αναλόγως για 
τον προσδιορισμό του ακαθάριστου και του καθαρού εισοδήματος από την παροχή 
υπηρεσιών, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, επαγγέλματος που κατονομάζεται στην 
παρ. 1 του άρθρου 48. 

Ν. 3763/2009 [3] 
Κατάργηση. 
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6.5 Απαλλαγή από το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 
 

Απαλλαγές 
 

Ν. 2459/1997 [2] 
Καταργείται η απαλλαγή από το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες των: 

α) Εξόδων παράστασης που παρέχονται στους νομάρχες μέχρι ποσό ίσο με τα 
δύο τρίτα (2/3) των ετήσιων κύριων αποδοχών (μισθών) τους, καθώς και τα 
έξοδα παράστασης στο σύνολό τους που παρέχονται στους δημάρχους, 
αντιδημάρχους και προέδρους κοινοτήτων του Κράτους.  

β) Αποδοχών των κατώτερων πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων. 
γ) Ειδικών επιδομάτων επικίνδυνης εργασίας: πτητικό, καταδυτικό, ναρκαλιείας, 

αλεξιπτωτιστών, δυτών και υποβρύχιων καταστροφών, που καταβάλλονται σε 
αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και οπλίτες των ενόπλων δυνάμεων, των 
σωμάτων ασφαλείας, της πυροσβεστικής υπηρεσίας και του λιμενικού 
σώματος, καθώς και το επίδομα ναρκαλιείας που καταβάλλεται σε ιδιώτες οι 
οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ναρκαλιείας με οποιαδήποτε σχέση στα Υπουργεία 
Εθνικής Άμυνας, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας. Επίσης τα 
επιδόματα επικίνδυνης εργασίας που καταβάλλονται στους δικαιούχους με 
βάση την παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 1505/1984 (ΦΕΚ 194 Α΄)246, καθώς και 
την περίπτωση ά της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.1711/1987 (ΦΕΚ 109 Α΄)247. 

ε) Των στεγαστικών επιδομάτων που καταβάλλονται στους δικαιούχους με βάση 
τις διατάξεις της περιπτώσεως στ του άρθρου 10 του ν. 1284/82 (ΦΕΚ 114 
Α΄)248και των παρ. 19 και 44 του άρθρου 11 του ν. 1881/1990 (ΦΕΚ 42 Α΄)249.  

[Σημείωση: Ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται ή δαπάνες που 
πραγματοποιούνται από 1ης Ιανουαρίου 1997]. 

 
Ν. 2515/1997 [2] 

Προστίθεται η απαλλαγή από το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες των αποδοχών 
των αλλοδαπών κατώτερων πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων.  
[Σημείωση: Ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 1997 και 
μετά]. 

 
Ν. 2740/1999 [3] 

Νέα περίπτωση απαλλαγής από το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες του καθαρού 
ποσού της ειδικής αποζημίωσης που παίρνουν εκτός των αποδοχών της οργανικής 
τους θέσης οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης σχολικών ομάδων της Βαυαρίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας με φορέα το Ελληνικό Γενικό Προξενείο στο Μόναχο.  
[Σημείωση: Εφαρμογή για εισοδήματα που αποκτώνται από 1 Ιανουαρίου 1999 και 
μετά]. 

 

                                                
246

 Αναδιάρθρωση μισθολογίου προσωπικού δημόσιας διοίκησης και άλλες συναφείς 
διατάξεις. 
247 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων της νομοθεσίας για το ναυτικό 
απομαχικό ταμείο (Ν.Α.Τ.) και άλλες διατάξεις. Η περίπτωση [α] αναφέρεται στο προσωπικό 
του υπουργείου δημόσιας τάξης με ειδικότητα ανιχνευτή ή εξουδετερωτή βομβών και 
εκρηκτικών μηχανισμών ή και με τις δύο αυτές ειδικότητες, καθώς και στους συνοδούς 
σκύλων στην ανίχνευση εκρηκτικών υλικών. 
248

 Ρύθμιση ορισμένων μισθολογικών, φορολογικών, δασμολογικών και δημοσιολογιστικών 
θεμάτων. 
249

 Κύρωση απόφασης για κλιμάκωση του ποσοστού της Α.Τ.Α. στις συντάξεις και τα 
βοηθήματα του δημοσίου από 1 Ιανουαρίου 1990 και άλλες διατάξεις. 
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Ν. 2873/2000 [4] 
Κατάργηση της απαλλαγής των αποσπασμένων εκπαιδευτικών που εισήχθη 
παραπάνω με τον Ν. 2740/1999.  
[Σημείωση: Εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 01.01.2001 και μετά]. 

 
Ν. 3522/2006 [5] 

Απαλλάσσονται τα επιδόματα που καταβάλλονται στους δικαιούχους σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1, 2, 3 και 6 του άρθρου 63 του ν. 1892/1999 (ΦΕΚ 101 Α΄)250. 

 
Ν. 3756/2009 [6] 

Απαλλάσσεται το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) που καταβάλλεται στους 
δικαιούχους σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 
2453/1997 (ΦΕΚ 4 Α΄)251. 
[Σημείωση: Ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2008 για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 
την ημερομηνία αυτή και μετά]. 

                                                
250

 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. 
251

 Κύρωση πράξεων νομοθετικού περιεχομένου. 
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Εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων και από 
κάθε άλλη πηγή 

48 Εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων και από 
κάθε άλλη πηγή – απόκτηση εισοδήματος 

 
Έννοια εισοδήματος 

 
Ν. 2443/1996 [2] 

Ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα θεωρούνται και τα εφάπαξ χρηματικά 
ποσά που καταβάλλονται από τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας ΑΕ βάσει 
κανονισμού του προσωπικού του από το Λογαριασμό Νεότητας στα ενήλικα τέκνα 
των υπαλλήλων αυτού από ίδια κεφάλαια. Στο εισόδημα αυτό διενεργείται 
παρακράτηση φόρου κατά την καταβολή του, από τον ΟΤΕ ΑΕ και ο φόρος 
υπολογίζεται με βάση την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 9. Για την 
απόδοση του φόρου που παρακρατείται εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 
1 του άρθρου 59252. 

 
Ν. 2954/2001 [2] 

Περιλαμβάνονται και οι αμοιβές από τη άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος του 
κοινωνικού λειτουργού. 
[Σημείωση: Ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2001]. 

                                                
252

 Περί εφάπαξ καταβολής φόρου για όσους παρακρατούν εισόδημα. 
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49 Ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα253 
 

Έννοια ακαθάριστου εισοδήματος 
  

Ν. 3220/2004 
Ενώ γινόταν αναφορά στο σύνολο των αμοιβών, όπως αυτό προκύπτει από τα 
επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία, πλέον γίνεται αναφορά στα τηρούμενα βιβλία 
και στοιχεία και με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων δ και στ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 30. Προστίθεται ότι στην περίπτωση υπολογισμού 
διαφορών ακαθάριστων αμοιβών κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της 
περίπτωσης δ της παραγράφου 2 του άρθρου 30, η δεύτερη στήλη του οικείου 
πίνακα των διατάξεων αυτών αφορά το Συντελεστή Προσδιορισμού Διαφορών 
Ακαθάριστων Αμοιβών (ΣΠΔΑΑ) και η τρίτη τα Ελάχιστα Ποσά Διαφορών 
Ακαθάριστων Αμοιβών που αντιστοιχούν σε κάθε κλιμάκιο μορίων. 

Ν. 3259/2004 
Κατάργηση διατάξεων 3220/2004 και επαναφορά προηγούμενων. 
 

 
Εκπιπτόμενες δαπάνες 

 
 Ν. 2459/1997 [2] 

Όσον αφορά τις εκπιπτόμενες από το ακαθάριστο εισόδημα επαγγελματικές δαπάνες 
(συντήρησης, λειτουργίας, επισκευής, κυκλοφορίας, αποσβέσεων), κατά ποσοστό 
είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού ύψους αυτών μη δυνάμενο να υπερβεί 
ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) του δηλωθέντος ακαθάριστου εισοδήματος από 
υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων, που καταβάλλονται σε εταιρίες 
χρηματοδοτικής μίσθωση για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτική χρήσης, τα οποία 
χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες ελευθέριου επαγγέλματος, προστίθενται και οι 
δαπάνες μισθωμάτων. 
Στην απόδειξη της καταβολής του συνόλου αυτών των δαπανών δεν επαρκεί η απλή 
απόδειξη καταβολής των, αλλά η απόδειξη καταβολής με νόμιμα φορολογικά 
στοιχεία. 
 

 
Καθαρό εισόδημα 

 
Ν. 3220/2004 

Προστίθεται ότι οι διατάξεις της παραγράφου 17 του άρθρου 31254 εφαρμόζονται 
ανάλογα και για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος των ελεύθερων 
επαγγελματιών που βαρύνονται με παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας που 
επηρεάζουν το καθαρό εισόδημα του οικείου πίνακα. 

Ν. 3259/2004 
Κατάργηση διατάξεων 3220/2004 και επαναφορά προηγούμενων. 

                                                
253

 Με τον Ν. 2520/1997 (ΦΕΚ 173 Α΄) περί μέτρων για τις αγροτικές κατασκευές και για την 
εφαρμογή των άρθρων αυτού, οι συντελεστές προσδιορισμού καθαρού εισοδήματος 
μειώνονται στο ένα τέταρτο. 
254

 Η παράγραφος αυτή, όπως εισήχθη με τον ίδιο νόμο, αναφέρεται στην εφαρμογή του 
Συντελεστή Διαφορών Καθαρού Εισοδήματος (ΣΔΚΕ). 
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Αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Κατά εξαίρεση για αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών255 το καθαρό εισόδημα 
εξευρίσκεται με τη χρήση συντελεστή στις ακαθάριστες νόμιμες αμοιβές τους, στις 
οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως τόκοι υπερημερίας λόγω 
καθυστέρηση στην καταβολή των πιο πάνω αμοιβών ως εξής: 
στ) εξήντα τοις εκατό (60%) για ακαθάριστες αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών 

από την προσφορά ανεξάρτητων υπηρεσιών σε οργανωμένα γραφεία και για 
την ενέργεια πραγματογνωμοσυνών και διαιτησιών σχετικών με αυτά τα έργα. 

 
Ν. 2601/1998 [3] 

Όσον αφορά τις ανεξάρτητες υπηρεσίες, περίπτωση στ, περιλαμβάνονται μόνο 
εκείνες σε οργανωμένα γραφεία με τη χρησιμοποίηση όμως της υποδομής και της 
οργάνωσης των γραφείων του εργοδότη και για την ενέργεια πραγματογνωμοσυνών 
και διαιτησιών σχετικών με αυτά τα έργα. 
[Σημείωση: Ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από 1 Ιανουαρίου 1997 και μετά, 
καθώς και για τις υποθέσεις που δεν έχουν περαιωθεί οριστικά μέχρι το χρόνο 
δημοσίευσης του παρόντος και εκκρεμούν στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες]. 
 

 
Αμοιβές γεωλόγων μελετητών 

 
Ν. 3220/2004 [4] 

Οι υποπεριπτώσεις [ιι] και [ιαια] της περίπτωσης γ που αφορά την επιβολή 
συντελεστών για αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών ισχύουν και για τις αμοιβές 
των γεωλόγων μελετητών. 
Η περίπτωση γ αναφέρει ότι επιβάλλεται συντελεστής είκοσι έξι τοις εκατό (26%) για 
μελέτη-επίβλεψη ηλεκτρομηχανολογικών έργων. Ειδικότερα ο συντελεστής αυτός 
εφαρμόζεται στις παρακάτω κατηγορίες μελετών: 

i. Μελέτες κι έρευνες γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές 
(υποπερίπτωση ιι). 

ii. Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες (υποπερίπτωση ιαια). 
[Σημείωση: Ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από 1ης Ιανουαρίου 2003 και 
μετά]. 
 

                                                
255

 Για την σύνταξη μελετών και σχεδίων οικοδομικών και λοιπών τεχνικών έργων, την 
επίβλεψη της εκτέλεσής τους, τη διεύθυνση εκτέλεσης (διοίκηση του έργου) και την ενέργεια 
πραγματογνωμοσυνών και διαιτησιών σχετικών με αυτά τα έργα.  
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50 Τεκμαρτός προσδιορισμός του εισοδήματος 
 
Περιπτώσεις τεκμαρτού προσδιορισμού 

 
Ν. 3220/2004 

Προ του Ν.3220/2004 γινόταν αναφορά στον υπόχρεο που δεν τηρεί βιβλία και 
στοιχεία ή αυτά που τηρεί είναι ανεπαρκή ή ανακριβή ενώ με τον Ν. 3220/2004 
αναφέρεται η περίπτωση, με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης στ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 30, του υπόχρεου που δεν τηρεί ή δεν διαφυλάττει τα 
βιβλία ή στοιχεία της περίπτωσης στ της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του ΚΒΣ ή 
τηρεί βιβλία και στοιχεία κατώτερης κατηγορίας από αυτήν που είχε υποχρέωση. 

Ν. 3259/2004 
Κατάργηση διατάξεων 3220/2004 και επαναφορά προηγούμενων. 
 

 
Συντελεστές καθαρών αμοιβών] 

 
Ν. 2873/2000 [2] 

Καταργείται η περίπτωση που ανέφερε όταν οι καθαρές αμοιβές προσδιορίζονται 
εξωλογιστικώς, συντελεστής καθαρών κερδών λαμβάνεται αυτός που προκύπτει από 
το λογιστικό προσδιορισμό των καθαρών αυτών αμοιβών με την προϋπόθεση ότι 
είναι μεγαλύτερος από τον οικείο συντελεστή του πίνακα και ότι ο συντελεστής που 
προσδιορίζεται με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να είναι ανώτερος από το διπλάσιο 
του οικείου συντελεστή του πίνακα. 
Επίσης για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος επί ελευθέριων 
επαγγελμάτων, παύουν οι μοναδικοί συντελεστές καθαρού εισοδήματος να 
περιλαμβάνονται σε ειδικό πίνακα, ο οποίος καταρτίζεται από με αποφάσεις του 
Υπουργού Οικονομικών και εφαρμόζονται ανάλογα το πέμπτο και τα επόμενα εδάφια 
της παραγράφου 2 του άρθρου 32256. 
[Σημείωση: Ισχύει για εισοδήματα που αποκτούν οι υπόχρεοι από 1ης Ιανουαρίου 
2000 και μετά]. 

 
Ν. 2954/2001 [3] 

Καταργείται, από την έναρξη ισχύος των προηγούμενων δύο παραγράφων του Ν. 
2873/2000, ήτοι για εισοδήματα από 1ης Ιανουαρίου 2000, η διάταξη που όριζε ότι σε 
περίπτωση που εκείνος που ασκεί ελευθέριο επάγγελμα δεν τηρεί τα βιβλία και 
στοιχεία που προβλέπονται ή αυτά που τηρεί κρίνονται ανακριβή, ο συντελεστής 
καθαρών αμοιβών προσαυξάνεται κατά σαράντα τοις εκατό (40%). 
 

 
Τεκμαρτός προσδιορισμός κατά κρίση προϊσταμένου ΔΟΥ και σύσταση επιτροπής 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Η παράγραφος 7 του άρθρου 50 ορίζει ότι τεκμαρτός προσδιορισμός μπορεί να γίνει 
και σε περίπτωση που ο προϊστάμενος της ΔΟΥ κρίνει με αιτιολογημένη απόφασή 
του ότι το τεκμαρτό εισόδημα, που προσδιορίζεται κατά τα οριζόμενα από τις 
διατάξεις των άρθρων 15 έως 19257 και τις λοιπές δαπάνες διαβίωσης γενικά του 
φορολογουμένου, της συζύγου και των προσώπων που τον βαρύνουν, καθώς και τα 

                                                
256

 Όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με τον εν λόγω νόμο. 
257

 Τα άρθρα αυτά συνιστούν το κεφάλαιο προσδιορισμού φορολογητέας ύλης με βάση τις 
δαπάνες. 
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στοιχεία της παραγράφου 9258, υπερβαίνει το καθαρό εισόδημα από την άσκηση 
ελευθέριου επαγγέλματος που δηλώθηκε. Αν το εισόδημα που προσδιορίζεται με 
αυτόν τον τρόπο υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές259 και είναι 
ανώτερο από το εισόδημα που δηλώθηκε σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) 
τουλάχιστον, η υπόθεση παραπέμπεται σε τριμελή επιτροπή. 
Οι επόμενες παράγραφοι 8, 9, 10 και 11 καθορίζουν διαδικαστικές λειτουργίες όσον 
αφορά την επιτροπή και τις αποφάσεις αυτής. 

  
Ν. 3091/2002 [4] 

Κατάργηση των άνω παραγράφων 7, 8, 9, 10 και 11 του άρθρου 50. 

                                                
258

 Το άρθρο 9 αναφέρεται στον υπολογισμό και στην καταβολή του φόρου.  
259

 Με τον Ν. 2948/2001 το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών 
αντικαταστάθηκε με το ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα (2.950) ευρώ. 



Κατηγορίες Εισοδήματος 

197 
 

51 Ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος από ελευθέριο 
επάγγελμα 
 

Ν.2753/1999 
Μετονομασία άρθρου σε «ειδικός προσδιορισμός καθαρού εισοδήματος» 
 

Μέρος Α 
 

 
Εξεύρεση ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος 
 

Ν. 2238/1994 [1] 
Ως ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος από ατομική άσκηση ελευθέριου 
επαγγέλματος του δικηγόρου, ιατρού, οδοντίατρου κτηνίατρου, ψυχολόγου 
φυσιοθεραπευτή, οικονομολόγου, συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη 
και αναλυτή – προγραμματιστή που δεν τηρούν βιβλία, αν και υπόχρεοι, ή τηρούν 
βιβλία δεύτερης κατηγορίας του ΚΒΣ, θεωρείται εκείνο που προκύπτει από το 
άθροισμα της επαγγελματικής αμοιβής και της μισθωτικής αξίας της επαγγελματικής 
εγκατάστασης, κλιμακούμενο ανάλογα με τα έτη άσκησης του επαγγέλματος και 
προσαυξανόμενο με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στις επόμενες 
παραγράφους. 
Ειδικά, για τους δικηγόρους, αντί επαγγελματικής αμοιβής λαμβάνεται υπόψη 
τεκμαρτό εισόδημα που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο αριθμό παραστάσεων, 
αυξανόμενο ή μειούμενο με βάση ειδικότερα κριτήρια. Στην περίπτωση αυτή δεν 
εφαρμόζεται κλιμάκωση του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος με βάση τα έτη 
άσκησης του επαγγέλματος. 
 

Ν. 2459/1997 [3] 
Προστίθενται και οι άνω επαγγελματίες που τηρούν προαιρετικά βιβλία τρίτης 
κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 

 

 
Ελάχιστο ποσό εισοδήματος καλλιτέχνη ή τραγουδιστή 

 
Ν. 2390/1996 [2] 
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 Πριν Μετά 

Ελάχιστο ποσό εισοδήματος ανεξάρτητα από τη πηγή προέλευσης του εισοδήματος 

Κατηγορία καλλιτεχνών ή 
τραγουδιστών 

Των κέντρων διασκέδασης 

Που παρέχουν υπηρεσίες με 
σύμβαση μίσθωσης εργασίας 
σε: 

i. κέντρα διασκέδασης, 
ii. αναψυκτήρια ή 
iii. συναυλίες 

Προϋποθέσεις 
Δεν τηρούν βιβλία ή 
Τηρούν βιβλία 2

ης 
κατηγορίας 

του ΚΒΣ  

Δεν τηρούν βιβλία ή 
Τηρούν βιβλία 2

ης 
κατηγορίας 

του ΚΒΣ 

Εξεύρεση 

Επαγγελματική αμοιβή
260

 
2.500.000 x Συντελεστή 
δισκογραφικής 
δραστηριότητας

261
 

Επαγγελματική αμοιβή 
2.500.000 x Συντελεστές 
εμφάνισης, δισκογραφίας και 
προβολής

262
 

 
Ν. 2459/1997 [3] 

Προστίθενται και οι καλλιτέχνες ή τραγουδιστές που τηρούν προαιρετικά βιβλία τρίτης 
κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων. 
Αλλάζουν οι συντελεστές εμφάνισης ως εξής: 
 

                                                
260

 Επαγγελματική αμοιβή που θεωρείται ότι αντιστοιχεί στις ετήσιες ακαθάριστες αποδοχές 
μουσικού με βάση το κατώτερο προβλεπόμενο ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά τριάντα τοις 
εκατό (30%). Η επαγγελματική αμοιβή, καθώς όλες οι αναφερόμενες εντός του άρθρου, 
αναπροσαρμόζεται κάθε έτος ανάλογα με το συνολικό ποσοστό αύξησης του μισθού των 
υπαλλήλων του Δημοσίου βάσει της εισοδηματικής πολιτικής. Κατά την αναπροσαρμογή τα 
ποσά στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη εκατοντάδα χιλιάδας.  
261

 Ο Συντελεστής δισκογραφικής δραστηριότητας, ο οποίος ανάλογα με την κυκλοφορία των 
δίσκων και συναφών του έτους φορολογίας του αμέσως προηγούμενου, προσδιορίζεται ως 
εξής: 
 

Εάν έχει κυκλοφορήσει δίσκο 1,5 
Με κυκλοφορία μέχρι 5.000 τεμ. 3 
Από 5.001 μέχρι 10.000 τεμ. 4 
Από 10.001 μέχρι 15.000 τεμ. 5 
Από 15.001 μέχρι 20.000 τεμ. 7 
Από 20.001 μέχρι 30.000 τεμ. 9 
Άνω των 30.000 11 

 
262

 Συντελεστής εμφάνισης = 1+(αριθμός εμφανίσεων/300), συντελεστής δισκογραφίας = 
1+(αριθμός διατεθέντων δίσκων και συναφών -1.500)/18.000 και συντελεστής προβολής = 
1+(αριθμός εμφανίσεων x αριθμός διατεθέντων δίσκων και συναφών)/2.000.000. Ως αριθμός 
δίσκων, κασετών και συναφών λαμβάνεται ο μέσος όρος αυτών που διατέθηκαν στην αγορά 
κατά το έτος φορολογίας και το αμέσως προηγούμενο έτος. Εξαιρετικά για μέχρι σαράντα (40) 
εμφανίσεις και με αριθμό διατεθέντων δίσκων και συναφών μέχρι χίλια πεντακόσια (1.500), το 
καθαρό εισόδημα ισούται με την επαγγελματική αμοιβή. Ειδικότερα η εμφάνιση σε κάθε 
συναυλία προσμετράται με πέντε (5) εμφανίσεις, ενώ αυτή σε συναυλίες για φιλανθρωπικούς, 
πολιτιστικούς ή εθνικούς σκοπούς δεν προσμετράται εφόσον αποδεδειγμένα δεν αμείβεται. 
Εξαιρετικά, για τα εισοδήματα της διαχειριστικής περιόδου 1995 ο δείκτης δισκογραφικής 
δραστηριότητας υπολογίζεται βάσει του μέσου όρου των δίσκων, κασετών και λοιπών 
συναφών που διατέθηκαν στην αγορά κατά το έτος φορολογίας και το αμέσως προηγούμενο 
έτος. Ο πίνακας αυτός περιέχεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου. 
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 Πριν Μετά 
Συντελεστής εμφάνισης = 1+(αριθμός 

εμφανίσεων/300) 
= 1+(αριθμός 
εμφανίσεων/330) 

Συντελεστής δισκογραφίας = 1+(αριθμός διατεθέντων 
δίσκων και συναφών-
1.500)/18.000 

= 1+(αριθμός διατεθέντων 
δίσκων και συναφών-
1.500)/30.000 

Συντελεστής προβολής = 1+(αριθμός εμφανίσεων 
x αριθμός διατεθέντων 
δίσκων και 
συναφών)/2.000.000 

= 1+(αριθμός εμφανίσεων 
x αριθμός διατεθέντων 
δίσκων και 
συναφών)/(επαγγελματική 
αμοιβή x 2) 

 
Πλέον, η εμφάνιση σε κάθε συναυλία προσμετράται με τρεις (3) εμφανίσεις κι όχι 
πέντε (5) όπως ίσχυε. 
[Σημείωση: Ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 1996 για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 
την ημερομηνία αυτή και μετά]. 
 

 
Μισθωτική αξία επαγγελματικής εγκατάστασης 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Ο ιατρός, ο οδοντίατρος, ο ψυχολόγος και ο δικηγόρος που χρησιμοποιούν ως 
επαγγελματική εγκατάσταση την κατοικία τους, ως επιφάνεια που υπολογίζεται η 
μισθωτική αξία λαμβάνονται υπόψη σαράντα (40) τετραγωνικά μέτρα, εφόσον 
πρόκειται για ιατρό, οδοντίατρο και ψυχολόγο και είκοσι (20) τετραγωνικά μέτρα, 
εφόσον πρόκειται για δικηγόρο. 

 
Ν. 2390/1996 [2] 

Συμπεριλαμβάνονται και οι υπόλοιποι επαγγελματίες263. Ειδικά, για το 
φυσιοθεραπευτή, η μισθωτική αξία που λαμβάνεται υπόψη μειώνεται κατά ποσοστό 
τριάντα τοις εκατό (30%)264. 

 

 
Κλιμάκωση ανά έτη 

 
Ν. 2390/1996 [2] 

Το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος των προσώπων της παραγράφου 1 με 
εξαίρεση του δικηγόρου κλιμακώνεται ανάλογα με τα έτη άσκησης του επαγγέλματος 
μετά το 4ο έτος και όχι από το 4ο έτος όπως ίσχυε. Εξακολουθεί να ισχύει η εξαίρεση 
για το εισόδημα του δικηγόρου, για τον οποίο υπάρχει ξεχωριστή διάταξη 
(παράγραφος 5). 

 

                                                
263

 Οι επαγγελματίες της παραγράφου 1, πέραν των αναφερόμενων, είναι ο κτηνίατρος, 
φυσιοθεραπευτής, οικονομολόγος, σύμβουλος επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνης και 
αναλυτής προγραμματιστής. 
264

 Με τον Ν. 2459/1997, ορίζεται ότι για τον προσδιορισμό του ελάχιστου καθαρού 
εισοδήματος των εμπορικών επιχειρήσεων της διαχειριστικής περιόδου 1996, για τον 
υπολογισμό της μισθωτική αξίας λαμβάνεται υπόψη ποσοστό έξι και εβδομήντα πέντε τοις 
εκατό (6,75%) του ποσού που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της τιμή ζώνης που 
ίσχυε την 1η Ιανουαρίου 1995, με τον αριθμό των τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας της 
επαγγελματικής εγκατάστασης. 
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Πρόσθετες αυξήσεις ελάχιστου ποσού 
 

Ν. 2390/1996 [2] 
Μειώνεται από είκοσι τοις εκατό (20%) σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) το ποσοστό 
προσαύξησης του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος για όλες τις κλινικές ειδικότητες 
ιατρών. 
 

 
Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και ελευθέριο επάγγελμα]\ 
 

Ν. 2238/1994 [1] 
Εάν ο φυσιοθεραπευτής, οικονομολόγος, σύμβουλος επιχειρήσεων, λογιστής ή 
φοροτέχνης και αναλυτής-προγραμματιστής, δηλώνουν εισόδημα από μισθωτές 
υπηρεσίες και από άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος αλλά δεν διαθέτουν 
επαγγελματική εγκατάσταση τότε δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις αυτού του 
άρθρου. 
 

Ν. 2390/1996 [2] 
Προστίθεται ότι το συνολικό τους όμως εισόδημα από τις δύο πηγές δεν μπορεί να 
είναι κατώτερο από αυτό που προκύπτει κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού. 
Προστίθεται η περίπτωση των στρατιωτικών ιατρών, στρατιωτικών οδοντιάτρων και 
στρατιωτικών κτηνιάτρων, των οποίων το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος 
μειώνεται περαιτέρω κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)265 , εφόσον 
ασκούν το επάγγελμά τους λιγότερο από πέντε (5) έτη στην ίδια πόλη. Η περιοχή της 
τέως Διοίκησης Πρωτεύουσας θεωρείται ως μία πόλη. 
 

 
Λοιπές διατάξεις 

 
Ν. 2579/1998 [4] 

Προκειμένου για παλιννοστούντες ομογενείς το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος 
μειώνεται κατά το πρώτο έτος άσκησης του επαγγέλματός τους στην Ελλάδα κατά 
ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%), κατά το δεύτερο έτος κατά ποσοστό είκοσι τοις 
εκατό (20%) και κατά το τρίτο έτος κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%). 

 

 
Δηλούμενο εισόδημα 

 
Ν. 2390/1996 [2] 

Προστίθεται η διάταξη, ειδικά για τον καλλιτέχνη ή τραγουδιστή ως δηλούμενο 
εισόδημα λαμβάνεται αυτό που προκύπτει από την άσκηση του επαγγέλματός του 
ανεξάρτητα αν προέρχεται από παροχή υπηρεσιών με σύμβαση μίσθωσης εργασίας 
ή ανεξάρτητων υπηρεσιών. Αν το δηλούμενο ποσό εισοδήματος αυτών από την 
άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, όταν δεν τηρούν βιβλία αν και υπόχρεοι ή τηρούν 
βιβλία δεύτερης κατηγορίας, είναι μικρότερο από το ελάχιστο ποσό καθαρού 
εισοδήματος τότε τυχόν προκύπτουσα διαφορά προσαυξάνει το εισόδημα που 
δηλώνεται από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος ή αν δεν δηλώνεται τέτοιο 
η διαφορά λογίζεται εισόδημα της κατηγορίας αυτής. 
 

                                                
265

 Αναφέρετε η περαιτέρω μείωση διότι σε προηγούμενη περίπτωση αναφέρεται μείωση του 
προκύπτων συνολικού εισοδήματος κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) για ιατρούς, 
οδοντιάτρους, κτηνιάτρους και ψυχολόγους. 
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Ν. 2459/1997 [3] 
Και στην περίπτωση προαιρετικής τήρησης βιβλίων του ΚΒΣ αν το δηλούμενο ποσό 
εισοδήματος από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος είναι μικρότερο από το 
ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος, όπως προσδιορίζεται αυτό με βάση τις 
διατάξεις αυτού του άρθρου, η διαφορά προσαυξάνει το εισόδημα που δηλώνεται ως 
προερχόμενο από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος και ο φόρος υπολογίζεται 
στο συνολικό εισόδημα που προκύπτει με αυτόν τον τρόπο. Συμπεριλαμβάνεται και η 
περίπτωση όταν τηρούν προαιρετικά βιβλία τρίτης κατηγορίας266.  

 

 
Αναλογική διατάξεις 

 
Ν. 2459/1997 [3] 

Προστίθενται και οι διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της περίπτωσης δ της 
παραγράφου 16 του άρθρου 33 στην αναλογική εφαρμογή στις περιπτώσεις αυτού 
του άρθρου. Το προτελευταίο εδάφιο, το οποίο προστέθηκε με τον ίδιο νόμο, ορίζει 
ότι επίσης εξαιρούνται επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε νησιά με πληθυσμό, 
σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, μέχρι πεντακόσιους (500) κατοίκους. 

 
Μέρος Β 

 
Προσδιορισμός καθαρού εισοδήματος 

 
Ν. 2753/1999 [5] 

Το καθαρό εισόδημα από την άσκηση του επαγγέλματος ελεύθερου επαγγέλματος 
ελεύθερου επαγγελματία που τηρεί βιβλία δεύτερης ή προαιρετικά τρίτης κατηγορίας 
του ΚΒΣ, το οποίο εξευρίσκεται λογιστικώς σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 4 του 
άρθρου 49, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από την 
εφαρμογή επί των ακαθάριστων αμοιβών από την άσκηση του επαγγέλματος των 
προβλεπόμενων από την παράγραφο 4 του προηγούμενου άρθρου μοναδικών 
συντελεστών καθαρών αμοιβών. Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται για το 
συγκεκριμένο επάγγελμα μοναδικός συντελεστής, ως τέτοιος λαμβάνεται ο μέσος 
όρος των μοναδικών συντελεστών που ορίζονται στην κατά την παράγραφο 4 του 
άρθρου 50 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Οι διατάξεις της παραγράφου 
αυτής δεν εφαρμόζονται όταν τα ακαθάριστα έσοδα από την άσκηση του ελευθέριου 
επαγγέλματος υπερβαίνουν τα σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές267. 
 

 
Καλλιτέχνες, τραγουδιστές 

 
Ν.3091/2002 [6] 

Αυξάνεται η επαγγελματική αμοιβή από δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες σε 
τρία εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες , το οποίο ίσχυσε κατά τη διαχειριστική περίοδο 
1998. Πλέον δεν ορίζεται αναπροσαρμογή της επαγγελματικής αμοιβής κάθε έτος 
ανάλογα με το συνολικό ποσοστό αύξησης του μισθού των υπαλλήλων του 
Δημοσίου. Επίσης αφαιρείται η αναφορά ανεξάρτητων υπηρεσιών σε κέντρα 
διασκέδασης, αναψυκτήρια ή συναυλίες και περιλαμβάνεται μόνον η περίπτωση 
παροχή υπηρεσιών με σύμβαση μίσθωσης εργασίας. Οι συντελεστές δισκογραφίας, 
προβολής και εμφάνισης παραμένουν αμετάβλητοι. 

 

                                                
266

 Μέχρι τότε ίσχυε για τη μη τήρηση βιβλίων αν και υπόχρεοι ή τήρηση βιβλίων δεύτερης 
κατηγορίας του ΚΒΣ. 
267

 Το ποσό των σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) δραχμών αντικαταστάθηκε με το ποσό 
των εκατόν δεκαεπτά χιλιάδων τριακοσίων (117.300) ευρώ με τον Ν. 2948/2001. 
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Ιατροί, ψυχολόγοι κ.λπ. 

 
Ν. 2753/1999 [5] 

Καταργείται οποιαδήποτε αναφορά στο επάγγελμα του δικηγόρου. 
Καταργείται ο προκαθορισμός επαγγελματικής αμοιβής για ιατρούς, οδοντιάτρους και 
ψυχολόγους, δικηγόρους, φυσιοθεραπευτές και κτηνιάτρους, οικονομολόγους, 
συμβούλους επιχειρήσεων, λογιστές ή φοροτέχνες και αναλυτές-προγραμματιστές, 
και η αναπροσαρμογή αυτών κάθε έτος ανάλογα με το συνολικό ποσοστό αύξησης 
του μισθού των υπαλλήλων του Δημοσίου. 
Καταργείται και η μισθωτική αξία 6% του ποσού από το γινόμενο της τιμής ζώνης με 
τον αριθμό των τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας της επαγγελματικής 
εγκατάστασης. 
Ειδικά για τους ιατρούς και μαιευτήρες εξακολουθεί η προσαύξηση κατά σαράντα τοις 
εκατό (40%) και κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για όλες τι άλλες κλινικές 
ειδικότητες ιατρών. Οι ορθοδοντικοί αφαιρούνται από την προσαύξηση του σαράντα 
τοις εκατό και πλέον γίνεται αναφορά στην προσαύξηση του δεκαπέντε τοις εκατό για 
τους ασκούντες ορθοδοντικές εργασίες.  
Το καθαρό εισόδημα που προκύπτει κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη 
παράγραφο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ποσό του εισοδήματος που 
προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των σταθερών επαγγελματικών δαπανών του 
με το συντελεστή απόδοσης, ως ακολούθως: 
 

Έτη άσκησης επαγγέλματος Συντελεστής απόδοσης 
Πάνω από 4 μέχρι 10 2,5 
Πάνω από 10 μέχρι 15 3 
Πάνω από 15 μέχρι 20 3,5 
Πάνω από 20 3 

 
Το καθαρό εισόδημα που προσδιορίζεται με βάση αυτές τις σταθερές επαγγελματικές 
δαπάνες δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές268. 
Τα ως άνω πρόσωπα, εφόσον πριν από την έναρξη επαγγέλματος άσκησαν το 
επάγγελμά τους ως μισθωτοί ή με οποιαδήποτε άλλη σχέση εργασίας περισσότερο 
από μία δεκαετία, τότε για τον προσδιορισμό του συντελεστή απόδοσης, στα έτη 
άσκησης του ελευθέριου επαγγέλματος προστίθεται χρονικό διάστημα δέκα (10) 
ετών. 

 

 
Επαγγελματικές δαπάνες 

 
 Ν. 2753/1999 [5] 

Οι σταθερές επαγγελματικές δαπάνες για τον προσδιορισμό του καθαρού 
εισοδήματος με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου αποτελούνται από το 
άθροισμα των δαπανών για δεδουλευμένα, καταβαλλόμενα ή τεκμαρτά μισθώματα, 
ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση και τηλεφωνική επικοινωνία γενικά. Ειδικά για τους 
κτηνίατρους που διαθέτουν επαγγελματική εγκατάσταση, λαμβάνεται υπόψη 
ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) του καταβαλλόμενου η τεκμαρτού μισθώματος. 
Αν ως επαγγελματική στέγη χρησιμοποιείται ή κατοικία του φορολογουμένου, για τον 
υπολογισμό της δαπάνης του καταβαλλόμενου ή τεκμαρτού μισθώματος, 
προκειμένου για ιατρό, οδοντίατρο και ψυχολόγο, ως επιφάνεια λαμβάνονται υπόψη 
είκοσι (20) τετραγωνικά μέτρα. Για τον υπολογισμό του τεκμαρτού μισθώματος 
εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 22, ενώ για τον 
                                                
268

 Το ποσό των δέκα εκατομμυρίων δραχμών (10.000.000) αντικαταστάθηκε με το ποσό των 
είκοσι εννέα χιλιάδων τριακοσίων (29.300) ευρώ με τον Ν. 2948/2001. 
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υπολογισμό των λοιπών σταθερών επαγγελματικών δαπανών της περίπτωσης αυτής 
λαμβάνεται υπόψη το ένα δεύτερο (½) των δαπανών αυτών της κατοικίας του 
ελεύθερου επαγγελματία. Σε περίπτωση συστέγασης ελεύθερων επαγγελματιών 
στην ίδια επαγγελματική εγκατάσταση, οι βασικές επαγγελματικές δαπάνες 
επιμερίζονται ανάλογα με τον αριθμό των συστεγαζομένων. Όταν ο φορολογούμενος 
αποκτά εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και από την άσκηση ελευθερίου 
επαγγέλματος, το ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των σταθερών 
επαγγελματικών δαπανών με το συντελεστή απόδοσης περιορίζεται κατά ποσοστό 
πενήντα τοις εκατό (50%). Το άθροισμα όμως του εισοδήματος από μισθωτές 
υπηρεσίες και του υπολοίπου, μετά τον περιορισμό αυτού του γινομένου, δεν μπορεί 
να είναι κατώτερο από το συνολικό ποσό του γινομένου αυτού. Ειδικά για τους 
φυσιοθεραπευτές, οικονομολόγους, συμβούλους επιχειρήσεων, λογιστές ή 
φοροτέχνες και αναλυτές προγραμματιστές, αν δηλώνουν εισόδημα από μισθωτές 
υπηρεσίες και δεν διαθέτουν επαγγελματική εγκατάσταση, δεν έχουν εφαρμογή οι 
διατάξεις αυτές. Το άθροισμα όμως του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες και 
από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το 
συνολικό ποσό του γινομένου των σταθερών επαγγελματικών δαπανών με το 
συντελεστή απόδοσης. 

 

 
Εξαιρέσεις εφαρμογής 

 
Ν. 2753/1999 [5] 

Οι διατάξεις της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου δεν έχουν εφαρμογή αν το 
ατομικό επάγγελμα ασκείται από άτομα ηλικίας άνω των εξήντα πέντε (65) ετών, 
εφόσον τα πρόσωπα αυτά ασκούν το επάγγελμα για μία συνεχή δεκαετία, πριν από 
τη συμπλήρωση αυτού του ορίου ηλικίας, καθώς και από άτομα που είναι τυφλοί και 
γραμμένοι στο γενικό μητρώο τυφλών της οικείας νομαρχίας ή είναι ανάπηροι με 
ποσοστό αναπηρίας πάνω από ογδόντα τοις εκατό (80%) από νοητική καθυστέρηση, 
φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση με βάση τη γνωμάτευση της οικείας 
Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής που εδρεύει σε κάθε νομό. Δεν λαμβάνεται 
υπόψη επαγγελματική στέγη ή ασφαλιστική αναπηρία. 
Επίσης οι διατάξεις της παραγράφου 2 δεν έχουν εφαρμογή για τα πρόσωπα που 
αναφέρονται σε αυτές τις παραγράφους κατά τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης του 
επαγγέλματός τους και εφόσον έχουν παρέλθει δέκα έτη από την απόκτηση του 
πτυχίου. Για τον υπολογισμό της τριετίας, ως πρώτο έτος θεωρείται το επόμενο 
εκείνου μέσα στο οποίο ο φορολογούμενος υπέβαλε για πρώτη φορά δήλωση 
έναρξης επαγγέλματος. Αν δεν υποβληθεί τέτοια δήλωση ή έχει υποβληθεί 
εκπρόθεσμα μετά την πάροδο εξαμήνου, λαμβάνεται υπόψη το πρώτο κλιμάκια του 
συντελεστή απόδοσης. 
 

 
Μη αποδοχή των διατάξεων 

 
Ν. 2753/1999 [5] 

Αντικαθίσταται η παράγραφος 7 με νέα παράγραφο στους υπόχρεους των 
παραγράφων 2 και 6 του άρθρου αυτού παρέχεται η δυνατότητα να μην αποδεχθούν 
τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος με βάση αυτές τις διατάξεις. Στην 
περίπτωση όμως αυτήν υποχρεούνται, με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος τους, να συνυποβάλλουν και κατάσταση δήλωσης των 
περιουσιακών τους στοιχείων. Οι δηλώσεις αυτές της φορολογίας εισοδήματος 
ελέγχονται κατά προτεραιότητα και υποχρεωτικά από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. 
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Εταιρείες 
 

Ν. 2753/1999 [5] 
Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και για τις εταιρίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 αυτού του νόμου, οι οποίες τηρούν 
βιβλία δεύτερης ή προαιρετικά τρίτης κατηγορίας του ΚΒΣ. Για τους υπόχρεους της 
παραγράφου αυτής το ποσό εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις σταθερές 
επαγγελματικές δαπάνες προσαυξάνεται κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό 60% όταν 
η εταιρία αποτελείται από δύο μέλη και κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) όταν 
έχει πάνω από δύο μέλη. 

 

 
Λοιπές διατάξεις 

Ν. 2753/1999 [5] 
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της κατάστασης δήλωσης των 
περιουσιακών στοιχείων της παραγράφου 7 και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για 
τον έλεγχο των δηλώσεων αυτών, ο τρόπος και η διαδικασία, καθώς και λοιπές 
λεπτομέρειες εφαρμογής αυτού του άρθρου269.( Ο νόμος συνεχίζει με πρόσθετες 
διατάξεις για τους δικηγόρους). 
 

 
Ν. 3091/2002 [6] 

Κατάργηση του άρθρου 51. 

                                                
269

 Στο άρθρο 7 του Ν. 2753/1999 υπάρχουν επιπρόσθετες διατάξεις όσον αφορά τους 
δικηγόρους και όσον αφορά την διαχειριστική περίοδο 1999. 
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ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ 

52 Προκαταβολή του Φόρου 
 
Βεβαίωση ποσοστού φόρου 

 
Ν. 2579/1998 [3] 

Αυξάνεται το βεβαιούμενο ποσό του φόρου, που προκύπτει με βάση τη δήλωση του 
άρθρου 61 (περί υπόχρεων σε υποβολή δήλωσης) και του λοιπούς τίτλους 
βεβαίωσης του άρθρου 74 (περί βεβαίωσης φόρου), από πενήντα τοις εκατό (50%) 
σε πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) για το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του 
διανυόμενου οικονομικού έτους270.  

 

 
Εξαιρέσεις 

 
Ν. 2753/1999 [4] 

Εξαιρούνται της βεβαίωσης φόρου και οι βεβαιωτικοί τίτλοι στους οποίους 
περιλαμβάνεται εισόδημα από ιδιοκατοίκηση δευτερεύουσας κατοικίας. 

 
Ν. 2873/2000 [5] 

Αυξάνεται το όριο του ποσού μέχρι το οποίο δεν βεβαιώνεται ποσοστό φόρου, από 
πέντε χιλιάδες (5.000) σε δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές271. 

 
Ν. 3091/2002 [6] 

Στους βεβαιωτικούς τίτλους στους οποίους συμπεριλαμβάνεται εισόδημα από 
ιδιοκατοίκηση κύριας και δευτερεύουσας κατοικίας, γίνεται αναφορά στην 
ιδιοκατοίκηση γενικά, διαγράφοντας τις λέξεις κύριας και δευτερεύουσας κατοικίας. 
  

                                                
270

 Λόγω ότι ο Ν. 3091/2002 μετονόμασε την παράγραφο 7 του άρθρου 9 σε παράγραφο 9 
του ιδίου άρθρου, με τον ίδιο νόμο άλλαξε στο άρθρο αυτό η αντίστοιχη αναφορά. Η εν λόγω 
παράγραφος ορίζει τα περί καταβολής και βεβαίωσης του φόρου.  
271

 Με τον Ν. 2948/2001 το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών μετατράπηκε σε ποσό 
τριάντα (30) ευρώ. 
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Αρχιτέκτονες και μηχανικοί 

 
Ν. 2386/1996 [2] 

 
 Πριν Μετά 

Προκαταβλητέος φόρος 
4% της νόμιμης αμοιβής 

Εκπόνηση μελετών και 
σχεδίων που αφορούν 
λιμενικά έργα κάθε είδους 
στα οποία 
περιλαμβάνονται, οι 
ανωδομές πάνω σε αυτά, 
υδραυλικά έργα και έργα 
οδοποιίας και 
σιδηροδρόμων, καθώς και 
τοπογραφικές γενικά 
εργασίες 

Εκπόνηση μελετών και 
σχεδίων272: 
 Χωροταξικών και 

ρυθμιστικών μελετών 
 Πολεοδομικών και 

ρυμοτομικών μελετών 
 Μελέτες 

συγκοινωνιακών 
έργων (οδών, 
σιδηροδρομικών 
γραμμών, μικρών 
τεχνικών έργων, 
έργων υποδομής 
αερολιμένων και 
κυκλοφοριακές) 

 Μελέτες υδραυλικών 
έργων 
(εγγειοβελτιωτικών 
έργων, φραγμάτων, 
υδρεύσεων και 
αποχετεύσεων) 

 Μελέτες οργάνωσης 
και επιχειρησιακής 
έρευνας 

 Μελέτες λιμενικών 
έργων 

 Μελέτες γεωργικές 
(γεωργοοικονομικές-
γεωργοτεχνικές 
εγγείων βελτιώσεων, 
γεωργοκτηνοτροφικού 
προγραμματισμού, 
γεωργοκτηνοτροφικών 
εκμεταλλεύσεων) 

 Μελέτες αλιευτικές 
 Τοπογραφικών έργων 

(γεωδαιτικές, 
φωτογραμμετρικές, 
χαρτογραφικές, 
κτηματογραφικές και 
τοπογραφικές) 

Προκαταβλητέος φόρος 
10% της νόμιμης αμοιβής 

Εκπόνηση μελετών και 
σχεδίων για οποιαδήποτε 
άλλη φύσης έργα και για 
την επίβλεψη αυτών και 
των προηγούμενων 
περιπτώσεων και της 
ενέργειας 
πραγματογνωμοσύνης για 
τα έργα αυτά 

Εκπόνηση μελετών και 
σχεδίων για οποιαδήποτε 
άλλη φύσης έργα και για 
την επίβλεψη αυτών και 
των προηγούμενων 
περιπτώσεων και της 
ενέργειας 
πραγματογνωμοσύνης για 
τα έργα αυτά 
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 Η λίστα των έργων αυτών αναφέρεται στις περιπτώσεις β και δ της παραγράφου 5 του 
άρθρου 49. 
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53 Μείωση του προκαταβλητέου φόρου 
 
Μείωση προκαταβολής του φόρου 

 
Ν. 2873/2000 [2] 

Προστίθεται η διάταξη ότι σε περίπτωση νέας εκκαθάρισης λόγω υποβολής 
τροποποιητικής δήλωσης, εφόσον μειωθεί ο φόρος μειώνεται αναλόγως και η 
προκαταβολή του φόρου. 
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54 Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από κινητές αξίες 
 
Διανεμόμενα κέρδη 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Στα διανεμόμενα κέρδη των ημεδαπών ανώνυμων εταιριών, με τη μορφή 
μερισμάτων, προμερισμάτων, αμοιβών και ποσοστών, εκτός μισθού, των μελών του 
διοικητικού συμβουλίου και των διευθυντών, καθώς και των αμοιβών 
εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, ουδεμία παρακράτηση φόρου ενεργείται, ως 
φορολογούμενα τα εισοδήματα αυτά στο όνομα του νομικού προσώπου. 
Εξαιρετικά, στα μερίσματα που διανέμονται από ημεδαπές εταιρίες επενδύσεων 
χαρτοφυλακίου και στα κέρδη από ημεδαπά αμοιβαία κεφάλαια, ενεργείται 
παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 16 και 
48 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α΄)273. 

 
Ν. 2459/1997 [2] 

Καταργείται η παρακράτηση φόρου στα μερίσματα που διανέμονται από ημεδαπές 
εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και στα κέρδη από ημεδαπά αμοιβαία κεφάλαια 
και κατά συνέπεια καταργούνται και οι περιπτώσεις στ και ζ της παραγράφου 4 του 
ιδίου άρθρου274. 

 
Ν. 3697/2008 [6] 

Μορφή διανεμόμενων 
κερδών ημεδαπών ΑΕ 

Πριν Μετά 

Μερίσματα 
Καμία παρακράτηση, ως 
φορολογούμενα τα 
εισοδήματα αυτά στο όνομα 
του νομικού προσώπου 

Παρακράτηση με συντελεστή 
δέκα τοις εκατό (10%)

275
, 

ανεξάρτητα αν η καταβολή 
τους γίνεται σε μετρητά ή 
μετοχές 
 

Προμερίσματα 
Αμοιβές και ποσοστά των 
μελών ΔΣ και διευθυντών  
Αμοιβές εργατοϋπαλληλικού 
προσωπικού 

 
Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για 
τα πιο πάνω εισοδήματα. Ειδικά, οι ημεδαπές εταιρείες δεν προβαίνουν σε 
παρακράτηση φόρου επί των κερδών που διανέμουν προς εταιρείες άλλων κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων είναι θυγατρικές, με τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 11 του ν. 2578/1998 (ΦΕΚ 30 Α΄)276, όπως ισχύει. 
Αν στα καθαρά κέρδη ημεδαπής ΑΕ περιλαμβάνονται και μερίσματα από συμμετοχή 
της σε άλλες ανώνυμες εταιρείες, για τα οποία έχει διενεργηθεί παρακράτηση φόρου 
δέκα τοις εκατό (10%), σε περίπτωση διανομής κερδών, αφαιρείται από το φόρο που 
υποχρεούται να καταβάλλει για τα διανεμόμενα κέρδη με τη δήλωση που 
προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 54 του  ΚΦΕ, το μέρος 
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 Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και 
εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις. 
274

 Η περίπτωση στ όριζε ότι η παρακράτηση φόρου για τα μερίσματα τα οποία διανέμουν οι 
ημεδαπές εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου ενεργείται κατά το χρόνο έγκρισής τους από 
τη γενική συνέλευση των μετόχων ενώ η περίπτωση ζ όριζε ότι η παρακράτηση ενεργείται 
κατά το χρόνο έγκρισής τους από την ΑΕ Διαχειρίσεως. Υπόχρεος σε παρακράτηση φόρου 
των μερισμάτων της περίπτωσης στ ήταν η ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία που τα κατέβαλλε ενώ 
υπόχρεος για τα κέρδη της περίπτωσης ζ ήταν η ΑΕ Διαχειρίσεως που τα κατέβαλλε. 
275

 Όσον αφορά τα μερίσματα και τα προμερίσματα, αναφέρονται αυτά σε φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας. 
276

 Φορολογικό καθεστώς συγχωνεύσεων, διασπάσεων, εισφοράς ενεργητικού και 
ανταλλαγής τίτλων μεταξύ εταιρειών διαφορετικών Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και άλλες διατάξεις. 
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του ήδη παρακρατηθέντος φόρου που αναλογεί στα διανεμόμενα κέρδη που 
προέρχονται από τα μερίσματα αυτά. 
Η παρακράτηση ενεργείται κατά την καταβολή ή εγγραφή των εισοδημάτων αυτών σε 
πίστωση των δικαιούχων και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από ένα μήνα από 
την έγκριση του ισολογισμού από τη γενική συνέλευση των μετόχων. Σε περίπτωση 
διανομής μερισμάτων από κέρδη προηγούμενων χρήσεων, η παρακράτηση φόρου 
ενεργείται μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της σχετικής απόφασης από τη γενική 
συνέλευση των μετόχων. Ο παρακρατηθείς φόρος αποδίδεται με την υποβολή 
δήλωσης στο Δημόσιο εφάπαξ εντός του επόμενου μήνα από αυτόν εντός του 
οποίου έγινε η παρακράτηση. 
Υπόχρεος σε παρακράτηση φόρου του άνω εισοδήματος ορίζεται η ημεδαπή 
ανώνυμη εταιρεία που το καταβάλλει.  
[Σημείωση: Εφαρμογή για διανεμόμενα κέρδη που εγκρίνονται από γενικές 
συνελεύσεις από την 01.01.2009 και μετά εκτός των περιπτώσεων που ορίζεται 
διαφορετικός χρόνος έναρξης]. 
 

 
Υπεραπόδοση επενδύσεων μαθηματικών αποθεμάτων 

 
Ν. 2579/1998 [3] 

Αυξάνεται η παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα της περίπτωσης στ΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 24, υπεραπόδοση επενδύσεων των μαθηματικών 
αποθεμάτων που σχηματίζονται με τις διατάξεις του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ 22 Α΄) για 
ασφαλίσεις ζωής, από δέκα τοις εκατό (10%) σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) 
εξαντλουμένης της φορολογικής υποχρέωσης των δικαιούχων για τα εισοδήματα 
αυτά. 
Υπόχρεος σε παρακράτηση αυτού του φόρου ορίζεται το πρόσωπο που τα 
καταβάλλει. 

 

 
Μερίσματα κατοίκων Ελλάδας από ΑΕ αλλοδαπής 

 
Ν. 3697/2008 [6] 

Προστίθεται παρακράτηση φόρου στα μερίσματα που εισπράττουν φυσικά πρόσωπα 
κάτοικοι Ελλάδος από ανώνυμες εταιρείες της αλλοδαπής με συντελεστή δέκα τοις 
εκατό (10%), εξαντλουμένης της φορολογικής υποχρέωσης των δικαιούχων για τα 
εισοδήματα αυτά. 
Υπόχρεος σε παρακράτηση φόρου του εισοδήματος αυτού, ορίζεται αυτός που 
ενεργεί στην Ελλάδα την εξαργύρωση ή την καταβολή του.  
[Σημείωση: Εφαρμογή για μερίσματα που εισπράττονται από 01.01.2009 και μετά]. 

 

 
Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα 

 
Ν. 2459/1997 [2] 

Προστίθεται παρακράτηση φόρου με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στα 
εισοδήματα της περίπτωσης η της παραγράφου 1 του άρθρου 24, από συμβάσεις ή 
πράξεις επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, εφόσον ο δικαιούχος του 
εισοδήματος είναι κάτοικος Ελλάδας και δεν είναι επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία 
τρίτης κατηγορίας του ΚΒΣ ή εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου ή αμοιβαίο 
κεφάλαιο του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α΄)277. Με την παρακράτηση του φόρου αυτού 
                                                
277 

Η περίπτωση η της παραγράφου 1 του άρθρου 24 προστέθηκε με τον Ν. 2459/1997 και 
επίσης αναφέρει ότι ως παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα νοούνται τα 
χρηματοοικονομικά μέσα που ορίζονται στις υποπεριπτώσεις γγ έως και ζζ της περίπτωσης α 
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εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για τα εισοδήματα αυτά. Η παρακράτηση 
φόρου ενεργείται κατά το χρόνο λήξης έκαστης σύμβασης ή κατά την καταβολή τους, 
εφόσον αυτό συμφωνείται να γίνει πριν από το χρόνο λήξης της σύμβασης. 
Υπόχρεος σε παρακράτηση φόρου ορίζεται το πρόσωπο που καταβάλλει τα άνω 
εισοδήματα. [Σημείωση: Στις εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και στα αμοιβαία 
κεφάλαια επιβάλλεται φόρος εισοδήματος στις αποδόσεις που προκύπτουν από 
συμβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, όπως αυτά 
ορίζονται στην περίπτωση η της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν.2238/1994, ο 
οποίος υπολογίζεται με συντελεστή δύο τοις χιλίοις (2‰) επί του ημερήσιου μέσου 
όρου των ποσών βάσης (Notional amounts) που αφορούν στις πράξεις ή στις 
συμβάσεις επί των ως άνω παραγώγων. Για την απόδοση του φόρου αυτού έχουν 
ανάλογη εφαρμογή τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 των άρθρων 16 και 48 του ν. 
1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α΄)278]. 
[Σημείωση: Ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από 8 Ιανουαρίου 1997 και μετά]. 

 
Ν. 3634/2008 [6] 

Προστίθεται ότι για τα εισοδήματα που προέρχονται από την αλλοδαπή, η 
παρακράτηση φόρου ενεργείται από το ημεδαπό πιστωτικό ίδρυμα κατά την 
καταβολή ή την πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου. Οι διατάξεις του 
προηγούμενου εδαφίου έχουν εφαρμογή και όταν τα έσοδα από τα 
χρηματοοικονομικά παράγωγα επανεπενδύονται ή παραμένουν στο εξωτερικό. 
Τέλος ορίζεται ότι υπόχρεος σε παρακράτηση φόρου όταν τα εισοδήματα αυτά 
προέρχονται από την αλλοδαπή, η παρακράτηση ενεργείται από το ημεδαπό 
πιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα αν έχει μεσολαβήσει ή όχι, για τη σύναψη της 
σύμβασης μεταξύ του δικαιούχου του εισοδήματος και του αλλοδαπού οργανισμού. 
 

 
Αμοιβές και παροχές 

 
Ν. 2579/1998 [3] 

 
 Πριν Μετά 

1. Αμοιβές μελών 
διοικητικού 
συμβουλίου 

Παρακράτηση φόρου 
με συντελεστή 35% 

Συντελεστής 40% 
1. Εφόσον τα εισοδήματα 

προέρχονται από ημεδαπές ΑΕ 
με μετοχές μη εισηγμένες στο ΧΑ 
ή 

2. ημεδαπές τραπεζικές ΑΕ 
ανεξαρτήτου τύπου μετοχών. 

 
Συντελεστής 35% 

Εφόσον τα εισοδήματα 
προέρχονται από ημεδαπές ΑΕ 
με εισηγμένες μετοχές στο ΧΑ με 
εξαίρεση τις τραπεζικές 

3. Τόκοι από 
ιδρυτικούς τίτλους 
και προνομιούχες 
μετοχές 

4. Ποσό που 
λαμβάνουν οι 
κάτοχοι ιδρυτικών 
τίτλων ΑΕ, κατά 
την εξαγορά τους 
από αυτή 

5. Παροχές σε είδος 
ή χρήμα και 
γενικά παροχές 
χρηματικής 
αποτιμήσεως που 
γίνονται από 
ημεδαπή ΑΕ 

                                                                                                                                       
τις παραγράφου 1 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α΄), 
καθώς και αυτά που καθορίζονται με τις πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας τις Ελλάδος.  
278

 Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και 
εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις. 



Περί Φόρου 

211 
 

χωρίς νόμιμη ή 
συμβατική, για 
τον σκοπό αυτόν, 
υποχρέωση προς 
διευθύνοντες ή 
εντεταλμένους 
συμβούλους ή 
προέδρους ή 
μέλη του 
διοικητικού 
συμβουλίου ή 
διευθυντές και 
γενικά προς 
πρόσωπα τα 
οποία 
εκπροσωπούν 
νόμιμα αυτή. 
Προϋπόθεση να 
βαρύνουν τα 
αποτελέσματα 
χρήσεως της 
οικείας 
διαχειριστικής 
περιόδου. 

Εισοδήματα των άνω 
περιπτώσεων 1, 2, 3 και 
4 προερχόμενα από ΑΕ, 
της οποίας οι μετοχές 
είναι ανώνυμες μη 
εισηγμένες στο ΧΑ και 
εφόσον ο αριθμός των 
ανώνυμων μετοχών είναι 
μεγαλύτερος ή ίσος του 
πενήντα τοις εκατό (50%) 
του συνόλου των 
μετοχών. 

Παρακράτηση φόρου 
με συντελεστή 40% 

 
Εξακολουθεί να ισχύει ότι προϋπόθεση των περιπτώσεων 1 και 2 αποτελεί να 
εκπίπτουν αυτά από τα ακαθάριστα έσοδα, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
περιπτώσεων α, β και γ της παραγράφου 6 του άρθρου 105279. 
Τέλος, προστίθεται ότι με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική 
υποχρέωση του δικαιούχου για τα εισοδήματα αυτά. 

 
Ν. 2873/2000 [4] 

Μειώνεται ο συντελεστής παρακράτησης φόρου από σαράντα τοις εκατό (40%) σε 
τριάντα επτά και πενήντα τοις εκατό (37,50%) από 1ης Ιανουαρίου 2001 και σε 
τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) από 1ης Ιανουαρίου 2002 και εφεξής. 

 
Ν. 3296/2004 [5] 

                                                
279

 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα ποσά οι ακόλουθες δαπάνες: α) Τα ποσά που καταβάλλει 
ημεδαπή ΑΕ για την εξαγορά ιδρυτικών τίτλων αυτής, καθώς και οι τόκοι που καταβάλλει 
στους κατόχους ιδρυτικών τίτλων της, εφόσον οι τόκοι αυτοί δεν προέρχονται από τα κέρδη 
της, β) οι τόκοι που καταβάλλει ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία στους κατόχους προνομιούχων 
μετοχών αυτής, εφόσον οι τόκοι δεν προέρχονται από τα κέρδη της και γ) οι αμοιβές και 
αποζημιώσεις μελών του διοικητικού συμβουλίου που βαρύνουν την ίδια την ΑΕ σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του κ.ν. 2190/1920. 
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Καταργούνται οι περιπτώσεις επιβολής διαφορετικών συντελεστών παρακράτησης 
και ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για 
τα εισοδήματα που καταβάλλονται ή με τα οποία πιστώνονται οι δικαιούχοι από την 
1η Ιανουαρίου 2007 και μετά. 
Για τα αναφερόμενα πάνω εισοδήματα τα οποία καταβάλλονται ή με τα οποία 
πιστώνονται οι δικαιούχοι μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2004, ο συντελεστής 
παρακράτησης ορίζεται σε τριάντα πέντε τοις εκατό (35%). Ειδικά στα εισοδήματα 
του προηγούμενου εδαφίου, που καταβάλλονται ή με τα οποία πιστώνονται οι 
δικαιούχοι από την 1η Ιανουαρίου 2005, ο συντελεστής παρακράτησης ορίζεται σε 
τριάντα δύο τοις εκατό (32%) και για τα ίδια εισοδήματα που καταβάλλονται ή με τα 
οποία πιστώνονται οι δικαιούχοι από την 1η Ιανουαρίου 2006 έως την 31η 
Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, ο συντελεστής ορίζεται σε είκοσι εννέα τοις εκατό (29%). 

 
Ν. 3697/2008 [6] 

Αυξάνεται η παρακράτηση φόρου από είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) σε τριάντα 
πέντε τοις εκατό (35%). 
[Σημείωση: Εφαρμογή για αμοιβές που καταβάλλονται από 01.01.2009]. 

 

 
Τόκοι 

 
Ν. 2459/1997 [2] 

Προστίθεται η εξαίρεση παρακράτησης φόρου στην περίπτωση που ο οφειλέτης 
τόκων είναι φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν ασκεί επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα. 
Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος του εισοδήματος των τόκων έχει υποχρέωση να 
αποδώσει τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος είκοσι τοις εκατό (20%) στην αρμόδια 
για τη φορολογία του ΔΟΥ μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα, 
από αυτόν μέσα στον οποίο έγινε η καταβολή των τόκων. 
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55 Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές 
επιχειρήσεις 
 
Μισθός από ΑΕ στα μέλη του ΔΣ 

 
Ν. 2579/1998 [3] 

Όσον αφορά την παρακράτηση φόρου στους μισθούς που καταβάλλονται280 από ΑΕ 
στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της, για τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει 
ειδικής σύμβασης μίσθωσης εργασίας ή εντολής, εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές τα 
μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι ασφαλισμένα σε οποιονδήποτε, εκτός του 
Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο ισχύουν οι 
κάτωθι αλλαγές: 
 

Πριν Μετά 

Συντελεστής 35% 

Συντελεστής 35% 
Για ΑΕ με μετοχές στο ΧΑ 
κατά την έναρξη της 
διαχειριστικής περιόδου 
 
Συντελεστής 40% 
Λοιπές ΑΕ 
Συντελεστής 40% 
Για τραπεζικές ΑΕ με μετοχές 
εισηγμένες ή όχι στο ΧΑ 

 
Εξακολουθεί να ισχύει ότι οι συντελεστές παρακράτησης εφαρμόζονται στο ποσό 
που προκύπτει μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλονται 
και των αναλογούντων τελών χαρτοσήμου. Ο φόρος παρακρατείται από την ΑΕ κατά 
την καταβολή των μισθών. 

 
Ν. 2873/2000 [5] 

Μειώνεται ο συντελεστής παρακράτησης φόρου ποσοστού σαράντα τοις εκατό (40%) 
σε τριάντα επτά και πενήντα τοις εκατό (37,50%) από 1ης Ιανουαρίου 2001 και σε 
τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) από 1ης Ιανουαρίου 2002 και εφεξής. 

 
Ν. 3296/2004 [7] 

Μείωση συντελεστή φόρου από τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) σε είκοσι πέντε τοις 
εκατό (25%) στα εισοδήματα που καταβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2007 και 
μετά. Ειδικά στα εισοδήματα του προηγούμενου εδαφίου, που καταβάλλονται από 
την 1η Ιανουαρίου 2005, ο συντελεστής παρακράτησης ορίζεται σε 32% και για τα 
ίδια εισοδήματα που καταβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2006 έως την 31η 
Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, ο συντελεστής ορίζεται σε 29%. Για τα αναφερόμενα 
πάνω εισοδήματα τα οποία καταβάλλονται ή με τα οποία πιστώνονται οι δικαιούχοι 
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2004, ο συντελεστής παρακράτησης ορίζεται σε 35%. 

 
Ν. 3697/2008 [8] 

Αυξάνεται ο συντελεστής παρακράτησης φόρου για αμοιβές από ΑΕ από είκοσι 
εννέα τοις εκατό (29%) σε τριάντα πέντε τοις εκατό (35%). 
[Σημείωση: Εφαρμογή για μισθούς που καταβάλλονται από 01.01.2009 και μετά]. 

 
 

 

                                                
280

 Πρόκειται περί της περίπτωσης στ της παραγράφου3 του άρθρου 28. 
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Εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής έργων και ενοικιαστών προσόδων 
 

Ν. 2873/2000 [5] 
Καταργείται η διάταξη που όριζε ότι ο δικαιούχος των αμοιβών μπορεί να ζητήσει την 
παρακράτηση του φόρου με μεγαλύτερο συντελεστή. 

 
Ν. 3763/2009 [9] 

Ο συντελεστής παρακράτησης φόρου μειώνεται μέχρι 31.12.2010 στο ένα τοις εκατό 
(1%) από τρία τοις εκατό (3%). 

 

 
Εισόδημα αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών κ.λπ. 

 
Ν. 2579/1998 [3] 

Προστίθεται ότι σε περίπτωση που η αμοιβή ή προμήθεια αποστέλλεται με έμβασμα 
ή επιταγή απευθείας στο όνομα του αντιπροσώπου, προκειμένου να διενεργηθεί η 
πιο πάνω παρακράτηση από τις τράπεζες, ο αντιπρόσωπος οφείλει να υποβάλλει 
σχετική δήλωση σε αυτές με την οποία να γνωρίζει ότι το ποσό του εμβάσματος ή της 
επιταγής αποτελεί ή όχι προμήθεια. Ειδικά αν η προμήθεια αντιπροσώπου 
κατατίθεται από τον ξένο οίκο σε τραπεζικό λογαριασμό του στην αλλοδαπή, τότε ο 
φόρος αυτός αποδίδεται με δήλωση του δικαιούχου της αμοιβής κατά τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 3 του άρθρου 60 μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου 
μήνα από την έκδοση του σχετικού παραστατικού στοιχείου. 

 
Ν. 2873/2000 [5] 

Καταργείται η διάταξη που όριζε ότι ο δικαιούχος των αμοιβών μπορεί να ζητήσει την 
παρακράτηση του φόρου με μεγαλύτερο συντελεστή. 
 

 
Αμοιβές και μισθοί από ΕΠΕ 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Στην επιχειρηματική αμοιβή, που θεωρείται ότι καταβάλλεται στους διαχειριστές 
εταίρους των ΕΠΕ κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 109, 
παρακρατείται φόρος με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) πλέον τελών 
χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΟΓΑ (1,20%). Η παρακράτηση των πιο πάνω ποσών 
από την ΕΠΕ ενεργείται κατά το χρόνο έγκρισης του ισολογισμούς της και σε 
περίπτωση μη έγκρισής του, εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της διαχειριστικής 
χρήσης, κατά το χρόνο που λήγει το τρίμηνο αυτό. 
Οι μισθοί και οι λοιπές αμοιβές που καταβάλλει η εταιρεία σε διαχειριστές εταίρους 
αυτής, λόγω παρεχόμενων σε αυτήν υπηρεσιών, δεν υπόκεινται σε παρακράτηση 
φόρου. Για τα ποσά αυτά, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται, έναντι του οφειλόμενου 
φόρου επί της επιχειρηματικής αμοιβής, να καταβάλλει στο Δημόσιο φόρο που 
υπολογίζεται με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) πλέον τελών χαρτοσήμου 
ένα τοις εκατό (1%). Για την απόδοση του φόρου αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις 
της παραγράφου 1 του άρθρου 59, περί απόδοσης φόρου με τριμηνιαίες δηλώσεις. 
Ο φόρος της περίπτωσης αυτής εκπίπτει από τον παρακρατούμενο, σύμφωνα με την 
πρώτη παράγραφο περί επιχειρηματικής αμοιβής, φόρο και το προκύπτον χρεωστικό 
υπόλοιπο καταβάλλεται εφάπαξ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του 
άρθρου 60, περί απόδοσης του φόρου με μηνιαίες δηλώσεις. Τυχόν πιστωτικό 
υπόλοιπο επιστρέφεται. 
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Ν. 2579/1998 [3] 
Τα ποσοστά των δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αυξάνονται σε είκοσι τοις εκατό (20%). 
Με τον ίδιο νόμο άλλαξαν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 59 και γίνεται 
πλέον αναφορά στην απόδοση του φόρου με διμηνιαίες δηλώσεις και όχι τριμηνιαίες 
όπως ίσχυε. 

 
Ν. 3091/2002 [6] 

Παύει να θεωρείται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις η επιχειρηματική 
αμοιβή του εταίρου διαχειριστή ΕΠΕ. 
Προστίθενται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις ο μισθός και οι κάθε είδους 
απολαβές που καταβάλλονται από ΕΠΕ σε εταίρους της για υπηρεσίες που 
παρέχουν σε αυτή, εφόσον οι εταίροι είναι ασφαλισμένοι για τις υπηρεσίες αυτές σε 
οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο εκτός του ΙΚΑ. 
Ισχύει συντελεστής 35% στους μισθούς και στις κάθε είδους απολαβές 

 
Ν. 3296/2004 [7] 

Μείωση συντελεστή φόρου από τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) σε είκοσι πέντε τοις 
εκατό (25%) στα εισοδήματα που καταβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2007 και 
μετά. Ειδικά στα εισοδήματα του προηγούμενου εδαφίου, που καταβάλλονται από 
την 1η Ιανουαρίου 2005, ο συντελεστής παρακράτησης ορίζεται σε 32% και για τα 
ίδια εισοδήματα που καταβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2006 έως την 31η 
Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, ο συντελεστής ορίζεται σε 29%. Για τα αναφερόμενα 
πάνω εισοδήματα τα οποία καταβάλλονται ή με τα οποία πιστώνονται οι δικαιούχοι 
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2004, ο συντελεστής παρακράτησης ορίζεται σε 35%. 

 
Ν. 3697/2008 [8] 

Μειώνεται η παρακράτηση φόρου στους μισθούς και απολαβές που καταβάλλει η 
ΕΠΕ σε εταίρους της, από είκοσι εννέα τοις εκατό (29%) σε είκοσι πέντε τοις εκατό 
(25%) . 
[Σημείωση: Εφαρμογή για μισθούς που καταβάλλονται από 01.01.2009 και μετά]. 

 

 
Προμήθειες, μεσιτείες και αμοιβές 

 
Ν. 2579/1998 [3] 

Αυξάνεται από 15 σε 20% η παρακράτηση του φόρου για τις δημόσιες υπηρεσίες, 
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, 
κοινωφελή ιδρύματα, οργανισμοί και επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, δημόσιες 
επιχειρήσεις, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα ή πιστωτικοί οργανισμοί, 
συνεταιρισμοί και ενώσεις τους, σύλλογοι γενικά και ενώσεις προσώπων ανεξάρτητα 
από το σκοπό τους, καθώς και επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, που 
τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του ΚΒΣ, όταν για την επαγγελματική 
τους εξυπηρέτηση ή για την εκτέλεση του σκοπού τους καταβάλλουν σε τρίτους, 
εκτός από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
186/1992 (ΦΕΚ 84 Α΄)281, προμήθειες, μεσιτείες, αμοιβές ή άλλες κάθε είδους 
παροχές μη έμμισθης υπηρεσίας, ενοίκια αυτοκινήτων, μηχανημάτων ή άλλων 
κινητών πραγμάτων, εφόσον σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ορίζεται από το π.δ. 
186/1992 η έκδοση θεωρημένου αποδεικτικού στοιχείου από το δικαιούχο των 
αμοιβών αυτών, οφείλουν να παρακρατούν κατά την καταβολή της αμοιβής φόρο, ο 
οποίος υπολογίζεται στο ακαθάριστο ποσό αυτής. 

 

                                                
281

 Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. 
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Ν. 2753/1999 [4] 
Προστίθεται εδάφιο, κατά το οποίο, σε παρακράτηση φόρου 20% υπόκειται το 
ακαθάριστο ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλει ο εκμισθωτής στο μισθωτή, σε 
περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εμπορικής μίσθωσης ακινήτου, με βάση νόμο 
ή μετά από δικαστική απόφαση ή μετά από συμφωνία μεταξύ των διαδίκων που 
παραιτήθηκαν της σχετικής δίκης. 

Ν. 2873/2000 [5] 
Καταργείται η διάταξη που όριζε ότι ο δικαιούχος των αμοιβών μπορεί να ζητήσει την 
παρακράτηση του φόρου με μεγαλύτερο συντελεστή. 
 

 
Προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Δημόσιες, υπηρεσίες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωφελή ιδρύματα, 
οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, δημόσιες επιχειρήσεις ή 
εκμεταλλεύσεις και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου τα οποία κατά την προμήθεια 
κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από επιχειρήσεις υποχρεούνται κατά την 
καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας αυτών να 
παρακρατήσουν φόρο εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της 
αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών με συντελεστή: 
αα) 1% για τα υγρά καύσιμα 
ββ) 4% για τα λοιπά αγαθά και 
γγ) 8% για την παροχή υπηρεσιών. 

Εξαιρούνται από την παρακράτηση φόρου οι άνω υπόχρεοι: 
1. Όταν προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες και δεν απαιτείται 

σύμβαση, εφόσον η καθαρή αξία αυτών, κατά συναλλαγή, δεν υπερβαίνει το 
ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών282. 

2. Όταν λαμβάνουν υπηρεσίες ή προμηθεύονται ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνικές 
συνδιαλέξεις, τηλεγραφήματα, γραμματόσημα, φωταέριο, νερό και εισιτήρια 
γενικά 

3. Όπου προβλέπεται παρακράτηση ή προκαταβολή φόρου από άλλη διάταξη 
για το ίδιο έσοδο 

4. όταν προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες από τις πολεμικές 
βιομηχανίες ΕΑΒ, ΕΒΟ και ΠΥΡΚΑΛ. Επίσης εξαιρείται από την υποχρέωση 
παρακράτησης φόρου η δημόσια επιχείρηση ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ για 
τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτή. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν παρακρατήθηκε φόρος, τότε αυτός αποδίδεται με 
δήλωση του δικαιούχου της αμοιβής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 60, περί 
απόδοσης του φόρου με μηνιαίες δηλώσεις. Με αποφάσεις του Υπουργού  
Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος παρακράτησης του φόρου και γενικά κάθε 
αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των άνω διατάξεων. 

 
Ν. 2386/1996 [2] 

Στην περίπτωση αα προστίθενται και τα προϊόντα καπνοβιομηχανίας (τσιγάρα), στην 
περίπτωση 4 προστίθεται η ΕΛΒΟ και επίσης εξαιρούνται από την υποχρέωση 
παρακράτησης φόρου οι: 
αα) ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕ, πρώην Ολυμπιακή Τουριστική και οι 

θυγατρικές αυτής όχι μόνο για τις υπηρεσίες αλλά για τα αγαθά που 
προμηθεύονται ή τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτές. 

ββ) Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών ΑΕ για τα εμπορεύσιμα αγαθά που 
προμηθεύονται. 

                                                
282

 Με τον Ν. 2948/2001 το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) δραχμών 
αντικαταστάθηκε στο ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ. 
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γγ) ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ για τα αγαθά που προμηθεύεται ή τις 
υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτή. 

δδ) Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου ΑΕ, οι θυγατρικές της επιχειρήσεις καθώς και 
οι θυγατρικές των θυγατρικών. Αναφέρεται μάλιστα ότι οι διατάξεις αυτές 
ισχύουν για τιμολόγια που εκδίδονται από 8 Φεβρουαρίου 1994 για τα αγαθά 
που προμηθεύονται και από 22 Μαρτίου 1994 για τις υπηρεσίες που τους 
παρέχονται.  

 
Ν. 2873/2000 [5] 

Προστίθεται στην περίπτωση 4 και το Κέντρο Επιχειρηματικής Πολιτιστικής 
Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) και η Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας (ΑΝΕΜ). 

 
Ν. 2992/2002 [6] 

Καταργείται η αναφορά στους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, 
καθώς και στις δημόσιες επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις. Καταργούνται επίσης οι 
περιπτώσεις αα, ββ, γγ και δδ, όπως αυτές προστέθηκαν με τον Ν. 2386/1996 πιο 
πάνω. 

 

 
Διαμεσολάβηση πωλήσεων αμοιβαίων κεφαλαίων 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Στα εισοδήματα που προέρχονται από αμοιβές ή προμήθειες λόγω διαμεσολάβησης 
για πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, παρακρατείται φόρος με συντελεστή 
δεκαπέντε τοις εκατό (15%), που υπολογίζεται στο ποσό της αμοιβής ή προμήθειας 
του δικαιούχου. Οι ΑΕ διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων υποχρεούνται να 
παρακρατούν το φόρο κατά την καταβολή των προμηθειών ή αμοιβών. 

 
Ν. 2579/1998 [3] 

Αυξάνεται ο συντελεστής παρακράτησης φόρους από δεκαπέντε τοις εκατό (15%) σε 
είκοσι τοις εκατό (20%). 
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56 Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από γεωργικές 
επιχειρήσεις 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Δημόσιες επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τράπεζες, πιστωτικοί 
οργανισμοί και συνεταιρισμοί ή ενώσεις συνεταιρισμών που καταβάλλουν 
επιχορηγήσεις ή επιδοτήσεις επί της παραγωγής, σε πρόσωπα ή σε επιχειρήσεις 
οποιασδήποτε μορφής, εφόσον οι δικαιούχοι ασχολούνται κατά κύριο επάγγελμα με 
την παραγωγή φυτικών ή ζωικών προϊόντων, υποχρεούνται όπως, κατά την 
καταβολή αυτών των ποσών στους δικαιούχους, παρακρατούν φόρο εισοδήματος, 
έναντι του φόρου που βαρύνει το δικαιούχο, ως εξής: 

α) Ποσοστό δύο τοις εκατό (2%), όταν το συνολικό ετήσιο ποσό αυτών είναι από 
δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) δραχμές έως πέντε 
εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές283. 

β) Ποσοστό πέντε τοις εκατό, όταν το συνολικό ετήσιο ποσό αυτών είναι από 
πέντε εκατομμύρια δραχμές (5.000.000) και πάνω. 

Εξαιρούνται της παρακράτησης αυτής οι επιχορηγήσεις ή επιδοτήσεις που 
χορηγούνται επί της παραγωγής ορεινών ή μειονεκτικών χωριών. Αν οι δικαιούχοι 
επιδοτήσεων ή επιχορηγήσεων δεν ασχολούνται κατά κύριο επάγγελμα με την 
παραγωγή φυτικών ή ζωικών προϊόντων, ο φόρος παρακρατείται με συντελεστή 
δέκα τοις εκατό (10%), εφόσον το συνολικό ετήσιο ποσό αυτών υπερβαίνει τις εκατό 
χιλιάδες (100.000) δραχμές284. 

 
Ν. 2992/2002 [2] 

Προστίθεται ότι ειδικά οι επιδοτήσεις ή επιχορηγήσεις επί της παραγωγής, που 
καταβάλλονται από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), δυνάμει καθεστώτων στήριξης, σε 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής που ασχολούνται με την 
παραγωγή φυτικών ή ζωικών προϊόντων και οι οποίες βαρύνουν τον Ειδικό 
Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), εξαιρούνται από την 
παρακράτηση φόρου εισοδήματος. 
[Σημείωση: Εφαρμογή για ποσά επιδοτήσεων ή επιχορηγήσεων που καταβάλλονται 
στους δικαιούχους από την 1η Δεκεμβρίου 2001. Στον ίδιο νόμο περιέχονται 
περαιτέρω διευκρινίσεις ειδικά για τις ποσότητες συσπόρου βάμβακος]. 

 
Ν. 3296/2004 [3] 

Κατάργηση άρθρου. 
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 Τα ποσά των δύο εκατομμυρίων και πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) και πέντε 
εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών αντικαταστάθηκαν με τα ποσά των επτά χιλιάδων 
τριακοσίων πενήντα (7.350) και δεκατεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων (14.7000) ευρώ 
αντίστοιχα, με τον Ν. 2948/2001. 
284

 Το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών αντικαταστάθηκε με το ποσό των 
τριακοσίων (300) ευρώ, με τον Ν. 2948/2001. 
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57 Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτές 
υπηρεσίες 
[Σημείωση: Για την εφαρμογή των παρακάτω διατάξεων, μέχρι και την παρακράτηση 
φόρου στην περίπτωση των αξιωματικών, ισχύουν κατά περίπτωση και οι διατάξεις 
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7, περί προσώπων που θεωρείται ότι 
βαρύνουν τον φορολογούμενο, καθώς και του άρθρου 59, περί αποδόσεως του 
φόρου με τριμηνιαίες δηλώσεις]. 
 

 
Μισθωτοί, συνταξιούχοι 

Ν. 2238/1994 [1] 
Στους αμειβομένους με μηνιαίο μισθό, τους συνταξιούχους και τους αμειβομένους με 
ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες με σχέση μίσθωσης εργασίας πάνω από 
ένα έτος στον ίδιο εργοδότη ή με σχέση μίσθωσης εργασίας αορίστου χρόνου, μετά 
από προηγούμενη αναγωγή του μισθού ή της σύνταξης ή του ημερομισθίου ή της 
αμοιβής, που ορίζεται με άλλη βάση, σε ετήσιο καθαρό εισόδημα, με συντελεστή στο 
καθαρό μηνιαίο ποσό, ως εξής: 

 
Ετήσιο καθαρό εισόδημα (σε 

δραχμές) 
Συντελεστής φόρου 

% 
Μέχρι 1.600.000 0% 
Από 1.600.001 – 2.000.000 2% 
Από 2.000.000 – 2.500.000 3% 
Από 2.500.001 – 3.000.000 4,5% 
Από 3.000.001 – 3.500.000 6% 
Από 3.500.001 – 4.500.000 8% 
Από 4.500.001 – 5.500.000 12% 
Από 5.500.001 – 7.000.000 16% 
Από 7.000.001 – 10.000.000 20% 
Από 10.000.001 – 
15.000.000 

24% 

Από 15.000.001 και άνω 30% 

 
Το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τους πιο πάνω συντελεστές μειώνεται 
ως εξής: 

α) Για το σύζυγο με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), εφόσον δεν τον επιβαρύνουν 
παιδιά. 

β) Για το φορολογούμενο που είναι έγγαμος ή άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος 
στον οποίο έχει ανατεθεί επιμέλεια τέκνων, με τα ακόλουθα ποσοστά: 

Δεκαπέντε τοις εκατό (15%), όταν βαρύνεται με ένα παιδί. 
Είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), όταν βαρύνεται με δύο παιδιά. 
Σαράντα τοις εκατό (40%), όταν βαρύνεται με τρία παιδιά. 
Πενήντα τοις εκατό (50%), όταν βαρύνεται με τέσσερα παιδιά και άνω. 

 
Ν. 2579/1998 [3] 

Καταργείται η άνω διάταξη και πλέον η παρακράτηση γίνεται με βάση την κλίμακα 
της παραγράφου 1 του άρθρου 9 και μα βάση τις μειώσεις τέκνων που ορίζονται 
στην πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου. 
O φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της παραγράφου 
μειώνεται κατά ποσοστό δυόμισι τοις εκατό (2,5%) κατά την παρακράτησή του και όχι 
κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) όπως ίσχυε. 
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Ν. 3091/2002 [6] 
Γίνεται ρητή αναφορά στην κλίμακα (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 9 των 
μισθωτών και συνταξιούχων και επιπλέον περιλαμβάνεται η διάταξη ότι το ποσό με 
το οποίο προσαυξάνεται το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου, λόγω τέκνων, 
μειώνει το ποσό του δεύτερου κλιμακίου και εάν αυτό δεν επαρκεί, το ποσό του 
τρίτου κλιμακίου.  
 

N. 3296/2004 [7] 
O φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της παραγράφου 
μειώνεται κατά ποσοστό ενάμισι τοις εκατό (1,5%) κατά την παρακράτησή του και όχι 
κατά ποσοστό δυόμισι τοις εκατό (2,5%) όπως ίσχυε. 
 

 
Αμειβόμενοι με ημερομίσθιο 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Στους αμειβομένους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου 
χρόνου αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, παρακρατείται φόρος με 
συντελεστή στο ακαθάριστο ποσό του ημερομισθίου, ο οποίος ορίζεται σε τρία τοις 
εκατό για ημερομίσθιο πάνω από έξι χιλιάδες (6.000) δραχμές. 

 
N. 2579/1998 [3] 

O φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της παραγράφου 
μειώνεται κατά ποσοστό δυόμισι τοις εκατό (2,5%) κατά την παρακράτησή του και όχι 
κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) όπως ίσχυε. 

 
Ν. 2873/2000 [4] 

Αυξάνεται το ημερομίσθιο πάνω από το οποίο εφαρμόζεται συντελεστής 
παρακράτησης φόρου, από έξι χιλιάδες (6.000) σε οκτώ χιλιάδες (8.000)δραχμές285. 

 
N. 3296/2004 [7] 

O φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της παραγράφου 
μειώνεται κατά ποσοστό ενάμισι τοις εκατό (1,5%) κατά την παρακράτησή του και όχι 
κατά ποσοστό δυόμισι τοις εκατό (2,5%) όπως ίσχυε. 
 

 
Αμοιβές υπερωριακής εργασίας 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Εφαρμόζεται συντελεστής παρακράτησης φόρου είκοσι τοις εκατό (20%) στις 
καθαρές αμοιβές για υπερωριακή εργασία, επιχορηγήσεις, επιδόματα, αποζημιώσεις 
και σε κάθε άλλου είδους πρόσθετες αμοιβές ή παροχές, οι οποίες καταβάλλονται 
τακτικά ή έκτακτα και δεν συνεντέλλονται με τις τακτικές αποδοχές. 

 
Ν. 2579/1998 [3] 

Αυξάνεται ο συντελεστής παρακράτησης φόρου, από δεκαπέντε τοις εκατό (15%) σε 
είκοσι τοις εκατό (20%). 
O φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της παραγράφου 
μειώνεται κατά ποσοστό δυόμισι τοις εκατό (2,5%) κατά την παρακράτησή του και όχι 
κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) όπως ίσχυε. 

 

                                                
285

 Με τον Ν. 2948/2001, το ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000) δραχμών μετατράπηκε στο 
ποσό των είκοσι τέσσερα (24) ευρώ. 
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Ν. 2892/2001 [5] 
Καταργείται η αναφορά των αποζημιώσεων286 και προστίθεται ότι ειδικά σε 
περίπτωση πολλαπλής απασχόλησης των ωρομίσθιων καθηγητών κάθε ειδικότητας, 
από τους εργοδότες εκτός από εκείνον που καταβάλλει τις μεγαλύτερες αποδοχές, 
μηνιαίως, εφαρμόζεται συντελεστής δέκα τοις εκατό (10%). 

 
N. 3296/2004 [7] 

O φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της παραγράφου 
μειώνεται κατά ποσοστό ενάμισι τοις εκατό (1,5%) κατά την παρακράτησή του και όχι 
κατά ποσοστό δυόμισι τοις εκατό (2,5%) όπως ίσχυε. 
 

 
Αναδρομικά εισοδήματα 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Εφαρμόζεται συντελεστής παρακράτησης φόρου σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό 
(15%) στα εισοδήματα που καταβάλλονται αναδρομικά, όπως αυτά αναφέρονται στο 
άρθρο 46 περί χρόνου απόκτησης εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες, 
ανεξάρτητα από το έτος στο οποίο ανάγονται για να φορολογηθούν τα εισοδήματα 
αυτά. με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%). 

 
Ν. 2579/1998 [3] 

Αυξάνεται ο συντελεστής παρακράτησης φόρου, από δεκαπέντε τοις εκατό (15%) σε 
είκοσι τοις εκατό (20%). 
O φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της παραγράφου 
μειώνεται κατά ποσοστό δυόμισι τοις εκατό (2,5%) κατά την παρακράτησή του και όχι 
κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) όπως ίσχυε. 

 
N. 3296/2004 [7] 

O φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της παραγράφου 
μειώνεται κατά ποσοστό ενάμισι τοις εκατό (1,5%) κατά την παρακράτησή του και όχι 
κατά ποσοστό δυόμισι τοις εκατό (2,5%) όπως ίσχυε. 
 

 
Συντάξεις 

 
Ν. 2579/1998 [3] 

Στο καθαρό ποσό των συντάξεων ή άλλων παροχών παρόμοιας φύσης, που 
καταβάλλονται από ταμεία επικουρικά, μετοχικά, αρωγής ή αλληλοβοήθειας και δεν 
εμπίπτουν στις διατάξεις της περίπτωσης α, περί μισθωτών συνταξιούχων, ο φόρος 
υπολογίζεται ως εξής: 
 

                                                
286

 Εκτός αν περιλαμβάνονται στην αναφορά των κάθε είδους πρόσθετων αμοιβών ή 
παροχών. 
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Πριν Μετά 

Καθαρά ποσά ετησίως Συντελεστής % 
Καθαρά ποσά 
ετησίως 

Συντελεστής % 

Καθαρό ποσό 
παροχής < 600.000 
δρχ.

287
 

5% 
Καθαρό ποσό 
παροχής < 
600.000 δρχ.

288
 

5% 

Καθαρό ποσό 
παροχής > 600.000 
δρχ. 

5% 
Καθαρό ποσό 
παροχής > 
600.000 δρχ. 

10% 

Καθαρό ποσό 
παροχής > 1.400.000 
δρχ. 

10% 
Καθαρό ποσό 
παροχής > 
1.400.000 δρχ. 

15% 

[Σημείωση: Τα ποσά των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) και ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων (1.400.000) 
δραχμών αντικαταστάθηκαν με τα ποσά των χιλίων επτακοσίων εξήντα (1.760) και τεσσάρων χιλιάδων εκατό (4.100) 
ευρώ αντίστοιχα, με τον Ν. 2948/2001]. 

 
O φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της παραγράφου 
μειώνεται κατά ποσοστό δυόμισι τοις εκατό (2,5%) κατά την παρακράτησή του και όχι 
κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) όπως ίσχυε. 

 
Ν. 2954/2001 [5] 

Τα ποσά των χιλίων επτακοσίων εξήντα (1.760) ευρώ αυξάνεται σε δύο χιλιάδες 
πενήντα τέσσερα (2.054) ευρώ. 

 
Ν. 3296/2004 [7] 

Αύξηση των ποσών από δύο χιλιάδες πενήντα τέσσερα (2.054) και τέσσερις χιλιάδες 
εκατό (4.100) ευρώ σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) και τέσσερις χιλιάδες 
πεντακόσια (4.500) ευρώ αντίστοιχα. 
O φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της παραγράφου 
μειώνεται κατά ποσοστό ενάμισι τοις εκατό (1,5%) κατά την παρακράτησή του και όχι 
κατά ποσοστό δυόμισι τοις εκατό (2,5%) όπως ίσχυε. 
 

 
Αμοιβές αξιωματικών και κατώτερου πληρώματος289 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Παρακρατείται φόρος στις αμοιβές των αξιωματικών του εμπορικού ναυτικού για τις 
υπηρεσίες που παρέχουν σε πλοία, καθώς και για τις αμοιβές του ιπτάμενου 
προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 4 του 
άρθρου 9 περί φόρου των αμοιβών αυτών. 
 

Ν. 2459/1997 [2] 
Ο φόρος που παρακρατείται στις αμοιβές των αξιωματικών του εμπορικού ναυτικού 
περιλαμβάνει μόνο τις υπηρεσίες στα εμπορικά πλοία και όχι γενικά στα πλοία όπως 
ίσχυε. Συμπεριλαμβάνεται και το κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού. 

 
N. 2579/1998 [3] 

                                                
287

 Εφόσον πρόκειται για παροχή που καταβάλλεται σε δικαιούχο, ο οποίος λαμβάνει 
παροχές μέχρι αυτό το ποσό από το δεύτερο και καθένα μετά το δεύτερο από τους πιο πάνω 
φορείς της πρώτης παραγράφου. Εννοείται πλην των επικουρικών ταμείων. 
288

 Δεν ισχύει η προϋπόθεση της υποσημείωσης 287. 
289

 Βλέπε κατηγορία εξεύρεσης εισοδήματος στην ανάλυση των φοροαπαλλαγών. 
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O φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της παραγράφου 
μειώνεται κατά ποσοστό δυόμισι τοις εκατό (2,5%) κατά την παρακράτησή του και όχι 
κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) όπως ίσχυε. 

 
N. 3296/2004 [7] 

O φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της παραγράφου 
μειώνεται κατά ποσοστό ενάμισι τοις εκατό (1,5%) κατά την παρακράτησή του και όχι 
κατά ποσοστό δυόμισι τοις εκατό (2,5%) όπως ίσχυε. 
 

 
Εφημερίες ιατρών 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Στο μηνιαίο εισόδημα από αμοιβές για υπηρεσία ενεργού εφημερίας, που αποκτούν 
οι ιατροί που είναι ενταγμένοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), οι πανεπιστημιακοί 
ιατροί που δεν ασκούν ελευθέριο επάγγελμα και οι ειδικευόμενοι ιατροί που διέπονται 
από τις διατάξεις του ν. 1397/1983 (ΦΕΚ 143 Α΄)290, για ποσό που αντιστοιχεί σε δύο 
(2) ημέρες ενεργού κατά μήνα εφημερίας, ο φόρος υπολογίζεται και παρακρατείται με 
βάση την κλίμακα 9, όταν οι αμοιβές αυτές συνεντέλλονται σε μισθοδοτική κατάσταση 
μαζί με τις άλλες αποδοχές του δικαιούχου ή με βάση τους συντελεστές της 
περίπτωσης γ291 όταν αυτές εντέλλονται με χωριστή κατάσταση. Για το ποσό που 
αντιστοιχεί στις υπόλοιπες ημέρες ενεργού εφημερίας παρακρατείται φόρος με 
συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) και με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η 
φορολογική υποχρέωση για το ποσό των αμοιβών αυτών. Ο φορολογούμενος όμως 
μπορεί το ποσό των ετήσιων αμοιβών του προηγούμενου εδαφίου, για τις οποίες 
παρακρατήθηκε φόρος με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), να το περιλάβει στη 
δήλωσή του, του οικείου οικονομικού έτους και να υπαχθεί σε φόρο με βάση την 
κλίμακα του άρθρου 9. 

 
Ν. 2648/1998 [3] 

Στην περίπτωση αυτή εντάσσονται και οι ιατροί πλήρους απασχόλησης του 
Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) που διέπονται από τις διατάξεις του 
άρθρου 16 του ν. 1666/1986 (ΦΕΚ 200 Α΄)292.  
[Σημείωση: Εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1ης Ιανουαρίου 1998 
και μετά]. 

 
Ν.2892/2001 [5] 

Πλέον στο ποσό που αντιστοιχεί αθροιστικά σε δύο (2) ημέρες ενεργού εφημερίας, 
δύο (2) ημέρες μικτής εφημερίας και δύο (2) ημέρες εφημερίας ετοιμότητας κατά 
μήνα, υπολογίζεται και παρακρατείται ο φόρος με βάση την κλίμακα 9. Η 
παρακράτηση του φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) εφαρμόζεται στο 
ποσό που αντιστοιχεί στις υπόλοιπες ημέρες ενεργού, μεικτής και ετοιμότητας 
εφημερίας. 
 

 
Επιδόματα 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Τα επιδόματα της παραγράφου 3 του άρθρου 45293, η οποία παραπέμπει στα 
επιδόματα των παραγράφων 1, 2, 3 και 6 του άρθρου 63 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 

                                                
290

 Εθνικό σύστημα υγείας. 
291

 Δεν γίνεται αναφορά σε ποιόν συντελεστή αναφέρεται η διάταξη. Πιθανόν εννοείται η 
περίπτωση γ της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, περί αμοιβών υπερωριακής εργασίας. 
292

 Οδοντοτεχνικό επάγγελμα-οδοντοτεχνικά εργαστήρια και άλλες διατάξεις. 
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Α΄)294, φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή φόρου δέκα τοις εκατό (10%). Το 
ποσό του φόρου, που προκύπτει, παρακρατείται κατά την καταβολή των επιδομάτων 
από τον υπόχρεο για την καταβολή τους. Οι δικαιούχοι μπορούν να περιλάβουν το 
συνολικό ποσό αυτών των επιδομάτων στην ετήσια δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους, για να φορολογηθούν με βάση την 
κλίμακα του άρθρου 9. Στην περίπτωση αυτή, για το συμψηφισμό του φόρου που 
παρακρατήθηκε, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του ίδιου άρθρου. 

 
Ν. 3522/2006 [8] 

Κατάργηση διάταξης. 
 

                                                                                                                                       
293

 Η παράγραφος 3 του άρθρου 45 αναφέρει ότι τα εν λόγω επιδόματα λογίζονται ως 
εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, το οποίο αποκτάται κατά την καταβολή του. 
294

 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. 
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58 Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από αμοιβές 
ελευθερίων επαγγελμάτων 
 

Ν. 2579/1998 [2] 
Αυξάνεται ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στο εισόδημα από αμοιβές 
ελευθέριου επαγγέλματος, από δεκαπέντε τοις εκατό (15%) σε είκοσι τοις εκατό 
(20%) επί του ακαθάριστου ποσού των αμοιβών.  

 
Ν. 2753/1999 [3] 

Προστίθεται ότι οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης ε της 
παραγράφου 1 του άρθρου 55 εφαρμόζονται ανάλογα. Το εδάφιο αυτό όπως 
προστέθηκε με τον ίδιο νόμο, ορίζει ότι υπόκειται σε παρακράτηση φόρου είκοσι τοις 
εκατό (20%) το ακαθάριστο ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλει ο εκμισθωτής 
στο μισθωτή, σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εμπορικής μίσθωσης 
ακινήτου, με βάση νόμο ή μετά από δικαστική απόφαση ή μετά από συμφωνία 
μεταξύ των διαδίκων που παραιτήθηκαν της σχετικής δίκης. 

 
Ν. 2873/2000 [4] 

Καταργείται η διάταξη που όριζε ότι ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει να 
παρακρατηθεί φόρος με μεγαλύτερο συντελεστή. 

 
Ν. 3220/2004 [5] 

Προστίθεται ότι ειδικά για τις παροχές μη έμμισθης υπηρεσίας που καταβάλλονται 
από τους εκμεταλλευτές επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, ο παραπάνω 
συντελεστής δεκαπέντε τοις εκατό (15%)295 περιορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό 
(10%). 
[Σημείωση: Εφαρμογή για αμοιβές που καταβάλλονται από 1ης Ιανουαρίου 2004]. 

 
Ν. 3763/2009 [6] 

Προστίθεται ότι εξαιρούνται της παρακράτησης φόρου εισοδήματος όσοι αποκτούν 
εισόδημα από τη διανομή διαφημιστικών εντύπων το οποίο δεν υπερβαίνει το ποσό 
των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ετησίως. 

                                                
295

 Ο συντελεστής δεκαπέντε τοις εκατό (15%) εφαρμόζεται επί των αμοιβών που 
καταβάλλουν οι υπόχρεοι της παραγράφου σε τρίτους, εξαιρουμένων των προσώπων της 
παραγράφου 3 του άρθρου 2 του πδ 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α΄), για μεσιτείες, προμήθειες, 
αμοιβές ή άλλες κάθε είδους παροχές μη έμμισθης υπηρεσίας, ενοίκια αυτοκινήτων, 
μηχανημάτων ή άλλων κινητών πραγμάτων, εφόσον σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ορίζεται 
από το πδ 186/1992 η έκδοση θεωρημένου αποδεικτικού στοιχείου από το δικαιούχο των 
αμοιβών αυτών.  
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59 Απόδοση του φόρου με τριμηνιαίες δηλώσεις 
 

Ν. 2579/1998 
Το άρθρο 59 μετονομάζεται ως «Απόδοση του φόρου με διμηνιαίες δηλώσεις». 
 

 
Απόδοση φόρου 

 
Ν. 2459/19997 [2] 

Προστίθενται και οι περιπτώσεις των άρθρων 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 14296, στις 
οποίες οι υπόχρεοι παρακράτησης φόρου υποχρεούνται να αποδίδουν αυτόν με 
εφάπαξ καταβολή στη ΔΟΥ της περιφέρειας στην οποία έγινε η καταβολή των 
ποσών, για τα οποία έγινε η παρακράτηση, μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο των 
μηνών Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου και Ιανουαρίου κάθε έτους με προσωρινή 
δήλωση, η οποία περιλαμβάνει τα ακαθάριστα ποσά που έχουν καταβληθεί στο 
προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο και το φόρο που παρακρατήθηκε. 

 
Ν. 2579/1998 [3] 

Η απόδοση του φόρου γίνεται με διμηνιαίες δηλώσεις και η καταβολή των ποσών 
πρέπει να γίνεται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο των μηνών Μαρτίου, Μαΐου, 
Ιουλίου, Σεπτεμβρίου, Νοεμβρίου και Ιανουαρίου, με προσωρινή δήλωση, η οποία 
περιλαμβάνει τα ακαθάριστα ποσά που έχουν καταβληθεί στο προηγούμενο 
ημερολογιακό δίμηνο και το φόρο που παρακρατήθηκε. 

 
Ν. 2753/1999 [4] 

Ο φόρος αποδίδεται στη ΔΟΥ της έδρας των υπόχρεων και όχι όπως ίσχυε, της 
περιφέρειας στην οποία έγινε η καταβολή των ποσών. Επίσης ο φόρος αποδίδεται 
μέχρι την 20ή ημέρα των πιο πάνω μηνών. Προστίθεται ότι η υποβολή της δήλωσης 
πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του φορολογουμένου, με 
αρχή για το ψηφίο 1 την 20ή ημέρα των μηνών αυτών και ολοκληρώνεται μέσα σε 
ένδεκα (11) εργάσιμες ημέρες. 
 

 
Απασχόληση ή καταβολή συντάξεων άνω των πεντακοσίων προσώπων 

 
Ν. 2753/1999 [4] 

Ο υπόχρεος υποχρεούται να αποδίδει τα ποσά που παρακράτησε μέχρι την εικοστή 
(20ή) ημέρα του επόμενου από την παρακράτηση μήνα και όχι μέσα στο πρώτο 
δεκαπενθήμερο του επόμενου από την παρακράτηση μήνα όπως ίσχυσε. 
Προστίθεται επιπλέον, ότι για την υποβολή της δήλωσης έχουν εφαρμογή τα 
αναφερόμενα στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. 
 

 
Οριστικές δηλώσεις 

 
Ν. 2579/1998 [3] 

Το μήνα Μάρτιο, η οριστική δήλωση που δίδεται πρέπει να περιλαμβάνει πλέον και 
το ποσό του φόρου που αναλογεί επ’ αυτών βάσει της κλίμακας του άρθρου 9, το 
ποσό του φόρου που οφείλεται μετά την έκπτωση από τον αναλογούντα φόρο του 
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 Όπως οι παράγραφοι προστέθηκαν με τον ίδιο νόμο. Για περισσότερες λεπτομέρειες 
βλέπε άρθρο 14 περί αυτοτελούς φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες και τις 
τρεις παραγράφους περί επιβολής αυτοτελούς φορολόγησης του Ν. 2459/1997. 
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ποσοστού που ορίζεται με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 
του άρθρου 57, καθώς και το υπόλοιπο για καταβολή ποσό φόρου, το οποίο θα 
καταβάλλεται εφάπαξ με την υποβολή της δήλωσης. Καταργείται η διάταξη ότι η 
δήλωση αυτή δεν παράγει έννομα αποτελέσματα αν ο υπόχρεος δεν έχει επιδώσει 
τις οικείες προσωρινές δηλώσεις ή δεν έχει αποδώσει με αυτές ολόκληρο το ποσό 
της οφειλής που προκύπτει στις αντίστοιχες περιόδους. 

 
Ν. 2954/2001 [5] 

Ορίζεται περιθώριο η τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του 
Μαρτίου και όχι γενικά μέσα στο Μάρτιο όπως ίσχυσε. Η οριστική δήλωση δίδεται 
στον προϊστάμενο της ΔΟΥ της έδρας του υπόχρεου κι όχι σε αυτόν της περιφέρειας 
στην οποία καταβλήθηκαν οι αμοιβές από τις οποίες ενεργείται η παρακράτηση 
όπως ίσχυσε. 
[Σημείωση: Εφαρμόζεται για οριστικές δηλώσεις οικονομικού έτους 2001 και μετά, οι 
οποίες περιλαμβάνουν αποδοχές και συντάξεις που καταβλήθηκαν μέσα στο έτος 
2000 και μετά]. 
 

 
Αμοιβές αξιωματικών εμπορικού ναυτικού 

 
Ν. 2992/2002 [6] 

Προστίθεται ότι οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται και για το 
κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού. 
[Σημείωση: Εφαρμογή για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2002 
και μετά]. 
 

 
Εξαιρέσεις 

 
Ν. 2753/1999 [4] 

Κατάργηση της παραγράφου η οποία όριζε ότι με αποφάσεις του Υπουργού 
Οικονομικών μπορεί να μεταφέρεται, για ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων, η 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 1, στις 16, 17 και 
18 του μήνα απόδοσης του φόρου και να κατανέμονται σε αυτές οι υπόχρεοι με βάση 
την αλφαβητική σειρά της επωνυμίας ή του τίτλου τους. Επίσης με τις ίδιες 
αποφάσεις μπορούσε να ορίζεται ως αρμόδια για την είσπραξη του φόρου που 
παρακρατούν νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή δημόσιες 
επιχειρήσεις και οργανισμοί από μισθούς, ημερομίσθια ή κάθε είδους παροχές ή 
αμοιβές που καταβάλλουν σε πρόσωπα που απασχόλησαν σε υποκαταστήματα, 
πρατήρια ή σε άλλες μονάδες τους που λειτουργούν εκτός της έδρας τους, η δημόσια 
οικονομική υπηρεσία της έδρας τους και να καθορίζεται το περιεχόμενο της 
προσωρινής και οριστικής δήλωσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την 
εφαρμογή του άρθρου αυτού. 
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60 Απόδοση του φόρου με μηνιαίες δηλώσεις 
 
Απόδοση φόρου 

 
Ν. 2753/1999 [5] 

Ο φόρος αποδίδεται στη ΔΟΥ της έδρας των υπόχρεων και όχι της περιφέρειας στην 
οποία έγινε η καταβολή των ποσών όπως ίσχυσε. 

 

 
Εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και μισθωτές υπηρεσίες 

 
Ν. 2386/1996 [2] 

Προστίθεται η περίπτωση της παραγράφου 8 του άρθρου 13, ιδιοκτήτες δρομώνων 
ίππων και αφαιρείται η περίπτωση της παραγράφου1 του άρθρου 13, περί 
αυτοτελούς φορολόγησης εισοδήματος από επιχειρήσεις ή επαγγέλματα, η οποία 
αναφερόταν στην αυτοτελή φορολόγηση κέρδους ή ωφέλειας είτε από τη μεταβίβαση 
εταιρικού μεριδίου ολόκληρης της επιχείρησης είτε από την εκχώρηση ή μεταβίβαση 
αυτοτελώς κάθε δικαιώματος το οποίο είναι συναφές με την άσκηση της επιχείρησης 
ή του επαγγέλματος είτε από τη μεταβίβαση άδειας κυκλοφορίας των αυτοκινήτων 
οχημάτων ή μοτοσικλετών δημόσιας χρήσης297. Τέλος διαγράφεται η αναφορά της 
περίπτωσης η της παραγράφου 1 του άρθρου 55, διαγραφή η οποία αποτελεί 
διόρθωση από τη στιγμή που εντός της άνω περίπτωση γίνεται αναφορά στο άρθρο 
59 περί διμηνιαίας δήλωσης. 

 
Ν. 2459/1997 [3] 

Στην υποχρέωση εφάπαξ απόδοσης φόρου μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του 
επόμενου από την παρακράτηση μήνα στη ΔΟΥ, στην περιφέρεια της οποίας έγινε η 
καταβολή των ποσών για τα οποία παρακρατήθηκε ο φόρος, περιλαμβάνονται και 
όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 8 περί κατοχής 
και εκμετάλλευσης δρομώνων ίππων, 9 περί πάσης φύσεως παροχές στα πρόσωπα 
που εκλέγονται για τον πρώτο και δεύτερο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, 10 περί 
καταβαλλόμενων αμοιβών από το Ελληνικό Δημόσιο κ.λπ.298 σε ξένα καλλιτεχνικά 
συγκροτήματα ή μεμονωμένους καλλιτέχνες ξένων χωρών και 11 περί 
καταβαλλόμενων χρηματικών ποσών σε αθλητές εθνικών ομάδων του άρθρου 13 
περί αυτοτελής φορολόγησης εισοδήματος από επιχειρήσεις ή επαγγέλματα. Οι 
παράγραφοι 9, 10 και 11 του άρθρου 13 προστέθηκαν με τον ίδιο νόμο 2459/1997. 

 
Ν. 2579/1998 [4] 

Περιλαμβάνεται και η παράγραφος 12 του άρθρου 13, η οποία προστέθηκε με τον 
ίδιο νόμο και αναφέρεται στα χρηματικά ποσά που παρέχονται σε όσους 
συμμετέχουν σε ραδιοφωνικού, τηλεοπτικούς και λοιπούς παρεμφερείς 
διαγωνισμούς. 

 
Ν. 3091/2002 [6] 

Με τον Ν. 2753/1999 οι άνω παράγραφοι 8 έως και 12 του άρθρου 13, 
μετονομάστηκαν σε 9 έως και 13 αντίστοιχα. Η αναφορά όμως στο άρθρο 60 δεν 
άλλαξε και κατά αυτόν τον τρόπο δεν συμπεριλαμβανόταν η αρχική περίπτωση 12 

                                                
297

 Με τον ίδιο νόμο προστέθηκε εντός της παραγράφου 1 του άρθρου 13 διάταξη περί 
εφάπαξ καταβολής του φόρου. 
298

 Επίσης από τους δήμους και τις κοινότητες του Κράτους, τον Ελληνικό Οργανισμό 
Τουρισμού (ΕΟΤ), το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, τον Οργανισμό Μεγάρου 
Μουσικής Αθηνών, τον Οργανισμό Πολιτιστικής Πρωτεύουσας τις Ευρώπης – Θεσσαλονίκη 
1997 – καθώς και το σύλλογο «Οι φίλοι τις Μουσικής». 
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του άρθρου 13, περί χρηματικών ποσών σε όσους συμμετέχουν σε ραδιοφωνικούς, 
τηλεοπτικούς και λοιπούς διαγωνισμούς. Συμπεριλήφθηκε η πρώην περίπτωση 8, η 
οποία μετονομάστηκε σε 9, του άρθρου 13 περί αλλοδαπών εταιριών και 
οργανισμών που αναλαμβάνουν την εργοληπτική κατασκευή δημοσίων ή ιδιωτικών 
τεχνικών έργων στην Ελλάδα. Με τον Ν. 3091/2002 αλλάζει η αναφορά στις 
παραγράφους 9 έως και 13. 
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61 Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης 
 
Υπόχρεοι υποβολής και όρια εισοδήματος 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

 

Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης 

Κάθε φυσικό πρόσωπο για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 και: 
 

1. Ετήσιο φορολογούμενο εισόδημα > 400.000 δραχμές 

2. Ετήσιο φορολογούμενο εισόδημα < 400.000 δραχμές εφόσον στο εισόδημα 
περιλαμβάνεται και ζημία από εμπορική ή γεωργική επιχείρηση, την οποία δικαιούται 
κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 να συμψηφίσει με εισοδήματα του ίδιου και των 
επόμενων ετών

299
. 

3. Ετήσιο φορολογούμενο εισόδημα > 800.000 δραχμές αν αποκτά αποκλειστικώς 
εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, έχει την κατοικία του στην Ελλάδα και δεν 
συντρέχει μία εκ των περιπτώσεων

300
 α, β, στ, ζ, ή ια της παρούσης παραγράφου. 

4. Ετήσιο καθαρό γεωργικό εισόδημα > 1.000.000 δραχμές αν είναι κατά κύριο 
επάγγελμα αγρότης, έχει την κατοικία του στην Ελλάδα και δεν συντρέχει μία εκ των 
περιπτώσεων α έως ια της παρούσης παραγράφου. 

 
[Σημείωση: Τα ποσά των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000), οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) 
και ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών αντικαταστάθηκαν με τα ποσά των χιλίων 
διακοσίων (1.200), δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) και τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ 
αντίστοιχα με τον Ν. 2948/2001].  

 
Ν. 3091/2002 [6] 

Αύξηση ορίων από χίλια διακόσια (1.200) και δύο χιλιάδες τετρακόσια (2.400) ευρώ 
σε τρεις χιλιάδες (3.000) και έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ αντίστοιχα. 
Η άνω περίπτωση 3 του πίνακα τροποποιείται ως εξής: 
Φυσικά πρόσωπα τα οποία αποκτούν εισόδημα αποκλειστικά από μισθωτές 
υπηρεσίες και δεν συντρέχει μία εκ των περιπτώσεων α, β, στ, ζ, ή ια της παρούσης 
παραγράφου, δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση, εφόσον: 

α) Το ετήσιο φορολογούμενο εισόδημά τους είναι μέχρι έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ 
και κατοικούν στην Ελλάδα ή 

β) Το ετήσιο φορολογούμενο εισόδημα ανεξαρτήτως ποσού προέρχεται από έναν 
μόνο φορέα, ο οποίος έχει διενεργήσει τελική εκκαθάριση φόρου σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παραγράφου3 του άρθρου 59301. 

Τα πρόσωπα της περίπτωσης β εφόσον το ετήσιο φορολογούμενο εισόδημά τους 
είναι πάνω από έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ, αντί δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 
υποβάλλουν απλουστευμένη δήλωση εισοδηματικής κατάστασης. 

 
Ν. 3296/2004 [7] 

Όσον αφορά την άνω περίπτωση α, ο υπόχρεος δεν είναι απαραίτητο να κατοικεί 
στην Ελλάδα αλλά να έχει την κατοικία του στην Ελλάδα. Επίσης καταργείται η 
αναφορά στην περίπτωση β και προστίθεται η αναφορά στην αρχική περίπτωση θ, η 
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Παράλειψη του υπόχρεου να επιδώσει μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους 
δήλωση, η οποία αναγράφει τη ζημία που προέκυψε στο ίδιο ή τα προηγούμενα αυτού 
οικονομικά έτη, του στερεί το δικαίωμα να τη συμψηφίσει. 
300

 Οι περιπτώσεις αυτές αναλύονται παρακάτω, ασχέτως εάν περιήλθαν μετατροπές. 
301

 Το άρθρο 59 αναφέρεται στην απόδοση του φόρου με διμηνιαίες δηλώσεις. 
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οποία με τον ίδιο νόμο μετονομάστηκε σε περίπτωση η. Τέλος καταργείται η 
δυνατότητα απλουστευμένης δήλωσης εισοδηματικής κατάστασης, όπως το εδάφιο 
αυτό προστέθηκε με τον Ν. 3091/2002. 

 
Ν. 3522/2006 [8] 

Προστίθεται ότι η δήλωση για το συμψηφισμό της ζημίας αναγράφει τη ζημία που 
προέκυψε στο ίδιο οικονομικό έτος κι όχι στο ίδιο ή στα προηγούμενα οικονομικά έτη 
όπως ίσχυσε. Προστίθεται επίσης ρητή αναφορά στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 
αναφέροντας ότι παράλειψη αυτής της δήλωσης στερεί το δικαίωμα συμψηφισμού 
που ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4. Και οι δύο αυτές διορθώσεις 
αποτελούν διορθώσεις επί της συντακτικής ορθότητας και όχι ουσιώδεις. 
[Σημείωση: Οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή και για υποθέσεις που εκκρεμούν 
ενώπιον των φορολογικών αρχών και των διοικητικών δικαστηρίων] 

 

 
Περιπτώσεις υπόχρεων σε υποβολή δήλωσης των εισοδημάτων τους, ανεξάρτητα 
από το αν υπόκεινται ή όχι σε φόρο κατά τις διατάξεις του παρόντος είναι: 
α. Κάτοχοι αυτοκινήτου ή ημιφορτηγού 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Οι κύριοι ή κάτοχοι επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ή ημιφορτηγού-εκτός 
από αγροτικό ημιφορτηγό-ή μοτοσικλέτας από 500 κυβικά εκατοστά και πάνω ή 
κότερου ή θαλαμηγού ή ακάτου ή αεροσκάφους ή αυτοκινήτου μικτής χρήσης ή 
αυτοκινήτου τύπου JEEP ή σκαφών αναψυχής, καθώς και όσοι έχουν στη διάθεσή 
τους για τις ατομικές ή οικογενειακές τους ανάγκες τέτοιου είδους μεταφορικά μέσα, 
τα οποία ανήκουν είτε στη σύζυγό τους είτε στα μέλη που τους βαρύνουν, είτε σε 
εταιρείες στις οποίες μετέχουν ως εταίροι, διαχειριστές ή είναι πρόεδροι και ασκούν 
πραγματική διοίκηση ή είναι διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι. 

 
Ν. 2459/1997 [2] 

Καταργείται η αναφορά περί άσκησης πραγματικής διοίκησης και πλέον 
συμπεριλαμβάνονται και οι διοικητές. Στους εντεταλμένους συμβούλους 
περιλαμβάνονται μόνο εκείνοι ανώνυμης εταιρείας. 

 
Ν. 3091/2002 [6] 

Καταργείται η περίπτωση της μοτοσικλέτας και προστίθεται η εξαίρεση αυτοκινήτων 
ή σκαφών αναψυχής που δεν λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της 
συνολικής ετήσιας δαπάνης διαβίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18302. 
Τέλος, καταργείται η αναφορά στους διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους ΑΕ. 
 

 
Περιπτώσεις υπόχρεων σε υποβολή δήλωσης των εισοδημάτων τους, ανεξάρτητα 
από το αν υπόκεινται ή όχι σε φόρο κατά τις διατάξεις του παρόντος είναι: 
β. Προσωπική υπηρεσία 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Όσοι διατηρούν στη προσωπική τους υπηρεσία ένα ή περισσότερα πρόσωπα ως 
μισθωτούς.  

 
Ν. 3296/2004 [7] 

Κατάργηση περίπτωσης.  
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 Με τον Ν. 3091/2002 προστέθηκε στο άρθρο 18 ότι εάν ο υπόχρεος ή η σύζυγός του 
έχουν στην κυριότητα ή κατοχή τους περισσότερα του ενός σκάφη, ολικού μήκους μέχρι δέκα 
μέτρα, το τεκμήριο δεν εφαρμόζεται για εκείνο το σκάφος με τη μεγαλύτερη τεκμαρτή δαπάνη. 
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Περιπτώσεις υπόχρεων σε υποβολή δήλωσης των εισοδημάτων τους, ανεξάρτητα 
από το αν υπόκεινται ή όχι σε φόρο κατά τις διατάξεις του παρόντος είναι: 
γ. επιχείρηση ή ελ. επάγγελμα 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Όσοι ασκούν ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα. 
 

 
Περιπτώσεις υπόχρεων σε υποβολή δήλωσης των εισοδημάτων τους, ανεξάρτητα 
από το αν υπόκεινται ή όχι σε φόρο κατά τις διατάξεις του παρόντος είναι: 
δ. Μετοχή σε επιχειρήσεις 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Όσοι μετέχουν σε προσωπική ή περιορισμένης ευθύνης εταιρία ή κοινοπραξία ή 
κοινωνία ή αστική εταιρία που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα. 

 

 
Περιπτώσεις υπόχρεων σε υποβολή δήλωσης των εισοδημάτων τους, ανεξάρτητα 
από το αν υπόκεινται ή όχι σε φόρο κατά τις διατάξεις του παρόντος είναι: 
ε. Εκμίσθωση ακινήτων 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Όσοι έχουν εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) 
δραχμές το έτος. 

 
Ν. 2873/2000 [4] 

Αυξάνεται το ποσό από πενήντα χιλιάδες (50.000) σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) 
δραχμές303. 
 

 
Περιπτώσεις υπόχρεων σε υποβολή δήλωσης των εισοδημάτων τους, ανεξάρτητα 
από το αν υπόκεινται ή όχι σε φόρο κατά τις διατάξεις του παρόντος είναι: 
στ. Αγορά ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Όσοι αγοράζουν ακίνητα ή ανεγείρουν οικοδομή. 
 

 
Περιπτώσεις υπόχρεων σε υποβολή δήλωσης των εισοδημάτων τους, ανεξάρτητα 
από το αν υπόκεινται ή όχι σε φόρο κατά τις διατάξεις του παρόντος είναι: 
ζ. Δευτερεύουσα κατοικία 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Όσοι διατηρούν δευτερεύουσα κατοικία ή κατοικούν σε οικοδομή πάνω από εκατόν 
πενήντα (150) τετραγωνικά μέτρα. 

  
Ν. 2753/1999 [3] 

Εξαιρούνται οι κάτοικοι αλλοδαπής εφόσον διατηρούν στην Ελλάδα δευτερεύουσα 
κατοικία μέχρι 150 τετραγωνικά μέτρα. 

                                                
303

 Με τον Ν. 2948/2001 αντικαταστάθηκε το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) 
δραχμών με το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ.  
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Ν. 3091/2002 [6] 

Αυξάνεται μόνο το όριο κατοίκησης σε οικοδομή από εκατόν πενήντα (150) σε 
διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα. Προστίθεται και η περίπτωση διατήρησης μίας ή 
περισσοτέρων δευτερευουσών κατοικιών με συνολική επιφάνεια πάνω από εκατόν 
πενήντα (150) τετραγωνικά μέτρα. Καταργείται η εξαίρεση των κατοίκων αλλοδαπής 
που προστέθηκε με τον Ν. 2753/1999. 
 

 
Περιπτώσεις υπόχρεων σε υποβολή δήλωσης των εισοδημάτων τους, ανεξάρτητα 
από το αν υπόκεινται ή όχι σε φόρο κατά τις διατάξεις του παρόντος είναι: 
η. Αγρότες που λαμβάνουν επιδοτήσεις ή καλλιεργητικά δάνεια 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Όσοι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, εφόσον λαμβάνουν επιδοτήσεις ποσού 
άνω των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών, για προϊόντα φυτικής 
παραγωγής ή επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (750.000) δραχμών, για προϊόντα 
ζωικής παραγωγής. Επίσης, όσοι λαμβάνουν καλλιεργητικά δάνεια πάνω από δύο 
εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές ή όταν το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού 
τους αυτής της κατηγορίας στην τράπεζα την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους υπερβαίνει 
τα δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές304. 

 

 
Περιπτώσεις υπόχρεων σε υποβολή δήλωσης των εισοδημάτων τους, ανεξάρτητα 
από το αν υπόκεινται ή όχι σε φόρο κατά τις διατάξεις του παρόντος είναι: 
 θ. Πλανόδιοι λιανοπωλητές 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Όσοι έχουν άδεια της αρμόδιας αρχής να πωλούν αγαθά πλανοδίως ή στις λαϊκές 
αγορές. 

 

 
Περιπτώσεις υπόχρεων σε υποβολή δήλωσης των εισοδημάτων τους, ανεξάρτητα 
από το αν υπόκεινται ή όχι σε φόρο κατά τις διατάξεις του παρόντος είναι: 
 ι. Κάτοχοι ή καλλιεργητές γεωργικής γης 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Όσοι κατέχουν ή καλλιεργούν ορισμένη έκταση γεωργικής γης, καθώς και όσοι 
εισπράττουν επιστρεφόμενο φόρο προστιθέμενης αξίας. Με αποφάσεις του 
Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η ελάχιστη έκταση, σε σχέση με το είδος της 
καλλιέργειας, το ύψος του επιστρεφόμενου φόρου προστιθέμενης αξίας και κάθε 
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 
 

 
Περιπτώσεις υπόχρεων σε υποβολή δήλωσης των εισοδημάτων τους, ανεξάρτητα 
από το αν υπόκεινται ή όχι σε φόρο κατά τις διατάξεις του παρόντος είναι: 
ια. Εγγράφως προσκληθέντες 

 

                                                
304

 Με τον Ν. 2948/2001 τα ποσά των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000), επτακοσίων πενήντα 
χιλιάδων (750.000) και δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών αντικαταστάθηκαν με τα 
ποσά των χιλίων πεντακοσίων (1.500), δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα (2.250) και πέντε 
χιλιάδων εννιακοσίων (5.900) ευρώ αντίστοιχα. 
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Ν. 2238/1994 [1] 
Οποιοσδήποτε, εφόσον προσκληθεί για αυτό εγγράφως από τον αρμόδιο 
προϊστάμενο της ΔΟΥ. Στην περίπτωση αυτήν ο καλούμενος υποχρεούται να 
υποβάλει τις οικείες δηλώσεις μέσα στην προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία της επίδοσης σε αυτόν της οικείας πρόσκλησης. 

 

 
Περιπτώσεις υπόχρεων σε υποβολή δήλωσης των εισοδημάτων τους, ανεξάρτητα 
από το αν υπόκεινται ή όχι σε φόρο κατά τις διατάξεις του παρόντος είναι: 
ιβ. Ηλικίας άνω των είκοσι πέντε (25) ετών 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Όποιος έχει υπερβεί το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας του, εκτός να αποκτά 
εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες μέχρι το ποσό των οκτακοσίων χιλιάδων 
(800.000) δραχμών ή και από ιδιοκατοίκηση κύριας κατοικίας με επιφάνεια μέχρι 
εξήντα (60) τετραγωνικά μέτρα ή είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης. 

 
Ν. 2753/1999 [3] 

Κατάργηση περίπτωσης. 
 

 
Δηλώσεις εγγάμων 

 
Ν. 2954/2001 [5] 

Καταργείται η περίπτωση κατά την οποία οι σύζυγοι υποχρεούται σε χωριστή 
υποβολή δήλωσης όταν ο ένας από τους δύο εξ αυτών είχε τεθεί σε δικαστική ή 
νόμιμη απαγόρευση ή τελούσε υπό δικαστική αντίληψη και προστίθεται η περίπτωση 
όταν ο ένας εκ των δύο έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση. 
 

 
Σχολάζουσα κληρονομία, επιδικία κ.λπ. 

 
Ν. 3522/2006 [8] 

Προστίθεται η περίπτωση πτώχευσης κατά την οποία υπόχρεος σε υποβολή 
δήλωσης είναι ο σύνδικος πτώχευσης. 
 

 
Ανήλικοι 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Για τους ανήλικους ή τους δικαστικώς ή νομίμως απαγορευμένους ή αυτούς που 
βρίσκονται υπό δικαστική αντίληψη, κατά περίπτωση, υπόχρεος σε υποβολή δήλωση 
είναι ο επίτροπος ή ο κηδεμόνας ή ο αντιλήπτορας. 

 
Ν. 2954/2001 [5] 

Αντικατάσταση της διάταξης, ορίζοντας ότι για τους ανήλικους ή αυτούς που έχουν 
υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση, κατά περίπτωση, υπόχρεος σε υποβολή 
δήλωση είναι ο επίτροπος ή ο κηδεμόνας ή ο δικαστικός συμπαραστάτης. 
 

 
Ανάκληση δήλωσης 
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Ν. 2238/1994 [1] 
Σε περίπτωση απόρριψης της ανάκλησης επιδίδεται, από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ, 
με απόδειξη, γνωστοποίηση αυτής στον φορολογούμενο, ο οποίος μπορεί να την 
προσβάλει προσφεύγοντας, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, ενώπιον του 
διοικητικού πρωτοδικείου. Αν η ανακλητική δήλωση υποβληθεί σε χρόνο 
μεταγενέστερο του οικείου οικονομικού έτους, ο προϊστάμενος της ΔΟΥ υποχρεούται 
να γνωστοποιήσει στο φορολογούμενο, επί αποδείξει ότι η ανάκληση δεν γίνεται 
δεκτή λόγω παρόδου του οικείου οικονομικού έτους και ο φορολογούμενος μπορεί να 
προσφύγει μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επίδοση κατά της 
γνωστοποίησης αυτής ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου. 

 
Ν. 2992/2002 [6] 

Καταργείται η προθεσμία των είκοσι (20) και λαμβάνεται υπόψη η προθεσμία που 
ορίζεται στο άρθρο 66 του Ν. 2717/1999 (ΦΕΚ 97 Α΄)305, στο οποίο άρθρο γίνεται 
λόγος για προθεσμία εξήντα (60) ημερών. 
Επίσης, προστίθεται και η περίπτωση κατά την οποία ο φορολογούμενος λάβει το 
εκκαθαριστικό σημείωμα μετά την 31η Δεκεμβρίου του οικείου οικονομικού έτους, 
κατά την οποία περίπτωση η ανάκληση γίνεται μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 
στο άρθρο 66 του Ν. 2717/1999. 
 

 
Ηλεκτρονική δήλωση 

 
Ν. 2892/2001 [5] 

Προστίθεται διάταξη περί ηλεκτρονικής υποβολής η οποία ορίζει ότι οι διατάξεις της 
παραγράφου 4, περί ανάκλησης δήλωσης και προσφυγής, εφαρμόζονται ανάλογα 
και όταν η δήλωση του υπόχρεου έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου, 
η υποβολή όμως της δήλωσης με επιφύλαξη ή της όμοιας ανακλητικής γίνεται 
χειρόγραφα. 
[Σημείωση: Εφαρμόζεται για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων 
του οικονομικού έτους 2001, για τα εισοδήματα ή τις δαπάνες της χρήσης 2000 και 
μετά]. 
 

                                                
305

 Κώδικας διοικητικής δικονομίας. 
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62 Προθεσμία υποβολής και περιεχόμενο της δήλωσης 
 
Προθεσμία υποβολής δήλωσης 
 

Ν. 2238/1994 [1] 
Η δήλωση υποβάλλεται σε 2 αντίτυπα μέχρι τις 2 Μαρτίου του οικείου οικονομικού 
έτους. 

 
Ν. 2753/1999 [4] 

Η προθεσμία ορίζεται μέχρι την 1η Μαρτίου του οικείου οικονομικού έτους. 
 

Ν. 2892/2001 [6] 
Προστίθεται και η περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης μέσω διαδικτύου. 
[Σημείωση: Εφαρμόζεται για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων 
του οικονομικού έτους 2001, για τα εισοδήματα ή τις δαπάνες της χρήσης 2000 και 
μετά].  
 

 
Εξαιρέσεις, εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Κατά εξαίρεση η δήλωση υποβάλλεται μέχρι τις 12 Μαρτίου του οικείου οικονομικού 
έτους, όταν μεταξύ των εισοδημάτων περιλαμβάνεται εισόδημα από μισθωτές 
υπηρεσίες. 

 
Ν. 2386/1996 [2] 

Η προθεσμία λήξης ορίζεται μέχρι τις 17 Μαρτίου του οικείου οικονομικού έτους. 
 

Ν. 2753/1999 [4] 
Η προθεσμία λήξης ορίζεται μέχρι τις 2 Μαΐου του οικείου οικονομικού έτους. 
 

 
Εξαιρέσεις, εισόδημα από συμμετοχή σε εταιρία κ.λπ.306 

 
Ν. 2386/1996 [2] 

Προστίθεται η περίπτωση εξαίρεσης υποβολής της δήλωσης, μέχρι τις 17 Μαρτίου 
του οικείου οικονομικού έτους, όταν μεταξύ των εισοδημάτων του φορολογούμενου 
περιλαμβάνεται εισόδημα από συμμετοχή σε εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία που 
δεν τηρεί ή τηρεί βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του ΚΒΣ. 

 
Ν. 2753/1999 [4] 

Η προθεσμία λήξης ορίζεται μέχρι τις 2 Μαΐου του οικείου οικονομικού έτους. 
Στην περίπτωση αυτή προστίθεται και εισόδημα από συμμετοχή σε εταιρία ή 
κοινοπραξία ή κοινωνία που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του ΚΒΣ ή αν αυτές 

                                                
306

 Για την περίπτωση αυτή ισχύει ότι με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να 
επεκτείνεται η εφαρμογή της διάταξης αυτής και σε ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων, των 
οποίων ο προσδιορισμός του εισοδήματος εξαρτάται, κατά κύριο λόγο, από την εκκαθάριση 
δοσοληπτικών λογαριασμών μεταξύ αυτών και επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία τρίτης 
κατηγορίας του ΚΒΣ, στα οποία εμφανίζονται αυτοί οι λογαριασμοί. Η διάταξη αυτή ίσχυσε, 
μέχρι την έκδοση του Ν. 2753/1999, στις περιπτώσεις εξαιρέσεων εισοδήματος που 
προέκυψε στο εξωτερικό, εισοδήματος από αμοιβές αξιωματικών ή κατώτερου πληρώματος 
εμπορικών πλοίων, εισοδήματος ημεδαπής εφόσον ο φορολογούμενος δεν κατοικούσε ούτε 
διέμενε σε αυτήν και εισοδήματος από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης. 
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έχουν ως αντικείμενο εργασιών την αντιπροσώπευση ή πρακτόρευση ασφαλιστικών 
εταιρειών ή τη μεσιτεία ασφαλειών, καθώς και την πρακτόρευση ή αντιπροσώπευση 
τραπεζών ή αν αυτές συμμετέχουν σε εταιρία ή κοινοπραξία που τηρεί βιβλία τρίτης 
κατηγορίας του ΚΒΣ και εφόσον η διαχειριστική περίοδος λήγει μέσα στους μήνες 
Νοέμβριο ή Δεκέμβριο του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. 
 

 
Εξαιρέσεις, γεωργικό εισόδημα 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Μέχρι τις 15 Απριλίου του οικείου οικονομικού έτους όταν μεταξύ των εισοδημάτων 
περιλαμβάνεται και γεωργικό εισόδημα. 

 
Ν. 2386/1996 [2] 

Προστίθεται και η περίπτωση όταν μεταξύ των εισοδημάτων περιλαμβάνεται και 
εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης. 

 
Ν. 2753/1999 [4] 

Η προθεσμία λήξης ορίζεται μέχρι την 1η Απριλίου του οικείου οικονομικού έτους. 
 

Ν. 2954/2001 [6] 
Εφόσον ο φορολογούμενος δεν κατοικεί ούτε διαμένει στην ημεδαπή, η προθεσμία 
ορίζεται στις 2 Μαΐου του οικείου οικονομικού έτους. 
[Σημείωση: Ισχύει για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2001 και 
μετά]. 
 

 
Εξαιρέσεις, κέρδη από εμπορικές επιχειρήσεις 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Μέχρι τις 15 Απριλίου του οικείου οικονομικού έτους όταν μεταξύ των εισοδημάτων 
περιλαμβάνονται κέρδη από εμπορικές γενικά επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία τρίτης 
κατηγορίας και εφόσον η διαχειριστική τους περίοδος λήγει μέσα στους μήνες 
Νοέμβριο ή Δεκέμβριο. 

 
N. 2386/1996 [2] 

Προστίθεται διάταξη κατά την οποία προκειμένου για ατομική εμπορική επιχείρηση η 
οποία δεν τηρεί βιβλία ή τηρεί βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του ΚΒΣ, η 
δήλωση υποβάλλεται στις ακόλουθες προθεσμίες του οικείου οικονομικού έτους, 
ανάλογα με το πρώτο γράμμα της ελληνικής αλφαβήτου από το οποίο αρχίζει το 
επώνυμό τους: 
 

Προθεσμίες Πρώτο γράμμα επωνυμίας 
2 Μαρτίου Α 
3 Μαρτίου Β ή Γ 
4 Μαρτίου Δ ή Ε 
5 Μαρτίου Ζ έως και Ι 
6 Μαρτίου Κ 
7 Μαρτίου Λ ή Μ 
8 Μαρτίου Ν έως και Π 
9 Μαρτίου Ρ ή Σ 
10 Μαρτίου Τα έως και Ω 

 
Αν η ημέρα στην οποία λήγει μια από τις πάνω προθεσμίες είναι εξαιρέσιμη ή αργία 
για τις δημόσιες υπηρεσίες, τότε η προθεσμία αυτή μεταφέρεται στην αμέσως 
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επόμενη εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα και οι τυχόν επόμενες αυτής 
μεταφέρονται διαδοχικά στις κατά σειρά αντίστοιχες επόμενες εργάσιμες ημέρες. 

 
Ν. 2753/1999 [4] 

Κατάργηση της προστιθέμενης, με το Ν. 2386/1996, διάταξης και πλέον προθεσμία 
λήξης ορίζεται μέχρι τις 16 Απριλίου του οικείου οικονομικού έτους, όταν 
περιλαμβάνονται κέρδη από ατομικές εμπορικές γενικά επιχειρήσεις. 
 

 
Εξαιρέσεις, ελευθέρια επαγγέλματα 

 
N. 2386/1996 [2] 

Προστίθεται διάταξη κατά την οποία προκειμένου για ελεύθερο επαγγελματία που 
ασκεί ατομικά το επάγγελμά του και δεν τηρεί βιβλία, αν και υπόχρεος ή τηρεί βιβλία 
δεύτερης κατηγορίας του ΚΒΣ, η δήλωση υποβάλλεται στις ακόλουθες προθεσμίες 
του οικείου οικονομικού έτους, ανάλογα με το πρώτο γράμμα της ελληνικής 
αλφαβήτου από το οποίο αρχίζει το επώνυμό τους: 
 

Προθεσμίες Πρώτο γράμμα επωνυμίας 
2 Μαρτίου Α 
3 Μαρτίου Β ή Γ 
4 Μαρτίου Δ ή Ε 
5 Μαρτίου Ζ έως και Ι 
6 Μαρτίου Κ 
7 Μαρτίου Λ ή Μ 
8 Μαρτίου Ν έως και Π 
9 Μαρτίου Ρ ή Σ 
10 Μαρτίου Τα έως και Ω 

 
Αν η ημέρα στην οποία λήγει μια από τις πάνω προθεσμίες είναι εξαιρέσιμη ή αργία 
για τις δημόσιες υπηρεσίες, τότε η προθεσμία αυτή μεταφέρεται στην αμέσως 
επόμενη εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα και οι τυχόν επόμενες αυτής 
μεταφέρονται διαδοχικά στις κατά σειρά αντίστοιχες επόμενες εργάσιμες ημέρες. 

 
Ν. 2579/1998 [3] 

Οι οριζόμενες ημερομηνίες της παραγράφου 1 του άρθρου 62 ισχύουν και για τα από 
κάθε πηγή εισοδήματα του δικαιούχου του έτους είσπραξης ή απόκτησης των 
εισοδημάτων από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος που αντιπροσωπεύουν 
εργασίες δύο ή περισσότερων ετών και καταβάλλονται μεταγενέστερα. 

 
Ν. 2753/1999 [4] 

Κατάργηση της προστιθέμενης, με το Ν. 2386/1996, διάταξης και πλέον ορίζεται 
προθεσμία υποβολής της δήλωσης μέχρι τις 16 Απριλίου του οικείου οικονομικού 
έτους, όταν μεταξύ των εισοδημάτων περιλαμβάνεται εισόδημα από την άσκηση 
ελευθέριου επαγγέλματος, όταν τηρούνται βιβλία τρίτης κατηγορίας και εφόσον η 
διαχειριστική τους περίοδος λήγει μέσα στους μήνες Νοέμβριο ή Δεκέμβριο. 

 

 
Εξαιρέσεις λόγω ηλικίας 

 
Ν. 2386/1996 [2] 

Προστίθεται η περίπτωση υπόχρεων, οι οποίοι έχουν υπερβεί το εικοστό πέμπτο 
(25ο) έτος της ηλικίας και δεν υποχρεούνται από άλλη διάταξη να υποβάλλουν 
δήλωση σε διαφορετική ημερομηνία και ορίζεται προθεσμίας λήξης υποβολής της 
δήλωσης μέχρι τις 22 Μαρτίου.  
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Ν. 2753/1999 [4] 

Κατάργηση περίπτωσης. 
 

 
Λοιπές εξαιρέσεις [] 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Μέχρι τις 15 Απριλίου του οικείου οικονομικού έτους όταν μεταξύ των εισοδημάτων 
περιλαμβάνονται: 

α) εισόδημα που προέκυψε στο εξωτερικό ή 
β) εισόδημα από αμοιβές ως αξιωματικού ή κατώτερου πληρώματος εμπορικών 

πλοίων ή  
γ) εισόδημα που προέκυψε στην ημεδαπή, εφόσον ο φορολογούμενος δεν 

κατοικεί ούτε διαμένει σε αυτήν. 
 

Ν. 2753/1999 [4] 
Η προθεσμία λήξης ορίζεται μέχρι τις 2 Μαΐου του οικείου οικονομικού έτους. 

 

 
Μέλη διοικητικού συμβουλίου ΑΕ 
 

Ν. 2954/2001 [6] 
Προστίθεται η περίπτωση όταν μεταξύ των εισοδημάτων περιλαμβάνεται εισόδημα 
που καταβάλλεται από ανώνυμη εταιρία στα μέλη του διοικητικού της συμβουλίου, 
για τις υπηρεσίες που παρέχουν με βάση ειδική σύμβαση μίσθωσης εργασίας ή 
εντολής. Η προθεσμία ορίζεται στις 2 Μαΐου του οικείου οικονομικού έτους. 
[Σημείωση: Ισχύει για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2001 και 
μετά]. 
 

 
Εκπρόθεσμη υποβολή και επιβολή πρόσθετου φόρου 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Μετά την παρέλευσης της προθεσμίας και σε κάθε περίπτωση πριν από την 
καταχώρηση στο οικείο βιβλίο του φύλλου ελέγχου, που εκδίδεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 68, περί εκδόσεως φύλλων ελέγχου, επιτρέπεται η επίδοση 
αρχικής ή συμπληρωματικής δήλωσης, για την οποία επιβάλλεται και ο οριζόμενος 
από τις διατάξεις του άρθρου 86 πρόσθετος φόρος. Το άρθρο 86 όριζε πρόσθετο 
φόρο σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης, σε ποσοστό δυόμισι τοις εκατό (2,5%) 
επί του οφειλόμενου με τη δήλωση φόρου για κάθε μήνα εκπρόθεσμης υποβολής της 
δήλωσης.  

 
Ν. 2753/1999 [4] 

Με την έναρξη ισχύος του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄)307 έπαυσαν να ισχύουν οι 
διατάξεις των 86 έως και 97 και ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2523/1997. Η 
λανθασμένη αναφορά όμως στο άρθρο 86 στον Ν. 2523/1997 διορθώθηκε με τον Ν. 
2753/1999. Πλέον ορίζεται για την εκπρόθεσμη δήλωση πρόσθετος φόρος σε 
ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί του οφειλόμενου με τη δήλωση φόρου για κάθε 
μήνα καθυστέρησης. 

 

                                                
307

 Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις. 
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Υποβολή δήλωσης 

 
Ν. 2753/1999 [4] 

Προστίθεται ότι η υποβολή της δήλωσης πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο 
ψηφίο του ΑΦΜ με αρχή, για το ψηφίο 1, τις ημερομηνίες που αναφέρονται στις 
παραπάνω περιπτώσεις και ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες, 
εκτός των περιπτώσεων όπου μεταξύ των εισοδημάτων περιλαμβάνεται: 

- Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, 
- εισόδημα που προέκυψε στο εξωτερικό 
- εισόδημα από αμοιβές ως αξιωματικού ή κατώτερου πληρώματος εμπορικών 

πλοίων 
- εισόδημα που προέκυψε στην ημεδαπή, εφόσον ο φορολογούμενος δεν 

κατοικεί ούτε διαμένει σε αυτήν στο εισόδημα  
που ολοκληρώνεται σε είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες. 

 
Ν. 2892/2001 [6] 

Ειδικά οι δηλώσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου μπορούν να 
υποβάλλονται μέχρι την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών 
της επόμενης ημέρας από την ημέρα λήξης της προθεσμίας τους. 
Ορίζεται ότι η δήλωση φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω 
διαδικτύου παράγει τα ίδια έννομα αποτελέσματα με τη δήλωση που υποβάλλεται 
αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά. 
[Σημείωση: Εφαρμόζεται για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων 
του οικονομικού έτους 2001, για τα εισοδήματα ή τις δαπάνες της χρήσης 2000 και 
μετά]. 

 
Ν. 2992/2002 [7] 

Προστίθεται ότι ειδικά για τις δηλώσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω 
διαδικτύου δεν υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις οικείες 
διατάξεις. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, οι οποίες δημοσιεύονται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος ελέγχου αυτών 
των δικαιολογητικών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που είναι αναγκαία. 
[Σημείωση: Εφαρμογή για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 
2002 και μετά]. 

 
Ν. 3220/2004 

Προστίθενται εδάφια όπου εξαιρετικά για τους υπόχρεους στους οποίους έχουν 
εφαρμογή οι διατάξεις των περιπτώσεων δ και ε της παραγράφου 2 του άρθρου 30308 
και της παραγράφου 17 του άρθρου 31309, η δήλωση φορολογίας εισοδήματος 
μπορεί να περιλαμβάνει εκτός από τα ακαθάριστα έσοδα ή αμοιβές και το καθαρό 
εισόδημα που προκύπτει από τα βιβλία και στοιχεία και τα ακαθάριστα έσοδα και το 
καθαρό εισόδημα που προκύπτουν από τις διατάξεις αυτές. Εξαιρετικά για τις 

                                                
308

 Οι περιπτώσεις αυτές προστέθηκαν με τον ίδιο νόμο και ευθύς καταργήθηκαν με τον Ν. 
3259/2004.Οι περιπτώσει αυτές ήταν α) επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία και στοιχεία δεύτερης 
ή τρίτης κατηγορίας του ΚΒΣ, καθώς και για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία δεύτερης 
κατηγορίας, ενώ είχαν υποχρέωση τήρησης βιβλίων τρίτης κατηγορίας, με παραβάσεις της 
φορολογικής ή τελωνειακής νομοθεσίας που επηρεάζουν τα ακαθάριστα έσοδα και β) 
επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία και στοιχεία πρώτης κατηγορίας του ΚΒΣ, εξαιρουμένων 
αυτών που είχαν υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων ανώτερης κατηγορίας, με 
παραβάσεις της φορολογικής ή τελωνειακής νομοθεσίας που επηρεάζουν τον προσδιορισμό 
του κόστους των εμπορεύσιμων αγαθών ή των παραχθέντων έτοιμων προϊόντων. 
309

 Η περίπτωση αυτή αναφερόταν στις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία και στοιχεία δεύτερης 
ή τρίτης κατηγορίας του ΚΒΣ, με παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας που επηρεάζουν 
τα προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος. 
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περιπτώσεις που οι παραβάσεις της φορολογικής ή τελωνειακής νομοθεσίας, των 
πινάκων της περίπτωσης δ της παραγράφου 2 του άρθρου 30 και της παραγράφου 
17 του άρθρου 31, πίνακες οι οποίοι προστέθηκαν με τον ίδιο νόμο, 
γνωστοποιούνται στον υπόχρεο σε χρόνο μεταγενέστερο από τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, εφόσον υποβληθεί 
συμπληρωματική δήλωση μέσα σε ένα μήνα από το χρόνο της γνωστοποίησης, με 
τα ακαθάριστα έσοδα και το καθαρό εισόδημα που προκύπτουν από την εφαρμογή 
των ανωτέρω διατάξεων, ο πρόσθετος φόρος εκ της εκπροθέσμου υποβολής της 
δήλωσης αυτής περιορίζεται στο ένα τέταρτο (1/4). 

 
Ν. 3259/2004 

Κατάργηση διατάξεων 3220/2004 και επαναφορά προηγούμενων. 
 

Ν. 3763/2009 [8] 
Καταργείται το εδάφιο το οποίο όριζε ότι μαζί με την ετήσια δήλωσή του ο υπόχρεος 
υποβάλλει δήλωση με τα στοιχεία των ακινήτων που του ανήκουν κατά πλήρες 
δικαίωμα ιδιοκτησίας ή κατά επικαρπία ή ψιλή κυριότητα ή έχει δικαίωμα χρήσης ή 
οίκησης σε αυτά. 
 

 
Παράταση λόγω θανάτου 
 

Ν. 2238/1994 [1] 
Σύμφωνα με την περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 61, σε περίπτωση 
θανάτου του φορολογουμένου, υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης είναι οι κληρονόμοι 
του για το σύνολο του εισοδήματος που απέκτησε μέχρι τη χρονολογία του θανάτου 
του. Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης παρατείνεται για έξι (6) μήνες από την 
ημερομηνία του θανάτου του υπόχρεου, εφόσον η λήξη της προθεσμίας αυτής 
συμπίπτει με ημερομηνία πριν από την παρέλευση έξι (6) μηνών από το θάνατο του 
υπόχρεου φορολογουμένου. 

 
Ν. 2873/2000 [5] 

Η προθεσμία παρατείνεται για περίοδο δύο (2) και όχι όπως ίσχυσε έξι (6) μηνών, 
εφόσον η λήξη της προθεσμίας αυτής συμπίπτει με ημερομηνία πριν από την 
παρέλευση έξι (6) μηνών από το θάνατο του υπόχρεου φορολογουμένου. 
Με τον ίδιο νόμο, προστίθεται ότι η προθεσμία αυτή υπολογίζεται ανάλογα και για 
τους εκ διαθήκης κληρονόμους του αποβιώσαντος, εφόσον αυτοί δεν καλούνται στην 
κληρονομία κατά την τάξη της εξ αδιαθέτου διαδοχής. Αν δημοσιευθεί διαθήκη με την 
οποία ο αποβιώσας διαθέτει την περιουσία του διαφορετικά από ό,τι προβλέπεται 
κατά την τάξη της εξ αδιαθέτου διαδοχής, για τους μη τετιμημένους, οι οποίοι είχαν, 
κατά αρχή, υποχρέωση υποβολής δήλωσης ως εξ αδιαθέτου κληρονόμοι του 
αποβιώσαντος, δεν επιβάλλονται κυρώσεις για τη μη υποβολή δήλωσης. Κατά την 
εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου, τυχόν κυρώσεις που 
επιβλήθηκαν στους μη τετιμημένους, αλλά εξ αδιαθέτου κληρονόμους του 
αποβιώσαντος, αίρονται οίκοθεν από τη φορολογική αρχή, μετά τη δημοσίευση της 
διαθήκης αυτού, ανεξάρτητα από την υποβολή δήλωσης από τους κληρονόμους με 
βάση την οικεία διαθήκη. Αν δημοσιευθεί διαθήκη με την οποία η κληρονομιαία 
περιουσία διατίθεται διαφορετικά από ό,τι προβλέπεται στη εξ αδιαθέτου διαδοχή, για 
τους τετιμημένους, οι οποίοι δεν καλούνται άμεσα κατά την τάξη αυτής της διαδοχής, 
η προθεσμία υποβολής της δήλωσης παρατείνεται για περίοδο δύο (2) μηνών μετά 
την πάροδος της προθεσμίας αποποίησης της κληρονομίας, εφόσον η λήξη της 
προθεσμίας αυτής συμπίπτει με ημερομηνία πριν από την παρέλευση έξι (6) μηνών 
από τη δημοσίευση της διαθήκης του υπόχρεου. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται 
αναλόγως και σε περιπτώσεις διαδοχικών αποποιήσεων κληρονομίας ή δημοσίευσης 
πλειόνων διαθηκών. 
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Περί διατάξεων Υπουργού Οικονομικών 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε φορά ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης, 
καθώς και τα δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με τη 
δήλωση και που ο φορολογούμενος υποχρεούται να συμπληρώσεις ανάλογα με την 
περίπτωση του. 

 
Ν. 2579/1998 [3] 

Προστίθεται ότι σε κάθε περίπτωση στη δήλωση αυτή αναγράφονται όλα τα 
φορολογούμενα εισοδήματα, ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους, καθώς 
και τα απαλλασσόμενα από το φόρο εισοδήματα. Ειδικότερα τα αυτοτελώς ή με 
ειδικό τρόπο φορολογούμενα εισοδήματα αναγράφονται μετά την αφαίρεση του 
οικείου φόρου, εφόσον ο φόρος αυτός δεν λαμβάνεται υπόψη για την εκκαθάριση του 
φόρου με βάση τη δήλωση αυτή. 

 
Ν. 2682/1999 [4] 

Κατάργηση των δύο άνω εδαφίων που προστέθηκαν με το Ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 
Α΄)310. 

 
Ν. 3091/2002 [7] 

Λόγω μετονομασίας του αρμόδιου υπουργείου, μετονομάζεται ο Υπουργός 
Οικονομικών σε Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, διαγράφεται το εδάφιο ότι οι 
αποφάσεις αυτού δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διευκρινίζεται 
ότι η δήλωση είναι αυτή της φορολογίας εισοδήματος και προστίθεται ότι καθορίζεται 
επίσης ο τύπος και το περιεχόμενο της απλουστευμένης δήλωσης εισοδηματικής 
κατάστασης. 

                                                
310

 Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. 
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63 Αρμόδιος προϊστάμενος δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας 
 

Αρμόδιος προϊστάμενος 
 

Ν. 2238/1994 [1] 
Αρμόδιος για την παραλαβή των δηλώσεων και τον έλεγχό τους, την εξακρίβωση 
αυτών που δεν έχουν επιδώσει δηλώσεις και γενικά για την επιβολή του φόρου, είναι 
ο προϊστάμενος της ΔΟΥ της κατοικίας ή της κύριας διαμονής του φορολογουμένου.  

 
Ν. 2648/1998 [2] 

Καταργείται ο διαχωρισμός μεταξύ της κατοικίας και κύριας διαμονής και ορίζεται ως 
αρμόδιος ο προϊστάμενος της ΔΟΥ της κατοικίας του φορολογουμένου. 
 

 
Εξαίρεση εμπορικής επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Για τα πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση γενικά ή ελευθέριο επάγγελμα, 
αρμόδιος είναι, κατά περίπτωση, ο προϊστάμενος της ΔΟΥ της έδρας της κύριας 
επιχείρησης ή του κυρίου επαγγέλματος. 

 
Ν. 2648/1998 [2] 

Στην περίπτωση της εμπορικής επιχείρησης, περιλαμβάνονται μόνο τα πρόσωπα 
που ασκούν ατομικώς εμπορική επιχείρηση γενικά. 

 
Ν. 2753/1999 [3] 

Διευκρινίζεται ότι αρμόδιος είναι, κατά περίπτωση, ο κατά το χρόνο υποβολής της 
δήλωσης προϊστάμενος της ΔΟΥ της έδρας της κύριας επιχείρησης ή του κυρίου 
επαγγέλματος. 
 

Εξαίρεση εμπορικής επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος 
 

Ν. 2238/1994 [1] 
Για τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε ετερόρρυθμη ή περιορισμένης ευθύνης εταιρία 
ή κοινωνία ή αστική εταιρία κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αρμόδιος είναι, κατά 
περίπτωση, ο προϊστάμενος της ΔΟΥ της έδρας της εταιρίας ή κοινωνίας στην οποία 
κατά κύριο λόγο συμμετέχουν. 

 
Ν. 2648/1998 [2] 

Κατάργηση περίπτωσης. 
 

 
Εξαίρεση κατοίκων αλλοδαπής 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Για τα πρόσωπα που δεν κατοικούν ούτε διαμένουν στην Ελλάδα, αρμόδιος είναι ο 
προϊστάμενος της ΔΟΥ που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
Ν. 2648/1998 [2] 

Αντικατάσταση της διάταξης όπου ορίζεται για τα πρόσωπα που είναι κάτοικοι 
αλλοδαπής και έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση στην Ελλάδα, εφόσον δεν 
ασκούν ατομικώς εμπορική επιχείρηση γενικά ή ελευθέριο επάγγελμα, αρμόδιος είναι 
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ο προϊστάμενος της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού. Εάν αυτά τα πρόσωπα συμμετέχουν 
σε εταιρίες, κοινωνίες και κοινοπραξίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του 
άρθρου 2 ή σε λοιπά νομικά πρόσωπα που έχουν έδρα στην Ελλάδα, με εξαίρεση τις 
ΑΕ, αρμόδιος είναι ο προϊστάμενος της ΔΟΥ, ο οποίος είναι αρμόδιος για τη 
φορολογία του εισοδήματος του εκπροσώπου στην Ελλάδα αυτών των φυσικών 
προσώπων. 

 
Ν. 2789/2000 [4] 

Ορίζεται ως αρμόδιος ο προϊστάμενος της ΔΟΥ κατοίκων Εξωτερικού ή ο 
προϊστάμενος της ΔΟΥ που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών. 
Καταργείται το εδάφιο, το οποίο προστέθηκε με το Ν. 2648/1998, περί συμμετοχής 
αυτών των προσώπων σε εταιρίες, κοινοπραξίες και κοινωνίες. 
 

 
Λοιπές Εξαιρέσεις 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Για τα πρόσωπα τα οποία δεν έχουν μόνιμη επαγγελματική εγκατάσταση ή 
εκμεταλλεύονται αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, αρμόδιος είναι ο προϊστάμενος που 
καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
Ν. 2648/1998 [2] 

Κατάργηση περίπτωσης. 
 

 
Περίπτωση συζύγων υπαγόμενων σε διαφορετική ΔΟΥ 

 
Ν. 3634/2008 [5] 

Προστίθεται περίπτωση κατά την οποία ο σύζυγος υπάγεται στην αρμοδιότητα 
διαφορετικής ΔΟΥ. τότε οι σύζυγοι μπορούν να υποβάλλουν την κοινή δήλωσή τους, 
που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5, της 
παραγράφου 2 του άρθρου 61 και της παραγράφου 4 του άρθρου 62, στον 
προϊστάμενο της ΔΟΥ, είτε του συζύγου είτε της συζύγου, κατά επιλογή τους. Η κοινή 
αυτή επιλογή των συζύγων είναι δεσμευτική για πέντε (5) οικονομικά έτη. 
[Σημείωση: Ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2009 για τις δηλώσεις οικονομικού έτους 
2009 και μετά. Με απόφαση του Υπουργού οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται 
η διαδικασία και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή 
των διατάξεων αυτών]. 

 

 
Επίδοση δηλώσεων σε προξενείο 

 
Ν.2648/1998 [2] 

Πέραν των κατοίκων αλλοδαπής και των προξενικών υπαλλήλων του Κράτους που 
υπηρετούν στο εξωτερικό, οι οποίοι μπορούν να επιδίδουν τη δήλωση στη προξενική 
αρχή του τόπου που διαμένουν, προστίθενται και οι υπάλληλοι του Υπουργείου 
Εξωτερικών και των λοιπών δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών, του Ελληνικού 
Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στις Ευρωπαϊκές 
Κοινότητες, οι στρατιωτικοί που υπηρετούν στην αλλοδαπή καθώς και οι υπάλληλοι 
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, του Εθνικού Οργανισμού 
Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας 



Περί Φόρου 

245 
 

Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, που υπηρετούν στα οικεία αντιπροσωπευτικά 
γραφεία τους στις Βρυξέλλες. 
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64 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που 
ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα. 
[Σημείωση: Η πρώτη περίοδος του άρθρου ανέφερε ότι οι διατάξεις αυτού του 
άρθρου περιλαμβάνουν τα καθαρά κέρδη των υπόχρεων που υπόκεινται σε 
φορολογία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10, στο οποίο άρθρο γινόταν 
αναφορά στα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2. Με τον Ν. 3522/2006 
διεγράφη η αναφορά στο άρθρο 10 και εισήχθη άμεση αναφορά στα πρόσωπα της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2, τα οποία υποβάλλουν δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος στον αρμόδιο προϊστάμενο της ΔΟΥ. Η αλλαγή αυτή δεν ελήφθη 
υπόψη]. 
 

 
Βιβλία έως και δεύτερης κατηγορίας του ΚΒΣ] 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Αν η εταιρία ή η κοινοπραξία ή η κοινωνία τηρεί βιβλία πρώτης η δεύτερης 
κατηγορίας, η προθεσμία ορίζεται μέχρι τις 2 Μαρτίου του οικείου οικονομικού έτους. 

 
Ν. 2386/1996 [2] 

Περιλαμβάνονται και οι εταιρίες ή κοινοπραξίες ή κοινωνίες που δεν τηρούν βιβλία. 
Καταργείται η ισχύουσα προθεσμίας και πορίζεται ότι η δήλωση υποβάλλεται στις 
ακόλουθες προθεσμίες του οικείου οικονομικού έτους, ανάλογα με το πρώτο γράμμα 
της ελληνικής αλφαβήτου από το οποίο αρχίζει το επώνυμό τους:  

 
Προθεσμίες Πρώτο γράμμα επωνυμίας 
2 Μαρτίου Α 
3 Μαρτίου Β ή Γ 
4 Μαρτίου Δ ή Ε 
5 Μαρτίου Ζ έως και Ι 
6 Μαρτίου Κ 
7 Μαρτίου Λ ή Μ 
8 Μαρτίου Ν έως και Π 
9 Μαρτίου Ρ ή Σ 
10 Μαρτίου Τα έως και Ω 

 
Ως γράμμα που αρχίζει η επωνυμία λαμβάνεται αυτό που αναγράφεται πρώτο στο 
συστατικό τους έγγραφο. 

 
Ν. 2753/1999 [5] 

Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης ορίζεται μέχρι την 1η Απριλίου του οικείου 
οικονομικού έτους, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ με αρχή το ψηφίο 1, τις 
ημερομηνίες που αναφέρονται στις παραπάνω περιπτώσεις και ολοκληρώνεται μέσα 
σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες. 

 

 
Γεωργικό εισόδημα 

 
Ν. 2386/1996 [2] 

Προστίθεται η περίπτωση όπου μεταξύ των εισοδημάτων των υπόχρεων 
περιλαμβάνονται και γεωργικά εισοδήματα ή εισοδήματα από εκμίσθωση ή δωρεάν 
παραχώρησης γεωργικής γης. Προθεσμία υποβολής ορίζεται μέχρι τις 15 Απριλίου 
του οικείου οικονομικού έτους. 
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Ν. 2753/1999 [5] 

Κατάργηση περίπτωσης. 
 

 
Εταιρίες υπό εκκαθάριση 

 
Ν. 2753/1999 [5] 

Προστίθεται περίπτωση για τους υπόχρεους που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση και για 
τους οποίους εφαρμόζεται ανάλογα η περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 
107311. 
 

 
Υπόχρεοι ειδικών περιπτώσεων 

 
Ν. 3220/2004 

Προστίθενται εδάφια όπου εξαιρετικά για τους υπόχρεους στους οποίους έχουν 
εφαρμογή οι διατάξεις των περιπτώσεων δ και ε της παραγράφου 2 του άρθρου 30 
και της παραγράφου 17 του άρθρου 31, η δήλωση φορολογίας εισοδήματος μπορεί 
να περιλαμβάνει εκτός από τα ακαθάριστα έσοδα ή αμοιβές και το καθαρό εισόδημα 
που προκύπτει από τα βιβλία και στοιχεία και τα ακαθάριστα έσοδα και το καθαρό 
εισόδημα που προκύπτουν από τις διατάξεις αυτές. Εξαιρετικά για τις περιπτώσεις 
που οι παραβάσεις της φορολογικής ή τελωνειακής νομοθεσίας, των πινάκων της 
περίπτωσης δ της παραγράφου 2 του άρθρου 30 και της παραγράφου 17 του 
άρθρου 31, πίνακες οι οποίοι προστέθηκαν με τον ίδιο νόμο, γνωστοποιούνται στον 
υπόχρεο σε χρόνο μεταγενέστερο από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, εφόσον υποβληθεί συμπληρωματική δήλωση 
μέσα σε ένα μήνα από το χρόνο της γνωστοποίησης, με τα ακαθάριστα έσοδα και το 
καθαρό εισόδημα που προκύπτουν από την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, ο 
πρόσθετος φόρος εκ της εκπροθέσμου υποβολής της δήλωσης αυτής περιορίζεται 
στο ένα τέταρτο (1/4). 

 
Ν. 3259/2004 

Κατάργηση διατάξεων 3220/2004 και επαναφορά προηγούμενων. 
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 Η περίπτωση γ ορίζει προθεσμία μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης. 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. Σε περίπτωση μη 
υποβολής της δήλωσης ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης ο προϊστάμενος της ΔΟΥ εκδίδει 
προσωρινό φύλλο ελέγχου, το οποίο περιέχει το φορολογητέο εισόδημα που προκύπτει από 
τα βιβλία και το ποσό του φόρου που αναλογεί μαζί με τον πρόσθετο φόρο που προβλέπεται 
από τις διατάξεις του άρθρου 86, αντίγραφο του οποίου κοινοποιείται στο υπόχρεο νομικό 
πρόσωπο. Ο φόρος βεβαιώνεται εφάπαξ αμέσως μετά την οριστικοποίηση του προσωρινού 
φύλλου ελέγχου. Κατά του προσωρινού φύλλου ελέγχου επιτρέπονται τα ένδικα μέσα που 
προβλέπονται από τον Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας. Οι δικαστικές αποφάσεις που 
εκδίδονται κατά την προσωρινή διαδικασία αποτελούν προσωρινό δεδικασμένο και δεν 
επηρεάζουν την κύρια δίκη. Από το ποσό του κύριου και πρόσθετου φόρου που πρόκειται να 
βεβαιωθεί με βάση το οριστικό φύλλο ελέγχου εκπίπτει ο φόρος που έχει καταλογισθεί με τα 
προσωρινά φύλλα ελέγχου και ο επιπλέον φόρος που έχει καταβληθεί μετά την τελεσιδικία 
της εγγραφής. Να σημειωθεί ότι από το έτος 1997, αντί των άρθρων 86-97 ισχύουν οι 
διατάξεις του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄). 
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Παραλαβή δηλώσεων 

 
Ν. 2753/1999 [5] 

Προστίθεται περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης, σύμφωνα με την οποία πριν από 
την υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης νομίμως επιλαμβάνεται ο προϊστάμενος της 
δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, που ήταν αρμόδιος για το αμέσως προηγούμενο 
της υποβολής της εκπρόθεσμης δήλωσης χρονικό διάστημα. 

 

 
Καταβολή δόσεων 

 
Ν. 3220/2004 [6] 

Αλλαγή στον αριθμό καταβολής των δόσεων από πέντε (5) σε οκτώ (8) ίσες μηνιαίες 
δόσεις σε οκτώ (8) δόσεις. 
[Σημείωση: Εφαρμογή για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 
2004 και μετά]. 

 

 
Εκπτώσεις εφάπαξ καταβολής 

 
 Ν. 2579/1998 [4] 

Μειώνεται η έκπτωση στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών 
συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών, σε περίπτωση που αυτός καταβάλλεται εφάπαξ 
μέσα στην προθεσμία υποβολής της δήλωσης, από πέντε τοις εκατό (5%) σε δυόμισι 
τοις εκατό (2,5%) στο συνολικό ποσό του φόρου. 

 
 Ν. 3296/2004 [6] 

Περαιτέρω μείωση της έκπτωσης, από δυόμισι τοις εκατό (2,5%) σε ενάμισι τοις 
εκατό (1,5) στο συνολικό ποσό του φόρου. 

 
Ν. 3522/2006 [7] 

Κατάργηση έκπτωσης. 
 

 
Αναλογική εφαρμογή διατάξεων 

 
Ν. 2459/1997 [3] 

Στις διατάξεις, οι οποίες εφαρμόζονται ανάλογα, περιλαμβάνεται το δεύτερο και τρίτο 
εδάφιο και η περίπτωση ια της παραγράφου 1312, καθώς και οι παράγραφοι 4 και 5313 
του άρθρου 61 και τέλος, το άρθρο 89314. 
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 Σύμφωνα με το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 61, υποχρέωση 
για υποβολή δήλωσης υπάρχει επίσης και όταν το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου 
είναι μικρότερο από τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) δραχμές, αλλά στο εισόδημα αυτό 
περιλαμβάνεται και ζημία από εμπορική επιχείρηση ή γεωργική εκμετάλλευση. Την οποία 
δικαιούται να συμψηφίσει με εισοδήματα του ίδιου και των επόμενων ετών. Παράλειψη του 
υπόχρεου να επιδώσει μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους δήλωσης, η οποία να 
γράφει τη ζημία που προέκυψε, του στερεί το δικαίωμα να την συμψηφίσει. Ας σημειωθεί ότι 
το ποσό αυτό κατέληξε στο όριο των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. Η περίπτωση ια αναφέρει 
ότι οποιοσδήποτε προσκληθεί εγγράφως από τον αρμόδιο προϊστάμενο της ΔΟΥ έχει 
υποχρέωση υποβολής της δήλωσης μέσα στην προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Η 
περίπτωση αυτή μετονομάστηκε σε ι με τον Ν. 3296/2004. 
313

 Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 61 αναφέρονται στο δικαίωμα του φορολογουμένου 
ανάκλησης της δήλωσης και υποβολής δήλωσης με επιφύλαξη αντίστοιχα. 
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Ν. 2753/1999 [5] 

Εφαρμόζονται ανάλογα και οι διατάξεις του άρθρου 53, περί μείωσης του 
προκαταβλητέου φόρου. 

 
Ν. 3296/2004 [6] 

Προστίθεται ότι για τους υποχρέους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 ο συντελεστής 
υπολογισμού της προκαταβολής φόρου της παραγράφου 1 του άρθρου 52, περί 
προκαταβολής του φόρου, μειώνεται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) κατά 
τα τρία πρώτα οικονομικά έτη από την έναρξη της δραστηριότητά τους. Εξαιρούνται 
οι εταιρίες που κάνουν έναρξη δραστηριότητας μετά από εικονική λύση ή διακοπή 
άλλης επιχείρησης. Ως εικονική θεωρείται η λύση εταιρίας ή η διακοπή ατομικής 
επιχείρησης, όταν, μετά τη λύση ή διακοπή, στην ίδια επαγγελματική εγκατάσταση 
συνεχίζεται η ίδια δραστηριότητα από νέα εταιρία με άλλη μορφή αλλά τους ίδιους 
εταίρους ή εταιρία στην οποία συμμετέχει το φυσικό πρόσωπο που είχε την ατομική 
επιχείρηση. 
 

 
Εξαιρέσεις 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Οι διατάξεις του άρθρου 10, περί φορολογίας του εισοδήματος των εταιριών-
κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, δεν εφαρμόζονται 
για: 

α) Κοινωνίες αστικού δικαίου που εκμεταλλεύονται φορτηγά ή επιβατικά 
αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, για τα καθαρά κέρδη που προέρχονται από τη 
συνεκμετάλλευση με τη μορφή κοινωνίας μέχρι και δύο αυτοκινήτων. Τα 
καθαρά κέρδη που προέρχονται από την εκμετάλλευση των πάνω από δύο 
αυτοκινήτων φορολογούνται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. 

β) Τους λοιπούς υπόχρεους, που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2, 
οι οποίοι εκμεταλλεύονται ένα μόνο αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης. 

γ) Εταιρίες συστεγαζόμενων φαρμακείων στις οποίες συμμετέχουν αποκλειστικώς 
φαρμακοποιοί. 

 
Ν. 2753/1999 [5] 

Προστίθενται οι συνιδιοκτησίες που συνεκμεταλλεύονται αλιευτικά σκάφη μέχρι και 
δέκα (10) κόρους ολικής χωρητικότητας στις οποίες συμμετέχουν αποκλειστικά 
επαγγελματίες αλιείς. 

 
Ν. 3296/2004 [6] 

Καταργείται η αναφορά της περίπτωσης γ, σε εταιρίες συστεγαζόμενων φαρμακείων 
στις οποίες συμμετέχουν αποκλειστικώς φαρμακοποιοί. 
  

                                                                                                                                       
314

 Το άρθρο 89 αναφέρεται σε κυρώσεις σε όσους δεν δηλώνουν εισόδημα από γεωργικές 
επιχειρήσεις. Ας σημειωθεί ότι τα άρθρα 86-97 παύουν να ισχύουν από την έναρξη ισχύος 
του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄) και πλέον ισχύουν οι διατάξεις αυτού του νόμου. 
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66 Φορολογικός έλεγχος 
 

Παροχή πληροφοριών 
 

Ν. 2386/1996 [2] 
Προστίθενται και τα πρόσωπα που έχουν τις ίδιες ελεγκτικές αρμοδιότητες με τον 
προϊστάμενο της ΔΟΥ, προς τα οποία υφίσταται υποχρέωση παροχής 
πληροφοριών.  
 

 
Άρση απορρήτου 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Για την άρση του απορρήτου απαιτείται κοινή απόφαση του επιθεωρητή της ΔΟΥ και 
του προϊσταμένου αυτής, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για το συγκεκριμένο φορολογικό 
έλεγχο. 

 
Ν. 2386/1996 [2] 

Ειδικά για την άρση του απορρήτου σε έλεγχο διενεργούμενο από ειδικό συνεργείο, 
που συστάθηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 1914/1990 (ΦΕΚ 178 
Α΄)315, απαιτείται απόφαση του προϊσταμένου του ειδικού συνεργείου που διενεργεί 
το συγκεκριμένο φορολογικό έλεγχο. Επίσης, για την άρση του απορρήτου σε έλεγχο 
που διενεργείται από την Υπηρεσία Ελέγχου Διακίνησης Αγαθών (ΥΠΕΔΑ) και τα 
παραρτήματά της, απαιτείται κοινή απόφαση του προϊσταμένου της ΥΠΕΔΑ ή του 
παραρτήματος της και του εποπτεύοντος επιθεωρητή. 
 

 
Αμφισβήτηση σημειώματος 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος λάβει το σημείωμα, περί διορθώσεων της 
εκκαθάρισης του φόρου από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ, μετά τις 31 Δεκεμβρίου του 
οικείου οικονομικού έτους, η αμφισβήτηση ασκείται μέσα στις προθεσμίες που 
ορίζονται στο άρθρο 77 του ν. 4125/1960 (ΦΕΚ 202 Α΄)316. 

 
Ν. 2753/1999 [4] 

Η αμφισβήτηση ασκείται μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο 66 του Ν. 
2717/1999 (ΦΕΚ 97 Α΄)317 και όχι όπως ίσχυε στο άρθρο 77 του ν. 4215/1960. 

 
Ν. 2892/2001 [6] 

Προστίθεται ότι οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και στην 
περίπτωση που η δήλωση φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου υποβάλλεται 
ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, εφόσον ο υπόχρεος δεν υποβάλλει τα οικεία 
δικαιολογητικά μέχρι το τέλος Ιουλίου του οικείου οικονομικού έτους. 
[Σημείωση: Εφαρμόζεται για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων 
του οικονομικού έτους 2001, για τα εισοδήματα ή τις δαπάνες της χρήσης 2000 και 
μετά]. 
                                                
315

 Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. 
316

 Περί κυρώσεως του κώδικα φορολογικής δικονομίας και περί τροποποιήσεως και 
συμπληρώσεως του οργανισμού των φορολογικών δικαστηρίων και καθορισμού των τελών 
διαδικασίας. 
317

 Κώδικας διοικητικής δικονομίας. 
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Ελεγκτικές επαληθεύσεις 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι αρχές, κανόνες κ.λπ. που 
πρέπει να ακολουθούνται κατά τον έλεγχο των δηλώσεων. 

 
Ν. 2601/1998 [3] 

Οι αποφάσεις αυτές μπορεί να αφορούν ορισμένες ή και όλες τις κατηγορίες 
εισοδημάτων, ανάλογα και με την προέλευση και το ύψος αυτών , καθώς και ειδικού 
τρόπου επίλυσης των φορολογικών διαφορών που προκύπτουν από τον έλεγχο. Σε 
δηλώσεις που ελέγχονται σύμφωνα με τις αποφάσεις αυτές αλλά δεν επέρχεται 
επίλυση της φορολογικής διαφοράς, μπορεί με τις αποφάσεις αυτές να ορίζεται η 
διενέργεια πρόσθετων ελεγκτικών επαληθεύσεων. Για τις δηλώσεις αυτές εκδίδονται 
και κοινοποιούνται τα σχετικά φύλλα ελέγχου ή οι πράξεις και ακολουθείται η 
οριζόμενη από τις οικείες φορολογικές διατάξεις διαδικασία. Με τις ίδιες αποφάσεις 
μπορεί να καθορίζεται ειδικός τρόπος επίλυσης των φορολογικών διαφορών που 
προκύπτουν και από τον έλεγχο δηλώσεων που δεν εμπίπτουν στον τρόπο ελέγχου 
των αποφάσεων αυτών και να ορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται 
στις περιπτώσεις αυτές. 
[Σημείωση: Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής, περί ελεγκτικών επαληθεύσεων, 
ισχύουν ανάλογα και για τις λοιπές φορολογίες]. 

 
Ν. 2954/2001 [6] 

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μπορεί επίσης να καθορίζεται ειδικός 
τρόπος έκδοσης των καταλογιστικών πράξεων που αφορούν τις δηλώσεις που 
ελέγχονται κατά τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο καθώς και βεβαίωσης των οικείων 
διαφορών, με την έκδοση ενιαίας ανά φορολογικό αντικείμενο πράξης για όλες τις 
χρήσεις για τις οποίες επέρχεται επίλυση των διαφορών. 

 
Ν. 3522/2006 [8] 

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί επίσης να 
καθορίζεται κατά ειδικό τρόπο η αρμοδιότητα ελέγχου καθώς και έκδοσης των 
οικείων φύλλων ελέγχου και λοιπών καταλογιστικών πράξεων και όλης γενικά της 
διαδικασίας επιβολής και βεβαίωσης του φόρου, επί ανέλεγκτων δηλώσεων 
ελεγκτικής αρμοδιότητας των ΔΟΥ, στις περιπτώσεις που για τον έλεγχο των 
δηλώσεων αυτών είναι αρμόδιες για οποιονδήποτε λόγο περισσότερες από μια ΔΟΥ. 
Οι διατάξεις αυτές ισχύουν ανάλογα και για τις λοιπές φορολογίες, ανεξάρτητα αν για 
τον έλεγχο των οικείων δηλώσεων και την επιβολή του φόρου είναι αρμόδιες μία ή 
περισσότερες ΔΟΥ. Τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια ισχύουν ανάλογα και ως 
προς τον ΚΒΣ. 

 

 
Ελεγκτικά κέντρα 

 
Ν. 2873/2000 [5] 

Προστίθεται ότι με αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών συνιστώνται στα ελεγκτικά 
κέντρα που προβλέπονται από το άρθρο 3 του ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211 Α΄)318 ειδικές 
Επιτροπές, στις οποίες θα ανατίθεται ο έλεγχος των δαπανών των περιπτώσεων ι 
και ιη της παραγράφου 1 του άρθρου 31319 του παρόντος, όταν αυτές υπερβαίνουν 

                                                
318

 Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του υπουργείου οικονομικών και άλλες διατάξεις. 
319

 Οι περιπτώσεις ι και ιη της παραγράφου1 του άρθρου 31 αναφέρονται στα έξοδα 
δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων και στα έξοδα διοικητικής υποστήριξης αντίστοιχα. 
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τα κατά περίπτωση όρια. Με τις ίδιες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ή και με 
άλλες καθορίζεται η σύνθεση των Επιτροπών αυτών, ο τρόπος λειτουργίας τους, οι 
διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται κατά τον έλεγχο των ως άνω δαπανών, τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια. Το δεύτερο εδάφιο της προηγούμενης περίπτωσης β εφαρμόζεται 
ανάλογα και στην παρούσα περίπτωση. 
 

 
Διαδικασία ελέγχου 

 
Ν. 3091/2002 [7] 

Ο έλεγχος των δηλώσεων, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους του παρόντος 
άρθρου, ενεργείται κατ’ αρχήν μόνο στην τελευταία ανέλεγκτη διαχειριστική περίοδο 
και στις δύο αμέσως προηγούμενες από αυτήν. Ως τελευταία ανέλεγκτη διαχειριστική 
περίοδος θεωρείται εκείνη για την οποία έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της 
οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και δεν έχει παρέλθει η προθεσμία 
υποβολής της δήλωσης της επόμενης διαχειριστικής περιόδου. Εάν από τον 
διενεργούμενο κατά τα ανωτέρω έλεγχο προκύψουν, για μία τουλάχιστον από τις 
ελεγχόμενες διαχειριστικές περιόδους, ουσιαστικές παραβάσεις του ΚΒΣ ή διαφορές 
καθαρών εισοδημάτων ή κερδών ή αμοιβών από οποιαδήποτε αιτία που 
υπερβαίνουν το πέντε τοις εκατό (5%) αυτών που έχουν δηλωθεί ή σε ποσό τα 
δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, τότε ο έλεγχος επεκτείνεται και στις δύο αμέσως 
προηγούμενες ανέλεγκτες διαχειριστικές περιόδους. Εξαιρετικά, πέραν των 
διαχειριστικών περιόδων που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο, διενεργείται έλεγχος σε 
όλες γενικά τις προηγούμενες ανέλεγκτες διαχειριστικές περιόδους για τις οποίες δεν 
έχει παραγραφεί το δικαίωμα του δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή 
πράξεων επιβολής του φόρου, εφόσον, έστω και για μία από αυτές, υφίστανται 
διαπιστωμένες ουσιαστικές παραβάσεις του ΚΒΣ ή δεν έχει υποβληθεί δήλωση 
φορολογίας εισοδήματος. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. 
[Σημείωση: Ισχύει ανάλογα και για το φόρο προστιθέμενης αξίας και τις λοιπές 
φορολογίες για πράξεις που πραγματοποιούνται από 01.01.2003 και μετά]. 

 
Ν. 3522/2006 [8] 

Κατάργηση διάταξης. 
 

 
Σύστημα Επιλογής Υποθέσεων 

 
Ν. 3220/2004 

Καθιερώνεται Σύστημα Επιλογής Υποθέσεων για τακτικό φορολογικό έλεγχο, το 
οποίο στηρίζεται σε κλίμακα μορίων. Η κλίμακα αυτή διαμορφώνεται κάθε χρόνο από 
τη συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιολόγηση 

α) Των παραβάσεων και παραλείψεων των διατάξεων της φορολογικής και 
τελωνειακής νομοθεσίας, ανάλογα με το είδος, τη βαρύτητα και τη συχνότητα 
εμφάνισής τους. 

β) Των δεδομένων που προκύπτουν από τις φορολογικές δηλώσεις φόρου 
εισοδήματος και λοιπών φορολογιών. 

γ) Των στοιχείων και πληροφοριών που είναι διαθέσιμα στο Υπουργείο 
Οικονομίας και Οικονομικών από κάθε πηγή. 

[Σημείωση: Ισχύει και για τις λοιπές φορολογίες]. 
 

Ν. 3259/2004 
Κατάργηση διάταξης. 
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Εξουσιοδοτική διάταξη] 

 
Ν. 3220/2004 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδίδεται το 
Σεπτέμβριο κάθε έτους για τους ελέγχους που θα διενεργηθούν το επόμενο έτος, 
καθορίζονται: 

α) Οι παραβάσεις ή παραλείψεις, τα στοιχεία και γενικά τα κριτήρια που 
λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό των προς έλεγχο υποθέσεων, τα μόρια 
που αντιστοιχούν, ο χρόνος έναρξης των διατάξεων της προηγούμενης 
παραγράφου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των 
διατάξεων αυτών. 

β) Υποθέσεις για έλεγχο ανά κλάδο δραστηριότητας ή ανά ελεγκτική αρχή ή ανά 
γεωγραφική περιοχή, σε συνδυασμό με τα παραπάνω οριζόμενα κριτήρια. 

Με όμοια απόφαση μπορεί να ορίζεται και τυχαίο δείγμα υπαγόμενων σε έλεγχο 
υποθέσεων, ανεξάρτητα από τα παραπάνω οριζόμενα κριτήρια. 
[Σημείωση: Ισχύει και για τις λοιπές φορολογίες]. 

 
Ν. 3259/2004 

Κατάργηση διάταξης. 
 

 
Υποχρεωτικός έλεγχος] 

 
Ν. 3220/2004 

Ελέγχονται υποχρεωτικά: 
α) δηλώσεις με ακαθάριστα έσοδα άνω των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) 

ευρώ, καθώς και δηλώσεις επιχειρήσεων που είναι εισηγμένες στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή αλλοδαπά χρηματιστήρια και 

β) υποθέσεις για τις οποίες έχουν περιέλθει στις ελεγκτικές υπηρεσίες στοιχεία 
από τις διασταυρώσεις του πληροφοριακού συστήματος ή από ελέγχους σε 
τρίτες επιχειρήσεις, για απόκρυψη φορολογητέας ύλης ή διάπραξη 
φορολογικών αδικημάτων. 

[Σημείωση: Ισχύει και για τις λοιπές φορολογίες]. 
 

Ν. 3259/2004 
Κατάργηση διάταξης. 
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68 Έκδοση φύλλων ελέγχου 
 
Ελάχιστο όριο για την έκδοση φύλλου ελέγχου 

 
Ν. 2459/1997 [2] 

Αυξάνεται το όριο του οφειλόμενου ποσού από χίλιες πεντακόσιες (1.500) σε πέντε 
χιλιάδες (5.000) δραχμές, αθροιστικά λαμβανόμενο για τον φορολογούμενο και τη 
σύζυγό του, πάνω από το οποίο δεν εκδίδεται φύλλο ελέγχου.  

 
Ν. 2873/2000 [3] 

Το όριο αυξάνεται από πέντε χιλιάδες (5.000) σε εννέα χιλιάδες (9.000) δραχμές, 
αθροιστικά λαμβανόμενο για τον φορολογούμενο και τη σύζυγό του. 
 

 
Έκδοση συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου 
 

Ν.2238/1994 [1] 
Φύλλο ελέγχου και αν ακόμη έγινε οριστικό, δεν αποκλείει την έκδοση και 
κοινοποίηση συμπληρωματικού ελέγχου, αν: 

α) από συμπληρωματικά στοιχεία , που περιήλθαν με οποιονδήποτε τρόπο σε 
γνώση του προϊσταμένου της ΔΟΥ, εξακριβώνεται ότι το εισόδημα υπερβαίνει 
αυτό που έχει περιληφθεί στο προηγούμενο φύλλο ελέγχου ή 

β) η δήλωση που υποβλήθηκε ή τα έντυπα ή οι καταστάσεις που τη συνοδεύουν 
αποδεικνύονται ανακριβή. 

 
Ν. 3522/2006 [4] 

Προστίθεται περίπτωση γ ως εξής: 
γ) Περιέλθουν σε γνώση του προϊσταμένου της ΔΟΥ στοιχεία βάσει της αμοιβαίας 

διοικητικής συνδρομής από φορολογικές ή τελωνειακές αρχές άλλων Κρατών-
Μελών της ΕΕ ή τρίτων χωρών που αποδεικνύονται ανακριβείς οι συναλλαγές, 
έστω και αν αυτά ζητήθηκαν πριν από την έκδοση του οριστικού φύλλου 
ελέγχου. 

Τέλος, διαγράφεται η έκφραση της παραπάνω περίπτωσης α «με οποιονδήποτε 
τρόπο». 
 

 
Έκδοση μερικού φύλλου ελέγχου 

 
 Ν. 3220/2004  

Προστίθεται ότι μερικό φύλλο ελέγχου εκδίδεται και στις περιπτώσεις που έχουν 
εφαρμογή οι διατάξεις των περιπτώσεων δ και ε της παραγράφου 2 του άρθρου 30 
και της παραγράφου 17 του άρθρου 31, στο οποίο περιλαμβάνεται η φορολογητέα 
ύλη όπως προσδιορίζεται με τις διατάξεις αυτές. 

 
Ν. 3259/2004 

Κατάργηση διάταξης. 
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70 Διοικητική επίλυση της διαφοράς 
 
Πρόταση διοικητικής επίλυσης 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Ο υπόχρεος σε βάρος του οποίου εκδόθηκε το φύλλο ελέγχου, μπορεί, αν 
αμφισβητεί την ορθότητά του, να προτείνει τη διοικητική επίλυση της διαφοράς 
μεταξύ αυτού και του αρμόδιου προϊστάμενου της ΔΟΥ. 

 
Ν. 3220/2004 

Πλέον ο υπόχρεος, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε το φύλλο ελέγχου, έχει το 
δικαίωμα εφόσον δεν αμφισβητεί την προσδιορισθείσα από τον έλεγχο διαφορά 
φορολογητέας ύλης, να προτείνει με αίτηση τη διοικητική επίλυση μεταξύ αυτού και 
του προϊσταμένου της αρμόδιας ελεγκτικής υπηρεσίας που έχει εκδώσει το φύλλο 
ελέγχου, με αποδοχή των αποτελεσμάτων του ελέγχου. Εξαιρετικά διοικητική 
επίλυση της διαφοράς ενεργείται και στις περιπτώσεις που ο υπόχρεος αμφισβητεί 
την προσδιορισθείσα από τον έλεγχο διαφορά φορολογητέας ύλης, επικαλούμενος 
αριθμητικά ή λογιστικά λάθη. 

 
Ν. 3259/2004 

Κατάργηση διάταξης και επαναφορά προηγούμενης. 
 

 
Αρμόδια πρόσωπα 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Για ανήλικο δικαστικώς ή νομίμως απαγορευμένο ή υπό δικαστική αντίληψη, αρμόδιο 
πρόσωπο είναι ο επίτροπος ή ο αντιλήπτορας κατά περίπτωση. 

 
Ν. 2954/2001 [3] 

Καταργείται η άνω διάταξη και αναφέρονται πλέον οι ανήλικοι που έχουν υποβληθεί 
σε δικαστική συμπαράσταση και για τους οποίους αρμόδιο πρόσωπο τίθεται ο 
δικαστικός συμπαραστάτης. 

 

 
Αποδεικτικά στοιχεία 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Αυτός που υποβάλλει την αίτηση για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς 
υποχρεούται να προσκομίσει μέσα στην παραπάνω προθεσμία τα αποδεικτικά 
στοιχεία για την υποστήριξη της αίτησής του και να αναπτύξει τους ισχυρισμούς του. 

 
Ν. 3220/2004 

Κατάργηση διάταξης. 
  

Ν. 3259/2004 
Κατάργηση διάταξης του Ν. 3220/2004 και επαναφορά προηγούμενης. 
 

 
Αποδοχή αίτησης και διοικητική επίλυση από Επιτροπή] 

 
Ν. 2238/1994 [1] 
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Ο προϊστάμενος εφόσον κρίνει το αίτημα βάσιμο δύναται να αποδεχθεί ακύρωση ή 
παραγραφή του συνόλου ή μέρους της φορολογητέας ύλης. 
Ειδικώς, όταν στον φάκελο ελέγχου περιλαμβάνονται και εισοδήματα που 
προέρχονται από γεωργικές ή εμπορικές επιχειρήσεις ή από την άσκηση ελευθέριου 
επαγγέλματος ή μόνο τέτοια εισοδήματα, που προέρχονται όμως αποκλειστικά από 
άσκηση επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία και στοιχεία της τρίτης κατηγορίας του ΚΒΣ, 
η διοικητική επίλυση της διαφοράς γίνεται από επιτροπή που αποτελείται από τον 
αρμόδιο επιθεωρητή, τον προϊστάμενο της ΔΟΥ ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους, 
από εκπρόσωπο του Εμπορικού και Βιομηχανικού ή Οικονομικού Επιμελητηρίου ή 
του εμπορικού ή επαγγελματικού συλλόγου της περιοχής, στην οποία εδρεύει η 
αρμόδια ΔΟΥ. Οι πιο πάνω φορείς ορίζουν τους εκπροσώπους τους με τους 
αναπληρωτές τους, ύστερα από έγγραφο του προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ. Η 
θητεία των εκπροσώπων του Εμπορικού και Βιομηχανικού ή Οικονομικού 
Επιμελητηρίου ή εμπορικού ή επαγγελματικού συλλόγου, καθώς και των νόμιμων 
αναπληρωτών τους, είναι διετής και αρχίζει από την ημερομηνία που αυτοί 
ορκίστηκαν ως εκπρόσωποι. Οι εκπρόσωποι των παραπάνω φορέων που δεν είναι 
δημόσιοι υπάλληλοι οφείλουν να δώσουν ενώπιον του αρμόδιου επιθεωρητή της 
ΔΟΥ τον όρκο του δημοσίου υπαλλήλου, συντασσομένης σχετικής πράξης. Η 
εξέταση του αιτήματος για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς δεν κωλύεται αν 
απουσιάζει κατά τη συζήτηση ένα από τα τρία μέλη της επιτροπής. Κατά τη συζήτηση 
της πρότασης για διοικητική επίλυση της διαφοράς παρίσταται ο φορολογούμενος 
αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του κατά τις διατάξεις της 
παραγράφου 7. Αν δεν παραστούν τότε η διοικητική επίλυση της διαφοράς 
ματαιώνεται. 
 

Ν. 3220/2004 
Διαγραφή διάταξης και προστίθεται ότι εφόσον με την αίτηση αμφισβητείται η 
προσδιορισθείσα από τον έλεγχο διαφορά φορολογητέας ύλης, με εξαίρεση τις 
περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1, όπου ο υπόχρεος αμφισβητεί 
την προσδιορισθείσα από τον έλεγχο διαφορά φορολογητέας ύλης επικαλούμενος 
αριθμητικά ή λογιστικά λάθη, ο οικείος φάκελος διαβιβάζεται με όλα τα στοιχεία από 
τον προϊστάμενο σε επιτροπή διοικητικής επίλυσης της διαφοράς. 
Στην έδρα κάθε διοικητικής περιφέρειας πλην της περιφέρειας Αττικής, συνιστάται 
Επιτροπή διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, η οποία έχει αρμοδιότητα για τις 
υποθέσεις για τις οποίες τα φύλλα ελέγχου εκδόθηκαν από τις φορολογικές 
υπηρεσίες που εδρεύουν στην ίδια περιφέρεια. Στην περιφέρεια Αττικής συνιστώνται 
μία Επιτροπή για τις υποθέσεις για τις οποίες τα φύλλα ελέγχου εκδόθηκαν από το 
Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο (ΕΘΕΚ) και μία Επιτροπή για τις υποθέσεις για τις οποίες 
τα φύλλα ελέγχου εκδόθηκαν από τις λοιπές φορολογικές υπηρεσίες που εδρεύουν 
στην περιφέρεια αυτή. Η Επιτροπή που έχει αρμοδιότητα για τις υποθέσεις του 
ΕΘΕΚ είναι πενταμελής και συγκροτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
5 του άρθρου 30 του ΚΒΣ. Καθεμία από τις λοιπές Επιτροπές είναι τριμελής και 
αποτελείται από: 

α) έναν σύμβουλο ή πάρεδρο του ΝΣΚ ως πρόεδρο που ορίζεται με τον 
αναπληρωτή του, 

β) έναν προϊστάμενο Ελεγκτικού Κέντρου ή Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας 
(ΔΟΥ) που εδρεύει στην ίδια διοικητική περιφέρεια, ο οποίος αναπληρώνεται 
από προϊστάμενο άλλου Ελεγκτικού Κέντρου ή ΔΟΥ, 

γ) έναν εκπρόσωπο του τοπικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου που 
προτείνεται με τον αναπληρωτή του από αυτό. 

Ο προϊστάμενος Ελεγκτικού Κέντρου ή ΔΟΥ που εξέδωσε το εξεταζόμενο φύλλο 
ελέγχου δεν μπορεί να μετέχει στην Επιτροπή. 
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθεμία από τις 
παραπάνω Επιτροπές μπορεί να λειτουργεί και σε περισσότερα από ένα τμήματα. 
Για τη συγκρότηση, απαρτία, πλειοψηφία και λειτουργία των παραπάνω Επιτροπών 
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εφαρμόζονται οι διατάξεις του Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών για τα συλλογικά όργανα. Χρέη γραμματέα των παραπάνω Επιτροπών 
εκτελεί φοροτεχνικός υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας που ορίζεται με τον αναπληρωτή 
του από τον πρόεδρο κάθε Επιτροπής. 
Οι συμμετέχοντες στις παραπάνω Επιτροπές, έχουν την ιδιότητα του υπαλλήλου 
κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 13 του Ποινικού Κώδικα. Η θητεία των 
εκπροσώπων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, καθώς και των 
αναπληρωτών τους, που μετέχουν στις Επιτροπές, είναι διετής και αρχίζει από την 
ημερομηνία που αυτοί ορίστηκαν ως εκπρόσωποι, χωρίς δυνατότητα ανανέωσής της 
για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 
 

Ν. 3259/2004 
Κατάργηση διατάξεων του Ν. 3220/2004 και επαναφορά προηγούμενων. 

 
Ν. 3522/2006 [4] 

Στα πιο πάνω αναφερόμενα εισοδήματα, όπως αυτά ισχύουν, προστίθεται η 
προϋπόθεση ότι αυτά περιλαμβάνονται: 

α) υποχρεωτικά λόγω ύψους ακαθάριστων εσόδων ή 
β) υποχρεωτικά λόγω νομικής μορφής ή προαιρετικά, εφόσον στις περιπτώσεις 

αυτές το ύψος των ακαθάριστων εσόδων υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό 
(50%) των ακαθάριστων εσόδων που απαιτούνται για την υποχρεωτική τήρηση 
βιβλίων και στοιχείων τρίτης κατηγορίας του ΚΒΣ. 

Εξαιρετικά στις περιπτώσεις που η διοικητική επίλυση της διαφοράς διενεργείται από 
τα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (ΠΕΚ) ή τα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα 
(ΔΕΚ), στην επιτροπή συμμετέχει αντί του προϊσταμένου αυτών, ένας πάρεδρος του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως πρόεδρος αυτής. Στην ως άνω επιτροπή 
συμμετέχει ως εισηγητής ο Επόπτης ελέγχου της εξεταζόμενης υπόθεσης. 

 
Ν. 3763/2009 [5] 

Όσον αφορά την επιλογή ενός εκπροσώπου από τα ονομαζόμενα παραπάνω 
Επιμελητήρια προστίθεται και το Βιοτεχνικό και Επαγγελματικό Επιμελητήριο. 
Ορίζεται ότι η επιλογή του εκπροσώπου πραγματοποιείται ανάλογα με το είδος της 
δραστηριότητας της κρινόμενης υπόθεσης. 

 

 
Συμφωνία απόψεων 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Αν συμπέσουν οι απόψεις του υπόχρεου και:  
α) του προϊσταμένου της ΔΟΥ, όταν πρόκειται για πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση 
ή ελευθέριο επάγγελμα, τα οποία τηρούν κατά περίπτωση βιβλία πρώτης ή δεύτερης 
κατηγορίας του ΚΒΣ, 
β) δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη της επιτροπής της προηγούμενης παραγράφου, 
όταν πρόκειται για φύλλα ελέγχου που αναφέρονται σε αυτή, συντάσσεται και 
υπογράφεται, από όλα τα μέρη που μετείχαν στη διαδικασία, πράξη επίλυσης της 
διαφοράς, με την αναγραφή της γνώμης τυχόν μειοψηφήσαντος μέλους της 
επιτροπής.  
Με την πράξη αυτή που είναι αμετάκλητη θεωρείται ότι η διαφορά επιλύθηκε ολικά ή 
μερικά, κατά περίπτωση, ανάλογα με το αποτέλεσμα που επήλθε από τη σύμπτωση 
των απόψεων των μερών. Στην περίπτωση αυτήν, η προσφυγή που τυχόν ασκήθηκε 
δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα ή ισχύει μόνο για το μέρος που δεν επιλύθηκε η 
διαφορά. Αν υποβληθεί αίτημα για διοικητική επίλυση της διαφοράς με ιδιαίτερη 
αίτηση, η νόμιμη προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής αρχίζει από την επομένη 
της ημέρας υπογραφής της πράξης ματαίωσης ή μερικής επίλυσης της διαφοράς. 
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Ν. 2954/2001 [3] 
Το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής: Αν υποβληθεί αίτημα για διοικητική 
επίλυση της διαφοράς με ιδιαίτερη αίτηση, η προθεσμία για την άσκηση της 
προσφυγής αναστέλλεται με την υποβολή της αίτησης, μη υπολογιζομένης της 
ημέρας υποβολής αυτής και συνεχίζει από την επόμενη εργάσιμη για τις δημόσιες 
υπηρεσίες ημέρα της ημέρας υπογραφής της πράξης ματαίωσης ή μερικής επίλυσης 
της διαφοράς. 
 

Ν. 3220/2004 
Κατάργηση της παραγράφου και πρόσθεση νέας αν συμπέσουν οι απόψεις του 
υπόχρεου και του προϊσταμένου της αρμόδιας ελεγκτικής υπηρεσίας ή της 
Επιτροπής, όταν πρόκειται για υποθέσεις για τις οποίες αρμόδιες για την επίλυση της 
διαφοράς είναι οι Επιτροπές, συντάσσεται και υπογράφεται, από όλα τα μέρη που 
μετέχουν στη διαδικασία, πράξη επίλυσης της διαφοράς. Με την πράξη αυτή που 
είναι αμετάκλητη θεωρείται ότι η διαφορά επιλύθηκε ολικώς ή μερικώς. Στην 
περίπτωση αυτή, αν ασκήθηκε προσφυγή, αυτή δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα ή 
ισχύει μόνο για το μέρος που δεν επιλύθηκε η διαφορά. Αν ζητηθεί η διοικητική 
επίλυση της διαφοράς με ιδιαίτερη αίτηση, η προθεσμία για την άσκηση της 
προσφυγής αναστέλλεται με την υποβολή της αίτησης, μη υπολογιζομένης της 
ημέρας υποβολής αυτής και συνεχίζεται από την επόμενη εργάσιμη για τις δημόσιες 
υπηρεσίες ημέρα της ημέρας υπογραφής της πράξης ματαίωσης ή μερικής επίλυσης 
της διαφοράς. 

 
Ν. 3259/2004 

Κατάργηση διατάξεων 3220/2004 και επαναφορά προηγούμενων. 
 

 
Πληρεξούσιοι υπόχρεου 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Η συζήτηση της αίτησης για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς και η υπογραφή της 
σχετικής πράξης μπορεί να γίνει και από ειδικό πληρεξούσιο του υπόχρεου, εφόσον 
κατατεθεί στον αρμόδιο προϊστάμενο της ΔΟΥ πληρεξούσιο έγγραφο δημόσιο ή 
ιδιωτικό με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από την κατά νόμο αρμόδια αρχή. 
Αν ο υπόχρεος είναι αγράμματος, το ιδιωτικό πληρεξούσιο έγγραφο υπογράφεται 
από δύο μάρτυρες, των οποίων η γνησιότητα των υπογραφών βεβαιώνεται, όπως 
στο προηγούμενο εδάφιο αναφέρεται ή αναπληρώνεται τούτο από έγγραφο 
δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής αρχής, το οποίο περιέχει τη δήλωση που έγινε 
ενώπιον αυτών από τον υπόχρεο. 
 

Ν. 3220/2004 
Κατάργηση παραγράφου και εισαγωγή νέας, όπου κατά τη συζήτηση της αίτησης για 
διοικητική επίλυση της διαφοράς, παρίσταται ο φορολογούμενος αυτοπροσώπως ή 
με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. Αν δεν παραστεί ο φορολογούμενος ή ο 
εκπρόσωπός τους, κατά τη συνεδρίαση που έχει ορισθεί για την εξέταση της αίτησής 
του, ή παραστεί και δεν επιτευχθεί συνολικός διοικητικός συμβιβασμός, η διοικητική 
επίλυση της διαφοράς ματαιώνεται. Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής παρίσταται 
και ο προϊστάμενος της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής ή υπάλληλος που ορίζεται από 
αυτόν για παροχή διευκρινήσεων. Στις τριμελείς Επιτροπές η εξέταση του αιτήματος 
για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς δεν κωλύεται αν απουσιάζει κατά τη 
συζήτηση ένα από τα μέλη της Επιτροπής. Η παράσταση κατά τη συζήτηση της 
αίτησης για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς και η υπογραφή της σχετικής πράξης 
μπορεί να γίνει και από πληρεξούσιο του υπόχρεου, εφόσον κατατεθεί στον 
προϊστάμενο της αρμόδιας ελεγκτικής υπηρεσίας ή στην αρμόδια κατά περίπτωση 
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Επιτροπή ειδικό προς τούτο πληρεξούσιο έγγραφο δημόσιο ή ιδιωτικό με θεώρηση 
του γνήσιου της υπογραφής. 

 
Ν. 3259/2004 

Κατάργηση διατάξεων 3220/2004 και επαναφορά προηγούμενων. 
 

Ν. 3522/2006 [4] 
Το πληρεξούσιο έγγραφο μπορεί να κατατεθεί στον αρμόδιο προϊστάμενο είτε της 
ΔΟΥ είτε του ελεγκτικού κέντρου. 
 

 
Αποζημιώσεις μελών Επιτροπής 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Στα πρόσωπα που ορίζονται για να εξετάζουν με δικαίωμα ψήφου το αίτημα 
διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, καθώς και στον υπάλληλο που ορίζεται για την 
τήρηση των πρακτικών, καταβάλλεται για κάθε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν, 
αποζημίωση, η οποία καθορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. Με 
όμοιες αποφάσεις καθορίζεται η διαδικασία για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς, 
για τη λειτουργία της επιτροπής, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι 
αναγκαία για την εφαρμογή αυτού του άρθρου. 
 

Ν. 3220/2004 
Κατάργηση παραγράφου και εισαγωγή νέας, όπου με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και οικονομικών συγκροτούνται οι Επιτροπές, ορίζεται η αποζημίωση του 
προέδρου, των μελών και του γραμματέα αυτών και καθορίζεται η διαδικασία για τη 
διοικητική επίλυση της διαφοράς, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την 
εφαρμογή αυτού του άρθρου 

 
Ν. 3259/2004 

Κατάργηση διατάξεων Ν. 3220/2004 και επαναφορά προηγούμενων. 
 

 
Διαμονή εκπροσώπου εκτός έδρας ΔΟΥ 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4125/1960 (ΦΕΚ 
202 Α΄)320 εφαρμόζεται και επί προσφυγής που ασκείται από νομικό πρόσωπο, όταν 
ο εκπρόσωπος αυτού διαμένει, κατά το χρόνο άσκησης της προσφυγής, έξω από την 
έδρα της φορολογικής αρχής που εξέδωσε τη με αυτή προσβαλλόμενη πράξη. 
 

Ν. 3220/2004 
Διαγραφή παραγράφου. 

 
Ν. 3259/2004 

Κατάργηση διατάξεων Ν. 3220/2004 και επαναφορά προηγούμενων. 
 

 
Περιορισμός ποσοστού προσαύξησης 

 
Ν. 2601/1998 [2] 

                                                
320

 Περί κυρώσεως του κώδικα φορολογικής δικονομίας και περί τροποποιήσεως και 
συμπληρώσεως του οργανισμού των φορολογικών δικαστηρίων και καθορισμού των τελών 
διαδικασίας. 
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Προστίθεται νέα παράγραφος κατά την οποία σε διοικητική επίλυση της διαφοράς, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 6, περιορίζεται στο μισό (1/2) 
το ποσοστό προσαύξησης κατά εκατό τοις εκατό (100%) ή πενήντα τοις εκατό (50%) 
ή σαράντα τοις εκατό (40%) ή είκοσι τοις εκατό (20%), ανάλογα με την περίπτωση, 
του συντελεστή καθαρού κέρδους ή καθαρού εισοδήματος ή καθαρών αμοιβών, που 
προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 2 του άρθρου 32321, 2 και 4 του 
άρθρου 34322, 3 του άρθρου 41323, 5 του άρθρου 49324 και 4 του άρθρου 50325. Οι 
κατά περίπτωση διατάξεις που ορίζουν ότι επί εξωλογιστικού προσδιορισμού 
εφαρμόζεται ο συντελεστής που προκύπτει από το λογιστικό προσδιορισμό, εφόσον 
αυτός είναι μεγαλύτερος από το συντελεστή που προβλέπεται για το οικείο 
επάγγελμα, ισχύουν ανάλογα και κατά την εφαρμογή των διατάξεων του 
προηγούμενου εδαφίου. 
 

Ν. 3763/2009 [5] 
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 7326, επί διοικητικής επίλυσης 
της διαφοράς περιορίζεται στο μισό (1/2) το προβλεπόμενο ποσοστό προσαύξησης 
του συντελεστή καθαρού κέρδους ή καθαρού εισοδήματος ή καθαρών αμοιβών, στις 
περιπτώσεις εφαρμογής των διατάξεων 2 του άρθρου 32, 2 και 5327 του άρθρου 34 
και 5 του άρθρου 49, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που σύμφωνα με τον 
παρόντα Κώδικα οι πιο πάνω διατάξεις έχουν ανάλογη εφαρμογή. 

 

 
Αντίγραφο πρακτικών 

Ν. 2648/1998 [2] 
Προστίθεται η διάταξη παράδοσης αντιγράφου του πρακτικού της διοικητικής 
επίλυσης της διαφοράς στον υπόχρεο. Το πρακτικό αυτό επέχει και θέση ατομικής 
ειδοποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α΄) 
(ΚΕΔΕ)328. 

 
 

                                                
321

 Συντελεστές καθαρών κερδών επί των ακαθάριστων εσόδων στο εισόδημα από εμπορικές 
επιχειρήσεις. 
322

 Συντελεστές καθαρών κερδών επί των ακαθάριστων εσόδων στο εισόδημα από τεχνικές 
επιχειρήσεις που ασχολούνται με την ανέγερση των οικοδομών και στο εισόδημα από 
εργολαβία αντίστοιχα. 
323

 Συντελεστές καθαρών εισοδημάτων επί των ακαθάριστων εισοδημάτων στο εισόδημα από 
γεωργικές επιχειρήσεις. 
324

 Συντελεστές καθαρών αμοιβών για τους αρχιτέκτονες και μηχανικούς στο εισόδημα από 
ελευθέρια επαγγέλματα. 
325

 Μοναδικοί συντελεστές καθαρών αμοιβών στο εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα. 
326

 Η παράγραφος 7 αναφέρει την περίπτωση πληρεξουσίων του υπόχρεου. 
327

 Η παράγραφος 5 αναφέρεται στην περίπτωση της πρώην παραγράφου 4 του ίδιου 
άρθρου. 
328

 Περί κώδικα εισπράξεως δημοσίων εσόδων. 
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71 Δικαστικός συμβιβασμός  
[Σημείωση: Το άρθρο 71 καταργήθηκε με τον Ν. 2648/1998 και επανήλθε σε ισχύ με 
τον Ν. 2753/1999]. 
 

 
Εφαρμογή 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Δικαστικός συμβιβασμός με βάση αυτό το νόμο είναι δυνατός σε όσες περιπτώσεις 
επιτρέπεται και όπως προβλέπεται διοικητική επίλυση της διαφορά. 

 
Ν. 2601/1998 [2] 

Προστίθεται ότι στο δικαστικό συμβιβασμό δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της 
παραγράφου 10 του άρθρου 70, όπως η παράγραφος 10 προστέθηκε με τον ίδιο 
νόμο και κάνει αναφορά στον περιορισμό του ποσοστού προσαύξησης για τις 
περιπτώσεις διοικητικής επίλυσης της διαφοράς. 

 
Ν. 2648/1998 [2] 

Κατάργηση διατάξεων. 
 

Ν. 2753/1999 [3] 
Επαναφορά διατάξεων. 
 

 
Κατάργηση φορολογικής δίκης 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Κατά τη συζήτηση που διεξάγεται επί του ακροατηρίου ενώπιον οποιουδήποτε 
διοικητικού δικαστηρίου και σε κάθε στάση της δίκης, παρουσία και των δύο μερών, 
κάθε διάδικος μπορεί να προτείνει την κατάργηση της φορολογικής δίκης, με την 
κατάθεση δήλωσης στο γραμματέα του δικαστηρίου πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις 
ημέρες πριν από τη συζήτηση. Η δήλωση, αφού υπογραφεί και από το διάδικο που 
αποδέχθηκε την πρόταση και θεωρηθεί από αυτόν που διευθύνει τη συζήτηση, 
καταχωρίζεται ολόκληρη στα πρακτικά, τα οποία έχουν τα αποτελέσματα 
αμετάκλητης απόφασης. 
Ύστερα από αίτηση ενός από τους διαδίκους ή αυτεπάγγελτα, το δικαστήριο 
αναβάλλει εφάπαξ τη συζήτηση για την πρόταση. Η δήλωση που κατατέθηκε δεν 
ανακαλείται, μπορεί όμως μέχρι την, μετά την αναβολή, συζήτηση ή κατά τη διάρκεια 
αυτής να συμπληρωθεί για να βελτιωθεί. 
Αν αποκρουσθεί η πρόταση από τον άλλο διάδικο, αυτή θεωρείται ως να μην έχει 
γίνει και συνεχίζεται η διαδικασία. 
Σε περίπτωση ομοδικίας η πρόταση γίνεται από κοινού από όλους τους ομοδίκους, 
εκτός αν το δικαστήριο έχει διατάξει το χωρισμό. Σε περίπτωση παρέμβασης δεν 
απαιτείται σύμπραξη αυτού που παρεμβαίνει. 
Δεύτερη πρόταση από τον ίδιο τον διάδικο και στον ίδιο βαθμό δικαιοδοσίας δεν 
συγχωρείται. 
 

Ν. 2648/1998 [2] 
Κατάργηση διατάξεων. 

 
Ν. 2753/1999 [3] 

Επαναφορά διατάξεων. 
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Αναλογική εφαρμογή διατάξεων 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 71 του Ν. 4125/1960 (ΦΕΚ 202 Α΄)329, 
εφαρμόζονται και στην περίπτωση του άρθρου αυτού. 

 
Ν. 2648/1998 [2] 

Κατάργηση διατάξεων. 
 

Ν. 2753/1999 [3] 
Επαναφορά διατάξεων. 

 
 Ν. 3220/2004 

Κατάργηση διάταξης και ορίζεται ότι οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 70 
ισχύουν και στην περίπτωση του δικαστικού συμβιβασμού. Η παράγραφος 9, όπως 
προστέθηκε με τον ίδιο νόμο, κάνει αναφορά στην περίπτωση σύμπτωσης απόψεων 
μεταξύ του υπόχρεου και του προϊστάμενου της αρμόδιας ελεγκτικής υπηρεσίας. 

 
Ν. 3259/2004 

Κατάργηση διατάξεων Ν. 3220/2004 και επαναφορά προηγούμενων. 
 

                                                
329

 Περί κυρώσεως του κώδικα φορολογικής δικονομίας και περί τροποποιήσεως και 
συμπληρώσεως του οργανισμού των φορολογικών δικαστηρίων και καθορισμού των τελών 
διαδικασίας. 
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73 Επιβράβευση ειλικρίνειας 
 
Μείωση φόρου 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Όταν μετά τον έλεγχο, διενεργούμενο κατά τις διατάξεις του άρθρου 66, κρίνονται 
ειλικρινείς οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και των άλλων συναφών 
φορολογικών αντικειμένων που έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα από τους υπόχρεους, 
παρέχονται σε αυτούς τα ακόλουθα δικαιώματα: 

α) μείωση του φόρου μέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000)δραχμές, για κάθε 
οικονομικό έτος για το οποίο οι δηλώσεις κρίνονται ειλικρινείς. Το ποσό αυτό 
υπολογίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του κύριου φόρου 
εισοδήματος, που αναλογεί επιμεριστικά στα εισοδήματα που απέκτησε ο 
δικαιούχος από την άσκηση εμπορικής επιχείρησης ή ελευθέριου 
επαγγέλματος. Για τον καθορισμό του ποσού αυτού δεν υπολογίζονται τα 
εισοδήματα που απέκτησε ο δικαιούχος τα οποία θεωρούνται ως εισόδημα από 
εμπορικές επιχειρήσεις, κατά τις περιπτώσεις γ, ε και στ της παραγράφου 3 του 
άρθρου 28330, καθώς και αυτά που προέρχονται από πάγια περιοδική αμοιβή 
δικηγόρου ή ιατρού.  

 
Ν. 2459/1997 [2] 

Κατάργηση περίπτωσης. 
[Σημείωση: Ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται ή δαπάνες που 
πραγματοποιούνται από 1ης Ιανουαρίου 1996]. 
 
 

                                                
330

 Οι περιπτώσεις γ, ε και στ της παραγράφου3 του άρθρου 28 αναφέρονται στα ποσά που 
καταβάλλουν με τη μορφή μερίσματος ή αμοιβής στα μέλη τους οι συνεταιρισμοί, η 
επιχειρηματική αμοιβή του ομόρρυθμου εταίρου διαχειριστή της ΕΠΕ και ο μισθός που 
καταβάλλεται από ΑΕ στα μέλη του ΔΣ της, για τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής 
σύμβασης μίσθωσης εργασίας ή εντολής, εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές τα μέλη του ΔΣ 
είναι ασφαλισμένα σε οποιονδήποτε, εκτός του ΙΚΑ, ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο.  
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74 Βεβαίωση του φόρου 
 
Αμέλεια βεβαίωσης και καταβολής οφειλής 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Αμελείται η βεβαίωση του ποσού, που οφείλεται με βάση οποιονδήποτε τίτλο 
βεβαίωσης, εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες (2.000) δραχμές, 
αθροιστικά λαμβανόμενο για τους δυο συζύγους. 
Επίσης, αμελείται η βεβαίωση και η καταβολή της οφειλής, η οποία προκύπτει στο 
συνολικό εισόδημα του συνταξιούχου, εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει το ποσό τους 
ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών και ο φορολογούμενος έχει υπερβεί την 
ηλικία των εξήντα πέντε (65) ετών. Αν το συνολικό εισόδημα του συνταξιούχου 
υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές331, το διαθέσιμο εισόδημα που 
απομένει σε αυτόν, μετά την αφαίρεση της οφειλής, η οποία προκύπτει από το 
εισόδημά του για κύριο και συμπληρωματικό φόρο, τέλη και εισφορές που 
συμβεβαιώνονται με το φόρο, δεν μπορεί να είναι κατώτερο από ένα εκατομμύριο 
(1.000.000) δραχμές. 

 
Ν. 2459/1997 [2] 

Αυξάνεται το ποσό της πρώτης περίπτωσης από δύο χιλιάδες (2.000) σε πέντε 
χιλιάδες (5.000) δραχμές. 

 
Ν. 2873/2000 [5] 

Αυξάνεται το ποσό της πρώτης περίπτωσης από πέντε χιλιάδες (5.000) δραχμές σε 
εννέα χιλιάδες (9.000)332 δραχμές και γίνεται αναφορά μόνο σε νόμιμους τίτλους 
βεβαίωσης. 

 
Ν. 3522/2006 [7] 

Καταργείται η αμέλεια βεβαίωσης ποσού στην περίπτωση των συνταξιούχων. 
 
 

                                                
331

 Με τον Ν. 2648/2001, το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών 
αντικαταστάθηκε με το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ. 
332

 Με τον Ν. 2648/2001, το ποσό των εννέα χιλιάδων (9.000) δραχμών αντικαταστάθηκε με 
το ποσό των είκοσι επτά (27) ευρώ. 
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Καταβολή δόσεων 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

 
Φόρος που βεβαιώνεται 
κατά τη διάρκεια του οικείου 
οικονομικού έτους ή 
μεταγενέστερα από τη λήξη 
του: 

Ύψος οφειλής (δραχμές) και 
αριθμός ίσων μηνιαίων 
δόσεων 

β) Ύστερα από 
διοικητική επίλυση 
της διαφοράς ή 
δικαστικό 
συμβιβασμό και 

β) Με βάση φύλλο 
ελέγχου που έγινε 
οριστικό λόγω μη 
άσκησης ή 
εκπρόθεσμης 
άσκησης προσφυγής 

Μέχρι 30.000 δραχμές: 1 
δόση 
Από 30.001-100.000: 3 
δόσεις 
Από 100.001-500.000: 6 
δόσεις 
Από 500.001-1.000.000: 8 
δόσεις 
Από 1.000.001 και άνω: 12 
δόσεις 

β) Με βάση απόφαση 
διοικητικού 
δικαστηρίου 

2 δόσεις 

 
Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέσα στον επόμενο μήνα από τη βεβαίωση της οφειλής. 
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να μεταβάλλονται τα κλιμάκια και 
ο αριθμός των δόσεων. 
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Ν. 2648/1998 [3] 
 

Φόρος που βεβαιώνεται 
κατά τη διάρκεια του οικείου 

οικονομικού έτους ή 
μεταγενέστερα από τη λήξη 

του: 

Ύψος οφειλής (δραχμές) και 
αριθμός ίσων μηνιαίων 

δόσεων 

α) Με βάση φύλλο 
ελέγχου που έγινε 
οριστικό λόγω μη 
άσκησης ή 
εκπρόθεσμης 
άσκησης προσφυγής. 

6 δόσεις με τον περιορισμό 
ότι κάθε δόση δεν είναι 
μικρότερη των εκατό χιλιάδων 
(100.000) δραχμών, εκτός της 
τελευταίας. 

β) Ύστερα από 
διοικητική επίλυση 
της διαφοράς και την 
καταβολή τους ενός 
πέμπτου (1/5). 

 

6 δόσεις με τον περιορισμό 
ότι κάθε δόση δεν είναι 
μικρότερη των εκατό χιλιάδων 
(100.000) δραχμών, εκτός της 
τελευταίας. Αν ο υπόχρεος 
καταβάλλει, εντός της 
προθεσμίας καταβολή του 
ενός πέμπτου (1/5), το 
σύνολο του ποσού της 
διαφοράς, παρέχεται 
έκπτωση επί αυτού κατά 
ποσοστό πέντε τοις εκατό 
(5%). 

γ) Με βάση απόφαση 
διοικητικού 
δικαστηρίου. 

2 δόσεις με τον περιορισμό 
ότι το συνολικό ποσό του 
φόρου δεν είναι μικρότερο 
των εκατό χιλιάδων (100.000) 
δραχμών. 

 
[Σημείωση: Με τον Ν. 2648/2001, το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών 
αντικαταστάθηκε με το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ]. 
 

Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες 
υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου από τη βεβαίωση μήνα και οι υπόλοιπες μέχρι την 
τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα των μηνών που ακολουθούν. 
Καταργείται το εδάφιο περί αλλαγής κλιμακίων με αποφάσεις του Υπουργού 
Οικονομικών. 

 
Ν. 2753/1999 [4] 

Προστίθεται στην περίπτωση β και η περίπτωση δικαστικού συμβιβασμού. 
 

Ν. 3220/2004 [6] 
Προστίθεται ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ο φόρος 
που προκύπτει στην περίπτωση β μπορεί να καταβάλλεται και σε περισσότερες 
μηνιαίες δόσεις που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις τριάντα έξι 
(36). 
[Σημείωση: Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και στο ΦΠΑ και τις λοιπές φορολογίες]. 
 

 
Περίπτωση εμπρόθεσμης προσφυγής 

 
 Ν. 2648/1998 [3] 

Αλλάζει το ποσοστό επί του αμφισβητούμενου φόρου, με βάση το οποίο το 
προκύπτον ποσό βεβαιώνεται από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής 
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υπηρεσίας, σε περίπτωση μη επίτευξης διοικητικής επίλυσης της διαφοράς και 
άσκησης από το φορολογούμενο εμπρόθεσμης προσφυγής, από είκοσι τοις εκατό 
(20%) σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). 

 
Ν. 3220/2004 [6] 

Προστίθεται ότι η αναστολή που χορηγείται κατά τις διατάξεις των άρθρων 200 έως 
205 του ν. 2717/1999 (ΦΕΚ 97 Α΄)333, δεν αποκλείει την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
βεβαίωσης και ταμειακώς του παραπάνω ποσοστού του αμφισβητούμενου κύριου 
φόρου, του πρόσθετου φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων φόρων και τελών. 

 
Ν. 3296/2004 [6] 

Το ποσοστό μειώνεται από είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) σε δέκα τοις εκατό (10%). 
 

 
Βεβαίωση βάσει προσωρινού φύλλου ελέγχου] 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Φόροι, τέλη και εισφορές που βεβαιώνονται βάσει προσωρινού φύλλου ελέγχου, που 
εκδόθηκε μετά από τον προσωρινό έλεγχο που προβλέπεται από την παράγραφο 4 
του άρθρου 67334, καταβάλλονται εφάπαξ. Τυχόν άσκηση προσφυγής ενώπιον του 
διοικητικού πρωτοδικείου δεν αναστέλλει την προσωρινή βεβαίωση του φόρου. Από 
το φόρο, τέλη και εισφορές που βεβαιώνονται τελεσίδικα, βάσει του οριστικού φύλλου 
ελέγχου, ο προϊστάμενος της ΔΟΥ εκπίπτει τα ποσά που καταλογίστηκαν με το 
προσωρινό φύλλο ελέγχου. 

 
Ν. 3220/2004 [6] 

Προστίθεται ότι η αναστολή που χορηγείται κατά τις διατάξεις των άρθρων 200 έως 
205 του ν. 2717/1999 (ΦΕΚ 97 Α΄)335, δεν αποκλείει την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
βεβαίωσης και ταμειακώς του παραπάνω ποσοστού του αμφισβητούμενου κύριου 
φόρου, του πρόσθετου φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων φόρων και τελών. 
 

                                                
333

 Κώδικας διοικητικής δικονομίας. 
334

 Η παράγραφος 4 του άρθρου 67 αναφέρει ότι ο προϊστάμενος της ΔΟΥ μπορεί να 
διενεργεί έλεγχο για να διαπιστώσει την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 52 και 54 έως 
58 για την προκαταβολή και την παρακράτηση του φόρου. 
335

 Βλ. υποσημείωση 333. 
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75 Ακύρωση ή τροποποίηση οριστικής εγγραφής  
 
Εξουσιοδότηση 

 
Ν. 2386/1996 [2] 

 
 Πριν Μετά 

Λόγοι ακύρωσης ή 
τροποποίησης φύλλου 
ελέγχου

336
 

Αρμόδιος Αρμόδιος 

1. Ολικής ή μερικής 
έλλειψης φορολογικής 
υποχρέωσης 

Ο προϊστάμενος της ΔΟΥ με 
τη σύμφωνη γνώμη του 
αρμόδιου επιθεωρητή 
δημόσιων οικονομικών 
υπηρεσιών ύστερα από 
αίτηση του φορολογουμένου. 

1-2: Ο προϊστάμενος της 
ΔΟΥ με τη σύμφωνη γνώμη 
του αρμόδιου επιθεωρητή 
δημόσιων οικονομικών 
υπηρεσιών ύστερα από 
αίτηση του φορολογουμένου. 

2. Ο φορολογούμενος δεν 
έλαβε γνώση 
αποδεδειγμένα του 
φύλλου ελέγχου 

3. Ο προϊστάμενος της 
ΔΟΥ που έχει εκδώσει 
το φύλλο ελέγχου δεν 
είχε αρμοδιότητα να 
επιληφθεί στη 
φορολογία 

3-5: Ο αρμόδιος 
επιθεωρητής δημόσιων 
οικονομικών υπηρεσιών, 
ύστερα από αίτημα του 
προϊσταμένου της ΔΥΟ. 

4. Λογιστικό λάθος 

5. Για εσφαλμένο 
προσδιορισμό του 
φορολογητέου 
εισοδήματος και του 
φόρου που αναλογεί σε 
αυτό 

 

                                                
336

 Αφορά τα φύλλα ελέγχου που οριστικοποιήθηκαν επειδή δεν ασκήθηκε ένδικο μέσο, 
καθώς και αυτά που αφορούν δηλώσεις οι οποίες κρίθηκαν ειλικρινής. 
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76 Αλλαγή κατοικίας ή έδρας 
 
Υποβολή δήλωσης αλλαγής κατοικίας 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Σε κάθε περίπτωση που ο υπόχρεος σε δήλωση μεταβάλλει κατοικία ή κύρια 
διαμονή, έχει υποχρέωση να υποβάλλει, μέχρι την λήξη του οικονομικού έτους, στον 
προϊστάμενο της ΔΟΥ που είναι αρμόδιος πριν από τη μεταβολή, υπεύθυνη δήλωση 
του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄)337, για τον τόπο της νέας κατοικίας ή της διαμονής 
του.  

 
Ν. 2873/2000 [2] 

Αντί υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄)338 υποβάλλεται η δήλωση 
που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 5 της 1027411/842/ΔΜ/26.2.1998 
(ΦΕΚ 193 Β΄)339 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.  
 

                                                
337

 Σχέσεις κράτους-πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις. 
338

 Βλ. υποσημείωση 337. 
339

 Υποχρεωτική χορήγηση αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και διαδικασίες απόδοσής 
του. 
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77 Υποχρεώσεις εκμισθωτών ακινήτων  
 
Θεώρηση εγγράφων μίσθωσης 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Ιδιωτικά έγγραφα μίσθωσης αστικών ακινήτων, ασχέτως ποσού ή γεωργικών 
ακινήτων, εφόσον το μίσθωμα είναι ανώτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών, 
προσκομίζονται από τον εκμισθωτή στον προϊστάμενο της ΔΟΥ. 

 
Ν. 3091/2002 [2] 

Αυξάνεται το ποσό του μισθώματος γεωργικών ακινήτων, πάνω από το οποίο 
προσκομίζονται τα έγγραφα μισθώματος προς θεώρηση, από πέντε χιλιάδες (5.000) 
σε 100 ευρώ. 

 
Ν. 3220/2004 [3] 

Τα ιδιωτικά έγγραφα μίσθωσης υποβάλλονται, είτε από τον μισθωτή είτε από τον 
εκμισθωτή, στον προϊστάμενο οποιασδήποτε οικονομικής υπηρεσίας και όχι όπως 
ίσχυσε στον προϊστάμενο που ήταν αρμόδιος για τη φορολογία του μισθωτή. Επίσης 
προστίθεται ότι το δεύτερο από τα αντίγραφα παραμένει στην ΔΟΥ ή σε περίπτωση 
αναρμοδιότητας, διαβιβάζεται στον προϊστάμενο της ΔΟΥ που είναι αρμόδιος για τη 
φορολογία του εκμισθωτή. 
 

 
Αποδεικτική δύναμη εγγράφων 

 
Ν. 3220/2004 [3] 

Τα έγγραφα μίσθωσης πρέπει να έχουν θεωρηθεί από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ και 
όχι όπως ίσχυσε, από τον αρμόδιο προϊστάμενο της ΔΟΥ. 
 

 
Πρόστιμα 

 
Ν. 3220/2004 [3] 

Καταργείται η αναφορά στο άρθρο 87 και προστίθεται αυτή του άρθρου 4 του Ν. 
2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄)340, όπως ο νόμος αυτός αντικατέστησε τα άρθρα 86-97 του  
ΚΦΕ. 
 

                                                
340
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78 Υποχρεώσεις μισθωτών ακινήτων και θαλάσσιων σκαφών 
αναψυχής 
 
Δήλωση καταβαλλόμενων ενοικίων 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Οι μισθωτές υποχρεούνται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος να δηλώσουν τα 
ενοίκια που κατέβαλλαν για τις μισθώσεις αναγράφοντας το ονοματεπώνυμο του 
εκμισθωτή, την διεύθυνση κατοικίας του και τον ΑΦΜ ή τον αριθμό ταυτότητάς του. 

 
Ν. 2873/2000 [2] 

Αφαιρείται η δυνατότητα αναγραφής του αριθμού ταυτότητας και αναγράφεται 
υποχρεωτικά ο ΑΦΜ. 
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79 Υποχρεώσεις κομιστών τίτλων 
 
Μεταβίβαση μετοχών 

 
N. 2459/1997 [2] 

Προστίθεται η περίπτωση μεταβίβασης εν ζωή ή λόγω θανάτου ονομαστικών ή 
ανώνυμων μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών πραγματοποιείται 
αποκλειστικώς με συμβολαιογραφικό έλεγχο ή με ιδιωτικό έγγραφο θεωρημένο από 
τον προϊστάμενο της οικείας ΔΟΥ. Απόκτηση τέτοιων μετοχών κατά παράβαση της 
διάταξης του προηγούμενου εδαφίου θεωρείται άκυρη και δεν παράγει κανένα 
έννομο δικαίωμα αυτού που τις αποκτά, όπως το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος, 
συμμετοχής στις γενικές συνελεύσεις, μεταβίβασης των μετοχών αυτών κ.λπ. Τα 
παραπάνω εφαρμόζονται ανάλογα και όταν αυτός που μεταβιβάζει τις εν λόγω 
μετοχές δεν είναι φυσικό πρόσωπο. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι λεπτομέρειες που 
είναι αναγκαίες για την εφαρμογή αυτής της παραγράφου, καθώς και οι περιπτώσεις 
που η πιο πάνω μεταβίβαση μπορεί να γίνει και με άλλον τρόπο. 
[Σημείωση: Παύει να ισχύει κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική που αντίκειται στις 
διατάξεις αυτής της παραγράφου]. 
 



Περί Φόρου 

273 
 

81 Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων, 
τραπεζών κ.λπ. 
 

Ν. 3220/2004 [6] 
Μέσα στο πλαίσιο του Ν. 3220/2004 σχετικά με την κατάργηση πιστοποιητικών, η 
προσκόμιση του πιστοποιητικού από προϊστάμενο της ΔΟΥ υποβάλλεται μόνο σε 
περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης των άνω εισοδημάτων, διαφορετικά απαιτείται η 
υποβολή υπεύθυνης δήλωσης. Η διάταξη αυτή ισχύει για ολόκληρο το άρθρο 81. 

 

 
Άρνηση σύνταξης εγγράφων 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται να αρνηθούν τη σύνταξη συμβολαιογραφικών 
εγγράφων σε όσους αποκτούν εισόδημα από ακίνητα και δεν δηλώσουν, αν και 
υπόχρεοι, το εισόδημα αυτό και για τους οποίους ισχύει: 

α) Η απαγόρευση αιτήματος αγωγής έξωσης ή μεταβίβασης της κυριότητας με 
οποιονδήποτε τρόπο ή σύστασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων, για μία 
πενταετία από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος, στα ακίνητα για τα οποία δεν έχουν δηλωθεί τα 
μισθώματα [Περίπτωση α παραγράφου 1 άρθρου 88]. 

β) Η απαγόρευση παραχώρησης υποθήκης για ία δεκαετία από τη λήξη της 
προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, σε 
ακίνητα για τα οποία δεν έχουν δηλωθεί τα μισθώματα [Περίπτωση β 
παραγράφου 1 άρθρου 88]. 

 
Ν. 2386/1996 [2] 

Προστίθεται η υποχρέωση άρνησης, εκ μέρους των συμβολαιογράφων, σύνταξης 
συμβολαιογραφικών εγγράφων και στην περίπτωση όσων αποκτούν καθαρό 
γεωργικό εισόδημα από οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα, είτε είναι κατά κύριο 
επάγγελμα αγρότες είτε δεν είναι341, εφόσον δεν δηλώσουν, αν και υπόχρεοι, το 
εισόδημα αυτό και για τους οποίους ισχύει: 

γ) Η απαγόρευση μεταβίβασης, με οποιονδήποτε τρόπο, της κυριότητας της 
γεωργική γης για μία πενταετία από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή 
της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. 

 
Ν. 3220/2004 [6] 

[Με τον παρόντα νόμο διορθώνονται οι αντίστοιχες αναφορές στο Ν. 2523/1997 
(ΦΕΚ 179 Α΄)342, ο οποίος αντικατέστησε τα άρθρα 86-97. Οι ίδιες περιπτώσεις 
περιέχουν επιπρόσθετα εδάφια τα οποία και αναγράφονται ευθύς παρακάτω.] 
Στην περίπτωση γ προστίθεται η προϋπόθεση το καθαρό γεωργικό εισόδημα που 
δεν δηλώθηκε να υπερβαίνει το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ. 
 

 
Αναγραφή ΑΦΜ 

 
Ν. 2390/1996 [2] 

                                                
341

 Πρόκειται για τις περιπτώσεις ε της παραγράφου1 και δ της παραγράφου 2, αντίστοιχα, 
του άρθρου 89, περί κυρώσεων σε όσους δεν δηλώνουν το εισόδημα από γεωργικές 
επιχειρήσεις. 
342
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Προστίθεται ότι στις συμβολαιογραφικές πράξεις για τη μεταβίβαση ή με σκοπό τη 
μεταβίβαση οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται να αναγράφουν και τον ΑΦΜ ή τον 
ΑΔΤ των αντισυμβαλλομένων εάν στερούνται ΑΦΜ. Η στέρηση ΑΦΜ θα 
αναγράφεται στη συμβολαιογραφική πράξη. Σε περίπτωση εγγάμων γυναικών που 
στερούνται ΑΦΜ θα αναγράφεται ο ΑΔΤ τους και ο ΑΦΜ του συζύγου τους. 

 
Ν. 2873/2000 [4] 

Καταργείται η δυνατότητα αναγραφής αριθμού ταυτότητας αντί του ΑΦΜ. Επίσης, 
καταργείται η δυνατότητα, στην περίπτωση εγγάμων γυναικών οι οποίες στερούνται 
ΑΦΜ, αυτές να αναγράφουν τον αριθμό της ταυτότητάς τους και τον ΑΦΜ του 
συζύγου τους. 

 

 
Φύλακες μετεγγραφών 

 
Ν. 2386/1996 [2] 

Οι φύλακες μετεγγραφών υποχρεούνται να αρνηθούν τη μεταγραφή των 
δικαιοπραξιών και για την περίπτωση η οποία προστέθηκε παραπάνω με τον ίδιο 
νόμο 2386/1996. 

 
Ν. 2954/2001 [5] 

Οι φύλακες μετεγγραφών υποχρεούνται να αρνηθούν τη μεταγραφή των 
δικαιοπραξιών και για την περίπτωση μεταγραφής του πρακτικού συμβιβαστικής 
επίλυσης ιδιωτικών διαφορών του άρθρου 214 Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 
 

 
Συμβολαιογράφοι 

 
Ν. 2386/1996 [2] 

Για τις περιπτώσεις συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης μεριδίου ή 
δικαιώματος343 οι συμβολαιογράφοι πλέον δεν υπενθυμίζουν στους συμβαλλόμενους 
τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 αναγράφοντας αυτές ρητά στο 
συμβόλαιο εκχώρησης, αλλά επισυνάπτουν στα συμβόλαια εκχώρησης ή 
μεταβίβασης θεωρημένο αντίτυπο της δήλωσης απόδοσης του οικείου φόρου και 
αναφέρουν ρητά στο κείμενο του συμβολαίου τα στοιχεία της σχετικής δήλωσης και 
του νόμιμου αποδεικτικού καταβολής του φόρου.  
Τέλος οφείλουν να στείλουν μέσα στον επόμενο μήνα από τη σύνταξη των πράξεων 
αντίγραφα των συμβολαίων στον προϊστάμενο της ΔΟΥ στην οποία υποβλήθηκε η 
δήλωση της παραγράφου 1 του άρθρου 13 και όχι όπως ίσχυε στη ΔΟΥ του 
υπόχρεου για παρακράτηση. 

 
 Ν. 2459/1997 [3] 

Οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται να μνημονεύουν το κέρδος ή την ωφέλεια που 
προέκυψε και από την μεταβίβαση, πέραν της εκχώρησης, των περιουσιακών 
στοιχείων που αναφέρονται σε αυτές τις περιπτώσεις. 
[Σημείωση: Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών 
Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, καθορίζεται 
ο τρόπος προσδιορισμού της ωφέλειας που προέρχεται από τη μεταβίβαση μετοχών 
μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο για την εφαρμογή της διάταξης της 

                                                
343

 Περιπτώσεις α και β, αντίστοιχα, της παραγράφου1 του άρθρου 13, περί αυτοτελής 
φορολόγησης εισοδήματος από επιχειρήσεις ή επαγγέλματα. 
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υποπερίπτωσης ββ της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 13344, 
λαμβάνοντας ενδεικτικά υπόψη τον τιμάριθμο και το χρόνο κτήσης των μετοχών]. 
 
 

 
Πρόστιμα 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Όσοι παραβαίνουν τις υποχρεώσεις, που προβλέπονται από τις παραγράφους 1, 2, 
4 έως 8, υπόκεινται σε πρόστιμο που ορίζεται στο άρθρο 87. Κατά το άρθρο 87, τα 
πρόσωπα υπόκεινται για κάθε παράβαση σε πρόστιμο, που ορίζεται σε ποσοστό 
δέκα τοις εκατό (10%) επί του φόρου που προκύπτει κάθε φορά, μη δυνάμενο να 
είναι μικρότερο των εξήντα χιλιάδων (60.000) δραχμών και μεγαλύτερο των 
τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών, στην περίπτωση δε που δεν προκύπτει 
ποσό οφειλόμενου φόρου, επιβάλλεται το ελάχιστο πρόστιμο345. Κατά τη διοικητική 
επίλυση της διαφοράς το πρόστιμο που επιβλήθηκε μειώνεται στο ένα τρίτο (1/3) 
αυτού. 

 
Ν. 3220/2004 [6] 

Αναφέρονται οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄)346, ο οποίος 
νόμος αντικατέστη τις διατάξεις των άρθρων 86-97 του  ΚΦΕ. Τα πρόσωπα 
υπόκεινται για κάθε παράβαση σε πρόστιμο που ορίζεται από σαράντα χιλιάδες 
(40.000) δραχμές μέχρι τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) δραχμές. Τα ποσά αυτά 
αντικαταστάθηκαν με τα ποσά των εκατόν δέκα επτά (117) και χιλίων εκατόν 
εβδομήντα (1.170) ευρώ αντίστοιχα. Το πρόστιμο επιβάλλεται στις περιπτώσεις που 
δεν προβλέπεται η επιβολή πρόσθετου φόρου ή δεν προκύπτει ποσό φόρου για 
καταβολή. Ειδικά όποιος κατέχει και χρησιμοποιεί αριθμούς ΑΦΜ περισσότερους 
από έναν ή αναγράφει στα φορολογικά του στοιχεία καθώς και στις φορολογικές του 
δηλώσεις ΑΦΜ που ανήκει σε άλλο πρόσωπο ή που δεν έχει χορηγηθεί σε αυτόν 
υπόκειται σε πρόστιμο που ορίζεται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες 
(1.500.000) δραχμές. Το ποσό αυτό αντικαταστάθηκε με το ποσό των τεσσάρων 
χιλιάδων τετρακοσίων (4.400) ευρώ. Δεν επιβάλλεται το πρόστιμο του πρώτου 
εδαφίου επί ανακρίβειας της δήλωσης, εφόσον το ύψος της προκύπτουσας διαφοράς 
κύριου και συμπληρωματικού φόρου, τέλους ή εισφοράς ανέρχεται μέχρι του ποσού 
για το οποίο αμελείται η βεβαίωση κατά τις κείμενες διατάξεις. 

 

 
Μεταβίβαση αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής κ.λπ. 

 
Ν. 3220/2004 [6] 

Καταργείται η απαγόρευση σύνταξης συμβολαιογραφικών εγγράφων, καθώς και η 
καταχώρηση συμβολαιογραφικού ή ιδιωτικού συμφωνητικού (συμφωνίας) για τη 
μεταβίβαση της κυριότητας ολικά ή μερικά ή της σύστασης άλλου εμπράγματου 
δικαιώματος, που ίσχυε για τα αυτοκίνητα ή μοτοσικλέτες από πεντακόσια (500) 
κυβικά εκατοστά και πάνω. 
Όσον αφορά το πρόστιμο το οποίο επιβάλλεται σε περίπτωση που τα πρόσωπα 
χρησιμοποίησαν άλλο έγγραφο αντί της υπεύθυνης δήλωσης και μέσα σε ένα (1) 

                                                
344

 Η υποπερίπτωση ββ, όπως αυτή προστέθηκε με τον ίδιο νόμο 2459/1997, αναφέρεται σε 
μετοχές μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο Αθηνών, εταιρικών μεριδίων ή μερίδων, καθώς και 
ποσοστών συμμετοχής σε κοινωνία αστικού δικαίου που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα ή σε 
κοινοπραξία της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ. 
345

 Τα πρόστιμα αυτά επιβάλλονται με το οικείο φύλλο ελέγχου ή με ιδιαίτερη πράξη του 
προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ κατά περίπτωση. 
346
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μήνα από την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, όπως ίσχυε για τα αυτοκίνητα ή τις 
μοτοσικλέτες, ή καταχώρισης στο νηολόγιο των υπόψη περιουσιακών στοιχείων δεν 
προσκομίζουν σχετική υπεύθυνη δήλωση για την εγγραφή τους, τους επιβάλλεται το 
πρόστιμο του άρθρου 4 του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄)347. Πριν της διάταξης αυτής 
ίσχυε πρόστιμο μέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές. 
Όσον αφορά το πρόστιμο το οποίο επιβάλλεται σε περίπτωση εκπρόθεσμης 
δήλωσης, ορίζεται το ίδιο πρόστιμο του άρθρου 4 του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄). 
Ίσχυε πρόστιμο έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές. 
Επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 4 του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄) και στην 
περίπτωση που μετά την παραλαβή της υπεύθυνης δήλωσης διαπιστωθεί ότι δεν 
έχει δηλωθεί, αν και υπήρχε υποχρέωση, η τεκμαρτή δαπάνη των περιουσιακών 
στοιχείων. Για την περίπτωση αυτή ίσχυε πρόστιμο τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) 
δραχμών. 
 

 
Αντίγραφα συμβολαίων πώλησης 

 
Ν. 2238/1994 [2] 

Όταν οι πωλήσεις αυτοκινήτων γίνονται από αντιπροσώπους, οι συμβολαιογράφοι 
υποχρεούνται να στέλνου αντίγραφα των συμβολαίων πώλησης και των σχετικών 
πληρεξουσίων στην αρμόδια ΔΟΥ για τη φορολογία των αντιπροσώπων. Όσοι 
παραβαίνουν την υποχρέωση αυτή υπόκεινται σε πρόστιμου που ορίζεται στο άρθρο 
87 του  ΚΦΕ. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι συμβολαιογράφοι και για τις 
περιπτώσεις καταρτίσεως συμβολαιογραφικών πληρεξουσίων με σκοπό την πώληση 
αγροτεμαχίων και ακινήτων γενικά. 

 
Ν. 3220/2004 [6] 

Ισχύουν τα πρόστιμα του άρθρου 4 του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄)348, όπως αυτά 
αναλύονται παραπάνω στη θεματική ενότητα περί προστίμων. 
 

 
Άρνηση καταβολή επιδοτήσεων ή αποζημιώσεων 

 
Ν. 2386/1996 [2] 

Προστίθεται νέα παράγραφος κατά την οποία, δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου, τράπεζες, πιστωτικοί οργανισμοί, συνεταιρισμοί ή ενώσεις 
συνεταιρισμών και γενικά ενώσεις προσώπων υποχρεούνται να αρνηθούν την 
καταβολή επιδοτήσεων ή αποζημιώσεων επί της γεωργική παραγωγής: 

1. Στα πρόσωπα τα οποία αποκτούν καθαρό γεωργικό εισόδημα από 
οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα, είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 
και τα οποία, αν και υπόχρεα σε υποβολή δήλωσης, δεν δήλωσαν το άνω 
εισόδημα. Αφορά επιδοτήσεις ποσού άνω των πεντακοσίων χιλιάδων 
(500.000) και επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (750.000) δραχμών για φυτικής 
και ζωική παραγωγή αντίστοιχα. [Περίπτωση β παραγράφου 1 άρθρου 89]  

2. Στα πρόσωπα τα οποία αποκτούν καθαρό γεωργικό εισόδημα από 
οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα, δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα 
αγρότες και τα οποία, αν και υπόχρεα σε υποβολή δήλωσης, δεν δήλωσαν το 
άνω εισόδημα. Αφορά κάθε μορφή και ποσό επιδότησης και κάθε ποσό 
αποζημίωσης γεωργικής παραγωγής λόγω έκτακτων και απρόβλεπτων 
ζημιών. [Περιπτώσεις α και β παραγράφου 2 άρθρου 89] 

 
Ν. 3220/2004 [6] 

                                                
347

 Βλ. υποσημείωση 346. 
348

 Βλ. υποσημείωση 346. 
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Αναφέρονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄)349. Τα ποσά 
της περίπτωση; 1 αντικαθίστανται με τα ποσά των χιλίων πεντακοσίων (1.500) και 
δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα (2.250) ευρώ αντίστοιχα. 

 
 

 
Άρνηση χορήγησης άδειας αγροτικού αυτοκινήτου 
 

Ν. 2386/1996 [2] 
Προστίθεται νέα παράγραφος κατά την οποία, δημόσιες υπηρεσίες υποχρεούνται να 
αρνηθούν την χορήγηση άδειας αγροτικού αυτοκινήτου σε πρόσωπα, είτε είναι κατά 
κύριο επάγγελμα αγρότες είτε όχι, που αποκτούν καθαρό γεωργικό εισόδημα και δεν 
το δηλώνουν. 
 

 
Άρνηση χορήγησης άδειας πώλησης αγροτικών προϊόντων 

 
 Ν. 2386/1996 [2] 

Προστίθεται νέα παράγραφος κατά την οποία, δημόσιες υπηρεσίες, δήμοι και 
κοινότητες του κράτους, το ταμείο Λαϊκών Αγορών και κάθε άλλη αρμόδια αρχή 
υποχρεούνται να αρνηθούν τη χορήγηση της άδειας πώλησης αγροτικών προϊόντων 
πλανοδίως ή σε λαϊκές αγορές σε πρόσωπα που είναι κατά κύριο επάγγελμα 
αγρότες και αποκτούν καθαρό γεωργικό εισόδημα δίχως να το δηλώνουν. 
 

                                                
349

 Βλ. υποσημείωση 346. 
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82 Υποχρεώσεις υπηρεσιών  
 
Υποχρεωτική αναγραφή ΑΦΜ 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Κρατικές υπηρεσίες ή κρατικοί φορείς, αρμόδιοι για την έγκριση και καταβολή 
επιδοτήσεων ή αποζημιώσεων, αναγράφουν υποχρεωτικά στις εγκριτικές ή 
διαπιστωτικές πράξεις που συντάσσουν και τον ΑΦΜ ή τον αριθμό δελτίου 
ταυτότητας. 

 
Ν. 2873/2000 [3] 

Καταργείται η δυνατότητα αναγραφής αριθμού ταυτότητας αντί του ΑΦΜ. 
 

 
Συμφωνητικά τραγουδιστών 

 
Ν. 2390/1996 [2] 

Προστίθεται νέα παράγραφος κατά την οποία, για κάθε σύμβαση μίσθωσης εργασίας 
ή έργου μεταξύ τραγουδιστή των κέντρων διασκέδασης, αναψυκτηρίων ή συναυλιών 
και οποιουδήποτε αντισυμβαλλόμενου καταρτίζεται συμφωνητικό το οποίο 
κατατίθεται από τον αντισυμβαλλόμενο του τραγουδιστή μέσα σε δέκα (10) ημέρες 
από τη σύνταξή του στον προϊστάμενο της ΔΟΥ που είναι αρμόδιος για τη φορολογία 
του. Το συμφωνητικό υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα και σε αυτό πρέπει να 
αναγράφεται ο χρόνος έναρξης, η διάρκεια της σύμβασης, ο αριθμός των 
εμφανίσεων και το ποσό της αμοιβής. Σε κάθε κέντρο διασκέδασης, ο εκμεταλλευτής 
του τηρεί φάκελο με τα συμφωνητικά. Αν δε τηρηθούν τα παραπάνω ή δηλώνονται 
στοιχεία ανακριβή επιβάλλεται στον υπόχρεο πρόστιμο για κάθε παράβαση 
διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών μέχρι οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) 
δραχμών350. Επίσης αν δεν κατατεθεί το συμφωνητικό τότε η αμοιβή δεν εκπίπτει 
από τα ακαθάριστα έσοδα του αντισυμβαλλόμενου. Σε περίπτωση ύπαρξης 
αντεγγράφου, από το οποίο προκύπτει ότι συμφωνήθηκε ή καταβλήθηκε ποσό 
αμοιβής ή μισθού στον τραγουδιστή διαφορετικό από εκείνο που αναφέρεται στο 
συμφωνητικό που κατατέθηκε στον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ, ανεξάρτητα από 
τις άλλες κυρώσεις που προβλέπονται από το νόμο, επιβάλλεται σε κάθε 
αντισυμβαλλόμενο πρόστιμο ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) της διαφοράς 
μεταξύ του ποσού της αμοιβής ή μισθού που αναγράφεται στο αντέγγραφο και του 
ποσού της αμοιβής ή μισθού που αναγράφεται στο συμφωνητικό που υποβλήθηκε 
στη ΔΟΥ. Το αντέγγραφο ως προς τις μεταξύ των συμβαλλομένων σχέσεις είναι 
ανίσχυρο και δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα. Εισόδημα για τον τραγουδιστή 
θεωρείται το μεγαλύτερο από τα ποσά που αναγράφονται στο συμφωνητικό και στο 
αντέγγραφο. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανάλογα και για τα 
συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ αμειβόμενου αθλητή γενικά ή προπονητή και 
οποιουδήποτε τρίτου καθώς και για τις αμοιβές ή μισθούς που καταβάλλονται στα 
πρόσωπα αυτά. Για τα πρόστιμα που προβλέπονται από την παράγραφο αυτή 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 87. Συμφωνητικά τα 
οποία έχουν υπογραφεί πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου και 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά τη δημοσίευσή της κατατίθενται με τη διαδικασία της 
ίδιας παραγράφου στην αρμόδια ΔΟΥ εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του 
νόμου αυτού. 

                                                
350

 Με τον Ν. 2948/2001 τα ποσά των διακοσίων χιλιάδων (200.000) και οκτακοσίων χιλιάδων 
(800.000) δραχμών αντικαταστάθηκαν με τα ποσά των πεντακοσίων ογδόντα (580) και δύο 
χιλιάδων τριακοσίων (2.300) ευρώ. 
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83 Υποχρεώσεις εκείνων που ενεργούν παρακράτηση φόρων 
 
Επισύναψη αντιγράφου στη δήλωση καταβολής του φόρου 
 

Ν. 2238/1994 [1] 
Ο υπόχρεος σε παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου1 
του άρθρου 13, οφείλει, εφόσον η εκχώρηση του δικαιώματος ή του εταιρικού 
μεριδίου ή ολόκληρης της επιχείρησης γίνεται με ιδιωτικό έγγραφο, να επισυνάπτει 
αντίγραφο τούτου στη δήλωση καταβολής του φόρου. Στο ιδιωτικό έγγραφο πρέπει 
απαραιτήτως να αναγράφεται το κέρδος ή η ωφέλεια που προέκυψε από την 
εκχώρηση του δικαιώματος ή του εταιρικού μεριδίου ή ολόκληρης της επιχείρησης. 

 
Ν. 2386/1996 [2] 

Κατάργηση διάταξης. Με τον ίδιο νόμο προστέθηκε στην παράγραφο 8 του άρθρου 
81 η υποχρέωση των συμβολαιογράφων να επισυνάπτουν στα συμβόλαια 
εκχώρησης ή μεταβίβασης θεωρημένο αντίτυπο της δήλωσης απόδοσης του οικείου 
φόρου και να αναφέρουν ρητά στο κείμενο του συμβολαίου τα στοιχεία της σχετικής 
δήλωσης και του νόμιμου αποδεικτικού καταβολής του φόρου. 
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84 Παραγραφή 
 

Παραγραφή μετά την πάροδο δεκαετίας 
 

Ν. 2238/1994 [1] 
Το δικαίωμα του Δημοσίου για την ενέργεια αρχικής ή συμπληρωματικής 
φορολογικής εγγραφής και την επιβολή φόρων, πρόσθετων φόρων, για φορολογικές 
παραβάσεις, παραγράφεται μετά την πάροδο δεκαετίας, εφόσον η μη ενάσκησή του, 
έστω και κατά ένα μέρος, οφείλεται: 

α) Στην από πρόθεση πράξη ή παράλειψη του φορολογουμένου με τη σύμπραξη 
του αρμόδιου φορολογικού οργάνου. 

β) Σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του 
άρθρου 68351. 

Όταν τα συμπληρωματικά στοιχεία περιέρχονται στον προϊστάμενο της ΔΟΥ το 
τελευταίο έτος της παραγραφής, ο χρόνος αυτής παρατείνεται για ένα ακόμη 
ημερολογιακό έτος. 

 
Ν. 3522/2006 [2] 

Στην περίπτωση β προστίθεται ο όρος ανεξάρτητα από το εάν έχει εκδοθεί και 
κοινοποιηθεί ή όχι, αρχικό φύλλο ελέγχου. 

                                                
351

 Η περίπτωση 2 του άρθρου 68 αναφέρει ότι ακόμη και αν έγινε οριστικό ένα φύλλο 
ελέγχου, το γεγονός αυτό δεν αποκλείει την έκδοση και κοινοποίηση συμπληρωματικού 
φύλλου ελέγχου είτε λόγω συμπληρωματικών στοιχείων που εξακριβώνουν ότι το εισόδημα 
υπερβαίνει το δηλωθέν είτε λόγω ανακριβής δήλωσης. 
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85 Φορολογικό απόρρητο 
 
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 
 

Ν. 3470/2006 [4] 
Προστίθεται ότι επιτρέπεται να γίνεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 
Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών η προεκτύπωση στις 
ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων των ποσών του 
καθαρού εισοδήματος μισθωτών υπηρεσιών και του αναλογούντος και 
παρακρατηθέντος φόρου επί αυτών, καθώς και των λοιπών διαθέσιμων στοιχείων 
του υπόχρεου, της συζύγου του και των προσώπων που τους βαρύνουν. Οι διατάξεις 
αυτές ισχύουν για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2006 και 
μετά. 
  

 
Άρση απορρήτου 

Ν. 2648/1998 [2] 
Επιτρέπεται η χορήγηση στοιχείων σε δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου και οργανισμούς που έχουν αρμοδιότητα διαχείρισης, 
παρακολούθησης ή ελέγχου των πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, ενισχύσεων ή 
επιδοτήσεων που καταβάλλονται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και φορείς και 
προέρχονται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, για την άσκηση αποκλειστικά των 
παραπάνω αρμοδιοτήτων τους. 

 
Ν. 3220/2004 [3] 

Επιτρέπεται η χορήγηση των στοιχείων του Υποσυστήματος Μητρώου 
Φορολογουμένων και του Αρχείου Οχημάτων σε δημόσιες υπηρεσίες και 
ασφαλιστικά ταμεία που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, από τη 
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών, με την υποχρέωση χρησιμοποίησης αυτών αποκλειστικά για τις 
υπηρεσιακές τους ανάγκες. 

 
Ν. 3232/2004 [3] 

Επιτρέπεται σε ειδικά εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των φορέων κύριας 
ασφάλισης ελευθέρων επαγγελματιών και ανεξάρτητα απασχολουμένων να 
λαμβάνουν τα αναγκαία στοιχεία και πληροφορίες από τους φακέλους που τηρούνται 
στις ΔΟΥ για τα εισοδήματα φορολογουμένων, ασφαλισμένων ή ασφαλιστέων στους 
εν λόγω φορείς, με σκοπό τη διευκόλυνση του έργου των οργανισμών αυτών στην 
είσπραξη των νομοθετημένων πόρων τους, καθώς και στον έλεγχο της νομιμότητας 
της χορήγησης των παροχών τους. 

 
Ν. 3296/2004 [3] 

Επιτρέπεται η χορήγηση σε επιτηδευματίες του ΑΦΜ, του αντικειμένου εργασιών και 
της επαγγελματικής εγκατάστασης άλλων επιτηδευματιών χωρίς να υπάρχει έννομο 
συμφέρον. 

 
Ν. 3763/2009 [5] 

Επιτρέπεται η χορήγηση στοιχείων στα Γραφεία και τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου 
του Κράτους για την υποστήριξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου ή απόκρουση των 
κατά αυτού αξιώσεων τρίτων ενώπιον των δικαστηρίων.
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ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

99 Αντικείμενο του φόρου 
 
Εξαιρέσεις 

 
Ν. 2390/1996 [2] 

Κατά εξαίρεση το συνολικό καθαρό εισόδημα ή κέρδος των ΕΠΕ που συστήθηκαν με 
τις διατάξεις του Ν 588/1977 (29,1) δεν υπόκειται σε φόρο στο όνομα του νομικού 
προσώπου αλλά στο όνομα κάθε εταίρου αυτών για το ποσοστό των κερδών που 
του αναλογεί από τη συμμετοχή του στη εταιρία. 
[Σημείωση: Εφαρμόζεται για τις αναφερόμενες ΕΠΕ που έχουν συσταθεί μέχρι και 
την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου και καταλαμβάνει τα εισοδήματα 
αυτών που προκύπτουν από διαχειριστικές περιόδους που λήγουν την 31 
Δεκεμβρίου 1995 και μετά]. 

 
Ν. 3697/2008 [3] 

Πέραν του φόρου εισοδήματος που οφείλεται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα 
δύο προηγούμενα εδάφια352, στα κέρδη που διανέμονται από την ΑΕ ενεργείται και 
παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 54353 του  ΚΦΕ. 
[Σημείωση: Εφαρμογή για διανεμόμενα κέρδη που εγκρίνονται από γενικές 
συνελεύσεις από την 01.01.2009 και μετά εκτός των περιπτώσεων που ορίζεται 
διαφορετικός χρόνος έναρξης]. 

 
 

                                                
352

 Η πρώτη περίπτωση περιλαμβάνει τις ημεδαπές ΑΕ οι οποίες απαλλάσσονται του φόρου 
εισοδήματος βάσεις ειδικών διατάξεων νόμων και για τις οποίες αντικείμενο φόρου είναι τα 
κεφαλαιοποιούμενα ή διανεμόμενα με οποιαδήποτε μορφή κέρδη, μετά την αναγωγή αυτών 
σε μικτό ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος σε αυτά φόρου εισοδήματος. Η δεύτερη 
περίπτωση περιλαμβάνει οποιαδήποτε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανομής κερδών για 
τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος και για την οποία περίπτωση ισχύει 
ανάλογα η διάταξη της πρώτης περίπτωσης.  
353

 Στο άρθρο 54, περί παρακράτησης φόρου στο εισόδημα από κινητές αξίες, στην 
παράγραφο 1 περί διανεμόμενων κερδών, ορίζεται ότι παρακρατείται φόρος με συντελεστής 
δέκα τοις εκατό (10%) ανεξάρτητα αν η καταβολή γίνεται σε μετρητά ή μετοχές. Η διάταξη 
αυτή εισήχθη με τον ίδιο νόμο 3697/2008. 
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100 Έννοια μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα των 
αλλοδαπών νομικών προσώπων 

 
Προσδιορισμός καθαρού κέρδους 

 
Ν. 2459/1997 [2] 

Για να προσδιοριστεί το καθαρό κέρδος που προκύπτει στην Ελλάδα από τη μόνιμη 
εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης, η επιβάρυνση της μόνιμης εγκατάστασης στην 
Ελλάδα με γενικά έξοδα διαχείρισης και διάφορα άλλα έξοδα οργάνωσης και 
λειτουργίας της, που πραγματοποιούνται από την έδρα της επιχείρησης που 
βρίσκεται στην αλλοδαπή, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από πέντε τοις εκατό (5%) 
των εξόδων διοικητικής λειτουργίας που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα από τη 
μόνιμη εγκατάσταση της αλλοδαπής επιχείρησης, όπως αυτά εμφανίζονται στις 
οικονομικές καταστάσεις κάθε δεδομένης διαχειριστικής χρήσης. Πριν ίσχυε ποσοστό 
δύο τοις εκατό (2%) επί των ακαθάριστων εσόδων που πραγματοποιούνται στην 
Ελλάδα από την αλλοδαπή επιχείρηση. Καταργείται και το εδάφιο που ανέφερε ότι με 
αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί το ποσοστό της 
παραγράφου αυτής να αναπροσαρμόζεται κατά περίπτωση. 
[Σημείωση: Απαιτήσεις ημεδαπών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων κατά αλλοδαπών 
επιχειρήσεων που αποδεδειγμένα έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση μέσα στο έτος 1996, 
οι οποίες προκύπτουν από τιμολόγια που έχουν εκδοθεί εντός του ίδιου έτους και 
προέρχονται από παροχή υπηρεσιών σε πελάτες των αλλοδαπών αυτών 
επιχειρήσεων, αποσβέννυνται ως επισφαλείς απαιτήσεις και αφαιρούνται από τα 
ακαθάριστα έσοδα για τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών των 
επιχειρήσεων. Η απόσβεση των ως άνω επισφαλών απαιτήσεων βαρύνει ισόποσα 
την κλειόμενη διαχειριστική χρήση και τις δυο αμέσως επόμενες διαχειριστικές 
χρήσεις, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται επαρκή και ακριβή βιβλία τρίτης 
κατηγορίας του ΚΒΣ, στις χρήσεις αυτές. Για τον υπολογισμό του ποσού των 
επισφαλών απαιτήσεων που θα αποσβεσθούν, λαμβάνεται το ποσό αυτών που 
απομένει μετά την αφαίρεση των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών 
απαιτήσεων που έχουν σχηματίσει κατά εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης θ 
της παραγράφου 1του άρθρου 31354 του ν. 2238/1994, οι εν λόγω ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις, όπως το ποσό αυτό εμφανίζεται στα τηρούμενα βιβλία κατά τη λήξη της 
πρώτης διαχειριστικής χρήσης. Τυχόν εισπραττόμενα ποσά από τις ως άνω 
επιχειρήσεις έναντι των επισφαλών απαιτήσεων τους μετά τη λήξη της κλειόμενης 
διαχειριστικής χρήσης αποτελούν ακαθάριστα έσοδα της χρήσης μέσα στην οποία 
εισπράττονται και φορολογούνται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις φορολογίας 
εισοδήματος]. 
 

                                                
354

 Περί ποσού προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων, το οποίο ποσό 
αφαιρείται από τα ακαθάριστα έσοδα για τον λογιστικό προσδιορισμό του καθαρού 
εισοδήματος. 
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102 Χρόνος επιβολής του φόρου 
 

Ημεδαπές ΑΕ, επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί κ.λπ. 
 

Ν. 2238/1994 [1] 
Ο φόρος επιβάλλεται κάθε οικονομικό έτος στο συνολικό καθαρό εισόδημα από κάθε 
πηγή που αποκτάται: 

α) Για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101355, κατά τη 
διαχειριστική περίοδο η οποία λήγει μέσα στο χρονικό διάστημα από την 1η 
Σεπτεμβρίου του προηγούμενου ημερολογιακού έτους μέχρι τις 31 Αυγούστου 
του οικείου οικονομικού έτους. 

β) Για του υπόχρεους της παραγράφου 2 του άρθρου 101356 κατά το αμέσως 
προηγούμενο ημερολογιακό έτος. 

 
Ν. 3091/2002 [2] 

Η διαχειριστική περίοδος της α περίπτωσης λήγει μέσα στο χρονικό διάστημα από 
την 1η Αυγούστου του προηγούμενου ημερολογιακού έτους μέχρι τις 31 Ιουλίου του 
οικείου οικονομικού έτους. 

                                                
355

 Η παράγραφος 1 του άρθρου 101 αναφέρεται στις: [α] Ημεδαπές ΑΕ. [β] Δημόσιες, 
δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
ανεξάρτητα αν αποτελούν ή όχι ίδια νομικά πρόσωπα. [γ] Οι συνεταιρισμοί που έχουν 
συσταθεί νόμιμα και οι ενώσεις τους. [δ] Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με 
οποιονδήποτε τύπο εταιρίας, καθώς και οι κάθε είδους αλλοδαποί οργανισμοί που 
αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων. [ε] Οι ημεδαπές ΕΠΕ. 
356

 Η παράγραφος 2 του άρθρου 101 αναφέρεται στα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά 
ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, στα οποία περιλαμβάνονται και 
τα κάθε είδους ιδρύματα. 
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103 Απαλλαγές από το φόρο 
 
Δημόσιο 

 
Ν. 2459/1997 [3] 

Καταργείται η απαλλαγή από το φόρο των αποκλειστικά αμιγών δημοτικών και 
κοινοτικών επιχειρήσεων και υπάγονται μόνο οι αποκλειστικά αμιγείς δημοτικές και 
κοινοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης, αποχέτευσης και απορριμμάτων για τα κάθε 
είδους εισοδήματά τους. 

 
Ν. 2946/2001 [5] 

Προστίθενται και οι αποκλειστικά αμιγείς δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις 
τηλεθέρμανσης, καθώς και η Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος. 

 

 
Άγιο Όρος, μονές κ.λπ. 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Απαλλάσσονται τα εισοδήματα τα εισοδήματα από οικοδομές γενικά και από 
εκμίσθωση γαιών των Ιερών Ναών, των Ιερών Μητροπόλεων, της Αποστολικής 
Διακονίας, του Πανάγιου Τάφου, του Αγίου Όρους, της Ιεράς Μονής Σινά και της 
Ιεράς Μονής Πάτμου. 

 
Ν. 2459/1997 [3] 

Κατάργηση απαλλαγών και παραμένει μόνο η απαλλαγή από το φόρο των 
εισοδημάτων του Αγίου Όρους. 
[Σημείωση: Ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται ή δαπάνες που 
πραγματοποιούνται από 1ης Ιανουαρίου 1996]. 

 
Ν. 2523/1997 [3] 

Προστίθεται ο Πανάγιος Τάφος και η Ιερά Μονή Σινά. 
[Σημείωση: Ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 1996 και 
μετά]. 

 
Ν. 2873/2000 [4] 

Προστίθεται το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και τα Πατριαρχεία 
Ιεροσολύμων και Αλεξανδρείας. Την αναφορά στο Άγιο Όρος αντικαθιστά η αναφορά 
στις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους. 

 
Ν. 3296/2004 [6] 

Προστίθενται οι Ιεροί Ναοί, οι Ιερές Μητροπόλεις, οι ιερές Μονές, η Ιερά Μονή 
Πάτμου, η Αποστολική Διακονία, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, καθώς και οι Ιερές 
Σταυροπηγιακές Μονές Κύπρου. 
[Σημείωση: Εφαρμογή για εισοδήματα οικονομικού έτους 2008 και μετά]. 

 

 
Τεκμαρτά εισοδήματα από οικοδομές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Τα τεκμαρτά εισοδήματα από οικοδομές που ανήκουν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα μη 
ιδιωτικής φύσης και τα οποία χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση και λειτουργία 
τους. 
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Ν. 2873/2000 [4] 
Αντικαθίσταται η ισχύουσα διάταξη με τα τεκμαρτά εισοδήματα από οικοδομές που 
ανήκουν σε δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα και σε δημόσια ή 
δημοτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, εφόσον αυτές χρησιμοποιούνται για την 
εγκατάσταση και λειτουργία τους. 
 

 
Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με κοινωφελείς σκοπούς 
 

Ν. 2238/1994 [1] 
Τα εισοδήματα από οικοδομές γενικά και από εκμίσθωση γαιών των ημεδαπών 
νομικών προσώπων, που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία 
επιδιώκουν αποδεδειγμένα κοινωφελείς σκοπούς. Κατά εξαίρεση, τα ημεδαπά 
κοινωφελή ιδρύματα απαλλάσσονται και για τα εισοδήματα από μερίσματα μετοχών 
ημεδαπών και αλλοδαπών ΑΕ, καθώς και από τους τόκους ομολογιών. 

 
Ν. 2459/1997 [3] 

Κατάργηση περίπτωσης. 
[Σημείωση: Ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται ή δαπάνες που 
πραγματοποιούνται από 1ης Ιανουαρίου 1996]. 
. 

Ν. 3296/2004 [6] 
Επαναφορά προϊσχύουσας διάταξης αλλά τα ημεδαπά κοινωφελή ιδρύματα 
απαλλάσσονται για τα εισοδήματα από μερίσματα μετοχών μόνο αλλοδαπών ΑΕ ενώ 
δεν απαλλάσσονται τα εισοδήματα από τόκους ομολογιών. 
[Σημείωση: Εφαρμογή για εισοδήματα οικονομικού έτους 2008 και μετά]. 
 

 
Εκμετάλλευση πλοίων 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Απαλλάσσονται από το φόρο τα κέρδη από την εκμετάλλευση πλοίων υπό ξένη 
σημαία, που αποκτώνται από ημεδαπές ΑΕ, συνεταιρισμούς ή ενώσεις του, τα οποία 
υπόκεινται στον ειδικό φόρο για τα πλοία, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 
Αν ο δικαιούχος των ως άνω κερδών είναι ημεδαπή ΑΕ ή ΕΠΕ ή συνεταιρισμός, σε 
περίπτωση διανομής τους με οποιαδήποτε μορφή, τα κέρδη αυτά δεν υπόκεινται σε 
φόρο εισοδήματος, μη εφαρμοζόμενων των διατάξεων της παραγράφου 2 του 
άρθρου 106 του  ΚΦΕ 

 
Ν. 2873/2000 [4] 

Η προηγούμενη διάταξη ισχύει μόνο για τα κέρδη από την εκμετάλλευση πλοίων υπό 
ελληνική σημαία. 

 

 
Τόκοι Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας Ελλάδος 

 
Ν. 2390/1996 [2] 

Προστίθεται η απαλλαγή από το φόρο των τόκων που αποκτά η Εθνική Κτηματική 
Τράπεζα της Ελλάδος από τη χορήγηση δανείων προς το Ελληνικό δημόσιο εφόσον 
αα) το χορηγούμενο δάνειο προέρχεται από ισόποσο δάνειο, το οποίο έχει λάβει 

προηγουμένως η Τράπεζα με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου από το Ταμείο 
Αποκαταστάσεως του Συμβουλίου της Ευρώπης, 
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ββ) τα δύο ως άνω δάνεια έχουν την ίδια διάρκεια και επιβαρύνονται με το ίδιο 
επιτόκιο και 

γγ) στη συναπτόμενη μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εθνικής Κτηματικής 
Τράπεζας της Ελλάδος σύμβαση αναφέρονται οι ανωτέρω όροι, καθώς και ο 
όρος απαλλαγής των τόκων από τη φορολογία εισοδήματος. 

[Σημείωση: Οι διατάξεις εφαρμόζονται ανάλογα και για τους τόκους που έχουν 
προκύψει ή θα προκύψουν από δάνεια, τα οποία έχουν συναφθεί πριν από τη 
δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως]. 
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105 Προσδιορισμός ακαθάριστου και καθαρού εισοδήματος 
νομικών προσώπων 
 
Εκπτώσεις Ασφαλιστικών ΑΕ 

 
Ν. 2965/2001 [3] 

Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα και τα ποσά που καταβάλλουν σε άλλη 
ασφαλιστική εταιρεία, στην οποία μεταβιβάζεται το σύνολο των περιουσιακών 
στοιχείων, περιλαμβανομένου ολόκληρου του χαρτοφυλακίου των ασφαλιστηρίων 
συμβολαίων μετά των συναφών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, ασφαλιστικής 
εταιρείας ζωής της οποίας η άδεια λειτουργίας έχει ανακληθεί. Επίσης από τα 
ακαθάριστα έσοδα της ασφαλιστικής ανώνυμης εταιρείας προς την οποία έχει 
μεταβιβαστεί το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της παραπάνω ασφαλιστικής 
εταιρείας ζωής εκπίπτει το ποσό του ελλείμματος των επενδύσεων της τελευταίας 
που της αναλογεί, όπως το ποσό αυτό ορίζεται στην απόφαση του προηγούμενου 
εδαφίου. Η έκπτωση του ποσού αυτού πραγματοποιείται από τα ακαθάριστα έσοδα 
της διαχειριστικής περιόδου εντός της οποίας εκδίδεται η πιο πάνω απόφαση. Οι 
παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται ανεξάρτητα από το χρόνο ανάκλησης της άδειας 
λειτουργία της ασφαλιστικής εταιρείας ζωής. 
 

 
Εκπτώσεις τραπεζών357 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Οι τράπεζες επιτρέπεται να εκπίπτουν, αντί των ποσών των αποσβέσεων των 
επισφαλών απαιτήσεων για τις οποίες έχουν γίνει οριστικές εγγραφές, ποσοστό στο 
ποσό του ετήσιου μέσου όρου των πραγματικών χορηγήσεων, όπως αυτό προκύπτει 
από τις μηνιαίες λογιστικές καταστάσεις τους. 

 
Ν. 2579/1998 [2] 

Θεωρείται ως χορήγηση για όλες τις τράπεζες κι όχι όπως ίσχυε για τις τράπεζες 
επενδύσεων, η κάλυψη στο σύνολό του ή εν μέρει ομολογιακού δανείου ιδιωτικών 
επιχειρήσεων ή η απόκτηση μετοχών κατά τη σύσταση ανώνυμης εταιρίας ή αύξηση 
του κεφαλαίου της, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι τίτλοι των ομολογιών ή 
μετοχών παραμένουν στο χαρτοφυλάκιο της τράπεζας. 
[Σημείωση: Εφαρμογή για ισολογισμούς που κλείνουν μετά την 30.12.1990 και 
εφεξής]. 
 
 

                                                
357

 Με τον Ν. 2753/1999 Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 105 εφαρμόζονται 
ανάλογα και στα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν με τη μορφή αμιγούς πιστωτικού 
συνεταιρισμού του Ν. 1667/1986 (ΦΕΚ 196 Α΄). Με τον Ν. 3427/2005, οι διατάξεις αυτές 
εφαρμόζονται ανάλογα και στις ανώνυμες εταιρίες, οι οποίες ασχολούνται κατά επάγγελμα με 
την παροχή δανείων και πιστώσεων με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης και της 
έκδοσης πιστωτικών καρτών για τη διάθεση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών, κατά 
εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130 Α΄), 
όπως ισχύει. 
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Έκπτωση πρόσθετων ειδικών προβλέψεων τραπεζών358 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Επίσης, οι τράπεζες εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα τους για τον προσδιορισμό 
των αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσης, αιτιολογημένες κατά περίπτωση προβλέψεις 
για απόσβεση απαιτήσεων, το ύψος των οποίων μπορεί να υπερβαίνει τα 
προβλεπόμενα από την προηγούμενη παράγραφο ποσοστά έκπτωσης. Κατά το 
μέρος που οι πιο πάνω προβλέψεις δεν επαληθευτούν και δεν ενεργηθούν οριστικές 
εγγραφές διαγραφής των απαιτήσεων μέσα στις επόμενες τρεις (3) χρήσεις από τη 
χρήση σχηματισμού τους, η τραπεζική επιχείρηση υποχρεούται μέσε σε τρεις (3) 
μήνες από τη λήξη της τρίτης χρήσης να υποβάλει συμπληρωματική δήλωση 
φορολογίας εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους στο οποίο σχηματίσθηκε η 
πρόβλεψη. Η δήλωση αυτή είναι εκπρόθεσμη και επιβάλλονται επί του φόρου που 
προκύπτει από τη δήλωση αυτήν οι προσαυξήσεις που προβλέπονται για την 
εκπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης. 

 
Ν. 2579/1998 [2] 

Καταργείται η διάταξη και προστίθεται νέα κατά την οποία οι τράπεζες δικαιούνται να 
εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά 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, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 27 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130 
Α΄)359. Κατά το μέρος που οι προβλέψεις αυτές δεν επαληθευθούν και δεν 
διενεργηθούν οριστικές εγγραφές διαγραφής των απαιτήσεων μέσα στις επόμενες 
οκτώ (8) χρήσεις από τη χρήση σχηματισμού τους, η τράπεζα υποχρεούται μέσα σε 
τρεις (3) μήνες από τη λήξη της όγδοης χρήσης να υποβάλει συμπληρωματική 
δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους, στο οποίο 
σχηματίστηκε η πρόβλεψη, μη εφαρμοζομένων στην περίπτωση αυτή των διατάξεων 
του άρθρου 84, περί παραγραφής. Η δήλωση αυτή του μη επαληθευθέντος 
υπολοίπου είναι εκπρόθεσμη και επιβάλλονται επί του φόρου που προκύπτει οι 
προσαυξήσεις που προβλέπονται για την εκπρόθεσμη υποβολή της. Σε περίπτωση 
μη υποβολής της δήλωσης αυτής εκδίδεται φύλλο ελέγχου καταλογισμού του 
οφειλόμενου τυχόν φόρου πλέον των νόμιμων προσαυξήσεων. 
[Σημείωση: Εφαρμογή για ισολογισμούς που κλείνουν μετά την 30.12.1990 και 
εφεξής]. 
 

 
Αναλογική εφαρμογή διατάξεων 

 
Ν. 3296/2004 [4] 

Καταργείται το εδάφιο ότι κατά εξαίρεση, ο ειδικός τρόπος προσδιορισμού του 
κέρδους με βάση το άρθρο 34 δεν εφαρμόζεται στην Εθνική Κτηματική Τράπεζα της 
                                                
358

 Με τον Ν. 3427/2005, οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται ανάλογα και στις ανώνυμες εταιρίες, 
οι οποίες ασχολούνται κατά επάγγελμα με την παροχή δανείων και πιστώσεων με 
οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης πιστωτικών καρτών για τη 
διάθεση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών, κατά εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 
1 του άρθρου 4 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130 Α΄), όπως ισχύει. Με τον Ν. 3470/2006, οι 
διατάξεις αυτές εφαρμόζονται ανάλογα και στα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν με τη 
μορφή αμιγούς πιστωτικού συνεταιρισμού του ν. 1667/1986 (ΦΕΚ 196 Α΄) για ισολογισμούς 
που κλείνουν μετά την 30ή Δεκεμβρίου 2005, ενώ παράλληλα εφαρμόζονται και για 
υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των φορολογικών αρχών και αφορούν ισολογισμούς που 
κλείνουν μετά την 30ή Δεκεμβρίου 1998. 
359

 Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς 
διατάξεις. 
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Ελλάδος για τις ανεγειρόμενες από αυτήν οικοδομές, τις οποίες διαθέτει στους 
καταθέτες του στεγαστικού ταμιευτηρίου της. 

 
Ν. 3522/2006 [5] 

Προστίθεται ότι ειδικά για το ποσό της ζημίας νομικού προσώπου της παραγράφου 1 
του άρθρου 101, που αποσβέσθηκε με ειδική προς τούτο μείωση του μετοχικού ή 
εταιρικού κεφαλαίου αυτού, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 3 του 
άρθρου 4. 

 

 
Πρόσθετες διατάξεις 

 
Ν. 3296/2004 [4] 

Προστίθεται νέα διάταξη όπου οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 
αυτού εφαρμόζονται και για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών των νομικών 
προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 101, που έχουν ως αντικείμενο εργασιών 
την πώληση ανεγειρόμενων οικοδομών, καθώς και των κοινοπραξιών στις οποίες 
συμμετέχουν. Ως ακαθάριστα έσοδα για την εφαρμογή των ανωτέρω, λαμβάνονται τα 
οριζόμενα από την παράγραφο 1 του άρθρου 34. Όταν κατά τις διαχειριστικές 
περιόδους μέσα στις οποίες κτώνται έσοδα από τις πιο πάνω εργασίες δεν έχει 
ολοκληρωθεί η ανέγερση της οικοδομής, ως καθαρά κέρδη δηλώνονται αυτά που 
προκύπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 34 και με τη 
δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους που αφορά στη 
διαχειριστική περίοδο της ολοκλήρωσης της οικοδομής δηλώνεται το τελικό 
αποτέλεσμα το οποίο προέκυψε, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, από τη 
συγκεκριμένη οικοδομή. Από τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος της δήλωσης 
αυτής, εκπίπτει ο φόρος που έχει καταβληθεί με βάση τις προηγούμενες δηλώσεις 
φορολογίας και οποίος αντιστοιχεί στα τεκμαρτά κέρδη της οικοδομής της οποίας 
ολοκληρώθηκε η κατασκευή. 
[Σημείωση: Εφαρμογή για οικοδομές των οποίων η έναρξη της ανέγερσης 
πραγματοποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2004 και μετά]. 

 
Ν. 3522/2006 [5] 

Περιλαμβάνονται και τα νομικά πρόσωπα που έχουν ως αντικείμενο εργασιών την 
εκτέλεση δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων, καθώς και τα πρόσωπα της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 στα οποία συμμετέχει ένα ή περισσότερα νομικά 
πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101. Καταργείται η αναφορά στις 
κοινοπραξίες. [Σημείωση: Εφαρμογή για οικοδομές των οποίων η άδεια κατασκευής 
εκδίδεται από 1ης Ιανουαρίου 2007 και μετά, καθώς και για δημόσια ή ιδιωτικά τεχνικά 
έργα που αναλαμβάνονται από την ίδια ημερομηνία και μετά]. 
Όσον αφορά τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος, εκπίπτει ο φόρος που έχει 
καταβληθεί με βάση τις προηγούμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ο 
οποίος προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 
34. 
 

 
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

 
Ν. 3301/2004 [4] 

Προστίθεται διάταξη κατά την οποία τα έσοδα και τα έξοδα των εταιρειών που 
εφαρμόζουν τα Διεθνή 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 Διεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα. Ως χρηματοοικονομικά μέσα νοούνται τα οριζόμενα από τα 
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Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, όπως αυτά υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
κατά εφαρμογή του Κανονισμού 1606/2002, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. 
Για την εξεύρεση του συνολικού καθαρού φορολογητέου εισοδήματος των εταιρειών 
που είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
που υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προβλέπεται από τον 
Κανονισμό (ΕΚ) 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη 
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L 243) και των Κανονισμών που 
εκδίδονται από την Επιτροπή (Commission), κατά εξουσιοδότηση των άρθρων 3 και 
6 του Κανονισμού αυτού, εφαρμόζονται τα εξής: 

α) Στην περίπτωση των εταιρειών που τηρούν τα βιβλία τους σύμφωνα με τους 
κανόνες της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας, τα κέρδη (ή ζημίες) της 
εταιρείας προκύπτουν αποκλειστικά από τα τηρούμενα βιβλία με βάση τους 
ισχύοντες κανόνες της φορολογικής νομοθεσίας. Τα κέρδη (ή ζημίες) της 
εταιρείας που προκύπτουν από τις Οικονομικές Καταστάσεις με βάση τα Διεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα δεν λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς φορολογίας. 

β) Στην περίπτωση των εταιρειών που τηρούν τα βιβλία τους σύμφωνα με τα 
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα 
κέρδη (ή ζημίες) της εταιρείας προκύπτουν αποκλειστικά από τον Πίνακα 
Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του 
ΚΒΣ.  
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106 Υπολογισμός φορολογητέου εισοδήματος 
 
Φορολόγηση διανομής αφορολόγητων αποθεματικών 
 

Ν. 3697/2008 [4] 
Προστίθεται ότι πέραν του οφειλόμενου φόρου εισοδήματος, στο καθαρό ποσό 
μερισμάτων που λαμβάνουν οι μέτοχοι ενεργείται και παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος σύμφωνα με την παράγραφο 1, περί διανεμόμενα κέρδη, του άρθρου 
54, περί παρακράτησης φόρου στο εισόδημα από κινητές αξίες. 
[Σημείωση: Εφαρμογή για διανεμόμενα κέρδη που εγκρίνονται από γενικές 
συνελεύσεις από την 01.01.2009 και μετά εκτός των περιπτώσεων που ορίζεται 
διαφορετικός χρόνος έναρξης]. 
 

 
Αναλογική εφαρμογή διατάξεων 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Οι παραπάνω διατάξεις περί φορολόγησης της διανομής αφορολόγητων 
αποθεματικών, εφαρμόζονται ανάλογα και επί διανομής ή κεφαλαιοποίησης 
αποθεματικών, προερχόμενων από εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί κατά ειδικό 
τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. 
Στην περίπτωση αυτή ο παρακρατηθείς στα ανωτέρω εισοδήματα φόρος 
συμψηφίζεται με αυτόν που αναλογεί στο νομικό πρόσωπο για τα ίδια εισοδήματα. 

 
Ν. 2873/2000 [3] 

Ο συμψηφισμός αφορά και το φόρο που έχει καταβληθεί, πέραν του 
παρακρατούμενου. 
 

 
Φορολόγηση υπολοίπου κερδών 

 
Ν. 2579/1998 [2] 

Προστίθεται διάταξη σύμφωνα με την οποία, επί ημεδαπών ανώνυμων εταιριών, 
εταιριών περιορισμένης ευθύνης και συνεταιρισμών, των οποίων τα κέρδη 
προσδιορίζονται τεκμαρτώς με τις διατάξεις του άρθρου 34, σε περίπτωση που μετά 
την έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών της οικείας διαχειριστικής 
χρήσης από τη γενική συνέλευση και την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 
2 και 3 του παρόντος, απομένει υπόλοιπο κερδών που δεν φορολογήθηκε στο 
νομικό πρόσωπο και εμφανίζεται στο λογαριασμός «Αφορολόγητα κέρδη τεχνικών 
και οικοδομικών επιχειρήσεων», το σαράντα τοις εκατό (40%) αυτού φορολογείται 
στο νομικό πρόσωπο με τους συντελεστές φορολογίας που προβλέπονται από το 
άρθρο 109 κατά περίπτωση. Προς τούτο, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται για τα 
κέρδη αυτά να υποβάλλει ιδιαίτερη δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το τέλος 
του ένατου μήνα από τη λήξη της οικείας διαχειριστικής χρήσης και να καταβάλλει το 
φόρο που προκύπτει σε τρεις (3) ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη 
καταβάλλεται με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης και οι υπόλοιπες δύο την 
τελευταία εργάσιμη ημέρα των δύο επόμενων μηνών. Επί του φόρου που προκύπτει 
από τη δήλωση αυτή δεν ενεργείται βεβαίωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος. 
Δήλωση που υποβάλλεται χωρίς την καταβολή του οφειλόμενου φόρου θεωρείται 
απαράδεκτη και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα. Με την καταβολή του 
φόρου αυτού για το μέρος των φορολογηθέντων κερδών εξαντλείται κάθε 
φορολογική υποχρέωση του νομικού προσώπου και των μετόχων ή εταίρων ή 
μελών, κατά περίπτωση. Τα φορολογηθέντα αυτά κέρδη, μετά την αφαίρεση του 
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φόρου που καταβάλλεται, εμφανίζονται σε ειδικούς λογαριασμούς στα τηρούμενα 
βιβλία της επιχείρησης και δύνανται οποτεδήποτε να διανεμηθούν ή να 
κεφαλαιοποιηθούν, χωρίς περαιτέρω φορολογική επιβάρυνση. 
Οι διατάξεις αυτές έχουν ανάλογη εφαρμογή και στις επιχειρήσεις των περιπτώσεων 
β και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 101 για τα πέραν των τεκμαρτών κέρδη της 
οικείας διαχειριστικής χρήσης που δεν φορολογήθηκαν κατά την υποβολή της 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του άρθρου 107. 
[Σημείωση: Εφαρμογή για κέρδη που προκύπτουν από διαχειρίσεις που κλείνουν οι 
επιχειρήσεις με 31 Δεκεμβρίου 1997 συμπεριλαμβανομένης και μετά]. 
 

 
Αλλοδαπές εταιρίες κατασκευής έργων 

 
Ν. 2579/1998 [2] 

Προστίθεται διάταξη κατά την οποία για τις αλλοδαπές εταιρίες και οργανισμούς που 
αναλαμβάνουν την εργοληπτική κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων 
στην Ελλάδα, για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 7 του 
άρθρου 13360, με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του ίδιου άρθρου 
παρακράτηση φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση από το φόρο 
εισοδήματος των επιχειρήσεων αυτών μόνο για τα προσδιοριζόμενα με το άρθρο 34 
τεκμαρτά κέρδη. Σε περίπτωση πραγματοποίησης κερδών από τις εργασίες τους 
στην Ελλάδα πέραν των φορολογούμενων τεκμαρτών κερδών, έχουν ανάλογη 
εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 9 και 10 του άρθρου αυτού για το μέρος των 
κερδών που δεν φορολογήθηκε. 
[Σημείωση: Εφαρμογή για τεχνικά έργα που αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις αυτές 
από τη δημοσίευση του νόμου αυτού και μετά]. 
 

 
Φορολογία κερδών τραπεζικών ΑΕ 
 

Ν. 3634/2008 [4] 
Προστίθεται διάταξη σύμφωνα με την οποία, τα κέρδη των τραπεζικών ΑΕ κάθε 
διαχειριστικής χρήσης που προέρχονται από την εφαρμογή των διατάξεων των 
παραγράφων 1, 4, 5 του άρθρου 38 και του άρθρου 99 του  ΚΦΕ και τα οποία μετά 
την έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών της οικείας διαχειριστικής 
περιόδου από τη γενική συνέλευση των μετόχων, δεν έχουν φορολογηθεί στο όνομα 
του νομικού προσώπου και εμφανίζονται σε λογαριασμό αφορολόγητου 
αποθεματικού ή συγκεντρωτικά στον ισολογισμό και αναλύονται στο προσάρτημα 
(σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων) από τις εταιρίες που τηρούν τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), υπόκεινται σε 
φορολογία στο όνομα του νομικού προσώπου με το συντελεστή φορολογίας που 
ορίζεται από το άρθρο 109 του  ΚΦΕ. Προς τούτο, το νομικό πρόσωπο υποβάλλει 
ιδιαίτερη δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το τέλος του ένατου μήνα από τη 
λήξη της οικείας διαχειριστικής περιόδου και καταβάλλει το φόρο που προκύπτει σε 
τρεις ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται με την υποβολή της 
εμπρόθεσμης δήλωσης και οι υπόλοιπες δύο την τελευταία εργάσιμη ημέρα των δύο 
επόμενων μηνών. Με τη δήλωση αυτή δεν βεβαιώνεται προκαταβολή του φόρου 
εισοδήματος. Δήλωση που υποβάλλεται χωρίς την καταβολή του οφειλόμενου φόρου 
θεωρείται απαράδεκτη και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα. Με την καταβολή 
του φόρου εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του νομικού προσώπου και των 

                                                
360

 Η παράγραφος 7 του άρθρου 13 προβλέπει φόρο εισοδήματος στις αλλοδαπές εταιρίες 
και οργανισμούς που αναλαμβάνουν την εργοληπτική κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών 
τεχνικών έργων στην Ελλάδα. Η παράγραφος 7 μετονομάστηκε σε 8 αλλά η παραπομπή 
στην εν λόγω διάταξη άλλαξε με νόμο το 2001. 
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μετόχων για τα πιο πάνω κέρδη. Τα φορολογηθέντα αυτά κέρδη, μετά την αφαίρεση 
του φόρου που καταβάλλεται, εμφανίζονται σε ειδικούς λογαριασμούς στα τηρούμενα 
βιβλία της τράπεζας και δύνανται οποτεδήποτε να διανεμηθούν ή να 
κεφαλαιοποιηθούν, χωρίς περαιτέρω φορολογική επιβάρυνση. Οι διατάξεις αυτές 
εφαρμόζονται ανάλογα και για τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών που είναι 
εγκατεστημένα ή εγκαθίστανται στη χώρα μας. 
[Σημείωση: Εφαρμογή για εισοδήματα που προκύπτουν από ισολογισμούς που 
κλείνουν με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2007 και μετά]. 
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107 Υπόχρεοι σε δήλωση-προθεσμία και περιεχόμενο αυτής 
 
Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης 

 
Ν. 2992/2002 [5] 

Προστίθεται ότι επίσης σε υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος υποχρεούνται και 
τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν στην κυριότητα τους ακίνητο στην Ελλάδα, 
ανεξάρτητα αν προκύπτει ή όχι εισόδημα από αυτό. 
 

 
Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 

 
Ν. 2753/1999 [3] 

 
 2238/1994 2753/1999 

1. Νομικά 
πρόσωπα παρ. 
1 άρθρου 101 

Μέχρι τη 15
η
 ημέρα 

του πέμπτου μήνα 
από την ημερομηνία 
λήξης της 
διαχειριστικής 
περιόδου. Με 
απόφαση Υπουργού 
Οικονομικών και 
ειδικά για τις 
ημεδαπές ΑΕ μπορεί 
να δοθεί παράταση 
για τρεις (3) ακόμη 
μέρες. 

Μέχρι τη 10
η
 ημέρα 

του πέμπτου μήνα 
από την ημερομηνία 
λήξης της 
διαχειριστικής 
περιόδου. Με 
απόφαση Υπουργού 
Οικονομικών και 
ειδικά για τις 
ημεδαπές ΑΕ μπορεί 
να δοθεί παράταση. 

2. Νομικά 
πρόσωπα παρ. 
2 άρθρου 101 

Μέχρι τις 2 Μαρτίου Μέχρι τις 10 Μαρτίου 

3. Ημεδαπά νομικά 
πρόσωπα υπό 
εκκαθάριση 

Μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της 
εκκαθάρισης. 

4. Διαλυόμενα 
νομικά 
πρόσωπα 

Μέσα σε ένα μήνα από τη διάλυση και πριν 
τη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων. 

 
Ν. 2873/2000 [4] 

Στην περίπτωση 2, προστίθεται ότι όταν δηλώνεται εισόδημα από την εκμίσθωση ή 
δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης, υποκείμενο σε φορολογία εισοδήματος, η 
δήλωση υποβάλλεται μέχρι τις 15 Απριλίου του οικείου οικονομικού έτους. Οι 
διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται ανάλογα και στα νομικά 
πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας ΚΒΣ. 

 
Ν. 2992/2002 [5] 

Στην περίπτωση 1 προστίθενται και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν στην 
κυριότητα τους ακίνητο στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν προκύπτει ή όχι εισόδημα από 
αυτό. 
 
 

 
Αναλογική εφαρμογή διατάξεων 
 

Ν. 3220/2004 
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Προστίθενται εδάφια όπου εξαιρετικά για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του 
άρθρου101 στα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των περιπτώσεων δ και ε της 
παραγράφου 2 του άρθρου 30361 και της παραγράφου 17 του άρθρου 31362, η 
δήλωση φορολογίας εισοδήματος μπορεί να περιλαμβάνει εκτός από τα ακαθάριστα 
έσοδα ή αμοιβές και το καθαρό εισόδημα που προκύπτει από τα βιβλία και στοιχεία 
και τα ακαθάριστα έσοδα και το καθαρό εισόδημα που προκύπτουν από τις διατάξεις 
αυτές. Εξαιρετικά για τις περιπτώσεις που οι παραβάσεις της φορολογικής ή 
τελωνειακής νομοθεσίας, των πινάκων της περίπτωσης δ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 30 και της παραγράφου 17 του άρθρου 31, πίνακες οι οποίοι προστέθηκαν 
με τον ίδιο νόμο, γνωστοποιούνται στον υπόχρεο σε χρόνο μεταγενέστερο από τη 
λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, εφόσον 
υποβληθεί συμπληρωματική δήλωση μέσα σε ένα μήνα από το χρόνο της 
γνωστοποίησης, με τα ακαθάριστα έσοδα και το καθαρό εισόδημα που προκύπτουν 
από την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, ο πρόσθετος φόρος εκ της 
εκπροθέσμου υποβολής της δήλωσης αυτής περιορίζεται στο ένα τέταρτο (1/4). 

 
Ν. 3259/2004 

Κατάργηση διατάξεων 3220/2004 και επαναφορά προηγούμενων. 
 

 
Ημεδαπές ΑΕ 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Ημεδαπές ΑΕ στα καθαρά κέρδη των οποίων συμπεριλαμβάνονται και εισοδήματα 
απαλλασσόμενα της φορολογίας ή κέρδη προσδιορισθέντα ή φορολογηθέντα κατά 
ειδικό τρόπο, εφόσον μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης 
δεν συνέρχεται η γενική συνέλευση των μετόχων για να εγκρίνει την προταθείσα από 
το διοικητικό συμβούλιο διανομή κερδών ή συνέρχεται και τροποποιεί την 
προταθείσα αυτή διανομή κερδών, υποχρεούνται να υποβάλλουν τροποποιητική 
δήλωση εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη του πιο πάνω εξαμήνου για τα 
φορολογητέα κέρδη, που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των διατάξεων των 
παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 106363. Ο τυχόν οφειλόμενος, βάσει της 
τροποποιητικής δήλωσης, φόρος και προκαταβολή φόρου καταβάλλεται σε τρεις (3) 
ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται με την υποβολή της 
εμπρόθεσμης δήλωσης και οι υπόλοιπες δύο την τελευταία εργάσιμη ημέρα των δύο 
επόμενων μηνών. 
Σε περίπτωση μεταγενέστερης, αλλά μέσα στην ίδια διαχειριστική χρήση, μερικής ή 
ολικής έγκρισης της διανομής, εφαρμόζονται επίσης οι διατάξεις των παραγράφων 2 
και 3 του άρθρου 106 του  ΚΦΕ. Προς τούτο, υποβάλλεται συμπληρωματική δήλωση 
μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από το χρόνο έγκρισης από τη γενική συνέλευση και ο 

                                                
361

 Οι περιπτώσεις αυτές προστέθηκαν με τον ίδιο νόμο και ευθύς καταργήθηκαν με τον Ν. 
3259/2004.Οι περιπτώσει αυτές ήταν α) επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία και στοιχεία δεύτερης 
ή τρίτης κατηγορίας του ΚΒΣ, καθώς και για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία δεύτερης 
κατηγορίας, ενώ είχαν υποχρέωση τήρησης βιβλίων τρίτης κατηγορίας, με παραβάσεις της 
φορολογικής ή τελωνειακής νομοθεσίας που επηρεάζουν τα ακαθάριστα έσοδα και β) 
επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία και στοιχεία πρώτης κατηγορίας του ΚΒΣ, εξαιρουμένων 
αυτών που είχαν υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων ανώτερης κατηγορίας, με 
παραβάσεις της φορολογικής ή τελωνειακής νομοθεσίας που επηρεάζουν τον προσδιορισμό 
του κόστους των εμπορεύσιμων αγαθών ή των παραχθέντων έτοιμων προϊόντων. 
362

 Η περίπτωση αυτή αναφερόταν στις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία και στοιχεία δεύτερης 
ή τρίτης κατηγορίας του ΚΒΣ, με παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας που επηρεάζουν 
τα προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος. 
363

 Οι παράγραφοι 2 και 3 αναφέρονται στην περίπτωση που ανάμεσα στα καθαρά κέρδη 
συμπεριλαμβάνονται και αφορολόγητα έσοδα. 
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οφειλόμενος φόρος καταβάλλεται εφάπαξ με την υποβολή της εμπρόθεσμης 
δήλωσης. 

 
Ν. 2459/1997 [2] 

Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται ανάλογα και σε 
περίπτωση περαιτέρω διανομής κερδών του ίδιου οικονομικού έτους, εφόσον η 
διανομή λαμβάνει χώρα μέχρι το χρόνο λήξης της τρέχουσας διαχειριστικής 
περιόδου. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται κατά περίπτωση και για 
τις ημεδαπές εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και συνεταιρισμούς. 
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109 Υπολογισμός του φόρου 
 
Υπολογισμός φόρου 
Η ενότητα του υπολογισμού του φόρου χωρίζεται σε δύο μέρη. Ο Ν. 3091/2002 
κατήργησε τις διάφορες περιπτώσεις επιβολής φορολογικού συντελεστή, όπως αυτές 
απαντώνται στο πρώτο μέρος, επιβάλλοντας έναν ενιαίο συντελεστή. 
 

Μέρος Α 
 

 
Ημεδαπές ΑΕ και αλλοδαπές εταιρίες και οργανισμοί 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Για τις ημεδαπές ΑΕ, των οποίων οι μετοχές κατά τη λήξη της διαχειριστικής 
περιόδου είναι ανώνυμες μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και για τις 
αλλοδαπές εταιρίες και οργανισμούς που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών 
ωφελημάτων, επιβάλλεται φόρος στο συνολικό φορολογητέο εισόδημα με 
φορολογικό συντελεστή σαράντα τοις εκατό (40%). 

 
Ν. 2459/1997 [2] 

Προστίθενται και οι ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες και τα πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν με τη μορφή αμιγούς πιστωτικού συνεταιρισμού του ν. 1667/1986 (ΦΕΚ 
196 Α΄). 

 
Ν. 2579/1998 [3] 

Όσον αφορά τις ημεδαπές ΑΕ, περιλαμβάνονται οι μετοχές που δεν είναι εισηγμένες 
στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ανώνυμες και μη. 

 
Ν. 2836/2000 [4] 

Προστίθεται ότι ειδικά για τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών ΑΕ, που η έδρα τους 
βρίσκεται σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μετοχές εισηγμένες, κατά το 
χρόνο λήξης της διαχειριστικής περιόδου του υποκαταστήματος, σε οποιοδήποτε 
χρηματιστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο συντελεστής ορίζεται σε τριάντα πέντε 
τοις εκατό (35%), εξαιρουμένων των υποκαταστημάτων τραπεζικών επιχειρήσεων 
για τα οποία ισχύει ο συντελεστής σαράντα τοις εκατό (40%). 
[Σημείωση: Εφαρμόζεται για τα κέρδη που προκύπτουν από ισολογισμούς που 
κλείνουν με 30 Σεπτεμβρίου 2000 και μετά, καθώς και για τα αποθεματικά των 
παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 106 του ν. 2238/1994 τα οποία αναλαμβάνονται ή 
εξάγονται στο εξωτερικό ή με τα οποία πιστώνεται το κεντρικό κατάστημα από την 
ημερομηνία αυτή και μετά].  

 
Ν. 2873/2000 [4] 

Μείωση φορολογικού συντελεστή από σαράντα τοις εκατό (40%) σε τριάντα επτά και 
πενήντα τοις εκατό (37,50%) για τα εισοδήματα του οικονομικού έτους 2002 και σε 
τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) για τα εισοδήματα του οικονομικού έτους 2003 και 
μετά.  
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Λοιπές ημεδαπές ΑΕ 
 

Ν. 2238/1994 [1] 
Για τις λοιπές ημεδαπές ΑΕ, επιβάλλεται φόρος στο συνολικό φορολογητέο εισόδημα 
με φορολογικό συντελεστή τριάντα πέντε τοις εκατό (35%). Σε περίπτωση ημεδαπών 
ΑΕ που έχουν ονομαστικές και ανώνυμες μετοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών, ο συντελεστής της περίπτωσης των ημεδαπών ΑΕ με μη εισηγμένες 
μετοχές επιβάλλεται στο μέρος των κερδών που αναλογεί στον αριθμό των 
υπαρχουσών ανώνυμων μετοχών. Για την εξεύρεση του πιο πάνω μέρους κερδών 
επιμερίζονται τα συνολικά καθαρά κέρδη ανάλογα με τον αριθμό των ονομαστικών 
και ανώνυμων μετοχών που προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία κατά τη λήξη της 
διαχειριστικής περιόδου. 

 
Ν. 2579/1998 [3] 

Περιλαμβάνονται στην περίπτωση αυτή μόνο οι ημεδαπές ΑΕ των οποίων οι μετοχές 
είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και όχι οι λοιπές ημεδαπές ανώνυμες 
εταιρίες όπως ίσχυε. 
Καταργείται η αναφορά στην περίπτωση ημεδαπών ανώνυμων εταιριών που έχουν 
ονομαστικές και ανώνυμες μετοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 
 

 
Λοιπά νομικά πρόσωπα 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Για τα λοιπά νομικά πρόσωπα, που αναφέρονται στο άρθρο 101, επιβάλλεται φόρος 
στο συνολικό φορολογητέο εισόδημα με φορολογικό συντελεστή τριάντα πέντε τοις 
εκατό (35%). 

 
Ν. 2459/1997 [2] 

Προστίθεται ότι ειδικά ο συντελεστής φορολογίας για τα εισοδήματα που αποκτούν 
από την εκμίσθωση οικοδομών και γαιών οι Ιεροί Ναοί, οι Ιερές Μητροπόλεις, οι Ιερές 
Μονές, η Αποστολική Διακονία, ο Πανάγιος Τάφος, η Ιερά Μονή Σινά και Πάτμου, τα 
ημεδαπά νομικά πρόσωπα, που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία 
επιδιώκουν αποδεδειγμένα κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και τα ημεδαπά κοινωφελή 
ιδρύματα, ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%). 

 
Ν. 2523/1997 [2] 

Αφαιρείται από την προηγούμενη διάταξη, η αναφορά στον Πανάγιο Τάφο και την 
Ιερά Μονή Σινά. 
[Σημείωση: Ισχύς για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 1996 και 
μετά]. 
 

 
ΕΠΕ 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Ειδικά για τις ΕΠΕ ο συντελεστής τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) εφαρμόζεται στα 
καθαρά κέρδη που απομένουν μετά την αφαίρεση, από τα συνολικά καθαρά κέρδη, 
επιχειρηματικής αμοιβής για φυσικά πρόσωπα διαχειριστές εταίρους και μέχρι τρεις, 
οι οποίοι συμμετέχουν στην εταιρία με τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής. 
Σε περίπτωση περισσότερων διαχειριστών εταίρων με ίσα ποσοστά συμμετοχής, οι 
δικαιούχοι επιχειρηματικής αμοιβής καθορίζονται από την εταιρία και δηλώνονται με 
την οικεία εμπρόθεσμη δήλωσή της. Ως ποσοστό λαμβάνονται εκείνα που υφίστανται 
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κατά το χρόνο έγκρισης του ισολογισμού της. Αν αυτός δεν εγκριθεί σε χρονικό 
διάστημα τριών (3) μηνών από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, λαμβάνονται 
υπόψη τα ποσοστά που έχουν αυτοί κατά την τελευταία ημέρα του τριμήνου. Η 
ανωτέρω επιχειρηματική αμοιβή θεωρείται ως λαμβανόμενη, από το ήμισυ των 
συνολικών καθαρών κερδών της εταιρίας, που δηλώνονται με την αρχική 
εμπρόθεσμη δήλωση και κατά το ποσοστό συμμετοχής των διαχειριστών. 
Όταν η αρχική δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα και μέχρι τριάντα (30) ημέρες από 
τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της, εξακολουθεί να ισχύει το δικαίωμα αφαίρεσης 
της επιχειρηματικής αμοιβής από τα κέρδη. 
Όταν ο διαχειριστής συμμετέχει σε περισσότερες της μίας ΕΠΕ ή σε άλλες 
προσωπικές εταιρίες ως ομόρρυθμος εταίρος, αυτός δικαιούται επιχειρηματικής 
αμοιβής από μία από αυτές, κατά επιλογή του. Η επιλογή αυτή δηλώνεται με την 
οικεία αρχική εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη, κατά περίπτωση, δήλωση της εταιρίας και 
δεν ανακαλείται.  

 
Ν. 2954/2001 [5] 

Καταργείται ο περιορισμός της εκπρόθεσμης δήλωσης μέχρι τριάντα (30) ημέρες και 
παύει ο διαχωρισμός σε εμπρόθεσμη και εκπρόθεσμη δήλωση. 
[Σημείωση: Ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2001 και μετά και καταλαμβάνουν τα καθαρά 
εισοδήματα και τα κέρδη διαχειρίσεων που κλείνουν μετά τις 30 Δεκεμβρίου 2000 και 
στο εξής].  
 

 
Μέρος Β – ενιαίος συντελεστής 

 
Ν. 3091/2002 [6] 

Κατάργηση άνω περιπτώσεων και πλέον ο φόρος υπολογίζεται στο συνολικό 
φορολογητέο εισόδημα όλων των υπόχρεων νομικών προσώπων του άρθρου 101 με 
φορολογικό συντελεστή τριάντα πέντε τοις εκατό (35%). 
Εξακολουθεί να ισχύει η ειδική φορολόγηση με συντελεστή 10% στο εισόδημα που 
αποκτούν από την εκμίσθωση οικοδομών και γαιών Ιερές Μονές κ.λπ. προσθέτοντας 
στην περίπτωση αυτή την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου και τις ιερές Σταυροπηγιακές 
Μονές Κύπρου. 
[Σημείωση: Η διάταξη για κέρδη ΕΠΕ καταργείται για κέρδη που προκύπτουν από 
διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 2003 και μετά]. 

 
Ν. 3296/2004 [7] 

Διαφοροποιείται ο συντελεστής φορολογίας για τα νομικά πρόσωπα της 
παραγράφου 1 κι της παραγράφου 2 του άρθρου 101. 
Για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101, μειώνεται ο 
φορολογικός συντελεστής από τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) σε είκοσι πέντε τοις 
εκατό (25%), στο συνολικό φορολογητέο εισόδημά το οποίο προκύπτει από 
διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2007 και μετά. Ειδικά, 
για τα κέρδη τα οποία προκύπτουν από διαχειριστικές περιόδους που άρχισαν μέσα 
στο έτος 2004 ο συντελεστής φορολογίας προσδιορίζεται σε τριάντα πέντε τοις εκατό 
(35%), για τα κέρδη τα οποία προκύπτουν από διαχειριστικές περιόδους που 
αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2005, ο συντελεστής ορίζεται σε τριάντα δύο τοις 
εκατό (32%) και τέλος για τα κέρδη που προκύπτουν από διαχειριστικές περιόδους 
που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2006 έως την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, 
ο συντελεστής αυτός ορίζεται σε είκοσι εννέα τοις εκατό (29%). 
Για τα ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
μειώνεται ο φορολογικός συντελεστής από τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) σε είκοσι 
πέντε τοις εκατό (25%) για τα εισοδήματα του οικονομικού έτους 2008 και των 
επόμενων ετών. Ειδικά για τα εισοδήματα του οικονομικού έτους 2005 ο συντελεστής 
φορολογίας προσδιορίζεται σε τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), για τα εισοδήματα του 
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οικονομικού έτους 2006 σε τριάντα δύο τοις εκατό (32%) και τέλος για τα εισοδήματα 
του 2007 σε είκοσι εννέα τοις εκατό (29%). 
Όσον αφορά τα εισοδήματα που αποκτούν από την εκμίσθωση οικοδομών και γαιών 
οι Ιεροί Ναοί κ.λπ., μειώνεται ο φορολογικός συντελεστής από δέκα τοις εκατό (10%) 
σε τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα εισοδήματα οικονομικού έτους 2007 και των 
επόμενων. Ειδικά για τα εισοδήματα του οικονομικού έτους 2005 ο συντελεστής 
φορολογίας προσδιορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) και για τα εισοδήματα του 
οικονομικού έτους 2006 σε επτά τοις εκατό (7%). 

 
Ν. 3697/2008 [9] 

Για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 ο φόρος υπολογίζεται με 
συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο συνολικό φορολογητέο εισόδημά τους, το 
οποίο προκύπτει από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 
2014 και μετά. Ειδικά, για τα κέρδη τα οποία προκύπτουν από διαχειριστικές  
περιόδους που αρχίζουν από την 01.01.2010 έως την 31.12.2010, ο συντελεστής 
φορολογίας ορίζεται σε είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%), για τα κέρδη τα οποία 
προκύπτουν από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 01.01.2011 έως 
την 31.12.2011, ο συντελεστής φορολογίας ορίζεται σε είκοσι τρία τοις εκατό (23%), 
για τα κέρδη τα οποία προκύπτουν από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 
την 01.01.2012 έως την 31.12.2012, ο συντελεστής φορολογίας ορίζεται σε είκοσι 
δύο τοις εκατό (22%) και για τα κέρδη τα οποία προκύπτουν από διαχειριστικές 
περιόδους που αρχίζουν από την 01.01.2013 έως την 31.12.2013, ο συντελεστής 
φορολογίας ορίζεται σε είκοσι ένα τοις εκατό (21%). Για τα κέρδη τα οποία 
προκύπτουν από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν μέχρι 31.12.2009 ο 
συντελεστής φορολογίας ορίζεται σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). 
Για τα ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ο 
φόρος υπολογίζεται με συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για τα εισοδήματα 
του οικονομικού έτους 2009 και 2010, είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) για τα 
εισοδήματα του οικονομικού έτους 2011, είκοσι τρία τοις εκατό (23%) για τα 
εισοδήματα του οικονομικού έτους 2012, είκοσι δύο τοις εκατό (22%) για τα 
εισοδήματα του οικονομικού έτους 2013, είκοσι ένα τοις εκατό (21%) για τα 
εισοδήματα του οικονομικού έτους 2014 και είκοσι τοις εκατό (20%) για τα 
εισοδήματα του οικονομικού έτους 2015 και επομένων. 

 
Ν. 3763/2009 [10] 

Προστίθεται ότι ειδικά για τα υποκαταστήματα αλλοδαπών ομόρρυθμων ή 
ετερόρρυθμων εταιρειών, ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή είκοσι τοις εκατό 
(20%) στα καθαρά κέρδη που απομένουν μετά την αφαίρεση από αυτά 
επιχειρηματικής αμοιβής για μέχρι τρεις (3) ομόρρυθμους εταίρους της αλλοδαπής 
εταιρείας, οι οποίοι είναι φυσικά πρόσωπα με τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής. 
Σε περίπτωση περισσοτέρων με το ίδιο ποσοστό συμμετοχής, οι δικαιούχοι 
επιχειρηματικής αμοιβής ορίζονται με την αρχική δήλωση. Η επιχειρηματική αμοιβή 
προσδιορίζεται, με την εφαρμογή του ποσοστού συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας 
του καθένα από τους πιο πάνω εταίρους, στο ήμισυ των κερδών της εταιρείας που 
δηλώνονται με την οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Το εισόδημα αυτό 
υπόκειται σε φορολογία με τις γενικές διατάξεις, ανεξάρτητα αν ο δικαιούχος της 
αμοιβής αυτής είναι κάτοικος ημεδαπής ή αλλοδαπής. Οι διατάξεις των τεσσάρων 
προηγούμενων εδαφίων έχουν εφαρμογή εφόσον οι ομόρρυθμοι εταίροι ευθύνονται 
απεριορίστως και εις ολόκληρον με βάση τη νομοθεσίας του κράτους-μέλους στο 
οποίο έχει την έδρα της η προσωπική εταιρεία. 
[Σημείωση: Ισχύει για εισοδήματα οικονομικού έτους 2010 που προκύπτουν από 1ης 
Ιανουαρίου 2009 και μετά]. 
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Έκπτωση προκαταβληθέντος και παρακρατηθέντος φόρου 

 
Ν.2238/1994 [1] 

Εκπίπτει ο φόρος που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 55 περί παρακράτησης φόρου στο εισόδημα από εμπορικές 
επιχειρήσεις, 111 περί προκαταβολής του φόρου και 114 περί υποχρέωσης 
παρακράτησης φόρου. 

 
Ν. 3091/2002 [6] 

Από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί στο φορολογούμενο εισόδημα και 
του συμπληρωματικού φόρου εκπίπτει και ο φόρος που προκαταβλήθηκε ή 
παρακρατήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12, περί αυτοτελής 
φορολόγησης εισοδήματος από κινητές αξίες και η παράγραφο 1 του άρθρου 13, 
περί αυτοτελής φορολόγησης εισοδήματος από επιχειρήσεις ή επαγγέλματα. 

 
Ν. 3522/2006 [8] 

Προστίθεται η έκπτωση του φόρου που παρακρατήθηκε ή προκαταβλήθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13. 

 

 
Έκπτωση της φορολόγησης με ειδικό τρόπο 
 

Ν. 2238/1994 [1] 
Εκπίπτει ο φόρος που αναλογεί στο μέρος των φορολογηθέντων κατά ειδικό τρόπο 
με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης εισοδημάτων, που διανέμονται και με τα 
οποία έχουν προσαυξηθεί τα υποκείμενα σε φορολογία κέρδη του νομικού 
προσώπου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 106, περί 
υπολογισμού φορολογητέου εισοδήματος, του παρόντος. 

 
Ν. 2459/1997 [2] 

Προστίθεται ότι ειδικά για τις τραπεζικές και ασφαλιστικές εταιρίες, εκπίπτει από το 
συνολικό φόρο του νομικού προσώπου, πέραν του ποσού του φόρου που 
παρακρατήθηκε και το ποσό που προεισπράχθηκε για τα εισοδήματα τα 
φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο. Το εισόδημα αυτό αναλογεί στη χρονική περίοδο 
που τα ως άνω νομικά πρόσωπα είχαν στο χαρτοφυλάκιο κυριότητάς τους τίτλους 
επενδύσεων που παράγουν τα εισοδήματα αυτά. 
 

 
Έκπτωση καταβληθέντος φόρου στην αλλοδαπή 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Εκπίπτει ο φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδημα 
που προέκυψε σε αυτήν και υπόκειται σε φόρο. Ο φόρος αυτός σε καμιά περίπτωση 
δεν μπορεί να είναι ανώτερος από το ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα 
αυτό στην Ελλάδα. 

 
Ν. 3296/2004 [4] 

Προστίθεται ότι ειδικά για μερίσματα που εισπράττει ημεδαπή μητρική εταιρεία από 
αλλοδαπή θυγατρική εταιρεία, εκπίπτει το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε ως 
φόρος εισοδήματος νομικού προσώπου, καθώς και το ποσό που παρακρατήθηκε ως 
φόρος επί του μερίσματος κατά το μέρος το οποίο αναλογεί στα πιο πάνω 
διανεμόμενα μερίσματα. Όταν τα μερίσματα αυτά έχουν διανεμηθεί προηγουμένως 
από θυγατρική της πιο πάνω αλλοδαπής εταιρείας, του ίδιου ή άλλου κράτους, και η 
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καταβάλλουσα στην ημεδαπή εταιρεία τα μερίσματα δεν έχει προβεί σε παρακράτηση 
φόρου ή δεν έχει καταβάλει η ίδια φόρο εισοδήματος, το ημεδαπό νομικό πρόσωπο 
δικαιούται να εκπέσει από τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος το ποσό φόρου 
εισοδήματος που έχει καταβάλει η θυγατρική της αλλοδαπής εταιρείας ή που έχει 
παρακρατήσει για τα υπόψη μερίσματα, τα οποία τελικά έχουν διανεμηθεί προς το 
ημεδαπό νομικό πρόσωπο. Για την απόδειξη του ύψους του φόρου που έχει 
καταβληθεί εκτός Ελλάδας για το ποσό του διανεμόμενου μερίσματος που τελικώς 
κτάται από την ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία απαιτείται βεβαίωση εκδιδόμενη στη 
χώρα καταβολής του φόρου, από Ορκωτό Ελεγκτή ή άλλη αρμόδια αρχή της χώρας. 
 

Ν. 3483/2006 [8] 
Όσον αφορά τα μερίσματα που εισπράττει ημεδαπή μητρική εταιρεία από αλλοδαπή 
θυγατρική εταιρεία, διευκρινίζεται ότι εκπίπτει το άθροισμα των ποσών του φόρου 
που τυχόν καταβλήθηκε ως φόρος εισοδήματος νομικού προσώπου κι όχι το ποσό 
του φόρου όπως ίσχυε με τον Ν. 3296/2004. Επίσης, όσον αφορά την έκπτωση του 
φόρου που παρακρατήθηκε ως φόρος επί του μερίσματος, γίνεται αναφορά τόσο στο 
επίπεδο της θυγατρικής όσο και στο επίπεδο οποιασδήποτε άλλης θυγατρικής 
χαμηλότερου επιπέδου του ίδιου ή άλλου κράτους με αυτήν, κατά το μέρος το οποίο 
αναλογεί στα πιο πάνω μερίσματα που εισπράττει η ημεδαπή μητρική εταιρεία. 
Καταργείται το τρίτο εδάφιο, όπως αυτό προστέθηκε με τον Ν. 3296/2004 περί 
προηγούμενης διανομής των μερισμάτων από θυγατρική της πιο πάνω αλλοδαπής 
εταιρείας, του ίδιου ή άλλου κράτους. Για την εφαρμογή αυτών των εδαφίων, που 
προστέθηκαν με το Ν. 3843/2006, ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 9 και 11 του 
ν. 2578/1998 (ΦΕΚ 30 Α΄)364, όπως ισχύουν. 
[Σημείωση: Ισχύει για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2006 και 
επομένων]. 
 

                                                
364

 Φορολογικό καθεστώς συγχωνεύσεων, διασπάσεων, εισφοράς ενεργητικού και 
ανταλλαγής τίτλων μεταξύ εταιρειών διαφορετικών Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και άλλες διατάξεις. 
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110 Καταβολή του φόρου 
 
Καταβολή δόσεων 

 
Ν. 3220/2004 [3] 

Αυξάνονται οι δόσεις καταβολής του φόρου εισοδήματος από πέντε (5) σε οκτώ (8) 
ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες, η μεν πρώτη με την υποβολή της εμπρόθεσμης 
δήλωσης, οι δε υπόλοιπες επτά, μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες 
υπηρεσίες ημέρα των επτά επόμενων μηνών, από τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής της δήλωσης. 
 

 
Έκπτωση εφάπαξ καταβολής 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής του συνολικού ποσού της οφειλής με την 
εμπρόθεσμη δήλωση, παρέχεται έκπτωση πέντε τοις εκατό (5%) επί του 
καταβαλλόμενου ποσού. 

 
Ν. 2579/1998 [2] 

Μείωση της έκπτωσης επί του καταβαλλόμενου ποσού, από πέντε τοις εκατό (5%) 
σε δυόμισι τοις εκατό (2.5%). 

 
Ν. 3296/2004 [3] 

Μείωση της έκπτωσης επί του καταβαλλόμενου ποσού, από δυόμισι τοις εκατό 
(2.5%) σε ενάμισι τοις εκατό (1.5%). 
[Σημείωση: Εφαρμόζεται για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού 
έτους 2005 και μετά]. 

 
Ν. 3522/2006 [4] 

Καταργείται η παροχή έκπτωσης. 
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111 Προκαταβολή του φόρου 
 
Ποσοστό προκαταβολής φόρου 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Με βάση την οριστική δήλωση του νομικού προσώπου ή τον οριστικό τίτλο, ο 
αρμόδιος προϊστάμενος της ΔΟΥ βεβαιώνει ποσό ίσο με το πενήντα τοις εκατό 
(50%) του φόρου που αναλογεί στα εισοδήματα της διαχειριστικής περιόδου ή του 
ημερολογιακού έτους, κατά περίπτωση, που έληξε. 

 
Ν. 2459/1997 [2] 

Προστίθεται ότι ειδικά για τραπεζικές ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες και τα 
υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, το 
ισχύον ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) αυξάνεται σε εξήντα τοις εκατό (60%). 

 
Ν. 2579/1998 [3] 

Αυξάνεται το ποσοστό της προκαταβολής του φόρου από πενήντα τοις εκατό (50%) 
σε πενήντα πέντε τοις εκατό (55%). 

 
Ν. 3296/2004 [4] 

Τα ανωτέρω ποσοστά, πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) και εξήντα τοις εκατό (60%), 
μειώνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) για τα νέα νομικά πρόσωπα κατά τα τρία 
πρώτα οικονομικά έτη από τη δήλωση έναρξης εργασιών τους, που προβλέπεται 
από τις διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του Ν. 
2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄)365. Η μείωση αυτή δεν εφαρμόζεται για τα νομικά πρόσωπα 
που προέρχονται από μετατροπή ή συγχώνευση άλλων επιχειρήσεων με βάση τις 
διατάξεις οποιουδήποτε νόμου. 
[Σημείωση: Εφαρμογή για τα νομικά πρόσωπα που ιδρύονται από την 1η Ιανουαρίου 
2005 και μετά]. 

Ν. 3453/2006 [5] 
Αυξάνεται το ποσοστό προκαταβολής από πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) και 
εξήντα τοις εκατό (60%), σε εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) και ογδόντα τοις εκατό 
(80%) αντίστοιχα. Προστίθεται ότι ειδικά για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 2 
του άρθρου 101 του ΚΦΕ, το ως άνω ποσοστό ορίζεται σε πενήντα πέντε τοις εκατό 
(55%). 
[Σημείωση: Εφαρμόζεται για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 
2006 και επομένων]. 

 
Ν. 3634/2008 [6] 

Αυξάνεται το ισχύον ποσοστό (80%) σε εκατό τοις εκατό (100%) για τις τραπεζικές 
ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών που 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. 
[Σημείωση: Εφαρμογή για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 
2008 και επομένων].  

 
Ν. 3697/2008 [6] 

Αυξάνεται το ποσοστό προκαταβολής από εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) σε ογδόντα 
τοις εκατό (80%). 
[Σημείωση: Εφαρμογή για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 
2009 και επομένων]. 

 

                                                
365

 Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. 
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112 Επιβράβευση ειλικρίνειας 
 

Ν. 2238/1994 [1] 
Αναφέρεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 73, περί επιβράβευσης ειλικρίνειας, 
εφαρμόζονται αναλόγως και για τα νομικά πρόσωπα των περιπτώσεων α και γ της 
παραγράφου1 του άρθρου 101. Για τον καθορισμό του ποσού που ορίζεται στην 
περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 73366, λαμβάνεται υπόψη ο κύριος 
φόρος που αναλογεί  

 
Ν. 2459/1997 [2] 

Ο ν. 2459/1997 κατήργησε την περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 73 και 
κατά συνέπεια και την αναφορά εντός του άρθρου 112 στην εν λόγω περίπτωση. 
[Σημείωση: Ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται ή δαπάνες που 
πραγματοποιούνται από 1ης Ιανουαρίου 1996]. 
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 Η περίπτωση α αναφερόταν στην μείωση του φόρου μέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000) 
δραχμές σε περίπτωση ειλικρινείας φορολογικών δηλώσεων. Η μείωση αυτή παρεχόταν για 
κάθε οικονομικό έτος για το οποίο οι δηλώσεις κρίνονταν ειλικρινείς. Το ποσό αυτό 
υπολογιζόταν σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του κύριου φόρου εισοδήματος, που 
αναλογούσε επιμεριστικά στα εισοδήματα που απέκτησε ο δικαιούχος από την άσκηση 
εμπορικής επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος. Για τον καθορισμό του ποσού αυτού δεν 
υπολογιζόταν τα εισοδήματα που απέκτησε ο δικαιούχος τα οποία θεωρούνται ως εισόδημα 
από εμπορικές επιχειρήσεις (σύμφωνα με τις τότε ισχύουσες περιπτώσεις γ, ε και στ της 
παραγράφου 3 του άρθρου 28) καθώς και αυτά που προέρχονται από πάγια περιοδική 
αμοιβή δικηγόρου ή ιατρού.  
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114 Υποχρέωση παρακράτησης φόρου 
 
Ημεδαπές ΑΕ, συνεταιρισμοί και ΕΠΕ που διανέμουν κέρδη] 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Οι ημεδαπές ΑΕ και συνεταιρισμοί που διανέμουν κέρδη με τη μορφή μερισμάτων, 
προμερισμάτων, αμοιβών και ποσοστών, εκτός μισθού, στα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου και στους διευθυντές καθώς και αμοιβών στο εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό, δεν προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου, ως φορολογούμενα τα 
εισοδήματα αυτά στο όνομα του νομικού προσώπου. 
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στα διανεμόμενα από ΕΠΕ κέρδη. Με την καταβολή 
του οριζόμενου, από το άρθρο 109 του παρόντος, φόρου εισοδήματος, επέρχεται 
εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης για τα διανεμόμενα κέρδη της παραγράφου 
αυτής. 

 
Ν. 3697/2008 [5] 

Οι ημεδαπές ΑΕ που διανέμουν κέρδη με τη μορφή μερισμάτων, προμερισμάτων, 
αμοιβών και ποσοστών, εκτός μισθού, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και 
στους διευθυντές καθώς και αμοιβών στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, 
προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 
του άρθρου 54 του παρόντος, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με τον Ν. 
3697/2008. 
Οι συνεταιρισμοί και οι ημεδαπές ΕΠΕ δεν προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου για 
τα κέρδη που διανέμουν, αλλά με την καταβολή του οριζόμενου, από το άρθρο 109 
του παρόντος φόρου εισοδήματος, φόρου εισοδήματος, επέρχεται εξάντληση της 
φορολογικής υποχρέωσης και για τα κέρδη αυτά. 
[Σημείωση: Εφαρμογή για διανεμόμενα κέρδη που εγκρίνονται από γενικές 
συνελεύσεις από την 01.01.2009 και μετά εκτός των περιπτώσεων που ορίζεται 
διαφορετικός χρόνος έναρξης]. 
 

 
Αναλογική εφαρμογή 

Ν. 2238/1994 [1] 
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος του εισοδήματος από κινητές αξίες, εκτός 
μερισμάτων και τόκων από μετοχές και ιδρυτικούς τίτλους, που προέρχονται από τα 
διανεμόμενα κέρδη ημεδαπής ΑΕ, είναι πρόσωπο από τα αναφερόμενα στην 
περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 101367, περί, το οποίο όμως δεν έχει 
μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, τα ποσοστά του παρακρατούμενου φόρου 
ορίζεται σε σαράντα τοις εκατό (40%) στο εισόδημα αυτό και ο αλλοδαπός 
δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης για το 
πιο πάνω εισόδημα. 

 
Ν. 2873/2000 [3] 

Μείωση του ποσοστού του παρακρατούμενου φόρου από σαράντα τοις εκατό (40%) 
σε είκοσι επτά και πενήντα τοις εκατό (27.50%) για τα ποσά των τόκων που 
καταβάλλονται από 1ης Ιανουαρίου 2001 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2001 και σε 
τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) από την 1η Ιανουαρίου 2002 και εφεξής. 
[Η διάταξη υπάρχει εντός του Ν. 2873/2000 δίχως να αντικαθιστά το αντίστοιχο 
εδάφιο του Ν. 2238/1994]. 
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 Η περίπτωση δ αναφέρεται στις αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με 
οποιονδήποτε τύπο εταιρίας καθώς και στους κάθε είδους αλλοδαπούς οργανισμούς που 
αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων. 
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Ν. 3427/2005 [4] 

Μείωση του παρακρατούμενου φόρου από 3τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) σε είκοσι 
πέντε τοις εκατό (25%). Προστίθεται ότι εξαιρετικά για τους τόκους που 
καταβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2006, 
το ποσοστό του παρακρατούμενου φόρου ορίζεται σε είκοσι εννέα τοις εκατό (29%). 
 

 
Τόκοι ημεδαπής ΑΕ σε εταιρεία άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ 

 
Με τον Ν. 3312/2005 προστίθεται περίπτωση για την καταβολή των τόκων από 
ημεδαπή ΑΕ σε εταιρεία άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ 

 
Ν. 3312/2005 [4] 

Προστίθεται ότι στους τόκους που αναφέρονται παρακάτω και τους οποίους 
καταβάλλει ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα εταιρείας 
κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδεδεμένη εταιρεία άλλου κράτους-
μέλους ή σε μόνιμη εγκατάσταση συνδεδεμένης εταιρείας κράτους-μέλους 
ευρισκόμενη σε άλλο κράτος-μέλος, δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος. Ως τόκοι νοούνται τα εισοδήματα από πάσης φύσεως απαιτήσεις, 
ασφαλισμένες ή μη με υποθήκη και παρέχουσες ή μη δικαίωμα συμμετοχής στα 
κέρδη του οφειλέτη και ιδίως εισοδήματα από τίτλους, ομολογίες ή χρεόγραφα, 
συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων πρόσθετων ωφελημάτων και ανταμοιβών που 
απορρέουν από τίτλους, ομολογίες ή άλλα χρεόγραφα. Για την εφαρμογή των 
αναφερόμενων στην παράγραφο αυτή διατάξεων, μία εταιρεία θεωρείται 
«συνδεδεμένη» με άλλη εταιρεία εφόσον τουλάχιστον η πρώτη εταιρεία κατέχει 
άμεσα ελάχιστη συμμετοχή 25% στο μετοχικό κεφάλαιο της δεύτερης εταιρείας ή η 
δεύτερη εταιρεία κατέχει άμεσα ελάχιστη συμμετοχή με το ίδιο πιο πάνω ποσοστό 
στο μετοχικό κεφάλαιο της πρώτης εταιρείας ή μία Τρίτη εταιρεία κατέχει άμεσα 
ελάχιστη συμμετοχή με το ίδιο πιο πάνω ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο τόσο της 
πρώτης όσο και της δεύτερης εταιρείας, και υπό τον όρο ότι σε όλες τις 
αναφερόμενες πιο πάνω περιπτώσεις η συμμετοχή κατέχεται χωρίς διακοπή για δύο 
έτη. Η απαλλαγή από την παρακράτηση παρέχεται με την προϋπόθεση ότι ο 
δικαιούχος των τόκων δέχεται τις πληρωμές για δικό του λογαριασμό και όχι με την 
ιδιότητα του αντιπροσώπου και εφόσον προσκομίσει σχετική βεβαίωση που ισχύει 
για δύο έτη από την ημερομηνία χορήγησής της. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία του δικαιούχου: 
α) ότι έχει την έδρα της πραγματικής διοίκησής του σε ένα συγκεκριμένο κράτος-
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
β) ότι υπόκειται στο πιο πάνω κράτος-μέλος που έχει την έδρα του σε φόρο 
εισοδήματος χωρίς να τυγχάνει απαλλαγής από αυτόν, 
γ) ότι κατέχει την πιο πάνω αναφερόμενη συμμετοχή χωρίς διακοπή τουλάχιστον για 
δύο έτη, 
δ) ότι το εισόδημα από τους τόκους που αποκτά, σε περίπτωση που αυτός είναι 
μόνιμη εγκατάσταση άλλης εταιρείας, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος στο κράτος-
μέλος όπου έχει τη μόνιμη εγκατάσταση και ότι η εταιρεία της οποίας αποτελεί μόνιμη 
εγκατάσταση πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α, β, γ, και ε 
του παρόντος άρθρου, 
ε) ότι έχει μία από τις μορφές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών σύμφωνα με το Παράρτημα της Οδηγίας 2003/49/ΕΚ (L. 157/49). 
Με την ίδια απόφαση θα καθοριστούν ο τρόπος και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
για την εφαρμογή των αναφερόμενων στο άρθρο αυτό. 
Εξαιρετικά, κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου οκτώ ετών που αρχίζει από την 
1η Ιουλίου 2005, κατά την καταβολή των αναφερόμενων πιο πάνω τόκων, θα 
ενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήματος με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) 
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κατά τα πρώτα τέσσερα (4) έτη και πέντε τοις εκατό (5%) κατά τα τελευταία τέσσερα 
(4) έτη, εκτός εάν από την οικεία διμερή σύμβαση για την αποφυγή διπλής 
φορολογίας εισοδήματος προβλέπεται ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση. Η 
παρακράτηση του φόρου ενεργείται από τον χρεώστη κατά την καταβολή των τόκων 
ή την εγγραφή τους στα βιβλία σε πίστωση του αλλοδαπού δικαιούχου και 
αποδίδεται εφάπαξ με την υποβολή δήλωσης μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του 
επόμενου από την παρακράτηση του φόρου μήνα. Με την παρακράτηση αυτή 
εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του αλλοδαπού δικαιούχου. Οι διατάξεις των 
προηγούμενων εδαφίων δεν έχουν εφαρμογή για τόκους από προνομιούχες μετοχές 
και ιδρυτικούς τίτλους, για τόκους υπερημερίας, καθώς και για τόκους που αποτελούν 
έμμεση διανομή κερδών. Μέχρι την έναρξη της μεταβατικής περιόδου που 
αναφέρεται πιο πάνω, κατά την καταβολή των υπόψη τόκων, θα ενεργείται 
παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των διμερών 
συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας ή της εσωτερικής νομοθεσίας, κατά 
περίπτωση. 
 

 
Απαλλαγή φόρου εισοδήματος 

 
Ν. 2238/1994 [1] 

Τα εισπραττόμενα από τους μετόχους της εταιρίας επενδύσεων χαρτοφυλακίου 
μερίσματα απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος, με εξαίρεση το μέρος των 
διανεμόμενων μερισμάτων που προέρχεται από εισοδήματα απαλλασσόμενα της 
φορολογίας, από κέρδη από την πώληση χρεογράφων σε τιμή ανώτερη της τιμής 
κτήσης και από εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης, για τα οποία η καταβάλλουσα 
εταιρία υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό 
(15%). Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των 
μετόχων. Για την εξεύρεση των διανεμόμενων μερισμάτων, που υπόκεινται σε 
παρακράτηση φόρου, γίνεται επιμερισμός του συνόλου των διανεμόμενων 
μερισμάτων ανάλογα με το συνολικό ύψος των εσόδων που προέρχονται από 
απαλλασσόμενα της φορολογίας εισοδήματα, από κέρδη από την πώληση 
χρεογράφων και από τίτλους αλλοδαπής προέλευσης και των λοιπών ακαθάριστων 
εσόδων. Κατά την υποβολή της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου 
εκπίπτει το μέρος του φόρου που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή και το 
οποίο αναλογεί στα διανεμόμενα εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης. Το ποσό του 
εκπιπτόμενου φόρου δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτό που προκύπτει με την 
εφαρμογή του συντελεστή του πρώτου εδαφίου. 

 
2459/1997 [2] 

Καταργείται η παραπάνω περίπτωση και εισάγεται νέα η οποία αναφέρει ότι με την 
καταβολή του οριζόμενου στην παράγραφο 3 του άρθρου 16 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 
167 Α΄)368 φόρου, τα διανεμόμενα μερίσματα στους μετόχους της εταιρίας 
επενδύσεων χαρτοφυλακίου απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος. 
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 Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και 
εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις. 
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115 Ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα 
 

Ν. 2238/1994 [1] 
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 115 γίνεται αναφορά στην ευθύνη των προσώπων 
σε περίπτωση διάλυσης και συγχώνευσης ημεδαπών ΑΕ και συνεταιρισμών, ενώ 
στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου γίνεται αντίστοιχη αναφορά σε στην περίπτωση 
διάλυσης λοιπών νομικών προσώπων. 

 
Ν. 2648/1998 [2] 

Προστίθεται ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 παρόντος 
άρθρου, ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για τους παρακρατούμενους 
φόρους και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του νομικού προσώπου που εκπροσωπούν, 
ως εξής: 

α) Αν έχει γίνει η παρακράτηση φόρου, όλα τα πρόσωπα που είχαν μία από τις ως 
άνω ιδιότητες από τη λήξη της προθεσμίας απόδοσης του φόρου και μετά, 

β) Αν δεν έχει γίνει η παρακράτηση φόρου, όλα τα πρόσωπα που είχαν μία από 
τις πιο πάνω ιδιότητες κατά το χρόνο που υπήρχε η υποχρέωση 
παρακράτησης του φόρου. 

[Σημείωση: Εφαρμόζεται και για την περίπτωση β΄ του άρθρου 45 του ν. 1642/1986 
(ΦΕΚ 125 Α΄)369, καθώς και για οφειλές φόρου κύκλου εργασιών]. 
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 Για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις. 
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ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

117 Μεταβατικές διατάξεις 
  

Ν. 2459/1997 
Αντικαθίσταται το άρθρο 117, το οποίο μετονομάζεται σε «φορολογία αδιανέμητων 
κερδών» και στο οποίο πλέον αναγράφεται ότι κέρδη αδιανέμητα ημεδαπών 
ανώνυμων εταιριών και συνεταιρισμών που έχουν φορολογηθεί στο όνομα του 
νομικού προσώπου και προέρχονται από κέρδη ισολογισμών διαχειριστικών 
χρήσεων που έληξαν μέχρι και την 29η Ιουνίου 1992, αν διανεμηθούν με 
οποιαδήποτε μορφή ή κεφαλαιοποιηθούν, υπόκεινται σε φορολογία με συντελεστή 
φόρου %που υπολογίζεται επί του ποσού που διανέμεται ή κεφαλαιοποιείται και δεν 
επιστρέφεται ούτε συμψηφίζεται ο φόρος εισοδήματος που είχε καταβληθεί κατά το 
χρόνο που προέκυψαν τα κέρδη αυτά. Ο φόρος που οφείλεται αποδίδεται στην 
αρμόδια ΔΟΥ με δήλωση, η οποία πρέπει να υποβληθεί μέσα σε ένα μήνα από το 
χρόνο που η γενική συνέλευση εγκρίνει τη διανομή ή κεφαλαιοποίηση των πιο πάνω 
αδιανέμητων κερδών και καταβάλλεται εφάπαξ με την υποβολή της εμπρόθεσμης 
δήλωσης. Ο φόρος αυτός βαρύνει την επιχείρηση και δεν εκπίπτει από τα 
ακαθάριστα έσοδα της κατά τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών, ούτε 
συμψηφίζεται με το φόρο εισοδήματος που οφείλεται από την επιχείρηση. Με την 
καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση από το φόρο 
εισοδήματος της εταιρίας ή του συνεταιρισμού και των δικαιούχων για τα κέρδη που 
κεφαλαιοποιήθηκαν ή διανεμήθηκαν στους δικαιούχους. Οι διατάξεις των άρθρων 
113, 116 και του ν. 4125/1960 (ΦΕΚ 202 Α΄)370 εφαρμόζονται ανάλογα και στο φόρο 
που οφείλεται με βάση τις διατάξεις αυτής της παραγράφου. 
[Σημείωση: Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται στα 
διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα κέρδη που εγκρίνονται από γενικές συνελεύσεις 
από τη δημοσίευση του παρόντος και μετά]. 
 

Ν. 2954/2001 
Οι διατάξεις του άρθρου 117 καταργούνται και τυχόν καταβληθέντα ποσά δεν 
επιστρέφονται. Η μη επιστροφή καταβληθέντων ποσών ισχύει και για υποθέσεις που 
εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού.  
 
 

                                                
370

 Περί κυρώσεως του κώδικα φορολογικής δικονομίας και περί τροποποιήσεως και 
συμπληρώσεως του οργανισμού των φορολογικών δικαστηρίων και καθορισμού των τελών 
διαδικασίας. 
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118 Κίνητρα ανάπτυξης μικρών νησιών 
 

Ν. 2459/1997 
Προστίθεται το άρθρο 118. 
 

 
Παράγραφος 1 

 
Ν. 2459/1997 

Για τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό, σύμφωνα με 
την τελευταία απογραφή, κάτω από 3000 κατοίκους, το ποσό του πρώτου κλιμακίου 
εισοδήματος της κλίμακας της παραγράφου 1 του άρθρου 9, προκειμένου να 
υπολογισθεί ο φόρος που αναλογεί στο εισόδημά τους, αυξάνεται σε τρία 
εκατομμύρια δραχμές. Τα επόμενα κλιμάκια εισοδήματος της κλίμακας παραμένουν 
ως έχουν. 

 
Ν. 2753/1999 

Αυξάνεται το ποσό σε 3.300.000 εκατομμύρια δραχμές. 
 

Ν. 2836/2000 
Εάν τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου αποκτούν εισοδήματα από εκμετάλλευση 
ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ και με την 
προϋπόθεση ότι αυτές οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε νησιά με πληθυσμό, σύμφωνα 
με την τελευταία απογραφή, κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, από το 
ετήσιο συνολικό ποσό φόρου που καταβάλλεται για αυτά τα εισοδήματα αυτοτελώς, 
με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 33, αφαιρείται ποσό φόρου ίσο 
με αυτό που αναλογεί με βάση την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 9 σε 
ποσό εισοδήματος ίσο με το αυξημένο κλιμάκιο του πρώτου εδαφίου. [Σημείωση: 
Στην περίπτωση όπου έχει βεβαιωθεί ή καταβληθεί ποσό αυτοτελούς φόρου 
μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει με βάση τις διατάξεις αυτές, η διαφορά 
διαγράφεται ή επιστρέφεται στο δικαιούχο κατά περίπτωση. Ισχύει για εισοδήματα 
που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 1999 και μετά]. 

 
Ν. 3427/2005 

[Σημείωση: Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφου 1 και του άρθρου 118 
παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015 για τα εισοδήματα που αποκτώνται 
μέχρι την ημερομηνία αυτή και των υπολοίπων διατάξεων του ίδιου άρθρου μέχρι τις 
18.02.2017]. 
 

 
Παράγραφος 2 

 
Ν.2459/1997 

Για τα νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες και κοινωνίες αστικού δικαίου οι συντελεστές 
φορολογίας που προβλέπονται από την παράγραφο 1 των άρθρων 10 και 109 
μειώνονται κατά ποσοστό 40% για τα κέρδη που προκύπτουν από δραστηριότητες οι 
οποίες ασκούνται στα νησιά της παραγράφου 1. 

 
Ν. 2836/2000 

Εάν τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου αποκτούν εισοδήματα από εκμετάλλευση 
ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ και με την 
προϋπόθεση ότι αυτές οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε νησιά με πληθυσμό, σύμφωνα 
με την τελευταία απογραφή, κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, από το 
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ετήσιο συνολικό ποσό φόρου που καταβάλλεται για αυτά τα εισοδήματα αυτοτελώς, 
με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 33, μειώνεται κατά ποσοστό 
σαράντα τοις εκατό (40%). 
[Σημείωση: Στην περίπτωση όπου έχει βεβαιωθεί ή καταβληθεί ποσό αυτοτελούς 
φόρου μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει με βάση τις διατάξεις αυτές, η διαφορά 
διαγράφεται ή επιστρέφεται στο δικαιούχο κατά περίπτωση. Ισχύει για εισοδήματα 
που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 1999 και μετά]. 

 
Ν. 2873/2000 

Αυξάνεται το ποσό από 3,3 σε 4,3 εκατομμύρια δραχμές. 
 

Ν. 2932/2001 
Αυξάνεται το ποσό από 4,3 σε 4,5 εκατομμύρια δραχμές. 

 
Ν. 2948/2001 

Το ποσό των τεσσεράμισι εκατομμυρίων μετατρέπεται σε δεκατρείς χιλιάδες και 
διακόσια έξι (13206) ευρώ. 

 
Ν. 3296/2004 

Καταργείται η αύξηση σε ποσό και πλέον το ποσό του πρώτου κλιμακίου 
εισοδήματος της κλίμακας (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 9 αυξάνει κατά 50%. 

 
Ν.3427/2005 

[Σημείωση: Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 1 και του άρθρου 118 
παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015 για τα εισοδήματα που αποκτώνται 
μέχρι την ημερομηνία αυτή και των υπολοίπων διατάξεων του ίδιου άρθρου μέχρι τις 
18.02.2017]. 

 

 
Παράγραφος 3 

 Ν. 2459/1997 
Καταργείται ο κατά περίπτωση επιβαλλόμενος Ειδικός Φόρος Τραπεζικών Εργασιών 
των άρθρων 6 έως και 16 του ν. 1676/1986 (ΦΕΚ 204 Α΄) και η εισφορά του άρθρου 
1 του ν. 128/1975 (ΦΕΚ 178 Α΄) στα δάνεια και πιστώσεις που χορηγούνται στα 
πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2, καθώς και στους τόκους και προμήθειες των 
δανείων και πιστώσεων αυτών τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε 
δραστηριότητες που ασκούνται σε νησιά της παραγράφου 1. 

 
Ν. 3427/2005 

[Σημείωση: Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 1 και του άρθρου 118 
παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015 για τα εισοδήματα που αποκτώνται 
μέχρι την ημερομηνία αυτή και των υπολοίπων διατάξεων του ίδιου άρθρου μέχρι τις 
18.02.2017]. 
 

 
Παράγραφος 4 
 

Ν. 2459/1997 
Οι φορολογικοί συντελεστές μεταβίβασης ακινήτων του άρθρου 4 του α.ν. 1521/1950 
μειώνονται κατά ποσοστό 40% για αγορά ακινήτων ή εμπράγματων δικαιωμάτων επί 
ακινήτων στα νησιά της παραγράφου 1, εφόσον η αγορά αυτή γίνεται από φυσικά 
πρόσωπα μόνιμους κατοίκους των νησιών αυτών. Επίσης κατά 40% μειώνεται ο 
φόρος που προκύπτει για γονική παροχή ακινήτων που βρίσκονται στις πιο πάνω 
περιοχές, εφόσον ο δικαιούχος αυτής είναι μόνιμος κάτοικος των νησιών αυτών. 
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Ν. 3427/2005 

[Σημείωση: Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 1 και του άρθρου 118 
παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015 για τα εισοδήματα που αποκτώνται 
μέχρι την ημερομηνία αυτή και των υπολοίπων διατάξεων του ίδιου άρθρου μέχρι τις 
18.02.2017]. 
 

 
Παράγραφος 5 

 
Ν. 2459/1997 

Οι ως άνω φορολογικές απαλλαγές και μειώσεις παρέχονται για μία δεκαετία από τη 
δημοσίευση του παρόντος. 

 
Ν. 3427/2005 

[Σημείωση: Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 1 και του άρθρου 118 
παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015 για τα εισοδήματα που αποκτώνται 
μέχρι την ημερομηνία αυτή και των υπολοίπων διατάξεων του ίδιου άρθρου μέχρι τις 
18.02.2017]. 
 

 
Παράγραφος 6 

 
Ν. 2459/1997 

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων 
του άρθρου αυτού. 

 
Ν. 3427/2005 

[Σημείωση: Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 1 και του άρθρου 118 
παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015 για τα εισοδήματα που αποκτώνται 
μέχρι την ημερομηνία αυτή και των υπολοίπων διατάξεων του ίδιου άρθρου μέχρι τις 
18.02.2017]. 


