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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί το φορολογικό καθεστώς όπως αυτό 

εφαρμόζεται, επιδρά και διαμορφώνει την οικονομική και κατ' επέκταση κοινωνική 

πραγματικότητα των πολιτών αυτής της χώρας την τελευταία πενταετία.  Προκειμένου 

να επισημανθούν οι διαφορές, οι αντιθέσεις και οι ομοιότητες των δύο 

νομοθετημάτων, του νέου Κ.Φ.Ε. ν. 4172/2013 και του προγενέστερου ν. 2238/1994, 

που αποτελεί και τον σκοπό της παρούσας μελέτης, επιδιώκεται άλλοτε παράθεση και 

άλλοτε ανάλυση των σχετικών διατάξεων, στα σημείο όπου αυτό κρίνεται απαιτητό.   

 Η εργασία αυτή ολοκληρώνεται σε δεκαοκτώ κεφάλαια.  Στο πρώτο κεφάλαιο 

πραγματοποιείται μία σύντομη ιστορική αναδρομή των φορολογικών συστημάτων της 

χώρας.  Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται βιβλιογραφική επισκόπηση σχετική με το 

αντικείμενο της παρούσας μελέτης και στο τρίτο περιγράφονται εισαγωγικές έννοιες 

του φόρου όπως τα είδη του φόρου και οι βασικές αρχές του.  Στο τέταρτο, πέμπτο και 

έκτο κεφάλαιο της παρούσης, γίνεται αναφορά στις γενικές διατάξεις της φορολογίας 

εισοδήματος του νόμου 2238/1994 και του νέου Κ.Φ.Ε., αντίστοιχα, σημειώνοντας 

ομοιότητες και διαφορές.  Με την ίδια φιλοσοφία, στο έβδομο, όγδοο και ένατο 

κεφάλαιο της παρούσης, γίνεται αναφορά στους φορολογικούς συντελεστές 

φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων του νόμου 2238/1994 και του νέου 

Κ.Φ.Ε., αντίστοιχα, επίσης σημειώνοντας ομοιότητες και διαφορές.  Στο δέκατο 

κεφάλαιο, βάσει του ν. 4172/2013, αναλύεται η έννοια του εισοδήματος από μισθωτή 

εργασία και συντάξεις και καταγράφονται διαφορές με τον προγενέστερο νόμο 

2238/1994.  Η ίδια μεθοδολογία ακολουθείται και στα επόμενα κεφάλαια της 

παρούσας εργασίας σχετικά με τις έννοιες των κερδών από επιχειρηματική 

δραστηριότητα, του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας, 

του εισοδήματος από κεφάλαιο, του εισοδήματος από υπεραξία μεταβίβασης 

κεφαλαίου, της προκαταβολής φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα 

που αποκτούν φυσικά πρόσωπα και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.  Στο δέκατο 

έβδομο κεφάλαιο, και προκειμένου να επιτύχουμε την καλύτερη πρακτική προσέγγιση 

των προαναφερομένων, παρουσιάζονται παραδείγματα φορολογίας εισοδήματος 

φυσικών προσώπων για την χρήση του 2012 και για το φορολογικό έτος 2015.  

Πραγματοποιείται εκκαθάριση αυτών  και καταγράφονται σε πίνακα οι σχετικές 

φορολογικές ελαφρύνσεις ή επιβαρύνσεις που προκύπτουν ως αποτέλεσμα των 

τελευταίων φορολογικών μεταρρυθμίσεων.  Στο τελευταίο κεφάλαιο, αναγράφονται τα 
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συμπεράσματα, όπως αυτά προκύπτουν από την παρούσα μελέτη και προτάσεις 

μελλοντικής έρευνας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Εισαγωγή  

H φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω των διατάξεων που περιλαμβάνει 

χαράζει τον γνώμονα της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής που πρόκειται να 

εφαρμοστεί.  Με τον τρόπο αυτό, μαρτυρά τις προθέσεις και τις επιδιώξεις της 

εκάστοτε κυβέρνησης, τον βαθμό κοινωνικής ευαισθησίας της, αποτυπώνει την 

υφιστάμενη δημοσιονομική κατάσταση του κράτους, και εν τέλει αποκαλύπτει τον 

βαθμό ευημερίας και ποιότητας ζωής των πολιτών της.   

 Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η σύγκριση μεταξύ των 

δύο φορολογικών νομοθετημάτων, του προγενέστερου ν. 2238/1994 και του νεότερου 

ν. 4172/2013 αναφορικά με την φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων.  Μέσα 

από την παράθεση των διαφορών τους προκύπτουν τα νέα εκείνα στοιχεία τα οποία 

προτείνει και εφαρμόζει από 01.01.2014 ο νέος Κ.Φ.Ε.  Ταυτόχρονα, για την καλύτερη 

κατανόηση, επιχειρείται σχετική ανάλυση και ερμηνεία των νεοεισαχθέντων 

δεδομένων.  Σε δεύτερο χρόνο, η απαρίθμηση των νέων όρων, εννοιών και διατάξεων 

επιτρέπει στον αναγνώστη την περαιτέρω κριτική εκτίμηση και αξιολόγηση του ν. 

4172/2013 σχετικά με τα αποτελέσματα και τις συνέπειες της φορολογικής 

μεταρρύθμισης που αυτός επιφέρει στο ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο της 

χώρας.  Εν συνεχεία, παρουσιάζονται παραδείγματα φορολογίας εισοδήματος φυσικών 

προσώπων για την χρήση του 2012 και του φορολογικού έτους 2015, μέσω των 

οποίων προκύπτει η μεταβολή της φορολογικής επιβάρυνσης των φυσικών προσώπων 

αναλόγως του ύψους και της κατηγορίας των εισοδημάτων που αυτοί αποκτούν. 

 Σε κάθε περίπτωση η οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα τα τελευταία χρόνια 

απαιτεί την προσοχή μας και επιβάλει την μελέτη προκειμένου να υιοθετηθεί το 

φορολογικό και κατ' επέκταση κανονιστικό πλαίσιο το οποίο θα ωθήσει την χώρα στην 

έξοδο από την ύφεση και σε νέους ρυθμούς ανάπτυξής, κατεύθυνση στην οποία 

επιθυμεί να συμβάλλει και η παρούσα μελέτη. 
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1.2 Σύντομη Ιστορική Αναδρομή 

Προκειμένου να αποκτήσουμε σφαιρικότερη εικόνα της έννοιας του φόρου και των 

φορολογικών συστημάτων που θεσμοθετήθηκαν στην χώρα μας, επιχειρείται κάτωθι 

μια σύντομη και περιληπτική ιστορική αναδρομή. 

 Αφετηρία για την εφαρμογή και θεσμοθέτηση στη χώρα μας σύγχρονων 

φορολογικών συστημάτων και διατάξεων αποτέλεσε ο νόμος 1640/1919 «περί 

φορολογίας καθαρών προσόδων».  Με τις διατάξεις του νόμου αυτού έγινε μια πρώτη 

προσπάθεια εκσυγχρονισμού του φορολογικού συστήματος της χώρας, καθιερώνοντας 

το αναλυτικό σύστημα φορολόγησης με κάποια στοιχεία μικτού, και  υιοθετώντας, 

ταυτόχρονα, βασικές αρχές φορολογικού δικαίου μεταξύ των οποίων αυτή της 

φορολογικής δικαιοσύνης και ισότητας μεταξύ των πολιτών. 

 «Στο πρώτο επίπεδο του ν. 1640/1919 συναντούσε κανείς 7 αναλυτικούς 

φόρους: 

Α.  Το φόρο του εισοδήματος εξ οικοδομών 

Β.  Το φόρο του εισοδήματος εξ εκμισθώσεως γαιών 

Γ.  Το φόρο επί του εισοδήματος εκ κινητών αξιών 

Δ.  Το φόρο επί του εισοδήματος εξ εμπορικών επιχειρήσεων 

Ε.  Το φόρο επί του εισοδήματος εκ γεωργικών επιχειρήσεων 

ΣΤ.  Το φόρο επί του εισοδήματος εκ μισθωτών υπηρεσιών 

Ζ.  Το φόρο επί του εισοδήματος εξ ελευθερίων επαγγελματιών» 1 

 Για κάθε κατηγορία εισοδήματος, υποβάλλονταν υποχρεωτικά και ξεχωριστή 

δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην οποία εφαρμόζονταν κάποιος αναλογικός 

φορολογικός συντελεστής.  Στοιχεία μικτού φορολογικού συστήματος, εντοπίζονται 

σε δεύτερη φάση και μόνο στα εισοδήματα φυσικών προσώπων όταν το άθροισμα του 

συνόλου των εισοδημάτων τους υπερέβαινε ένα προκαθορισμένο χρηματικό ποσό.  

 Το ανωτέρω φορολογικό σύστημα όπως εισήχθηκε με τον ν. 1640/1919 

εφαρμόστηκε έως το 1955 όπου και εισάγεται με το Ν.Δ. 3323/1955 ο ενιαίος, 

προοδευτικός φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων.  Τρία χρόνια αργότερα, 

θεσμοθετείται το Ν.Δ. 3843/1958 με το οποίο ρυθμίζεται ο φόρος εισοδήματος 

νομικών προσώπων. 

                                                 
1 Γκίνογλου Δημήτριος (2014), Φορολογική Λογιστική Ι,  σελ. 31 
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 Με την θεσμοθέτηση του Ν.Δ. 3323/1955 καθιερώνεται η υποβολή ενιαίας 

φορολογικής δήλωσης για το σύνολο των εισοδημάτων που αποκτά ο φορολογούμενος 

από κάθε πηγή.  Το συνολικό εισόδημα φορολογείται με μία ενιαία κλίμακα.   

Επιπροσθέτως, εισάγεται η έννοια της προοδευτικής κλίμακας η οποία γίνεται 

κοινωνικά και πολιτικά ευρέως αποδεκτή, κυρίως λόγω του ότι αποσκοπεί στην 

απονομή φορολογικής δικαιοσύνης μεταξύ των πολιτών, επιβαρύνοντας φορολογικά 

περισσότερο τα υψηλότερα εισοδήματα. 

 Περαιτέρω, με βάσει το άρθρο 16α του προαναφερθέντος Ν.Δ. 3323/1955, οι 

μικρές επιχειρήσεις ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος νομικών 

προσώπων.  Τουναντίον για το εισόδημα που αποκτάται από την επιχειρηματική 

δραστηριότητα αυτών φορολογούνται αποκλειστικά και μόνο τα φυσικά πρόσωπα, 

μέλη των εταιριών. 

 Το Π.Δ. 129/1989 τροποποιεί το ισχύον μέχρι τότε φορολογικό σύστημα 

εισάγοντας νέα φιλοσοφία ως προς τον τρόπο υπολογισμού του φόρου.  Συγκεκριμένα, 

παύει να εφαρμόζεται η αφαίρεση των δαπανών από το συνολικό εισόδημα 

προκειμένου να υπολογισθεί το φορολογητέο εισόδημα αλλά βάσει της ίδιας 

φορολογικής κλίμακας υπολογίζεται πρώτα ο φόρος που αντιστοιχεί στο συνολικό 

εισόδημα, μετά ο φόρος που αντιστοιχεί στα αφορολόγητα ποσά και, τέλος, αφαιρείται 

το ένα ποσό από το άλλο και ο φόρος που αναλογεί είναι η διαφορά τους.  Το ίδιο 

έτος, καταργείται η Β΄ πηγή εισοδήματος "εισόδημα εξ εκμισθώσεως γαιών" όπως 

ίσχυε με τον ν. 1640/19 και ν. 3323/55.   

 Με τον νόμο 2065/1992 επανέρχεται η Β΄ πηγή εισοδήματος και συγκεκριμένα 

ενσωματώνεται και ενοποιείται με την Α΄ πηγή εισοδήματος.  Επίσης, καταργείται ως 

μέθοδος υπολογισμού του φόρου η αφαίρεση φόρου από φόρο.  Ταυτόχρονα, 

σημαντικές επιπτώσεις στο σύνολο της οικονομίας και ανάπτυξης επέφερε η επιβολή 

φορολόγησης στα κέρδη των νομικών προσώπων με συντελεστή 35%, σημειώνοντας 

μεγάλη φορολογική επιβάρυνση συγκρίνοντας με το προγενέστερο καθεστώς βάσει 

του οποίου οι μικρές επιχειρήσεις ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ απαλλάσσονταν του φόρου 

εισοδήματος νομικών προσώπων και φορολογούνταν αποκλειστικά και μόνο τα 

φυσικά πρόσωπα, μέλη των εταιριών. 

 Το 1994 ψηφίστηκε και αποτέλεσε την νέα πραγματικότητα στα φορολογικά 

δρώμενα της χώρας ο νόμος 2238/1994 ο οποίος και εφαρμόστηκε για περίπου είκοσι 

χρόνια.  Το νέο αυτό νομοθέτημα το οποίο συμπεριλάμβανε στα άρθρα του τις 

ισχύουσες διατάξεις τόσο για την φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων όσο και 
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νομικών προσώπων και το οποίο τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και αντικαταστάθηκε 

στην διάρκεια των χρόνων πολλές φορές, κατάφερε να διαμορφώσει, παρά την 

πολυπλοκότητά του, και, προφανώς, εξαιτίας του μεγάλου πλήθους διευκρινιστικών 

εγκυκλίων που εκδόθηκαν για αυτό, ένα ολοκληρωμένο και σχετικά σαφή φορολογικό 

περιβάλλον για τον πολίτη. 

 Το 2013, στα πλαίσια σχεδιασμού φορολογικής μεταρρύθμισης του 

Υπουργείου Οικονομικών, υλοποιήθηκε και ψηφίσθηκε ο νέος κώδικας φορολογίας 

εισοδήματος νόμος 4172/2013 με έναρξη ισχύος από το φορολογικό έτος 2014.  Ο 

νέος νόμος επιδιώκει να απλοποιήσει το φορολογικό σύστημα της χώρας και να 

εναρμονιστεί, κατά το δυνατό, με την Ευρωπαϊκή οικονομική και κοινωνική 

πραγματικότητα.  Ταυτόχρονα εισάγει νέα φιλοσοφία και διαμορφώνει νέο 

φορολογικό τοπίο, καταργεί, τροποποιεί και άλλοτε διατηρεί παλιές διατάξεις, εισάγει 

νέους κανόνες και αρχές.  Ως νέο νομοθέτημα σε αρκετά σημεία του κρίνεται 

δυσνόητο και παρουσιάζει ασάφειες και πιθανά κενά.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

2.1 Εισαγωγικά 

Η έννοια της φορολογίας στο σύνολό της αποτελεί έναν πολυσύνθετο και συχνά όχι 

τόσο "ευανάγνωστο" όρο με πολλούς κλάδους, υποκατηγορίες, κανόνες και αρχές, που 

απαιτεί την προσοχή, την μελέτη και κυρίως το ενδιαφέρον μας προκειμένου να 

κατανοήσουμε αυτήν ως ένα εργαλείο το οποίο με την κατάλληλη και συνετή χρήση 

δύναται να επηρεάσει κάθε τομέα της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής μας 

με τρόπο απόλυτο και καθοριστικό.    

 

 

2.2 Βιβλιογραφική Επισκόπηση 

 Ο Σακέλλης Ι. Εμμανουήλ, στο βιβλίο του "Ο Νέος Κώδικας Φορολογίας 

Εισοδήματος", σημειώνει: «Οι διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 

(ΚΦΕ) εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομικών για τη 

μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος της χώρας με στόχο τη δημιουργία ενός 

δίκαιου, με βάση τις συνταγματικές επιταγές της φορολογικής δικαιοσύνης και ίσης 

μεταχείρισης, και αποτελεσματικού φορολογικού συστήματος, το οποίο θα συμβάλει 

καθοριστικά στην ενίσχυση της διαφάνειάς του στο ανταγωνιστικό διεθνές οικονομικό 

περιβάλλον και στην ουσιαστική καταπολέμηση της φοροαποφυγής και 

φοροδιαφυγής. 

 Με την εισαγωγή των διατάξεων αυτών απλοποιείται σημαντικά και 

εξορθολογίζεται το υφιστάμενο φορολογικό σύστημα.»2 

Oι Σταματόπουλος Δημήτριος και Καραβοκύρης Αντώνης, στο βιβλίο τους 

"Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών Προσώπων- Πρακτικό Βοήθημα" 

αναφέρουν:  «.................Δεν φτάνει ένα σύνολο διατάξεων όσο καλά μελετημένες και 

να είναι, ούτε ένας καλύτερος μηχανισμός φτάνει.  Επιβάλλεται να γίνει συνείδηση 

των πολιτών, των φορολογούμενων, ότι όσο βοηθάμε άμεσα ή έμμεσα τη 

φοροδιαφυγή των άλλων θα έχουμε αθέμιτο ανταγωνισμό, βαρύτερη φορολογία, θα 

αδικούνται οι ευρισκόμενοι εν δικαίω, αφού και περισσότερο φόρο θα πληρώνουν, 

αλλά και στην καθημερινότητα τους πολλές φορές θα βρεθούν πίσω σε λίστες 

                                                 
2 Σακέλλης Ι. Εμμανουήλ (2014), Ο Νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος,  Αντί προλόγου 
(Απόσπασμα από την Αιτιολογική Έκθεση του Ν. 4172/2013), σελ. 11 
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επιδομάτων, κοινωνικής πολιτικής, σε παιδικούς σταθμούς, πανεπιστήμια, εστίες 

κ.λ.π., όπου θα προηγούνται οι «ψευδώς φορολογικά» φτωχότεροι και θα έχουμε ένα 

κράτος που όλο και περισσότερο θα αδυνατεί να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες 

απαιτήσεις που πρέπει να προσφέρει ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος σε επίπεδο 

λειτουργίας και υπηρεσιών»3 

  Oι James Alm, Jorge Martinez-Vazquez και Mark Rider, στο βιβλίο τους "The 

Challenges Of Tax Reform In A Global Economy" αναφέρουν: «Οι τελευταίες 

δεκαετίες χαρακτηρίζονται από μια σημαντική σειρά διαφορετικών φορολογικών 

μεταρρυθμίσεων. Σημαντικές φορολογικές μεταρρυθμίσεις έχουν εφαρμοστεί σε 

διάφορες χώρες με διαφορετικά υπόβαθρα όπως η Κίνα, η Κολομβία, η Ινδονησία, η 

Τζαμάικα, η Ρωσία, η Ισπανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και άλλες. Ακόμα 

και όταν ολόκληρο το φορολογικό σύστημα δεν έχει μεταρρυθμιστεί, πολλές χώρες 

έχουν ακολουθήσει στενότερες, και περισσότερο ειδικές μεταρρυθμίσεις στους φόρους 

τους, ειδικά στους φόρους προστιθέμενης αξίας και τους φόρους εισοδήματος. 

Ωστόσο, παρά την τεράστια ποσότητα χρόνου και πόρων που επενδύονται σε αυτές τις 

μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, τα διδάγματα από όλη αυτή τη δουλειά έχουν διαδοθεί 

με άνισο τρόπο. Υπάρχουν ξεκάθαρα πολλά ανεπίλυτα ζητήματα, και μοιάζει απίθανο 

να εξαφανιστούν τα ζητήματα αυτά. Με τη σταθερή πρόοδο της παγκοσμιοποίησης, 

της περιφερειακής ολοκλήρωσης, και της τεχνολογίας, φαίνεται πιο πιθανό ότι, αν μη 

τι άλλο, τα ζητήματα προσαρμογής των φορολογικών συστημάτων στα νέα 

οικονομικά περιβάλλοντα και μεταρρύθμισης ειδικών φόρων θα γίνουν ακόμη πιο 

πιεστικά στο εγγύς μέλλον για πολλές χώρες.»4 

 Οι Σταματόπουλος Δημήτρης και Καραβοκύρης Αντώνης, στο βιβλίο τους 

"Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος", τονίζουν τόσο την σημαντικότητα όσο και την 

πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήματος: «Η φορολογία ως δίκαιο είναι 

επιστήμη και είναι γεγονός ότι είναι μια πολύ σύνθετη υπόθεση, μέσω της οποίας 

λειτουργεί το οργανωμένο κοινωνικό σύνολο.  Πρέπει ο σχεδιαστής ενός συστήματος 

φορολογίας να λαμβάνει υπόψη του την όλη λειτουργία του αναγκαίου κράτους, 

                                                 
3 Σταματόπουλος Δημήτριος, Καραβοκύρης Αντώνης (2012), Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών & 
Νομικών Προσώπων- Πρακτικό Βοήθημα, Πρόλογος 
4 James Alm, Jorge Martinez Vazquez, Mark Rider (2006), The Challenges Of Tax Reform In A Global 
Economy, Springer Science + Business Media Inc, Introduction, Chapter 1, page 3 
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εξυπηρετώντας την κοινωνία, την ασφάλεια και την ανάπτυξη της χώρας.  Το δίκαιο 

φορολογικό σύστημα είναι το ιδεώδες, άρα διαρκώς θα είναι το ζητούμενο» 5   

 O Φινοκαλιώτης Δ. Κωνσταντίνος, στο σύγγραμμα του "Φορολογικό Δίκαιο", 

αναφέρει: «Μία άλλη εγγενής δυσχέρεια που συναντά η επεξεργασία του κλάδου 

αυτού έγκειται στη συχνή μεταβολή των νομοθετικών ρυθμίσεων, γεγονός που μειώνει 

την ασφάλεια δικαίου σε ένα τόσο ευαίσθητο χώρο με την ασάφεια και 

αντιφατικότητα που εμφανίζουν ενίοτε οι ρυθμίσεις του.» 6   

 O Κορομηλάς Α. Γιώργος, στο άρθρο του "Φορολογικό Σύστημα Εργαλείο 

Εξόδου από την Ύφεση" στην εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ, παρατηρεί: «............................ 

το φορολογικό σύστημα κρίνεται ως η άκρως αναγκαία συνθήκη, απαιτούμενη αφενός 

για να μπει επιτέλους τάξη στα δημόσια οικονομικά και αφετέρου να μπορεί η 

κυβέρνηση να προστατεύσει την αυτονομία των αποφάσεων και νομοθετικών 

παρεμβάσεων που χρειάζονται να υλοποιηθούν έτσι ώστε η χώρα να αρχίσει να 

βγαίνει σταδιακά από την ύφεση.» 7    

 Oι Iris Claus, Norman Gemmell, Michelle Harding και David White, στο 

βιβλίο τους "Tax Reform In Open Economies", σημειώνουν: «Κατά τη στιγμή της 

γραφής (Μάρτιος 2009) είναι ασαφές πόσο βαθιά ή μεγάλη θα είναι η ύφεση η οποία 

ξεκίνησε από την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008-09. Ωστόσο, είναι ήδη 

ξεκάθαρο ότι οι κυβερνήσεις σε μεγάλες οικονομίες έχουν εμπλακεί σε ένα πολύ 

μεγάλο πακέτο δημοσιονομικών κινήτρων, τα οποία περιλαμβάνουν πρωτοφανή 

ελλείμματα, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη επιβάρυνση του δημόσιου χρέους για 

τις επόμενες δεκαετίες. Αυτό θα ασκήσει πίεση σε πολλές κυβερνήσεις του ΟΟΣΑ για 

την άντληση πρόσθετων φορολογικών εσόδων κατά την επόμενη δεκαετία 

τουλάχιστον, διεγείροντας ερωτήματα σχετικά με το πώς θα, και πως πρέπει να, το 

καταφέρουν αυτό οι κυβερνήσεις. Υπάρχει ένας αριθμός απαντήσεων. 

 Πρώτον, με δεδομένη την ανάγκη αύξησης των μέσων φορολογικών 

επιβαρύνσεων - τα φορολογικά έσοδα προς ΑΕΠ – η παγκόσμια μείωση των 

φορολογικών συντελεστών για τις επιχειρήσεις μπορεί να περιοριστεί, σε συνδυασμό 

με μια επιβράδυνση ή ακόμα και ανατροπή των πρόσφατων τάσεων προς 

                                                 
5 Σταματόπουλος Δημήτρης, Καραβοκύρης Αντώνης (2014),  Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, 
Πρόλογος 
6 Φινοκαλιώτης Δ. Κωνσταντίνος (2005), Φορολογικό Δίκαιο, Γ΄ Έκδοση, Πρόλογος σελ.VIII 
7 Κορομηλάς Α. Γιώργος, Φορολογικό Σύστημα Εργαλείο Εξόδου από την Ύφεση, Άρθρο στην 
εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ Σαββατοκύριακο, 10.08.2013, Διαθέσιμο: 
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26533&subid=2&pubid=113091151 
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χαμηλότερους και λιγότερο προοδευτικούς φορολογικούς συντελεστές φυσικών 

προσώπων.  

Δεύτερον, ωστόσο, οι αυξήσεις του φορολογικού συντελεστή είναι πιθανό να 

είναι λιγότερο επιβλαβείς για την απόδοση αν επιβάλλονται σε σχετικά σταθερούς 

παράγοντες, και οι αυξήσεις των συντελεστών μπορούν να διατηρηθούν σε 

χαμηλότερο επίπεδο, στο βαθμό που οι χώρες μπορούν να επεκτείνουν τις σχετικές 

φορολογικές βάσεις.  

Τρίτον, οι χώρες που έχουν καταφέρει να διατηρήσουν σχετικά χαμηλά 

επίπεδα δημόσιου χρέους μετά την κρίση θα είναι περισσότερο σε θέση να 

ανταγωνιστούν περισσότερο αποτελεσματικά για κινητές φορολογικές βάσεις μέσω 

χαμηλότερων φορολογικών συντελεστών επί του κεφαλαίου και/ή των εταιρειών. Ως 

εκ τούτου, η επιθυμία των περισσότερο χρεωμένων χωρών να αυξήσουν τα έσοδα 

εταιρικών φόρων τους μπορεί να αποτραπεί τόσο λόγω της ανάγκης για τόνωση των 

επενδύσεων των επιχειρήσεων μετά την κρίση όσο και λόγω του διεθνούς 

ανταγωνισμού επί εταιρικών φορολογικών συντελεστών  από λιγότερο χρεωμένες 

κυβερνήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η γενική εχθρότητα των κυβερνήσεων του ΟΟΣΑ 

απέναντι στη χρήση φορολογικών παραδείσων από τις πολυεθνικές αναμένεται επίσης 

να ενταθεί. 

 Τέλος, ένα θετικό της οικονομικής κρίσης και της επακόλουθης ύφεσης είναι 

ότι οι κυβερνήσεις μετά την κρίση μπορεί να είναι πρόθυμες να αναλάβουν, και να 

πείσουν τους ψηφοφόρους να δεχθούν, μια σημαντική μεταρρύθμιση του φορολογικού 

συστήματος καθώς η επιτακτική ανάγκη άντλησης πρόσθετων εσόδων όσο το δυνατόν 

αποτελεσματικότερα γίνεται περισσότερο αποδεκτή. Κατανοώντας καλύτερα ποιοι 

φόροι έχουν περισσότερη/λιγότερη επίδραση τόσο στη στατική όσο και στη δυναμική 

απόδοση είναι ένας σημαντικός στόχος για φορολογική έρευνα.»8 

 O Νίκας Σωτήρης   στο άρθρο του " ΟΟΣΑ: Μόνο η Ελλάδα αύξησε τη 

φορολογία επιχειρήσεων το 2015", αναφέρει: «Η Ελλάδα ήταν το 2015 η μοναδική 

χώρα μέλος του ΟΟΣΑ η οποία προχώρησε σε αύξηση της φορολογίας των 

επιχειρήσεων, την ώρα που η γενικότερη τάση παγκοσμίως είναι η φορολόγηση να 

έχει αναπτυξιακά χαρακτηριστικά. 

 Έκθεση του ΟΟΣΑ για τη φορολογική πολιτική καταλήγει στο συμπέρασμα 

ότι την περίοδο της κρίσης (2010-2014), οι χώρες στην πλειονότητά τους (εξετάζονται 

                                                 
8 Iris Claus, Norman Gemmell, Michelle Harding, David White (2010), Tax Reform In Open 
Economies, Edward Elgar Publishing Limited, Introduction,  page 4 



9 
 

34 χώρες) αύξησαν τη φορολογία και συγκεκριμένα τα φορολογικά τους έσοδα ως 

προς το ΑΕΠ τους. Από πέρυσι, όμως, προκύπτει ότι οι χώρες του ΟΟΣΑ άλλαξαν 

πολιτική και στρέφουν πλέον τα φορολογικά τους μέτρα προς την κατεύθυνση της 

ενίσχυσης των αναπτυξιακών τους προοπτικών. Παράλληλα, ο ΟΟΣΑ στην έκθεσή 

του αναφέρεται και στη μεταρρύθμιση του ΦΠΑ στην Ελλάδα ενώ ο κ. Ντέιβιντ 

Μπράντμπουρι, αρμόδιος του τμήματος φορολογικών θεμάτων του ΟΟΣΑ ανέφερε ότι 

πρέπει να συγχαρούμε την Ελλάδα για τις μεταρρυθμίσεις στο ΦΠΑ. 

 Η Ελλάδα, όμως, το 2015 ήταν σύμφωνα με τον οργανισμό η μοναδική χώρα 

που αύξησε τη φορολογία των επιχειρήσεων, με προφανείς τις συνέπειες στον 

επιχειρηματικό κόσμο και τις προοπτικές επενδύσεων που θα ενισχύσουν την έξοδο 

από την ύφεση. «Η έκθεση εντοπίζει ότι οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις 

επικεντρώνονται πλέον στην ενίσχυση της ανάπτυξης», σημειώνει ο ΟΟΣΑ, ο οποίος 

προσθέτει ότι «ενώ η δημοσιονομική προσαρμογή ήταν ο βασικός στόχος των 

μεταρρυθμίσεων στη φορολογία κατά τη διάρκεια της κρίσης, το 2015 οι εν λόγω 

μεταρρυθμίσεις μετέφεραν την έμφασή τους στη στήριξη της ανάπτυξης». Μάλιστα, ο 

ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι πολλές από τις μεταρρυθμίσεις του προηγούμενου έτους στις 

χώρες που εξετάζει είχαν στο επίκεντρό τους τη μείωση της φορολογίας στην εργασία 

και στις επιχειρήσεις και τη μερική αύξηση των εσόδων τους από την κατανάλωση και 

τους περιβαλλοντικούς φόρους. Μέσα σε αυτό το γενικότερο περιβάλλον, «η Ελλάδα 

ήταν η μοναδική χώρα που αύξησε τον συντελεστή φορολόγησης των επιχειρήσεων 

από το 26% στο 29% το 2015», προσθέτει ο ΟΟΣΑ. 

 Στον αντίποδα, στις χώρες που μειώθηκε η φορολογία των επιχειρήσεων 

περιλαμβάνονται η Αυστρία, ο Καναδάς, η Εσθονία, η Γαλλία, το Ισραήλ, οι ΗΠΑ, η 

Τουρκία. Στον ίδιο κατάλογο βρέθηκαν και χώρες που ήταν σε μνημόνιο ή σε 

οικονομική κρίση όπως η Ιρλανδία και η Ισπανία, καθώς και η Ιταλία, που επίσης 

αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα. 

  Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες του ΟΟΣΑ που πέρυσι αύξησαν τους 

συντελεστές ΦΠΑ, αλλά και τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης. Μέτρα, που 

επηρεάζουν την κατανάλωση, η οποία αποτελεί βασικό πυλώνα του ΑΕΠ. 

 Σε ότι αφορά την περίοδο της κρίσης, ο ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι η γενικότερη 

τάση στις χώρες ήταν να αυξηθούν τα έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ τους. Ωστόσο, η 

Ελλάδα ήταν η τρίτη χώρα με τη μεγαλύτερη αύξηση των εσόδων της ως προς το ΑΕΠ 

της εξαιτίας των φορολογικών μέτρων που έλαβε στο διάστημα 2010-2014. Στην 

πρώτη θέση βρέθηκε η Δανία που αύξηση τα έσοδά της ως προς το ΑΕΠ της κατά 
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περίπου 5,5 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ ακολούθησε το Ισραήλ με αύξηση ελαφρώς 

υψηλότερη των 5 ποσοστιαίων μονάδων. Στην Ελλάδα η αύξηση κινήθηκε κοντά στις 

4 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ μείωση των φορολογικών τους εσόδων ως προς το ΑΕΠ 

τους κατέγραψαν μόνο 6 χώρες από το σύνολο των 34 χωρών που εξετάζονται στην 

έκθεση του ΟΟΣΑ. Πρόκειται για τις Βρετανία, Λουξεμβούργο, Εσθονία, Σουηδία και 

Σλοβενία, ενώ εντυπωσιακή ήταν η μείωση που σημειώθηκε στη Νορβηγία (περίπου 3 

ποσοστιαίες μονάδες).»9 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9  Νίκας Σωτήρης, " ΟΟΣΑ: Μόνο η Ελλάδα αύξησε τη φορολογία επιχειρήσεων το 2015", Ελληνική 
Οικονομία 23.09.2016, Εφημερίδα "Η Καθημερινή", Διαθέσιμο: 
http://www.kathimerini.gr/876020/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/oosa-mono-h-ellada-ay3hse-
th-forologia-epixeirhsewn-to-2015 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ 

ΦΟΡΟΥ 

3.1 Η Έννοια Του Φόρου 

«Ο κλασικός ορισμός της έννοιας του φόρου διατυπώθηκε από τον G. Jeze, έγινε δε 

αποδεκτός και από την Ελληνική επιστήμη:  Σύμφωνα με αυτόν ο φόρος αποτελεί 

άμεση και οριστική παροχή των ιδιωτών προς τη δημόσια εξουσία, που είναι αναγκαία 

για την κάλυψη των δημοσίων βαρών.» 10   

 Λαμβάνοντας ως αρχή και βάση της έννοιας του φόρου τον προαναφερόμενο 

ορισμό διακρίνουμε τα βασικά δομικά στοιχεία αυτού.  Ο φόρος, διαχρονικά, 

αποτελεί: 

 Άμεση χρηματική παροχή  

Αποτελεί άμεση μεταβίβαση μέρους της αγοραστικής δύναμης των ιδιωτών προς 

το Κράτος.   

Δίνεται έμφαση στον χαρακτηρισμό άμεση παροχή προκειμένου να μην επέρχεται 

σύγχυση με την έννοια της έμμεσης χρηματική παροχής των ιδιωτών προς το 

Κράτος.  Έμμεση μεταβίβαση αγοραστικής δύναμης ονομάζεται η αύξηση της 

αγοραστική δύναμης του Δημοσίου εις βάρος του ιδιώτη η οποία επιτυγχάνεται 

μέσω της έκδοσης νέου χρήματος από το κράτος στο πλαίσιο άσκησης 

νομισματικής πολιτικής.  Η έκδοση νέου χρήματος δημιουργεί πληθωριστικές 

τάσεις στις οποίες συγκεκριμένες κατηγορίες ιδιωτών, όπως μισθωτοί και 

συνταξιούχοι, δεν μπορούν να προσαρμοσθούν με αποτέλεσμα την μείωση του 

πραγματικού εισοδήματός τους και την συνεπακόλουθη αύξηση της αγοραστικής 

δύναμης του κράτους. 

Ο ορισμός του φόρου ως χρηματική παροχή δεν είναι απόλυτος.  Κατά το 

παρελθόν αλλά ακόμη και σε σύγχρονα κράτη απαντάται η παροχή σε είδος, η 

οποία, βέβαια, έτυχε ιδιαίτερης εφαρμογής κυρίως κατά το παρελθόν, αλλά ακόμη 

και σχετικά με την επίταξη προσωπικής εργασίας και τον χαρακτηρισμό αυτής 

έχουν διατυπωθεί διαφορετικές θέσεις και απόψεις προσδίδοντάς της σε μερικές 

περιπτώσεις φορολογικό χαρακτήρα. 

 Υποχρεωτική παροχή 
                                                 
10 Φινοκαλιώτης Δ. Κωνσταντίνος (2005), Φορολογικό Δίκαιο,  Γ΄ έκδοση, σελ. 2 
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Η πολιτεία μέσω της άσκησης κρατικής εξουσίας επιβάλλει την καταβολή φόρων 

και προσδίδει με τον τρόπο αυτό αναγκαστικό χαρακτήρα σε κάθε είδους 

φορολογική υποχρέωση.  Παρόλα αυτά, καθίσταται σαφές ότι κάθε υποχρεωτική 

καταβολή εκ μέρους των ιδιωτών π.χ. ασφαλιστικές εισφορές δεν συνεπάγεται 

αυτόματα τον χαρακτηρισμό της υποχρέωσης αυτής ως φορολογικής.  

 Οριστική παροχή 

Ο φόρος έχει χαρακτήρα οριστικής και όχι προσωρινής παροχής, δηλαδή δεν 

αποτελεί δάνειο.  Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται από την φύση του φόρου που, 

σε κάθε περίπτωση, δεν είναι εκούσια, δεν υλοποιείται βάσει σύμβασης, δεν έχει 

προσωρινό χαρακτήρα και ούτε προβλέπει  κάποιου είδους ειδικής αντιπαροχής 

προς τους πολίτες από την πλευρά του Δημοσίου. 

 Μονομερής παροχή 

Έλλειψη ειδικής αντιπαροχής από πλευράς του κράτους, επομένως, κατ' επέκταση 

χρηματική παροχή εκ μέρους των ιδιωτών με σκοπό την κάλυψη δημοσίων 

δαπανών στο σύνολό τους.   

Ο όρος ανταποδοτικό τέλος διαφοροποιείται από την έννοια του φόρου, παρόλο 

που σε αρκετές περιπτώσεις ο διαχωρισμός αυτός κρίνεται τουλάχιστον δυσχερής. 

Βασική διαφορά μεταξύ των δύο εννοιών αποτελεί η ύπαρξη ειδικής αντιπαροχής 

που χαρακτηρίζει τα ανταποδοτικά τέλη.  Κάθε ιδιώτης υποχρεούται στην 

καταβολή τέλους προκειμένου να του παρέχεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης 

συγκεκριμένου δημοσίου έργου ή υπηρεσίας.  Η χρήση ή μη της δυνατότητας 

αυτής εκ μέρους του πολίτη δεν ενδιαφέρει προκειμένου για τον χαρακτηρισμό 

της υποχρέωσης ως ανταποδοτικό τέλος.  Επιπλέον, η έννοια του ανταποδοτικού 

τέλους προϋποθέτει και συνεπάγεται σχετική αναλογία της χρηματικής παροχής 

του πολίτη με την παρεχόμενη εκ μέρους του κράτους ειδική αντιπαροχή σε 

αντίθεση με τον φόρο το ύψος του οποίο καθορίζει η φοροδοτική ικανότητα του 

υποκείμενου στον φόρο. 

 Εργαλείο άσκησης οικονομικοκοινωνικής πολιτικής του κράτους 

Οι φόροι αποτελούν βασικό εργαλείο στην διάθεση του κράτους προκειμένου 

αυτό να επηρεάζει με ποικίλους τρόπους τους οικονομικούς δείκτες και την 

κοινωνική ευημερία μιας δομημένης πολιτείας. 

Σημαντική είναι η οικονομική λειτουργία του φόρου, βάσει της οποίας η 

φορολογία επιτελεί σημαντικό ρόλο στην εκτόνωση της οικονομικής ύφεσης, 
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στην ανάπτυξη της οικονομίας, στην καταπολέμηση του πληθωρισμού, στην 

ισοσκέλιση του ισοζυγίου πληρωμών.  Η μείωση της φορολογίας συνεπάγεται 

άνοδο του πραγματικού εισοδήματος του καταναλωτή με αποτέλεσμα την αύξηση 

της αγοραστικής του δύναμης, αύξηση της ζήτησης αγοράς προϊόντων και 

παροχής υπηρεσιών και κατ' επέκταση αύξηση της απασχόλησης.  Επίσης αυξάνει 

τα ποσοστά αποταμίευσης με αποτέλεσμα την χρηματοδότηση με ευνοϊκότερους 

όρους ολοένα και περισσότερων επιχειρήσεων και επομένως συμβάλλει στην 

αύξηση της επενδυτικής δραστηριότητας.  Σε αντίθεση, η αύξηση των άμεσων και 

έμμεσων φόρων οδηγεί στην μείωση της αγοραστικής δύναμης των ιδιωτών, στην 

μείωση της ζήτησης για αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, με αποτέλεσμα την 

μείωση πληθωριστικών τάσεων στο εσωτερικό της χώρας και σε περίπτωση 

αυξημένων ποσοστών εισαγωγής προϊόντων και υπηρεσιών από το εξωτερικό 

αποθαρρύνει τις εισαγωγές ισοσκελίζοντας, στο μέτρο του δυνατού, το ισοζύγιο 

πληρωμών. 

Η επιβολή άμεσων και έμμεσων φόρων διαμορφώνει την άσκηση κοινωνικής 

πολιτικής του κράτους.  Η θέσπιση προοδευτικών συντελεστών στην φορολογία 

εισοδήματος καθώς και στην φορολογία κεφαλαίου, συντελεί στην αντιμετώπιση 

του προβλήματος της ανισοκατανομής του πλούτου, επιδιώκοντας την μείωση της 

οικονομικής ισχύος των πλουσιότερων πολιτών σε μεγαλύτερο ποσοστό από την 

αντίστοιχη μείωση της οικονομικής ισχύος των οικονομικά ασθενέστερων 

πολιτών.  Εν συνεχεία, άσκηση κοινωνικής πολιτικής μπορεί να πραγματοποιηθεί 

και μέσω των φόρων κατανάλωσης και, προκειμένου για την διόρθωση των 

οικονομικών ανισοτήτων, μέσω της απαλλαγής του φόρου για τα προϊόντα 

πρώτης ανάγκης και αντίθετα επιβολή υψηλών συντελεστών στα είδη 

πολυτελείας.  Τέλος, θετικά μπορεί να επιδράσει η άσκηση κοινωνικής πολιτικής 

στην μείωση της ανεργίας ή στην επίλυση του στεγαστικού προβλήματος, 

προβλέποντας, αντίστοιχα, φορολογικά κίνητρα σε επιχειρήσεις προκειμένου να 

πραγματοποιούν προσλήψεις ανέργων και μείωση του φόρου μεταβίβασης 

ακινήτου σε περίπτωση αγοράς πρώτης κατοικίας. 
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3.2 Τα Είδη Των Φόρων 

Οι δημόσιες αρχές προκειμένου να διαμορφώσουν το οικονομικοκοινωνικό 

περιβάλλον που επιδιώκουν για τους πολίτες επιβάλλουν ποικίλα είδη φόρων.  Κάτωθι 

επιχειρείται αναφορά στα σημαντικότερα είδη αυτών: 

 Πραγματικοί και προσωπικοί φόροι 

Πραγματικοί είναι οι φόροι οι οποίοι κατά την επιβολή τους δεν λαμβάνεται 

υπόψη κανένα προσωπικό στοιχείο του υποκείμενου στο φόρο.  Στην κατηγορία 

αυτή ανήκουν οι φόροι κατανάλωσης και μεταβίβασης ακινήτων. 

Στην αντίθετη περίπτωση ανήκουν οι προσωπικοί φόροι, όπως για παράδειγμα ο 

φόρος εισοδήματος, κατά την επιβολή του οποίου υπολογίζεται και εκπίπτει από 

τον φόρο ένα ποσοστό δαπανών που έχει πραγματοποιήσει καθώς και η 

προσωπική και οικογενειακή του κατάσταση.  Επίσης, στην ίδια κατηγορία 

ανήκουν ο φόρος κληρονομιάς και ο φόρος δωρεάς. 

 Άμεσοι και έμμεσοι φόροι 

Η διάκριση των φόρων σε άμεσους και έμμεσους είναι σχετική, με την έννοια ότι 

διάφορες θεωρίες, απόψεις και κανόνες που κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί δεν 

κατόρθωσαν να επιτύχουν τον πλήρη διαχωρισμό των δύο εννοιών.   

Σημαντική είναι η θεωρία η οποία επιδιώκει την διάκριση με βάση την 

δυνατότητα του υπόχρεου να μετακυλύει το φορολογικό βάρος σε άλλο τρίτο 

πρόσωπο.  Σε αυτήν την περίπτωση άμεσοι φόροι θεωρούνται ο φόρος 

εισοδήματος και ο φόρος κληρονομιάς, ενώ έμμεσοι οι φόροι κατανάλωσης. 

Άλλη άποψη διαχωρίζει τους άμεσους με τους έμμεσους φόρους βάσει της 

φορολογικής ύλης επί της οποίας επιβάλλονται.  Όταν η φορολογική ύλη 

εμφανίζεται σε σταθερή βάση ή με σχετική περιοδικότητα, ο φόρος 

χαρακτηρίζεται άμεσος.  Σε κάθε άλλη περίπτωση ο φόρος ονοματίζεται έμμεσος. 

Ως κριτήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το κατά πόσο άμεσα ή έμμεσα 

αποκαλύπτεται η φοροδοτική ικανότητα του υποκείμενου στον φόρο.  Για 

παράδειγμα υψηλά εισοδήματα θα οδηγήσουν κατά κανόνα σε υψηλή 

φορολόγηση του ατόμου όσον αφορά την φορολογία εισοδήματος, γεγονός που 

άμεσα αποδεικνύει υψηλή φοροδοτική ικανότητα του φορολογούμενου.   Εν 

αντιθέσει με τους φόρους κατανάλωσης, βάσει των οποίων μόνο έμμεσα μπορεί 

να υποθέσει κανείς πιθανή φοροδοτική ικανότητα. 
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Τέλος, προσπάθεια διαχωρισμού των φόρων σε άμεσους και έμμεσους, αποτελεί η 

θεωρία βάσει της οποίας άμεσοι θεωρούνται οι φόροι για τους οποίους 

συντάσσονται και βεβαιώνονται από την αρμόδια φορολογική αρχή ονομαστικοί 

κατάλογοι. 

Γίνεται αποδεκτό:  

«Πλεονεκτήματα Άμεσων Φόρων   

-Δικαιότεροι 

-Σταθερότητα απόδοσης 

-Μικρό κόστος είσπραξης 

-Ακριβής γνώση ποσών από τους φορολογουμένους  

Μειονεκτήματα άμεσων φόρων   

-Δεν έχουν άμεση απόδοση όπως οι έμμεσοι 

-Ευνοούν την φοροδιαφυγή (είναι για τους tax honesty) 

-Γίνονται αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης (αλλαγή βάσης κ.λ.π.) 

-Δυσκολότερη διαδικασία είσπραξης 

Πλεονεκτήματα έμμεσων φόρων   

-Εύκολη είσπραξη 

-Ευκολότερη καταβολή 

-Δυσκολότερη φοροδιαφυγή 

-Μεγαλύτερη απόδοση 

-Εισπράττονται και από ξένους (τουρίστες κ.λ.π.) 

Μειονεκτήματα έμμεσων φόρων   

-Αβέβαιη είσπραξη σε περιόδους οικονομικής κρίσης 

-Αβέβαιη είσπραξη σε περιόδους ανώμαλης ζήτησης ειδών» 11 

 Φόροι επί της αξίας και ειδικευμένοι φόροι 

Όταν ο φόρος επιβάλλεται βάσει άλλων στοιχείων και όχι της αξίας του 

αντικειμένου της φορολογίας, αυτός αποτελεί ειδικευμένο φόρο.  Οι μονάδες 

μέτρησης για την επιβολή ειδικευμένου φόρου μνημονεύονται στους σχετικούς 

νόμους και συνηθέστερα είναι το βάρος ή ο όγκος του αντικειμένου της 

φορολογίας. 

 Αναλογικοί και προοδευτικοί φόροι 

                                                 
11 Γκίνογλου Δημήτριος (2014), Φορολογική Λογιστική ΙΙ,  σελ. 31  
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Στην περίπτωση κατά την οποία ο φορολογικός συντελεστής παραμένει σταθερός 

ανεξάρτητα του ύψους της φορολογικής ύλης, ο φόρος χαρακτηρίζεται 

αναλογικός.  Αντίθετα, αν ο φορολογικός συντελεστής αυξάνει παράλληλα με την 

αύξηση της φορολογητέας ύλης, ο φόρος καλείται προοδευτικός. 

 Φόροι εισοδήματος-φόροι κατανάλωσης-φόροι περιουσίας 

Με κριτήριο την φορολογική βάση, φόρος εισοδήματος χαρακτηρίζεται ο φόρος 

που επιβάλλεται στο εισόδημα που πραγματοποιούν οι φορολογούμενοι σε 

ορισμένη χρονική περίοδο και διακρίνεται σε φόρο εισοδήματος φυσικών και 

νομικών προσώπων.  Στο φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, διαχρονικά, 

έχουν εφαρμοστεί δύο συστήματα.  Το αναλυτικό σύστημα, στο οποίο το 

εισόδημα κάθε πηγής φορολογείται χωριστά και το σύστημα ενιαίου φόρου κατά 

το οποίο το συνολικό εισόδημα, δηλαδή το άθροισμα του εισοδήματος από κάθε 

πηγή, φορολογείται με ενιαίο φορολογικό συντελεστή.   

Με φορολογική βάση την δαπάνη που πραγματοποιούν τα υποκείμενα στο φόρο 

για την προμήθεια διαφόρων αγαθών και υπηρεσιών, ο φόρος χαρακτηρίζεται ως 

φόρος κατανάλωσης.  Οι φόροι κατανάλωσης διακρίνονται σε γενικούς φόρους 

δαπάνης εφόσον επιβάλλονται στο σύνολο των αγαθών και υπηρεσιών και σε 

ειδικούς φόρους δαπάνης εφόσον επιβάλλονται σε ορισμένα μόνο αγαθά και 

υπηρεσίες. 

Οι φόροι περιουσίας, με την σειρά τους, έχουν ως φορολογική βάση το σύνολο ή 

μέρος της αξίας των περιουσιακών στοιχείων των υποκείμενων στο φόρο.  Στους 

φόρους αυτούς διάκριση πραγματοποιείται μεταξύ των φόρων κατοχής και των 

φόρων μεταβίβασης περιουσίας.   Περαιτέρω, οι φόροι μεταβίβασης περιουσίας 

διακρίνονται σε φόρους εκ χαριστικής αιτίας, δηλαδή σε φόρους κληρονομιών 

όταν η μεταβίβαση πραγματοποιείται αιτία θανάτου και σε φόρους δωρεών και 

γονικών παροχών όταν η μεταβίβαση πραγματοποιείται εν ζωή και σε φόρους εξ' 

επαχθούς αιτίας όταν ο φόρος επιβάλλεται στην πώληση περιουσιακών στοιχείων. 

 

 

3.3 Βασικές Αρχές Φορολογικού Δικαίου 

Η δημοσιονομική και νομισματική πολιτική ορίζεται και εφαρμόζεται κεντρικά στα 

πλαίσια άσκησης κρατικής εξουσίας.  Προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα 

αυθαιρεσίας, η υποβολή και είσπραξη των φόρων, υπόκειται εν γένει σε περιορισμούς 
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και ακολουθεί θεσμοθετημένους κανόνες.  Περιορισμοί τίθενται  από τις οικονομικές 

αρχές οι οποίες ορίζουν τον βέλτιστο τρόπο λειτουργίας του φορολογικού συστήματος 

ώστε αυτός να καθίσταται ταυτόχρονα αποδοτικός αλλά παράλληλα να εξασφαλίζει 

και την δυνατότητα συνεχούς ανάπτυξης και αύξησης των ρυθμών της οικονομίας.  

Κανόνες επιβάλλονται από την ισχύουσα έννομη τάξη, το Σύνταγμα.  Κάτωθι, 

επιχειρείται συνοπτική αναφορά των αρχών του φορολογικού δικαίου: 

 Η αρχή της νομιμότητας του φόρου 

 «Από τις διατάξεις των παρ. 1,4 του άρθρου 78 Συντ. προκύπτει ότι για την 

επιβολή και είσπραξη του φόρου απαιτείται τυπικός νόμος ο οποίος θα ρυθμίζει 

και τα ουσιώδη στοιχεία του φόρου, δηλ το υποκείμενο, το αντικείμενο του 

φόρου, τον φορολογικό συντελεστή καθώς και τις φορολογικές απαλλαγές ή 

εξαιρέσεις.  Συνεπώς δεν είναι επιτρεπτή η κατά νομοθετική Εξουσιοδότηση 

ρύθμιση των στοιχείων αυτών του φόρου.  (ΣτΕ 303/2001)» 12   

 Η θεμελιώδης αυτή αρχή επιβάλλει την προηγούμενη ύπαρξη τυπικού νόμου 

προκειμένου νόμιμα να επιβληθεί και εισπραχθεί οικονομικό βάρος στον κατά 

νόμο υπόχρεο. 

 Ιστορικά, πρώτη εφαρμογή της αρχής περί νομιμότητας του φόρου απαντάται στη 

Magna Charta Libertatum βάσει της οποίας κανένας φόρος, εκτός ελάχιστων 

εξαιρέσεων, δεν επιτρέπονταν να επιβληθεί χωρίς την συγκατάθεση του 

Κοινοβουλίου.  Με το πέρασμα των χρόνων η ένταξη της προαναφερόμενης 

αρχής στην ισχύουσα έννομη τάξη κάθε χώρας  θεωρήθηκε απαραίτητη και 

αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές περιπτώσεις 

αυθαιρεσίας εκ μέρους της κρατικής εξουσίας.  Έκτοτε, ορίζεται σαφής 

διαχωρισμός μεταξύ των τριών εξουσιών, της εκτελεστικής, που αφορά στην 

εκλεγμένη-βάσει λαϊκής βούλησης-κυβέρνηση, της νομοθετικής, που αφορά στο 

Κοινοβούλιο και τέλος, της δικαστικής εξουσίας. 

 Ο τυπικός νόμος πρέπει να ορίζει: 

 -Το υποκείμενο του φόρου. 

 Στα άρθρα 3 και 45 του ν. 4172/2013 ορίζονται τα φυσικά και νομικά πρόσωπα 

καθώς και οι νομικές οντότητες που υπόκεινται σε φόρο για το φορολογητέο 

εισόδημά τους, ως υποκείμενα του φόρου. 

                                                 
12 Φινοκαλιώτης Δ. Κωνσταντίνος (2005), Φορολογικό Δίκαιο,  Γ΄ έκδοση, σελ. 68  
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 Σημειώνεται, ότι ο κατά νόμος υπόχρεος δεν ταυτίζεται σε κάθε περίπτωση ούτε 

με αυτόν που καταβάλει την φορολογική οφειλή, όπως για παράδειγμα όταν 

τίθεται ζήτημα παρακράτησης φόρου στην πηγή, αλλά ούτε και με αυτόν που 

τελικά επιβαρύνεται με αυτήν, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση των 

έμμεσων φόρων όπου η φορολογική επιβάρυνση μετακυλύετε από τον 

επιχειρηματία στον τελικό καταναλωτή. 

 -Το αντικείμενο του φόρου. 

 Στα άρθρα 10 και 44 του ν. 4172/2013 ορίζεται το αντικείμενο του φόρου 

εισοδήματος των φυσικών προσώπων, και των νομικών προσώπων και οντοτήτων.  

Εκτός του εισοδήματος, αντικείμενο του φόρου μπορεί να αποτελέσει και η 

περιουσία, η δαπάνη καθώς και η συναλλαγή. 

 Σχετικά με την εξεύρεση του εισοδήματος των ελευθέρων επαγγελματιών με την 

μέθοδο των συντελεστών καθαρού κέρδους, έχει κριθεί με απόφαση του ΣτΕ, 

συνταγματικά επιτρεπτή. 

 -Ο φορολογικός συντελεστής  

 Στα άρθρα 15, 29, 40, 43 και 58 του ν. 4172/2013 ορίζονται οι κλίμακες, δηλαδή 

τα ποσοστά αναλόγως του ύψους του φορολογητέου ποσού, βάσει των οποίων το 

εκάστοτε εισόδημα υποβάλλεται σε φόρο.  Για τα λοιπά αντικείμενα του φόρου 

προβλέπονται, αντίστοιχα, φορολογικοί συντελεστές. 

 -Τυχόν απαλλαγές από τον φόρο ή εξαιρέσεις  

 Πρόβλεψη ή κατάργηση απαλλαγών ή/και εξαιρέσεων από φόρο επιτρέπονται 

εφόσον αυτές εφαρμόζονται κατόπιν διάταξης τυπικού νόμου. 

 Η αρχή της βεβαιότητας του φόρου 

 Η αρχή αυτή διατυπώθηκε από τον Άγγλο οικονομολόγο Adam Smith στο έργο 

του «Ο πλούτος των εθνών»: 

 «Ο φόρος να είναι βέβαιος και όχι αυθαίρετος.  Ο χρόνος και ο τρόπος πληρωμής 

του φόρου καθώς και το πληρωτέο ποσό του πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένα, 

έτσι ώστε ο φορολογούμενος να μην αφήνεται στη διάθεση του δημοσίου 

εισπράκτορα».  Το Σύνταγμα της Ελλάδος άρθρο 78 αναγνωρίζει επίσης αυτή την 

αρχή. 13   

                                                 
13 Γκίνογλου Δημήτριος (2014), Φορολογική Λογιστική ΙΙ, σελ. 21 
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 Όπως από τα παραπάνω συνάγεται, βάσει της αρχής αυτής ο νομοθέτης 

υποχρεούται να θέτει με τρόπο σαφή τα ουσιώδη στοιχεία του νόμου.  Η 

υποχρέωση αυτή του νομοθέτη δρα ευεργετικά στις σχέσεις κράτους-πολίτη, 

καλλιεργώντας μεταξύ τους κλίμα εμπιστοσύνης και δημιουργώντας, στον 

φορολογούμενο, αίσθημα ασφάλειας, εφόσον αυτός γνωρίζει εκ των προτέρων και 

με ακρίβεια τις φορολογικές του υποχρεώσεις επιτρέποντας του, έτσι, να καθιστά 

τον εαυτό του συνεπή και φορολογικά ενήμερο απέναντι στο κράτος. 

 Συνέπεια της αρχής αυτής είναι ότι καθιστά την αρμοδιότητα των φορολογικών 

αρχών δέσμια, με την έννοια ότι τόσο κατά τον υπολογισμό όσο και κατά την 

επιβολή οικονομικού βάρους στον πολίτη η φορολογική αρχή δεν λειτουργεί κατά 

την διακριτική της ευχέρεια αλλά με βάσει νομοθετημένους και θεσμοθετημένους 

κανόνες. 

 Τέλος, στις συνέπειες της προαναφερόμενης αρχής συγκαταλέγεται και η 

βεβαίωση και είσπραξη των φόρων σε περιορισμένο και προκαθορισμένο χρονικό 

διάστημα, μετά το πέρας του οποίου η οφειλή θεωρείται παραγεγραμμένη με 

αποτέλεσμα κάθε δυνατότητα είσπραξης αυτής να καθίσταται, αυτομάτως, μη 

νόμιμη. 

 Η αρχή της χρηστής διοίκησης 

 «Η αρχή της χρηστής διοίκησης αναφέρεται σε φόρους κατανάλωσης και όχι 

φόρο εισοδήματος και τέλη χαρτοσήμου.  Σύμφωνα με την αρχή αυτή δεν 

επιτρέπεται αναδρομική επιβολή φόρων του παρελθόντος υπό την προϋπόθεση ότι 

ο φορολογούμενος με την βοήθεια τη διοίκησης σχημάτισε την πεποίθηση ότι δεν 

υπόκειται στο φόρο. (ΣτΕ 3278/92 ολομ.)» 14   

 Η αρχή της μη αναδρομικής ισχύος των φορολογικών νόμων 

 «Φόρος ή άλλο οποιοδήποτε οικονομικό βάρος δεν μπορεί να επιβληθεί με νόμο 

αναδρομικής ισχύος που εκτείνεται πέρα από το οικονομικό έτος το προηγούμενο 

εκείνου κατά το οποίο επιβλήθηκε. » 15   

 «Η ratio principiae της μη αναδρομικότητας των νόμων έγκειται στο ότι σ' ένα 

Κράτος δικαίου ο πολίτης θα πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων τις συνέπειες 

της πράξης που σκοπεύει να επιχειρήσει, και να εμπιστεύεται ότι η σύννομη 

                                                 
14 Γκίνογλου Δημήτριος (2014), Φορολογική Λογιστική ΙΙ, σελ. 29 
15 Άρθρο 78 § 2 του Συντάγματος 
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διαγωγή του θα έχει τις συνέπειες που προέβλεπε ο σχετικός νόμος, με βάση τον 

οποίο είχε λάβει την απόφασή του. » 16   

 Η απαγόρευση της αναδρομικότητας των φορολογικών νόμων ισχύει μόνο στις 

περιπτώσεις εκείνες που αποσκοπούν στην επιβολή ή επαύξηση των φορολογικών 

βαρών του πολίτη.  Το συμπέρασμα αυτό, συνάγεται και από πλήθος αποφάσεων 

του Συμβουλίου της Επικρατείας.  Έτσι, μη επιτρεπτή έχει ήδη κριθεί αναδρομική 

πράξη ορισμού υποκειμένου του φόρου, αντικειμένου ή φορολογικού συντελεστή 

καθώς και κάθε αναδρομική κατάργηση φορολογικής απαλλαγής.  Στο ίδιο 

πνεύμα αποφάσεις του ίδιου δικαστηρίου έχουν κρίνει καθόλα νόμιμη την 

αναδρομική απαλλαγή ή εξαίρεση από την υποχρέωση αποπληρωμής φόρου, ενώ, 

τουναντίον επιβολή φορολογικών και ποινικών κυρώσεων που επιφέρουν 

δυσμενή αποτελέσματα σε βάρος της ελευθερίας αλλά και περιουσίας του ατόμου, 

αποκλείονται. 

 Η αρχή της φορολογικής δικαιοσύνης 

 «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. » 17   

 «Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα 

με τις δυνάμεις τους. » 18   

 Προκειμένου να τύχει εφαρμογής η αρχή της φορολογικής δικαιοσύνης, το 

Σύνταγμα θεσμοθετεί τις προαναφερόμενες διατάξεις στις οποίες αναπτύσσεται η 

αρχή της ισότητας των πολιτών και της καθολικότητας του φόρου. 

 «Η αρχή της φορολογικής ισότητας, όπως και η γενικότερη αρχή της ισότητας, 

επιβάλλει στο φορολογικό νομοθέτη την «ίση μεταχείριση» και ειδικότερα την 

«δίκαιη» κατανομή των φορολογικών βαρών, απαγορεύοντας κάθε αυθαίρετη 

διάκριση, ευνοϊκή ή δυσμενή για ορισμένα άτομα ή κατηγορίες ατόμων που 

βρίσκονται κάτω από τις ίδιες (οικονομικές) συνθήκες (οριζόντια φορολογική 

ισότητα) και την ανόμοια μεταχείριση εκείνων που βρίσκονται κάτω από 

διαφορετικές συνθήκες (κάθετη φορολογική ισότητα), έτσι ώστε να μην είναι 

συνταγματικά επιτρεπτή ούτε η άνιση μεταχείριση όμοιων περιπτώσεων, ούτε η 

ίση μεταχείριση ανόμοιων. »  19   

 Εξάλλου, μόνο μέσα από την πιστή εφαρμογή της αρχής της φορολογικής 

ισότητας και λαμβάνοντας υπόψη την φοροδοτική ικανότητα του κάθε πολίτη, 
                                                 
16 Φινοκαλιώτης Δ. Κωνσταντίνος (2005), Φορολογικό Δίκαιο,  Γ΄ έκδοση, σελ. 122 
17 Άρθρο 4 § 1 του Συντάγματος  
18 Άρθρο 4 § 5 του Συντάγματος 
19 Φινοκαλιώτης Δ. Κωνσταντίνος (2005), Φορολογικό Δίκαιο,  Γ΄ έκδοση, σελ. 135,136  
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δύναται η δημόσια αρχή να ασκεί κοινωνική πολιτική και να συμβάλλει 

καθοριστικά στον μετριασμό των οικονομικών ανισοτήτων, αφαιρώντας 

αγοραστική δύναμη από τους πολίτες που διαθέτουν μεγαλύτερη οικονομική 

δυνατότητα και μεταβιβάζοντας αυτήν στους οικονομικά ασθενέστερους. 

 Η αρχή της καθολικότητας του φόρου ορίζει το σύνολο των πολιτών να 

συμμετέχουν στα οικονομικά βάρη του κράτους.  Απαλλαγές και εξαιρέσεις από 

τον φόρο επιτρέπονται μόνο όταν αυτές επιβάλλονται με τυπικό νόμο και επί της 

ουσίας δεν είναι αυθαίρετες.  Απαλλαγές και εξαιρέσεις θεσμοθετούνται για 

διάφορους λόγους όπως οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς.  Έτσι, για 

παράδειγμα τα ανωτέρω βρίσκουν εφαρμογή και στην φορολογία εισοδήματος 

κατά την επιβολή της οποίας, αποτελεί πάγια πρακτική του νομοθέτη, να 

προβλέπει αφορολόγητο όριο για τα εισοδήματα εκείνα τα οποία έχουν κριθεί από 

αυτόν ότι επαρκούν μόνο για να καλύψουν τις βασικές ανάγκες του ατόμου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν. 2238/1994 

4.1 Άρθρο 1 _ Αντικείμενο Του Φόρου 20   

Επιβάλλεται φόρος στο συνολικό καθαρό εισόδημα που προκύπτει είτε στην ημεδαπή 

είτε στην αλλοδαπή και αποκτάται από κάθε φυσικό πρόσωπο για το οποίο 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2.   

 

 

4.2 Άρθρο 2 _ Υποκείμενο Του Φόρου 

«Σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά του υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο 

έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα. Σε φόρο για το εισόδημα 

που προκύπτει στην Ελλάδα υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από τον 

τόπο κατοικίας του ή της συνήθους διαμονής του. Ως συνήθης θεωρείται η διαμονή 

στην Ελλάδα η οποία υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις ημέρες συνολικά μέσα στο 

ίδιο ημερολογιακό έτος. Η διαμονή τεκμαίρεται ως συνήθης, εκτός αν ο 

φορολογούμενος αποδείξει διαφορετικά. »   21   

 «Κάθε φυσικό πρόσωπο που υπηρετεί στην αλλοδαπή, αν:  

 α) είναι λειτουργός ή συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δημόσιου ή 

ιδιωτικού δικαίου με φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 

1Β του Ν. 2362/1995 , που έχει προστεθεί με το άρθρο 2 του Ν. 3871/2010 ή 

 β) συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου με 

θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνή Οργανισμό και είχε κατά το χρόνο 

της εισόδου του στην υπηρεσία του θεσμικού οργάνου της Ε.Ε. ή του Διεθνούς 

Οργανισμού την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, θεωρείται ότι 

συνεχίζει να έχει την κατοικία του στην Ελλάδα. Ομοίως, θεωρούνται ότι έχουν την 

κατοικία τους στην Ελλάδα και τα μέλη της οικογένειας που το βαρύνουν, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 7, εκτός αν έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους 

σε κράτος στο οποίο υπόκεινται σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά τους και το 

κράτος αυτό δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των κρατών που περιέχεται στην 

παράγραφο 4 του άρθρου 51Α. » 22    

                                                 
20 Άρθρο 1 ν. 2238/1994  
21 Άρθρο 2 § 1 ν. 2238/1994 (κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον ν. 3943/2011)  
22 Άρθρο 2 § 2 ν. 2238/1994 (κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον ν. 3943/2011) 
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 «Κατ΄ εξαίρεση από τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, υπόκειται σε φόρο μόνο 

για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα, για τρία διαδοχικά έτη και για μία μόνο 

φορά, το φυσικό πρόσωπο που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα και υπόκειται 

σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά του σε κράτος το οποίο δεν έχει συνάψει με την 

Ελλάδα Σύμβαση για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.), σχετικά με τους 

φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου και εφόσον το κράτος αυτό δεν περιλαμβάνεται 

στον κατάλογο των κρατών που περιέχεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 51Α. Το 

χρονικό διάστημα των τριών ετών υπολογίζεται από την έναρξη διαμονής του φυσικού 

προσώπου στην Ελλάδα. »  23   

 

 

4.3 Άρθρο 3 _ Χρόνος Επιβολής Του Φόρου 24   

1. Ο φόρος επιβάλλεται κάθε οικονομικό έτος στο εισόδημα που αποκτάται μέσα στο 

αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος, κατά τις διακρίσεις που ορίζει αυτός ο νόμος. 

 2. Η χρονική διάρκεια του οικονομικού έτους αρχίζει από την 1 /1 και λήγει 

την 31 /12 του ίδιου ημερολογιακού έτους.   

 

 

4.4 Άρθρο 4 _  Εισόδημα Και Εξεύρεσή του   

«Εισόδημα στο οποίο επιβάλλεται ο φόρος είναι το εισόδημα που προέρχεται από 

κάθε πηγή ύστερα από την αφαίρεση των δαπανών για την απόκτησή του, όπως αυτό 

προσδιορίζεται ειδικότερα στα άρθρα 20 έως 51. Ο φόρος αυτού του νόμου, τα 

πρόστιμα και οι πρόσθετοι φόροι δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από το εισόδημα 

αυτό. »   25   

 «Το εισόδημα ανάλογα με την πηγή της προέλευσής του διακρίνεται κατά τις 

επόμενες κατηγορίες ως εξής:  

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. 

                                                 
23 Άρθρο 2 § 5 ν. 2238/1994 (κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον ν. 3943/2011)  
24 Άρθρο 3  ν. 2238/1994 
25 Άρθρο 4§1 ν. 2238/1994 
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Ζ. Εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων και από κάθε άλλη πηγή. » 26     

 «Για να βρεθεί το συνολικό εισόδημα, αθροίζονται τα επιμέρους εισοδήματα 

των κατηγοριών Α΄ έως Ζ΄ 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 και 

γεωργικές επιχειρήσεις, που προκύπτει από βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα 

Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) 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, διαδοχικώς 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. 

 Τα παραπάνω εφαρμόζονται αναλόγως και για το αρνητικό στοιχείο (ζημία) 

του εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις που προκύπτει από επαρκή και ακριβή 

βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., το οποίο μεταφέρεται για να συμψηφισθεί 

διαδοχικώς στα πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη. 

 Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται και για το 

αρνητικό στοιχείο (ζημία) του εισοδήματος από ελευθέρια επαγγέλματα. »   27 

 Αρνητικό στοιχείο εισοδήματος από πηγή που βρίσκεται στην αλλοδαπή 

συμψηφίζεται μόνο με θετικά εισοδήματα του φορολογουμένου που προκύπτουν στην 

αλλοδαπή. 28   

 «Εισοδήματα από την εκμίσθωση ακινήτων και από τόκους δανείων που 

θεωρούνται ότι έχουν αποκτηθεί κατά τις διατάξεις του παρόντος και τα οποία 

αποδεδειγμένα δεν έχουν εισπραχθεί από το δικαιούχο, επιτρέπεται να μη 

συνυπολογίζονται στο συνολικό καθαρό εισόδημά του, εφόσον εκχωρηθούν στο 

Δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα. Η εκχώρηση γίνεται με απλή έγγραφη δήλωση του 

υπόχρεου σε φόρο η οποία υποβάλλεται στον αρμόδιο για τη φορολογία του 

                                                 
26 Άρθρο 4§2 ν. 2238/1994 
27 Άρθρο 4§3 ν. 2238/1994 (κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον ν. 3842/2010) 
28 Άρθρο 4§4 ν. 2238/1994 
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προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας μέσα στο οικονομικό έτος στο 

οποίο τα εισοδήματα αυτά υπόκεινται σε φόρο. Μαζί με τη δήλωση αυτή παραδίδονται 

στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας τα αποδεικτικά έγγραφα της 

εκχωρούμενης απαίτησης και με την ίδια δήλωση ο εκχωρών βεβαιώνει ότι δεν 

κατέχει κανένα άλλο αποδεικτικό στοιχείο. Το Δημόσιο υποκαθίσταται στα 

δικαιώματα του εκχωρητή.  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. »   29   

 

 

4.5 Άρθρο 7 _ Πρόσωπα Που Θεωρείται Ότι Βαρύνουν Τους 

Φορολογουμένους   

«Θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο: 

 α) Ο ή η σύζυγος που δεν έχει φορολογούμενο εισόδημα. 

 β) Τα ανήλικα άγαμα τέκνα. 

 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 εξωτερικού, καθώς και εκείνα τα οποία παρακολουθούν δημόσια ή 

ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης στο εσωτερικό. 

 Ειδικά, για τα τέκνα του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και για τα 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 Ο.Α.Ε.Δ. 

 δ) Τα άγαμα τέκνα τα οποία δεν υπάγονται στην προηγούμενη περίπτωση, 

εφόσον υπηρετούν τη 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 

....................... 

 στ) Οι ανιόντες και των δύο συζύγων. 

                                                 
29 Άρθρο 4§7 ν. 2238/1994 (κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον ν. 2873/2000) 
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 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 ................................ 

 η) Οι ανήλικοι ορφανοί από πατέρα και μητέρα, συγγενείς μέχρι τον τρίτο 

βαθμό οποιουδήποτε από τους συζύγους. » 30     

 «Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄ έως η΄ της προηγούμενης 

παραγράφου, θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με αυτόν 

και το ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό και απαλλασσόμενο εισόδημά 

τους δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ ή το ποσό των έξι 

χιλιάδων (6.000) ευρώ αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) 

και άνω. 

 Για την εφαρμογή των διατάξεων του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου 

στο όριο του εισοδήματος δεν λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα που αποκτώνται από 

το δικαιούχο: 

 α) το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση γενικά ή από την παραχώρηση της 

χρήσης ακινήτου χωρίς αντάλλαγμα σε πρόσωπα που είναι συγγενείς με αυτόν 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, 

 γ) έσοδα από διατροφή που καταβάλλεται στο ανήλικο με δικαστική απόφαση 

ή ύστερα από συμφωνία που καταρτίστηκε με συμβολαιογραφικό έγγραφο. 

και  

 δ) το εξωιδρυματικό επίδομα της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 

6 του Κ.Φ.Ε. και τα προνοϊακά επιδόματα που χορηγούνται σε άτομα με διάφορες 

αναπηρίες. 

 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 κληρονομιά. » 31   

     
 

 

                                                 
30 Άρθρο 7§1 ν. 2238/1994 (κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον ν. 4110/2013) 
31 Άρθρο 7§2  ν. 2238/1994 (κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον ν. 4211/2013) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν. 4172/2013 

5.1 Άρθρο 1 _ Πεδίο Εφαρμογής 32   
1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) ρυθμίζει τη φορολογία του 

εισοδήματος: 

α) των φυσικών προσώπων, 

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

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

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

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

 

 

5.2 Άρθρο 2 _ Ορισμοί 33   

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

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

 Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται ως: 

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

σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., 

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

οντότητα, 

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

ή ένωση επιχειρήσεων ή εταιρειών με νομική προσωπικότητα, 

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

κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα που δεν είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως ιδίως 

συνεταιρισμός, οργανισμός, υπεράκτια ή εξωχώρια εταιρεία, κάθε μορφής εταιρεία 

ιδιωτικών επενδύσεων, κάθε μορφής καταπίστευμα ή εμπίστευμα ή οποιοδήποτε 

μόρφωμα παρόμοιας φύσης, κάθε μορφής ίδρυμα ή σωματείο ή οποιοδήποτε μόρφωμα 

παρόμοιας φύσης, κάθε μορφή προσωπικής επιχείρησης ή οποιαδήποτε οντότητα 

προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μορφής κοινή επιχείρηση, κάθε μορφής εταιρείας 

διαχείρισης κεφαλαίου ή περιουσίας ή διαθήκης ή κληρονομίας ή κληροδοσίας ή 

                                                 
32 Άρθρο 1  ν. 4172/2013 
33 Άρθρο 2 ν. 4172/2013 (κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον ν. 4223/2013) 
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δωρεάς, κάθε φύσης κοινοπραξία, κάθε μορφής εταιρεία αστικού δικαίου, 

συμμετοχικές ή αφανείς εταιρείες, κοινωνίες αστικού δικαίου, 

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

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

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

γραμμή, 

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

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

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

θεωρούνται συνδεδεμένα πρόσωπα: 

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

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

δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου, 

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

έμμεσα μετοχές, μερίδια δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στο κεφάλαιο τουλάχιστον 

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

δικαιώματα ψήφου, 

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

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

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

πρόσωπα έχουν σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου 

ή δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής από τρίτο πρόσωπο. 

 

 

5.3 Άρθρο 3 _ Υποκείμενα Του Φόρου 34   

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

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

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

φορολογικό έτος.  

 Κατ΄ εξαίρεση ο φορολογούμενος που είναι αλλοδαπό προσωπικό των 

εγκατεστημένων στην Ελλάδα γραφείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 

                                                 
34 Άρθρο 3  ν. 4172/2013 
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(Α΄ 132), όπως ισχύει, υπόκειται σε φόρο στην Ελλάδα μόνο για το εισόδημα που 

προκύπτει στην Ελλάδα.   

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

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

αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος.   

 

 

5.4 Άρθρο 4 _ Φορολογική Κατοικία  

« Ένα φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, εφόσον: 

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

ή το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων ήτοι τους προσωπικούς ή οικονομικούς ή 

κοινωνικούς δεσμούς του ή 

 β) είναι προξενικός, διπλωματικός ή δημόσιος λειτουργός παρόμοιου 

καθεστώτος ή δημόσιος υπάλληλος που έχει την ελληνική ιθαγένεια και υπηρετεί στην 

αλλοδαπή.» 35  

 «Ένα φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται στην Ελλάδα συνεχώς για χρονικό 

διάστημα που υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις (183) ημέρες, 

συμπεριλαμβανομένων και σύντομων διαστημάτων παραμονής στο εξωτερικό, είναι 

φορολογικός κάτοικος Ελλάδος από την πρώτη ημέρα παρουσίας του στην Ελλάδα. Το 

προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση φυσικών προσώπων που 

βρίσκονται στην Ελλάδα αποκλειστικά για τουριστικούς, ιατρικούς, θεραπευτικούς ή 

παρόμοιους ιδιωτικούς σκοπούς και η παραμονή τους δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες 

εξήντα πέντε (365) ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και σύντομων διαστημάτων 

παραμονής στο εξωτερικό. Η παρούσα παράγραφος δεν αποκλείει την εφαρμογή της 

παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.» 36  

 

 

5.5 Άρθρο 5 _ Εισόδημα Που Προκύπτει Στην Ημεδαπή  

«Εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή είναι κάθε εισόδημα πηγής Ελλάδας και 

ιδίως:   

                                                 
35 Άρθρο 4 § 1 ν. 4172/2013 
36 Άρθρο 4 § 2 ν. 4172/2013 (κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον ν. 4223/2013) 
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 α) το εισόδημα από μισθωτή εργασία που ασκείται στην ημεδαπή, καθώς και 

το εισόδημα από μισθωτή εργασία που ασκείται στην αλλοδαπή και καταβάλλεται από 

το Ελληνικό Δημόσιο, 

 β) το εισόδημα από συντάξεις που καταβάλλονται από το Ελληνικό Δημόσιο, 

από ημεδαπό κύριο και επικουρικό φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης, καθώς και από 

επαγγελματικά ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο στην Ελλάδα, 

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

παρέχονται στην ημεδαπή, μέσω μόνιμης εγκατάστασης, 

 δ) το εισόδημα από καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες που 

παρέχονται στην ημεδαπή, 

 ε) το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκείται στην ημεδαπή 

μέσω μόνιμης εγκατάστασης, 

 στ) το εισόδημα από τη μεταβίβαση παγίων περιουσιακών στοιχείων από 

αλλοδαπό που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην 

ημεδαπή, 

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

που προκύπτουν από την ακίνητη περιουσία, εφόσον τα ακίνητα βρίσκονται στην 

ημεδαπή, 

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

ημεδαπή, 

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

ποσοστών συμμετοχής, μετοχών, εισηγμένων ή μη ομολόγων και παραγώγων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων, εφόσον ......................... οι παραπάνω τίτλοι έχουν 

εκδοθεί από ημεδαπή επιχείρηση, 

 ι) το εισόδημα από μερίσματα ή λοιπά διανεμόμενα ποσά από νομικό πρόσωπο 

που έχει τη φορολογική του κατοικία στην ημεδαπή, 

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

οντότητες που έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην ημεδαπή, 

 ιβ) το εισόδημα από τόκους καταβληθέντες ή πιστωθέντες που οφείλονται από 

φορολογικό κάτοικο Ελλάδας ή αλλοδαπής μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην 

ημεδαπή, 
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 ιγ) το εισόδημα από δικαιώματα που πιστώνεται ή καταβάλλεται από 

φορολογικό κάτοικο ημεδαπής ή αλλοδαπής μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην 

ημεδαπή. » 37  

 «Ως εισόδημα, που προκύπτει στην αλλοδαπή, νοείται κάθε εισόδημα που δεν 

προκύπτει στην ημεδαπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1. » 38   

 

 

5.6 Άρθρο 7 _ Φορολογητέο Εισόδημα 39   

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

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

εισόδημα.   

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

 α) εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, 

 β) εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, 

 γ) εισόδημα από κεφάλαιο και 

 δ) εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.   

 
 

5.7 Άρθρο 8 _ Φορολογικό Έτος 40 

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

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

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

υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.   

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

εισόδημα που αποκτήθηκε το αμέσως προηγούμενο φορολογικό έτος.   

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

απέκτησε το δικαίωμα είσπραξής του. Κατ΄ εξαίρεση, για τις ανείσπρακτες 

δεδουλευμένες αποδοχές που εισπράττει καθυστερημένα ο δικαιούχος εισοδήματος 

από μισθωτή εργασία και συντάξεις σε φορολογικό έτος μεταγενέστερο, χρόνος 

απόκτησης του εν λόγω εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που εισπράττονται, εφόσον 

                                                 
37  Άρθρο 5 § 1 ν. 4172/2013 (κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον ν. 4387/2016)  
38 Άρθρο 5§ 2  ν. 4172/2013  
39  Άρθρο 7  ν. 4172/2013 
40 Άρθρο 8 § 1, 3, 4, 5 του ν. 4172/2013 
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αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στον 

δικαιούχο.   

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

εργασιών ή δραστηριοτήτων στη διάρκεια του φορολογικού έτους, το πρώτο 

φορολογικό έτος λήγει στις 31 Δεκεμβρίου και το τελευταίο φορολογικό έτος αρχίζει 

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

 

 

5.8 Άρθρο 9 _ Πίστωση Φόρου Αλλοδαπής 41   

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

φορολογική κατοικία στην Ελλάδα αποκτά εισόδημα στην αλλοδαπή, ο καταβλητέος 

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

μειώνεται κατά το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για αυτό το 

εισόδημα. Η καταβολή του ποσού του φόρου στην αλλοδαπή αποδεικνύεται με τα 

σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα 

Φορολογικής Διαδικασίας.   

 2. Η μείωση του φόρου εισοδήματος που προβλέπεται στην προηγούμενη 

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

εισόδημα αυτό στην Ελλάδα.   

 

 

5.9 Άρθρο 10 _ Αντικείμενο Του Φόρου Εισοδήματος Των Φυσικών 

Προσώπων 42   

«Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων» είναι ο φόρος που επιβάλλεται ετησίως στο 

εισόδημα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα.   

 

 

5.10 Άρθρο 11 _ Εξαρτώμενα Μέλη   

«Ως «εξαρτώμενα μέλη» του φορολογούμενου, θεωρούνται:  

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

πηγής, 

                                                 
41 Άρθρο 9  ν. 4172/2013 
42 Άρθρο 10 ν. 4172/2013 
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 β) άγαμα τέκνα, εφόσον:  

- είναι ανήλικα έως 18 ετών ή 

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

επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή 

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

Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ή υπηρετούν τη 

στρατιωτική θητεία τους, 

 γ) τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής 

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

- τέκνα του φορολογούμενου, 

- αδελφοί και αδελφές των δύο συζύγων. 

 δ) ανιόντες, 

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

συγγένεια με το φορολογούμενο ή τον/τη σύζυγο.» 43  

 «Τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄, δ΄ και ε΄ της 

παραγράφου 1 δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη, εάν το ετήσιο φορολογητέο 

εισόδημά τους υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και εφόσον 

συνοικούν με τον φορολογούμενο. Τα φυσικά πρόσωπα της περίπτωσης γ΄ της 

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

υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ. » 44  

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

κατηγορίες εισοδήματος:  

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

συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο, 

 β) εξωϊδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται 

από το κράτος.» 45    

 «Το εισόδημα των ανήλικων τέκνων προστίθεται στα εισοδήματα και 

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

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

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

                                                 
43 Άρθρο 11§1 ν. 4172/2013 
44 Άρθρο 11 § 2 ν. 4172/2013 (κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον ν. 4223/2013) 
45 Άρθρο 11§3 ν. 4172/2013 
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ακόλουθες κατηγορίες εισοδημάτων σχετικά με τα οποία το ανήλικο τέκνο υπέχει δική 

του φορολογική υποχρέωση:  

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

παράγραφο 2 του άρθρου 12, 

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

της μητέρας του. » 46   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 Άρθρο 11§4  ν. 4172/2013 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν. 2238/1994 & Ν. 4172/2013 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ-ΔΙΑΦΟΡΕΣ-ΑΛΛΑΓΕΣ 

6.1 Σημαντικότερες Διαφορές Κατά Άρθρο Των Δύο Νομοθετημάτων 

 Στο άρθρο 2 του ν. 4172/2013 δίνονται οι ορισμοί των όρων που 

χρησιμοποιούνται στον νέο ΚΦΕ.  Αντίστοιχο άρθρο στον ν. 2238/1994 δεν 

υπάρχει. 

 Στο άρθρο 3 § 1 του ν. 4172/2013.  

«Με τις παραπάνω διατάξεις ορίζεται ότι ο φορολογούμενος που έχει φορολογική 

κατοικία στην Ελλάδα φορολογείται για το παγκόσμιο εισόδημα του.  Εισάγεται ο 

όρος φορολογική κατοικία στο ελληνικό δίκαιο προκειμένου να προσδιοριστούν 

τα υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα, ακλουθώντας τα πρότυπα του ΟΟΣΑ και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.» 47   

«Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου διευκρινίζεται ότι ο 

φορολογούμενος του οποίου η φορολογική κατοικία είναι εκτός Ελλάδας 

φορολογείται µόνο για το εισόδηµα που προκύπτει στην Ελλάδα σε συγκεκριµένο 

φορολογικό έτος. Με τη διάταξη αυτή ο νοµοθέτης εισάγει στον ΚΦΕ 

ακολουθούµενη πρακτική σύµφωνα µε τις διεθνείς συµβάσεις αποφυγής διπλής 

φορολογίας τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει. Με τις ως άνω διατάξεις 

απλοποιείται και εκσυγχρονίζεται το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο, 

λαµβάνοντας υπόψη ότι µε τη σύνδεση της έννοιας του φορολογουµένου και της 

έννοιας της φορολογικής κατοικίας δεν απαιτείται αναλυτική απαρίθµηση των 

υποκειµένων στο φόρο» 48  

 Στα άρθρα 4 § 1 και 2 του ν. 4172/2013 ορίζεται με σαφήνεια πότε φυσικό 

πρόσωπο αναγνωρίζεται ως φορολογικός κάτοικος της χώρας και το απαιτούμενο, 

εκ του νόμου, χρονικό διάστημα διαμονής του σε αυτήν προκειμένου να 

αποκτήσει αυτήν την ιδιότητα. 

                                                 
47 Σακέλλης Ι. Εμμανουήλ (2014), Ο Νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος & Φορολογία και 
Διάθεση Των Κερδών Και Αποθεματικών Των Εταιριών Της Χρήσης 2013, σελ. 72 
48 Τότσης Ν. Χρήστος (2016), Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος 4172/2013, Αιτιολογική 
Έκθεση επί του Άρθρου 3 ν.4172/2013, σελ. 22 
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 Με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΚΦΕ επιχειρείται μια ενδεικτική απαρίθμηση 

των περιπτώσεων εισοδήματος που προκύπτει στην Ελλάδα καθώς και εξ 

αντιδιαστολής αυτού ποιο θεωρείται εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή. 

 Στο άρθρο 7 § 2 του ν. 4172/2013 παρουσιάζονται οι νέες κατηγορίες 

ακαθάριστων εισοδημάτων.  Στον νέο ΚΦΕ ορίζονται τέσσερις κατηγορίες 

εισοδήματος από έξι που προέβλεπε ο απερχόμενος ν. 2238/1994.  Συγκεκριμένα: 

 

Πίνακας 6.1 49 

Κατηγορίες Εισοδημάτων   

Άρθρο 7 § 2 ΚΦΕ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ: 

Άρθρο 4 Ν. 2238/1994 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ: 

ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 

-ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
-ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
-ΑΚΙΝΗΤΑ 
-ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 

ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΙΤΛΩΝ 

Πηγή: Εμμανουήλ Ι. Σακέλλης - 2014 - Ο Νέος Κώδικας Φορολογίας 

Εισοδήματος & Φορολογία και Διάθεση Των Κερδών Και Αποθεματικών Των 

Εταιριών Της Χρήσης 2013- σελ. 91 

 

«Στη νέα Β΄ κατηγορία-πηγή ενοποιήθηκαν οι πηγές Δ΄, Ζ΄ και Ε΄, (δηλαδή 

αντίστοιχα εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, εισόδημα από ελευθέρια 

επαγγέλματα και εισόδημα από αγροτική εκμετάλλευση) υπό το γενικό 

χαρακτηρισμό εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (σχετ. άρθρο 21 

ν.4172/2013).  Κατά συνέπεια, δεν διαφοροποιείται πλέον η φορολογική 

μεταχείριση μεταξύ κάποιου που σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις του ν. 

2238/1994, αποκτούσε εισόδημα που χαρακτηρίζονταν ως Ζ΄ πηγής (εισόδημα 

                                                 
49 Σακέλλης Ι. Εμμανουήλ (2014), Ο Νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος & Φορολογία και 
Διάθεση Των Κερδών Και Αποθεματικών Των Εταιριών Της Χρήσης 2013, σελ. 91 
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από ελευθέρια επαγγέλματα) ή ως Δ΄ πηγής (εισόδημα από εμπορικές 

επιχειρήσεις.» 50   

«Δεν έχουμε πλέον συνολικό εισόδημα για φορολόγηση αλλά αναλυτικό δηλαδή 

επανέρχεται το φορολογικό σύστημα σε μία παραλλαγή του πρώτου αναλυτικού 

φορολογικού συστήματος του ν. 1640/1919.  Περαιτέρω σε φόρο υπόκεινται μόνο 

τα εισοδήματα που εμπίπτουν σε μια από τις τέσσερεις κατηγορίες που 

αναγνωρίζονται στον νόμο.» 51   

«Το νέο που εισάγεται είναι η διακεκριμένη φορολογία ανά πηγή εισοδήματος και 

η κατάργηση της ενιαίας φορολόγησης με μια ενιαία κλίμακα για το σύνολο των 

εισοδημάτων.»52 

 Στο άρθρο 8 § 1 εισάγεται η έννοια του φορολογικού έτους η οποία και 

χρησιμοποιείται από τον νέο ΚΦΕ αντί των εννοιών της διαχειριστικής περιόδου 

και οικονομικού έτους όπως αυτές αναφέρονταν στον παλαιότερο ν. 2238/1994.  

Στην ίδια παράγραφο ρητώς επισημαίνεται ότι το φορολογικό έτος δεν δύναται σε 

καμία περίπτωση να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες σε αντίθεση με τον 

προγενέστερο ν. 2238/1994 όπου στο άρθρο 29 § 1 σε κάποιες περιπτώσεις η 

διαχειριστική περίοδος επιτρεπόταν να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες.  

Στο άρθρο 8 § 4 αναφέρεται ότι χρόνος απόκτησης του εισοδήματος είναι ο 

χρόνος που ο δικαιούχος αποκτά το δικαίωμα είσπραξής του εξαιρώντας τις 

ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές μισθωτών και συνταξιούχων.  Στον ν. 

2238/1994 γίνονταν αναφορά για κάθε μια κατηγορία εισοδήματος.  Ακολουθεί 

πίνακας: 

Πίνακας 6.2 53 

Εισόδημα από: Άρθρο  
ν.2238/1994 

-Μισθωτές υπηρεσίες 46§1 
-Κινητές αξίες 26 
-Ελευθέρια επαγγέλματα 48§7 
-Ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρίες 28§4α 
-Συμμετοχή σε αλλοδαπή εταιρία 28§4α 

                                                 
50 Παύλου Χ., Υπάλληλος Υπουργείου Οικονομικών - Γκούρλιας Ι., Υπάλληλος Υπουργείου 
Οικονομικών (2015), Φορολογική Δήλωση 2015 Πρακτικός Οδηγός Συμπλήρωσης για Φυσικά 
Πρόσωπα,  σελ. 1, 2 
51 Γκίνογλου Δημήτριος (2014), Φορολογική Λογιστική ΙΙ,  σελ. 45 
52 Παύλου Χ., Υπάλληλος Υπουργείου Οικονομικών - Γκούρλιας Ι., Υπάλληλος Υπουργείου 
Οικονομικών (2015), Φορολογική Δήλωση 2015 Πρακτικός Οδηγός Συμπλήρωσης για Φυσικά 
Πρόσωπα,  σελ. 1 
53 Σακέλλης Ι. Εμμανουήλ (2014),  Ο Νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος & Φορολογία και 
Διάθεση Των Κερδών Και Αποθεματικών Των Εταιριών Της Χρήσης 2013, σελ. 96 
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-Πώληση μετοχών στο ΧΑΑ 38§3 
-Αμοιβαία Κεφάλαια 26§5 
-Κέρδη διανεμόμενα από ΑΕ στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό 26§1 
-Κέρδη διανεμόμενα από ΑΕ στα μέλη του ΔΣ 26§1 
-Αποζημιώσεις από το Δημόσιο 46§2 
-Δικαστική απόφαση για μισθούς και συντάξεις 46§1 
-Κέρδη επιχειρήσεων 28§4α 
Πηγή: Εμμανουήλ Ι. Σακέλλης - 2014 - Ο Νέος Κώδικας Φορολογίας 

Εισοδήματος & Φορολογία και Διάθεση Των Κερδών Και Αποθεματικών Των 

Εταιριών Της Χρήσης 2013 - σελ. 96 

 

 Η παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 επί της ουσίας δεν 

διαφέρουν από τις παραγράφους του άρθρου 7 του ν. 2238/1994.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Ν. 2238/1994 

7.1 Άρθρο 9 _ Υπολογισμός Και Καταβολή Του Φόρου   

«1. α) Το εισόδημα από μισθούς, συντάξεις και μισθούς με έκδοση τιμολογίου ή 

απόδειξης για παροχή υπηρεσιών υποβάλλεται σε φόρο σύμφωνα με την ακόλουθη 

κλίμακα: 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

Κλιμάκιο 
εισοδήματος 

(ευρώ) 

Φορολογικός 
συντελεστής 

% 

Φόρος 
κλιμακίου 

(ευρώ) 

Σύνολο 
Εισοδήματος 

(ευρώ) 

Σύνολο 
Φόρου (ευρώ) 

25.000 22 % 5.500 25.000 5.500 
17.000 32 % 5.440 42.000 10.940 

Υπερβάλλον 42 %    
Όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων κατά το οικονομικό έτος 2014 

δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ή το τεκμαρτό τους εισόδημα 

δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ και εφόσον αυτοί δεν ασκούν ατομική 

επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και δεν αποκτούν εισόδημα από ακίνητα, τα 

εισοδήματά τους αυτά φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών συνταξιούχων. 

 β) Το εισόδημα από ατομική επιχείρηση, εκτός της περίπτωσης γ΄ της 

παρούσας παραγράφου και ελευθέριο επάγγελμα, υποβάλλεται σε φόρο σύμφωνα με 

την ακόλουθη κλίμακα: 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

Κλιμάκιο 
εισοδήματος 

(ευρώ) 

Φορολογικός 
συντελεστής 

% 

Φόρος 
κλιμακίου 

(ευρώ) 

Σύνολο 
Εισοδήματος 

(ευρώ) 

Σύνολο 
Φόρου (ευρώ) 

50.000 26 % 13.000 50.000 13.000 
Υπερβάλλον 33 %    

Για νέες ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις ή νέους ελεύθερους επαγγελματίες με πρώτη 

δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1 ης Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία (3) πρώτα 

έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου 

κλιμακίου της παραπάνω κλίμακας μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) και 

μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ εισόδημα. 

 γ) Το εισόδημα από ατομική γεωργική επιχείρηση υποβάλλεται σε φόρο με 

συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%). Ειδικά για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 

2013) για το δηλωθέν εισόδημα από ατομική γεωργική επιχείρηση εφαρμόζεται 

αυτοτελώς η κλίμακα μισθωτών - συνταξιούχων. 
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 δ) Τα εισοδήματα από μισθώσεις ακινήτων, καθώς και τα εισοδήματα από 

κινητές αξίες, εκτός από τις περιπτώσεις που με την παρακράτηση φόρου εξαντλείται 

η φορολογική υποχρέωση, υποβάλλονται σε φορολόγηση βάσει της παρακάτω 

κλίμακας: 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 

που φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις 

Κλιμάκιο 
εισοδήματος 

(ευρώ) 

Φορολογικός 
συντελεστής 

% 

Φόρος 
κλιμακίου 

(ευρώ) 

Σύνολο 
Εισοδήματος 

(ευρώ) 

Σύνολο 
Φόρου (ευρώ) 

12.000 10 % 1.200 12.000 1.200 
Υπερβάλλον 33 %    

Το ακαθάριστο ποσό από ακίνητα υποβάλλεται και σε συμπληρωματικό φόρο, ο 

οποίος υπολογίζεται με συντελεστή ενάμισι τοις εκατό (1,5%). Ειδικώς, ο συντελεστής 

του προηγούμενου εδαφίου αυξάνεται σε τρία τοις εκατό (3%), εφόσον η επιφάνεια 

κατοικίας υπερβαίνει τα τριακόσια (300) τετραγωνικά μέτρα ή πρόκειται για 

επαγγελματική μίσθωση.» 54   

 «2. Ο φόρος που προκύπτει με βάση την κλίμακα των μισθωτών και 

συνταξιούχων της παραγράφου 1 μειώνεται: 

 α) Για εισόδημα μέχρι και είκοσι μία χιλιάδες (21.000) ευρώ κατά δύο χιλιάδες 

εκατό (2.100) ευρώ. Εφόσον ο φόρος που προκύπτει είναι μικρότερος των δύο 

χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ το ποσό μείωσης περιορίζεται στο ποσό του φόρου. 

 β) Για εισόδημα πάνω από είκοσι μία χιλιάδες (21.000) ευρώ το ποσό μείωσης 

της περίπτωσης α΄ περιορίζεται κατά εκατό (100) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ 

εισοδήματος και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ. 

Προκειμένου να διατηρηθεί ακέραιο το ποσό της μείωσης του φόρου, ο 

φορολογούμενος απαιτείται να προσκομίσει αποδείξεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα 

με τις διατάξεις των Κανόνων Απεικόνισης Συναλλαγών ή σε χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών, τις οποίες πραγματοποιεί ο 

ίδιος, η σύζυγός του ή τα τέκνα που τους βαρύνουν. Στις πιο πάνω δαπάνες 

περιλαμβάνονται αγαθά και υπηρεσίες που ανήκουν στις ομάδες 1, 2, 3, 4 (μόνο 

υπηρεσίες και είδη επισκευής και συντήρησης κατοικίας), 5, 7 (μόνο μεταφορές 

πραγμάτων, συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου-μοτοσικλέτας, ανταλλακτικά 

αυτοκινήτου, λιπαντικά-αντιψυκτικό, μίσθωση ταξί, καύσιμα οχήματος), 9 (εκτός από 

εισφορές ΕΡΤ και συνδρομητικής τηλεόρασης), 10 (μόνο δίδακτρα φροντιστηρίων και 

                                                 
54 Άρθρο 9 § 1 ν. 2238/1994 (κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον ν. 4261/2014) 
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ξένων γλωσσών), 11 και 12 (εκτός κάθε είδους ασφάλισης), όπως ορίζονται στη 

σχετική ταξινόμηση για το Γενικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Σε 

καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες ιατρικής και νοσοκομειακής 

περίθαλψης, η καταβαλλόμενη διατροφή, οι δωρεές και οι δαπάνες για την απόκτηση 

περιουσιακών στοιχείων. 

 Το ποσό των αποδείξεων δαπανών, που απαιτείται να προσκομισθούν, ορίζεται 

σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του δηλούμενου και φορολογούμενου με 

την κλίμακα της παραγράφου αυτής ατομικού εισοδήματος. Το ποσό των αποδείξεων 

που προσκομίζεται δεν απαιτείται να υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες πεντακόσια (10.500) 

ευρώ. Οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί γίνονται αποδεκτές μόνον εφόσον έχουν 

περιληφθεί στην εμπρόθεσμη δήλωση, λογίζονται συνολικά και για τους δύο συζύγους 

και επιμερίζονται μεταξύ τους ανάλογα με το δηλούμενο και φορολογούμενο 

σύμφωνα με την κλίμακα της παραγράφου αυτής ατομικό εισόδημα. 

 Στην περίπτωση που δεν προσκομίζεται το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων 

αγορών, τότε ο φόρος προσαυξάνεται κατά τη θετική διαφορά μεταξύ του 

απαιτούμενου ποσού αποδείξεων, με ανώτατο όριο τις δέκα χιλιάδες πεντακόσια 

(10.500) ευρώ και του προσκομισθέντος ποσού αποδείξεων, η οποία 

πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 22%. Εξαιρούνται της υποχρέωσης προσκόμισης 

αποδείξεων οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή εκτός Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και τα λοιπά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 47 

του ΚΦΕ, όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας, σε ψυχιατρικά καταστήματα και οι 

φυλακισμένοι.» 55   

 «3. Το ποσό του φόρου που προκύπτει σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της 

παραγράφου 1 και την παράγραφο 2 μειώνεται κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) 

για κάθε καταβαλλόμενη από τις ακόλουθες δαπάνες: 

 α) Των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογουμένου 

και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν κατά το μέρος που δεν καλύπτονται από 

ασφαλιστικά ταμεία ή/και ασφαλιστικές εταιρείες και υπερβαίνουν το πέντε τοις εκατό 

(5%) του φορολογούμενου εισοδήματος. Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί 

τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. Ως έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης 

θεωρούνται: 

                                                 
55 Άρθρο 9 § 2 ν. 2238/1994 (κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον ν. 4110/2013) 
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 αα) οι αμοιβές που καταβάλλονται σε ιατρούς και ιατρικά κέντρα όλων των 

ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, καθώς και οι αμοιβές που 

καταβάλλονται σε οδοντιάτρους, ορθοδοντικούς, γναθοχειρουργούς για 

οδοντοθεραπεία, οδοντοπροσθετική και γναθοχειρουργική, 

 ββ) τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή 

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

ιατρικών αναγκών, 

 γγ) τα έξοδα για φαρμακευτική περίθαλψη γενικά, 

 δδ) οι αμοιβές που καταβάλλονται σε νοσοκόμο για την παροχή υπηρεσιών σε 

ασθενή κατά τη νοσηλεία του σε νοσοκομείο ή κλινική ή στο σπίτι, 

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

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

οποία είναι αναγκαία για τη φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού, 

 στστ) τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης των τέκνων με ειδικές ανάγκες που 

παρουσιάζουν αναπηρία σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) και άνω με βάση τη 

γνωμάτευση των οικείων υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης 

Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή της Ανωτάτης του Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής 

(Α.Σ.Υ.Ε.), εφόσον το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν 

υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, καθώς και η δαπάνη τους για 

δίδακτρα ή τροφεία που καταβάλλονται γι΄ αυτά τα τέκνα σε ειδικές για την πάθησή 

τους σχολές ή θεραπευτήρια, 

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

σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων, οι οποίες λειτουργούν νόμιμα. 

 Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για έξοδα ιατρικής και 

νοσοκομειακής περίθαλψης των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 7, τα οποία 

συνοικούν με τον φορολογούμενο και παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό 

(67%) και άνω με βάση τη γνωμάτευση των οικείων υγειονομικών επιτροπών του 

ΚΕΠΑ Α.Σ.Υ.Ε. και έχουν αποκτήσει ετήσιο εισόδημα πάνω από έξι χιλιάδες (6.000) 

ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, εκπίπτει το ποσό των εξόδων ιατρικής και 

νοσοκομειακής περίθαλψης που υπερβαίνει το συνολικό ετήσιο καθαρό πραγματικό, 

φορολογούμενο με τις γενικές διατάξεις ή με ειδικό τρόπο ή απαλλασσόμενο ή 

τεκμαρτό εισόδημα των προσώπων αυτών. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται και οι 

αντίστοιχες δαπάνες που αφορούν τα τέκνα που ορίζονται στο άρθρο 7 στην 
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περίπτωση που καταβάλλονται από γονέα που δεν συνοικεί μαζί τους, λόγω διάζευξης 

με τον άλλο γονέα. 

 Το ποσό της κάθε δαπάνης της περίπτωσης αυτής, η οποία υπολογίζεται 

αθροιστικά και για τους δύο συζύγους, μειώνει το φόρο, μόνο εφόσον έχει περιληφθεί 

στην αρχική δήλωση και 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 ή συμπληρωματική μέχρι τη λήξη της προθεσμίας.» 
56   

 «γ) Των χρηματικών ποσών που καταβάλλονται από τον φορολογούμενο λόγω 

δωρεάς προς: 

 αα) τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής 

Συνοχής, τους ιερούς ναούς, τις ιερές μονές του Αγίου Όρους, το Οικουμενικό 

Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων, 

την Ιερά Μονή Σινά, την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, τα δημοτικά νοσοκομεία 

και τα νοσοκομεία που είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται 

από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, 

 ββ) τα κοινωφελή ιδρύματα, τα σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 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, 

τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς που διέπονται από το Ν. 1514/1985 (Α΄ 

13) και τα ερευνητικά κέντρα που αποτελούν ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 

δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 

 γγ) τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 

δικαίου που νόμιμα υπάρχουν 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 προεδρικό διάταγμα μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και 

Πολιτισμού και Τουρισμού καθορίζονται τα νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν 
                                                 
56 Άρθρο 9 § 3 περ.α΄ ν. 2238/1994 (κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον ν. 4141/2013) 
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πολιτιστικούς σκοπούς, καθώς και οι διαδικασίες ελέγχου τους από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. 

 Τα ποσά των δωρεών και των χορηγιών της περίπτωσης γ΄ λαμβάνονται υπόψη 

μόνο εφόσον έχουν κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό του νομικού προσώπου, που 

πρέπει να ανοιχθεί για το σκοπό αυτόν σε πιστωτικό ίδρυμα που νόμιμα λειτουργεί 

στην Ελλάδα. 

 Το γραμμάτιο είσπραξης του πιστωτικού ιδρύματος που εκδίδεται πρέπει να 

αναφέρει τα στοιχεία του δωρητή ή χορηγού και δωρεοδόχου, το ποσό της δωρεάς ή 

χορηγίας αριθμητικώς και ολογράφως, την ημερομηνία κατάθεσής του και την 

υπογραφή του δωρητή ή χορηγού, κατά περίπτωση.» 57   

 «4. Εξαιρετικά, το ποσό του φόρου που προκύπτει σύμφωνα με την παράγραφο 

1 μειώνεται κατά διακόσια (200) ευρώ, για τον ίδιο φορολογούμενο και για καθένα 

από τα πρόσωπα που συνοικούν με αυτόν ή τον βαρύνουν, εφόσον: 

 α) Παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω με βάση τη 

γνωμάτευση των οικείων υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης 

Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή της Ανωτάτης του Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής 

(Α.Σ.Υ.Ε.). Δεν λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία. 

 β) 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 (Α΄ 286) και του Ν.Δ. 330/1947 (Α΄ 84). 

 γ) 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. 

 δ) Παίρνουν σύνταξη από το δημόσιο ταμείο ως ανάπηροι ή θύματα εθνικής 

αντίστασης ή εμφυλίου πολέμου σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 1543/1985 (Α΄ 

73) και 1863/1985 (Α΄ 204), όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 1976/1991 (Α΄ 184).» 58   

                                                 
57 Άρθρο 9 § 3 περ.γ΄ ν. 2238/1994 (κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον ν. 4110/2013) 
58 Άρθρο 9 § 4 ν. 2238/1994 (κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον ν. 4110/2013) 
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 «11. Όσοι κατοικούν στην αλλοδαπή και αποκτούν εισόδημα από πηγή που 

βρίσκεται στην Ελλάδα δεν δικαιούνται τις μειώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 

2, 3 και 4. Από τη διάταξη αυτή εξαιρούνται οι κάτοικοι των κρατών - μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα πλέον του ενενήντα τοις 

εκατό (90%) του συνολικού εισοδήματός τους. » 59   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 Άρθρο 9 § 11 ν. 2238/1994 (κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον ν. 4110/2013) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Ν. 4172/2013 

8.1 Άρθρο 15 _ Φορολογικός Συντελεστής  

Εισόδημα Από Μισθωτή Εργασία Και Συντάξεις 

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

φόρο, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:60 

Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις, Επιχειρηματική 
Δραστηριότητα) σε ευρώ 

Φορ. Συντελεστής 
 

0-20.000 22% 
 

20.001 - 30.000 29% 
 

30.001 -40.000 37% 
 

40.001 - 45% 
 

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

που αποκτούν: 

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

οποίο φορολογείται με φορολογικό συντελεστή 15% και 

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

το οποίο φορολογείται με φορολογικό συντελεστή 10%.»61  

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

φορολογείται αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, κάθε εφάπαξ 

αποζημίωση που παρέχεται από οποιονδήποτε φορέα και για οποιονδήποτε λόγο 

διακοπής της σχέσεως εργασίας ή άλλης σύμβασης, η οποία συνδέει το φορέα με τον 

δικαιούχο της αποζημίωσης. 

Ο φόρος υπολογίζεται, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:62   

Κλιμάκιο αποζημίωσης (ευρώ) Φορολογικός Συντελεστής 
 

<60.000 0% 
60.000,01- 100.000 10% 
100.000,01- 150.000 20% 

>150.000 30% 

                                                 
60 Άρθρο 15 § 1 ν. 4172/2013 (κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον ν. 4387/2016 & ισχύει για εισοδήματα 
που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και μετά)  
61 Άρθρο 15 § 2 ν. 4172/2013 
62 Άρθρο 15 § 3 ν. 4172/2013 
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 «4. Το ασφάλισμα που καταβάλλεται στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστήριων 

συνταξιοδοτικών συμβολαίων φορολογείται αυτοτελώς: 

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

καταβαλλόμενη παροχή. 

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

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

εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή κατά το μέρος που υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες 

(40.000) ευρώ. 

 Οι συντελεστές των ανωτέρω περιπτώσεων αυξάνονται κατά πενήντα τοις 

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

Δεν θεωρείται πρόωρη εξαγορά κάθε καταβολή που πραγματοποιείται σε εργαζόμενο 

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

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

εργαζομένου, όπως σε περίπτωση απόλυσης του εργαζομένου ή πτώχευσης του 

εργοδότη. »63  

 «5. Για τους φορολογούμενους που κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό, 

σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) 

κατοίκους, το φορολογητέο εισόδημα του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας της 

παραγράφου 1 αυξάνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), προκειμένου να υπολογιστεί 

το ποσό του φόρου που αναλογεί στο εισόδημά τους. 

 Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 

2015.»64  

 

 

8.2 Άρθρο 29 _ Φορολογικός Συντελεστής  

Κέρδη Από Επιχειρηματική Δραστηριότητα  

«1. Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται με την κλίμακα της 

παραγράφου 1 του άρθρου 15, αφού προστεθούν σε τυχόν εισοδήματα από μισθούς 

και συντάξεις. Για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν εφαρμόζονται οι 

μειώσεις του άρθρου 16.  Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από ατομική 

επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ, μαζί με 

                                                 
63 Άρθρο 15 § 4 ν. 4172/2013 (κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον ν. 4254/2014) 
64 Άρθρο 15 § 5 ν. 4172/2013 (κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον ν. 4223/2013) 
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εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα, υπολογίζεται η μείωση του φόρου που 

προβλέπεται στο άρθρο 16 αλλά μόνον στο εισόδημα που αποκτάται από την αγροτική 

δραστηριότητα. Εφόσον, μαζί με τα εισοδήματα του προηγούμενου εδαφίου αποκτάται 

και εισόδημα από μισθωτή εργασία ή συντάξεις, η μείωση του φόρου θα είναι αυτή 

που αναλογεί στο μέρος του εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία και 

συντάξεις, καθώς και αγροτική δραστηριότητα. » 65    

 «2. Για τα φυσικά πρόσωπα με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1 

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

φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας της παρ. 1 μειώνεται 

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

επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. »66   

 «3. Τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται αυτοτελώς με 

την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15.   

 Ο φόρος που προκύπτει για το εισόδημα από ατομική αγροτική επιχείρηση 

μειώνεται κατά το ποσό που προβλέπεται στο άρθρο 16.   

 Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από μισθούς και συντάξεις μαζί με 

εισόδημα ατομικής αγροτικής επιχείρησης, η μείωση φόρου υπολογίζεται μία φορά για 

το σύνολο των εισοδημάτων.   

 Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις 

ή και από ατομική αγροτική επιχείρηση μαζί με εισόδημα από λοιπές κατηγορίες, η 

μείωση του φόρου θα είναι αυτή που αναλογεί μόνο στο μέρος του εισοδήματος που 

προέρχεται αποκλειστικά από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή και από ατομική 

αγροτική επιχείρηση.   

 Η μείωση του φόρου της παρούσας παραγράφου για τους ασκούντες αγροτική 

επιχειρηματική δραστηριότητα εφαρμόζεται μόνο για τους κατ΄ επάγγελμα αγρότες, 

όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, εφόσον τουλάχιστον το 50% του 

εισοδήματός τους προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα. »67   

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

21 φορολογείται με συντελεστή τριάντα τρία τοις εκατό (33%).»68   

                                                 
65 Άρθρο 29§1  ν. 4172/2013 (κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον ν. 4389/2016& ισχύει για εισοδήματα 
που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και μετά)   
66 Άρθρο 29§2  ν. 4172/2013 
67 Άρθρο 29§3  ν. 4172/2013 (κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον ν. 4389/2016& ισχύει για εισοδήματα 
που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και μετά)  
68 Άρθρο 29§4  ν. 4172/2013 
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 «5. Για τους φορολογούμενους που κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό 

σύμφωνα με την τελευταία απογραφή κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) 

κατοίκους, το φορολογητέο εισόδημα του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας της 

παραγράφου 1 αυξάνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), προκειμένου να υπολογιστεί 

το ποσό του φόρου που αναλογεί στο εισόδημά τους.  Η διάταξη του προηγούμενου 

εδαφίου ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015. »69   

 «6. Τα κέρδη των φυσικών προσώπων και των ατομικών επιχειρήσεων που 

εμπίπτουν στην έννοια των πολύ μικρών επιχειρήσεων, όπως ορίζονται στη Σύσταση 

2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, από τη διάθεση παραγόμενης 

ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρεία «Δ.Ε.Η. Α.Ε». ή άλλο προμηθευτή, μετά από 

την ένταξή τους στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων 

μέχρι δέκα (10) Kw», κατόπιν απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την 

παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 3468/2006 (Α΄ 8), απαλλάσσονται του φόρου. » 70  

 

 

8.3 Άρθρο 40 _ Φορολογικός Συντελεστής  

Εισόδημα Από Κεφάλαιο 

1. Τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%).71   

2. Οι τόκοι φορολογούνται με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%).72  

3. Τα δικαιώματα φορολογούνται με συντελεστή είκοσι (20%)73   

4. Το εισόδημα από ακίνητη περιουσία φορολογείται αυτοτελώς, σύμφωνα με την 

ακόλουθη κλίμακα:74   

Εισόδημα από ακίνητη περιουσία (ευρώ) Συντελεστής % 
0-12.000 

12.001 -35.000 
35.001- 

15% 
35% 
45% 

 

 

 

                                                 
69 Άρθρο 29§5 ν. 4172/2013 (κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον ν. 4223/2013) 
70 Άρθρο 29§6  ν. 4172/2013 (κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον ν. 4223/2013) 
71 Άρθρο 40§1  ν. 4172/2013 (κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον ν. 4389/2016& ισχύει για εισοδήματα 
που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2017 και μετά)  
72 Άρθρο 40§2  ν. 4172/2013 
73 Άρθρο 40§3  ν. 4172/2013 
74 Άρθρο 40§4  ν. 4172/2013 (κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον ν. 4387/2016) 
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8.4 Άρθρο 43 _ Φορολογικός Συντελεστής 75 

Εισόδημα Από Υπεραξία Μεταβίβασης Κεφαλαίου 

Το εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου φορολογείται με συντελεστή 

δεκαπέντε τοις εκατό (15%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
75 Άρθρο 43 ν. 4172/2013   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

Ν. 2238/1994 & Ν. 4172/2013 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ  

9.1 Σύγκριση Φορολογικών Συντελεστών Των Δύο Νομοθετημάτων 

Αναφορικά με τους Φορολογικούς Συντελεστές όπως αυτοί εφαρμόστηκαν στην 

χρήση 2013 με τον ν. 2238/1994 ή θα εφαρμοστούν για το φορολογικό έτος 2016 με 

τον ν. 4172/2013 σε κάθε κατηγορία εισοδήματος, επιχειρείται κάτωθι σχετική 

σύγκριση: 

Πίνακας 9.1 

4172/2013 2238/1994 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 76 

 ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 77 

Εισόδημα 
(Μισθοί, 

Συντάξεις, 
Επιχειρηματική 

Δραστηριότητα) σε 
ευρώ 

Φορ. 
Συντελεστής 

 

 
 

Κλιμάκιο 
εισοδήματος 

(ευρώ) 

Φορ. 
συντελεστής

Φόρος 
κλιμακίου 

(ευρώ) 

Σύνολο 
Εισοδήματος 

(ευρώ) 

Σύνολο 
Φόρου 
(ευρώ) 

0-20.000 22%  25.000 22 % 5.500 25.000 5.500 
20.001 - 30.000 29%  17.000 32 % 5.440 42.000 10.940 
30.001 -40.000 37%  Υπερβάλλον 42 %    

40.001 - 45%   
   Όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων 

κατά το οικονομικό έτος 2014 δεν υπερβαίνει το ποσό 
των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ή το τεκμαρτό τους 
εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ και 
εφόσον αυτοί δεν ασκούν ατομική επιχείρηση ή 
ελευθέριο επάγγελμα και δεν αποκτούν εισόδημα από 
ακίνητα, τα εισοδήματά τους αυτά φορολογούνται με 
την κλίμακα των μισθωτών συνταξιούχων.78 

Διατηρούνται οι φορολογικοί συντελεστές και τα κλιμάκια που εφαρμόζονται σε 

αποζημίωση που παρέχεται σε δικαιούχο λόγω διακοπής σχέσεως εργασίας, καθώς και 

οι φορολογικοί συντελεστές για τα εισοδήματα αξιωματικών και κατώτερου 

                                                 
76 Άρθρο 15 §1 ν. 4172/2013 (κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον ν. 4387/2016 & ισχύει για εισοδήματα 
που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και μετά) 
77 Άρθρο 9 §1 περ. α΄ ν. 2238/1994 (κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον ν. 4110/2013 & ισχύει για 
εισοδήματα που αποκτώνται από τη χρήση 2013 και μετά) 
78

Άρθρο 9 §1 περ. α΄ τελευταίο εδάφιο του ν. 2238/1994 (κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον ν. 
4261/2014 & ισχύει από 05/05/2014 και μετά) 
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πληρώματος που υπηρετούν σε πλοία του εμπορικού ναυτικού και, τέλος, η διάταξη 

για τα εισοδήματα φορολογουμένων που κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό, 

σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) 

κατοίκους, μεταφέρθηκε από την § 1 του άρθρου 118 του ν. 2238/1994 και ίσχυε μέχρι 

την 31η Δεκεμβρίου 2015 

Πίνακας 9.2 

4172/2013 2238/1994 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 
ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 79 

 ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ  80 

Εισόδημα 
(Μισθοί, 

Συντάξεις, 
Επιχειρηματική 

Δραστηριότητα) σε 
ευρώ 

Φορ. 
Συντελεστής 

 

 
 

Κλιμάκιο 
εισοδήματος 

(ευρώ) 

Φορ. 
συντελεστής

Φόρος 
κλιμακίου 

(ευρώ) 

Σύνολο 
Εισοδήματος 

(ευρώ) 

Σύνολο 
Φόρου 
(ευρώ) 

0-20.000 22%  50.000 26 % 13.000 50.000 13.000 
20.001 - 30.000 29%  Υπερβάλλον 33 %    
30.001 -40.000 37%   

40.001 - 45%  Ειδικά για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) για 
το δηλωθέν εισόδημα από ατομική γεωργική 
επιχείρηση εφαρμόζεται αυτοτελώς η κλίμακα 
μισθωτών - συνταξιούχων.  81 

   
Τα κέρδη από ατομική αγροτική 
επιχείρηση φορολογούνται 
αυτοτελώς με την κλίμακα της 
παραγράφου 1 του άρθρου 15. 82 

  

 

Στον ν. 4172/2013 άρθρο 29 §4 ορίζεται φορολογικός συντελεστής 33% των 

εισοδημάτων από προσαύξηση περιουσίας της παραγράφου 4 του άρθρου 21,  

Διατηρείται η διάταξη: 

- για τα εισοδήματα φορολογουμένων που κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό, 

σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) 

κατοίκους η οποία μεταφέρθηκε από την § 1 του άρθρου 118 του ν. 2238/1994 και 

ίσχυε μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015. 

                                                 
79 Άρθρο 29 §1 ν. 4172/2013 (κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον ν. 4387/2016 & ισχύει για εισοδήματα 
που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και μετά) 
80Άρθρο 9 §1 περ. β΄ ν. 2238/1994 (κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον ν. 4110/2013 & ισχύει από την 
χρήση 2013 και μετά) 
81 Άρθρο 9 §1 περ. γ΄ δεύτερο εδάφιο ν. 2238/1994 (κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον ν. 4110/2013 & 
ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την χρήση 2013 και μετά) 
82 Άρθρο 29 §3 ν. 4172/2013 (κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον ν. 4387/2016 & ισχύει για τα 
εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και μετά) 
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-για τα κέρδη των φυσικών προσώπων και των ατομικών επιχειρήσεων από τη διάθεση 

παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρεία «Δ.Ε.Η. Α.Ε». ή άλλο 

προμηθευτή. 

-για τα φυσικά πρόσωπα με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1ης 

Ιανουαρίου 2013. 

Πίνακας 9.3 

4172/2013 2238/1994 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

 ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ 

ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ  83 

που φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις 

Εισοδήματα από 
Μερίσματα  84 

10%  
 

Κλιμάκιο 
εισοδήματος 

(ευρώ) 

Φορ. 
συντελεστής 

Φόρος 
κλιμακίου 

(ευρώ) 

Σύνολο 
Εισοδήματος 

(ευρώ) 

Σύνολο 
Φόρου 
(ευρώ) 

Εισοδήματα από 
Τόκους 

15%  12.000 10 %  1.200 12.000 1.200 

Εισοδήματα από 
Δικαιώματα 

20%  Υπερβάλλον 33 %    

Εισοδήματα από 
ακίνητη περιουσία85 

 
0-12.000 

12.001 -35.000 
35.001- 

 
 

 
 
 

15% 
35% 
45% 

 
 
 
Το ακαθάριστο ποσό από ακίνητα υποβάλλεται και σε 
συμπληρωματικό φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με 
συντελεστή ενάμισι τοις εκατό (1,5%). Ειδικώς, ο 
συντελεστής του προηγούμενου εδαφίου αυξάνεται σε 
τρία τοις εκατό (3%), εφόσον η επιφάνεια κατοικίας 
υπερβαίνει τα τριακόσια (300) τετραγωνικά μέτρα ή 
πρόκειται για επαγγελματική μίσθωση. 

Στον ν. 4172/2013 σχετικά με το ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα δεν προβλέπεται 

πλέον συμπληρωματικός φόρος. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
83

Άρθρο 9 §1 περ. δ΄ ν. 2238/1994 (κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον ν. 4110/2013 & ισχύει για τα 
εισοδήματα που αποκτώνται από την χρήση 2013 και μετά) 
84 Άρθρο 40 §1 ν. 4172/2013 όπως ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται μέχρι και το φορολογικό 
έτος 2016 (πριν την τροποποίησή του από τους νόμους 4387/2016 & 4389/2016)  
85Άρθρο 40 §4 ν. 4172/2013 (κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον ν. 4387/2016 & ισχύει για τα 
εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και μετά) 
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Πίνακας 9.4 
4172/2013  2238/1994 

Άρθρο 43 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 

ΥΠΕΡΑΞΙΑ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Φορολογικός 
Συντελεστής 

 Άρθρο 13 
Αυτοτελής φορολόγηση 

εισοδήματος από επιχειρήσεις ή 
επαγγέλματα 

Φορολογικός 
Συντελεστής 

15%  Κέρδος από μεταβίβαση ολόκληρης 
επιχείρησης ή εταιρικών μεριδίων 

20% 

   Κέρδος από μεταβίβαση από επαχθή αιτία 
ατομικής επιχείρησης ή μεριδίου 
ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας από 
γονέα προς τέκνα ή από σύζυγο σε 
σύζυγο, λόγω συνταξιοδότησης του 
μεταβιβάζοντος 

_ 

   Κέρδος από μεταβίβαση από επαχθή αιτία 
μεριδίου ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης 
εταιρίας από γονέα προς τέκνα ή από 
σύζυγο σε σύζυγο, λόγω συνταξιοδότησης 
του μεταβιβάζοντος αλλά  η ομόρρυθμη ή 
ετερόρρυθμη εταιρία διαθέτει ακίνητο 
στα πάγια περιουσιακά της στοιχεία 

η αντικειμενική 
αξία του 
ακινήτου, 

φορολογείται με 
συντελεστή 5% 

επί του ποσοστού 
του μεριδίου που 
μεταβιβάζεται. 

   Κέρδος από μεταβίβαση από επαχθή αιτία 
ατομικής επιχείρησης ή μεριδίου 
προσωπικής εταιρείας ή εταιρείας 
περιορισμένης ευθύνης από δικαιούχο με 
Α΄ βαθμό συγγένειας  

5% 

   Κέρδος από μεταβίβαση από επαχθή αιτία 
ατομικής επιχείρησης ή μεριδίου 
προσωπικής εταιρείας ή εταιρείας 
περιορισμένης ευθύνης από δικαιούχο με 
Β΄ βαθμό συγγένειας  

10% 

   Κέρδος από μεταβίβαση δικαιωμάτων 20% 
   Εισόδημα ποσού που καταβάλλεται, πέρα 

από τα μισθώματα, από το μισθωτή προς 
τον εκμισθωτή, σε περίπτωση μίσθωσης 
ακινήτου 

20% 

   Υπεραξία που προκύπτει από τη 
μεταβίβαση μετοχών ημεδαπών & 
αλλοδαπών ανωνύμων εταιρειών μη 
εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών 
& σε διεθνώς αναγνωρισμένο 
χρηματιστηριακό θεσμό 

20% 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 

Ν. 4172/2013 

10.1 Άρθρο 12 _ Εισόδημα Από Μισθωτή Εργασία Και Συντάξεις 

Στο άρθρο 12 του ν. 4172/2013 (κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον ν. 4254/2014) 

επιχειρείται ο σαφής προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος από μισθωτή 

εργασία και συντάξεις.  Για τον λόγο αυτό γίνεται ιδιαίτερη μνεία και ανάλυση της 

έννοιας της εργασιακής σχέσεις και πότε αυτή υφίσταται, προκειμένου έτσι να 

καθορίζεται σαφώς η προέλευση του εισοδήματος, ανάλυση που δεν περιλαμβάνονταν 

σε αντίστοιχα άρθρα του ν. 2238/1994.   

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

πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες:  

 α) στο πλαίσιο σύμβασης εργασίας, σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο,  

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

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

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

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

μισθολογίων των υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου,  

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

νομικής οντότητας,  

 ε) ως δικηγόρος έναντι πάγιας αντιμισθίας για την παροχή νομικών 

υπηρεσιών,» 86   

 Περαιτέρω στην παράγραφο 2 περ. στ. προβλέπονται οι προϋποθέσεις βάσει 

των οποίων υφίσταται εργασιακή σχέση όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες 

βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου με φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες.  Συγκεκριμένα: 

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

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

ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) 

του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα 

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

                                                 
86 Άρθρο 12 § 2 περ. α, β, γ, δ, ε ν. 4172/2013  
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υπηρεσίες και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα, ούτε διατηρεί επαγγελματική 

εγκατάσταση που είναι διαφορετική από την κατοικία του.  

 Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο 

φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία, σύμφωνα με μία από τις 

περιπτώσεις α΄ έως ε΄ του παρόντος άρθρου.   

 Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα μπορούν να προβλέπονται περαιτέρω 

προϋποθέσεις και να καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή 

αυτής της περίπτωσης. » 87   

 

 

10.2 Άρθρο 13 _ Παροχές Σε Είδος 

To άρθρο 13 του ν. 4172/2013 παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.   

 «Οποιεσδήποτε παροχές σε είδος που λαμβάνει ο εργαζόμενος ή συγγενικό του 

πρόσωπο εφόσον η συνολική αξία του υπερβαίνει το ποσό των 300 € φορολογείται 

(Υπολογίζεται η αγοραία αξία).   

 Επίσης φορολογείται το Εταιρικό αυτοκίνητο υπολογιζόμενο σε ποσοστό 30% 

χρηματοδοτικού κόστους που αντιστοιχεί στην αγορά του οχήματος ή το μισθώματός 

του κόστους που εγγράφεται στα βιβλία του εργοδότη (μειωμένο κατά την απόσβεση 

κλπ).   

 Παραχώρηση κατοικίας.  Φορολογείται επίσης το ποσό μισθώματος που 

καταβάλλει η επιχείρηση υπολογιζόμενο στο 3% της αντικειμενικής αξίας του 

ακινήτου.   

 Επίσης φορολογούνται τα Stock options (Ως χρόνος φορολογίας λαμβάνεται 

ο χρόνος άσκησης δικαιώματος ως τιμή λαμβάνεται η Τιμή κλεισίματος μετοχής στο 

χρηματιστήριο μειωμένη κατά την τιμή διάθεσης του δικαιώματος).   

 Δάνεια.  Ως προς τα δάνεια ισχύουν τα εξής:  όταν αυτά δίνονται χωρίς 

έγγραφη σύμβαση, όλο το ποσό του δανείου θεωρείται παροχή σε είδος και 

φορολογείται.   

 Επίσης η τοποθέτηση κάθε είδους διαφημιστικών επιγραφών. Το εισόδημα, σε 

χρήμα ή σε είδος, που προκύπτει από την εκμίσθωση ή την ιδιοχρησιμοποίηση ή τη 

δωρεάν παραχώρηση χρήσης  γης και ακινήτων.  Ειδικότερα.  Εκμίσθωση ή 

υπεκμίσθωση ή παραχώρηση.  Με έγγραφη σύμβαση η διαφορά των τόκων μεταξύ 
                                                 
87 Άρθρο 12 § 2 περ. στ ν. 4172/2013 (κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον ν. 4254/2014) 
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που θα κατέβαλε ο δικαιούχος (με επιτόκιο αγοράς) και το ποσό των τόκων που τυχόν 

κατέβαλε.» 88   

 Σημειώνεται ότι βάσει του νόμου 4389/2016 όπως αυτός κωδικοποίησε το 

άρθρο 13 § 2 ν. 4172/2013 το ποσοστό χρηματοδοτικού κόστους που αντιστοιχεί στην 

αγορά του οχήματος ή του μισθώματος του κόστους που εγγράφεται στα βιβλία του 

εργοδότη βάσει του οποίου φορολογείται το εταιρικό αυτοκίνητο έχει μεταβληθεί από 

30% σε 80 %. 

 Βάσει του άρθρου 13 του ν. 4172/2013 παρατηρούμε ότι ο τρόπος 

υπολογισμού των παροχών σε είδος έχει μεταβληθεί με σημαντικότερο παράδειγμα 

αυτό των εταιρικών αυτοκινήτων.  Τέλος, σημειώνουμε ότι με τον νέο ΚΦΕ, παροχή 

σε είδος αποτελεί και το δάνειο που θα ζητήσει και θα λάβει ο εργαζόμενος ή εταίρος 

ακόμη και αν η πρόκειται για προκαταβολή μισθού αρκεί αυτή να ξεπερνάει τους τρείς 

μήνες. 

 

 

10.3 Άρθρο 14 _ Απαλλαγές Εισοδήματος Από Μισθωτή Εργασία και 

Συντάξεις 

«Με το άρθρο 14 (κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον ν. 4305/2014)  προσδιορίζονται 

και κατηγοριοποιούνται οι εξαιρέσεις και οι απαλλαγές του εισοδήματος από μισθωτή 

εργασία.  Επιπλέον, ακολουθούνται τα διεθνή πρότυπα σε σχέση με την αναγνώριση 

των επαγγελματικών δαπανών, γίνεται προσαρμογή του νομοθετικού πλαισίου με 

βάση την πρόσφατη νομολογία των δικαστηρίων (απόφαση Ολομέλειας Συμβουλίου 

Επικρατείας υπ' αριθμ.1840/2013 σχετικά με το επίδομα αλλοδαπής που χορηγείται σε 

υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών δημοσίων πολιτικών 

υπηρεσιών για την κάλυψη του αυξημένου κόστους διαβίωση στην αλλοδαπή).  

Εφαρμόζονται διεθνείς απαλλαγές για συγκεκριμένες κατηγορίες  εισοδήματος και 

καταγράφονται συγκεκριμένες απαλλαγές που χορηγούνται βάσει κοινωνικών 

κριτηρίων.» 89   

 

 

 

                                                 
88 Γκίνογλου Δημήτριος (2014), Φορολογική Λογιστική ΙΙ, σελ. 46, 47 
89 Σακέλλης Ι. Εμμανουήλ (2014), Ο Νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος & Φορολογία και 
Διάθεση Των Κερδών Και Αποθεματικών Των Εταιριών Της Χρήσης 2013, σελ. 125 
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10.4 Άρθρο 16 _ Μείωση Φόρου Εισοδήματος 

Στο άρθρο 16 του ν. 4172/2013 (κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον ν. 4387/2016)  

προβλέπεται μείωση φόρου για εισοδήματα που προκύπτουν από μισθωτή εργασία και 

συντάξεις, καθιερώνοντας με τον τρόπο αυτό φορολογικό πλεονέκτημα για την 

συγκεκριμένη κατηγορία. 

Πίνακας 10.1 

ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

4172/2013  90  2238/1994  91 
Φορολογητέο 

Εισόδημα  
Μείωση  Φορολογητέο Εισόδημα  Μείωση 

Έως 20.000 
-με ένα εξαρτώμενο 
τέκνο 
-με δύο εξαρτώμενα 
τέκνα 
-με τρία & άνω 
εξαρτώμενα τέκνα 

1.900 € 
1.950 € 

 
2.000 € 

 
2.100 € 

 

 
 
Έως 21.000 
 
 

2.100 € 
 

Άνω των 20.000 Ανά 
1.000 € 
μείωση 

κατά 10 € 

 Άνω των 21.000 Ανά 1.000 € μείωση 
κατά 100 € και μέχρι 
εξαντλήσεως ποσού 

2.100 € 
 

 Στο ίδιο άρθρο και νόμο, δεν προβλέπεται προσκόμιση από τον 

φορολογούμενο αποδείξεων για δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών 

προκειμένου να διατηρηθεί ακέραιο το ποσό της μείωσης του φόρου. 

 

 

10.5 Λοιπά Άρθρα Του Κεφαλαίου "Εισόδημα Από Μισθωτή Εργασία 

Και Συντάξεις" 

Για τα άρθρα 17 (κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον ν. 4223/2013), 18, 19 του ν. 

4172/2013 που αφορούν μειώσεις του φόρου εισοδήματος, επιχειρείται σχετική 

αντιστοίχηση με τα άρθρα του ν. 2238/1994.  Συγκεκριμένα:   

 

 

                                                 
90 Άρθρο 16 §1, 2  ν. 4172/2013 (κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον ν. 4387/2016 & ισχύει για τα 
εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και μετά) 
91Άρθρο 9 §2  ν. 2238/1994 (κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον ν. 4110/2013 & ισχύει για τα εισοδήματα 
που αποκτώνται από την χρήση 2013 και μετά) 
 



59 
 

 

Πίνακας 10.2 92 

Άρθρα ν. 4172/2013 Άρθρα ν. 2238/1994 

Άρθρο 17 
Πρόσθετες μειώσεις φόρου 

Άρθρο 9 §4 
Εξαιρετική μείωση φόρου 

Άρθρο 18 
Μειώσεις φόρου για ιατρικές δαπάνες 

Άρθρο 9 §3 περ. α΄ 
Μείωση φόρου για ιατρικές δαπάνες 

Άρθρο 19 
Μειώσεις φόρου για δωρεές 

Άρθρο 9 §3 περ. γ΄ 
Μείωση φόρου για δωρεές 

Άρθρο 20 
Πίστωση φόρου και ρυθμίσεις για τους 
φορολογούμενους που δεν έχουν τη 
φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα 

Άρθρο 9 §11  
Μη δικαιούχοι των μειώσεων του 
φόρου 
 

Πηγή: Χρήστος Ν. Τότσης - 2016 - Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος 

4172/2013 - σελ. 687 

Από την σύγκριση των προαναφερόμενων άρθρων προκύπτει ότι το τοπίο στις 

μειώσεις φόρου εισοδήματος έχει αλλάξει άρδην δεδομένου ότι με τον ν. 4172/2013 

έχουν εφαρμογή, αποκλειστικά, οι κάτωθι μειώσεις: 

 

άρθρο 17 του ν. 4172/2013 93 

Πρόσθετη μείωση φόρου ποσού διακοσίων (200) ευρώ προβλέπεται για το 

φορολογούμενο και τα εξαρτώμενα μέλη του. 

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

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

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

λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία, 

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

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

πολεμική περίοδο, 

γ) θύματα πολέμου ή τρομοκρατικών ενεργειών που δικαιούνται να λαμβάνουν 

σύνταξη από πολεμική αιτία, συμπεριλαμβανομένων μελών των οικογενειών 

αξιωματικών και οπλιτών που απεβίωσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης 

υπηρεσίας, τα οποία δικαιούνται να λαμβάνουν σύνταξη από τον Κρατικό 

Προϋπολογισμό. 

                                                 
92 Τότσης Ν. Χρήστος (2016),  Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος 4172/2013,  σελ. 687 
93 Άρθρο 17 ν. 4172/2013 (κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον ν. 4223/2013) 
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δ) πρόσωπα που δικαιούνται σύνταξη από το δημόσιο ταμείο ως ανάπηροι ή θύματα 

εθνικής αντίστασης ή εμφυλίου πολέμου. 

 

άρθρο 18 §1 του ν. 4172/2013 

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

ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, εφόσον αυτά υπερβαίνουν το πέντε τοις 

εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος του φορολογούμενου. Το ποσό της 

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

(3.000) ευρώ. 

 

άρθρο 19 §1 του ν. 4172/2013 

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

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

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

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

(5%) του φορολογητέου εισοδήματος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 

ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Ν. 4172/2013 

11.1 Άρθρο 21 _ Κέρδη Από Επιχειρηματική Δραστηριότητα 

Στο άρθρο 21 § 1 του ν. 4172/2013 (κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον ν. 4387/2016)  

ορίζεται το φορολογητέο κέρδος ως το αποτέλεσμα των εσόδων από επιχειρηματική 

δραστηριότητα μετά την αφαίρεση των σχετικών δαπανών, αποσβέσεων και 

προβλέψεων. 

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παράγραφος 3 (κωδικοποιημένο σύμφωνα 

με τον ν. 4316/2014)  του ίδιου ως άνω νόμου και άρθρου, όπου ορίζεται η έννοια της 

επιχειρηματικής συναλλαγής, καθώς και η παράγραφος 4 βάσει της οποίας «Κάθε 

προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από παράνομη ή αδικαιολόγητη ή άγνωστη 

πηγή ή αιτία θεωρείται κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα υπό τις 

προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.» 94   

 «Κατά την προτεινόμενη παράγραφο 3, ως «επιχειρηματική συναλλαγή», το 

κέρδος από την οποία φορολογείται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, 

«θεωρείται κάθε μεμονωμένη ή συμπτωματική πράξη με την οποία πραγματοποιείται 

συναλλαγή ή και η συστηματική διενέργεια πράξεων στην οικονομική αγορά με σκοπό 

την επίτευξη κέρδους. Κάθε τρεις ομοειδείς συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός 

ενός εξαμήνου θεωρούνται συστηματική διενέργεια πράξεων. Σε περίπτωση  

συναλλαγών που αφορούν ακίνητα, η περίοδος του προηγούμενου εδαφίου είναι δύο 

(2) έτη». Περαιτέρω, με το άρθρο 42 παρ. 2 του Νσχ ορίζεται ότι «κάθε εισόδημα που 

προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης» μετοχών, μεριδίων ή μερίδων σε 

προσωπικές εταιρείες, ομολόγων ή εντόκων γραμματίων, παράγωγων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων, «καθώς και μεταβίβασης ολόκληρης επιχείρησης, 

υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, εφόσον δεν συνιστά 

επιχειρηματική δραστηριότητα». Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων 

συνάγεται ότι, εφόσον φυσικό πρόσωπο προβεί εντός εξαμήνου σε περισσότερες από 

τρεις συναλλαγές επί των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων, το εισόδημά του δεν θα 

φορολογηθεί με τον συντελεστή του άρθρου 43 του Νσχ (15%), αλλά με τον 

                                                 
94 Άρθρο 21 § 4 ν. 4172/2013 
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συντελεστή του άρθρου 29 (26% και 33%), ενώ τίθεται και ζήτημα τήρησης βιβλίων 

απεικόνισης συναλλαγών.  

Με την προτεινόμενη παράγραφο 4 ορίζεται ότι «κάθε προσαύξηση περιουσίας που 

προέρχεται από άγνωστη ή μη διαρκή ή μη σταθερή πηγή ή αιτία θεωρείται κέρδος 

από επιχειρηματική δραστηριότητα υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον 

Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας». Από τον συνδυασμό της ρύθμισης αυτής, σε 

συνδυασμό με αυτή του άρθρου 7 του Νσχ, συνάγεται ότι, εφόσον προσαύξηση 

περιουσίας προέρχεται από γνωστή ή διαρκή ή σταθερή πηγή ή αιτία, η οποία δεν 

προσδιορίζεται ρητώς στον νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ως εισόδημα 

εντασσόμενο σε κάποια από τις τέσσερις κατηγορίες εισοδήματος, δεν θα υπόκειται σε 

φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων.» 95   

 

 

11.2 Άρθρο 22 _ Εκπιπτόμενες Επιχειρηματικές Δαπάνες 

Το άρθρο 22 του ν. 4172/2013 (κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον ν. 4223/2013)  ορίζει 

τις εκπιπτόμενες δαπάνες ως αυτές που πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της 

επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της, που αντιστοιχούν σε 

πραγματική συναλλαγή και, ακολούθως, εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία της 

εταιρίας και, ταυτόχρονα, αποδεικνύονται με τα σχετικά οριζόμενα δικαιολογητικά.  

Παρατηρείται, λοιπόν, στο ως άνω αναφερόμενο άρθρο σχετική ασάφεια και αοριστία 

δεδομένης της προσπάθειας που γίνεται με τον νέο ΚΦΕ για αναγνώριση 

επιχειρηματικών δαπανών βάσει γενικών προϋποθέσεων χωρίς να επιδιώκεται σαφής 

και συγκεκριμένη περιγραφή των εκπιπτόμενων δαπανών.  Αντίστοιχο άρθρο στον 

προηγούμενο ν. 2238/1994 είναι το άρθρο 31 όπου γίνεται απαρίθμηση των 

εκπιπτόμενων δαπανών.   

 Το άρθρο 22Α "Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας" 

προστέθηκε πρώτη φορά στον νέο ΚΦΕ με το άρθρο 22 §8 του ν. 4223/2013 και 

κωδικοποιήθηκε με την περίπτωση α της παρ. 8 του άρθρου 24 του Ν.4386/2016.  

Σύμφωνα με αυτό οι Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας 

προσαυξάνονται κατά 30 % και, ακολούθως, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα 

προκειμένου να προσδιοριστούν τα φορολογητέα κέρδη.  Σε περίπτωση που οι 

                                                 
95 Τότσης Ν. Χρήστος (2016), Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος 4172/2013,  Έκθεση 
Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής επί του Άρθρου 21 ν.4172/2013,  σελ. 148, 149 
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δαπάνες αφορούν πάγιο εξοπλισμό, το ποσό προσαυξάνεται κατά 30% και 

διαμερίζεται εξ ίσου στα επόμενα τρία χρόνια. 

 Το άρθρο 22Α του ν. 4172/21013 είναι σχεδόν πανομοιότυπο με το άρθρο 31 

παράγραφος 1 περ. ια΄ του ν. 2238/1994 με την μόνη διαφορά αυτή που προστέθηκε 

με την περίπτωση α της παρ. 8 του άρθρου 24 του Ν.4386/2016 όπου γίνεται σαφή 

αναφορά στις αποσβέσεις του εξοπλισμού και των οργάνων, που χρησιμοποιούνται για 

τις ανάγκες εκτέλεσης της επιστημονικής και της τεχνολογικής έρευνας, 

 

 

11.3 Άρθρο 23 _ Μη Εκπιπτόμενες Επιχειρηματικές Δαπάνες 

Με το άρθρο 23 του ν. 4172/2013 απαριθμούνται περιοριστικά οι μη εκπιπτόμενες 

δαπάνες και κατηγοριοποιούνται αυτές σε δύο ιδιαίτερες κατηγορίες και 

συγκεκριμένα, σε αυτές που δεν εκπίπτουν λόγω του είδους της δαπάνης και σε αυτές 

που δεν εκπίπτουν λόγω του ότι ξεπερνούν τα τεθέντα αριθμητικά όρια όπως αυτά 

ορίζονται στο σχετικό άρθρο.  Σε αντίθεση με τα ανωτέρω, στον απερχόμενο ν. 

2238/1994 στο άρθρο 31 § 1 καθορίζονταν το σύνολο των εκπιπτόμενων δαπανών 

όπως αυτά εξέπιπταν από τα ακαθάριστα έσοδα. 

 «Συγκεκριμένα, οι ακόλουθες δαπάνες δεν εκπίπτουν: 

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

τραπεζικά δάνεια, διατραπεζικά δάνεια, καθώς και τα ομολογιακά δάνεια που εκδίδουν 

ανώνυμες εταιρείες κατά το μέτρο που υπερβαίνουν τους τόκους που θα προέκυπταν 

εάν το επιτόκιο ήταν ίσο με το επιτόκιο των δανείων αλληλόχρεων λογαριασμών προς 

μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό αναφέρεται στο στατιστικό δελτίο 

οικονομικής συγκυρίας της Τράπεζας της Ελλάδος για την πλησιέστερη χρονική 

περίοδο πριν την ημερομηνία δανεισμού, 

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

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

τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, 

 γ) οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές, 

 δ) προβλέψεις  εκτός των οριζομένων στο άρθρο 26, 

 ε) πρόστιμα και ποινές, περιλαμβανομένων των προσαυξήσεων, 

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

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

των έκτακτων εισφορών, που επιβάλλεται για τα κέρδη από επιχειρηματική 

δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., καθώς και ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 

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

Φ.Π.Α. εισροών, 

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

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

αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, 

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

συναντήσεων που αφορούν στη σίτιση και διαμονή πελατών ή εργαζομένων της κατά 

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

κατά το μέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το μισό τοις εκατό (0,5%) 

επί του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της επιχείρησης, 

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

φιλοξενούμενων προσώπων κατά το μέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων 

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

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

επιχείρησης, 

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

εφαρμόζεται στην περίπτωση που η επιχειρηματική δραστηριότητα του 

φορολογούμενου έχει ως κύριο αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγίας και οι 

δαπάνες αυτές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής, 

 ιβ) προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες και 

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

πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη 

συνεργάσιμο ή που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, σύμφωνα με τις 

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

δαπάνες αυτές αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως 

αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίων με σκοπό τη 

φοροαποφυγή ή τη φοροδιαφυγή. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν αποκλείει 

την έκπτωση των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή 

νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή του 
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Ε.Ο.Χ., εφόσον υπάρχει η νομική βάση για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της 

Ελλάδας και αυτού του κράτους - μέλους.» 96 

  

 

11.4 Άρθρο 24 _ Φορολογικές Αποσβέσεις 

Με το άρθρο 24 ν. 4172/2013 (κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον ν. 4386/2016)  

ορίζονται οι φορολογικές αποσβέσεις και ο τρόπος διενέργειάς τους.   

 Στο άρθρο 24 §1 (κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον ν. 4223/2013) ορίζεται ότι 

το δικαίωμα να διενεργεί τις φορολογικές αποσβέσεις έχει ο ιδιοκτήτης και κύριος των 

παγίων στοιχείων του ενεργητικού και μόνο σε περίπτωση χρηματοοικονομικής 

μίσθωσης, ο μισθωτής αυτών.  Στο σημείο αυτό, επισημαίνεται και το νέο στοιχείο σε 

σχέση με τον ν. 2238/1994, ο οποίος στο άρθρο 31 §12 προέβλεπε: «Η εταιρία 

χρηματοδοτικής μίσθωσης του ν. 1665/1986 ενεργεί αποσβέσεις στα μίσθια σε ίσα 

μέρη ανάλογα με τα έτη διάρκειας της σύμβασης.». 

 Στις επόμενες παραγράφους αναλύονται θέματα σχετικά με την διενέργεια των 

φορολογικών αποσβέσεων όπως ότι ο χρόνος έναρξης των αποσβέσεων από 1/1/2014 

αρχίζει από τον επόμενο μήνα εντός του οποίου χρησιμοποιείται ή τίθεται σε χρήση το 

πάγιο, καθώς και ότι σε απόσβεση δεν υπόκεινται εδαφικές εκτάσεις, έργα τέχνης, 

αντίκες, κοσμήματα και άλλα πάγια στοιχεία ενεργητικού επιχειρήσεων που δεν 

υπόκεινται σε φθορά και αχρήστευση λόγω παλαιότητας.  Επιπλέον, ρητά αναφέρεται 

ότι οι αποσβέσεις υποχρεωτικά υπολογίζονται και εκπίπτουν σε ετήσια βάση και δεν 

επιτρέπεται η μεταφορά τους σε άλλες φορολογικές περιόδους.  Επίσης, σημειώνεται 

ότι στο κόστος κτήσης ή κατασκευής περιλαμβάνεται και το κόστος βελτίωσης 

ανανέωσης και ανακατασκευής αποκατάστασης του περιβάλλοντος. Εν συνεχεία, 

ορίζεται ότι σε περίπτωση που η αποσβέσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου της 

επιχείρησης είναι μικρότερη από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, το εν λόγω στοιχείο 

μπορεί να αποσβεστεί εξ ολοκλήρου μέσα στο φορολογικό έτος που αποκτήθηκε το 

περιουσιακό στοιχείο.  Τέλος, δίνεται η δυνατότητα στις νέες επιχειρήσεις να 

αναβάλλουν τις φορολογικές τους αποσβέσεις κατά τα πρώτα τρία χρόνια λειτουργίας 

τους.  

 Παρακάτω επιχειρείται σύγκριση συντελεστών φορολογικών αποσβέσεων του 

ν. 4172/2013 και ν. 2238/1994.  Ειδικότερα: 

                                                 
96 Άρθρο 23 ν. 4172/2013 (κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον ν. 4336/2015) 
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Πίνακας 11.1 

4172/2013   97  2238/1994   98 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   

Συντελεστής 
φορ. 

απόσβεσης 
(% ανά φορ. 

έτος) 

Συντελεστές απόσβεσης ανά πάγιο 
περιουσιακό στοιχείο και κλάδο 

οικονομικής δραστηριότητας (%) 

   01. Για όλους τους κλάδους: 
   

 
Εδαφικές εκτάσεις: 

0 

Κτίρια, κατασκευές, εγκαταστάσεις, 
βιομηχανικές και ειδικές 
εγκαταστάσεις, μη κτιριακές 
εγκαταστάσεις, αποθήκες και 
σταθμοί, περιλαμβανομένων των 
παραρτημάτων τους (και ειδικών 
οχημάτων φορτοεκφόρτωσης) 

4 

 
 

 
Εδαφικές εκτάσεις που 
χρησιμοποιούνται σε εξόρυξη και 
λατομεία, εκτός αν 
χρησιμοποιούνται για τις 
υποστηρικτικές δραστηριότητες 
εξόρυξης 

5 

  
Κτιριακές εγκαταστάσεις, γραφεία, 
οικίες, βιομηχανοστάσια, αποθήκες 
σταθμοί, μη κτιριακές εγκαταστάσεις και 
ειδικές εγκαταστάσεις, κατασκευές, 
εξοπλισμός και ειδικά οχήματα 
φορτοεκφόρτωσης: 

4 

 
Μέσα μαζικής μεταφοράς, 
περιλαμβανομένων αεροσκαφών, 
σιδηροδρομικών συρμών, πλοίων 
και σκαφών 

5 

 Μηχανήματα, εξοπλισμός (εκτός Η/Υ και 
λογισμικού), μέσα μεταφοράς ατόμων, 
άυλα στοιχεία, δικαιώματα, έξοδα 
πολυετούς απόσβεσης και λοιπά πάγια 
στοιχεία: 

10 

 
Μηχανήματα, εξοπλισμός εκτός 
Η/Υ και λογισμικού 

10 
 
 

 
Εξοπλισμός Η/Υ (κύριος και 
περιφερειακός) και λογισμικό: 

20 

 
Μέσα μεταφοράς ατόμων 

16 
  

Μέσα μεταφοράς φορτίων: 
12 

 
Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων 
(«εσωτερικές εμπορευματικές 
μεταφορές» ) 

12 

 
02. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω ισχύουν τα 
εξής: 

 
`Άυλα στοιχεία και δικαιώματα και 
έξοδα πολυετούς απόσβεσης 10 

  
Εδαφικές εκτάσεις για τον τομέα Β 
(Ορυχεία-Λατομεία), πλην του Β.09 
(Υποστηρικτικές δραστηριότητες 
εξόρυξης): 

5 

 
Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και 
περιφερειακός και λογισμικό 

20 

  
Μέσα μεταφοράς ατόμων για τους τομείς 
N77.11 (Ενοικίαση και εκμίσθωση 
αυτοκινήτων και ελαφρών 
μηχανοκίνητων οχημάτων) και Ο85 
(Εκπαίδευση) και μέσα μεταφοράς 
φορτίων για τον τομέα Ν77.12 
(Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών): 

20 

                                                 
97 Άρθρο 24 §4 ν. 4172/2013 (κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον ν. 4386/2016 & ισχύει από 11/05/2016 
και μετά) 
98 Άρθρο 31 ν. 2238/1994 (κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον ν. 4250/2014) 
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Λοιπά πάγια στοιχεία της 
επιχείρησης 

10 

  
Λοιπά μέσα μεταφοράς για τους τομείς 
Η49.1 (Υπεραστικές σιδηροδρομικές 
μεταφορές επιβατών), Η49.2 
(Σιδηροδρομικές μεταφορές 
εμπορευμάτων), Η50 (Πλωτές 
μεταφορές) και Η51 (Αεροπορικές 
μεταφορές) - Για τρένα, πλοία και πλωτά 
μέσα και αεροσκάφη, αντιστοίχως: 

5 

 
Εξοπλισμός και όργανα, που 
χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες 
εκτέλεσης επιστημονικής και 
τεχνολογικής έρευνας. 
Ως εξοπλισμός και όργανα που 
χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες 
εκτέλεσης της επιστημονικής και 
της τεχνολογικής έρευνας, θεωρείται 
αυτός, που περιγράφεται στο 
σχετικό άρθρο της κοινής 
υπουργικής απόφασης του άρθρου 
22Α. 

40 

   

  

 

11.5 Άρθρο 25 _ Αποτίμηση Αποθεμάτων & Ημικατεργασμένων 

Προϊόντων 

Στο άρθρο 25 ν. 4172/2013 τίθεται περιορισμός με ορίζοντα την τετραετία στην 

δυνατότητα αλλαγής μεθόδου αποτίμησης που έχει επιλεγεί από την επιχείρηση.  Στον 

προηγούμενο ν. 2238/1994 αντίστοιχη διάταξη δεν υπήρχε. 

 

 

11.6 Άρθρο 26 _ Επισφαλείς Απαιτήσεις 

Στο άρθρο 26 του ν. 4172/2013 (κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον ν. 4336/2015)  

καθιερώνεται νέος τρόπος υπολογισμού και σχηματισμού προβλέψεων επισφαλών 

απαιτήσεων και διαγραφής αυτών. Ειδικότερα, τα ποσά των προβλέψεων για 

απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων και οι διαγραφές αυτών, όπως σαφώς ορίζονται 

στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου, εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς, ως εξής: 

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

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

δύναται να σχηματίσει πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων σε ποσοστό εκατό τοις 

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

ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης, 
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 β) για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις άνω του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ που 

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

δύναται να σχηματίσει πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, εφόσον έχουν αναληφθεί οι 

κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω 

απαίτησης, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 
 

Πίνακας 11.2 

Χρόνος υπερημερίας (σε μήνες) Προβλέψεις (σε ποσοστό  %) 

>12 50 
>18 75 
>24 100 

 

 Στην παράγραφο 3 ορίζεται ότι η πρόβλεψη ανακτάται άμεσα με τη μεταφορά 

αυτής στα κέρδη της επιχείρησης εφόσον η απαίτηση είτε καταστεί  εισπράξιμη είτε 

διαγραφεί . 

 Η επόμενη παράγραφος 4 του ίδιου άρθρου και νόμου ορίζει τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις διαγραφής οι οποίες απαιτείται να πληρούνται σωρευτικά.  

Συγκεκριμένα  για να διαγραφεί απαίτηση θα πρέπει προηγούμενα: 

 να έχει εγγραφεί ποσό που αντιστοιχεί στην οφειλή ως έσοδο 

 να έχει διαγραφεί από τα βιβλία του φορολογούμενου 

 να έχουν αναληφθεί όλες οι κατά νόμο ενέργειες για την είσπραξη της 

 απαίτησης. 

 Στο σημείο αυτό και συγκριτικά με τον απερχόμενο ν. 2238/1994 και τις 

διατάξεις της περίπτωσης θ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 που όριζαν το πλαίσιο 

σχηματισμού προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων αυτού, παρατηρούμε ότι έχουν 

επέλθει αλλαγές, εφόσον στον νέο ΚΦΕ τίθεται όρος απαραίτητος, προ του 

σχηματισμού πρόβλεψης ή της διαγραφής επισφαλών απαιτήσεων από την επιχείρηση, 

να έχουν προηγούμενα αναληφθεί οι κατάλληλες εκείνες ενέργειες για τη διασφάλιση 

του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης. 

 «Συμφώνως προς την προτεινόμενη ρύθμιση, για την αναγνώριση της 

έκπτωσης του ποσού της πρόβλεψης για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων άνω των 

χιλίων ευρώ, οι οποίες δεν έχουν εισπραχθεί για διάστημα άνω των δώδεκα μηνών, θα 

πρέπει να «έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του 

δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης».  Προς αποφυγή ερμηνευτικών 

αμφισβητήσεων, πρέπει να αναφερθούν, έστω και ενδεικτικώς, ποιες είναι οι 
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«κατάλληλες ενέργειες» που διασφαλίζουν την είσπραξη της απαίτησης, αλλά και την 

έκπτωση της αντίστοιχης πρόβλεψης.» 99 

 

 

11.7 Άρθρο 27 _ Μεταφορά Ζημιών 

Το άρθρο 27 του ν. 4172/2013 (κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον ν. 4340/2015) 

πραγματεύεται την Μεταφορά Ζημιών.   

 Στην παράγραφο 1 του ως άνω άρθρου και νόμου ορίζεται δυνατότητα 

μεταφοράς ζημιών από επιχειρηματική δραστηριότητα διαδοχικά στα επόμενα πέντε 

φορολογικά έτη προκειμένου να συμψηφιστεί με τυχόν επιχειρηματικά κέρδη.  Η 

προαναφερθείσα διάταξη προβλέπονταν και στο εδάφιο β΄ άρθρο 4 §3 του ν. 

2238/1994 με την διαφορά ότι πλέον η ζημία από επιχειρηματική δραστηριότητα, 

βάσει του νέου Κ.Φ.Ε., συμψηφίζεται, αυστηρά, με κέρδη που θα προκύψουν 

αντίστοιχα από επιχειρηματική δραστηριότητα και όχι με συμψηφισμό θετικού 

στοιχείου εισοδήματος οποιασδήποτε άλλης πηγής. 

 

 

11.8 Άρθρο 28 _ Μέθοδος Προσδιορισμού Εσόδων 

Από τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου Κ.Φ.Ε. είναι η εισαγωγή του άρθρου 28 και 

των έμμεσων τεχνικών ελέγχου, τα οποία διαμορφώνουν μια νέα φορολογική 

πραγματικότητα. 

 Με τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου η αρμόδια φορολογική αρχή αξιοποιεί κάθε 

στοιχείο και πληροφορία που συλλέγει κατά την διάρκεια του ελέγχου τόσο σχετικά με 

έσοδα από κάθε πηγή του φορολογούμενου, όσο και σχετικά με πραγματοποιηθείσες 

δαπάνες αυτού, εν συνεχεία, προσδιορίζει το φορολογητέο εισόδημα και εκδίδει πράξη 

προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου. 

 

 Στην διαδικασία ελέγχου που ορίζεται με το άρθρο αυτό υπάγονται υποθέσεις 

φορολογίας φυσικών προσώπων οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί και περαιωθεί από τις 

φορολογικές αρχές, όταν εμφανίζουν τα κάτωθι χαρακτηριστικά:  

 «α)  όταν υπάρχει αδικαιολόγητος πλουτισμός (περιουσιακά στοιχεία)   

                                                 
99 Τότσης Ν. Χρήστος (2016),  Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος 4172/2013,  Έκθεση 
Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής επί του Άρθρου 26 ν. 4172/2013, σελ. 213, 214 
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 β) όταν πραγματοποιούνται δαπάνες οι οποίες δεν δικαιολογούνται από τα 

εισοδήματα του φορολογούμενου που δηλώθηκαν (ατομικά ή και οικογενειακά)   

 γ)  όταν υπάρχουν βάσιμες υποψίες ή πληροφορίες ότι το πραγματικό εισόδημα 

είναι μεγαλύτερο από το δηλωθέν.» 100  

 Κατά την μεθοδολογία των έμμεσων τεχνικών ελέγχου, διακρίνονται οι κάτωθι 

τεχνικές: 

 Τεχνική της Ανάλυσης Ρευστότητας του Φορολογούμενου 

Με την μέθοδο αυτή δημιουργούνται δύο βασικές κατηγορίες "Πηγές 

Κεφαλαίων/Εσόδων" και "Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων".  Στην πρώτη 

κατηγορία συγκεντρώνεται το σύνολο των εσόδων που έχουν εισπραχθεί κατά την 

ελεγχόμενη φορολογική περίοδο.  Στην δεύτερη κατηγορία συγκεντρώνεται το 

σύνολο των πραγματοποιημένων αναλώσεων κατά την ίδια φορολογική περίοδο.  

Η αρνητική διαφορά μεταξύ των δύο προαναφερόμενων κατηγοριών, εφόσον δεν 

αιτιολογείται, υπόκειται σε φορολόγηση. 

 Τεχνική της Καθαρής Θέσης του Φορολογούμενου 

Φορολογική περίοδος βάσης θεωρείται η αμέσως προηγούμενη της πρώτης 

ελεγχόμενης περιόδου.  Δημιουργείται ο πίνακας ενεργητικού ο οποίος 

περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία και καταθέσεις και ο πίνακας παθητικού, ο 

οποίος περιλαμβάνει υποχρεώσεις του φορολογούμενου, όπως τα στοιχεία αυτά 

καταγράφονται στην λήξη κάθε φορολογικής περιόδου.  Αφαιρώντας τα 

αποτελέσματα του πίνακα παθητικού από τα αποτελέσματα του πίνακα 

ενεργητικού απομένει η καθαρή θέση εκάστου έτους.  Για κάθε ελεγχόμενη 

περίοδο αφαιρείται η καθαρή θέση έναρξης από την καθαρή θέση λήξης. 

Τέλος, στην διαφορά που θα προκύψει προσθέτουμε τις μη εκπιπτόμενες δαπάνες 

και αφαιρούμε τα μη φορολογούμενα εισοδήματα και αναγνωρίζουμε τυχόν 

αύξηση ή μείωση της καθαρής θέσης λόγω απόκτησης ή δωρεάς χωρίς 

αντάλλαγμα περιουσιακού στοιχείου. 

 Τεχνική του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά 

Στο σύνολο των καθαρών τραπεζικών καταθέσεων, το οποίο βρίσκεται εφόσον 

αφαιρεθούν από τις καταθέσεις τα μη υποκείμενα σε φορολογία έσοδα, 

προστίθενται όλες οι καταβολές σε μετρητά για κάθε συναλλαγή.  Το ποσό που 

                                                 
100 Γκίνογλου Δημήτριος (2014), Φορολογική Λογιστική Ι, σελ. 37 
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προκύπτει συγκρίνεται με το συνολικό δηλωθέν εισόδημα.  Πιθανή διαφορά, 

εφόσον δεν αιτιολογείται, υπόκειται σε φορολόγηση. 

 Προκειμένου να εφαρμοστούν οι ανωτέρω τεχνικές, η φορολογική αρχή 

συλλέγει στοιχεία τόσο από το ίδιο το Υπουργείο, όσο και από λοιπούς φορείς.  

Επίσης, δύναται, να καλεί τον ελεγχόμενο προκειμένου να παράσχει πληροφορίες 

σχετικά με τον τρόπο διαβίωσής του και την περιουσιακή του κατάσταση. 

 Επιλέγεται η τεχνική ελέγχου η οποία κρίνεται καταλληλότερη και εξυπηρετεί 

με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το δημόσιο συμφέρον. 

 Εάν ο προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης με έμμεσες τεχνικές εφαρμόζεται 

για ζευγάρι που υποβάλλει κοινή φορολογική δήλωση, τότε ο καταμερισμός 

πραγματοποιείται κατά την κρίση του ελέγχου.  Σε περίπτωση που ο ένας από τους 

συζύγους διαθέτει εισοδήματα αποκλειστικά από μισθούς και συντάξεις ενώ ο άλλος 

και από επιχειρηματική δραστηριότητα τότε η φορολογική διαφορά που προέκυψε και 

δεν αιτιολογήθηκε καταλογίζεται στον δεύτερο. 

 Βάσει του άρθρου 28 του ν. 4174/2013 η φορολογική διοίκηση κοινοποιεί 

εγγράφως στο φορολογούμενο σημείωμα διαπιστώσεων όπου και καταγράφεται το 

σύνολο των αποτελεσμάτων του ελέγχου και τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό 

φόρου ο οποίος πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένος.  Τα ανωτέρω κοινοποιούνται 

στον ελεγχόμενο προκειμένου αυτός να υποβάλει τυχόν αντιρρήσεις εντός 20 ημερών 

από την κοινοποίηση της έγγραφης γνωστοποίησης σε αυτόν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 

ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ν. 4172/2013 

12.1 Άρθρο 30 _ Εναλλακτικός Τρόπος Υπολογισμού Της Ελάχιστης 

Φορολογίας 

Στο άρθρο 30 του ν. 4172/2013 προσδιορίζεται ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού 

ελάχιστης φορολογίας φυσικών προσώπων.   

 Το τεκμαρτό εισόδημα, βάσει της παραγράφου 2, υπολογίζεται από το 

άθροισμα των δαπανών διαβίωσης του φορολογούμενου καθώς και των εξαρτώμενων 

μελών του.   

 Βάσει της παραγράφου 3, το συνολικό εισόδημα του φυσικού προσώπου  

αποτελείται από το άθροισμα του φορολογητέου εισοδήματος του όπως αυτό 

προκύπτει και από τις τέσσερις κατηγορίες ακαθάριστων εσόδων.   

 Στην παράγραφο 1 αναγράφεται ότι ο  φορολογούμενος υπόκειται σε 

εναλλακτική ελάχιστη φορολογία όταν το τεκμαρτό του εισόδημα υπερβαίνει του 

πραγματικού.   

 Στην περίπτωση αυτή, η διαφορά προστίθεται στο φορολογητέο εισόδημα και 

φορολογείται βάσει των οριζομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 34.   

 Στην τελευταία παράγραφο απαριθμούνται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν 

εφαρμόζεται ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας. 

 Αναφορικά με τον ν. 2238/1994 σημειώνουμε ότι οι παράγραφοι του άρθρου 

30 του ν. 4172/2013 δεν εισάγουν νέες έννοιες εφόσον στον προηγούμενο Κ.Φ.Ε. 

υπάρχουν συναφείς αυτών διατάξεις στα άρθρα 6, 7, 15 και 19. 

 

 

12.2 Άρθρο 31 _ Αντικειμενικές Δαπάνες Και Υπηρεσίες 

Το άρθρο 31 παράγραφος 1 του ν. 4172/2013 (κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον ν. 

4305/2014)  αναφέρεται στα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της 

ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης. Η ως άνω διάταξη έχει μεταφερθεί σχεδόν αυτούσια 

από τον ν. 2238/1994 και το άρθρο 16 αυτού και για τον λόγο αυτό, στην παρούσα 

εργασία θα αναφερθούμε στα κυριότερα σημεία του.  Ειδικότερα, λαμβάνεται υπόψη: 



73 
 

 Το τεκμαρτό εισόδημα κύριας κατοικίας φορολογουμένου το οποίο ορίζεται 

κλιμακωτά με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή 

δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας.  Ας δούμε έναν χρηστικό πίνακα: 

 

Πίνακας 12.1 101 

Αντικειμενική Δαπάνη της Κύριας Κατοικίας   

Επιφάνεια σε τ.μ. 
Τιμή ζώνης μέχρι 

2.799,00 € 

Τιμή ζώνης από 
2.800 έως 4.999 € 

(προσαύξηση 40%) 

Τιμή ζώνης από 
5.000 και πάνω 

(προσαύξηση 70%) 
Τα πρώτα 80 τ.μ. 
κυρίων χώρων 

40 56 68 

Τα επόμενα από 
81 μέχρι 120 τ.μ. 

65 91 110,5 

Τα επόμενα από 
121 μέχρι 200 τ.μ. 

110 154 187 

Τα επόμενα από 
201 μέχρι 300 τ.μ. 

200 280 340 

Πάνω από 300 
τ.μ. 

400 560 680 

Βοηθητικοί χώροι 
της κύριας 
κατοικίας 

40 56 68 

Σημείωση:  Προκειμένου για μονοκατοικίες τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται 
κατά 20% 

Πηγή: Εμμανουήλ Ι. Σακέλλης - 2014 - Ο Νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος 

& Φορολογία και Διάθεση Των Κερδών Και Αποθεματικών Των Εταιριών Της 

Χρήσης 2013 - σελ. 226 

 

 Το τεκμαρτό εισόδημα δευτερεύουσας κατοικίας το οποίο ορίζεται στο 1/2 της 

ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης όπως αυτή υπολογίζεται για την κύρια κατοικία. 

 Το τεκμαρτό εισόδημα αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης το οποίο ορίζεται 

κλιμακωτά με βάση τα κυβικά εκατοστά του αυτοκινήτου. Ας δούμε έναν 

χρηστικό πίνακα: 

 

 

 

 

                                                 
101 Σακέλλης Ι. Εμμανουήλ (2014), Ο Νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος & Φορολογία και 
Διάθεση Των Κερδών Και Αποθεματικών Των Εταιριών Της Χρήσης 2013, σελ. 226 
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Πίνακας 12.2 102 

Αντικειμενική Δαπάνη Αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης    

Κυβικά Εκατοστά 

Ε.Ι.Χ. (κ.ε.) 

Αντικειμενική Δαπάνη (ευρώ) 

Οικ. έτος 2011 
Οικ. έτος 2012,2013,2014 & 

Φορολογικό έτος 2014 

Μέχρι 1.200 3.000,00 4.000,00

1.200 - 2.000 + 300,00 ευρώ ανά 100 κ.ε. + 600,00 ευρώ ανά 100 κ.ε.

2.000 - 3.000 + 500,00 ευρώ ανά 100 κ.ε. + 900,00 ευρώ ανά 100 κ.ε.

3.000 και άνω + 700,00 ευρώ ανά 100 κ.ε. + 1.200,00 ευρώ ανά 100 κ.ε.

Πηγή: Χ. ΠΑΥΛΟΥ, Υπάλληλος Υπουργείου Οικονομικών - Ι. ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ, 

Υπάλληλος Υπουργείου Οικονομικών - 2015 - Φορολογική Δήλωση 2015 

Πρακτικός Οδηγός Συμπλήρωσης για Φυσικά Πρόσωπα - σελ. 256 

 

Ανάλογα με την παλαιότητα του αυτοκινήτου η αντικειμενική ετήσια δαπάνη για 

κάθε αυτοκίνητο περιορίζεται κατά 30% για χρονικό διάστημα πάνω από 5 και 

μέχρι 10 έτη και κατά 50% για χρονικό διάστημα πάνω από 10 έτη. Η παλαιότητα 

του αυτοκινήτου υπολογίζεται βάσει της πρώτης κυκλοφορίας του οχήματος στην 

Ελλάδα. 

Όταν κύριος επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης είναι ανήλικο τέκνο η 

αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει λογίζεται ως αντικειμενική δαπάνη του 

γονέα που διαθέτει το μεγαλύτερο εισόδημα εφόσον έχει και την γονική μέριμνα 

αυτού.  Στην αντίθετη περίπτωση η αντικειμενική δαπάνη λογίζεται ως 

αντικειμενική δαπάνη του γονέα που έχει την γονική μέριμνα του ανηλίκου. 

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης δεν 

εφαρμόζεται για οχήματα που διαθέτουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας καθώς και 

για οχήματα τα οποία είναι ειδικά κατασκευασμένα για κινητικά αναπήρους που 

παρουσιάζουν κινητική αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%. 

Σε περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο αποκτηθεί ή μεταβιβασθεί Ε.Ι.Χ. κατά 

τη διάρκεια του έτους, η αντικειμενική δαπάνη περιορίζεται σε τόσα δωδέκατα 

όσοι και οι μήνες κυριότητας ή κατοχής του αυτοκινήτου. Για χρονικό διάστημα 

                                                 
102 Παύλου Χ., Υπάλληλος Υπουργείου Οικονομικών - Γκούρλιας Ι., Υπάλληλος Υπουργείου 
Οικονομικών (2015), Φορολογική Δήλωση 2015 Πρακτικός Οδηγός Συμπλήρωσης για Φυσικά 
Πρόσωπα,  σελ. 256 
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πάνω από δεκαπέντε ημέρες υπολογίζεται ολόκληρος μήνας. Ισχύουν τα 

προδιαλαμβανόμενα και σε περίπτωση ακινησίας ή ολοκληρωτικής καταστροφής 

του αυτοκινήτου από οποιαδήποτε αιτία. 

Για τον υπολογισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης προκειμένου για 

εκπαιδευτές οδηγών αυτοκινήτων, καθώς & για τις επιχειρήσεις ενοικίασης 

αυτοκινήτων λαμβάνεται υπόψη το αυτοκίνητο που δίνει τη μεγαλύτερη 

αντικειμενική δαπάνη.  Σε περιπτώσεις ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης 

αυτοκινήτων επιβατικών ιδιωτικής ή μικτής χρήσης, η ετήσια αντικειμενική 

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

 Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη για ιδιωτικά σχολεία η οποία υπολογίζεται βάσει 

των χρηματικών ποσών που καταβάλλει ο φορολογούμενος  όπως αυτά 

αποδεικνύονται από τις σχετικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.  Εξαιρούνται οι 

δαπάνες που καταβάλλονται σε εσπερινά γυμνάσια και λύκεια, καθώς και σε 

ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

 Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που καταβάλλεται για οικιακούς βοηθούς, 

οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό.  Εξαιρείται ο 

φορολογούμενος ο οποίος απασχολεί έναν μόνο οικιακό βοηθό ή όταν ο ίδιος ή 

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

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

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

αντικειμενική, αυτή, δαπάνη ορίζεται στο κατώτατο όριο αμοιβών όπως αυτό 

προσδιορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις για την αντίστοιχη κατηγορία 

εργαζομένων.  

 Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη σκάφους αναψυχής ορίζεται κλιμακωτά με βάση 

την κατηγορία του σκάφους.  Ας δούμε τους παρακάτω πίνακες: 

 

Πίνακας 12.3 

Μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού 
τύπου ταχύπλοα και μη 

 Ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μικτά 
σκάφη με χώρο ενδιαίτησης 

Μήκος σκάφους Αντικειμενική 
Δαπάνη 

 Μήκος σκάφους Αντικειμενική 
Δαπάνη 

Μέχρι 5 μέτρα 4.000 €  Μέχρι 7 μέτρα 12.000 € 
Πάνω από 5 μέτρα 2.000 € σε κάθε 

μέτρο 
 Από 7 έως 10 μέτρα 3.000 € ανά 

επιπλέον μέτρο 
   Από 10 έως 12 

μέτρα 
7.500 € ανά 
επιπλέον μέτρο 
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   Από 12 έως 15 
μέτρα 

15.000 € ανά 
επιπλέον μέτρο 

   Από 15 έως 18 
μέτρα 

22.500 € ανά 
επιπλέον μέτρο 

   Από 18 έως 22 
μέτρα 

30.000 € ανά 
επιπλέον μέτρο 

   Πάνω από 22 μέτρα  50.000 € ανά 
επιπλέον μέτρο 

 
 

Κατά σαφή διάταξη του ν. 4172/2013, Τα ποσά της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης 

αυτής της υποπερίπτωσης μειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) 

προκειμένου για ιστιοφόρα σκάφη. Κατά το ίδιο ποσοστό μειώνονται και για 

πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευασθεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ 

ολοκλήρου από ξύλο, τύπων «τρεχαντήρι», «βαρκαλάς», «πέραμα», «τσερνίκι» 

και «λίμπερτυ», που προέρχονται από την ελληνική ναυτική παράδοση. 

 

Πίνακας 12.4 

Μειώσεις αντικειμενικής δαπάνης λόγω παλαιότητας 

Χρονικό διάστημα από το έτος που νηολογήθηκε για 

πρώτη φορά 

Ποσοστό μείωσης 

Από 5 και μέχρι 10 έτη 15% 

Από 10 έτη και πάνω 30% 

 

 Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη για αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα 

κυριότητας ή κατοχής του φορολογουμένου και των εξαρτώμενων μελών του και 

τους βαρύνουν, η οποία ορίζεται ως εξής: 

 

Πίνακας 12.5 

Τύπος Σκάφους Αντικειμενική Δαπάνη 
Ανεμόπτερα 8.000 € 
Αεροσκάφη με κινητήρα κοινό, εσωτερικής 
καύσης και στροβιλοελικοφόρα, καθώς και 
ελικόπτερα: 

 

-από 1 έως 150 ίππους 65.000 € 
 
-από 150 ίππους & πάνω 

 
500 € για κάθε ίππο  

Αεροσκάφη αεριοπροωθούμενα (JET) 200 € για κάθε λίμπρα ώθησης 
Υπερελαφρές πτητικές αθλητικές μηχανές 
(Υ.Π.Α.Μ.) 

20.000 € 
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 Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, εξωτερικής δεξαμενής κολύμβησης που 

προκύπτει για τον κύριο ή κάτοχο αυτής, ορίζεται: 

 

Πίνακας 12.6 

Επιφάνεια εξωτερικής δεξαμενής 

κολύμβησης 
Αντικειμενική Δαπάνη 

Έως 60 τ.μ. 160 € ανά τ.μ. 

Πάνω από 60 τ.μ. 320 € ανά τ.μ. 

 

 Προκειμένου για εσωτερική δεξαμενή κολύμβησης τα παραπάνω ποσά 

διπλασιάζονται. 

 Ορίζεται ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη προκειμένου για άγαμο σε 3.000 €, και 

5.000 € για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. 

 Στο άρθρο 31 παράγραφος 2 του ν. 4172/2013 απαριθμούνται οι περιπτώσεις 

κατά τις οποίες ο φορολογούμενος δύναται με αίτησή του προς την αρμόδια 

φορολογική αρχή, να αμφισβητήσει το συνολικό ποσό της αντικειμενικής δαπάνης 

εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη της πραγματικής δαπάνης του ιδίου και των 

εξαρτημένων μελών του αρκεί αυτό να αποδεικνύεται από τον υπόχρεο με βάση 

πραγματικά περιστατικά ή στοιχεία. Ειδικότερα, πρόσωπα που συγκεντρώνουν αυτά, 

είναι: 

 α) όσοι υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους στις Ένοπλες Δυνάμεις, 

 β) όσοι είναι φυλακισμένοι, 

 γ) όσοι νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή κλινική, 

 δ) όσοι είναι άνεργοι και δικαιούνται βοήθημα ανεργίας, 

 ε) όσοι  συγκατοικούν με συγγενείς πρώτου βαθμού και έχουν μειωμένες 

δαπάνες διαβίωσης, λόγω αποδεδειγμένης συμβολής στις δαπάνες αυτές των συγγενών 

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

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

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

 ζ) όσοι προσκομίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι για λόγους 

ανώτερης βίας πραγματοποίησαν δαπάνη μικρότερη από την αντικειμενική. 

 Σε περίπτωση που μετά από έλεγχο της αίτησης και των σχετικών 

αποδεικτικών στοιχείων από την αρμόδια φορολογική αρχή γίνει δεκτό το αίτημα του 
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υπόχρεου μειώνεται ανάλογα η ετήσια αντικειμενική δαπάνη και η διαφορά μεταξύ 

της αντικειμενικής δαπάνης και της πραγματικής δαπάνης λαμβάνεται υπόψη για τον 

υπολογισμό της συνολικής αντικειμενικής δαπάνης του γονέα ή του τέκνου που 

συμβάλλει στις δαπάνες διαβίωσης του υπόχρεου (περιπτώσεις α΄ έως ε΄). 

  

 

12.3 Άρθρο 32 _ Δαπάνες Απόκτησης Περιουσιακών Στοιχείων 

Το άρθρο 32 του ν. 4172/2013 (κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον ν. 4305/2014)  

πραγματεύεται τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. 

 «Τα πραγματικά καταβαλλόμενα ποσά για δαπάνες απόκτησης περιουσιακών 

στοιχείων, σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότερα στο άρθρο 32 και γενικά στο Δ΄ 

Κεφάλαιο του Β΄ μέρους του ΚΦΕ (Άρθρα 30-34) , πρέπει να δικαιολογηθούν ότι 

προέρχονται από φορολογηθέντα ή απαλλασσόμενα κεφάλαια παρελθόντων ετών ή 

του έτους αγορά ή από εκποίηση περιουσιακών στοιχείων ή από εισαγωγή 

συναλλάγματος ή από λήψη δανείων ή δωρεών, όπως αυτά αναλυτικά ορίζονται στο 

άρθρο 34, δηλαδή το επονομαζόμενο ως πόθεν έσχες.  Σε περίπτωση που δεν 

καλύπτεται η αγορά με τα προαναφερθέντα ποσά τότε το μη καλυπτόμενο ποσό 

θεωρείται τεκμαρτό εισόδημα.» 103  

 Ως ετήσια δαπάνη του φορολογουμένου λογίζονται και τα χρηματικά ποσά που 

καταβάλλονται για: 

 α.  Αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων, δίτροχων ή τρίτροχων 

αυτοκινούμενων οχημάτων, πλοίων αναψυχής και λοιπών σκαφών αναψυχής, 

αεροσκαφών και κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας. 

 β. Αγορά κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας.  Ως μεγάλης αξίας 

κατονομάζονται εκείνα που η αξία τους υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων 

(10.000) ευρώ. 

 γ.  Αγορά επιχειρήσεων ή σύσταση ή αύξηση του κεφαλαίου επιχειρήσεων 

 δ.  Αγορά ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση 

οικοδομών ή κατασκευή δεξαμενής κολύμβησης 

 ε.  Χορήγηση δανείων 

 στ.  Η ετήσια δαπάνη για δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες χρηματικών 

ποσών, εφόσον αυτά υπερβαίνουν ετησίως τα τριακόσια (300) ευρώ.  Εξαιρούνται οι 
                                                 
103 Σταματόπουλος Δημήτρης, Καραβοκύρης Αντώνης (2014), Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, 
Ανάλυση-Ερμηνεία, σελ. 447 
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δωρεές προς το Δημόσιο, Δήμους και λοιπούς οργανισμούς και φορείς όπως αυτοί 

επιμελώς αναφέρονται στην περίπτωση ε) του άρθρου 32 του νέου ΚΦΕ. 

 ζ.  Απόσβεση δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής  

 Αναφορικά με τον ν. 2238/1994 σημειώνουμε ότι το άρθρο 32 του ν. 

4172/2013 επαναλαμβάνει τις διατάξεις του άρθρου 17 του προηγούμενου Κ.Φ.Ε. 

παρουσιάζοντας διαφοροποιήσεις σε δύο βασικά σημεία:   

 α)  Καταρχήν εισάγεται η παράγραφος β του ν. 4172/2013 με την οποία 

ορίζεται ότι τα χρηματικά ποσά τα οποία καταβάλλονται από τον φορολογούμενο για 

την αγορά επιχειρήσεων ή την σύσταση ή την αύξηση του κεφαλαίου επιχειρήσεων 

λογίζονται ως δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του υπόχρεου.   

 «Διαπιστώνουμε ότι από 1.1.2014 επεκτείνεται το τεκμήριο αγοράς σε ένα 

τομέα που μέχρι 31.12.2013 θεωρείτο ότι δεν πρέπει να θιγεί γιατί θα έθετε εμπόδια 

στην επιχειρηματικότητα και αυτό είναι η εφαρμογή πλέον πόθεν έσχες και για αγορά 

επιχειρήσεων ή σύσταση ή αύξηση του κεφαλαίου επιχειρήσεων που λειτουργούν 

ατομικώς ή με τη μορφή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης ή ανώνυμης εταιρείας ή 

περιορισμένης ευθύνης εταιρίας ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας ή κοινωνίας ή 

κοινοπραξίας ή αστικής εταιρίας ή αγορά εταιρικών μερίδων και χρεογράφων 

γενικώς.» 104  

 β) Εν συνεχεία, με την παράγραφο 2 του άρθρου 48 του Ν. 4305/2014, 

κωδικοποιείται ο νέος ΚΦΕ και ως τίμημα αγοράς ή ανέγερσης ακινήτων λαμβάνεται 

το ποσό της συνολικής επιβάρυνσης, όπως προκύπτει από τα οικεία πωλητήρια 

συμβόλαια, εκτός εάν από έλεγχο προκύπτει μεγαλύτερο ποσό, οπότε λαμβάνεται 

υπόψη αυτό.  Επιβολή πόθεν έσχες και στην αγορά ή ανέγερση ακινήτων.   

 «Αναστολή πόθεν έσχες για αγορά ακινήτων μέχρι 31.12.2013. 

Με τις διατάξεις του ν. 3899/2010 άρθρο 8§1, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή 

τους με το άρθρο 28§6 του ν. 3986/2011 «Οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 

17 του ν.2238/1994 (άρθρο 32 γ΄ του ν. 4172/2014) αναστέλλονται μέχρι και την 

31.12.2013.»  Σύμφωνα δε με την παράγραφο 7 του άρθρου 28 του ν. 3986/2011 οι 

διατάξεις της παραγρ. 6 εφαρμόζονται για δαπάνες που πραγματοποιούνται από 

17.12.2010 (μέχρι 31.12.2013).»105 

 

                                                 
104 Σταματόπουλος Δημήτρης, Καραβοκύρης Αντώνης  (2014), Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, 
Ανάλυση-Ερμηνεία, σελ. 447 
105 Σταματόπουλος Δημήτρης, Καραβοκύρης Αντώνης  (2014), Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, 
Ανάλυση-Ερμηνεία, σελ. 453 
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12.4 Άρθρο 33 _ Μη Εφαρμογή Αντικειμενικών Δαπανών & 

Υπηρεσιών 

Στο άρθρο 33 του ν. 4172/2013 (κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον ν. 4330/2015)  

αναφέρονται οι περιπτώσεις μη εφαρμογής αντικειμενικής δαπάνης και δαπάνης 

απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες έχουν μεταφερθεί σχεδόν αυτούσιες 

από τον ν. 2238/1994.  

 Μη εφαρμογή της αντικειμενικής δαπάνης έχουμε στις περιπτώσεις που αυτή 

προκύπτει από επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης αναπήρου, απαλλασσόμενο 

από τέλη κυκλοφορίας, ή από επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης ή  κατοικία 

αλλοδαπού προσώπου που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα ή ημεδαπό προσωπικό που 

διαμένει μόνιμα στο εξωτερικό εφόσον απασχολείται σε επιχειρήσεις που υπάγονται 

σε αναπτυξιακούς νόμους όπως αυτοί μνημονεύονται στην περίπτωση β του ίδιου 

άρθρου και νόμου.   

 Επίσης δεν εφαρμόζεται η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, υπό προϋποθέσεις, 

προκειμένου για επιχειρήσεις μεταπώλησης αυτοκινήτων που έχουν υπαχθεί στο 

ειδικό καθεστώς φορολογίας του άρθρου 45 ν. 2859/2000 καθώς και σε περίπτωση 

αντικειμενικής δαπάνης που προκύπτει βάσει σκάφους αναψυχής ιδιωτικής χρήσης 

κυριότητας μόνιμου κατοίκου εξωτερικού.   

 Περαιτέρω, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση 

αγοράς επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης προσώπων που παρουσιάζουν 

κινητική αναπηρία άνω του 67% καθώς σε περίπτωση αγοράς πάγιου εξοπλισμού 

επαγγελματικής χρήσης από πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. 

 Τέλος, σχετικά με τις αντικειμενικές δαπάνες όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 

31 εφαρμόζονται μειωμένες κατά 30% σε περιπτώσεις συνταξιούχων άνω των 65 ετών 

και δεν τυγχάνουν εφαρμογής προκειμένου για φυσικά πρόσωπα που έχουν την 

φορολογική τους κατοικία στην αλλοδαπή.   

 Ομοίως δεν τυγχάνουν εφαρμογής για φυσικά πρόσωπα που έχουν την 

φορολογική τους κατοικία στην αλλοδαπή και οι αντικειμενικές δαπάνες απόκτησης 

περιουσιακών στοιχείων του άρθρου 32, με απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι το 

φυσικό πρόσωπο δεν αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα. 

 Αναφορικά με τον ν. 2238/1994 σημειώνουμε ότι το άρθρο 33 του ν. 

4172/2013 είναι πανομοιότυπο με το άρθρο 18 του προηγούμενου Κ.Φ.Ε. με μόνη 
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διαφορά την αντικατάσταση της περίπτωσης η΄ από την παρ. 1 του άρθρου 1 του 

Ν.4330/2015.  Συγκεκριμένα, οι αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες φυσικού 

προσώπου δεν εφαρμόζονται για φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού, το ίδιο ισχύει 

και για τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων εφόσον όμως οι φορολογικοί 

κάτοικοι εξωτερικού δεν αποκτούν εισοδήματα στην Ελλάδα. 

 

 

12.5 Άρθρο 34 _ Διαφορά Εισοδήματος & Υπολογισμός Του Φόρου 

Αυτής 

Στο άρθρο 34 παράγραφος 1 του ν.4172/2013 (κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον ν. 

4330/2015)  ορίζεται ότι η διαφορά που προκύπτει μεταξύ τεκμαρτού και συνολικού 

εισοδήματος του φορολογούμενου και των εξαρτώμενων μελών του, φορολογείται 

βάσει της πηγής από την οποία το εισόδημα αυτό προέρχεται. Ειδικότερα, η διαφορά 

που προκύπτει, φορολογείται: 

 α.  Με τον φορολογικό συντελεστή μισθωτών και συνταξιούχων του άρθρου 15 

παράγραφος 1 εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από μισθωτή εργασία 

ή/και συντάξεις ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του προκύπτει από 

μισθωτή εργασία και συντάξεις ή δεν υπάρχει εισόδημα από καμία κατηγορία ή έχει 

εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το 

τεκμαρτό του εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των εννιά χιλιάδων πεντακοσίων 

(9.500) ευρώ.  Με τον ίδιο φορολογικό συντελεστή εφόσον ο φορολογούμενος έχει 

εισόδημα μόνο από ατομική αγροτική επιχείρηση ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των 

εισοδημάτων του προκύπτει από ατομική αγροτική επιχείρηση.  Το ίδιο ισχύει και για 

την περίπτωση κατά την οποία ο υπόχρεος είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων 

του Ο.Α.Ε.Δ.  

 β.  Με τον φορολογικό συντελεστή από επιχειρηματική δραστηριότητα του 

άρθρου 29 παράγραφος 1 στην περίπτωση κατά την οποία ο φορολογούμενος έχει 

εισόδημα μόνο από επιχειρηματική δραστηριότητα ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των 

εισοδημάτων του δεν προκύπτει από μισθωτή εργασία και συντάξεις. 

 Στην παράγραφο 2 (κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον ν. 4305/2014) του ίδιου 

άρθρου & νόμου γίνεται αναφορά περί του βάρους της απόδειξης που φέρει ο 

υπόχρεος για τα ποσά τα οποία δηλώνει στην φορολογική του δήλωση.  Ειδικότερα, 

κάτωθι απαριθμούνται τα δηλωθέντα εκείνα ποσά τα οποία απαραιτήτως 
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δικαιολογούνται από τον φορολογούμενο με τα σχετικά νόμιμα παραστατικά, 

ενδεικτικά: 

 α.  Πραγματικά εισοδήματα τα οποία είτε απαλλάσσονται από τον φόρο είτε 

φορολογούνται με ειδικό τρόπο. 

 β.  Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα. 

 γ.  Χρηματικά ποσά που προέρχονται από διάθεση περιουσιακών στοιχείων. 

 δ.  Εισαγωγή συναλλάγματος, σε ορισμένες περιπτώσεις όπως στην περί ου ο 

λόγος παράγραφο 2 του άρθρου 34 περίπτωση δ, επιμελώς αναγράφονται. 

 ε.  Δάνεια 

 στ.  Δωρεά ή γονική παροχή χρηματικών ποσών 

 ζ.  Ανάλωση κεφαλαίου 

 Στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι σε περίπτωση μη 

αναγραφής ή ανακριβούς περιγραφής των στοιχείων τα σχετικά με τις ετήσιες 

αντικειμενικές δαπάνες, ο φορολογούμενος υπόκειται στις κυρώσεις και τα πρόστιμα 

του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013) 

 Διαφοροποίηση μεταξύ του νέου Κ.Φ.Ε. και του απερχόμενου ν. 2238/1994 

εντοπίζεται στον τρόπο αντιμετώπισης της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ του 

τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος του υπόχρεου.   

 «Σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 19 § 1 του ν. 2238/1994  ο 

προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας προσηύξανε τα εισοδήματα της 

πηγής από την οποία δηλώνονταν τα μεγαλύτερα εισοδήματα και αν δεν δηλωνόταν 

εισόδημα από καμία κατηγορία, η διαφορά λογίζονταν ως εισόδημα από μισθωτές 

υπηρεσίες.» 106   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
106 Σακέλλης Ι. Εμμανουήλ (2014),  Ο Νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος & Φορολογία και 
Διάθεση Των Κερδών Και Αποθεματικών Των Εταιριών Της Χρήσης 2013, σελ. 240 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ν. 4172/2013 

13.1 Εισαγωγή - Σημείωση 

Η ενότητα αυτή "ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ" ορίζει την φορολογική 

αντιμετώπιση του εισοδήματος από Κεφάλαιο όταν αυτά αποκτώνται από φυσικά 

πρόσωπα.  Στην διαφορετική περίπτωση απόκτησης αυτών από νομικά πρόσωπα και 

οντότητες εφαρμογή έχουν οι διατάξεις περί απόκτησης εισοδημάτων από 

επιχειρηματική δραστηριότητα. 

 

 

13.2 Άρθρο 35 _ Εισόδημα Από Κεφάλαιο 

Στο άρθρο 35 του ν.4172/2013 (κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον ν. N.4223/2013)  

επιχειρείται οριοθέτηση του εισοδήματος που αποκτά ο υπόχρεος από κεφάλαιο το 

οποίο περιλαμβάνει εισοδήματα σε μετρητά ή σε είδος από μερίσματα, τόκους, 

δικαιώματα και ακίνητη περιουσία.  Σημειώνουμε ότι τα συγκεκριμένα εισοδήματα 

στον ν. 2238/1994 αναπτύσσονταν στα άρθρα 21 έως 27 και διαχωρίζονταν σε 

εισόδημα από ακίνητα και κινητές αξίες. 

 

 

13.3 Άρθρο 36 _ Μερίσματα 

Το άρθρο 36 του ν.4172/2013 αποδίδει την έννοια του όρου "μερίσματα" και τί αυτός 

περιλαμβάνει.   

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

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

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

στα οποία περιλαμβάνονται τα μερίδια, οι μερίδες συμπεριλαμβανομένων των 

προμερισμάτων και μαθηματικών αποθεματικών, οι συμμετοχές σε κέρδη προσωπικών 

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

οντότητα, καθώς και κάθε άλλο συναφές διανεμόμενο ποσό.» 107  

 Εφόσον τα μερίσματα υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου εξαντλείται η 

φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου. 

                                                 
107 Άρθρο 36 § 1 ν. 4172/2013 
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 Αντίστοιχο άρθρο στον ν. 2238/1994 είναι το άρθρο 24 παράγραφος 1 και 2 

όπου δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις.   

 

 

13.4 Άρθρο 37 _ Τόκοι 

 Στο άρθρο 37 ν. 4172/2013, αρχικά δίνεται ο ορισμός της έννοιας του όρου "τόκοι" 

και τί αυτός περιλαμβάνει.   

 «Ο όρος «τόκοι» σημαίνει το εισόδημα που προκύπτει από απαιτήσεις κάθε 

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

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

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

δανειακή σχέση, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων ωφελημάτων (premiums), 

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

απορρέουν από τίτλους, ομολογίες ή χρεόγραφα.» 108   

  «Περαιτέρω, με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 του 

Ν.4172/2013, ορίζεται ότι απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος οι τόκοι 

ομολογιακών δανείων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και οι 

τόκοι που προκύπτουν από ομόλογα που εκδίδονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

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

συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους που αποκτούν φυσικά πρόσωπα. 

 Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ειδικά για τους τόκους ομολογιακών δανείων 

Ελληνικού Δημοσίου και ομολόγων που εκδίδονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) που αποκτούν φυσικά πρόσωπα, από 

την 1.1.2014 και μετά, η απαλλαγή χορηγείται χωρίς την προϋπόθεση της διακράτησης 

των τίτλων αυτών μέχρι τη λήξη τους. 

 Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που οι τίτλοι είχαν αποκτηθεί από τους 

αρχικούς κατόχους - φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, πριν την 

έναρξη ισχύος του Ν.4172/2013 (01.01.2014) και η λήξη τους λαμβάνει χώρα μετά την 

01.01.2014, με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι τυχόν παρακρατηθείς φόρος μέχρι τις 

31.12.2013 επιστρέφεται, καθόσον με τις προϊσχύσασες διατάξεις έχει πληρωθεί η 

προϋπόθεση της διακράτησης.» 109  

                                                 
108 Άρθρο 37 § 1 ν. 4172/2013 
109 ΠΟΛ 1042/26-01-2015 παράγραφος 8 
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 Εφόσον οι τόκοι υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου εξαντλείται η φορολογική 

υποχρέωση του υπόχρεου. 

 

 

13.5 Άρθρο 38 _ Δικαιώματα 

Στο άρθρο 38 ν. 4172/2013 και σχετικά με την έννοια του όρου "Δικαιώματα", 

σημειώνουμε:  

 «Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 38, εισόδημα από δικαιώματα προκύπτει 

όταν λαμβάνεται αντάλλαγμα από τη χρήση ή το δικαίωμα χρήσης, από:  

- δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί λογοτεχνικού, καλλιτεχνικού ή 

επιστημονικού έργου, (συγγραφικά δικαιώματα) 

- δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί κινηματογραφικών και τηλεοπτικών 

ταινιών, μαγνητοταινιών για ραδιοφωνικέ εκπομπές και αναπαραγωγής 

βιντεοκασετών, 

- Δικαιώματα λογισμικού για εμπορική εκμετάλλευση ή προσωπική χρήση,  

- διπλώματα ευρεσιτεχνίας, 

- εμπορικά σήματα, 

- επί προνομίων, σχεδίων ή υποδειγμάτων, σχεδιαγραμμάτων, απόρρητων χημικών 

τύπων ή μεθόδων κατεργασίας ή σε αντάλλαγμα πληροφοριών που αφορούν 

βιομηχανική, εμπορική ή επιστημονική πείρα, 

- πληρωμές για τη χρήση βιομηχανικού, εμπορικού ή επιστημονικού εξοπλισμού, για 

τη χρήση τεχνικών μεθόδων παραγωγής, τεχνικής ή τεχνολογικής βοήθειας, 

- τεχνογνωσία (Knowhow), 

- αποτελέσματα ερευνών, 

- αναδημοσίευση άρθρων και μελετών, 

- πληρωμές για συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά μέσω δικτύων 

πληροφορικής σε βάση δεδομένων επίλυσης προβλημάτων, 

-την ηλεκτρονική λήψη (downloading) λογισμικού ηλεκτρονικού υπολογιστή, ακόμα 

και στην περίπτωση που τα εν λόγω προϊόντα αποκτώνται για προσωπική ή 

επαγγελματική χρήση του αγοραστή, 



86 
 

- την εκμίσθωση βιομηχανικού, εμπορικού ή επιστημονικού εξοπλισμού και 

εμπορευματοκιβωτίων και λοιπών συναφών δικαιωμάτων.» 110   

 Απαραίτητο στοιχείο προκειμένου το αποκτώμενο εισόδημα να εντάσσεται 

στις ως άνω αναφερόμενες κατηγορίες αποτελεί η κτήση και κυριότητα από τον 

υπόχρεο του άυλου αυτού στοιχείου και με κανέναν τρόπο η αποξένωση του ιδιοκτήτη 

από αυτό.  Από τα παραπάνω συνάγεται ότι πληρωμές σε αποκλειστικούς αντιπροσώπους 

στην Ελλάδα, μεταπωλητές, διαμεσολαβητές κ.λπ. οι οποίοι, εξ ορισμού, δεν έχουν την 

κυριότητα του υπόψη δικαιώματος ή δεν διατηρούν το δικαίωμα χρήσης αυτού δεν 

περιλαμβάνονται στις εν λόγω διατάξεις. 

 Σχετικά με τον ν. 2238/1994 και τις αντίστοιχες διατάξεις αυτού, παρατηρούμε 

ότι ο ν. 4172/2013 δεν επιφέρει ουσιώδεις αλλαγές.  Δύναται μόνο να παρατηρηθεί ότι 

ο νέος ΚΦΕ αναλύει περισσότερος την έννοια του όρου "Δικαίωμα" περιγράφοντας με 

μεγαλύτερη λεπτομέρεια τον όρο και εισάγοντας στην ελληνική νομοθεσία σχετικές  

οδηγίες του ΟΟΣΑ. 

 

 

13.6 Άρθρο 39 _ Εισόδημα Από Ακίνητη Περιουσία 

Tο άρθρο 39 ν. 4172/2013 (κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον ν. N.4346/2015) 

πραγματεύεται το εισόδημα από ακίνητη περιουσία. 

 Στην πρώτη παράγραφο του ως άνω άρθρου ορίζεται η έννοια του 

ακαθάριστου εισοδήματος από εκμίσθωση, ιδιοχρησιμοποίηση και δωρεάν 

παραχώρηση ακίνητης περιουσίας από χρήση γης ή ακινήτων, χρήση μεταλλείων, 

λατομείων, δασικών και αγροτικών εκτάσεων, χώρου για τοποθέτηση κάθε είδους 

διαφημιστικών επιγραφών καθώς και κοινόχρηστων χώρων σε ακίνητα. 

 Στην δεύτερη παράγραφο του ως άνω άρθρου ορίζεται το 3% της 

αντικειμενικής αξίας του ακινήτου ως τεκμαρτό μίσθωμα στην περίπτωση της 

ιδιοχρησιμοποίησης ακινήτου ή δωρεάν παραχώρησης αυτού.  Σε περίπτωση δωρεάν 

παραχώρησης ακινήτου έως 200 τ.μ. σε ανιόντες ή κατιόντες του υπόχρεου οι οποίοι 

θα χρησιμοποιήσουν αυτό ως κύρια κατοικία, προβλέπεται απαλλαγή από τον φόρο 

τεκμαρτού εισοδήματος. 

 Στην τρίτη παράγραφο του ως άνω άρθρου προσδιορίζεται ο τρόπος 

υπολογισμού του φορολογητέου εισοδήματος βάσει δαπανών που εκπίπτουν υπό 
                                                 
110 Σταματόπουλος Δημήτρης, Καραβοκύρης Αντώνης  (2014), Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, 
Ανάλυση-Ερμηνεία, σελ. 523 
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συγκεκριμένες προϋποθέσεις.  Ειδικότερα, προβλέπεται έκπτωση 5% στο ακαθάριστο 

εισόδημα για πάγιες ή λειτουργικές δαπάνες, καθώς και για δαπάνες επισκευής, 

συντήρησης, ανακαίνισης, εφόσον ο εκμισθωτής είναι φυσικό πρόσωπο.  Περαιτέρω, 

σε περιπτώσεις υπεκμίσθωσης προβλέπεται η έκπτωση του μισθώματος που 

καταβάλλεται.  Εν συνεχεία σε περίπτωση αντιπλημμυρικών έργων οι δαπάνες που 

καταβάλλονται εκπίπτουν σε ποσοστό 10%.  Τέλος, προβλέπεται έκπτωση της 

αποζημίωσης που καταβάλλεται από τον εκμισθωτή στον μισθωτή για λύση 

μισθωτικής σχέσης. 

 Σχετικά με τις εκπιπτόμενες δαπάνες και επιχειρώντας μια σύγκριση με τον 

προηγούμενο ν. 2238/1994 διαπιστώνουμε τις εξής, σαφής διαφοροποιήσεις: 

 α.  Στο άρθρο 6 § 2 περ.β του ν. 2238/1994 ορίζονταν ότι από το εισόδημα από 

ακίνητα απαλλάσσονταν το ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση 

γενικά.  Η διάταξη δεν μεταφέρθηκε στον νέο ΚΦΕ. 

 β.  Στο άρθρο 21 § 1 περ.β του ν. 2238/1994, ως εισόδημα από οικοδομές 

θεωρούνταν και η αξία που είχε κατά το χρόνο της ανέγερσης της η οικοδομή που 

ανεγέρθηκε με δαπάνες του μισθωτή σε έδαφος του οποίου την κυριότητα είχε ο 

εκμισθωτής, αν μετά τη λήξη του χρόνου της μίσθωσης του εδάφους η οικοδομή 

παρέμενε στην κυριότητα του εκμισθωτή.  Η διάταξη αυτή μεταφέρθηκε στο άρθρο 41 

§2 του ν. 4172/2013 όπου αναγράφεται ότι στην περίπτωση που περιέρχεται στην 

κατοχή τρίτου κτίσμα που έχει ανεγερθεί στο έδαφός του με δαπάνες του μισθωτή 

σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου, ως υπεραξία 

θεωρείται η αντικειμενική αξία του κτίσματος. 

 γ.  Στο άρθρο 22 § 1 του ν. 2238/1994, προβλέπονταν ότι το εισόδημα από 

μίσθωμα της οικοδομής δεν μπορούσε να είναι μικρότερο από το 3,5% της αξίας του 

ακινήτου, που εκμισθώνεται και χρησιμοποιείται ως κατοικία, όπως η αξία αυτή 

προσδιορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1249/1982, για τις 

περιοχές που ισχύει κάθε φορά το σύστημα αυτό.  Η διάταξη αυτή δεν μεταφέρθηκε 

στον νέο ΚΦΕ. 

 δ.  Στο άρθρο 22 § 3 του ν. 2238/1994 προβλέπονταν ότι σε περίπτωση που η 

οικοδομή χρησιμοποιήθηκε με άλλον τρόπο από τον ιδιοκτήτη, το νομέα, τον 

επιφανειούχο, τον επικαρπωτή κ.λ.π. ή με τη συγκατάθεση αυτού κατοικήθηκε ή 

χρησιμοποιήθηκε με άλλο τρόπο από τρίτο, χωρίς αντάλλαγμα, το ακαθάριστο 

εισόδημα βρίσκεται ύστερα από τη σύγκρισή της με άλλες οικοδομές που 

εκμισθώνονται, πάντως το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα που καθορίζεται με αυτόν τον 
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τρόπο δεν μπορεί να είναι ανώτερο από το πέντε τοις εκατό (5%) ούτε μικρότερο από 

το τριάμισι τοις εκατό (3,5%) της αξίας του ακινήτου, όπως η αξία αυτή 

προσδιορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του N. 1249/1982.  Η 

διάταξη δεν μεταφέρθηκε στον νέο ΚΦΕ. 

 ε.  Στο άρθρο 23 § 1 περ.α του ν. 2238/1994 προβλέπονταν έκπτωση από το 

εισόδημα που αποκτούσαν φυσικά πρόσωπα 3% ή 5% για αποσβέσεις σε οικοδομές.  

Διάταξη η οποία δεν μεταφέρθηκε στον νέο ΚΦΕ. 

 στ.  Επίσης στο άρθρο 23 § 1 περ.α του ν. 2238/1994 προβλέπονταν έκπτωση 

ποσοστού μέχρι σαράντα τοις εκατό (40%) για ασφάλιστρα κατά του κινδύνου της 

πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, για δικαστικές δαπάνες και για αμοιβή δικηγόρου για 

δίκες μισθωτικών διαφορών ή διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών 

ιδιοκτησίας κατ΄ ορόφους, διάταξη η οποία επίσης δεν τυγχάνει εφαρμογής στον νέο 

ΚΦΕ. 

 Η τέταρτη παράγραφος του άρθρου 39 ν. 4172/2013 αντιμετωπίζει τις 

περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης 

περιουσίας δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο.   

 Η παράγραφος αυτή, η οποία προστέθηκε στο άρθρο 39 με την παρ. 1 του 

άρθρου 11 του Ν. 4346/2015 ορίζει ότι τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση 

ακίνητης περιουσίας δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του υπόχρεου 

εφόσον ως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 

έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης 

μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί 

εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.   

 Η νέα αυτή διάταξη που προβλέπει δήλωση του υπόχρεου για εισοδήματα που 

δεν έχει εισπράξει, έχει εφαρμογή αποκλειστικά για φυσικά πρόσωπα τα οποία 

αποκτούν εισοδήματα από εκμίσθωση / υπεκμίσθωση ακίνητης περιουσίας. 

 Δήλωση για ανείσπρακτα εισοδήματα κατά την έννοια της προηγούμενης 

παραγράφου δεν προβλέπεται για νομικά πρόσωπα και οντότητες καθώς και για 

φυσικά πρόσωπα όταν τα εισοδήματα αυτά προέρχονται από αποζημίωση χρήσης 

ακινήτου καθώς και από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

 Βάσει της ΠΟΛ 1102/12-07-2016 στην παράγραφο 3 ισχύει ότι η μη είσπραξη 

μισθωμάτων αποδεικνύεται μόνο με τα δικαιολογητικά της παραγράφου 4 του άρθρου 

39 του Ν.4172/2013 (εκδοθείσα δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης 

μισθωμάτων, εκδοθείσα διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου, 
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ασκηθείσα αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων), ένα εκ των οποίων πρέπει να 

προσκομίζεται σε κάθε περίπτωση. Ειδικά, σε περίπτωση που ο μισθωτής έχει 

πτωχεύσει, αντί της προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών αρκεί η προσκόμιση 

αντιγράφου του πίνακα αναγγελίας χρεών, στον οποίο εμφανίζεται η απαίτηση του 

εκμισθωτή / υπεκμισθωτή.  Τονίζεται ότι από όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά 

που κατά περίπτωση προσκομίζονται στις Δ.Ο.Υ., θα πρέπει να προκύπτει το χρονικό 

διάστημα για το οποίο οφείλονται μισθώματα. 

 Σε περίπτωση που δηλώνονται ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση 

ακίνητης περιουσίας στον αντίστοιχο κωδικό της φορολογικής δήλωσης από τον 

υπόχρεο χωρίς να έχουν υποβληθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα ποσά αυτά δεν 

θα λαμβάνονται υπόψη κατά την εκκαθάριση από την αρμόδια φορολογική αρχή. 

 Με την παράγραφος 4 του άρθρου 39 ν. 4172/2013 διαπιστώνεται σαφής 

διαφοροποίηση με τον προγενέστερο ν. 2238/1994 στο άρθρο 4 παράγραφος 7 του 

οποίο προβλέπονταν διαδικασία εκχώρησης ανείσπρακτων μισθωμάτων, διαδικασία η 

οποία έπαψε να ισχύει από 01.01.2014.   

 Συγκεκριμένα, προβλέπονταν συμπλήρωση και υποβολή εντύπου δήλωσης 

εκχώρησης, από τον εκχωρητή, στην αρμόδια φορολογική αρχή, με την οποία 

δηλώνονταν από τον εκμισθωτή η μη είσπραξη των οφειλόμενων μισθωμάτων γεγονός 

που αποδεικνύονταν με τη συνυποβολή μιας σειράς αποδεικτικών στοιχείων της 

εκχωρούμενης απαίτησης, που υπήρχαν κατά περίπτωση.  Τέτοια αποδεικτικά στοιχεία 

ήταν το συμφωνητικό μίσθωσης του ακινήτου, τυχών εξώδικη καταγγελία της 

μίσθωσης ή πρόσκληση καταβολής μισθωμάτων, αγωγή απόδοσης του μισθίου ή μη 

καταβολής μισθωμάτων, δικαστική απόφαση απόδοσης του μισθίου και καταβολής 

μισθωμάτων.  Τα αποδεικτικά αυτά δεν συνυποβάλλονταν υποχρεωτικά στο σύνολό 

τους παρά μόνο τα υπάρχοντα δικαιολογητικά κατά τον χρόνο της υποβολής της 

δήλωσης.  Κατ' εξαίρεση υποχρεωτικά υποβάλλονταν από τον εκχωρητή υπεύθυνη 

δήλωση του N. 1599/1986 με την οποία, επίσης, ο εκχωρών βεβαίωνε εγγράφως ότι, 

εκτός από τα υποβληθέντα, δεν έχει στην κατοχή του άλλα αποδεικτικά στοιχεία της 

εκχωρούμενης απαίτησης.  Αν η δήλωση εκχώρησης δεν περιελάμβανε την 

προαναφερθείσα βεβαίωση, η δήλωση απορρίπτονταν και δεν λαμβάνονταν υπόψη 

από την αρμόδια φορολογική αρχή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ν. 4172/2013 

14.1 Άρθρο 41 _ Μεταβίβαση Ακίνητης Περιουσίας 

Tο άρθρο 41 ν. 4172/2013 (κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον ν. N.4316/2014) 

πραγματεύεται την μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας. 

 «Υπεραξία από μεταβίβαση με επαχθή αιτία ακίνητης περιουσίας, 

εμπράγματου δικαιώματος επί ακίνητης περιουσίας, συμμετοχών που έλκουν πάνω 

από το 50% της αξίας τους άμεσα ή έμμεσα από ακίνητη περιουσία.  Εισφορά 

ακινήτου για αύξηση ή κάλυψη κεφαλαίου.  Η αγοραία αξία του κτίσματος που έχει 

ανεγερθεί σε έδαφος κυριότητας τρίτου με δαπάνες του μισθωτή και περιέρχεται στην 

κατοχή του τρίτου με τη λήξη ή διακοπή της μισθωτική σχέσης.  Υπεραξία δηλαδή η 

διαφορά τιμή πώλησης μείων τιμή κτήσης.  Προβλέπονται συντελεστές απομείωσης 

της υπεραξίας ανάλογα με τα χρόνια διακράτησης.  Φορολόγηση με συντελεστή 15% 

με εξάντληση της υποχρέωσης του ΦΠ. Υπεραξία μέχρι 25.000 ευρώ δεν 

φορολογείται εφόσον το ακίνητο έχει διακρατηθεί τουλάχιστον 5 έτη.» 111   

 Η υπεραξία αυτή υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, με 

εξαίρεση φυσικά την περίπτωση κατά την οποία η μεταβίβαση συνιστά επιχειρηματική 

δραστηριότητα της επιχείρησης, οπότε και υπόκειται σε φόρο εισοδήματος από 

επιχειρηματική δραστηριότητα.   

 Σε φόρο υπόκειται η υπεραξία, δηλαδή η διαφορά μεταξύ τιμής πώλησης και 

τιμής κτήσης, μειωμένη κατά το ποσοστό του σχετικού συντελεστή απομείωσης όπως 

αυτοί αναλυτικά κάτωθι αναγράφονται. 

 Ο ορισμός της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης αναπτύσσεται στο άρθρο 

41 §2 ν. 4172/2013 κωδικοποιημένο βάσει του ν. 4254/2014.   

 Τιμή κτήσης αποτελεί το τίμημα ή η αξία του ανταλλάγματος, όπως προκύπτει 

από το οικείο συμβόλαιο και σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής ή μεταβίβασης με 

χαριστική αιτία η αξία βάσει της οποίας υπολογίστηκε ο φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή 

γονικής παροχής.  Σε κάθε άλλη περίπτωση υπολογίζεται ως εξής: Τιμή κτήσης ίσον 

τιμή μεταβίβασης επί τον Δείκτη Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚατ) του έτους κτήσης διά του 

                                                 
111 Γκίνογλου Δημήτριος  (2014), Φορολογική Λογιστική ΙΙ, σελ. 48, 49 
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ΔΤΚατ του προηγούμενου της μεταβίβασης έτους.  Μηδενική θεωρείται η τιμή κτήσης 

σε περίπτωση που αυτή δεν μπορεί να προσδιορισθεί. 

 Στην παράγραφο 3 του ως άνω άρθρου ορίζεται ο χρόνος κτήσης ως ο χρόνος 

απόκτησης ποσοστού τουλάχιστον εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του 

μεταβιβαζόμενου δικαιώματος επί της ακίνητης περιουσίας.  Κάθε άλλη περίπτωση 

καθορίζεται και ερμηνεύεται στην ίδια παράγραφο του νέου ΚΦΕ ή με σχετική 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 

 Υπεραξία η οποία κατόπιν υπολογισμού εμφανίζεται αρνητική, εκ λαμβάνεται 

για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως μηδενική. 

 Κατά την σύγκριση του άρθρου 41 του νέου ΚΦΕ με αντίστοιχα άρθρα του 

προηγούμενου ν. 2238/1994 διαπιστώνονται διαφοροποιήσεις, με σημαντικότερη την 

μεταβολή στους συντελεστές απομείωσης, (παλαιότητας κατά των ν. 2238/1994).  

Συγκεκριμένα: 

Πίνακας 14.1 

ν. 4172/2013 112   ν. 2238/1994 113  
Έτη 

διακράτησης 
Συντελεστής 
απομείωσης 

 
Έτη διακράτησης 

Συντελεστής 
παλαιότητας 

1 100,0%  

Από 1 έως 5 0,90 
2 98,2%  
3 96,4%  
4 94,7%  
5 93,0%  
6 91,2%  

Πάνω από 5 έως 10 0,80 
7 89,5%  
8 87,8%  
9 86,1%  
10 84,5%  
11 82,8%  

Πάνω από 10 έως 
15 

0,75 
12 81,1%  
13 79,5%  
14 77,9%  
15 76,4%  
16 74,8%  

Πάνω από 15 έως 
20 

0,70 
17 73,2%  
18 71,7%  
19 70,2%  
20 68,7%  
21 67,2%  

Πάνω από 20 έως 
25 

0,65 
22 65,7%  
23 64,2%  
24 62,8%  

                                                 
112 Άρθρο 41 § 5 ν. 4172/2013 (κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον ν. 4254/2014) 
113 Άρθρο 33 § 6 ν. 2238/1994  (Όπως το άρθρο 33 αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 
4110/2013) 
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25 61,5%  
26+ 60%  Πάνω από 25 0,60 

 

 

14.2 Άρθρο 42 _ Μεταβίβαση Τίτλων 

Tο άρθρο 42 ν. 4172/2013 (κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον ν. N.4316/2014) 

πραγματεύεται την μεταβίβαση τίτλων. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, η υπεραξία που προκύπτει 

από την μεταβίβαση μετοχών (εισηγμένες ή μη  σε χρηματιστηριακή αγορά ), κινητών 

αξιών, μεριδίων, κρατικών ομολόγων, έντοκων γραμματίων και παραγώγων υπόκειται 

σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων.  Ως μεταβίβαση εκλαμβάνεται και η 

εισφορά των ανωτέρω τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας, καθώς 

και η μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης. 

 Σαφώς ορίζεται με την παράγραφο 1 ότι η υπεραξία που προκύπτει υπόκειται 

σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων εφόσον η εν λόγω πράξη με κανέναν τρόπο 

δεν αφορά επιχειρηματική δραστηριότητα καθόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση η 

υπεραξία υπόκειται σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων. 

 Με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου και νόμου, προσδιορίζονται και 

εκσυγχρονίζονται οι ορισμοί των παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων 

διευκρινίζοντας με τον τρόπο αυτό,  το πλαίσιο εφαρμογής του νέου ΚΦΕ σε σχέση με 

τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα.   

 Αντίστοιχη διάταξη του ν. 2238/1994 βρίσκεται στο άρθρο 24 §1 περίπτωση η' 

κατά την οποία ως παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα νοούνται τα 

χρηματοοικονομικά μέσα που ορίζονται στο άρθρο 5 του Ν.3606/2007 (Α΄ 195), 

καθώς και αυτά που καθορίζονται με πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Για τους σκοπούς της περίπτωσης αυτής, 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.  Ως παράγωγα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα νοούνται και τα χρηματοοικονομικά μέσα που εκδίδει το 

Ελληνικό Δημόσιο, κατ' εφαρμογή προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του 

ελληνικού χρέους, η απόδοση των οποίων συνδέεται με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 

(ρήτρες Α.Ε.Π.). Όταν δικαιούχος του εισοδήματος των προϊόντων της παραγράφου 

αυτής είναι κάτοικος αλλοδαπής φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το εισόδημα αυτό 

αποτελεί εισόδημα από κινητές αξίες. 



93 
 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου και νόμου, ως υπεραξία 

ορίζεται η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης που κατέβαλε ή 

αντίστοιχα εισέπραξε ο υπόχρεος.  Με τον νόμο 2238/1994 η υπεραξία που 

προέρχονταν από την μεταβίβαση μεριδίων, μετοχών, ολόκληρης επιχείρησης κ.λ.π. 

περιλαμβάνονταν στο άρθρο 13 §1 το οποίο πραγματεύονταν την αυτοτελή 

φορολόγηση εισοδήματος από επιχειρήσεις ή επαγγέλματα και φορολογούνταν 

αυτοτελώς με συντελεστή 20%. 

 Με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου και νόμου, ορίζεται ότι όταν οι 

μεταβιβαζόμενοι τίτλοι είναι εισηγμένοι σε χρηματιστηριακή αγορά, τόσο η τιμή 

κτήσης όσο και η τιμή πώλησης καθορίζεται από τα δικαιολογητικά έγγραφα 

συναλλαγών, τα οποία εκδίδει η χρηματιστηριακή εταιρία και εν γένει κάθε φορέας 

που διενεργεί συναλλαγές.  Στην περίπτωση κατά την οποία οι τίτλοι που 

μεταβιβάζονται δεν είναι εισηγμένοι, τότε η τιμή πώλησης (και η τιμή κτήσης) 

προσδιορίζονται με βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας που εκδίδει τους 

μεταβιβαζόμενους τίτλους κατά το χρόνο της μεταβίβασης (ή αντίστοιχα, για τον 

καθορισμό της τιμής κτήσης, κατά τον χρόνο της απόκτησης), ή με βάση το τίμημα 

που αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης, εφόσον αυτό είναι υψηλότερο (ή 

αντίστοιχα, χαμηλότερο, για τον καθορισμό της τιμής κτήσης).  Κατά το ενδεχόμενο 

που η τιμή κτήσης δεν μπορεί να προσδιοριστεί αυτή θεωρείται μηδενική. 

 Αντίστοιχες διατάξεις στον προηγούμενο ν. 2238/1994 αποτελούν οι 

παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 13. 

 Στην παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου και νόμου, ορίζεται ότι σε περίπτωση που 

ο υπολογισμός της υπεραξίας καταλήξει σε αρνητικό ποσό, η εν λόγω ζημία 

μεταφέρεται για τα επόμενα 5 έτη και συμψηφίζεται με μελλοντικά κέρδη μόνο από 

την ίδια αιτία. 

 Στην παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου και νόμου, ορίζεται ότι απαλλάσσονται 

του φόρου τα κεφαλαιακά κέρδη που προκύπτουν από την ανταλλαγή ομολόγων του 

Ελληνικού Δημοσίου ή εταιρικών ομολόγων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου με 

άλλους τίτλους κατ΄ εφαρμογή του προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του 

ελληνικού χρέους.  Στον ν. 2238/1994 και προκειμένου να απαλλαχθούν του φόρου 

εισοδήματος οι τόκοι Ομολογιακών Δανείων του Δημοσίου με διάρκεια δύο (2) ετών ή 

και μεγαλύτερη, απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η διακράτηση αυτών και των 

τοκομεριδίων τους από τον αρχικό κάτοχο των τίτλων, μέχρι την ημερομηνία λήξης 

αυτών (άρθρο 12 §11 ν. 2238/1994). 
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 Τέλος η παράγραφος 8 του ίδιου άρθρου και νόμου, όπως αυτή προστέθηκε με 

την περίπτωση στ΄ της παρ. 18 του άρθρου 22 του N.4223/2013, ορίζει ότι εισόδημα 

το οποίο προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης τίτλων που αποκτούν φυσικά πρόσωπα 

που είναι φορολογικοί κάτοικοι σε κράτη με τα οποία η Ελλάδα έχει συνάψει σύμβαση 

αποφυγής διπλής φορολογίας (ΣΑΔΦ), απαλλάσσεται του φόρου υπό την απαραίτητη 

προϋπόθεση ότι τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν στη Φορολογική Διοίκηση 

δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη φορολογική τους κατοικία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ 

ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Ν. 4172/2013 

15.1 Εισαγωγή - Σημείωση 

Επισημαίνεται ότι η διάταξη περί προκαταβολής φόρου για τα φυσικά πρόσωπα όπως 

αυτή αναγράφονταν στο άρθρου 52 §1  ν.2238/94, με τον νέο Κ.Φ.Ε. δεν προβλέπεται 

παρά μόνο για τα φυσικά πρόσωπα εφόσον αυτά αποκτούν εισόδημα από 

επιχειρηματική δραστηριότητα. 

 

 

15.2 Άρθρο 69 _ Προκαταβολή Του Φόρου Εισοδήματος Από 

Επιχειρηματική Δραστηριότητα Που Αποκτούν Φυσικά Πρόσωπα 

Σχετικά με την "Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική 

δραστηριότητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα" όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 69 του 

ν. 4172/2013 και βρίσκεται σε αντιστοιχία με το άρθρο 52 του ν. 2238/1994, 

σημειώνουμε ότι τα δύο άρθρα είναι πανομοιότυπα με μοναδικές εξαιρέσεις: 

 α) Με την αλλαγή που επήλθε με τον ν. 4336/2015 βεβαιώνεται, πλέον, ποσό 

ίσο με το εκατό τοις εκατό (100%) του φόρου που προκύπτει από επιχειρηματική 

δραστηριότητα για το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού 

έτους αντί ποσού ίσου με πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) όπως προβλέπονταν πριν 

τον ν. 4336/2015 τόσο με τον ν.4172/2013  όσο και με τον ν. 2238/1994. 

 β)Με τον ν. 4254/2014 καταργήθηκε η περίπτωση β΄ παραγράφου 2 του 

άρθρου 69 με την οποία προβλέπονταν ότι στη δήλωση περιλαμβάνονται μόνο 

εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις γενικά και από ιδιοκατοίκηση. 

 

 

15.3 Άρθρο 70 _ Μείωση Προκαταβλητέου Φόρου Από 

Επιχειρηματική Δραστηριότητα Που Αποκτούν Φυσικά Πρόσωπα 

Στο άρθρο 70 του ν. 4172/2013 δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή και είναι 

πανομοιότυπο με το άρθρο 53 του ν. 2238/1994. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν. 3986/2011 

16.1 Άρθρο 29 _ Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Στα Φυσικά Πρόσωπα 

Οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 καθορίζουν τον τρόπο και τους κανόνες 

εφαρμογής της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης.  

 Η εισφορά, βάσει του άρθρου 29 §1 του προαναφερόμενου νόμου επιβάλλεται 

στα φυσικά πρόσωπα των οποίων το συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα υπερβαίνει 

της 12.000 ευρώ.   

 Ως συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα υπολογίζεται κάθε εισόδημα είτε είναι 

πραγματικό είτε τεκμαρτό, φορολογούμενο ή αφορολόγητο. 

 Με την ΠΟΛ 1099/09-04-2014 δόθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με την 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 3986/11, μετά την κατάργηση του Ν. 

2238/94 και την έναρξη ισχύος του Ν. 4172/13.  Μεταξύ άλλων, στην συγκεκριμένη 

ΠΟΛ 1099/2014 απαριθμούνται τα εισοδήματα τα οποία εξαιρούνται από την επιβολή 

της ειδικής εισφοράς.  Συγκεκριμένα:  

 «α) τα εισοδήματα των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και των 

προσώπων που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα 

τοις εκατό και άνω. 

 β) οι αποζημιώσεις των μισθωτών, λόγω διακοπής εργασιακής σχέσης και  

 γ) οι εφάπαξ παροχές ταμείων πρόνοιας και ασφαλιστικών οργανισμών, τα 

εφάπαξ βοηθήματα δημοσίων υπαλλήλων και τα εφάπαξ βοηθήματα που χορηγούνται 

σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4153/1961, αν. Ν. 513/1968, Ν. 103/1975 και Ν. 

303/1976. 

 Επιπλέον, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παραπάνω παραγράφου και της 

περίπτωσης Θδ΄ του άρθρου 138 του Ν. 4052/2012 , εξαιρούνται τα εισοδήματα των 

μακροχρόνια άνεργων που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, 

Γ.Ε.Ν.Ε. και ΕΤΑΠ - ΜΜΕ και όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τα 

συγκεκριμένα ταμεία, εφόσον δεν έχουν κατά τον χρόνο της βεβαίωσης πραγματικά 

εισοδήματα. 

 Επίσης, απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, το ενιαίο 

επίδομα στήριξης τέκνων της υποπαραγράφου ΙΑ 2 της παραγράφου ΙΑ του Ν. 

4093/2012 και το ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων του άρθρου 40 του 
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Ν.4141/2013 , σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 7.β΄ της υποπαραγράφου Β.2. 

της παραγράφου Β΄ του άρθρου 3 του κεφαλαίου Β΄ του Ν. 4254/14 . 

 Επισημαίνεται ότι, δεν επιβάλλεται ειδική εισφορά στις αμοιβές των 

υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 

δευτέρου εδαφίου του άρθρου 13 του πρωτοκόλλου περί Προνομίων και Ασυλιών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 8ης Απριλίου 1965 (όπως ισχύει σήμερα) καθώς και στις 

αμοιβές των λοιπών προσώπων που αναφέρονται στην ΠΟΛ. 1014/22-2-2010 . 

 Τέλος, δεν επιβάλλεται εισφορά στις αγροτικές ενισχύσεις που δεν συνδέονται 

με την παραγωγή (ενώ αντίθετα υπόκεινται σε εισφορά όσες δίδονται επί της 

παραγωγής), ούτε στα ποσά που συμπληρώνονται στη δήλωση προκειμένου να 

καλύψουν τεκμήρια, ενώ δεν αποτελούν εισόδημα, πχ. διάθεση περιουσιακών 

στοιχείων, δάνεια, δωρεές, κλπ.» 114 

 Η μόνη ουσιαστική διαφορά που συντελέστηκε στο άρθρο 29 του ν. 3986/2011 

το οποίο πραγματεύεται την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης, αφορά στους συντελεστές 

βάσει των οποίων υπολογίζεται το ποσό της εισφοράς.  Ας δούμε έναν χρηστικό 

πίνακα:   

Πίνακας 16.1 

Συνολικό Καθαρό Ατομικό 

Εισόδημα 

Συντελεστές Ειδικής 

Εισφοράς 

(σε ισχύ έως 15/7/2015) 

Συντελεστές Ειδικής 

Εισφοράς 

(σε ισχύ από 16/7/2015) 

12.001 € έως 20.000 € 1 % 0,7 %  

20.001 € έως 30.000 € 2 % επί ολόκληρου 

του ποσού   

1,4 % επί ολόκληρου 

του ποσού 

30.001 € έως 50.000 € 2 % επί ολόκληρου 

του ποσού   

50.001 € έως 100.000 € 3 % επί ολόκληρου 

του ποσού 

4 % επί ολόκληρου 

του ποσού 

 

Από  100.001 € και άνω 
 

4 % επί ολόκληρου 

του ποσού 

 

100.001 € έως 500.000 €  6 % επί ολόκληρου 

του ποσού 

                                                 
114 ΠΟΛ 1099/09-04-2014 
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500.001 € και άνω  8 % επί ολόκληρου 

του ποσού 

Για το συνολικό καθαρό εισόδημα, 
όπως αυτό ορίζεται στην 
παράγραφο 2, του Προέδρου της 
Δημοκρατίας, του Προέδρου και 
των Αντιπροέδρων της Βουλής, 
των Βουλευτών, του Προέδρου και 
των Αντιπροέδρων της 
Κυβέρνησης, των Υπουργών, των 
Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών, των Γενικών και 
Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων, 
των Γενικών Γραμματέων των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των 
Περιφερειαρχών, των 
Ευρωβουλευτών, των Δημάρχων 
και των προσώπων των 
περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 3 
του άρθρου 56 του Συντάγματος, 
εφόσον οι πάσης φύσεως αποδοχές 
και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές 
τους είναι τουλάχιστον ίσες με τις 
αποδοχές Γενικού Γραμματέα 
Υπουργείου, όπως ορίζεται στην 
παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 
3833/2010 (Α΄40),η ειδική εισφορά 
αλληλεγγύης υπολογίζεται : 

5 % επί ολόκληρου 

του ποσού 

8% επί ολόκληρου του 

ποσού 

 Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται και βεβαιώνεται ατομικά στον 

υπόχρεο και βαρύνει αποκλειστικά αυτόν.  Το ίδιο ισχύει και για τους συζύγους, και 

συγκεκριμένα ενώ κατά την διάρκεια του έγγαμου βίου οι σύζυγοι οφείλουν να 

υποβάλλουν κοινή δήλωση των εισοδημάτων τους, παρόλα αυτά η ειδική εισφορά 

αλληλεγγύης υπολογίζεται και βαρύνει τον καθένα ξεχωριστά. 

 Παρακράτηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης από τους εργοδότες ή από 

τους φορείς που καταβάλλουν τις κύριες συντάξεις, πραγματοποιείται στους 

μισθωτούς και συνταξιούχους, στους ημερομίσθιους (υπό ορισμένες συνθήκες) καθώς 

και στους αξιωματικούς και το κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού που 

παρέχουν υπηρεσίες σε εμπορικά πλοία και με εξαίρεση το εισόδημα της περίπτωσης 

θ' (Οι μισθοί, συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που 

είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές 

αναπηρίες, που υπερβαίνει σε ποσοστό το 80%) της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του 

ΚΦΕ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 2238/1994 ΚΑΙ Ν. 4172/2013 

17.1 Παράδειγμα Πρώτο _ Εκκαθάριση Φόρου Εισοδήματος 

Φυσικών Προσώπων Οικονομικού Έτους 2013 (Χρήση 2012) Ν. 

2238/1994 

Μισθωτός, κάτοικος Θεσσαλονίκης και η σύζυγος αυτού, δικηγόρος, έχουν δύο 

παιδιά, ηλικίας 27 και 25 ετών.  

 

Εισοδήματα του συζύγου 

Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 45.000,00 € 

Αναλογούν φόρος  10.720,00 € 

Φόρος που παρακρατήθηκε  10.559,20 € 

βάσει του άρθρου 9 §1 ν.2238/94 (όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4024/2011) ισχύει: 

Κλιμάκιο 
Εισοδήματος  

Φορ. 
Συντελεστής  

Φόρος 
Κλιμακίου  

Σύνολο 
Εισοδήματος  

Σύνολο Φόρου 

5.000,00 € 0% 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 
7.000,00 € 10% 700,00 € 12.000,00 € 700,00 € 
4.000,00 € 18% 720,00 € 16.000,00 € 1.420,00 € 
10.000,00 € 25% 2.500,00 € 26.000,00 € 3.920,00 € 
14.000,00 € 35% 4.900,00 € 40.000,00 € 8.820,00 € 
20.000,00 € 38% 1.900,00 € 45.000,00 € 10.720,00 € 

Επομένως, αναλογούν φόρος:  10.720,00 € 

βάσει του άρθρου 57 §1 τελευταίο εδάφιο ν.2238/94 (όπως τροποποιήθηκε με τον 

ν.3296/2004) ισχύει ότι ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής 

της παραγράφου μειώνεται κατά ποσοστό ενάμισι τοις εκατό (1,5 %) κατά την 

παρακράτησή του. 

Επομένως, παρακρατηθείς φόρος :   

10.720,00 € - (10.720,00 € x 1,5%) 10.559,20 € 

Εισόδημα από εκμίσθωση καταστήματος 20.000,00 €  

 

 

Εισοδήματα της συζύγου 

Ακαθάριστα έσοδα 80.000,00 € 
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Δαπάνες δικηγορικού γραφείου 23.000,00 € 

 

 

Οικογενειακές δαπάνες 

Ιατρικά έξοδα του συζύγου  1.800,00 € 

Ασφάλιστρα ζωής του συζύγου 4.600,00 € 

Ασφάλιστρα ζωής της συζύγου 3.000,00 € 

Αποδείξεις  40.000,00 € 

 

 

Λοιπές πληροφορίες 

-Ο σύζυγος έχει στην κατοχή του κύρια κατοικία διαμέρισμα 200 τ.μ. περιοχή με τιμή 

ζώνης από 2.800 έως 4.999 

-Ο σύζυγος έχει στην κατοχή του αυτοκίνητο 3ετίας, 3000 κυβικά εκατοστά 

-Η σύζυγος έχει στην κατοχή της αυτοκίνητο 2ετίας, 2000 κυβικά εκατοστά 

-Η σύζυγος έχει στην κατοχή της δευτερεύουσα εξοχική κατοικία 180 τ.μ. 

(μονοκατοικία), με αποθήκη 40 τ.μ., σε περιοχή με τιμή ζώνης έως 2.500 € 

 

  

Υπολογισμός Φορολογητέου Εισοδήματος του συζύγου 

Φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 45.000,00 € 

Φορολογητέο εισόδημα από εκμίσθωση καταστήματος    19.400,00 € 

βάσει του άρθρου 23 §1 περ.α ν.2238/94 (όπως τροποποιήθηκε με τον ν.3842/2010) 

ισχύει ότι από το ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα εκπίπτουν: α) Ποσοστό πέντε τοις 

εκατό (5%) για αποσβέσεις σε οικοδομές οι οποίες χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, 

οικοτροφεία, σχολεία, φροντιστήρια, αίθουσες κινηματογράφων ή θεάτρων, 

ξενοδοχεία, νοσοκομεία ή κλινικές και ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) για οικοδομές οι 

οποίες χρησιμοποιούνται για άλλες χρήσεις. 

Επομένως, φορολογητέο εισόδημα από εκμίσθωση καταστήματος: 

20.000,00 € - (20.000,00 € * 3%) 19.400,00 €  

Συνολικό φορολογητέο εισόδημα του συζύγου 64.400,00 € 
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Υπολογισμός Φορολογητέου Εισοδήματος της συζύγου 

Ακαθάριστα έσοδα 80.000,00 € 

Δαπάνες δικηγορικού γραφείου 23.000,00 € 

Συνολικό φορολογητέο εισόδημα της συζύγου 57.000,00 €  

 

 

Συνολικό Φορολογητέο Εισόδημα 

Συνολικό φορολογητέο εισόδημα του συζύγου 64.400,00 € 

Συνολικό φορολογητέο εισόδημα της συζύγου 57.000,00 € 
 

Συνολικό φορολογητέο εισόδημα 121.400,00 € 

 

Προσδιορισμός Αντικειμενικής Δαπάνης Διαβίωσης 

Αντικειμενική δαπάνη ιδιοκατοίκησης πρώτης κατοικίας  20.440,00 € 

βάσει του άρθρου 16 §1 περ.α ν.2238/94 (όπως τροποποιήθηκε με τον ν.3986/2011), 

ισχύει: 

Κλίμακα Τετραγωνικά μέτρα Ευρώ ανά τ.μ. Σύνολο 
έως 80 τ.μ. 80 τ.μ. 40 €/τ.μ. 3.200,00 € 
81 τ.μ. έως 120 τ.μ. 40 τ.μ. 65 €/τ.μ. 2.600,00 € 
121 τ.μ. έως 200 τ.μ. 80 τ.μ. 110 €/τ.μ. 8.800,00 € 

Σύνολο 200 τ.μ.  14.600,00 € 
Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται, προκειμένου για κατοικία που βρίσκεται σε 

περιοχή με τιμή ζώνης, σύμφωνα με τον αντικειμενικό προσδιορισμό των ακινήτων, 

από 2.800 € έως 4.999 € το τετραγωνικό μέτρο, κατά ποσοστό 40%.  Επομένως: 

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

Αντικειμενική δαπάνη ιδιοκατοίκησης δευτερεύουσας κατοικίας 8.400,00 € 

βάσει του άρθρου 16 §1 περ.β ν.2238/94 (όπως τροποποιήθηκε με τον ν.3842/2010), 

ισχύει ότι η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, που εκτιμάται με βάση τα τετραγωνικά 

μέτρα μιας ή περισσοτέρων ιδιοκατοικούμενων ή μισθωμένων δευτερευουσών 

κατοικιών, καθώς και των βοηθητικών χώρων αυτών, ορίζεται στο ένα δεύτερο (1/2) 

της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης όπως αυτή ορίζεται στην ως άνω περίπτωση α.  

Επομένως, βάσει του άρθρου 16 §1 περ.α ν.2238/94 (όπως τροποποιήθηκε με τον 

ν.3986/2011), ισχύει: 

Κλίμακα Τετραγωνικά μέτρα Ευρώ ανά τ.μ. Σύνολο 
έως 80 τ.μ. 80 τ.μ. 40 €/τ.μ. 3.200,00 € 
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81 τ.μ. έως 120 τ.μ. 40 τ.μ. 65 €/τ.μ. 2.600,00 € 
121 τ.μ. έως 200 τ.μ. 60 τ.μ. 110 €/τ.μ. 6.600,00 € 

Σύνολο 180 τ.μ.  12.400,00 € 
Για τον υπολογισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης των βοηθητικών χώρων της 

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

Κλίμακα Τετραγωνικά μέτρα Ευρώ ανά τ.μ. Σύνολο 
_ 40 τ.μ. 40 €/τ.μ. 1.600,00 € 

Όλα τα παραπάνω ποσά (12.400,00 € + 1.600,00 €) προσαυξάνονται, προκειμένου για 

μονοκατοικίες, κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).  Επομένως,  

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

βάσει του άρθρου 16 §1 περ.β ν.2238/94 (όπως τροποποιήθηκε με τον ν.3842/2010), 

16.800,00 € x ½   8.400,00 €  

Αντικειμενική δαπάνη επιβατικού αυτοκινήτου του συζύγου 17.800,00 € 

βάσει του άρθρου 16 §1 περ.γ ν.2238/94 (όπως τροποποιήθηκε με τον ν.3986/2011), 

ισχύει: 

Κλίμακα Αξία Σύνολο 
έως 1.200 κ.ε. 4.000 € 4.000,00 € 
1.201 κ.ε. έως 2.000 κ.ε. 600 € ανά 100 κ.ε. 4.800,00 € 
2.001 κ.ε. έως 3.000 κ.ε. 900 € ανά 100 κ.ε. 9.000,00 € 

Σύνολο  17.800,00 € 
Αντικειμενική δαπάνη επιβατικού αυτοκινήτου της συζύγου 8.800,00 € 

βάσει του άρθρου 16 §1 περ.γ ν.2238/94 (όπως τροποποιήθηκε με τον ν.3986/2011), 

ισχύει: 

Κλίμακα Αξία Σύνολο 
έως 1.200 κ.ε. 4.000 € 4.000,00 € 
1.201 κ.ε. έως 2.000 κ.ε. 600 € ανά 100 κ.ε. 4.800,00 € 

Σύνολο  8.800,00 € 
Ελάχιστη δαπάνη διαβίωσης του συζύγου 2.500,00 € 

Ελάχιστη δαπάνη διαβίωσης της συζύγου 2.500,00 € 

βάσει του άρθρου 16 §1 περ.θ ν.2238/94 (όπως τροποποιήθηκε με τον ν.3842/2010), 

ισχύει ότι η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 

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

ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. 

Συγκεντρωτικά: 

Αντικειμενική δαπάνη ιδιοκατοίκησης πρώτης κατοικίας 20.440,00 € 

Αντικειμενική δαπάνη ιδιοκατοίκησης δευτερεύουσας 

κατοικίας 

8.400,00 € 
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Αντικειμενική δαπάνη επιβατικού αυτοκινήτου του συζύγου 17.800,00 € 

Αντικειμενική δαπάνη επιβατικού αυτοκινήτου της συζύγου 8.800,00 € 

Ελάχιστη δαπάνη διαβίωσης του συζύγου 2.500,00 € 
 

Ελάχιστη δαπάνη διαβίωσης της συζύγου 2.500,00 € 

Σύνολο Αντικειμενικών Δαπανών Διαβίωσης 60.440,00 € 

Εφόσον οι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης είναι μικρότερες από τα δηλωθέντα 

εισοδήματα, το ζευγάρι θα φορολογηθεί βάσει των πραγματικών του εισοδημάτων. 

 

Δαπάνες 

Μερισμός Κοινών Δαπανών 

Φορολογούμενος Δηλωθέντα φορολογητέα εισοδήματα Ποσοστό 

Ο σύζυγος 64.400,00 € 53,05% 

Η σύζυγος 57.000,00 € 46,95% 

Σύνολο 121.400,00 € 100,00 %  

βάσει του άρθρου 9 §4 περ.η ν.2238/94 (όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4024/2011) 

ισχύει ότι το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα του άρθρου 9 §1 

μειώνεται κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) κάθε καταβαλλόμενης δαπάνης και 

προκειμένου για ασφάλιστρα ασφαλίσεων ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων 

και ασθένειας που καταβάλλει ετησίως ο φορολογούμενος για την ασφάλιση του ίδιου, 

της συζύγου του και των τέκνων που τους βαρύνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος. Στη δαπάνη αυτή περιλαμβάνονται και τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται 

ετησίως για την ασφάλιση τέκνων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 7, από γονείς που 

βρίσκονται σε διάζευξη και δεν συνοικούν μαζί τους. Το ποσό της δαπάνης 

ασφαλίστρων επί του οποίου υπολογίζεται η μείωση δεν μπορεί να υπερβεί τα χίλια 

διακόσια (1.200) ευρώ για άγαμο και τα δύο χιλιάδες τετρακόσια (2.400) ευρώ για 

οικογένεια. Το ποσό αυτό υπολογίζεται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους, μειώνει 

το φόρο μόνον εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση και επιμερίζεται μεταξύ 

των συζύγων ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος του καθενός που φορολογείται 

σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις, όπως αυτό δηλώθηκε με την αρχική δήλωση.  

Επομένως, 

Ασφάλιστρα  Ποσοστό Ποσό έκπτωσης από τον φόρο 

2.400,00 € 10% 240,00 € 
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Φορολογούμενος Ποσοστό Μερισμός δαπανών  

Ο σύζυγος 53,05% 127,31 € 

Η σύζυγος 46,95% 112,69 € 

Σύνολο 100,00 % 240,00 €  

Λοιπές δαπάνες 

βάσει του άρθρου 9 §4 περ.α ν.2238/94 (όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4024/2011) 

ισχύει ότι το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα του άρθρου 9 §1 

μειώνεται κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) κάθε καταβαλλόμενης δαπάνης και 

προκειμένου για τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του 

φορολογουμένου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν. Το ποσό της μείωσης 

δεν μπορεί να υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. 

Ιατρικά έξοδα του συζύγου Ποσοστό Ποσό έκπτωσης από τον φόρο 

1.800,00 € 10% 180,00 € 

Συγκεντρωτικά: 

Συνολικό ποσό που εκπίπτει από τον φόρο του συζύγου 307,31 € 

Συνολικό ποσό που εκπίπτει από τον φόρο της συζύγου 112,69 € 
 

Συνολικό Ποσό Φόρου που εκπίπτει 420,00 € 

 

 

Απαιτούμενο Ποσό Αποδείξεων 

βάσει του άρθρου 9 §1 περ.α ν.2238/94 (όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4024/2011) 

ισχύει ότι το κατά περίπτωση αφορολόγητο ποσό εφαρμόζεται, εφόσον ο 

φορολογούμενος προσκομίσει αποδείξεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Κ.Β.Σ. για δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών, τις οποίες 

πραγματοποιεί ο ίδιος, η σύζυγος του και τα τέκνα που τους βαρύνουν.  Το ποσό των 

αποδείξεων δαπανών, που απαιτείται να προσκομισθούν, ορίζεται σε ποσοστό είκοσι 

πέντε τοις εκατό (25%) του ατομικού εισοδήματος του φορολογουμένου του 

δηλούμενου και φορολογούμενου σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις και για ποσό 

εισοδήματος μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ. Αν το ποσό των προσκομιζόμενων 

αποδείξεων δαπανών του φορολογουμένου υπολείπεται του πιο πάνω ποσού, τότε επί 

της διαφοράς επιβάλλεται φόρος με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%). Οι δαπάνες 

που έχουν πραγματοποιηθεί υπολογίζονται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους 

μόνον εφόσον έχουν περιληφθεί στην εμπρόθεσμη δήλωση και επιμερίζονται μεταξύ 
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των συζύγων ανάλογα με το δηλούμενο και φορολογούμενο σύμφωνα με τις γενικές 

διατάξεις ατομικό εισόδημα της εμπρόθεσμης δήλωσής τους. 

Φορολογούμενος Δηλωθέν εισόδημα Απαιτούμενο ποσό αποδείξεων 

Ο σύζυγος 64.400,00 € 60.000,00 € x 25% 15.000,00 € 

Η σύζυγος 57.000,00 € 57.000,00 € x 25% 14.250,00 € 

Φορολογούμενος Πραγματικό Ποσοστό οικ. Αναλογούσες δαπάνες 

 ποσό αποδείξεων εισοδήματος  

Ο σύζυγος 40.000,00 € 53,05% 21.220,00 € > 15.000,00 € 

Η σύζυγος 40.000,00 € 46,95% 18.780,00 € > 14.250,00 € 

Εφόσον το ποσό των προσκομιζόμενων αποδείξεων των φορολογουμένων δεν 

υπολείπεται του καθορισμένου εκ του νόμου ποσού αποδείξεων δεν υφίσταται καμία 

επιβάρυνση φόρου. 

 

 

Υπολογισμός Φόρου Εισοδήματος του Συζύγου 

βάσει του άρθρου 9 §1  ν.2238/94 (όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4024/2011) ισχύει: 

Κλιμάκιο 
Εισοδήματος  

Φορολογικός 
Συντελεστής  

Φόρος 
Κλιμακίου  

Σύνολο 
Εισοδήματος  

Σύνολο 
Φόρου  

5.000,00 € 0% 0 5.000,00 € 0 

7.000,00 € 10% 700,00 € 12.000,00 € 700,00 € 

4.000,00 € 18% 720,00 € 16.000,00 € 1.420,00 € 

10.000,00 € 25% 2.500,00 € 26.000,00 € 3.920,00 € 

14.000,00 € 35% 4.900,00 € 40.000,00 € 8.820,00 € 

20.000,00 € 38% 7.600,00 € 60.000,00 € 16.420,00 € 

4.400,00 € 40% 1.760,00 € 64.400,00 € 18.180,00 € 
Φόρος εισοδήματος 18.180,00 € 

Επιβάρυνση λόγω αποδείξεων       _ 

Συνολικό εκπιπτόμενο ποσό (307,31 €) 

Συμπληρωματικός φόρος ενοικίων 600,00 € 

βάσει του άρθρου 9 §7  ν.2238/94 (όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4024/2011) ισχύει 

ότι αν στο συνολικό εισόδημα περιλαμβάνεται και εισόδημα από ακίνητα, εκτός από 
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το απαλλασσόμενο εισόδημα από ιδιοκατοίκηση γενικά, το ακαθάριστο ποσό αυτού 

υποβάλλεται και σε συμπληρωματικό φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή 

ενάμισι τοις εκατό (1,5%). Ειδικώς, ο συντελεστής του πρώτου εδαφίου αυξάνεται σε 

τρία τοις εκατό (3%) εφόσον η επιφάνεια κατοικίας υπερβαίνει τα τριακόσια (300) 

τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας ή πρόκειται για επαγγελματική ή εμπορική μίσθωση. 

Επομένως, 20.000,00 € x 3% 600,00 € 

Φόρος που αναλογεί και συμπληρωματικός φόρος 18.472,69 € 

Φόρος που παρακρατήθηκε (10.720,00 €)  

Φόρος που προκαταβλήθηκε (        _        )  

Κύριος φόρος 7.752,69 € 

Προκαταβολή φόρου          _        

βάσει του άρθρου 52 §1  ν.2238/94 (όπως τροποποιήθηκε με τον ν.3091/2002) ισχύει 

ότι με βάση τη δήλωση του άρθρου 61 του ν. 2238/1994 και τους λοιπούς τίτλους 

βεβαίωσης του άρθρου 74 του ίδιου νόμου, βεβαιώνεται ποσό ίσο με το πενήντα πέντε 

τοις εκατό (55%) του φόρου πού προκύπτει από τους βεβαιωτικούς αυτούς τίτλους για 

το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου οικονομικού έτους. Αν στους 

βεβαιωτικούς αυτούς τίτλους περιλαμβάνονται και εισοδήματα για τα οποία ο φόρος 

παρακρατείται στην πηγή ή καταβάλλεται κατά τις διατάξεις των επόμενων 

παραγράφων, ο φόρος που παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε για τα εισοδήματα αυτά 

εκπίπτει από το φόρο που πρέπει να βεβαιωθεί κατά το προηγούμενο εδάφιο. 

Εφόσον, 18.472,69 € x 55%   10.159,98 € και  10.159,98 € < 10.720,00 € 

Δεν προκύπτει προκαταβολή φόρου. 

Πληρωτέο Ποσό Φόρου Εισοδήματος  7.752,69 € 

Υπολογισμός Λοιπών Φόρων και Τελών του Συζύγου 

Χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτοσήμου ενοικίων 720,00 € 

επιβάλλεται βάσει του άρθρου 13 §2 περ. α  ν.4755/1930 

20.000,00 € x 3,60% 720,00 € 

Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 1.932,00 € 

βάσει του άρθρου 29 §3  ν.3986/2011 ισχύει ότι η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που 

επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου και 

νόμου, υπολογίζεται για συνολικό καθαρό εισόδημα από πενήντα χιλιάδες ένα 
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(50.001) έως και εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, με συντελεστή τρία τοις εκατό (3%) 

επί ολόκληρου του ποσού. 

Επομένως, 64.400,00 € x 3%   1.932,00 € 

Πληρωτέο Ποσό Λοιπών Φόρων & Τελών  2.652,00 € 

Συνολικό Ποσό Επιβάρυνσης του Συζύγου 

Πληρωτέο Ποσό Φόρου Εισοδήματος  7.752,69 € 

Πληρωτέο Ποσό Λοιπών Φόρων & Τελών  2.652,00 € 

Συνολικό Ποσό Επιβάρυνσης του Συζύγου 10.404,69 € 

 

 

Υπολογισμός Φόρου Εισοδήματος της Συζύγου 

βάσει του άρθρου 9 §1  ν.2238/94 (όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4024/2011) ισχύει: 

Κλιμάκιο 
Εισοδήματος  

Φορολογικός 
Συντελεστής  

Φόρος 
Κλιμακίου  

Σύνολο 
Εισοδήματος  

Σύνολο 
Φόρου  

5.000,00 € 0% 0 5.000,00 € 0 

7.000,00 € 10% 700,00 € 12.000,00 € 700,00 € 

4.000,00 € 18% 720,00 € 16.000,00 € 1.420,00 € 

10.000,00 € 25% 2.500,00 € 26.000,00 € 3.920,00 € 

14.000,00 € 35% 4.900,00 € 40.000,00 € 8.820,00 € 

17.000,00 € 38% 6.460,00 € 57.000,00 € 15.280,00 € 
Φόρος εισοδήματος 15.280,00 € 

Επιβάρυνση λόγω αποδείξεων       _ 

Συνολικό εκπιπτόμενο ποσό (112,69 €) 

Συμπληρωματικός φόρος ενοικίων       _ 

Φόρος που αναλογεί και συμπληρωματικός φόρος 15.167,31 € 

Φόρος που παρακρατήθηκε (        _        )  

Φόρος που προκαταβλήθηκε (        _        )  

Κύριος φόρος 15.167,31 € 

Προκαταβολή φόρου 8.342,02 € 



108 
 

βάσει του άρθρου 52 §1  ν.2238/94 (όπως τροποποιήθηκε με τον ν.3091/2002) ισχύει 

ότι με βάση τη δήλωση του άρθρου 61 του ν. 2238/1994 και τους λοιπούς τίτλους 

βεβαίωσης του άρθρου 74 του ίδιου νόμου, βεβαιώνεται ποσό ίσο με το πενήντα πέντε 

τοις εκατό (55%) του φόρου πού προκύπτει από τους βεβαιωτικούς αυτούς τίτλους για 

το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου οικονομικού έτους. Αν στους 

βεβαιωτικούς αυτούς τίτλους περιλαμβάνονται και εισοδήματα για τα οποία ο φόρος 

παρακρατείται στην πηγή ή καταβάλλεται κατά τις διατάξεις των επόμενων 

παραγράφων, ο φόρος που παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε για τα εισοδήματα αυτά 

εκπίπτει από το φόρο που πρέπει να βεβαιωθεί κατά το προηγούμενο εδάφιο. 

Επομένως, 15.167,31 € x 55%     8.342,02  €

  

Πληρωτέο Ποσό Φόρου Εισοδήματος  23.509,33 € 

Υπολογισμός Λοιπών Φόρων και Τελών της Συζύγου 

Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 1.710,00 € 

βάσει του άρθρου 29 §3  ν.3986/2011 ισχύει ότι η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που 

επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου και 

νόμου, υπολογίζεται για συνολικό καθαρό εισόδημα από πενήντα χιλιάδες ένα 

(50.001) έως και εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, με συντελεστή τρία τοις εκατό (3%) 

επί ολόκληρου του ποσού. 

Επομένως, 57.000,00 € x 3%   1.710,00 € 

Τέλος Επιτηδεύματος 650,00 € 

βάσει του άρθρου 31 §1  ν.3986/2011 περ.γ (όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4110/2013) 

ισχύει ότι οι επιτηδευματίες και οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον τηρούν 

βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιου τέλους 

επιτηδεύματος, το οποίο ορίζεται όσον αφορά τις ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και 

τους ελεύθερους επαγγελματίες, σε εξακόσια πενήντα (650) ευρώ ετησίως. 

Πληρωτέο Ποσό Λοιπών Φόρων & Τελών 2.360,00 € 

Συνολικό Ποσό Επιβάρυνσης της Συζύγου 

Πληρωτέο Ποσό Φόρου Εισοδήματος  23.509,33 € 

Πληρωτέο Ποσό Λοιπών Φόρων & Τελών 2.360,00 € 

Συνολικό Ποσό Επιβάρυνσης της Συζύγου 25.869,33 € 
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Συνολική Οικογενειακή Επιβάρυνση έτους 2012 36.274,02 € 

 

 

17.2 Παράδειγμα Πρώτο _ Εκκαθάριση Φόρου Εισοδήματος 

Φυσικών Προσώπων Φορολογικού Έτους 2015 Ν. 4172/2013 

Για το ίδιο παράδειγμα και τα ίδια δεδομένα, η εκκαθάριση στα πλαίσια του νέου 

Κ.Φ.Ε. οδηγεί σε διαφορετικά αποτελέσματα. 

 

Μισθωτός, κάτοικος Θεσσαλονίκης και η σύζυγος αυτού, δικηγόρος, έχουν δύο 

παιδιά, ηλικίας 27 και 25 ετών. 

 

Εισοδήματα του συζύγου 

Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 45.000 € 

Αναλογούν φόρος  12.200,00 € 

Φόρος που παρακρατήθηκε  12.017,00 € 

βάσει του άρθρου 15 §1 ν.4172/2013, ισχύει: 

Φορολογητέο Εισόδημα 
(Ευρώ) 

Φορολογικός 
συντελεστής  

Φόρος 
Κλιμακίου  

Σύνολο 
Εισοδήματος 

Σύνολο Φόρου  

< 25.000 22% 5.500,00 € 25.000,00 € 5.500,00 € 
25.000,01 έως και 42.000 32% 5.440,00 € 42.000,00 € 10.940,00 € 

> 42.000 42% 1.260,00 € 45.000,00 € 12.200,00 € 
Επομένως, αναλογούν φόρος:  12.200,00 € 

βάσει του άρθρου 16 §3 ν.4172/2013 όταν το φορολογητέο εισόδημα υπερβαίνει το 

ποσό των σαράντα δύο χιλιάδων (42.000) ευρώ δεν χορηγείται μείωση φόρου. 

βάσει του άρθρου 60 §3 ν.4172/2013 (όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4254/2014) ισχύει 

ότι ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου 

μειώνεται κατά ποσοστό ενάμιση τοις εκατό ( 1,5%) κατά την παρακράτησή του. 

Επομένως, παρακρατηθείς φόρος :   

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

Εισόδημα από εκμίσθωση καταστήματος 20.000,00 €  

 

 

Εισοδήματα της συζύγου 

Ακαθάριστα έσοδα 80.000,00 € 
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Δαπάνες δικηγορικού γραφείου 23.000,00 € 

 

 

Οικογενειακές δαπάνες 

Ιατρικά έξοδα του συζύγου  1.800,00 € 

Ασφάλιστρα ζωής του συζύγου 4.600,00 € 

Ασφάλιστρα ζωής της συζύγου 3.000,00 € 

Αποδείξεις  40.000,00 € 

 

 

Λοιπές πληροφορίες 

-Ο σύζυγος έχει στην κατοχή του κύρια κατοικία διαμέρισμα 200 τ.μ. περιοχή με τιμή 

ζώνης από 2.800 έως 4.999 

-Ο σύζυγος έχει στην κατοχή του αυτοκίνητο 3ετίας, 3000 κυβικά εκατοστά 

-Η σύζυγος έχει στην κατοχή της αυτοκίνητο 2ετίας, 2000 κυβικά εκατοστά 

-Η σύζυγος έχει στην κατοχή της δευτερεύουσα εξοχική κατοικία 180 τ.μ. 

(μονοκατοικία), με αποθήκη 40 τ.μ., σε περιοχή με τιμή ζώνης έως 2.500 € 

 

  

Υπολογισμός Φορολογητέου Εισοδήματος του συζύγου 

Φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 45.000,00 € 

Φορολογητέο εισόδημα από εκμίσθωση καταστήματος    19.000,00 € 

βάσει του άρθρου 39 §3 περ.α ν.4172/2013 ισχύει ότι αν ο εκμισθωτής ή ο παραχωρών 

είναι φυσικό πρόσωπο εκπίπτει ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για δαπάνες επισκευής, 

συντήρησης, ανακαίνισης ή άλλες πάγιες και λειτουργικές δαπάνες του ακινήτου. 

Επομένως, φορολογητέο εισόδημα από εκμίσθωση καταστήματος: 

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

Συνολικό φορολογητέο εισόδημα του συζύγου 64.000,00 € 

 

 

Υπολογισμός Φορολογητέου Εισοδήματος της συζύγου 

Ακαθάριστα έσοδα 80.000,00 € 

Δαπάνες δικηγορικού γραφείου 23.000,00 € 
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Συνολικό φορολογητέο εισόδημα της συζύγου 57.000,00 €  

 

 

Συνολικό Φορολογητέο Εισόδημα 

Συνολικό φορολογητέο εισόδημα του συζύγου 64.000,00 € 

Συνολικό φορολογητέο εισόδημα της συζύγου 57.000,00 € 
 

Συνολικό φορολογητέο εισόδημα 121.000,00 € 

 

Προσδιορισμός Αντικειμενικής Δαπάνης Διαβίωσης 

Αντικειμενική δαπάνη ιδιοκατοίκησης πρώτης κατοικίας  20.440,00 € 

βάσει του άρθρου 31 §1 περ.α ν.4172/2013 (όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4305/2014), 

ισχύει: 

Κλίμακα Τετραγωνικά μέτρα Ευρώ ανά τ.μ. Σύνολο 
έως 80 τ.μ. 80 τ.μ. 40 €/τ.μ. 3.200,00 € 
81 τ.μ. έως 120 τ.μ. 40 τ.μ. 65 €/τ.μ. 2.600,00 € 
121 τ.μ. έως 200 τ.μ. 80 τ.μ. 110 €/τ.μ. 8.800,00 € 

Σύνολο 200 τ.μ.  14.600,00 € 
Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται, προκειμένου για κατοικία που βρίσκεται σε 

περιοχή με τιμή ζώνης, σύμφωνα με τον αντικειμενικό προσδιορισμό των ακινήτων, 

από 2.800 € έως 4.999 € το τετραγωνικό μέτρο, κατά ποσοστό 40%.  Επομένως: 

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

Αντικειμενική δαπάνη ιδιοκατοίκησης δευτερεύουσας κατοικίας 8.400,00 € 

βάσει του άρθρου 31 §1 περ.β ν. 4172/2013, ισχύει ότι η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, 

που εκτιμάται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα μίας ή περισσοτέρων ιδιοκατοικούμενων 

ή μισθωμένων δευτερευουσών κατοικιών, καθώς και των βοηθητικών χώρων αυτών, 

ορίζεται στο ένα δεύτερο (1/2) της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης όπως αυτή 

ορίζεται στην περίπτωση α΄. 

Επομένως, βάσει του άρθρου 31 §1 περ.α ν.4172/2013 (όπως τροποποιήθηκε με τον 

ν.4305/2014), ισχύει: 

Κλίμακα Τετραγωνικά μέτρα Ευρώ ανά τ.μ. Σύνολο 
έως 80 τ.μ. 80 τ.μ. 40 €/τ.μ. 3.200,00 € 
81 τ.μ. έως 120 τ.μ. 40 τ.μ. 65 €/τ.μ. 2.600,00 € 
121 τ.μ. έως 200 τ.μ. 60 τ.μ. 110 €/τ.μ. 6.600,00 € 

Σύνολο 180 τ.μ.  12.400,00 € 
Για τον υπολογισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης των βοηθητικών χώρων της 

κύριας κατοικίας ορίζεται ποσό σαράντα (40) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. 
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Κλίμακα Τετραγωνικά μέτρα Ευρώ ανά τ.μ. Σύνολο 
_ 40 τ.μ. 40 €/τ.μ. 1.600,00 € 

Όλα τα παραπάνω ποσά (12.400,00 € + 1.600,00 €) προσαυξάνονται, προκειμένου για 

μονοκατοικίες, κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).  Επομένως,  

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

βάσει του άρθρου 31 §1 περ.β ν.4172/2013, 

16.800,00 € x ½   8.400,00 €  

Αντικειμενική δαπάνη επιβατικού αυτοκινήτου του συζύγου 17.800,00 € 

βάσει του άρθρου 31 §1 περ.γ ν.4172/2013 (όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4254/2014), 

ισχύει: 

Κλίμακα Αξία Σύνολο 
έως 1.200 κ.ε. 4.000 € 4.000,00 € 
1.201 κ.ε. έως 2.000 κ.ε. 600 € ανά 100 κ.ε. 4.800,00 € 
2.001 κ.ε. έως 3.000 κ.ε. 900 € ανά 100 κ.ε. 9.000,00 € 

Σύνολο  17.800,00 € 
Αντικειμενική δαπάνη επιβατικού αυτοκινήτου της συζύγου 8.800,00 € 

βάσει του άρθρου 31 §1 περ.γ ν.4172/2013 (όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4254/2014), 

ισχύει: 

Κλίμακα Αξία Σύνολο 
έως 1.200 κ.ε. 4.000 € 4.000,00 € 
1.201 κ.ε. έως 2.000 κ.ε. 600 € ανά 100 κ.ε. 4.800,00 € 

Σύνολο  8.800,00 € 
Ελάχιστη δαπάνη διαβίωσης του συζύγου 2.500,00 € 

Ελάχιστη δαπάνη διαβίωσης της συζύγου 2.500,00 € 

βάσει του άρθρου 31 §1 περ.θ ν.4172/2013, ισχύει ότι η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική 

δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ προκειμένου για 

τον άγαμο και σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν 

κοινή δήλωση. 

Συγκεντρωτικά: 

Αντικειμενική δαπάνη ιδιοκατοίκησης πρώτης κατοικίας 20.440,00 € 

Αντικειμενική δαπάνη ιδιοκατοίκησης δευτερεύουσας 

κατοικίας 

8.400,00 € 

 

Αντικειμενική δαπάνη επιβατικού αυτοκινήτου του συζύγου 17.800,00 € 

Αντικειμενική δαπάνη επιβατικού αυτοκινήτου της συζύγου 8.800,00 € 

Ελάχιστη δαπάνη διαβίωσης του συζύγου 2.500,00 € 
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Ελάχιστη δαπάνη διαβίωσης της συζύγου 2.500,00 € 

Σύνολο Αντικειμενικών Δαπανών Διαβίωσης 60.440,00 € 

Εφόσον οι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης είναι μικρότερες από τα δηλωθέντα 

εισοδήματα, το ζευγάρι θα φορολογηθεί βάσει των πραγματικών του εισοδημάτων. 

 

 

Δαπάνες 

Μερισμός Κοινών Δαπανών 

Με τον νέο Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013) τα ασφάλιστρα δεν εκπίπτουν 

Λοιπές δαπάνες 

βάσει του άρθρου 18 §1 ν.4172/2013 ισχύει ότι το ποσό του φόρου μειώνεται σε 

ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, 

εφόσον αυτά υπερβαίνουν το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος 

του φορολογούμενου. Το ποσό της μείωσης ανεξαρτήτως του ποσού των εξόδων δεν 

μπορεί να υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. 

Επομένως, τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του συζύγου δεν 

υπερβαίνουν το πέντε τοις εκατό του φορολογητέου εισοδήματός του και άρα δεν 

εκπίπτουν. 

Συγκεντρωτικά: 

Συνολικό ποσό που εκπίπτει από τον φόρο του συζύγου _ 

Συνολικό ποσό που εκπίπτει από τον φόρο της συζύγου _ 
 

Συνολικό Ποσό Φόρου που εκπίπτει _ 

 

 

Απαιτούμενο Ποσό Αποδείξεων 

Για το φορολογικό έτος 2015 υποχρέωση προσκόμισης αποδείξεων δεν προβλέπεται.  

ΠΟΛ 1041/06-04-2016 

 

Υπολογισμός Φόρου Εισοδήματος του Συζύγου 

Υπολογισμός Φόρου Εισοδήματος από Μισθωτή Εργασία  

βάσει του άρθρου 15 §1 ν.4172/2013, για το φορολογικό έτος 2015 ισχύει: 

Φορολογητέο Εισόδημα  Φορολογικός Φόρος Σύνολο Σύνολο 
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Συντελεστής  Κλιμακίου  Εισοδήματος Φόρου  

Έως 25.000,00 € 22% 5.500,00 € 25.000,00 € 5.500,00 € 

25.000,01 €  -  42.000,00 € 32% 5.440,00 € 17.000,00 € 10.940,00 € 

42.000,01 € και πάνω 42% 1.260,00 € 45.000,00 € 12.200,00 € 
Φόρος εισοδήματος από μισθωτή εργασία 12.200,00 € 

Υπολογισμός Φόρου Εισοδήματος από Κεφάλαιο  

βάσει του άρθρου 40 §4 ν.4172/2013, για το φορολογικό έτος 2015 ισχύει: 

Εισόδημα από ακίνητη περιουσία Φορολογικός 
Συντελεστής  

Φόρος 
Κλιμακίου 

Σύνολο 
Εισοδήματος  

Σύνολο 
Φόρου  

Έως 12.000,00 € 11% 1.320,00 € 12.000,00 € 1.320,00 € 

Άνω των 12.000,00 € 33% 2.310,00 € 19.000,00 € 3.630,00 € 
Φόρος εισοδήματος από κεφάλαιο 3.630,00 € 

Σημειώνεται ότι στον ν. 4172/2013 σχετικά με το ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα 
δεν προβλέπεται πλέον συμπληρωματικός φόρος. 

Υπολογισμός Συνολικού Φόρου Εισοδήματος του Συζύγου 

Φόρος εισοδήματος από μισθωτή εργασία 12.200,00 € 

Φόρος εισοδήματος από κεφάλαιο 3.630,00 € 

Συνολικό εκπιπτόμενο ποσό (         _         ) 

Φόρος που αναλογεί 15.830,00 € 

Φόρος που παρακρατήθηκε (12.200,00 €)  

Φόρος που προκαταβλήθηκε (        _        )  

Κύριος φόρος 3.630,00 € 

Προκαταβολή φόρου          _        

Επισημαίνεται ότι η διάταξη περί προκαταβολής φόρου για τα φυσικά πρόσωπα όπως 

αυτή αναγράφονταν στο άρθρου 52 §1  ν.2238/94, με τον νέο Κ.Φ.Ε. δεν προβλέπεται 

παρά μόνο για τα φυσικά πρόσωπα εφόσον αυτά αποκτούν εισόδημα από 

επιχειρηματική δραστηριότητα.            

Πληρωτέο Ποσό Φόρου Εισοδήματος  3.630,00 € 

Υπολογισμός Λοιπών Φόρων και Τελών του Συζύγου 
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Χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτοσήμου ενοικίων 720,00 € 

επιβάλλεται βάσει του άρθρου 13 §2 περ. α  ν.4755/1930 

20.000,00 € x 3,60% 720,00 € 

Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 2.560,00 € 

βάσει του άρθρου 29 §3  ν.3986/2011 (όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4334/2015) 

ισχύει ότι για συνολικό καθαρό εισόδημα από πενήντα χιλιάδες ένα (50.001) έως και 

εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή τέσσερα 

τοις εκατό (4%) επί ολόκληρου του ποσού. 

Επομένως, 64.000,00 € x 4%   2.560,00 € 

Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης 2.314,00 € 

βάσει του άρθρου 44 §1  περ. β ii) ν.4111/2013 (όπως τροποποιήθηκε με τον 

ν.4334/2015) ισχύει ότι για επιβατικά αυτοκίνητα από δυόμιση χιλιάδες (2.500) 

κυβικά εκατοστά και άνω, ο φόρος ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας 

αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή δέκα τοις εκατό (13%). 

Επομένως, 17.800,00 € x 13% 2.314,00 € 

Πληρωτέο Ποσό Λοιπών Φόρων & Τελών  5.594,00 € 

Συνολικό Ποσό Επιβάρυνσης του Συζύγου 

Πληρωτέο Ποσό Φόρου Εισοδήματος  3.630,00 € 

Πληρωτέο Ποσό Λοιπών Φόρων & Τελών  5.594,00 € 

Συνολικό Ποσό Επιβάρυνσης του Συζύγου 9.224,00 € 

 

 

Υπολογισμός Φόρου Εισοδήματος της Συζύγου 

βάσει του άρθρου 29 §1  ν.4172/2013 (όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4223/2013) 

ισχύει: 

Φορολογητέο 
Εισόδημα  

Φορολογικός 
Συντελεστής  

Φόρος 
Κλιμακίου  

Σύνολο 
Εισοδήματος  

Σύνολο 
Φόρου  

Έως 50.000,00 € 26% 13.000,00 € 50.000,00 € 13.000,00 € 

Άνω των 50.000,00 € 33% 2.310,00 € 57.000,00 € 15.310,00 € 
Φόρος εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα 15.310,00 € 
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Συνολικό εκπιπτόμενο ποσό (         _        ) 

Φόρος που αναλογεί  15.310,00 € 

Φόρος που παρακρατήθηκε (        _        )  

Φόρος που προκαταβλήθηκε (        _        )  

Κύριος φόρος 15.310,00 € 

Προκαταβολή φόρου 11.482,50 € 

βάσει του άρθρου 69 §1  ν.4172/2013 (όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4336/2015) 

ισχύει ότι με βάση τη δήλωση που υποβάλλει ο φορολογούμενος και τους λοιπούς 

τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 

βεβαιώνεται ποσό ίσο με το εκατό τοις εκατό (100%) του φόρου που προκύπτει από 

επιχειρηματική δραστηριότητα για το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του 

διανυόμενου φορολογικού έτους. 

Βάσει του άρθρου 72 §38  ν.4172/2013 (όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4336/2015) 

ισχύει ότι το ποσοστό της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος της παραγράφου 1 

του άρθρου 69 ορίζεται σε πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) για τα κέρδη που 

προκύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως και 

την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους και σε εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) για τα 

κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2015 

έως και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. 

Επομένως, 15.310,00 € x 75%     11.482,50 € 

Πληρωτέο Ποσό Φόρου Εισοδήματος  26.792,50 € 

Υπολογισμός Λοιπών Φόρων και Τελών της Συζύγου 

Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 2.280,00 € 

βάσει του άρθρου 29 §3  ν.3986/2011 (όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4334/2015) 

ισχύει ότι για συνολικό καθαρό εισόδημα από πενήντα χιλιάδες ένα (50.001) έως και 

εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή τέσσερα 

τοις εκατό (4%) επί ολόκληρου του ποσού. 

Επομένως, 57.000,00 € x 4%   2.280,00 € 

Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης 440,00 € 

βάσει του άρθρου 44 §1  περ. β i) ν.4111/2013 ισχύει ότι για επιβατικά αυτοκίνητα 

από χίλια εννιακόσια είκοσι εννέα (1.929) κυβικά εκατοστά έως δυόμιση χιλιάδες 
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(2.500) κυβικά, ο φόρος ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής 

δαπάνης επί συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%). 

Επομένως, 8.800,00 € x 5% 440,00 € 

Τέλος Επιτηδεύματος 650,00 € 

βάσει του άρθρου 31 §1  ν.3986/2011 περ.γ (όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4110/2013) 

ισχύει ότι οι επιτηδευματίες και οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον τηρούν 

βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιου τέλους 

επιτηδεύματος, το οποίο ορίζεται όσον αφορά τις ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και 

τους ελεύθερους επαγγελματίες, σε εξακόσια πενήντα (650) ευρώ ετησίως. 

Πληρωτέο Ποσό Λοιπών Φόρων & Τελών  3.370,00 € 

Συνολικό Ποσό Επιβάρυνσης της Συζύγου 

Πληρωτέο Ποσό Φόρου Εισοδήματος  26.792,50 € 

Πληρωτέο Ποσό Λοιπών Φόρων και Τελών 3.370,00 € 

Συνολικό Ποσό Επιβάρυνσης της Συζύγου 30.162,50 € 

 

Συνολική Οικογενειακή Επιβάρυνση έτους 2015 39.386,50 € 

 

 

17.3 Παράδειγμα Πρώτο _ Παρατηρήσεις & Συμπεράσματα 

Στο παράδειγμα που ως άνω αναφέρεται παρουσιάζεται η εικόνα μιας οικογένειας με 

τα ίδια οικονομικά χαρακτηριστικά και μεγέθη τόσο για την χρήση 2012 όσο και για 

την διαχειριστική περίοδο 2015.  Παρατηρώντας τα στοιχεία του πίνακα όπως κάτωθι 

παρουσιάζονται, διαπιστώνουμε σημαντικές μεταβολές που έχουν συντελεστεί με την 

εφαρμογή του νέου ΚΦΕ.   

Πίνακας 17.1 

 
ΧΡΗΣΗ 2012 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ 

ΕΤΟΣ 2015 

Ποσοστιαία 

Μεταβολή 

Υπόχρεος Σύζυγος Υπόχρεος Σύζυγος Υπόχρεος Σύζυγος 

Αναλογούν  

Φόρος (€) 

10.720,00 - 12.200,00 - 14% - 

Παρακρατηθείς 10.559,20 - 12.017,00 - 14% - 
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Φόρος (€) 

Φορολογητέο 

Εισόδημα(€) 

64.400,00 57.000,00 64.000,00 57.000,00 -0,6% - 

Αντικειμενική 

Δαπάνη (€) 

40.740,00 19.700,00 40.740,00 19.700,00 - - 

Δαπάνες (€) 307,31 112,69 - - - - 

Απαιτούμενο ποσό 

αποδείξεων (€) 

15.000,00 14.250,00 - - - - 

Φόρος  

Εισοδήματος (€) 

Από μισθωτές 

υπηρεσίες & 

κεφάλαιο 

 

 

 

18.180,00 

Από 

Επιχειρηματική 

Δραστηριότητα 

 

 

 

 

15.280,00 

Από μισθωτές 

υπηρεσίες 

12.200,00 

Από 

Επιχειρηματική 

Δραστηριότητα 

 

 

 

15.310,00 

-13% 0,2% 

Από κεφάλαιο 

3.630,00 

Σύνολο φόρου 

15.830,00 

Συν. Εκπιπτόμενο 

Ποσό (€) 

307,31 112,69 - - - - 

Συμπληρωματικός 

Φόρος Ενοικίων 

(€) 

600,00 - - - - - 

Παρακράτηση (€) 10.720,00 - 12.200,00 - 14% - 

Προκαταβολή (€) - 8.342,02 - 11.482,50 - 38% 

Πληρωτέο Ποσό 

Φόρου  

Εισοδήματος (€) 

7.752,69 23.509,33 3.630,00 26.792,50 -53% 14% 

Χαρτόσημο &  

ΟΓΑ (€) 

720,00 - 720,00 - - - 

Εισφορά 

Αλληλεγγύης (€) 

1.932,00 1.710,00 2.560,00 2.280,00 33% 33% 

Φόρος Πολυτελούς 

Διαβίωσης (€) 

- - 2.314,00 440,00 - - 

Τέλος 

Επιτηδεύματος (€) 

- 650,00 - 650,00 - - 

Πληρωτέο Λοιπών 

Φόρων & Τελών 

2.652,00 2.360,00 5.594,00 3.370,00 111% 43% 
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(€) 

Συνολικό Ποσό 

Επιβάρυνσης (€) 

10.404,69 25.869,33 9.224,00 30.162,50 -11% 17% 

 

 Όσον αφορά τον υπόχρεο για τον οποίο σημειώνεται ελάφρυνση της συνολικής 

φορολογικής του  επιβάρυνσης σε ποσοστό 11%, συντελούνται οι εξής μεταβολές: 

 Αύξηση του αναλογούντα φόρου λόγω της αλλαγής των φορολογικών 

συντελεστών και την κατάργηση του αφορολόγητου για εισοδήματα πάνω από 

42.000 ευρώ. 

 Αύξηση του συντελεστή απόσβεσης για τα εισοδήματα από ενοίκια, από 3% σε 

5%.   

 Κατάργηση του συνόλου των εκπιπτόμενων δαπανών 

 Τα εισοδήματα από ενοίκια που εισέπραξε ο εκμισθωτής φορολογούνται με τον ν. 

4172/2013 με 13% ενώ με τον ν. 2238/1994 βάσει της κλίμακας φορολόγησης 

φυσικών προσώπων του άρθρου 9 φορολογούνταν μεσοσταθμικά με 38%. 

 Κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου ακινήτων 

 Αύξηση των συντελεστών της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης από 3% σε 4% 

 Προσθήκη του Φόρου Πολυτελούς Διαβίωσης 

 Όσον αφορά την σύζυγο για την οποία σημειώνεται αύξηση της συνολικής 

φορολογικής της  επιβάρυνσης σε ποσοστό 17%, συντελούνται οι εξής μεταβολές: 

 Κατάργηση του συνόλου των εκπιπτόμενων δαπανών 

 Τα εισοδήματα της από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται με τον νέο 

ΚΦΕ μεσοσταθμικά με 26,85% ενώ με τον ν. 2238/1994 φορολογούνταν και πάλι 

μεσοσταθμικά, με 26,8%. 

 Σημαντική αύξηση των συντελεστών προκαταβολής εισοδήματος από 55% σε 

75% 

 Αύξηση των συντελεστών της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης από 3% σε 4% 

 Προσθήκη του Φόρου Πολυτελούς Διαβίωσης 
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17.4 Παράδειγμα Δεύτερο _ Εκκαθάριση Φόρου Εισοδήματος 

Φυσικών Προσώπων Οικονομικού Έτους 2013 (Χρήση 2012) Ν. 

2238/1994 

Μισθωτός, κάτοικος Θεσσαλονίκης και η σύζυγος αυτού, γιατρός, έχουν δύο παιδιά, 

ηλικίας 13 και 10 ετών.   

 

Εισοδήματα του συζύγου 

Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 23.500,00 € 

Αναλογούν φόρος  2.895,00 € 

Φόρος που παρακρατήθηκε  2.851,58 € 

βάσει του άρθρου 9 (όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4024/2011) §1 ν.2238/94 και 

λαμβάνοντας υπόψη την §2 του ίδιου άρθρου και νόμου, κατά την οποία ισχύει ότι το 

αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας της παραγράφου 1 αυξάνεται 

κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για κάθε τέκνο από τα δύο πρώτα του 

φορολογούμενου που τον βαρύνουν και κατά τρείς χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε 

επόμενο τέκνο που τον βαρύνουν, ισχύει: 

Κλιμάκιο 
Εισοδήματος  

Φορ. 
Συντελεστής  

Φόρος 
Κλιμακίου  

Σύνολο 
Εισοδήματος  

Σύνολο Φόρου 

9.000,00 € 0% 0,00 € 9.000,00 € 0,00 € 
3.000,00 € 10% 300,00 € 12.000,00 € 300,00 € 
4.000,00 € 18% 720,00 € 16.000,00 € 1.020,00 € 
7.500,00 € 25% 1.875,00 € 23.500,00 € 2.895,00 € 

Επομένως, αναλογούν φόρος:  2.895,00 € 

βάσει του άρθρου 57 §1 τελευταίο εδάφιο ν.2238/94 (όπως τροποποιήθηκε με τον 

ν.3296/2004) ισχύει ότι ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής 

της παραγράφου μειώνεται κατά ποσοστό ενάμισι τοις εκατό (1,5 %) κατά την 

παρακράτησή του. 

Επομένως, παρακρατηθείς φόρος :   

2.895,00 € - (2.895,00 € x 1,5%) 2.851,58 € 

Εισόδημα από εκμίσθωση καταστήματος 6.000,00 €  

Εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις  4.836,40 €  

(αγρότης ειδικού καθεστώτος) 

Διαθέτει χωράφια, 20 στρέμματα, αρδευόμενα, σε πεδινή περιοχή του Νομού 

Χαλκιδικής στα οποία καλλιεργεί κεράσια, για την καλλιέργεια των οποίων έχει 
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πραγματοποιήσει δαπάνες 3.000,00 €.  Επιπλέον, μας γνωρίζεται ότι στην 

πραγματικότητα έχει πουλήσει 10 τόνους κεράσια στην τιμή του 1€/kg. 

Βάσει της ΠΟΛ 1060/26-03-2013 το τεκμαρτό εισόδημα είναι 241,82 € ανά στρέμμα. 

Επομένως, 20 στρέμματα x 241,82 €   4.836,40 € 

 

Εισοδήματα της συζύγου 

Ακαθάριστα Έσοδα από Ελευθέριο Επάγγελμα 50.000,00 € 

Δαπάνες ιατρείου βάσει του άρθρου 31 ν.2238/94 (όπως τροποποιήθηκε με τον 

ν.4013/2011)] 

Εκπιπτόμενες δαπάνες 18.000,00 € 

Μη εκπιπτόμενες δαπάνες  2.500,00 €  

 

 

Οικογενειακές δαπάνες 

Ιατρικά έξοδα του συζύγου  550,00 € 

Τόκοι στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας 2.000,00 € 

Ασφάλιστρα ζωής του συζύγου 600 € της συζύγου 500 € 1.100,00 € 

Δίδακτρα φροντιστηρίου ξένων γλωσσών 860 € και 700 € 1.560,00 € 

για κάθε τέκνο 

Αποδείξεις  13.650,00 € 

 

 

Λοιπές πληροφορίες 

-Ο σύζυγος έχει στην κατοχή του κύρια κατοικία 120 τ.μ, μονοκατοικία, σε περιοχή με 

τιμή ζώνης έως 2.799 €/τ.μ. 

-Ο σύζυγος για την αγορά της πρώτης κατοικίας έχει λάβει δάνειο, για την 

εξυπηρέτηση του οποίου πλήρωσε το έτος 2012 τόκους στεγαστικού δανείου 2.000 € 

-Ο σύζυγος έχει στην κατοχή του αυτοκίνητο 6ετίας, 1.600 κυβικά εκατοστά 

-Η σύζυγος την 1η Σεπτεμβρίου 2012 δαπάνησε 21.000 € για την αγορά αυτοκινήτου 

1.600 κυβικών εκατοστών 

 

  

Υπολογισμός Φορολογητέου Εισοδήματος του συζύγου 
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Φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 23.500,00 € 

Φορολογητέο εισόδημα από εκμίσθωση καταστήματος    5.820,00 € 

βάσει του άρθρου 23 §1 περ.α ν.2238/94 (όπως τροποποιήθηκε με τον ν.3842/2010) 

ισχύει ότι από το ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα εκπίπτουν: α) Ποσοστό πέντε τοις 

εκατό (5%) για αποσβέσεις σε οικοδομές οι οποίες χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, 

οικοτροφεία, σχολεία, φροντιστήρια, αίθουσες κινηματογράφων ή θεάτρων, 

ξενοδοχεία, νοσοκομεία ή κλινικές και ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) για οικοδομές οι 

οποίες χρησιμοποιούνται για άλλες χρήσεις. 

Επομένως, φορολογητέο εισόδημα από εκμίσθωση καταστήματος: 

6.000,00 € - (6.000,00 € * 3%) 5.820,00 €  

Φορολογητέο εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις    4.836,40 € 

Συνολικό φορολογητέο εισόδημα του συζύγου 34.156,40 € 

 

 

Υπολογισμός Φορολογητέου Εισοδήματος της συζύγου 

Φορολογητέο Εισόδημα από Ελευθέριο Επάγγελμα 32.000,00 € 

Ακαθάριστα έσοδα 50.000,00 € 

Δαπάνες ιατρείου εκπιπτόμενες (18.000,00 €) 

Συνολικό φορολογητέο εισόδημα της συζύγου 32.000,00 €  

 

 

Συνολικό Φορολογητέο Εισόδημα 

Συνολικό φορολογητέο εισόδημα του συζύγου 34.156,40 € 

Συνολικό φορολογητέο εισόδημα της συζύγου 32.000,00 € 
 

Συνολικό φορολογητέο εισόδημα 66.156,40 € 

 

Προσδιορισμός Αντικειμενικής Δαπάνης Διαβίωσης 

Αντικειμενική δαπάνη ιδιοκατοίκησης πρώτης κατοικίας  6.960,00 € 

βάσει του άρθρου 16 §1 περ.α ν.2238/94 (όπως τροποποιήθηκε με τον ν.3986/2011), 

ισχύει: 

Κλίμακα Τετραγωνικά μέτρα Ευρώ ανά τ.μ. Σύνολο 
έως 80 τ.μ. 80 τ.μ. 40 €/τ.μ. 3.200,00 € 
81 τ.μ. έως 120 τ.μ. 40 τ.μ. 65 €/τ.μ. 2.600,00 € 
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Σύνολο 120 τ.μ.  5.800,00 € 
Το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται, προκειμένου για μονοκατοικίες, κατά ποσοστό 

είκοσι τοις εκατό (20%).  Επομένως,  

(5.800,00 € x 20%) + 1.160,00 €  1.160,00 € 

Αντικειμενική δαπάνη επιβατικού αυτοκινήτου του συζύγου 4.480,00 € 

βάσει του άρθρου 16 §1 περ.γ ν.2238/94 (όπως τροποποιήθηκε με τον ν.3986/2011), 

ισχύει: 

Κλίμακα Αξία Σύνολο 
έως 1.200 κ.ε. 4.000 € 4.000,00 € 
1.201 κ.ε. έως 1.600 κ.ε. 600 € ανά 100 κ.ε. 2.400,00 € 

Σύνολο  6.400,00 € 
βάσει του άρθρου 16 §1 περ.γ αα) ν.2238/94 (όπως τροποποιήθηκε με τον 

ν.3986/2011), ισχύει ότι τα παραπάνω ποσά ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης από κάθε 

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

έτος πρώτης κυκλοφορίας του στην Ελλάδα, κατά ποσοστό ως εξής:  αα) Τριάντα τοις 

εκατό (30%) για χρονικό διάστημα πάνω από πέντε (5) και μέχρι δέκα (10) έτη. 

Επομένως, 6.400,00 € - (6.400,00 € x 30%) 4.480,00€ 

Αντικειμενική δαπάνη επιβατικού αυτοκινήτου της συζύγου 2.133,33 € 

βάσει του άρθρου 16 §1 περ.γ ν.2238/94 (όπως τροποποιήθηκε με τον ν.3986/2011), 

ισχύει: 

Κλίμακα Αξία Σύνολο 
έως 1.200 κ.ε. 4.000 € 4.000,00 € 
1.201 κ.ε. έως 1.600 κ.ε. 600 € ανά 100 κ.ε. 2.400,00 € 

Σύνολο  6.400,00 € 
Το αυτοκίνητο χρησιμοποιήθηκε εντός της χρήσης 2012 για τέσσερις μήνες, 

επομένως: 

(6.400,00 €/12) x 4 2.133,33 € 

Αγορά αυτοκινήτου της συζύγου 21.000,00 € 

βάσει του άρθρου 17 περ.α ν.2238/94 (όπως τροποποιήθηκε με τον ν.3986/2011), 

ισχύει ότι ως ετήσια δαπάνη του φορολογουμένου, της συζύγου του και των 

προσώπων που τους βαρύνουν λογίζονται και τα χρηματικά ποσά που πραγματικά 

καταβάλλονται για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων, δίτροχων ή 

τρίτροχων αυτοκινούμενων οχημάτων, πλοίων αναψυχής και λοιπών σκαφών 

αναψυχής, αεροσκαφών και κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας.  

Τόκοι στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας 2.000,00 € 
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βάσει του άρθρου 17 περ.στ ν.2238/94 (όπως τροποποιήθηκε με τον ν.3986/2011), 

ισχύει ότι ως ετήσια δαπάνη του φορολογουμένου, της συζύγου του και των 

προσώπων που τους βαρύνουν λογίζονται και τα χρηματικά ποσά που πραγματικά 

καταβάλλονται για απόσβεση δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής. 

Ελάχιστη δαπάνη διαβίωσης του συζύγου 2.500,00 € 

Ελάχιστη δαπάνη διαβίωσης της συζύγου 2.500,00 € 

βάσει του άρθρου 16 §1 περ.θ ν.2238/94 (όπως τροποποιήθηκε με τον ν.3842/2010), 

ισχύει ότι η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε  

 

Αγορά αυτοκινήτου της συζύγου  

 

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

ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. 

Συγκεντρωτικά: 

Αντικειμενική δαπάνη ιδιοκατοίκησης πρώτης κατοικίας 6.960,00 € 
 

Αντικειμενική δαπάνη επιβατικού αυτοκινήτου του συζύγου 4.480,00 € 

Αντικειμενική δαπάνη επιβατικού αυτοκινήτου της συζύγου 2.133,33 € 

Αγορά αυτοκινήτου της συζύγου 21.000,00 € 

Τόκοι στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας 2.000,00 € 

Ελάχιστη δαπάνη διαβίωσης του συζύγου 2.500,00 € 
 

Ελάχιστη δαπάνη διαβίωσης της συζύγου 2.500,00 € 

Σύνολο Αντικειμενικών Δαπανών Διαβίωσης 41.573,33 € 

Εφόσον οι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης είναι μικρότερες από τα δηλωθέντα 

εισοδήματα, το ζευγάρι θα φορολογηθεί βάσει των πραγματικών του εισοδημάτων. 

 

 

Δαπάνες 

Μερισμός Κοινών Δαπανών 

Φορολογούμενος Δηλωθέντα φορολογητέα εισοδήματα Ποσοστό 

Ο σύζυγος 34.156,40 € 51,63% 

Η σύζυγος 32.000,00 € 48,37% 

Σύνολο 66.156,40 € 100,00 %  
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βάσει του άρθρου 9 §4 περ. η ν.2238/94 (όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4024/2011) 

ισχύει ότι το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα του άρθρου 9 §1 

μειώνεται κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) κάθε καταβαλλόμενης δαπάνης και 

προκειμένου για ασφάλιστρα ασφαλίσεων ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων 

και ασθένειας που καταβάλλει ετησίως ο φορολογούμενος για την ασφάλιση του ίδιου, 

της συζύγου του και των τέκνων που τους βαρύνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος. Το ποσό της δαπάνης ασφαλίστρων επί του οποίου υπολογίζεται η μείωση 

δεν μπορεί να υπερβεί τα χίλια διακόσια (1.200) ευρώ για άγαμο και τα δύο χιλιάδες 

τετρακόσια (2.400) ευρώ για οικογένεια. 

Περαιτέρω, βάσει του άρθρου 9 §4 περ. γ ν.2238/94 (όπως τροποποιήθηκε με τον 

ν.4024/2011) ισχύει ότι το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα του 

άρθρου 9 §1 μειώνεται κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) κάθε καταβαλλόμενης 

δαπάνης και προκειμένου για το ποσό της δαπάνης για παράδοση κατ΄ οίκον 

ιδιαίτερων μαθημάτων ή για φροντιστήρια οποιασδήποτε αναγνωρισμένης 

εκπαιδευτικής βαθμίδας ή ξένων γλωσσών, το οποίο καταβάλλει ετησίως ο 

φορολογούμενος για κάθε τέκνο που τον βαρύνει ή για τον ίδιο.  Το ποσό της δαπάνης 

επί της οποίας υπολογίζεται η μείωση, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των χιλίων 

(1.000) ευρώ. 

Επομένως, 

Ασφάλιστρα  Ποσοστό Ποσό έκπτωσης από τον φόρο 

1.100,00 € 10% 110,00 € 

Φροντιστήρια  Ποσοστό Ποσό έκπτωσης από τον φόρο 

1.560,00 € 10% 156,00 € 

Φορολογούμενος Ποσοστό Μερισμός δαπανών  

Ο σύζυγος 51,63% 137,34 € 

Η σύζυγος 48,37% 128,66 € 

Σύνολο 100,00 % 266,00 €  

Λοιπές δαπάνες 

Τέλος, βάσει του άρθρου 9 §4 περ. δ ν.2238/94 (όπως τροποποιήθηκε με τον 

ν.4024/2011) ισχύει ότι το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα του 

άρθρου 9 §1 μειώνεται κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) κάθε καταβαλλόμενης 

δαπάνης και προκειμένου για το ποσό των δεδουλευμένων τόκων που καταβάλλονται 

από τον φορολογούμενο για στεγαστικά δάνεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας που 

χορηγούνται στον φορολογούμενο με υποθήκη ή προσημείωση από τράπεζες, το 
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Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια και λοιπούς 

πιστωτικούς οργανισμούς, εφόσον οφείλονται από αυτόν και η υποθήκη ή 

προσημείωση έχει εγγραφεί σε ακίνητο του ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων που 

τους βαρύνουν. 

Επομένως, 

2.000,00 € 10%  200,00 € 

βάσει του άρθρου 9 §4 περ.α ν.2238/94 (όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4024/2011) 

ισχύει ότι το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα του άρθρου 9 §1 

μειώνεται κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) κάθε καταβαλλόμενης δαπάνης και 

προκειμένου για τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του 

φορολογουμένου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν. Το ποσό της μείωσης 

δεν μπορεί να υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. 

Ιατρικά έξοδα του συζύγου Ποσοστό Ποσό έκπτωσης από τον φόρο 

550,00 € 10% 55,00 € 

Συγκεντρωτικά: 

Συνολικό ποσό που εκπίπτει από τον φόρο του συζύγου 392,34 € 

Συνολικό ποσό που εκπίπτει από τον φόρο της συζύγου 128,66 € 
 

Συνολικό Ποσό Φόρου που εκπίπτει 521,00 € 

 

 

Απαιτούμενο Ποσό Αποδείξεων 

βάσει του άρθρου 9 §1 περ.α ν.2238/94 (όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4024/2011) 

ισχύει ότι το κατά περίπτωση αφορολόγητο ποσό εφαρμόζεται, εφόσον ο 

φορολογούμενος προσκομίσει αποδείξεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Κ.Β.Σ. για δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών, τις οποίες 

πραγματοποιεί ο ίδιος, η σύζυγος του και τα τέκνα που τους βαρύνουν.  Το ποσό των 

αποδείξεων δαπανών, που απαιτείται να προσκομισθούν, ορίζεται σε ποσοστό είκοσι 

πέντε τοις εκατό (25%) του ατομικού εισοδήματος του φορολογουμένου του 

δηλούμενου και φορολογούμενου σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις και για ποσό 

εισοδήματος μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ. Αν το ποσό των προσκομιζόμενων 

αποδείξεων δαπανών του φορολογουμένου υπολείπεται του πιο πάνω ποσού, τότε επί 

της διαφοράς επιβάλλεται φόρος με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%). Οι δαπάνες 

που έχουν πραγματοποιηθεί υπολογίζονται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους 
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μόνον εφόσον έχουν περιληφθεί στην εμπρόθεσμη δήλωση και επιμερίζονται μεταξύ 

των συζύγων ανάλογα με το δηλούμενο και φορολογούμενο σύμφωνα με τις γενικές 

διατάξεις ατομικό εισόδημα της εμπρόθεσμης δήλωσής τους. 

Φορολογούμενος Δηλωθέν εισόδημα Απαιτούμενο ποσό αποδείξεων 

Ο σύζυγος 34.156,40 € 34.156,40 € x 25% 8.539,10 € 

Η σύζυγος 32.000,00 € 32.000,00 € x 25% 8.000,00 € 

Φορολογούμενος Πραγματικό Ποσοστό οικ. Αναλογούσες  Διαφορά Φορολογική 

 ποσό αποδείξεων εισ/τος δαπάνες Επιβάρυνση 

Ο σύζυγος 13.650,00 € 51,63% 7.047,50 € -1.491,60 € 149,16 € 

Η σύζυγος 13.650,00 € 48,37% 6.602,51 €  -1.397,49 € 139,75 € 

Εφόσον το ποσό των προσκομιζόμενων αποδείξεων των φορολογουμένων υπολείπεται 

του καθορισμένου εκ του νόμου ποσού αποδείξεων υφίσταται φορολογική επιβάρυνση 

της τάξης των 149,16 € για τον υπόχρεο και 139,75 € για την σύζυγο αυτού. 

 

 

Υπολογισμός Φόρου Εισοδήματος του Συζύγου 

βάσει του άρθρου 9 §1  ν.2238/94 (όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4024/2011) ισχύει: 

Κλιμάκιο 
Εισοδήματος  

Φορ. 
Συντελεστής  

Φόρος 
Κλιμακίου  

Σύνολο 
Εισοδήματος  

Σύνολο 
Φόρου  

9.000,00 € 0% 0,00 € 9.000,00 € 0,00 €

3.000,00 € 10% 300,00 € 12.000,00 € 300,00 €

4.000,00 € 18% 720,00 € 16.000,00 € 1.020,00 € 

10.000,00 € 25% 2.500,00 € 26.000,00 € 3.520,00 € 

8.156,40 € 35% 2.854,74 € 34.156,40 € 6.374,74 € 
Φόρος εισοδήματος 6.374,74 € 

Επιβάρυνση λόγω αποδείξεων 149,16 € 

Συνολικό εκπιπτόμενο ποσό (392,34 €) 

Συμπληρωματικός φόρος ενοικίων 180,00 € 

βάσει του άρθρου 9 §7  ν.2238/94 (όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4024/2011) ισχύει 

ότι αν στο συνολικό εισόδημα περιλαμβάνεται και εισόδημα από ακίνητα, εκτός από 

το απαλλασσόμενο εισόδημα από ιδιοκατοίκηση γενικά, το ακαθάριστο ποσό αυτού 
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υποβάλλεται και σε συμπληρωματικό φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή 

ενάμισι τοις εκατό (1,5%). Ειδικώς, ο συντελεστής του πρώτου εδαφίου αυξάνεται σε 

τρία τοις εκατό (3%) εφόσον η επιφάνεια κατοικίας υπερβαίνει τα τριακόσια (300) 

τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας ή πρόκειται για επαγγελματική ή εμπορική μίσθωση. 

Επομένως, 6.000,00 € x 3% 180,00 € 

Φόρος που αναλογεί και συμπληρωματικός φόρος 6.311,56 € 

Φόρος που παρακρατήθηκε (2.895,00 €)  

Φόρος που προκαταβλήθηκε (        _        )  

Κύριος φόρος 3.416,56 

Προκαταβολή φόρου 576,36 €      

βάσει του άρθρου 52 §1  ν.2238/94 (όπως τροποποιήθηκε με τον ν.3091/2002) ισχύει 

ότι με βάση τη δήλωση του άρθρου 61 του ν. 2238/1994 και τους λοιπούς τίτλους 

βεβαίωσης του άρθρου 74 του ίδιου νόμου, βεβαιώνεται ποσό ίσο με το πενήντα πέντε 

τοις εκατό (55%) του φόρου πού προκύπτει από τους βεβαιωτικούς αυτούς τίτλους για 

το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου οικονομικού έτους. Αν στους 

βεβαιωτικούς αυτούς τίτλους περιλαμβάνονται και εισοδήματα για τα οποία ο φόρος 

παρακρατείται στην πηγή ή καταβάλλεται κατά τις διατάξεις των επόμενων 

παραγράφων, ο φόρος που παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε για τα εισοδήματα αυτά 

εκπίπτει από το φόρο που πρέπει να βεβαιωθεί κατά το προηγούμενο εδάφιο. 

Εφόσον, 6.311,56 € x 55%   3.471,36 €   3471,36 € - 2.895,00 € 576,36 € 

Πληρωτέο Ποσό Φόρου Εισοδήματος  3.992,92 € 

Υπολογισμός Λοιπών Φόρων και Τελών του Συζύγου 

Χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτοσήμου ενοικίων 216,00 € 

επιβάλλεται βάσει του άρθρου 13 §2 περ. α  ν.4755/1930 

6.000,00 € x 3,60% 216,00 € 

Χαρτόσημο ΕΛΓΑ (επί των αγροτικών) 96,73 € 

επιβάλλεται βάσει του άρθρου 13 ν.3877/2010 

4.836,40 € x 2,00% 96,73 € 

Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 683,13 € 

βάσει του άρθρου 29 §3  ν.3986/2011 ισχύει ότι η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που 

επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου και 
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νόμου, υπολογίζεται για συνολικό καθαρό εισόδημα από είκοσι χιλιάδες ένα (20.001) 

ευρώ έως και πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ με συντελεστή δύο τοις εκατό (2%) επί 

ολόκληρου του ποσού. 

Επομένως, 34.156,40 € x 2%   683,13 € 

Πληρωτέο Ποσό Λοιπών Φόρων & Τελών  995,86 € 

Συνολικό Ποσό Επιβάρυνσης του Συζύγου 

Πληρωτέο Ποσό Φόρου Εισοδήματος  3.992,92 € 

Πληρωτέο Ποσό Λοιπών Φόρων & Τελών  995,86 € 

Συνολικό Ποσό Επιβάρυνσης του Συζύγου 4.988,78 € 

 

 

Υπολογισμός Φόρου Εισοδήματος της Συζύγου 

βάσει του άρθρου 9 §1  ν.2238/94 (όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4024/2011) ισχύει: 

Κλιμάκιο 
Εισοδήματος  

Φορολογικός 
Συντελεστής  

Φόρος 
Κλιμακίου  

Σύνολο 
Εισοδήματος  

Σύνολο 
Φόρου  

5.000,00 € 0% 0 5.000,00 € 0 

7.000,00 € 10% 700,00 € 12.000,00 € 700,00 € 

4.000,00 € 18% 720,00 € 16.000,00 € 1.420,00 € 

10.000,00 € 25% 2.500,00 € 26.000,00 € 3.920,00 € 

6.000,00 € 35% 2.100,00 € 32.000,00 € 6.020,00 € 
Φόρος εισοδήματος 6.020,00 € 

Επιβάρυνση λόγω αποδείξεων 139,75 € 

Συνολικό εκπιπτόμενο ποσό (128,66 €) 

Συμπληρωματικός φόρος ενοικίων       _ 

Φόρος που αναλογεί και συμπληρωματικός φόρος 6.031,09 € 

Φόρος που παρακρατήθηκε (        _        )  

Φόρος που προκαταβλήθηκε (        _        )  

Κύριος φόρος 6.031,09 € 

Προκαταβολή φόρου 3.317,09 € 
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βάσει του άρθρου 52 §1  ν.2238/94 (όπως τροποποιήθηκε με τον ν.3091/2002) ισχύει 

ότι με βάση τη δήλωση του άρθρου 61 του ν. 2238/1994 και τους λοιπούς τίτλους 

βεβαίωσης του άρθρου 74 του ίδιου νόμου, βεβαιώνεται ποσό ίσο με το πενήντα πέντε 

τοις εκατό (55%) του φόρου πού προκύπτει από τους βεβαιωτικούς αυτούς τίτλους για 

το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου οικονομικού έτους. Αν στους 

βεβαιωτικούς αυτούς τίτλους περιλαμβάνονται και εισοδήματα για τα οποία ο φόρος 

παρακρατείται στην πηγή ή καταβάλλεται κατά τις διατάξεις των επόμενων 

παραγράφων, ο φόρος που παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε για τα εισοδήματα αυτά 

εκπίπτει από το φόρο που πρέπει να βεβαιωθεί κατά το προηγούμενο εδάφιο. 

Επομένως, 6.031,09 € x 55%     3.317,09 €

  

Πληρωτέο Ποσό Φόρου Εισοδήματος  9.348,18 € 

Υπολογισμός Λοιπών Φόρων και Τελών της Συζύγου 

Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 640,00 € 

βάσει του άρθρου 29 §3  ν.3986/2011 ισχύει ότι η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που 

επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου και 

νόμου, υπολογίζεται για συνολικό καθαρό εισόδημα από είκοσι χιλιάδες ένα (20.001) 

ευρώ έως και πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με 

συντελεστή δύο τοις εκατό (2%) επί ολόκληρου του ποσού. 

Επομένως, 32.000,00 € x 2%   640,00 € 

Τέλος Επιτηδεύματος 650,00 € 

βάσει του άρθρου 31 §1  ν.3986/2011 περ.γ (όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4110/2013) 

ισχύει ότι οι επιτηδευματίες και οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον τηρούν 

βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιου τέλους 

επιτηδεύματος, το οποίο ορίζεται όσον αφορά τις ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και 

τους ελεύθερους επαγγελματίες, σε εξακόσια πενήντα (650) ευρώ ετησίως. 

Πληρωτέο Ποσό Λοιπών Φόρων & Τελών 1.290,00 € 

Συνολικό Ποσό Επιβάρυνσης της Συζύγου 

Πληρωτέο Ποσό Φόρου Εισοδήματος  9.348,18 € 

Πληρωτέο Ποσό Λοιπών Φόρων & Τελών 1.290,00 € 

Συνολικό Ποσό Επιβάρυνσης της Συζύγου 10.638,18 € 
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Συνολική Οικογενειακή Επιβάρυνση έτους 2012 15.626,96 € 

 

 

17.5 Παράδειγμα Δεύτερο _ Εκκαθάριση Φόρου Εισοδήματος 

Φυσικών Προσώπων Φορολογικού Έτους 2015 ν. 4172/2013 

Για το ίδιο παράδειγμα και τα ίδια δεδομένα, η εκκαθάριση στα πλαίσια του νέου 

Κ.Φ.Ε. οδηγεί σε διαφορετικά αποτελέσματα. 

 

Μισθωτός, κάτοικος Θεσσαλονίκης και η σύζυγος αυτού, δικηγόρος, έχουν δύο 

παιδιά, ηλικίας 27 και 25 ετών.   

 

Εισοδήματα του συζύγου 

Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 23.500,00 € 

Αναλογούν φόρος  3.320,00 € 

Φόρος που παρακρατήθηκε  3.270,20 € 

βάσει του άρθρου 15 §1 ν.4172/2013, ισχύει: 

Φορολογητέο Εισόδημα 
(Ευρώ) 

Φορολογικός 
συντελεστής  

Φόρος 
Κλιμακίου  

Σύνολο 
Εισοδήματος 

Σύνολο Φόρου  

23.500,00  22% 5.170,00 € 23.500,00 € 5.170,00 € 
βάσει του άρθρου 16 §1 & 2 ν.4172/2013 ισχύει ότι ο φόρος που προκύπτει κατά την 

εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά το ποσό των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) 

ευρώ, όταν το φορολογητέο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι ενός 

χιλιάδων (21.000) ευρώ. Για φορολογητέο εισόδημα το οποίο υπερβαίνει το ποσό των 

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

ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος. 

Επομένως, 2.100,00 - 250,00 € 1.850,00 €  

Επομένως, αναλογούν φόρος:  5.170,00 € - 1.850,00 € 3.320,00 € 

βάσει του άρθρου 60 §3 ν.4172/2013 (όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4254/2014) ισχύει 

ότι ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου 

μειώνεται κατά ποσοστό ενάμιση τοις εκατό ( 1,5%) κατά την παρακράτησή του. 

Επομένως, παρακρατηθείς φόρος :   

3.320,00 € - (3.320,00 € x 1,5%) 3.270,20 € 

Εισόδημα από εκμίσθωση καταστήματος 6.000,00 €  

Εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις  7.000,00 €  
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Μας γνωρίζεται ότι έχει πουλήσει 10 τόνους κεράσια στην τιμή του 1€/kg και, 

επιπλέον, έχει πραγματοποιήσει δαπάνες 3.000,00 €.   

Υπολογισμός καθαρού εισοδήματος από αγροτική επιχείρηση βάσει αντικειμενικού 

προσδιορισμού έχει καταργηθεί. 

Επομένως, 10.000,00 € - 3.000,00 € 7.000,00 €   

 

Εισοδήματα της συζύγου 

Ακαθάριστα έσοδα 50.000,00 € 

Δαπάνες ιατρείου  

Εκπιπτόμενες δαπάνες 18.000,00 € 

βάσει του άρθρου 22 ν. 4172/2013 (όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4223/2013) 

Μη εκπιπτόμενες δαπάνες 2.500,00 €  

βάσει του άρθρου 23 ν. 4172/2013 (όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4336/2015) 

 

 

Οικογενειακές δαπάνες 

Ιατρικά έξοδα του συζύγου  550,00 € 

Τόκοι στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας 2.000,00 € 

Ασφάλιστρα ζωής του συζύγου 600,00 € της συζύγου 500 € 1.100,00 € 

Δίδακτρα φροντιστηρίου ξένων γλωσσών 860 € και 700 € 1.560,00 € 

για κάθε τέκνο  

Αποδείξεις  13.650,00 € 

 

 

Λοιπές πληροφορίες 

-Ο σύζυγος έχει στην κατοχή του κύρια κατοικία 120 τ.μ, μονοκατοικία, σε περιοχή με 

τιμή ζώνης έως 2.799 €/τ.μ. 

-Ο σύζυγος για την αγορά της πρώτης κατοικίας έχει λάβει δάνειο, για την 

εξυπηρέτηση του οποίου πλήρωσε το έτος 2012 τόκους στεγαστικού δανείου 2.000 € 

-Ο σύζυγος έχει στην κατοχή του αυτοκίνητο 6ετίας, 1.600 κυβικά εκατοστά 

-Η σύζυγος την 1η Σεπτεμβρίου 2015 δαπάνησε 21.000 € για την αγορά αυτοκινήτου 

1.600 κυβικών εκατοστών 
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Υπολογισμός Φορολογητέου Εισοδήματος του συζύγου 

Φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 23.500,00 € 

Φορολογητέο εισόδημα από εκμίσθωση καταστήματος    5.700,00 € 

βάσει του άρθρου 39 §3 περ.α ν.4172/2013 ισχύει ότι αν ο εκμισθωτής ή ο παραχωρών 

είναι φυσικό πρόσωπο εκπίπτει ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για δαπάνες επισκευής, 

συντήρησης, ανακαίνισης ή άλλες πάγιες και λειτουργικές δαπάνες του ακινήτου. 

Επομένως, φορολογητέο εισόδημα από εκμίσθωση καταστήματος: 

6.000,00 € - (6.000,00 € * 5%) 5.700,00 €  

Φορολογητέο εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις  7.000,00 €  

Συνολικό φορολογητέο εισόδημα του συζύγου 36.200,00 € 

 

 

Υπολογισμός Φορολογητέου Εισοδήματος της συζύγου 

Εισόδημα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα 32.000,00 € 

Ακαθάριστα έσοδα 50.000,00 € 

Δαπάνες ιατρείου εκπιπτόμενες (18.000,00 €) 

Συνολικό φορολογητέο εισόδημα της συζύγου 32.000,00 €  

 

 

Συνολικό Φορολογητέο Εισόδημα 

Συνολικό φορολογητέο εισόδημα του συζύγου 36.200,00 € 

Συνολικό φορολογητέο εισόδημα της συζύγου 32.000,00 € 
 

Συνολικό φορολογητέο εισόδημα 68.200,00 € 

 

Προσδιορισμός Αντικειμενικής Δαπάνης Διαβίωσης 

Αντικειμενική δαπάνη ιδιοκατοίκησης πρώτης κατοικίας  6.960,00 € 

βάσει του άρθρου 31 §1 περ.α ν.4172/2013 (όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4305/2014), 

ισχύει: 

Κλίμακα Τετραγωνικά μέτρα Ευρώ ανά τ.μ. Σύνολο 
έως 80 τ.μ. 80 τ.μ. 40 €/τ.μ. 3.200,00 € 
81 τ.μ. έως 120 τ.μ. 40 τ.μ. 65 €/τ.μ. 2.600,00 € 

Σύνολο 120 τ.μ.  5.800,00 € 
Το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται προκειμένου για μονοκατοικίες, κατά ποσοστό 

είκοσι τοις εκατό (20%).  Επομένως,  



134 
 

(5.800,00 € x 20%) + 5.800,00 €  1.160,00 € 

 

Αντικειμενική δαπάνη επιβατικού αυτοκινήτου του συζύγου 4.480,00 € 

βάσει του άρθρου 31 §1 περ.γ ν.4172/2013 (όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4254/2014), 

ισχύει: 

Κλίμακα Αξία Σύνολο 
έως 1.200 κ.ε. 4.000 € 4.000,00 € 
1.201 κ.ε. έως 2.000 κ.ε. 600 € ανά 100 κ.ε. 2.400,00 € 

Σύνολο  6.400,00 € 
Τα παραπάνω ποσά ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης από κάθε αυτοκίνητο μειώνονται 

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

κυκλοφορίας του στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ, και προκειμένω ποσοστό 

τριάντα τοις εκατό (30%) για χρονικό διάστημα πάνω από πέντε (5) και μέχρι δέκα 

(10) έτη.  Επομένως,  

6.400,00 € - (6.400,00 € x 30%)   4.480,00 € 

Αντικειμενική δαπάνη επιβατικού αυτοκινήτου της συζύγου 2.133,33 € 

βάσει του άρθρου 31 §1 περ.γ ν.4172/2013 (όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4254/2014), 

ισχύει: 

Κλίμακα Αξία Σύνολο 
έως 1.200 κ.ε. 4.000 € 4.000,00 € 
1.201 κ.ε. έως 2.000 κ.ε. 600 € ανά 100 κ.ε. 2.400,00 € 

Σύνολο  6.400,00 € 
Το αυτοκίνητο χρησιμοποιήθηκε εντός της χρήσης 2015 για τέσσερις μήνες, 

επομένως: 

(6.400,00 € /12) x 4 2.133,33 € 

Αγορά αυτοκινήτου της συζύγου 21.000,00 € 

βάσει του άρθρου 32 περ.α ν.4172/2013 ισχύει ότι ως ετήσια δαπάνη του 

φορολογουμένου, της συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών του λογίζονται και τα 

χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση 

αυτοκινήτων, δίτροχων ή τρίτροχων αυτοκινούμενων οχημάτων, πλοίων αναψυχής και 

λοιπών σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών και κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας. 

Τόκοι στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας 2.000,00 € 

βάσει του άρθρου 32 περ. στ ν.4172/2013 ισχύει ότι ως ετήσια δαπάνη του 

φορολογουμένου και των εξαρτώμενων μελών του λογίζονται και τα χρηματικά ποσά 

που πραγματικά καταβάλλονται για απόσβεση δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε 
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μορφής. Στο ποσό της δαπάνης αυτής περιλαμβάνεται και το ποσό των οικείων τόκων, 

στους οποίους περιλαμβάνονται και οι τυχόν τόκοι υπερημερίας 

Ελάχιστη δαπάνη διαβίωσης του συζύγου 2.500,00 € 

Ελάχιστη δαπάνη διαβίωσης της συζύγου 2.500,00 € 

βάσει του άρθρου 31 §1 περ.θ ν.4172/2013, ισχύει ότι η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική 

δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ προκειμένου για 

τον άγαμο και σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν 

κοινή δήλωση. 

Συγκεντρωτικά: 

Αντικειμενική δαπάνη ιδιοκατοίκησης πρώτης κατοικίας 6.960,00 € 
 

Αντικειμενική δαπάνη επιβατικού αυτοκινήτου του συζύγου 4.480,00 € 

Αντικειμενική δαπάνη επιβατικού αυτοκινήτου της συζύγου 2.133,33 € 

Αγορά αυτοκινήτου της συζύγου 21.000,00 € 

Τόκοι στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας 2.000,00 € 

Ελάχιστη δαπάνη διαβίωσης του συζύγου 2.500,00 € 
 

Ελάχιστη δαπάνη διαβίωσης της συζύγου 2.500,00 € 

Σύνολο Αντικειμενικών Δαπανών Διαβίωσης 41.573,33 € 

Εφόσον οι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης είναι μικρότερες από τα δηλωθέντα 

εισοδήματα, το ζευγάρι θα φορολογηθεί βάσει των πραγματικών του εισοδημάτων. 

 

 

Δαπάνες 

Μερισμός Κοινών Δαπανών 

Με τον νέο Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013) τόσο τα ασφάλιστρα όσο και τα δίδακτρα 

φροντιστηρίων, καθώς και οι τόκοι στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας, δεν 

εκπίπτουν 

Λοιπές δαπάνες 

βάσει του άρθρου 18 §1 ν.4172/2013 ισχύει ότι το ποσό του φόρου μειώνεται σε 

ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, 

εφόσον αυτά υπερβαίνουν το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος 

του φορολογούμενου. Το ποσό της μείωσης ανεξαρτήτως του ποσού των εξόδων δεν 

μπορεί να υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. 
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Επομένως, τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του συζύγου δεν 

υπερβαίνουν το πέντε τοις εκατό του φορολογητέου εισοδήματός του και άρα δεν 

εκπίπτουν. 

Συγκεντρωτικά: 

Συνολικό ποσό που εκπίπτει από τον φόρο του συζύγου _ 

Συνολικό ποσό που εκπίπτει από τον φόρο της συζύγου _ 
 

Συνολικό Ποσό Φόρου που εκπίπτει _ 

 

 

Απαιτούμενο Ποσό Αποδείξεων 

Για το φορολογικό έτος 2015 υποχρέωση προσκόμισης αποδείξεων δεν προβλέπεται.  

ΠΟΛ 1041/06-04-2016 

 

Υπολογισμός Φόρου Εισοδήματος του Συζύγου 

Υπολογισμός Φόρου Εισοδήματος από Μισθωτή Εργασία  

βάσει του άρθρου 15 §1 ν.4172/2013, για το φορολογικό έτος 2015 ισχύει: 

Φορολογητέο Εισόδημα  
Φορολογικός 
Συντελεστής  

Φόρος 
Κλιμακίου  

Σύνολο 
Εισοδήματος 

Σύνολο 
Φόρου  

23.500,00 € 22% 5.170,00 € 23.500,00 € 5.170,00 € 
βάσει του άρθρου 16 §1 & 2 ν.4172/2013, όπως ανωτέρω λεπτομερώς αναπτύχθηκε, ο 

φόρος μειώνεται κατά 1.850,00 €.  

Επομένως, 5.170,00 € - 1.850,00 € 3.320,00 € 

Φόρος εισοδήματος από μισθωτή εργασία 3.320,00 € 

Υπολογισμός Φόρου Εισοδήματος από Κεφάλαιο  

βάσει του άρθρου 40 §4 ν.4172/2013, για το φορολογικό έτος 2015 ισχύει: 

Εισόδημα από ακίνητη περιουσία Φορολογικός 
Συντελεστής  

Φόρος 
Κλιμακίου 

Σύνολο 
Εισοδήματος  

Σύνολο 
Φόρου  

5.700,00 € 11% 627,00 € 5.700,00 € 627,00 € 
Φόρος εισοδήματος από κεφάλαιο 627,00 € 

Σημειώνεται ότι στον ν. 4172/2013 σχετικά με το ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα 
δεν προβλέπεται πλέον συμπληρωματικός φόρος. 

Υπολογισμός Φόρου Εισοδήματος από Γεωργικές Επιχειρήσεις 
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βάσει του άρθρου 29 §3 ν.4172/2013 ισχύει ότι τα κέρδη από ατομική αγροτική 

επιχείρηση φορολογούνται με συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%). 

Επομένως, 7.000,00 €  x 13%  910,00 € 

Φόρος εισοδήματος από γεωργικές επιχειρήσεις 910,00 € 

Υπολογισμός Συνολικού Φόρου Εισοδήματος του Συζύγου 

Φόρος εισοδήματος από μισθωτή εργασία 3.320,00 € 

Φόρος εισοδήματος από κεφάλαιο 627,00 € 

Φόρος εισοδήματος από γεωργικές επιχειρήσεις 910,00 € 

Συνολικό εκπιπτόμενο ποσό (         _         ) 

Φόρος που αναλογεί 4.857,00 € 

Φόρος που παρακρατήθηκε (3.320,00 €)  

Φόρος που προκαταβλήθηκε (        _        )  

Κύριος φόρος 1.537,00 € 

Προκαταβολή φόρου 682,50 €        

Επισημαίνεται ότι η διάταξη περί προκαταβολής φόρου για τα φυσικά πρόσωπα όπως 

αυτή αναγράφονταν στο άρθρου 52 §1  ν.2238/94, με τον νέο Κ.Φ.Ε. δεν προβλέπεται 

παρά μόνο για τα φυσικά πρόσωπα εφόσον αυτά αποκτούν εισόδημα από 

επιχειρηματική δραστηριότητα.      

Συγκεκριμένα, βάσει του άρθρου 69 §1 ν.4172/2013 (όπως τροποποιήθηκε με τον 

ν.4336/2015), ισχύει ότι με βάση τη δήλωση που υποβάλλει ο φορολογούμενος και 

τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής 

Διαδικασίας βεβαιώνεται ποσό ίσο με το εκατό τοις εκατό (100%) του φόρου που 

προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα για το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα 

του διανυόμενου φορολογικού έτους. 

Βάσει του άρθρου 72 §38  ν.4172/2013 (όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4336/2015) 

ισχύει ότι το ποσοστό της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος της παραγράφου 1 

του άρθρου 69 ορίζεται σε πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) για τα κέρδη που 

προκύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως και 

την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους και σε εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) για τα 

κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2015 

έως και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. 
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Επομένως, 910,00 € x 75%   682,50 € 

Πληρωτέο Ποσό Φόρου Εισοδήματος  2.219,50 € 

Υπολογισμός Λοιπών Φόρων και Τελών του Συζύγου 

Χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτοσήμου ενοικίων 216,00 € 

επιβάλλεται βάσει του άρθρου 13 §2 περ. α  ν.4755/1930 

6.000,00 € x 3,60% 216,00 € 

Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 724,00 € 

βάσει του άρθρου 29 §3  ν.3986/2011 (όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4334/2015) 

ισχύει ότι για συνολικό καθαρό εισόδημα από τριάντα χιλιάδες ένα (30.001) έως και 

πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή δύο 

τοις εκατό (2%) επί ολόκληρου του ποσού. 

Επομένως 36.200,00 € x 2%   724,00 € 

Πληρωτέο Ποσό Λοιπών Φόρων & Τελών  940,00 € 

Συνολικό Ποσό Επιβάρυνσης του Συζύγου 

Πληρωτέο Ποσό Φόρου Εισοδήματος  2.219,50 € 

Πληρωτέο Ποσό Λοιπών Φόρων & Τελών  940,00 € 

Συνολικό Ποσό Επιβάρυνσης του Συζύγου 3.159,50 € 

 

 

Υπολογισμός Φόρου Εισοδήματος της Συζύγου 

βάσει του άρθρου 29 §1  ν.4172/2013 (όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4223/2013) 

ισχύει: 

Φορολογητέο 
Εισόδημα  

Φορολογικός 
Συντελεστής  

Φόρος 
Κλιμακίου  

Σύνολο 
Εισοδήματος  

Σύνολο 
Φόρου  

32.000,00 € 26% 8.320,00 € 32.000,00 € 8.320,00 € 
Φόρος εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα 8.320,00 € 

Συνολικό εκπιπτόμενο ποσό (         _        ) 

Φόρος που αναλογεί  8.320,00 € 

Φόρος που παρακρατήθηκε (        _        )  

Φόρος που προκαταβλήθηκε (        _        )  
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Κύριος φόρος 8.320,00 € 

Προκαταβολή φόρου 6.240,00 € 

βάσει του άρθρου 69 §1  ν.4172/2013 (όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4336/2015) 

ισχύει ότι με βάση τη δήλωση που υποβάλλει ο φορολογούμενος και τους λοιπούς 

τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 

βεβαιώνεται ποσό ίσο με το εκατό τοις εκατό (100%) του φόρου που προκύπτει από 

επιχειρηματική δραστηριότητα για το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του 

διανυόμενου φορολογικού έτους. 

Βάσει του άρθρου 72 §38  ν.4172/2013 (όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4336/2015) 

ισχύει ότι το ποσοστό της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος της παραγράφου 1 

του άρθρου 69 ορίζεται σε πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) για τα κέρδη που 

προκύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως και 

την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους και σε εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) για τα 

κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2015 

έως και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. 

Επομένως, 8.320,00 € x 75%     6.240,00 € 

Πληρωτέο Ποσό Φόρου Εισοδήματος  14.560,00 € 

Υπολογισμός Λοιπών Φόρων και Τελών της Συζύγου 

Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 640,00 € 

βάσει του άρθρου 29 §3  ν.3986/2011 (όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4334/2015) 

ισχύει ότι για συνολικό καθαρό εισόδημα από τριάντα χιλιάδες ένα (30.001) έως και 

πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή δύο 

τοις εκατό (2%) επί ολόκληρου του ποσού. 

Επομένως, 32.000,00 € x 2%   640,00 € 

Τέλος Επιτηδεύματος 650,00 € 

βάσει του άρθρου 31 §1  ν.3986/2011 περ.γ (όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4110/2013) 

ισχύει ότι οι επιτηδευματίες και οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον τηρούν 

βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιου τέλους 

επιτηδεύματος, το οποίο ορίζεται όσον αφορά τις ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και 

τους ελεύθερους επαγγελματίες, σε εξακόσια πενήντα (650) ευρώ ετησίως. 

Πληρωτέο Ποσό Λοιπών Φόρων & Τελών  1.290,00 € 

Συνολικό Ποσό Επιβάρυνσης της Συζύγου 
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Πληρωτέο Ποσό Φόρου Εισοδήματος  14.560,00 € 

Πληρωτέο Ποσό Λοιπών Φόρων και Τελών 1.290,00 € 

Συνολικό Ποσό Επιβάρυνσης της Συζύγου 15.850,00 € 

 

Συνολική Οικογενειακή Επιβάρυνση έτους 2015 19.009,50 € 

 

 

17.6 Παράδειγμα Δεύτερο _ Παρατηρήσεις & Συμπεράσματα 

Στο παράδειγμα που ως άνω αναφέρεται παρουσιάζεται η εικόνα μιας οικογένειας με 

τα ίδια οικονομικά χαρακτηριστικά και μεγέθη τόσο για την χρήση 2012 όσο και για 

την διαχειριστική περίοδο 2015.  Παρατηρώντας τα στοιχεία του πίνακα όπως κάτωθι 

παρουσιάζονται, διαπιστώνουμε σημαντικές μεταβολές που έχουν συντελεστεί με την 

εφαρμογή του νέου ΚΦΕ.   

 

Πίνακας 17.2 

 
ΧΡΗΣΗ 2012 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ 

ΕΤΟΣ 2015 

Ποσοστιαία 

Μεταβολή 

Υπόχρεος Σύζυγος Υπόχρεος Σύζυγος Υπόχρεος Σύζυγος 

Αναλογούν  

Φόρος (€) 

2.895,00 - 3.320,00 - 15% - 

Παρακρατηθείς 

Φόρος (€) 

2.851,58 - 3.270,20 - 15% - 

Φορολογητέο 

Εισόδημα(€) 

34.156,40 32.000,00 36.200,00 32.000,00 6% 0% 

Αντικειμενική 

Δαπάνη (€) 

15.940,00 25.633,33 15.940,00 25.633,33 0% 0% 

Δαπάνες (€) 392,34 128,66 - - - - 

Απαιτούμενο ποσό 

αποδείξεων (€) 

8.539,10 8.000,00 - - - - 

Φόρος  

Εισοδήματος (€) 

Από μισθωτές 

υπηρεσίες & 

κεφάλαιο & 

Από 

Επιχειρηματική 

Δραστηριότητα 

Από μισθωτές 

υπηρεσίες 

3.320,00 

Από 

Επιχειρηματική 

Δραστηριότητα 

-24% 38% 
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γεωργική 

δραστηριότητα 

 

 

 

 

6.374,74 

 

 

 

 

 

 

6.020,00 

Από κεφάλαιο 

627,00 

 

 

 

 

 

8.320,00 

Από γεωργικές 

επιχειρήσεις 

910,00 

Σύνολο φόρου 

4.857,00 

Επιβάρυνση λόγω 

αποδείξεων (€) 

149,16 139,75 - - - - 

Συν. Εκπιπτόμενο 

Ποσό (€) 

392,34 128,66 - - - - 

Συμπληρωματικός 

Φόρος Ενοικίων 

(€) 

180,00 - - - - - 

Παρακράτηση (€) 2.895,00 - 3.320,00 - 15% - 

Προκαταβολή (€) 576,36 3.317,09 682,50 6.240,00 18% 88% 

Πληρωτέο Ποσό 

Φόρου  

Εισοδήματος (€) 

3.992,92 9.348,18 2.219,50 14.560 -44% 56% 

Χαρτόσημο &  

ΟΓΑ (€) 

216,00 - 216,00 - - - 

Χαρτόσημο  

ΕΛΓΑ (€) 

96,73 - - - - - 

Εισφορά 

Αλληλεγγύης (€) 

683,13 640,00 724,00 640,00 6% 0% 

Φόρος 

Πολυτελούς 

Διαβίωσης (€) 

- - - - - - 

Τέλος 

Επιτηδεύματος (€) 

- 650,00 - 650,00 - 0% 

Πληρωτέο Λοιπών 

Φόρων&Τελών 

(€) 

995,86 1.290,00 940,00 1.290,00 -6% 0% 

Συνολικό Ποσό 

Επιβάρυνσης (€) 

4.988,78 10.638,18 3.159,50 15.850,00 -37% 49% 
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 Όσον αφορά τον υπόχρεο για τον οποίο σημειώνεται ελάφρυνση της συνολικής 

φορολογικής του  επιβάρυνσης σε ποσοστό 37%, συντελούνται οι εξής μεταβολές: 

 Αύξηση του αναλογούντα φόρου λόγω της αλλαγής των φορολογικών 

συντελεστών και την μείωση του αφορολόγητου για εισοδήματα μέχρι 42.000 

ευρώ. 

 Αύξηση του συντελεστή απόσβεσης για τα εισοδήματα από ενοίκια, από 3% σε 

5%.   

 Με τον ν. 2238/1994 το καθαρό εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις 

υπολογίζονταν τεκμαρτά, ενώ με τον νέο ΚΦΕ υπολογίζεται, λογιστικά, βάσει του 

ακαθάριστου εισοδήματος από το οποίο εκπίπτουν οι σχετικές δαπάνες. 

 Κατάργηση του συνόλου των εκπιπτόμενων δαπανών 

 Για το φορολογικό έτος 2015 δεν προβλέπονταν υποχρέωση προσκόμισης 

αποδείξεων δαπανών 

 Τα εισοδήματα από κεφάλαιο και γεωργική επιχείρηση φορολογούνταν ενιαία με 

την κλίμακα φυσικών προσώπων του άρθρου 9 ν. 2238/1994 και στο παράδειγμά 

μας, μεσοσταθμικά, με συντελεστή 32,6%, ενώ με τον νέο ΚΦΕ κάθε κατηγορία 

εισοδήματος υπάγεται σε ξεχωριστή φορολογική κλίμακα και συγκεκριμένα το 

εισόδημα από ενοίκια φορολογήθηκε με συντελεστή 11 % και το εισόδημα από 

γεωργική επιχείρηση με συντελεστή 13%. 

 Κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου ακινήτων 

 Αύξηση των συντελεστών προκαταβολής από 55% σε 75% (προβλέπεται 

προκαταβολή μόνο ως προς τα εισοδήματα τα οποία προέρχονται από 

επιχειρηματική δραστηριότητα και στο παράδειγμα μας αφορά τα εισοδήματα από 

γεωργική επιχείρηση) 

 Κατάργηση χαρτοσήμου ΕΛΓΑ 

 Αύξηση του ποσού Εισφοράς Αλληλεγγύης λόγω αύξησης του φορολογητέου 

εισοδήματος του υπόχρεου 

 Όσον αφορά την σύζυγο για την οποία σημειώνεται αύξηση της συνολικής 

φορολογικής της  επιβάρυνσης σε ποσοστό 49%, συντελούνται οι εξής μεταβολές: 

 Κατάργηση του συνόλου των εκπιπτόμενων δαπανών 

 Για το φορολογικό έτος 2015 δεν προβλέπονταν υποχρέωση προσκόμισης 

αποδείξεων δαπανών 
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 Αύξηση φορολογικών συντελεστών για τα εισοδήματα από επιχειρηματική 

δραστηριότητα.  Κατάργηση αφορολόγητου. 

 Σημαντική αύξηση των συντελεστών προκαταβολής εισοδήματος από 55% σε 

75% 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ 

Τα τελευταία χρόνια η χώρα μας βιώνει τα αποτελέσματα μιας μεγάλης οικονομικής 

και κοινωνικής κρίσης.  Η ύφεση σταθερά αποδομεί τον κοινωνικό ιστό και γεννάει 

συνθήκες οικονομικής ασφυξίας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.   

 Με τον νέο νόμο 4172/2013, που αποτελεί το αντικείμενο μελέτης της 

παρούσας εργασίας, δεν διαπιστώνουμε μία συνταγή που θα ωθήσει την χώρα σε 

νέους ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά αντίθετα παρατηρείται μία γενικότερη αύξηση των 

φορολογικών συντελεστών με ταυτόχρονή μείωση των εκπιπτόμενων δαπανών που 

οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην περαιτέρω συρρίκνωση του διαθέσιμου 

εισοδήματος και, επομένως, στην επιδείνωση παρά στην λύση του προβλήματος.   

 Παρόλα αυτά αναγνωρίζουμε ότι ο νόμος 4172/2013 αποτελεί κάτι καινούριο 

και καινοτόμο, μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση με θετικά και αρνητικά στοιχεία 

η οποία, αδιαμφισβήτητα, χρειάζεται χρόνο, δουλειά και προσπάθεια προκειμένου να 

αποδώσει τα μέγιστα.  Σε κάθε περίπτωση αποδεχόμαστε ότι με το νέο αυτό 

νομοθέτημα επήλθαν σημαντικές τροποποιήσεις στην φορολογία εισοδήματος 

φυσικών & νομικών προσώπων, με παλιές έννοιες να αντικαθίστανται και νέους όρους 

να εισάγονται. 

 Κάτωθι απαριθμούνται οι κυριότερες αλλαγές που επήλθαν στο φορολογικό 

πλαίσιο της χώρας με την ψήφιση και εφαρμογή του ν. 4172/2013: 

 Εισάγονται νέοι ορισμοί όπως «φορολογούμενος», «πρόσωπο», «νομικό 

πρόσωπο», «φορολογητέο εισόδημα», «φορολογική κατοικία», «φορολογικό 

έτος» 

 Το φορολογικό έτος δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τους δώδεκα 

μήνες 

 ορίζονται τέσσερις κατηγορίες εισοδήματος από έξι που προέβλεπε ο απερχόμενος 

ν. 2238/1994 και επανέρχεται η διακεκριμένη φορολογία ανά κατηγορία 

εισοδήματος (αναλυτικό σύστημα φορολόγησης) 

 Αλλαγή φορολογικών συντελεστών.  Παρατηρείται αυξητική τάση. 

 Περιορισμός των εκπιπτόμενων δαπανών. 

 Κατάργηση συμπληρωματικού φόρου στο ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα. 
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 Οποιεσδήποτε παροχές σε είδος που λαμβάνει ο εργαζόμενος ή συγγενικό του 

πρόσωπο εφόσον η συνολική αξία του υπερβαίνει το ποσό των 300 € φορολογείται.  

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για τα εταιρικά αυτοκίνητα, παραχώρηση κατοικίας, Stock 

options, δάνεια. 

 Μείωση φόρου εισοδήματος αποκλειστικά για εισοδήματα που προκύπτουν από 

μισθωτή εργασία και συντάξεις 

 Αναγνώριση επιχειρηματικών δαπανών βάσει γενικών προϋποθέσεων.  Συγκεκριμένη 

περιγραφή των εκπιπτόμενων δαπανών δεν επιχειρείται.  

 Απαριθμούνται περιοριστικά οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες χωρίς να καθορίζεται το 

σύνολο των εκπιπτόμενων δαπανών όπως αυτά εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα. 

 Σε περίπτωση χρηματοοικονομικής μίσθωσης το δικαίωμα να διενεργεί τις φορολογικές 

αποσβέσεις έχει ο μισθωτής αυτών και όχι ο εκμισθωτής. 

 Ο σχηματισμός των προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων διενεργείται βάσει του ύψους 

αυτών και του χρονικού διαστήματος για το οποίο έχουν παραμείνει ανείσπρακτες. 

 Η ζημία από επιχειρηματική δραστηριότητα συμψηφίζεται με κέρδη που θα 

προκύψουν αντίστοιχα από επιχειρηματική δραστηριότητα και όχι με συμψηφισμό 

θετικού στοιχείου εισοδήματος οποιασδήποτε άλλης πηγής. 

 Εισαγωγή έμμεσων τεχνικών ελέγχου. 

 Η αγορά επιχειρήσεων ή σύσταση ή αύξηση του κεφαλαίου επιχειρήσεων & η αγορά ή 

χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών ή 

κατασκευή δεξαμενής κολύμβησης, εισάγονται ως νέα τεκμήρια. 

 η διαφορά που προκύπτει μεταξύ τεκμαρτού και συνολικού εισοδήματος του 

φορολογούμενου και των εξαρτώμενων μελών του, φορολογείται βάσει της πηγής από 

την οποία το εισόδημα αυτό προέρχεται. 

 Δήλωση ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας έχει 

εφαρμογή αποκλειστικά για φυσικά πρόσωπα τα οποία αποκτούν εισοδήματα από 

εκμίσθωση / υπεκμίσθωση ακίνητης περιουσίας. 

 Αύξηση των συντελεστών απομείωσης της υπεραξίας από την μεταβίβαση ακινήτων. 

 Η προκαταβολή φόρου για φυσικά πρόσωπα προβλέπεται μόνο εφόσον αυτά αποκτούν 

εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.  Αύξηση του συντελεστή προκαταβολής 

φόρου. 

 Λαμβάνοντας γνώση των ανωτέρω και συλλογιζόμενοι τις αλλαγές που 

συντελέσθηκαν στην Ελληνική οικονομία, και δεδομένου ότι η μελέτη αποτελεί πάντα 
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τον βέλτιστο τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων, η εκπόνηση εργασιών, η 

καλλιέργεια νέων ιδεών, προτάσεων και θεωριών αποτελεί την δική μας πρόταση ως 

μέθοδο αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα μας τα τελευταία 

χρόνια. 

 Το φορολογικό σύστημα, ως βασικός άξονας της δημοσιονομικής πολιτικής 

και ρυθμιστής της κοινωνικής ευημερίας και ανάπτυξης θα πρέπει να αποτελέσει 

αντικείμενο μελέτης σε κάθε συνιστώσα του, προκειμένου να ανακαλύψουμε τον 

συνδυασμό εκείνων των διατάξεων, άρθρων και στοιχείων που θα επιτρέψουν την 

επάνοδο της χώρας σε ρυθμούς ανάπτυξης.   

 Οι στόχοι, εδώ και χρόνια είναι γνωστοί και πολλάκις καταγεγραμμένοι.  

Συγκεκριμένα, και προκειμένου  να δημιουργηθούν οι ικανές συνθήκες που θα 

επιφέρουν οικονομική ανάπτυξη και κοινωνικά οφέλη απαιτείται γενναία μείωση της 

φορολογικής επιβάρυνσης του Ελληνικού νοικοκυριού, δημιουργία κλίματος 

εμπιστοσύνης μεταξύ του πολίτη και του κράτους με δέσμευση αυτού για σταθερό, 

δίκαιο και απλοποιημένο φορολογικό σύστημα σε βάθος δεκαετίας, απάλειψη της 

γραφειοκρατίας και παροχή πραγματικών κινήτρων για την αύξηση της 

επιχειρηματικής επένδυσης.   

 Η μέθοδος, ο τρόπος, η διαδικασία υλοποίησης όλων αυτών είναι εκείνο το 

κομμάτι της δουλειάς και της ευθύνης που μας αναλογεί και σε κάθε περίπτωση δεν 

κρίνεται ως το ευκολότερο. 
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