
Άρθρο 15 
 
Φορολογικός συντελεστής 
 
1. Το φορολογητέο εισόδηµα από µισθωτή εργασία και συντάξεις υποβάλλεται σε φόρο, 
σύµφωνα µε την ακόλουθη κλίµακα: 
 
 Εισόδηµα (Μισθοί, Συντάξεις                                       Φορ. Συντελεστής 
 Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα) σε ευρώ 
                     0 - 20.000                                                       22% 
             20.001 - 30.000                                                       29% 
             30.001 - 40.000                                                       37% 
             40.001 -                                                                  45% 
 
Όταν το πραγµατικό εισόδηµα των φορολογουµένων δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 
ευρώ και το τεκµαρτό τους εισόδηµα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ και εφόσον 
δεν ασκείται επιχειρηµατική δραστηριότητα για την οποία απαιτείται η υποβολή δήλωσης 
έναρξης εργασιών ή ατοµική αγροτική δραστηριότητα, το εισόδηµα αυτό, εξαιρουµένου του 
εισοδήµατος από κεφάλαιο και από υπεραξία µεταβίβασης κεφαλαίου, και η προστιθέµενη 
διαφορά τεκµηρίων, φορολογούνται σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο και την 
παράγραφο 1 του άρθρου 16. Εάν το πραγµατικό εισόδηµα υπερβαίνει το ποσό των 6.000 
ευρώ, το υπερβάλλον ποσό φορολογείται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 29. Οι 
διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και για τους φορολογούµενους που διέκοψαν 
την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα, για το εισόδηµα που απέκτησαν µετά τη διακοπή 
της. 
 
Προσοχή: Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 αντικαθίσταται από 01.01.2020 µε το άρθρο 
12 Ν.4472/2017,ΦΕΚ Α 74/19.5.2017, ως εξής:                                                             . 
1. Το φορολογητέο εισόδηµα από µισθωτή εργασία και συντάξεις υποβάλλεται σε φόρο, 
σύµφωνα µε την ακόλουθη κλίµακα:                                                                              . 
                                                                                                                                  . 
 Εισόδηµα (Μισθοί, Συντάξεις                                       Φορ. Συντελεστής 
 Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα) σε ευρώ                                              . 
                      0 - 20.000                                                      20% 
             20.000,01 - 30.000                                                  29% 
             30.000,01 - 40.000                                                  37% 
                    >40.000,01                                                      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%. 
 
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: 
 
       Κλιµάκιο αποζηµίωσης                       Φορολογικός 
                   (ευρώ)                                    Συντελεστής 
 
                  < 60.000                                       0% 
                  60.000,01-100.000                       10% 
                100.000,01-150.000                       20% 
                  >150.000                                     30% 
 
4. Το ασφάλισµα που καταβάλλεται στο πλαίσιο οµαδικών ασφαλιστήριων συνταξιοδοτικών 
συµβολαίων φορολογείται αυτοτελώς: 



 
 α) Με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κάθε περιοδικά καταβαλλόµενη παροχή. 
 
 β) Με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) για εφάπαξ καταβαλλόµενη παροχή µέχρι 
σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ και µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) για εφάπαξ 
καταβαλλόµενη παροχή που υπερβαίνει κατά το µέρος τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ. 
 
 Οι συντελεστές των ανωτέρω περιπτώσεων αυξάνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) σε 
περίπτωση είσπραξης από τον δικαιούχο ποσού πρόωρης εξαγοράς. ∆εν θεωρείται πρόωρη 
εξαγορά κάθε καταβολή που πραγµατοποιείται σε εργαζόµενο ο οποίος έχει θεµελιώσει 
συνταξιοδοτικό δικαίωµα ή έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας του, καθώς και κάθε 
καταβολή που γίνεται χωρίς τη βούληση του εργαζοµένου, όπως σε περίπτωση απόλυσης 
του εργαζοµένου ή πτώχευσης του εργοδότη. 
 
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 εισόδηµα τους. 
 
Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου ισχύει µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2015. 
 
 
Άρθρο 16 
 
Μείωση φόρου εισοδήµατος 
 
1. Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρµογή του άρθρου 15 µειώνεται κατά το ποσό των 
χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ για το φορολογούµενο χωρίς εξαρτώµενα τέκνα, όπως 
αυτά ορίζονται στο άρθρο 11, όταν το φορολογητέο εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες και 
συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Η µείωση του φόρου 
ανέρχεται σε χίλια εννιακόσια πενήντα (1.950) ευρώ για το φορολογούµενο µε ένα (1) 
εξαρτώµενο τέκνο, σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για δύο (2) εξαρτώµενα τέκνα και σε δύο 
χιλιάδες εκατό (2.100) ευρώ για τρία (3) εξαρτώµενα τέκνα και άνω. Εάν το ποσό του 
φόρου είναι µικρότερο των ποσών αυτών, η µείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του 
αναλογούντος φόρου. 
 
Προσοχή: Η παράγραφος 1 του άρθρου 16, για εισοδήµατα που αποκτώνται στα 
φορολογικά έτη που αρχίζουν από 01.01.2020 και εφεξής, αντικαθίσταται µε το άρθρο 10 
Ν.4472/2017,ΦΕΚ Α 74/19.5.2017, ως εξής:  
1. Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρµογή του άρθρου 15 µειώνεται κατά το ποσό των 
χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ για τον φορολογούµενο χωρίς εξαρτώµενα τέκνα, 
όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11, όταν το φορολογητέο εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες 
και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Η µείωση του 
φόρου ανέρχεται σε χίλια τριακόσια (1.300) ευρώ για τον φορολογούµενο µε ένα (1) 
εξαρτώµενο τέκνο, σε χίλια τριακόσια πενήντα (1.350) ευρώ για δύο (2) εξαρτώµενα τέκνα 
και σε χίλια τετρακόσια πενήντα (1.450) ευρώ για τρία (3) εξαρτώµενα τέκνα και άνω. Εάν 
το ποσό του φόρου είναι µικρότερο των ποσών αυτών, η µείωση του φόρου περιορίζεται 
στο ποσό του αναλογούντος φόρου. 
 
2. Για φορολογητέο εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις, το οποίο υπερβαίνει το 
ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, το ποσό της µείωσης µειώνεται κατά δέκα (10) 
ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήµατος από µισθούς και συντάξεις. 
 
3.α) Προκειµένου να διατηρηθεί η µείωση φόρου σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, ο 
φορολογούµενος απαιτείται να πραγµατοποιήσει δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης 
υπηρεσιών στην ηµεδαπή ή σε κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., οι οποίες 
να έχουν εξοφληθεί µε ηλεκτρονικά µέσα πληρωµής, όπως, ενδεικτικά αλλά όχι 
περιοριστικά, κάρτες και µέσα πληρωµής µε κάρτες, πληρωµή µέσω λογαριασµού 
πληρωµών Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωµών του ν. 3862/2010, χρήση ηλεκτρονικού 
πορτοφολιού κ.λπ., το ελάχιστο ποσό των οποίων προσδιορίζεται ως ποσοστό του 
φορολογητέου εισοδήµατός του, σύµφωνα µε την ακόλουθη κλίµακα: 
 



            Εισόδηµα                     Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης 
            (σε ευρώ)                     µε ηλεκτρονική συναλλαγή 
                                              Και µέσα πληρωµής µε κάρτα 
                                               (Προοδευτική εφαρµογή) 
 
            1-10.000                                  10% 
         10.000-30.000                             15% 
         30.000,01 και άνω           20% και µέχρι 30.000 ευρώ 
 
 β) Από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών µέσων πληρωµής για την πραγµατοποίηση 
των δαπανών της περίπτωσης α` εξαιρούνται φορολογούµενοι εβδοµήντα (70) ετών και 
άνω, άτοµα µε ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, όσοι βρίσκονται σε 
δικαστική συµπαράσταση, οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., υπό τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ν. 4172/2013, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης 
στην Ελλάδα και φορολογούνται µε την κλίµακα από µισθωτή εργασία και συντάξεις. Για 
τους φορολογούµενους του προηγούµενου εδαφίου, απαιτείται η προσκόµιση αποδείξεων 
ίσης αξίας, σύµφωνα µε την κλίµακα της προηγούµενης περίπτωσης. 
 
 γ) Αν δεν καλύπτεται το ελάχιστο απαιτούµενο ποσό της παραπάνω κλίµακας, τότε ο φόρος 
προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά µεταξύ του 
απαιτούµενου και του δηλωθέντος ποσού, πολλαπλασιαζόµενης µε συντελεστή είκοσι δύο 
τοις εκατό (22%). 
 
 δ) Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών µέσων πληρωµής και 
προσκόµισης αποδείξεων για την πραγµατοποίηση δαπανών, οι υπάλληλοι του Υπουργείου 
Εξωτερικών, οι στρατιωτικοί, εφόσον υπηρετούν στην αλλοδαπή, οι υπηρετούντες στη 
Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσοι διαµένουν σε οίκο ευγηρίας 
και σε ψυχιατρικό κατάστηµα και οι φυλακισµένοι. 
 
 ε) Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων καθορίζεται η διαδικασία 
συγκέντρωσης των απαραίτητων δεδοµένων από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωµών. 
 
 στ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι εξαιρούµενες δαπάνες και 
άλλες κατηγορίες φορολογουµένων που εξαιρούνται από την υποχρέωση πραγµατοποίησης 
των δαπανών µε ηλεκτρονικά µέσα πληρωµής, τα επιπλέον κίνητρα για φορολογούµενους 
που υπερβαίνουν τα προβλεπόµενα ποσοστά ελάχιστης δαπάνης και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας. 
 
 
Άρθρο 17 
 
Πρόσθετες µειώσεις φόρου  
[για εξαρτώµενα µέλη] 
 
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. ∆εν λαµβάνεται υπόψη επαγγελµατική 
ή ασφαλιστική αναπηρία, 
 
 β) ανάπηροι αξιωµατικοί και οπλίτες, οι οποίοι έχουν αποστρατευτεί ή/και αξιωµατικοί, οι 
οποίοι υπέστησαν τραύµα ή νόσηµα που επήλθε λόγω κακουχιών σε πολεµική περίοδο, 
 
 γ) θύµατα πολέµου ή τροµοκρατικών ενεργειών που δικαιούνται να λαµβάνουν σύνταξη 
από πολεµική αιτία, συµπεριλαµβανοµένων µελών των οικογενειών αξιωµατικών και 
οπλιτών που απεβίωσαν κατά την εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας, τα οποία δικαιούνται 
να λαµβάνουν σύνταξη από τον Κρατικό Προϋπολογισµό. 
 
 δ) πρόσωπα που δικαιούνται σύνταξη από το δηµόσιο ταµείο ως ανάπηροι ή θύµατα 
εθνικής αντίστασης ή εµφυλίου πολέµου. 
 



  
Άρθρο 18  
[Καταργήθηκε µε τη παρ. 1 του άρθρου 69 του Ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α 74/19.05.2017) και 
για όσες δαπάνες πραγµατοποιούνται από 01.01.2017 και µετά] 
Μειώσεις φόρου για ιατρικές δαπάνες 
 
1. Το ποσό του φόρου µειώνεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για τα έξοδα ιατρικής 
και νοσοκοµειακής περίθαλψης, εφόσον αυτά υπερβαίνουν το πέντε τοις εκατό (5%) του 
φορολογητέου εισοδήµατος του φορολογούµενου. Το ποσό της µείωσης ανεξαρτήτως του 
ποσού των εξόδων δεν µπορεί να υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. 
 
2. Ως έξοδα ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης θεωρούνται οι παρακάτω δαπάνες, 
κατά το µέρος που δεν καλύπτονται από ασφαλιστικά ταµεία ή/και ασφαλιστικές εταιρείες: 
 
 α) οι αµοιβές που καταβάλλονται σε ιατρούς και ιατρικά κέντρα, όλων των ειδικοτήτων για 
ιατρικές επισκέψεις, εξετάσεις και θεραπείες, 
 
 β) τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται σε νοσηλευτικά ιδρύµατα ή ιδιωτικές κλινικές, 
καθώς και οι δαπάνες που καταβάλλονται για διαρκή κάλυψη ιατρικών αναγκών, 
 
 γ) τα έξοδα για ιατρική και φαρµακευτική περίθαλψη γενικά, 
 
 δ) οι αµοιβές που καταβάλλονται σε νοσηλευτές για την παροχή υπηρεσιών σε ασθενή κατά 
τη νοσηλεία του σε νοσοκοµείο ή κλινική ή κατ` οίκον, 
 
 ε) η δαπάνη για την αντικατάσταση µελών του σώµατος µε τεχνητά µέλη, καθώς και η 
δαπάνη για την αγορά ή τοποθέτηση στο σώµα του ασθενούς οργάνων, τα οποία είναι 
αναγκαία για τη φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισµού, 
 
 στ) τα έξοδα νοσοκοµειακής περίθαλψης των τέκνων µε ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 
σαράντα τοις εκατό (40%) βάσει γνωµάτευσης του ΚΕ.Π.Α. ή της Α.Σ.Υ.Ε., εφόσον το 
ετήσιο φορολογούµενο και απαλλασσόµενο εισόδηµα των τέκνων δεν υπερβαίνει το ποσό 
των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, 
 
 ζ) η δαπάνη για δίδακτρα ή τροφεία σε ειδικές για την πάθηση τους σχολές ή σε ειδικά 
ιδρύµατα ή οργανισµούς που καταβάλλονται για τέκνα µε ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 
σαράντα τοις εκατό (40%) βάσει γνωµάτευσης του ΚΕ.Π.Α. ή της Α.Σ.Υ.Ε., εφόσον το 
ετήσιο φορολογούµενο και απαλλασσόµενο εισόδηµα των τέκνων δεν υπερβαίνει το ποσό 
των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ και 
 
 η) ποσό ίσο µε το πενήντα τοις εκατό (50%) της δαπάνης που καταβάλλεται σε 
επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωµένων. 
 
3. Οι ιατρικές δαπάνες που πραγµατοποιούνται για τα εξαρτώµενα µέλη του 
φορολογούµενου συνυπολογίζονται για τον προσδιορισµό του ποσού της µείωσης φόρου, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1. 
 
4. Οι ως άνω αναφερόµενες ιατρικές δαπάνες συνυπολογίζονται για τον προσδιορισµό του 
ποσού µείωσης φόρου, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση µέσων 
πληρωµής µε κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού µέσου πληρωµής. 
 
 Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι εξαιρέσεις και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας». 
 
 
Άρθρο 19 
 
Μειώσεις φόρου για δωρεές 
 
1. Το ποσό του φόρου µειώνεται κατά δέκα τοις εκατό (10%) επί των ποσών δωρεών προς 
τους φορείς που ορίζονται στην απόφαση της επόµενης παραγράφου, εφόσον οι δωρεές 
υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους το ποσό των εκατό (100) ευρώ. Το 



συνολικό ποσό των δωρεών δεν µπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του 
φορολογητέου εισοδήµατος. 
 
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ορίζονται οι φορείς µε έδρα την ηµεδαπή ή 
άλλα κράτη - µέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που αναγνωρίζονται για το σκοπό του 
προσδιορισµού της µείωσης φόρου επί του ποσού των χορηγούµενων σε αυτούς δωρεών, 
σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, εφόσον τα ποσά των δωρεών κατατίθενται σε 
ειδικούς για το σκοπό αυτόν λογαριασµούς τραπεζών που λειτουργούν νόµιµα σε κράτος - 
µέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.. 
 
3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου έχουν εφαρµογή και για τις δωρεές 
που χορηγούνται σε δικαιούχους χρηµατοδότησης, σύµφωνα µε την περίπτωση ε` της παρ. 
1 του άρθρου 1του ν. 3023/2002, όπως ισχύει, δηλαδή σε πολιτικά κόµµατα ή 
συνασπισµούς κοµµάτων ή υποψηφίους ή αιρετούς αντιπροσώπους της Βουλής των 
Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
 
 
Άρθρο 20 
 
Πίστωση φόρου και ρυθµίσεις για τους φορολογούµενους που δεν έχουν τη 
φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα 
 
Οι φορολογούµενοι που δεν έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα δεν 
δικαιούνται τις µειώσεις φόρου, σύµφωνα µε τα προηγούµενα άρθρα του παρόντος 
Κεφαλαίου, εκτός εάν: διατηρούν τη φορολογική τους κατοικία σε άλλο κράτος - µέλος της 
Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και, 
 
 α) τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατό (90%) του παγκόσµιου εισοδήµατος τους αποκτάται 
στην Ελλάδα ή 
 
 β) αποδεικνύουν ότι το φορολογητέο εισόδηµα τους είναι τόσο χαµηλό ώστε θα 
δικαιούνταν της µείωσης του φόρου δυνάµει της φορολογικής νοµοθεσίας του κράτους της 
κατοικίας τους. 
 

  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 
ΚΕΡ∆Η ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 
Άρθρο 21 
 
Κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα 
 
1. Ως κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις 
επιχειρηµατικές συναλλαγές µετά την αφαίρεση των επιχειρηµατικών δαπανών, των 
αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Στα έσοδα από τις 
επιχειρηµατικές συναλλαγές περιλαµβάνονται και τα έσοδα από την πώληση των στοιχείων 
του ενεργητικού της επιχείρησης, καθώς και το προϊόν της εκκαθάρισης της, όπως αυτά 
προκύπτουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους. Ειδικά, για τον προσδιορισµό του 
εισοδήµατος από αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα στα έσοδα από επιχειρηµατικές 
συναλλαγές περιλαµβάνονται τα έσοδα από την παραγωγή γεωργικών, 
πτηνοτροφικών,κτηνοτροφικών, δασοκοµικών, υλοτοµικών και αλιευτικών προϊόντων. 
 
Ειδικά, για τους ασκούντες ατοµική αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα, στον 
προσδιορισµό του κέρδους από επιχειρηµατική δραστηριότητα περιλαµβάνονται εκ των 
άµεσων ενισχύσεων του Πυλώνα I της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, όπως αυτές ορίζονται, 
µόνο η βασική ενίσχυση καθώς και, κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες 
(12.000) ευρώ, οι πράσινες και συνδεδεµένες ενισχύσεις. Οι αγροτικές αποζηµιώσεις στο 
σύνολό τους δεν περιλαµβάνονται στον προσδιορισµό του κέρδους από επιχειρηµατική 
δραστηριότητα. 
 
Ειδικά, για τους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας, στον προσδιορισµό του 
κέρδους από επιχειρηµατική δραστηριότητα δεν περιλαµβάνεται ποσοστό έως 35% των 
κερδών προ φόρων, εφόσον αυτό καταβάλλεται στους εργαζοµένους τους. 



 
2. Το κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα προσδιορίζεται για κάθε φορολογικό έτος 
µε βάση το λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσης, ο οποίος συντάσσεται σύµφωνα µε «τα 
λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική νοµοθεσία. 
Σε περίπτωση που η επιχείρηση εφαρµόζει ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, το κέρδος 
προσδιορίζεται αποκλειστικά, σύµφωνα µε τον πίνακα φορολογικών αποτελεσµάτων 
χρήσης. 
 
3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως «επιχειρηµατική συναλλαγή» θεωρείται κάθε 
µεµονωµένη 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. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζεται για τους 
τίτλους του άρθρου 42 που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη ή µη 
αγορά ή πολυµερή µηχανισµό διαπραγµάτευσης, συµπεριλαµβανοµένης και της 
Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, ή για τα οµόλογα που εκδίδονται από 
εισηγµένες εταιρείες, καθώς και για τα κρατικά οµόλογα. Με απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών µπορεί να προβλέπεται η εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου και σε κάθε 
άλλη ρυθµιζόµενη αγορά ή άλλους τίτλους. Σε περίπτωση συναλλαγών που αφορούν 
ακίνητα, η περίοδος του δεύτερου εδαφίου είναι δύο (2) έτη. ∆εν λαµβάνεται υπόψη κατά 
τον προσδιορισµό του κέρδους από επιχειρηµατική δραστηριότητα, η πράξη πώλησης 
περιουσιακού στοιχείου από φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει αποκτηθεί αιτία κληρονοµιάς ή 
µε χαριστική αιτία από συγγενείς µέχρι δεύτερου βαθµού ή έχει διακρατηθεί για χρονικό 
διάστηµα µεγαλύτερο των πέντε (5) ετών.». 
 
4. Κάθε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από παράνοµη ή αδικαιολόγητη ή άγνωστη 
πηγή ή αιτία θεωρείται κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα υπό τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας. 
 
5. Για τις ανάγκες εφαρµογής της παραγράφου 3, ως µεµονωµένη πράξη νοείται η 
µεταβίβαση περιουσιακού στοιχείου, η οποία δεν εµπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 41 ή 
42. 
 
 
Άρθρο 22 
 
Εκπιπτόµενες επιχειρηµατικές δαπάνες 
 
Κατά τον προσδιορισµό του κέρδους από επιχειρηµατική δραστηριότητα, επιτρέπεται η 
έκπτωση όλων των δαπανών, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε. 
οι οποίες: 
 
 α) πραγµατοποιούνται προς το συµφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εµπορικές 
συναλλαγές της, 
 
 β) αντιστοιχούν σε πραγµατική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται 
κατώτερη ή ανώτερη τησ «αγοραίας» , στη βάση «των στοιχείων που διαθέτει η 
Φορολογική ∆ιοίκηση». 
 
 γ) εγγράφονται στα τηρούµενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την 
οποία πραγµατοποιούνται και αποδεικνύονται µε κατάλληλα δικαιολογητικά. 
 
 
Αρθρο 22Α 
 
∆απάνες Επιστηµονικής και Τεχνολογικής Έρευνας 
 
1. Οι δαπάνες επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας, στις οποίες περιλαµβάνονται και οι 
αποσβέσεις του εξοπλισµού και των οργάνων, που χρησιµοποιούνται για τις ανάγκες 
εκτέλεσης της επιστηµονικής και της τεχνολογικής έρευνας, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα 
έσοδα των επιχειρήσεων κατά το χρόνο της πραγµατοποίησης τους προσαυξηµένες κατά 
ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). Τα κριτήρια χαρακτηρισµού των πιο πάνω δαπανών 
καθορίζονται µε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, 



Έρευνας και Θρησκευµάτων. Αν προκύψουν ζηµίες µετά την αφαίρεση του ως άνω 
ποσοστού µεταφέρονται µε βάση το άρθρο 27 του παρόντος. 
 
2. Συγχρόνως µε την υποβολή της φορολογικής της δήλωσης η επιχείρηση υποβάλλει στη 
Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευµάτων τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας που 
πραγµατοποίησε. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των δαπανών αυτών διενεργούνται µέσα σε 
χρονικό διάστηµα δέκα (10) µηνών. Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευµάτων ενηµερώνει σχετικά το Υπουργείο Οικονοµικών, σύµφωνα µε τη 
διαδικασία που καθορίζεται στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1.  

  
 
Άρθρο 23 
 
Μη εκπιπτόµενες επιχειρηµατικές δαπάνες 
 
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 και τα χρεωστικά οµόλογα που εκδίδουν πιστωτικοί συνεταιρισµοί που λειτουργούν 
ως πιστωτικά ιδρύµατα 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 αµοιβών σε χρήµα ή είδος που συνιστούν ποινικό αδίκηµα, 
 
 ζ) ο φόρος εισοδήµατος, συµπεριλαµβανοµένων του τέλους επιτηδεύµατος και των 
έκτακτων εισφορών, που επιβάλλεται για τα κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα, 
σύµφωνα µε τον Κ.Φ.Ε., καθώς και ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που αναλογεί σε 
µη εκπιπτόµενες δαπάνες, εφόσον δεν είναι εκπεστέος ως Φ.Π.Α. εισροών, 
 
 η) το τεκµαρτό µίσθωµα της παραγράφου 2 του άρθρου 39 σε περίπτωση ιδιόχρησης κατά 
το µέτρο που υπερβαίνει το τρία τοις εκατό (3%) επί της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου, 
 
 θ) οι δαπάνες για την οργάνωση και διεξαγωγή ενηµερωτικών ηµερίδων και συναντήσεων 
που αφορούν στη σίτιση και διαµονή πελατών ή εργαζοµένων της κατά το µέτρο που 
υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά συµµετέχοντα και κατά το µέτρο που 
η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το µισό τοις εκατό (0,5%) επί του ετήσιου 
ακαθάριστου εισοδήµατος της επιχείρησης, 
 
 ι) οι δαπάνες για τη διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων, σίτισης και διαµονής 
φιλοξενούµενων προσώπων κατά το µέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων (300) 
ευρώ ανά συµµετέχοντα και κατά το µέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το 
µισό τοις εκατό (0,5%) επί του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήµατος της επιχείρησης, 
 
 ια) οι δαπάνες ψυχαγωγίας. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζεται στην 
περίπτωση που η επιχειρηµατική δραστηριότητα του φορολογούµενου έχει ως κύριο 
αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγίας και οι δαπάνες αυτές πραγµατοποιούνται 
στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής, 
 



 ιβ) προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες και 
 
 ιγ) το σύνολο των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική 
οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος µη συνεργάσιµο ή που υπόκειται σε 
προνοµιακό φορολογικό καθεστώς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65 του Κ.Φ.Ε., 
εκτός εάν ο φορολογούµενος αποδείξει ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν πραγµατικές και 
συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσµα τη µεταφορά κερδών ή εισοδηµάτων ή 
κεφαλαίων µε σκοπό τη φοροαποφυγή ή τη φοροδιαφυγή. Η διάταξη του προηγούµενου 
εδαφίου δεν αποκλείει την έκπτωση των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο ή νοµική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος - µέλος της Ε.Ε. ή 
του Ε.Ο.Χ., εφόσον υπάρχει η νοµική βάση για την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ της 
Ελλάδας και αυτού του κράτους - µέλους 
 
  ιδ) Οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης όπως αυτή ορίζεται 
στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013, εφόσον η τµηµατική ή ολική εξόφληση δεν 
έχει πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση ηλεκτρονικού µέσου πληρωµής ή µέσω παρόχου 
υπηρεσιών πληρωµών. 
 
 
Άρθρο 24 
 
Φορολογικές Αποσβέσεις 
 
 1. Κατά τον προσδιορισµό των κερδών από επιχειρηµατική δραστηριότητα, οι φορολογικές 
αποσβέσεις των στοιχείων του ενεργητικού εκπίπτουν από: 
 
 α) τον κύριο των παγίων στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης σε όλες τις 
περιπτώσεις εκτός της περίπτωσης β`, 
 
 β) τον µισθωτή, σε περίπτωση χρηµατοδοτικής µίσθωσης κατά την έννοια του ν. 
4308/2014, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο νόµο αυτόν. 
 
2. Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, ο όρος «χρηµατοοικονοµική µίσθωση» 
σηµαίνει οποιαδήποτε προφορική ή έγγραφη σύµβαση µε την οποία ο εκµισθωτής (κύριος) 
υποχρεούται έναντι µισθώµατος να παραχωρεί στον µισθωτή (χρήστη) τη χρήση ενός 
περιουσιακού στοιχείου, εφόσον πληρούνται ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια: 
 α) η κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου περιέρχεται στον µισθωτή µε τη λήξη του 
χρόνου της µίσθωσης, 
 β) η σύµβαση της µίσθωσης περιλαµβάνει όρο συµφέρουσας προσφοράς για την εξαγορά 
του εξοπλισµού σε τιµή κατώτερη της αγοραίας αξίας, 
 γ) η περίοδος της µίσθωσης καλύπτει τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατό (90%) της 
οικονοµικής διάρκειας ζωής του περιουσιακού στοιχείου όπως  αυτή προκύπτει από τον 
πίνακα της παραγράφου 4 ακόµη και στην περίπτωση που ο τίτλος δεν µεταβιβάζεται κατά 
τη λήξη της µίσθωσης, 
 δ) κατά τη σύναψη της σύµβασης της µίσθωσης, η παρούσα αξία των µισθωµάτων 
ανέρχεται τουλάχιστον στο ενενήντα τοις εκατό (90%) της αγοραίας αξίας του περιουσιακού 
στοιχείου που εκµισθώνεται, 
 ε) τα περιουσιακά στοιχεία που εκµισθώνονται είναι τέτοιας ειδικής φύσης που µόνον ο 
µισθωτής δύναται να τα µεταχειριστεί δίχως να προβεί σε σηµαντικές αλλοιώσεις. 
 
3. Εδαφικές εκτάσεις, έργα τέχνης, αντίκες, κοσµήµατα και άλλα πάγια στοιχεία 
ενεργητικού επιχειρήσεων που δεν υπόκεινται σε φθορά και αχρήστευση λόγω παλαιότητας, 
δεν υπόκεινται σε φορολογική απόσβεση. 
 
4. Κόστος κτήσης ή κατασκευής, περιλαµβανοµένου και του κόστους βελτίωσης, ανανέωσης 
και ανακατασκευής, αποκατάστασης του περιβάλλοντος, αποσβένονται, σύµφωνα µε τον 
παρακάτω πίνακα: 
 
 Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης                                             Συντελεστής 
                                                                                                φορολογικής απόσβεσης 
                                                                                                     (% ανά 
                                                                                                     φορολογικό έτος) 
 



 Κτίρια, κατασκευές, εγκαταστάσεις, βιοµηχανικές 
 και ειδικές εγκαταστάσεις, µη κτιριακές 
 εγκαταστάσεις, αποθήκες και σταθµοί, περιλαµβανοµένων 
 των παραρτηµάτων τους (και ειδικών  οχηµάτων 
 φορτοεκφόρτωσης)                                                                                4 
 
 Εδαφικές εκτάσεις που χρησιµοποιούνται σε εξόρυξη και 
 λατοµεία, εκτός αν χρησιµοποιούνται για τις υποστηρικτικές 
 δραστηριότητες εξόρυξης                                                                        5 
 
 Αεροσκάφη, σιδηροδροµικοί συρµοί, πλοία και σκάφη                               5 
 
 Μηχανήµατα, εξοπλισµός εκτός Η/Υ και λογισµικού                                   10 
 
 Μέσα µεταφοράς ατόµων                                                                        16 
 
 Μέσα µεταφοράς εµπορευµάτων                                                              12 
 
 Άυλα στοιχεία και δικαιώµατα και έξοδα πολυετούς απόσβεσης                    10 
 
 Εξοπλισµός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός και λογισµικό                            20 
 
 Λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης                                                       10 
 
Εξοπλισµός και όργανα, που χρησιµοποιούνται για τις ανάγκες  
εκτέλεσης επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας.                                   40  
 
 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. 
 
 Ο συντελεστής απόσβεσης του προηγούµενου πίνακα για τα άυλα στοιχεία και δικαιώµατα 
ισχύει, εφόσον δεν προκύπτει συµβατικά από την αρχική συµφωνία διαφορετική των δέκα 
(10) ετών οικονοµική διάρκεια ζωής, οπότε και ο συντελεστής διαµορφώνεται ως το πηλίκο 
«1 διά έτη διάρκειας ζωής δικαιώµατος». Σε περίπτωση δικαιωµάτων που θεµελιώθηκαν 
πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, για την αναπόσβεστη αξία 
(εναποµείνασα αξία) ως διάρκεια δικαιώµατος λαµβάνεται η υπολειπόµενη διάρκεια του 
δικαιώµατος. 
 
5. Ο υπολογισµός των φορολογικών αποσβέσεων είναι υποχρεωτικός, γίνεται σε ετήσια 
βάση και δεν επιτρέπεται η µεταφορά αποσβενόµενων ποσών µεταξύ οικονοµικών χρήσεων. 
 
6. Η φορολογική απόσβεση ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου αρχίζει από τον επόµενο 
µήνα εντός του οποίου χρησιµοποιείται ή τίθεται σε υπηρεσία από τον φορολογούµενο κατ` 
αναλογία µε τους συντελεστές της παραγράφου 4. 
 
7. Το ποσό της φορολογικής απόσβεσης δεν δύναται να υπερβεί το κόστος κτήσης ή 
κατασκευής, περιλαµβανοµένου του κόστους βελτίωσης, ανανέωσης και ανακατασκευής, 
καθώς και αποκατάστασης του περιβάλλοντος. Εάν η αποσβέσιµη αξία ενός περιουσιακού 
στοιχείου της επιχείρησης είναι µικρότερη από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, το εν λόγω 
στοιχείο µπορεί να αποσβεστεί εξ ολοκλήρου µέσα στο φορολογικό έτος που αποκτήθηκε το 
περιουσιακό στοιχείο. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να 
αναπροσαρµόζεται το ποσό που ορίζεται στο προηγούµενο εδάφιο µία φορά ανά πέντε έτη, 
µε βάση τα κατάλληλα στοιχεία που δηµοσιεύονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή 
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.). 
 
8. Οι νέες επιχειρήσεις δύνανται να αναβάλουν την «φορολογική» απόσβεση των 
περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης κατά τα πρώτα τρία (3) φορολογικά έτη. 
 
9. Ο υπολογισµός της τιµής κτήσης σύµφωνα µε τα άρθρα 41 και 42 γίνεται µε βάση τις 
φορολογικές αποσβέσεις. 
 



10.α. Το συναφές µε την ενεργειακή απόδοση ή εξοικονόµηση νερού κόστος, αποσβένεται 
µε τους συντελεστές του πίνακα της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου προσαυξηµένους 
κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Σε περίπτωση που ο αρχικός συντελεστής 
απόσβεσης είναι ανώτερος του 10%, ο προσαυξηµένος συντελεστής δεν δύναται να 
υπερβαίνει τις 10 ποσοστιαίες µονάδες. 
 
 β. Η διάταξη της προηγούµενης περίπτωσης δεν καταλαµβάνει τις κατηγορίες ενεργητικού 
επιχείρησης τις σχετικές µε: "Αεροσκάφη, σιδηροδροµικούς συρµούς, πλοία και σκάφη", 
"Μέσα µεταφοράς ατόµων" και "Μέσα µεταφοράς εµπορευµάτων". 
 
 γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του 
∆ιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, 
οι διαδικασίες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας 
παραγράφου. 
 

 
Άρθρο 25 
 
Αποτίµηση αποθεµάτων και ηµικατεργασµένων προϊόντων 
 
Τα αποθέµατα και τα ηµικατεργασµένα προϊόντα αποτιµώνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες 
κανόνες λογιστικής. Ωστόσο, ο φορολογούµενος δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιήσει 
διαφορετική µέθοδο αποτίµησης κατά τα τέσσερα (4) έτη µετά το φορολογικό έτος κατά το 
οποίο χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά η µέθοδος αποτίµησης που εφάρµοσε η επιχείρηση. 
 
 
Άρθρο 26 
 
Επισφαλείς απαιτήσεις 
 
1. Τα ποσά των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων και οι διαγραφές αυτών, 
µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στις παραγράφους 5 έως 7 του παρόντος άρθρου, 
εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς, ως εξής: 
 
 α) για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις µέχρι το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ που δεν έχουν 
εισπραχθεί για διάστηµα άνω των δώδεκα (12) µηνών, ο φορολογούµενος δύναται να 
σχηµατίσει πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) της εν 
λόγω απαίτησης, εφόσον έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του 
δικαιώµατος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης, 
 
 β) για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις άνω του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ που δεν έχουν 
εισπραχθεί για διάστηµα άνω των δώδεκα (12) µηνών, ο φορολογούµενος δύναται να 
σχηµατίσει πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, εφόσον έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες 
ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώµατος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης, σύµφωνα 
µε τον ακόλουθο πίνακα: 
 
    Χρόνος υπερηµερίας                                   Προβλέψεις 
    (σε µήνες)                                                (σε ποσοστό %) 
 
           >12                                                            50 
           >18                                                            75 
           >24                                                          100 
 
2. Ανεξάρτητα από την παράγραφο 1, ο σχηµατισµός προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων 
δεν επιτρέπεται στις περιπτώσεις επισφαλών απαιτήσεων  κατά  των µετόχων ή εταίρων της 
επιχείρησης µε ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής δέκα τοις εκατό (10%) και των θυγατρικών 
εταιρειών της επιχείρησης µε ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής δέκα τοις εκατό (10%), εκτός 
αν για την αξίωση που αφορά αυτές τις οφειλές υπάρχει εκκρεµοδικία ενώπιον δικαστηρίου 
ή διαιτητικού δικαστηρίου, ή εάν ο οφειλέτης έχει υποβάλει αίτηµα κήρυξης σε πτώχευση ή 
υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης ή σε βάρος του έχει εκκινήσει η διαδικασία 
αναγκαστικής εκτέλεσης. 
 Επίσης, δεν επιτρέπεται ο σχηµατισµός προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις που 
καλύπτονται από ασφάλιση ή οποιαδήποτε εγγυοδοσία ή άλλη ενοχική ή εµπράγµατη 



ασφάλεια ή για οφειλές του ∆ηµοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή για εκείνες που έχουν δοθεί µε την 
εγγύηση αυτών των φορέων. 
 
3. Η πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, ανακτάται άµεσα µε 
τη µεταφορά αυτής της πρόβλεψης στα κέρδη της επιχείρησης, εφόσον η απαίτηση: 
 
 α) καταστεί εισπράξιµη ή 
 
 β) διαγραφεί. 
 
4. Απαίτηση δύναται να διαγραφεί για φορολογικούς σκοπούς µόνον εφόσον πληρούνται 
σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: 
 
 α) έχει προηγουµένως εγγραφεί ποσό που αντιστοιχεί στην οφειλή ως έσοδο, 
 
 β) έχει προηγουµένως διαγραφεί από τα βιβλία του φορολογούµενου και 
 
 γ) έχουν αναληφθεί όλες οι κατά νόµο ενέργειες για την είσπραξη της απαίτησης. 
 
5. Οι τράπεζες µπορούν να εκπίπτουν προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων σε ποσοστό ένα 
τοις εκατό (1%) επί του ποσού του ετήσιου µέσου όρου των πραγµατικών χορηγήσεων, 
όπως αυτό προκύπτει από τις µηνιαίες λογιστικές καταστάσεις τους. Τέτοιες χορηγήσεις 
συνιστούν οι απαιτήσεις κεφαλαίου και οι απαιτήσεις των εγγεγραµµένων τόκων, όχι όµως 
και επισφαλών ή µη εισπράξιµων τόκων των επισφαλών απαιτήσεων ή απαιτήσεων µη 
παραγωγικών, τους οποίους οι τράπεζες δικαιούνται να µην εµφανίζουν ή εγγράφουν στα 
βιβλία τους, υποχρεούµενες να αποδεικνύουν ότι πρόκειται για τέτοιους τόκους, καθώς και 
η κάλυψη στο σύνολο του ή εν µέρει οµολογιακού δανείου ιδιωτικών επιχειρήσεων ή η 
απόκτηση µετοχών κατά τη σύσταση ανώνυµης εταιρείας ή αύξηση του κεφαλαίου της, για 
το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο οι τίτλοι των οµολογιών ή µετοχών παραµένουν στο 
χαρτοφυλάκιο της τράπεζας. Στις χορηγήσεις αυτές δεν περιλαµβάνονται τα δάνεια γενικά 
προς το ∆ηµόσιο και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα δάνεια γενικά για τα οποία 
δόθηκε εγγύηση του ∆ηµοσίου και οι καταθέσεις σε άλλες τράπεζες. Πέρα από το ποσοστό 
έκπτωσης που προβλέπεται στο προηγούµενο εδάφιο οι τράπεζες µπορούν να εκπίπτουν 
από το εισόδηµα τους, για τον προσδιορισµό των αποτελεσµάτων της χρήσης πρόσθετες 
ειδικές κατά περίπτωση προβλέψεις για την απόσβεση απαιτήσεων κατά πελατών τους, για 
τις οποίες έχει διακοπεί ο λογισµός τόκων. 
 
6. Οι εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης µπορούν να εκπίπτουν προβλέψεις επισφαλών 
απαιτήσεων σε ποσοστό µέχρι δύο τοις εκατό (2%) επί του συνολικού ύψους µισθωµάτων, 
τα οποία προκύπτουν από τις συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης, που έχουν συναφθεί 
µέσα στη διάρκεια του φορολογικού έτους. Το ποσό αυτό της πρόβλεψης για κάθε 
φορολογικό έτος, συναθροιζόµενο µε το ποσό της πρόβλεψης, η οποία διενεργήθηκε σε 
προγενέστερα φορολογικά έτη και εµφανίζεται στα τηρούµενα βιβλία της επιχείρησης, δεν 
µπορεί να υπερβεί το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του καταβεβληµένου µετοχικού 
κεφαλαίου. 
 
7. Οι εταιρείες παρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων (factoring) µπορούν να εκπίπτουν 
µέχρι ενάµιση τοις εκατό (1,5%) επί του µέσου ετήσιου ύψους των ποσών που ο φορέας 
έχει προεξοφλήσει έναντι απαιτήσεων που έχει αναλάβει να εισπράξει από εξαγωγική 
δραστηριότητα χωρίς δικαίωµα αναγωγής, καθώς και µέχρι ένα τοις εκατό (1%) επί του 
µέσου ετήσιου ύψους των ποσών των προεξοφλήσεων έναντι απαιτήσεων µε δικαίωµα 
αναγωγής. 
 
8. Στις επιχειρήσεις επαγγελµατιών πρακτόρων παιχνιδιών πρόγνωσης της εταιρείας 
«Οργανισµός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» (Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.) παρέχεται η 
δυνατότητα έκπτωσης για τις πραγµατοποιούµενες πωλήσεις τους, ποσοστού µε κλίµακα 
ενάµισι τοις εκατό (1,5%) για αξίες µέχρι 500.000 ευρώ και ένα τοις εκατό (1%) για αξίες 
από 500.001 έως 1.000.000 ευρώ, ως ποσό πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων. 
 Για τον υπολογισµό της ως άνω έκπτωσης δεν προσµετρώνται οι πραγµατοποιούµενες 
πωλήσεις από τυχερά παίγνια µέσω παιγνιοµηχανηµάτων που αδειοδοτήθηκαν µε τις 
διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4002/2011 (Α` 180). 
 
  



Άρθρο 27 
 
Μεταφορά ζηµιών 
 
1. Εάν µε τον προσδιορισµό των κερδών από επιχειρηµατική δραστηριότητα το αποτέλεσµα 
είναι ζηµία εντός του φορολογικού έτους, η ζηµία αυτή µεταφέρεται για να συµψηφισθεί µε 
τα επιχειρηµατικά κέρδη διαδοχικά στα επόµενα πέντε (5) φορολογικά έτη. Η ζηµία του 
προγενέστερου έτους συµψηφίζεται κατά προτεραιότητα έναντι της ζηµίας µεταγενέστερου 
έτους. 
 
2. Η χρεωστική διαφορά που προκύπτει σε βάρος των νοµικών προσώπων 
των περιπτώσεων α`, γ` και δ` του άρθρου 45 από την ανταλλαγή οµολόγων του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου ή εταιρικών οµολόγων µε εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου, κατ` 
εφαρµογή προγράµµατος συµµετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, εκπίπτει από 
τα ακαθάριστα έσοδα σε τριάντα (30) ισόποσες ετήσιες δόσεις, αρχής γενόµενης από τη 
χρήση µέσα στην οποία πραγµατοποιείται η ανταλλαγή των τίτλων και ανεξάρτητα από το 
χρόνο διακράτησης των οµολόγων. Για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου, ως 
χρεωστική διαφορά λαµβάνεται η διαφορά µεταξύ της ονοµαστικής αξίας των τίτλων που 
εκδόθηκαν σε ανταλλαγή και του κόστους απόκτησης των αρχικών τίτλων. Ειδικά, σε 
περίπτωση που µετά την απόκτηση των αρχικών τίτλων προέκυψε ζηµία από την αποτίµηση 
τους η οποία δεν έχει συµψηφιστεί µε αποθεµατικό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
38 του ν. 2238/1994, όπως ισχύει κατά τη δηµοσίευση του Κ.Φ.Ε. λαµβάνεται το αρχικό 
κόστος απόκτησης. 
 
3.α. Η χρεωστική διαφορά λόγω πιστωτικού κινδύνου η οποία προκύπτει για τα νοµικά 
πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους 5, 6 και 7 του άρθρου 26 του παρόντος και 
τα οποία εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή, κατά περίπτωση, τον Ενιαίο 
Εποπτικό Μηχανισµό, από: 
 
 αα) τη διαγραφή χρεών οφειλετών τους, 
 
 i) κατ` εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 61 του ν. 4307/2014 (Α`246), 
 
 ii) κατά τις διατάξεις του ν. 3869/2010 (Α` 130), 
 
 iii) ή ως αποτέλεσµα οριστικής διαγραφής ή συµφωνίας ρύθµισης χρεών των οφειλετών 
δανείων ή πιστώσεων, 
 
 ββ) τη µεταβίβαση, δηλαδή την πώληση ή την εισφορά δανείων ή πιστώσεων κατά τις 
διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α` 176) ή του ν. 3156/2003 (Α` 157) ή τη µεταβίβασή τους 
σε χρηµατοδοτικό ή πιστωτικό ίδρυµα ή σε άλλη εταιρεία ή νοµική οντότητα εφόσον τη 
διαχείρισή τους πραγµατοποιεί πιστωτικό ίδρυµα κατά τις διατάξεις του ν. 4261/2014 (Α` 
107) ή Εταιρεία ∆ιαχείρισης Απαιτήσεων από ∆άνεια και Πιστώσεις του ν. 4354/2015, 
εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά τους σε είκοσι (20) ισόποσες ετήσιες δόσεις, αρχής 
γενοµένης από τη χρήση στην οποία πραγµατοποιήθηκε η διαγραφή του χρέους ή η 
µεταβίβαση του δανείου ή της πίστωσης, αντιστοίχως. Για την εφαρµογή του προηγούµενου 
εδαφίου, η χρεωστική διαφορά ισούται µε το συνολικό ποσό της διαγραφής µείον τους µη 
εγγεγραµµένους τόκους, οι οποίοι και δεν εγγράφονται ή, αντιστοίχως, µε το ποσό της 
ζηµίας στην περίπτωση µεταβίβασης δανείων ή πιστώσεων. 
 
 β. Τυχόν λογιστικές διαγραφές δανείων ή πιστώσεων των νοµικών προσώπων των 
παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 26, οι οποίες αφορούν διαγραφές χρέους ή 
µεταβιβάσεις κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση α`, που δεν έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι 
το τέλος του εκάστοτε φορολογικού έτους της λογιστικής διαγραφής, δεν επηρεάζουν το 
φορολογικό αποτέλεσµα του έτους αυτού έως την επέλευση των γεγονότων της περίπτωσης 
α`, οπότε και µετατρέπονται σε χρεωστικές διαφορές, εφαρµοζοµένης της περίπτωσης α` 
της παρούσας παραγράφου. 
 
 γ. Το συνολικό ποσό της ανωτέρω χρεωστικής διαφοράς της περίπτωσης α`, καθώς και της 
προσωρινής διαφοράς της περίπτωσης β` της παρούσας παραγράφου δεν θα υπερβαίνει το 
ποσό των αναφεροµένων στην περίπτωση γ` της παραγράφου 2 του άρθρου 27Α, 
συσσωρευµένων προβλέψεων και λοιπών εν γένει ζηµιών λόγω πιστωτικού κινδύνου, οι 
οποίες έχουν λογιστεί έως τις 30 Ιουνίου 2015. Η απόσβεση της ανωτέρω χρεωστικής 



διαφοράς καταχωρείται σε χρέωση των αποτελεσµάτων της οικείας χρήσης. Σε περίπτωση 
που τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα έχουν σχηµατίσει και εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδά 
τους, για το χρέος που διαγράφεται ή µεταβιβάζεται, πρόσθετη ειδική πρόβλεψη, η εν λόγω 
πρόβλεψη αντιλογίζεται σε πίστωση των αποτελεσµάτων του φορολογικού έτους στο οποίο 
πραγµατοποιήθηκε η διαγραφή ή η µεταβίβαση του δανείου ή της πίστωσης και αποτελεί για 
αυτά φορολογητέο κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα. 
 
 Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται από 1.1.2016. 
 
4.  Ζηµίες που προκύπτουν στην αλλοδαπή από την άσκηση επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας µέσω µόνιµης εγκατάστασης δεν δύνανται να χρησιµοποιηθούν για τον 
υπολογισµό των κερδών του ίδιου φορολογικού έτους ούτε να συµψηφιστούν µε 
µελλοντικά κέρδη, µε εξαίρεση τις ζηµιές από επιχειρηµατική δραστηριότητα µέσω µόνιµης 
εγκατάστασης που προκύπτουν σε άλλη χώρα ΕΕ/ΕΟΧ, µε την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει 
σύµβαση αποφυγής διπλής φορολογίας, βάσει της οποίας τα κέρδη από επιχειρηµατική 
δραστηριότητα δεν απαλλάσσονται" 
 
5. Σε περίπτωση που µεταβληθεί η άµεση ή έµµεση συµµετοχή ή τα δικαιώµατα ψήφου σε 
ένα νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα άνω του ποσοστού τριάντα τρία τοις εκατό (33%) 
εντός ενός φορολογικού έτους και παράλληλα γίνει, µέσα στο ίδιο ή/και το επόµενο 
φορολογικό έτος από αυτό που συντελέσθηκε η µεταβολή της συµµετοχής ή των 
δικαιωµάτων ψήφου, αλλαγή της δραστηριότητας της εταιρείας στην οποία αποκτάται η 
συµµετοχή ή τα δικαιώµατα ψήφου, σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) του 
κύκλου εργασιών της σε σχέση µε το αµέσως προηγούµενο φορολογικό έτος από τη 
µεταβολή της συµµετοχής ή των δικαιωµάτων ψήφου, οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν 
έχουν εφαρµογή. 
 
 

Αρθρο 27Α 
 
Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση 
 
1. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 11 του παρόντος άρθρου αφορούν στην προαιρετική 
µετατροπή αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων, επί προσωρινών διαφορών, σε 
οριστικές και εκκαθαρισµένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Προς το σκοπό 
της ένταξης στις διατάξεις των παραγράφων αυτών και για την ανάληψη των σχετικών 
εταιρικών ενεργειών, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων ή 
συνεταίρων του νοµικού προσώπου, κατόπιν ειδικής εισήγησης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
Η απόφαση αυτή αφορά στο σχηµατισµό ειδικού αποθεµατι- κού και στη δωρεάν έκδοση 
παραστατικών τίτλων δικαιωµάτων κτήσεως κοινών µετοχών ή συνεταιριστικών µερίδων 
(δικαιώµατα µετατροπής) υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 
6, στην αύξηση του µετοχικού ή συνεταιριστικού κεφαλαίου του νοµικού προσώπου µε 
κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεµατικού και στην εξουσιοδότηση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των αποφάσεων της 
Γενικής Συνέλευσης. Η ως άνω απόφαση γνωστοποιείται στη Φορολογική ∆ιοίκηση και στην 
Εποπτική Αρχή. 
 
 Η ένταξη στο ειδικό πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος άρθρου λήγει µε απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης των µετόχων ή συνεταίρων του νοµικού προσώπου, κατόπιν εισήγησης 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µέχρι το τέλος του προηγούµενου έτους 
εκείνου στο οποίο αφορά. 
 
 Οι αποφάσεις των προηγούµενων εδαφίων λαµβάνονται µε την αυξηµένη απαρτία και 
πλειοψηφία που απαιτείται, κατά τις διατάξεις του ν. 2190/1920 ή του ν. 1667/1986, για 
την αύξηση του µετοχικού ή του συνεταιριστικού κεφαλαίου, αντίστοιχα. 
 
 Ειδικά, όσον αφορά στη λήξη της ένταξης, το νοµικό πρόσωπο υποβάλλει προς την 
Εποπτική Αρχή σχετική αίτηση προς έγκριση τουλάχιστον τρεις (3) µήνες πριν από τη 
σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, την οποία αυτή εγκρίνει ή απορρίπτει εντός δύο (2) 
µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της. 
 
2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, λαµβάνεται υπόψη ο φόρος εισοδήµατος, όπως 
αυτός υπολογίζεται µε βάση τον εκάστοτε φορολογικό συντελεστή και εφόσον ο 



συντελεστής αυτός δεν θα υπερβαίνει το φορολογικό συντελεστή που ίσχυε για το 
φορολογικό έτος 2015, ο οποίος αναλογεί: 
 
 α) σε προσωρινές διαφορές που αφορούν στο υπολειπόµενο (αναπόσβεστο) ποσό της 
χρεωστικής διαφοράς της παραγράφου 2 του άρθρου 27 που έχει προκύψει σε βάρος των 
εποπτευόµενων από την Τράπεζα της Ελλάδος ή τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισµό, νοµικών 
προσώπων των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 26, 
 
 β) σε προσωρινές διαφορές που αφορούν στο υπολειπόµενο (αναπόσβεστο) ποσό της 
χρεωστικής διαφοράς της περίπτωσης α` της παραγράφου 3 του άρθρου 27 και στις 
προσωρινές διαφορές που προβλέπονται στην περίπτωση β` της παραγράφου 3 του άρθρου 
27 και 
 
 γ) σε προσωρινές διαφορές που αφορούν στο ποσό των συσσωρευµένων προβλέψεων και 
λοιπών εν γένει ζηµιών λόγω πιστωτικού κινδύνου, οι οποίες έχουν λογισθεί αναφορικά µε 
απαιτήσεις των προαναφερθέντων νοµικών προσώπων, για το οποίο έχει ή θα λογισθεί 
«αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση», σύµφωνα µε τις διατάξεις των ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και τις διατάξεις του παρόντος νόµου ή τις 
αντίστοιχες διατάξεις του προϊσχύσαντος ν. 2238/1994 (Α` 151) και εµφανίζεται στις 
τελευταίες εκάστοτε νοµίµως ελεγµένες και εγκεκριµένες από την τακτική γενική συνέλευση 
των µετόχων ή συνεταίρων, ετήσιες εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις των ανωτέρω 
νοµικών προσώπων, εφόσον έχουν συνταχθεί µε βάση τα ∆ΠΧΑ. 
 
 Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό ποσό του φόρου που υπολογίζεται στις ανωτέρω 
περιπτώσεις β` και γ` δεν µπορεί καθ` οιονδήποτε τρόπο να υπερβεί το συνολικό ποσό 
φόρου που αναλογεί στις προσωρινές διαφορές από συσσωρευµένες προβλέψεις και λοιπές 
εν γένει ζηµίες λόγω πιστωτικού κινδύνου, που είχαν λογισθεί έως τις 30 Ιουνίου 2015, 
αφού αφαιρεθούν: 
 
 αα) Τυχόν ποσό οριστικής και εκκαθαρισµένης απαίτησης, το οποίο προέκυψε σε 
περίπτωση λογιστικής ζηµίας χρήσης κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου και το 
οποίο αφορά στις ανωτέρω συσσωρευµένες προβλέψεις, 
 
 ββ) το ποσό του φόρου που αναλογεί σε τυχόν µεταγενέστερες ειδικές φορολογικές 
προβλέψεις οι οποίες αφορούν στις ανωτέρω συσσωρευµένες προβλέψεις και 
 
 γγ) το ποσό του φόρου που αναλογεί στις ετήσιες αποσβέσεις της χρεωστικής διαφοράς της 
περίπτωσης α` της παραγράφου 3 του άρθρου 27, εφόσον και κατά το µέρος που η 
χρεωστική διαφορά αντιστοιχίζεται µε τις ανωτέρω προβλέψεις και λοιπές εν γένει ζηµίες 
λόγω πιστωτικού κινδύνου. Η αντιστοίχιση της χρεωστικής διαφοράς µε τις προβλέψεις και 
λοιπές ζηµίες λόγω πιστωτικού κινδύνου πραγµατοποιείται εξατοµικευµένα, ανά οφειλέτη ή 
ανά χαρτοφυλάκιο δανείων ή πιστώσεων κατά την αναλογία των συσσωρευµένων 
προβλέψεων και λοιπών ζηµιών λόγω πιστωτικού κινδύνου που είχαν λογισθεί έως τις 30 
Ιουνίου 2015 προς το σύνολο: i) των ανωτέρω συσσωρευµένων προβλέψεων και λοιπών 
ζηµιών λόγω πιστωτικού κινδύνου και ii) των προβλέψεων και λοιπών εν γένει ζηµιών που 
λογίσθηκαν µετά την ηµεροµηνία αυτή. Προκειµένου για τον υπολογισµό της ανωτέρω 
αναλογίας κατ` έτος αφαιρούνται από τον αριθµητή και από τον παρονοµαστή τα ποσά των 
χρεωστικών διαφορών που προέκυψαν και αντιστοιχίσθηκαν στα προηγούµενα φορολογικά 
έτη. 
 
 Ο φόρος που υπολογίζεται στις περιπτώσεις α`, β` και γ` κατ` εφαρµογή των ανωτέρω, 
µετατρέπεται, στο σύνολό του ή µερικά µε τον τρόπο που περιγράφεται κατωτέρω, κατά 
περίπτωση, σε οριστική και εκκαθαρισµένη απαίτηση αυτού έναντι του ∆ηµοσίου, σε 
περίπτωση κατά την οποία το λογιστικό, µετά από φόρους, αποτέλεσµα χρήσης του νοµικού 
προσώπου είναι ζηµία, σύµφωνα µε τις, κατά τα παραπάνω, νοµίµως ελεγµένες και 
εγκεκριµένες εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις από την τακτική γενική συνέλευση των 
µετόχων ή συνεταίρων. 
 
 Το ποσό της οριστικής και εκκαθαρισµένης απαίτησης προσδιορίζεται δια του 
πολλαπλασιασµού του συνολικού ποσού της, κατά τα παραπάνω, οριζόµενης 
αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης µε το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η λογιστική, 
µετά από φόρους, ζηµία χρήσης στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων, όπως αυτά εµφανίζονται 
στις εκάστοτε ετήσιες εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις του νοµικού προσώπου, οι οποίες 



έχουν συνταχθεί για το οικείο φορολογικό έτος, µη συµπεριλαµβανοµένης σε αυτά της 
λογιστικής ζηµίας χρήσης [Φορολογική Απαίτηση = Ποσό Αναβαλλόµενης Φορολογικής 
Απαίτησης οικονοµικών καταστάσεων X λογιστική, µετά από φόρους, ζηµία χρήσης/(ίδια 
κεφάλαια - Λογιστική, µετά από φόρους, ζηµία χρήσης)]. 
 
 Η απαίτηση της παρούσας παραγράφου γεννάται κατά το χρόνο έγκρισης των εκάστοτε 
ετήσιων εταιρικών οικονοµικών καταστάσεων από την τακτική γενική συνέλευση των 
µετόχων ή συνεταίρων και συµψηφίζεται µε τον αναλογούντα φόρο εισοδήµατος του 
νοµικού προσώπου ή και εταιρειών του ιδίου εταιρικού οµίλου («συνδεδεµένων 
επιχειρήσεων» κατά την έννοια του παρόντος νόµου) του φορολογικού έτους το οποίο 
αφορούν οι εγκριθείσες οικονοµικές καταστάσεις. Προκειµένου για το συµψηφισµό µε τον 
αναλογούντα φόρο εισοδήµατος, το νοµικό πρόσωπο ή η συνδεδεµένη επιχείρηση µπορεί να 
υποβάλει εµπρόθεσµα συµπληρωµατική δήλωση φορολογίας εισοδήµατος µέσα σε ένα (1) 
µήνα από την ηµεροµηνία γέννησης της απαίτησης κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 
Σε περίπτωση που ο αναλογών φόρος εισοδήµατος του φορολογικού έτους στο οποίο 
προέκυψε η λογιστική ζηµία δεν επαρκεί για τον ολοσχερή συµψηφισµό της απαίτησης και 
κατά το µέρος που αυτή δεν έχει συµψηφισθεί, το νοµικό πρόσωπο έχει άµεσα εισπράξιµη 
απαίτηση έναντι του Ελληνικού ∆ηµοσίου για το υπόλοιπο (µη συµψηφισθέν) ποσό. Η 
απαίτηση αυτή καλύπτεται εντός ενός (1) µηνός από την υποβολή της (αρχικής ή 
συµπληρωµατικής) δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος. Στην περίπτωση του προηγούµενου 
εδαφίου, το νοµικό πρόσωπο εκδίδει δωρεάν παραστατικούς τίτλους δικαιωµάτων κτήσεως 
κοινών µετοχών ή συνεταιριστικών µερίδων (δικαιώµατα µετατροπής), κατά τις διατάξεις 
της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, οι οποίοι ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό 
∆ηµόσιο και αντιστοιχούν σε κοινές µετοχές ή συνεταιριστικές µερίδες συνολικής αγοραίας 
αξίας ίσης µε το εκατό τοις εκατό (100%) του ποσού της οριστικής και εκκαθαρισµένης 
φορολογικής απαίτησης, προ του συµψηφισµού της µε το φόρο εισοδήµατος του 
φορολογικού έτους στο οποίο προέκυψε η λογιστική ζηµία. Ως αγοραία αξία των µετοχών ή 
συνεταιριστικών µερίδων νοείται: α) εφόσον οι µετοχές του νοµικού προσώπου είναι 
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών ο µέσος όρος της χρηµατιστηριακής τιµής 
τους σταθµισµένος µε βάση τον όγκο συναλλαγών, κατά τις προηγούµενες τριάντα (30) 
εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία που καθίσταται εισπρακτέα η, κατά τα παραπάνω, 
φορολογική απαίτηση ή β) εφόσον πρόκειται για συνεταιριστικές µερίδες ή µετοχές που δεν 
είναι εισηγµένες, η εσωτερική λογιστική αξία τους, όπως προκύπτει από τον νόµιµα 
συνταγµένο τελευταίο ισολογισµό του νοµικού προσώπου, αφού ληφθούν υπόψη τυχόν 
παρατηρήσεις στην έκθεση ελέγχου του νόµιµου ελεγκτή. Η άσκηση των δικαιωµάτων 
µετατροπής πραγµατοποιείται χωρίς την καταβολή ανταλλάγµατος, µε την κεφαλαιοποίηση 
του ειδικού αποθεµατικού.». 
 
3. Στην περίπτωση πτώχευσης, ειδικής εκκαθάρισης ή εκκαθάρισης του νοµικού προσώπου, 
σε εφαρµογή διατάξεων της ελληνικής νοµοθεσίας ή της ευρωπαϊκής, όπως αυτή έχει 
ενσωµατωθεί στο ελληνικό δίκαιο, το υπολειπόµενο ποσό της αναβαλλόµενης φορολογικής 
απαίτησης, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της προηγούµενης παραγράφου, µετατρέπεται σε 
οριστική και εκκαθαρισµένη απαίτηση κατά τα οριζόµενα στην ίδια παράγραφο. Εάν η 
φορολογική απαίτηση δεν συµψηφι- σθεί ολοσχερώς µε τον αναλογούντα φόρο 
εισοδήµατος του νοµικού προσώπου, το µη συµψηφισθέν µέρος της ανωτέρω απαίτησης 
αποτελεί άµεσα εισπράξιµη απαίτηση του από το ∆ηµόσιο. 
 
4. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 δεν εφαρµόζονται στο ποσό της αναβαλλόµενης 
φορολογικής απαίτησης που έχει λογισθεί επί των συσσωρευµένων προβλέψεων και λοιπών 
εν γένει ζηµιών λόγω πιστωτικού κινδύνου, καθώς και επί της χρεωστικής διαφοράς και των 
λογιστικών διαγραφών των περιπτώσεων α` και β` της παραγράφου 3 του άρθρου 27, 
αναφορικά µε απαιτήσεις από δάνεια ή πιστώσεις σε εταιρείες του ιδίου εταιρικού οµίλου, 
καθώς και σε µετόχους, συνεταίρους που κατέχουν ποσοστό άνω του τρία τοις εκατό (3%) 
του συνολικού συνεταιριστικού κεφαλαίου, µέλη διοικητικών συµβουλίων, διευθύνοντες 
συµβούλους, γενικούς διευθυντές και διευθυντές αυτών. Ως εταιρεία του ιδίου εταιρικού 
οµίλου νοείται κάθε συνδεδεµένη επιχείρηση κατά την έννοια του παρόντος νόµου. 
 
5. Σε περίπτωση συµψηφισµού ή είσπραξης της απαίτησης, όπως προσδιορίζεται στην 
παράγραφο 2, το σχετικό ποσό αφαιρείται από τη συνολική φορολογική απαίτηση του 
νοµικού προσώπου. 
 
6. Για το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του ποσού της 
ανωτέρω φορολογικής απαίτησης, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2, το νοµικό 



πρόσωπο σχηµατίζει ισόποσο ειδικό αποθεµατικό, το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για την 
αύξηση του µετοχικού ή συνεταιριστικού του κεφαλαίου και την έκδοση παραστατικών 
τίτλων δικαιωµάτων κτήσεως κοινών µετοχών ή συνεταιριστικών µερίδων (δικαιώµατα 
µετατροπής) προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Για το σκοπό αυτόν, κατά το χρόνο σχηµατισµού 
του κατά τα ανωτέρω ειδικού αποθεµατικού, το νοµικό πρόσωπο εκδίδει προς το Ελληνικό 
∆ηµόσιο παραστατικούς τίτλους δικαιωµάτων κτήσεως κοινών µετοχών ή συνεταιριστικών 
µερίδων (δικαιώµατα µετατροπής) η συνολική αξία των οποίων προσδιορίζεται στην 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Οι τίτλοι είναι µετατρέψιµοι σε κοινές µετοχές ή 
συνεταιριστικές µερίδες, οι οποίες µπορεί να εκδοθούν και υπέρ το άρτιο. Οι κατά τα 
παραπάνω παραστατικοί τίτλοι είναι ελεύθερα µεταβιβάσιµοι από τους κατόχους. Εντός 
εύλογου χρονικού διαστήµατος µετά την ηµεροµηνία έκδοσης των τίτλων, οι υφιστάµενοι 
µέτοχοι ή συνεταίροι έχουν δικαίωµα εξαγοράς τους κατά την αναλογία συµµετοχής τους 
στο µετοχικό ή συνεταιριστικό κεφάλαιο του νοµικού προσώπου κατά το χρόνο έκδοσης των 
τίτλων. Η απόκτηση των τίτλων από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, καθώς και η άσκηση των 
δικαιωµάτων µετατροπής από τους κατόχους τους πραγµατοποιείται χωρίς αντάλλαγµα και 
δεν αποτελεί δηµόσια προσφορά κατά την έννοια του ν. 3401/2005. ∆εν αποτελεί, επίσης, 
δηµόσια προσφορά η άσκηση του δικαιώµατος εξαγοράς των τίτλων από τους υπάρχοντες 
µετόχους ή συνεταίρους. Μετά την άσκηση του δικαιώµατος εξαγοράς από τους 
υφιστάµενους µετόχους ή συνεταίρους ή µετά την παρέλευση του εύλογου χρονικού 
διαστήµατος χωρίς να ασκηθεί το δικαίωµα αυτό οι, κατά τα παραπάνω, παραστατικοί τίτλοι 
είναι ελεύθερα µεταβιβάσιµοι έναντι ανταλλάγµατος και διαπραγµατεύσιµοι σε οργανωµένη 
αγορά. 
Αν το δικαίωµα µετατροπής των τίτλων σε κοινές µετοχές ή συνεταιριστικές µερίδες 
πιστωτικών ιδρυµάτων ασκείται από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, η κυριότητα των εν λόγω κοινών 
µετοχών ή συνεταιριστικών µερίδων περιέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς αντάλλαγµα στο 
Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. 
 
7. Με Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου ορίζονται κάθε σχετικό µε την εφαρµογή του 
παρόντος άρθρου θέµα και ιδίως η διαδικασία του φορολογικού ελέγχου, τα απαιτούµενα 
στοιχεία τεκµηρίωσης για την επαλήθευση του ποσού της οριστικής και εκκαθαρισµένης 
απαίτησης κατά του ∆ηµοσίου, η παρακολούθηση και πιστοποίηση του µη συµψηφισθέντος 
ετήσιου υπολοίπου της φορολογικής απαίτησης της παραγράφου 2, ο τρόπος αποπληρωµής 
της, ο οποίος είναι είτε µετρητοίς είτε µε ταµειακά ισοδύναµα, όπως αυτά ορίζονται στο 
πρότυπο 7 των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, η πιστοποίηση της εξόφλησης της 
απαίτησης αυτής, οι βασικοί όροι που διέπουν τους εκδιδόµενους παραστατικούς τίτλους 
δικαιωµάτων κτήσεων κοινών µετοχών ή συνεταιριστικών µερίδων (δικαιώµατα 
µετατροπής), η µεταβίβασή τους, η αξία µεταβίβασης, ο χρόνος και η διαδικασία άσκησης 
του δικαιώµατος εξαγοράς από τους µετόχους ή συνεταίρους του νοµικού προσώπου, ο 
χρόνος κατά τον οποίο αυτοί καθίστανται διαπραγµατεύσιµοι σε οργανωµένη αγορά και 
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια αναφορικά µε το χρόνο και τη διαδικασία µετατροπής των 
δικαιωµάτων και την έκδοση (δωρεάν) κοινών µετοχών ή συνεταιριστικών µερίδων των 
νοµικών προσώπων προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο. 
 
8. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος άρθρου, και για όσα νοµικά πρόσωπα αποφασίσουν 
την ένταξή τους στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, δεν εφαρµόζεται ως προς τις σε αυτό 
αναφερόµενες φορολογικές απαιτήσεις οποιαδήποτε άλλη διάταξη νόµου, η οποία τυχόν 
θέτει διαφορετικές προϋποθέσεις, αιρέσεις ή προθεσµίες στην επιστροφή από το ∆ηµόσιο 
φόρου εισοδήµατος. Η τυχόν µείωση του ποσού της φορολογικής απαίτησης, κατόπιν του 
ελέγχου της Φορολογικής ∆ιοίκησης, συνεπάγεται την έκδοση πράξης διορθωτικού 
προσδιορισµού του φόρου ή πράξης διόρθωσης αυτού, χωρίς αυτό να συνεπάγεται 
οποιαδήποτε αξίωση του νοµικού προσώπου ή οποιουδήποτε άλλου σε βάρος οποιουδήποτε 
κατόχου, σχετικά µε τους παραστατικούς τίτλους της παραγράφου 6 ή από οποιαδήποτε 
άλλη αιτία. 
 
9. Σε περίπτωση µετατροπής της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης επί του ποσού των 
συσσωρευµένων προβλέψεων και λοιπών εν γένει ζηµιών λόγω κάλυψης πιστωτικού 
κινδύνου κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2, καθώς και επί των προσωρινών διαφορών 
της περίπτωσης β` της παραγράφου 3 του άρθρου 27, σε οριστική και εκκαθαρισµένη 
απαίτηση έναντι του ∆ηµοσίου, το δικαιούχο νοµικό πρόσωπο δεν µπορεί να εκπίπτει από το 
φορολογητέο εισόδηµά του, το ποσό των προβλέψεων και λοιπών εν γένει ζηµιών λόγω 
κάλυψης πιστωτικού κινδύνου, που αφορούν στο ποσό της κατά τα ανωτέρω µετατραπείσας 
φορολογικής απαίτησης σε οριστική. Το ως άνω ποσό εγγράφεται σε ειδικό λογαριασµό του 
νοµικού προσώπου. 



 
10. Το ποσό της χρεωστικής διαφοράς, για το οποίο έχει πραγµατοποιηθεί µετατροπή της 
αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης σε οριστική και εκκαθαρισµένη απαίτηση έναντι του 
∆ηµοσίου, αφαιρείται από το υπολειπόµενο (αναπόσβεστο) ποσό της χρεωστικής διαφοράς, 
που εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα του νοµικού προσώπου κατά τις διατάξεις της 
παραγράφου 2 και της περίπτωσης α`της παραγράφου 3 του άρθρου 27.». 
 
11. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου αφορούν φορολογικές απαιτήσεις που γεννώνται από 
το φορολογικό έτος [2017]* και εφεξής και ανάγονται στο φορολογικό έτος [2016]* και 
εφεξής. Κατ εξαίρεση, στην περίπτωση πτώχευσης, ειδικής εκκαθάρισης ή εκκαθάρισης του 
νοµικού προσώπου, η φορολογική απαίτηση γεννάται οποτεδήποτε συντρέξουν τα γεγονότα 
αυτά µετά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος». 
 
12. Για το υπερβάλλον ποσό της εγγυηµένης από το Ελληνικό ∆ηµόσιο αναβαλλόµενης 
φορολογικής απαίτησης, όπως αυτό προκύπτει από τη θετική διαφορά µεταξύ του ισχύοντος 
φορολογικού συντελεστή και του φορολογικού συντελεστή που εφαρµόζονταν πριν την 
ισχύ του ν. 4334/2015, τα νοµικά πρόσωπα των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 26 
καταβάλλουν στο Ελληνικό ∆ηµόσιο ετήσια προµήθεια. 
 
 Το ποσό της προµήθειας υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας µε συντελεστή 1,5% το γινόµενο 
της διαφοράς µεταξύ του ισχύοντος συντελεστή φορολόγησης και του συντελεστή 
φορολόγησης 26% που εφαρµόζονταν πριν την ισχύ του ν. 4334/2015 διά του ίδιου 
συντελεστή 26% επί το συνολικό ποσό εγγυηµένης από το Ελληνικό ∆ηµόσιο 
αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης ανά υπόχρεο πρόσωπο. 
 
 [Προµήθεια = 1,5% x (ισχύον φορολογικός συντελεστής % -26%)/26%] x συνολικό ποσό 
εγγυηµένης από το Ελληνικό ∆ηµόσιο αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης ανά υπόχρεο 
πρόσωπο]. 
 
 Η καταβολή της προµήθειας γίνεται εντός έξι (6) µηνών από το τέλος κάθε φορολογικού 
έτους, για όσο χρονικό διάστηµα ο φορολογικός συντελεστής που εφαρµόζεται στα υπόχρεα 
πρόσωπα είναι µεγαλύτερος του 26%, σε λογαριασµό του Ελληνικού ∆ηµοσίου που τηρείται 
στην Τράπεζα της Ελλάδος και αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισµού. Κατά την 
πρώτη εφαρµογή της παρούσας παραγράφου, η προµήθεια καταβάλλεται έως τις 30.6.2017. 
 
 Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν έγγραφης ενηµέρωσης από την Τράπεζα 
της Ελλάδος για τους υπόχρεους και το συνολικό ποσό της εγγυηµένης από το Ελληνικό 
∆ηµόσιο αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης ανά υπόχρεο πρόσωπο, όπως το ποσό 
αυτό βεβαιώνεται από τον ορκωτό ελεγκτή του µετά τη δηµοσίευση των ετήσιων 
οικονοµικών καταστάσεων κάθε έτους, καθορίζεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 
το ακριβές ποσό της προµήθειας ανά υπόχρεο πρόσωπο, σύµφωνα µε τον παραπάνω τύπο. 
 
Η προµήθεια του άρθρου αυτού συνιστά δικαίωµα υπέρ του ∆ηµοσίου κατά την έννοια της 
παρ. 19 του άρθρου 15 του π.δ. της 28.7.1931 "Περί κώδικος των νόµων περί τελών 
χαρτοσήµου" (Α` 239). 
 
  
Άρθρο 28 
 
Μέθοδος προσδιορισµού εσόδων 
 
1. Το εισόδηµα των φυσικών και νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων που ασκούν ή 
προκύπτει ότι ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα µπορεί να προσδιορίζεται 
µε βάση κάθε διαθέσιµο στοιχείο ή µε έµµεσες µεθόδους ελέγχου κατά τις ειδικότερες 
προβλέψεις του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
α) όταν τα λογιστικά αρχεία δεν τηρούνται ή οι οικονοµικές καταστάσεις δεν συντάσσονται 
σύµφωνα µε τον νόµο για τα λογιστικά πρότυπα, ή 
 
 β) όταν τα φορολογικά στοιχεία ή τα λοιπά προβλεπόµενα σχετικά δικαιολογητικά δεν 
συντάσσονται σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας, ή 
 



 γ) όταν τα λογιστικά αρχεία ή φορολογικά στοιχεία δεν προσκοµίζονται στη Φορολογική 
∆ιοίκηση µετά από σχετική πρόσκληση. 
 
2. Το εισόδηµα φυσικών προσώπων, ανεξαρτήτως αν προέρχεται από άσκηση 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας, µπορεί επίσης να προσδιορίζεται µε βάση κάθε διαθέσιµο 
στοιχείο ή έµµεσες µεθόδους ελέγχου σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα 
Φορολογικής ∆ιαδικασίας, όταν το ποσό του δηλούµενου εισοδήµατος δεν επαρκεί για την 
κάλυψη των προσωπικών δαπανών διαβίωσης ή σε περίπτωση που υπάρχει προσαύξηση 
περιουσίας η οποία δεν καλύπτεται από το δηλούµενο εισόδηµα. 
 
   

Άρθρο 29 
 
Φορολογικός συντελεστής 
 
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 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. 
 
2. Για τα φυσικά πρόσωπα µε πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύµατος από 1ης Ιανουαρίου 
2013 και για τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητας τους ο φορολογικός 
συντελεστής του πρώτου κλιµακίου της κλίµακας της παραγράφου 1 µειώνεται κατά 
πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδηµα τους από επιχειρηµατική 
δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. 
 
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 πενήντα τοις εκατό (50%) 
του εισοδήµατός τους προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα. Στο εισόδηµα του 
προηγούµενου εδαφίου δεν περιλαµβάνονται η κύρια σύνταξη από ΟΓΑ, οι αµοιβές από 
παροχή εργασίας µε εργόσηµο, οι αµοιβές εργαζοµένων υπαγοµένων στην ασφάλιση ΟΓΑ σε 
τυποποιητήρια, συσκευαστήρια και σε συναφείς χώρους, για έως εκατόν πενήντα (150) 
ηµεροµίσθια ανά έτος, καθώς και οι αµοιβές µελών αγροτικών ή/και γυναικείων 
συνεταιρισµών, που απασχολούνται περιστασιακά και υπάγονται στην ασφάλιση ΟΓΑ. 
 
4. Το εισόδηµα από προσαύξηση περιουσίας της παραγράφου 4 του άρθρου 21 
φορολογείται µε συντελεστή τριάντα τρία τοις εκατό (33%). 
 



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 
εισόδηµα τους. 
Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου ισχύει µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2015. 
 
6. Τα κέρδη των φυσικών προσώπων και των ατοµικών επιχειρήσεων που εµπίπτουν στην 
έννοια των πολύ µικρών επιχειρήσεων, όπως ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της 
Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, από τη διάθεση παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας προς 
την εταιρεία «∆.Ε.Η. Α.Ε». ή άλλο προµηθευτή, µετά από την ένταξη τους στο «Ειδικό 
Πρόγραµµα Ανάπτυξης Φωτοβολτάικών Συστηµάτων µέχρι δέκα (10) kw», κατόπιν 
απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων Έργων, η οποία εκδίδεται σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 
3468/2006 (Α` 8), απαλλάσσονται του φόρου. 
 
   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆` 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
 
Άρθρο 30 
 
Εναλλακτικός τρόπος υπολογισµού της ελάχιστης φορολογίας 
 
1. Ο φορολογούµενος που υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος φυσικών προσώπων υποβάλλεται 
σε εναλλακτική ελάχιστη φορολογία όταν το τεκµαρτό εισόδηµα του είναι υψηλότερο από 
το συνολικό εισόδηµα του. Σε αυτή την περίπτωση στο φορολογητέο εισόδηµα προστίθεται 
η διαφορά µεταξύ του τεκµαρτού και πραγµατικού εισοδήµατος και αυτή φορολογείται, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 34. 
 
2. Το τεκµαρτό εισόδηµα υπολογίζεται µε βάση τις δαπάνες διαβίωσης του φορολογούµενου 
και των εξαρτώµενων µελών του, σύµφωνα µε τα άρθρα 31 έως και 34. 
 
3. Το συνολικό εισόδηµα προσδιορίζεται ως το συνολικό ποσό του φορολογητέου 
εισοδήµατος κατά την έννοια του άρθρου 7 που αποκτά ο φορολογούµενος και τα 
εξαρτώµενα µέλη του από τις τέσσερις κατηγορίες ακαθάριστων εσόδων που 
αναγνωρίζονται στο άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε.. 
 
4. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού δεν εφαρµόζονται για τον αλλοδαπό διπλωµατικό ή 
προξενικό εκπρόσωπο, κάθε φυσικό πρόσωπο που εργάζεται σε πρεσβεία, διπλωµατική 
αποστολή, προξενείο ή αποστολή αλλοδαπού κράτους για τη διεκπεραίωση κρατικών 
υποθέσεων που είναι πολίτης του εν λόγω κράτους και κάτοχος διπλωµατικού διαβατηρίου, 
καθώς και για κάθε φυσικό πρόσωπο που εργάζεται σε θεσµικό όργανο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή ∆ιεθνούς Οργανισµού που έχει εγκατασταθεί βάσει διεθνούς συνθήκης την οποία 
εφαρµόζει η Ελλάδα. 
 
 

Άρθρο 31 
 
Αντικειµενικές δαπάνες και υπηρεσίες 
 
1. Για τον προσδιορισµό του τεκµαρτού εισοδήµατος του φορολογουµένου, 
της συζύγου του και των εξαρτώµενων µελών του λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: 
 
 α) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη, µε βάση τα τετραγωνικά µέτρα της ιδιοκατοικούµενης ή 
µισθωµένης ή της δωρεάν παραχωρούµενης κύριας κατοικίας ορίζεται κλιµακωτά, για τα 
ογδόντα (80) πρώτα τετραγωνικά µέτρα κύριων χώρων αυτής, µε σαράντα (40) ευρώ το 
τετραγωνικό µέτρο, για τα επόµενα από ογδόντα ένα (81) µέχρι και εκατόν είκοσι (120) 
τετραγωνικά µέτρα κύριων χώρων αυτής, µε εξήντα πέντε (65) ευρώ το τετραγωνικό 
µέτρο, για τα επόµενα από εκατόν είκοσι ένα (121) µέχρι και διακόσια (200) τετραγωνικά 
µέτρα κύριων χώρων αυτής, µε εκατόν δέκα (110) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο, για τα 
διακόσια ένα (201) έως τριακόσια (300) τετραγωνικά µέτρα κύριων χώρων αυτής, µε 
διακόσια (200) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο και για τα πλέον των τριακοσίων (300) 



τετραγωνικών µέτρων κύριων χώρων αυτής, µε τετρακόσια (400) ευρώ το τετραγωνικό 
µέτρο. Για τον υπολογισµό της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης των βοηθητικών χώρων της 
κύριας κατοικίας ορίζεται ποσό σαράντα (40) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο. Τα παραπάνω 
ποσά προσαυξάνονται, προκειµένου για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές µε τιµή 
ζώνης, σύµφωνα µε τον αντικειµενικό προσδιορισµό των ακινήτων, από 2.800 ευρώ έως 
4.999 ευρώ το τετραγωνικό µέτρο, κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) και για 
περιοχές µε τιµή ζώνης από 5.000 ευρώ και άνω το τετραγωνικό µέτρο, κατά ποσοστό 
εβδοµήντα τοις εκατό (70%). Όλα τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται, προκειµένου για 
µονοκατοικίες, κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%). 
 
 β) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη, που εκτιµάται µε βάση τα τετραγωνικά µέτρα µίας ή 
περισσοτέρων ιδιοκατοικούµενων ή µισθωµένων δευτερευουσών κατοικιών, καθώς και των 
βοηθητικών χώρων αυτών, ορίζεται στο ένα δεύτερο (1/2) της ετήσιας αντικειµενικής 
δαπάνης όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση α`. 
 
 γ) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ορίζεται ως 
εξής: 
 
 αα) για τα αυτοκίνητα µέχρι χίλια διακόσια (1.200) κυβικά εκατοστά σε τέσσερις χιλιάδες 
(4.000) ευρώ, 
 
 ββ) για αυτοκίνητα µεγαλύτερα των χιλίων διακοσίων (1.200) κυβικών εκατοστών 
προστίθενται εξακόσια (600) ευρώ ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά µέχρι τα δύο χιλιάδες 
(2.000) κυβικά εκατοστά, 
 
 γγ) για αυτοκίνητα µεγαλύτερα των δύο χιλιάδων (2.000) κυβικών εκατοστών 
προστίθενται εννιακόσια (900) ευρώ ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά και µέχρι τρεις 
χιλιάδες (3.000) κυβικά εκατοστά και 
 
 δδ) για αυτοκίνητα µεγαλύτερα από τρεις χιλιάδες (3.000) κυβικά εκατοστά προστίθενται 
χίλια διακόσια (1.200) ευρώ ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά. 
 
 Τα παραπάνω ποσά ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης από κάθε αυτοκίνητο µειώνονται 
ανάλογα µε την παλαιότητα του, η οποία υπολογίζεται από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του 
στην Ελλάδα, ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ κατά ποσοστό ως εξής: 
 
 αα) Τριάντα τοις εκατό (30%) για χρονικό διάστηµα πάνω από πέντε (5) και µέχρι δέκα 
(10) έτη. 
 
 ββ) Πενήντα τοις εκατό (50%) για χρονικό διάστηµα πάνω από δέκα (10) έτη.  
 
Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη δεν εφαρµόζεται για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης 
που διαθέτουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας το οποίο εκδίδεται από διεθνή ή ηµεδαπό 
φορέα που έχει αρµοδιότητα να εκδίδει τέτοιο πιστοποιητικό, καθώς και για επιβατικά 
αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης τα οποία είναι ειδικά διασκευασµένα για κινητικά αναπήρους. 
 
 Ως επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ειδικά διασκευασµένα για κινητικά αναπήρους 
θεωρούνται εκείνα που διασκευάσθηκαν ύστερα από άδεια της αρµόδιας αρχής για να 
οδηγούνται από πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητική αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 
εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή για να µεταφέρουν αυτά τα πρόσωπα µαζί µε τα 
αντικείµενα που είναι απαραίτητα για τη µετακίνηση τους.  
 
Στις περιπτώσεις εταιρειών οµόρρυθµων ή ετερόρρυθµων ή περιορισµένης ευθύνης ή 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών ή ανωνύµων ή αστικών, καθώς και των κοινωνιών και 
κοινοπραξιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα, οι οποίες έχουν στην κυριότητα ή στην 
κατοχή τους επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, η αντικειµενική δαπάνη που αναλογεί 
σε αυτά λογίζεται ως αντικειµενική δαπάνη των: 
 
 i) οµόρρυθµων ή απλών, εκτός των ετερόρρυθµων, εταίρων ή κοινωνών ή µελών της 
κοινοπραξίας φυσικών προσώπων, επιµεριζόµενη µεταξύ αυτών κατά το ποσοστό 
συµµετοχής τους στην εταιρεία, προκειµένου περί οµόρρυθµων ή ετερόρρυθµων ή αστικών 
εταιρειών ή στην κοινωνία ή στην κοινοπραξία, 
 



 ιι) των φυσικών προσώπων, µελών της εταιρείας περιορισµένης ευθύνης, επιµεριζόµενη 
µεταξύ αυτών, κατά το ποσοστό συµµετοχής του καθενός στην εταιρεία περιορισµένης 
ευθύνης, όταν οι διαχειριστές αυτής δεν είναι εταίροι της, 
 
 iii) των διαχειριστών της εταιρίας περιορισµένης ευθύνης που είναι και εταίροι της, 
επιµεριζόµενη µεταξύ αυτών κατά το ποσοστό συµµετοχής τους στην εταιρία περιορισµένης 
ευθύνης και 
 
 iv) των διευθυνόντων και εντεταλµένων συµβούλων, διοικητών ανωνύµων εταιριών και 
προέδρων των διοικητικών συµβουλίων τους, επιµεριζόµενη ισοµερώς µεταξύ τους. 
 
 Αν στις πιο πάνω περιπτώσεις οι εταίροι των οµόρρυθµων ή ετερόρρυθµων ή περιορισµένης 
ευθύνης ή αστικών εταιριών, καθώς και των κοινωνιών ή κοινοπραξιών είναι νοµικά 
πρόσωπα, η αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει µε βάση τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής 
χρήσης που έχουν στην κυριότητα ή την κατοχή τους λογίζεται ως αντικειµενική δαπάνη 
των φυσικών προσώπων, που µετέχουν σε αυτά τα νοµικά πρόσωπα, σύµφωνα µε όσα 
ορίζονται στο προηγούµενο εδάφιο. 
 
 Για τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα, αλλά 
υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης, καθώς και για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις, το ποσό της 
ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης που προκύπτει µε βάση αυτοκίνητα αυτής της περίπτωσης, 
ιδιοκτησίας του αλλοδαπού νοµικού προσώπου ή ιδιοκτησίας ή κατοχής γραφείου, 
υποκαταστήµατος ή πρακτορείου της αλλοδαπής επιχείρησης εγκατεστηµένου στην Ελλάδα, 
βαρύνει το πρόσωπο που εκπροσωπεί στην Ελλάδα το αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο ή την 
αλλοδαπή επιχείρηση ή προΐσταται του γραφείου ή υποκαταστήµατος ή πρακτορείου. 
 
 Η αντικειµενική αυτή δαπάνη βαρύνει καθένα από τα φυσικά πρόσωπα που ορίζονται από 
τις διατάξεις αυτής της παραγράφου ανεξάρτητα από τον τόπο διαµονής ή κατοικίας τους 
και δεν µπορεί για καθένα από αυτά τα πρόσωπα και για κάθε εταιρία να είναι ανώτερη από 
τη µεγαλύτερη αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει από αυτοκίνητο της εταιρίας. 
 
 Αν ο φορολογούµενος και τα εξαρτώµενα µέλη του είναι κύριοι ή κάτοχοι και άλλων 
επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, η αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει για τα 
αυτοκίνητα αυτά λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της συνολικής αντικειµενικής 
δαπάνης. 
 
 Η αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει βάσει επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, του 
οποίου κύριος ή κάτοχος είναι ανήλικο τέκνο, λογίζεται ως αντικειµενική δαπάνη του γονέα 
που έχει το µεγαλύτερο εισόδηµα και αν αυτός έχασε τη γονική µέριµνα, του άλλου γονέα. 
Αν αποκτηθεί ή µεταβιβασθεί µε οποιονδήποτε τρόπο επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης 
κατά τη διάρκεια του έτους, η αντικειµενική δαπάνη περιορίζεται σε τόσα δωδέκατα όσοι και 
οι µήνες κυριότητας ή κατοχής του αυτοκινήτου. ∆ιάστηµα µεγαλύτερο από δεκαπέντε (15) 
ηµέρες λογίζεται ως ολόκληρος µήνας. Τα ίδια εφαρµόζονται και σε περίπτωση ακινησίας ή 
ολοκληρωτικής καταστροφής του αυτοκινήτου από οποιαδήποτε αιτία. 
 
 Αν µεταβιβασθεί ή αποκτηθεί εικονικά αυτοκίνητο από περισσότερα πρόσωπα, η ετήσια 
αντικειµενική δαπάνη του ισχύει αυτοτελώς στο σύνολο της για καθέναν από τους 
συµβαλλοµένους. Εικονική θεωρείται η µεταβίβαση ή η κτήση που πραγµατοποιείται ιδίως 
µεταξύ συγγενών εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας κατ` ευθεία γραµµή ή εκ πλαγίου µέχρι και τον 
τρίτο βαθµό, επιτρέπεται όµως η ανταπόδειξη. Όταν η συγκυριότητα είναι πραγµατική, η 
ετήσια αντικειµενική δαπάνη επιµερίζεται κατά το λόγο των ιδανικών µεριδίων καθενός 
συγκυρίου. 
 
 Προκειµένου για εκπαιδευτές οδηγών αυτοκινήτων, καθώς και για τις επιχειρήσεις 
ενοικίασης αυτοκινήτων, που χρησιµοποιούν για το σκοπό αυτόν περισσότερα επιβατικά 
αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, για τον υπολογισµό της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης 
λαµβάνεται υπόψη το αυτοκίνητο που δίνει τη µεγαλύτερη αντικειµενική δαπάνη. Στις 
περιπτώσεις ενοικίασης ή χρηµατοδοτικής µίσθωσης αυτοκινήτων επιβατικών ιδιωτικής ή 
µικτής χρήσης, η ετήσια αντικειµενική δαπάνη, που αντιστοιχεί στο χρόνο χρησιµοποίησης 
αυτών, βαρύνει τον µισθωτή τους. 
 



 Οι διατάξεις της περίπτωσης γ`εφαρµόζονται ανάλογα και για τον προσδιορισµό της 
ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης των αυτοκινήτων µικτής χρήσης και των αυτοκινήτων 
τύπου JEEP. 
 
 δ) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη που καταβάλλεται για ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και 
µέσης εκπαίδευσης, µε εξαίρεση τα εσπερινά γυµνάσια και λύκεια, καθώς και τα ειδικά 
σχολεία ατόµων µε ειδικές ανάγκες, όπως προκύπτει από τις σχετικές αποδείξεις παροχής 
υπηρεσιών. 
 
 ε) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη που καταβάλλεται για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς 
αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, η οποία ορίζεται στο εκάστοτε κατώτατο 
όριο αµοιβών όπως αυτό προσδιορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις για την αντίστοιχη 
κατηγορία εργαζοµένων. Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται όταν ο φορολογούµενος 
απασχολεί έναν µόνο οικιακό βοηθό ή όταν ο ίδιος ή πρόσωπο που συνοικεί µε αυτόν και 
τον βαρύνει έχει αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό και πάνω (67%) από διανοητική 
καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή είναι ηλικίας άνω των εξήντα πέντε (65) ετών και 
απασχολεί έναν νοσοκόµο. 
 
 στ) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη µε βάση σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, κυριότητας 
ή κατοχής του φορολογουµένου, της συζύγου του ή των προσώπων που τους βαρύνουν 
εκτιµάται µε βάση το κόστος τελών ελλιµενισµού, ασφαλίστρων, καυσίµων, συντήρησης και 
πρακτόρευσης και ορίζεται, ανάλογα µε τα µέτρα ολικού µήκους του σκάφους, ως εξής: 
 
 αα) Για µηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα και µη, ολικού µήκους µέχρι πέντε 
(5) µέτρα, στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ, ενώ για τα πάνω από πέντε (5) 
µέτρα το πόσο αυτό αυξάνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ το µέτρο. 
 
 ββ) Για ιστιοφόρα ή µηχανοκίνητα ή µικτά σκάφη µε χώρο ενδιαίτησης, ολικού µήκους 
µέχρι και επτά (7) µέτρα, δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, πάνω από επτά (7) και µέχρι 
δέκα (10) µέτρα προστίθενται τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκους, 
πάνω από δέκα (10) και µέχρι δώδεκα (12) µέτρα προστίθενται επτά χιλιάδες πεντακόσια 
(7.500) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκους, πάνω από δώδεκα (12) και µέχρι δεκαπέντε (15) 
µέτρα δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκους, πάνω από δεκαπέντε 
(15) και µέχρι δεκαοκτώ (18) µέτρα είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια (22.500) ευρώ ανά 
επιπλέον µέτρο µήκους, πάνω από δεκαοκτώ (18) και µέχρι είκοσι δύο (22) µέτρα τριάντα 
χιλιάδες (30.000) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκους και πάνω από είκοσι δύο (22) µέτρα 
προστίθενται πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκους. 
 
 Τα ποσά της ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης αυτής της υποπερίπτωσης µειώνονται κατά 
ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) προκειµένου για ιστιοφόρα σκάφη. Κατά το ίδιο 
ποσοστό µειώνονται και για πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευασθεί ή κατασκευάζονται 
στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο, τύπων «τρεχαντήρι», «βαρκαλάς», «πέραµα», 
«τσερνίκι» και «λίµπερτυ», που προέρχονται από την ελληνική ναυτική παράδοση. Η 
τεκµαρτή δαπάνη από κάθε σκάφος µειώνεται ανάλογα µε την παλαιότητα του κατά 
ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αν έχει περάσει χρονικό διάστηµα πάνω από πέντε (5) 
έτη και µέχρι δέκα (10) έτη από το έτος που νηολογήθηκε για πρώτη φορά και τριάντα τοις 
εκατό (30%) αν έχει περάσει χρονικό διάστηµα πάνω από δέκα (10) έτη. Για σκάφη µε 
µόνιµο πλήρωµα ναυτολογηµένο για ολόκληρο ή µέρος του έτους, στην παραπάνω δαπάνη 
προστίθεται και η αµοιβή του πληρώµατος. Τα σκάφη επαγγελµατικής χρήσης δεν 
λαµβάνονται υπόψη για την αντικειµενική δαπάνη. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ`, εκτός 
αυτών που αναφέρονται στην παλαιότητα των αυτοκινήτων, εφαρµόζονται ανάλογα και 
στην περίπτωση αυτή. 
 
 ζ) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη για αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεµόπτερα κυριότητας ή 
κατοχής του φορολογουµένου και των εξαρτώµενων µελών του και τους βαρύνουν, η οποία 
ορίζεται ως εξής: 
 
 αα) Για ανεµόπτερα στο ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ. 
 
 ββ) Για αεροσκάφη µε κινητήρα κοινό, εσωτερικής καύσης και στροβιλοελικοφόρα, καθώς 
και ελικόπτερα, στο ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων (65.000) ευρώ για τους εκατόν 
πενήντα (150) πρώτους ίππους ισχύος του κινητήρα τους που προσαυξάνεται µε το ποσό 
των πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε ίππο πάνω από τους εκατόν πενήντα (150) ίππους. 



 
 γγ) Για αεροσκάφη αεριοπροωθούµενα (JET) στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ για κάθε 
λίµπρα ώθησης. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ`, εκτός της ακινησίας και παλαιότητας, 
εφαρµόζονται αναλόγως και στην περίπτωση αυτή. 
 
 δδ) Για τις υπερελαφρές πτητικές αθλητικές µηχανές (Υ.Π.Α.Μ.) που υπάγονται στην παρ. 1 
του άρθρου 4 του υπ` αριθµ. ∆2/26314/8802/27.7.2010 Κανονισµού υπερελαφρών 
πτητικών αθλητικών µηχανών (Β` 1360), στο ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Η 
διάταξη του προηγούµενου εδαφίου ισχύει από 1.1.2011 και µετά. 
 
 η) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη, εξωτερικής δεξαµενής κολύµβησης που προκύπτει για 
τον κύριο ή κάτοχο αυτής, ορίζεται, ανάλογα µε την επιφάνεια της, ανά κλίµακα, σε εκατόν 
εξήντα (160) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο µέχρι τα εξήντα (60) τετραγωνικά µέτρα και σε 
τριακόσια είκοσι (320) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο για επιφάνεια άνω των εξήντα (60) 
τετραγωνικών µέτρων. 
 
 Προκειµένου για εσωτερική δεξαµενή κολύµβησης τα παραπάνω ποσά διπλασιάζονται. 
 
 θ) Η ελάχιστη ετήσια αντικειµενική δαπάνη του φορολογούµενου ορίζεται σε τρεις χιλιάδες 
(3.000) ευρώ προκειµένου για τον άγαµο και σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για τους 
συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση, εφόσον δηλώνεται πραγµατικό ή τεκµαρτό 
εισόδηµα. 
 
 2. Το ετήσιο συνολικό ποσό της αντικειµενικής δαπάνης, που προσδιορίζεται σύµφωνα µε 
τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου, µπορεί να αµφισβητηθεί από τον 
φορολογούµενο όταν αυτό είναι µεγαλύτερο από την πραγµατική δαπάνη του 
φορολογουµένου και των εξαρτώµενων µελών που τον βαρύνουν, εφόσον αυτό 
αποδεικνύεται από τον υπόχρεο µε βάση πραγµατικά περιστατικά ή στοιχεία. Τέτοια 
περιστατικά συντρέχουν ιδίως στο πρόσωπο των υπόχρεων, οι οποίοι: 
 
 α) υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους στις Ένοπλες ∆υνάµεις, 
 
 β) είναι φυλακισµένοι, 
 
 γ) νοσηλεύονται σε νοσοκοµείο ή κλινική, 
 
 δ) είναι άνεργοι και δικαιούνται βοήθηµα ανεργίας, 
 
 ε) συγκατοικούν µε συγγενείς πρώτου βαθµού και έχουν µειωµένες δαπάνες διαβίωσης, 
λόγω αποδεδειγµένης συµβολής στις δαπάνες αυτές των συγγενών τους µε την προϋπόθεση 
ότι οι τελευταίοι αυτοί έχουν εισόδηµα από εµφανείς πηγές, 
 
 στ) είναι ορφανοί ανήλικοι οι οποίοι έχουν στην κυριότητα τους επιβατικά αυτοκίνητα 
ιδιωτικής χρήσης από κληρονοµιά του πατέρα ή της µητέρας τους και 
 
 ζ) προσκοµίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι για λόγους ανώτερης βίας 
πραγµατοποίησαν δαπάνη µικρότερη από την αντικειµενική. 
 
 Όταν συντρέχει µία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις αυτές, ο φορολογούµενος 
υποχρεούται να υποβάλει τα αναγκαία δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισµών 
του. Η Φορολογική ∆ιοίκηση ελέγχει την αλήθεια των ισχυρισµών και την ακρίβεια των 
αποδεικτικών στοιχείων του φορολογουµένου και µειώνει ανάλογα την ετήσια αντικειµενική 
δαπάνη, στην οποία αναφέρονται οι ισχυρισµοί και τα αποδεικτικά στοιχεία. 
 
 Στις πιο πάνω α` και ε` περιπτώσεις, η διαφορά µεταξύ της αντικειµενικής δαπάνης και της 
πραγµατικής δαπάνης λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της συνολικής αντικειµενικής 
δαπάνης του γονέα ή του τέκνου που συµβάλλει στις δαπάνες διαβίωσης του υπόχρεου. 
 
 Αν πρόκειται για τους γονείς, η διαφορά αντικειµενικής δαπάνης καταλογίζεται σε εκείνον 
που έχει το µεγαλύτερο εισόδηµα. 
 
 
  



Άρθρο 32 
 
∆απάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων 
 
Ως ετήσια δαπάνη του φορολογουµένου, της συζύγου του και των εξαρτώµενων µελών του 
λογίζονται και τα χρηµατικά ποσά που πραγµατικά καταβάλλονται για: 
 
 α) Αγορά ή χρηµατοδοτική µίσθωση αυτοκινήτων, δίτροχων ή τρίτροχων αυτοκινούµενων 
οχηµάτων, πλοίων αναψυχής και λοιπών σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών και κινητών 
πραγµάτων µεγάλης αξίας. 
 
 Ως κινητά πράγµατα µεγάλης αξίας νοούνται εκείνα που η αξία τους υπερβαίνει το ποσό 
των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Αν η αξία κάθε πράγµατος είναι µικρότερη του ποσού 
αυτού, τα αγορασθέντα όµως πράγµατα αποτελούν κατά τις συναλλακτικές αντιλήψεις 
ενιαίο σύνολο, τότε για τον υπολογισµό της αξίας λαµβάνεται υπόψη η αξία όλων αυτών 
των πραγµάτων, εφόσον υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. 
 
 Οι διατάξεις της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 δεν εφαρµόζονται για τα πρόσωπα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 12 της Συµφωνίας Έδρας µεταξύ της 
Κυβέρνησης της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της Τράπεζας Εµπορίου και Ανάπτυξης του 
Ευξείνου Πόντου, που κυρώθηκε µε το ν. 2707/1999 (Α` 78). 
 
 β) Αγορά επιχειρήσεων ή σύσταση ή αύξηση του κεφαλαίου επιχειρήσεων που λειτουργούν 
ατοµικώς ή µε τη µορφή οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης ή ανώνυµης εταιρείας ή 
περιορισµένης ευθύνης εταιρίας ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας ή κοινωνίας ή 
κοινοπραξίας ή αστικής εταιρίας ή αγορά εταιρικών µερίδων και χρεογράφων γενικώς, 
καθώς και οι καταβολές που πραγµατοποιούνται για τα ασφαλιστικά επενδυτικά συµβόλαια, 
κατά το µέρος που αποτελούν επενδυτικό προϊόν. 
 
 γ) Αγορά ή χρονοµεριστική ή χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδοµών ή 
κατασκευή δεξαµενής κολύµβησης. 
  Ως τίµηµα αγοράς λαµβάνεται το ποσό της συνολικής επιβάρυνσης, όπως προκύπτει από 
τα οικεία πωλητήρια συµβόλαια, εκτός εάν από έλεγχο προκύπτει µεγαλύτερο ποσό, οπότε 
λαµβάνεται υπόψη αυτό. 
 
 δ) Χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε. 
 
 ε) Η ετήσια δαπάνη για δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες χρηµατικών ποσών, εφόσον 
αυτά υπερβαίνουν ετησίως τα τριακόσια (300) ευρώ, εκτός από τις δωρεές προς το 
∆ηµόσιο, τους δήµους και τις κοινότητες του κράτους, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, 
τα κρατικά και δηµοτικά νοσηλευτικά ιδρύµατα και τα νοσοκοµεία, που αποτελούν νοµικά 
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, καθώς και 
τα προνοιακά ιδρύµατα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (κρατικά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου 
δικαίου), ως και τα προνοιακά ιδρύµατα ιδιωτικού δικαίου των οποίων οι εν γένει δαπάνες 
λειτουργίας καλύπτονται τουλάχιστον κατά εβδοµήντα τοις εκατό (70%) µε επιχορηγήσεις 
από τον Κρατικό Προϋπολογισµό. 
 
Οµοίως, εξαιρούνται οι δωρεές ή χορηγίες προς τα κοινωφελή ιδρύµατα, τα ηµεδαπά νοµικά 
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν συσταθεί νόµιµα και τα οποία επιδιώκουν 
κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και τα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ηµεδαπά νοµικά 
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν συσταθεί νόµιµα, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς 
πολιτιστικούς. 
 
 στ) Απόσβεση δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε µορφής. Στο ποσό της δαπάνης αυτής 
περιλαµβάνεται και το ποσό των οικείων τόκων, στους οποίους περιλαµβάνονται και οι 
τυχόν τόκοι υπερηµερίας. 
 
  
 
 
 
 
 



Άρθρο 33 
 
Μη εφαρµογή αντικειµενικών δαπανών και υπηρεσιών 
 
Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη και η δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων δεν 
εφαρµόζονται: 
 
 α) Προκειµένου για αντικειµενική δαπάνη, η οποία προκύπτει βάσει επιβατικού αυτοκινήτου 
ιδιωτικής χρήσης αναπήρου, το οποίο απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας. 
 
 β) Προκειµένου για αλλοδαπό προσωπικό που δεν διαµένει µόνιµα στην Ελλάδα ή ηµεδαπό 
προσωπικό που διαµένει µόνιµα στο εξωτερικό και απασχολείται αποκλειστικά σε 
επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (Α` 132), του α.ν. 378/1968 
(Α` 82) και του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α` 77), για το ποσό της ετήσιας αντικειµενικής 
δαπάνης, η οποία προκύπτει βάσει του επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ή της 
κατοικίας. 
 
 γ) Προκειµένου για επιχειρήσεις µεταπώλησης αυτοκινήτων που έχουν υπαχθεί στο ειδικό 
καθεστώς φορολογίας του άρθρου 45 του ν. 2859/2000, για την αντικειµενική δαπάνη που 
προκύπτει βάσει των επιβατικών αυτοκινήτων που έχουν αγορασθεί για µεταπώληση µε 
βάση τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 2859/2000, εφόσον η άδεια και οι πινακίδες 
κυκλοφορίας του µεταβιβαζόµενου αυτοκινήτου οχήµατος έχουν παραµείνει στη ∆.Ο.Υ., 
στην οποία έγινε η µεταβίβαση του αυτοκινήτου προς την επιχείρηση µεταπώλησης µέχρι 
και την ηµεροµηνία µεταπώλησης από αυτή σε τρίτο και το αυτοκίνητο κατά το χρονικό 
αυτό διάστηµα δεν κυκλοφόρησε παράνοµα. Οι µεταπωλήτριες επιχειρήσεις έχουν 
υποχρέωση µαζί µε την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήµατος να συνυποβάλουν 
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία να αναγράφουν τα πιο πάνω αυτοκίνητα 
που αγόρασαν ή πώλησαν στο οικείο έτος. 
 
 Προκειµένου για ατοµικές επιχειρήσεις µεταπώλησης αυτοκινήτων της περίπτωσης αυτής, η 
ετήσια αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει από τα προς πώληση οχήµατα, όταν δεν 
κατατεθούν η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας τους στη ∆.Ο.Υ., σύµφωνα µε τα 
ανωτέρω, δεν µπορεί να υπερβαίνει τη µεγαλύτερη αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει 
από αυτοκίνητο της επιχείρησης. 
 
 Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου έχουν εφαρµογή για δαπάνες που προκύπτουν από 
1.1.2010 και µετά. 
 
 Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ορίζεται κάθε άλλο θέµα για την εφαρµογή αυτής 
της περίπτωσης. 
 
 δ) Προκειµένου για αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει µε βάση σκάφη αναψυχής 
ιδιωτικής χρήσης, κυριότητας ή κατοχής µονίµων κατοίκων εξωτερικού. 
 
 ε) Προκειµένου για αγορά πάγιου εξοπλισµού επαγγελµατικής χρήσης από πρόσωπα που 
ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα. 
 
 στ) Προκειµένου για αγορά επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, ειδικά 
διασκευασµένων για πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητικές αναπηρίες που υπερβαίνουν σε 
ποσοστό το εξήντα επτά τοις εκατό (67%). 
 
 Ως επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ειδικά διασκευασµένα για κινητικά αναπήρους 
θεωρούνται εκείνα που διασκευάστηκαν ύστερα από άδεια της αρµόδιας αρχής για να 
οδηγούνται από πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητική αναπηρία µε ποσοστό πάνω από 
εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή για να µεταφέρουν αυτά τα πρόσωπα µαζί µε τα 
αντικείµενα που είναι απαραίτητα για τη µετακίνηση τους. 
 
 ζ) Οι ετήσιες αντικειµενικές δαπάνες που υπολογίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 31 
προκειµένου για συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους, 
εφαρµόζονται µειωµένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) των όσων προκύπτουν 
σύµφωνα µε τις προηγούµενες διατάξεις. 
 



 η) Προκειµένου για αντικειµενικές δαπάνες και υπηρεσίες του άρθρου 31 φυσικού 
προσώπου που έχει τη φορολογική κατοικία του στην αλλοδαπή. Προκειµένου για δαπάνες 
απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του άρθρου 32 φυσικού προσώπου που έχει τη 
φορολογική κατοικία του στην αλλοδαπή εφόσον δεν αποκτά εισόδηµα στην Ελλάδα. 
 
   

Άρθρο 34 
 
∆ιαφορά εισοδήµατος και υπολογισµός του φόρου αυτής 
 
1. Η διαφορά που προκύπτει µεταξύ του τεκµαρτού και του συνολικού εισοδήµατος κατά 
την παράγραφο 1 του άρθρου 30, η οποία προστίθεται στο φορολογητέο εισόδηµα, 
προσδιορίζεται από τη Φορολογική ∆ιοίκηση κατά το ίδιο φορολογικό έτος σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στις επόµενες παραγράφους και φορολογείται: 
 
 α) σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 15 εφόσον ο φορολογούµενος έχει εισόδηµα 
µόνο από µισθωτή εργασία ή/και συντάξεις ή εφόσον το µεγαλύτερο µέρος των 
εισοδηµάτων του προκύπτει από µισθωτή εργασία και συντάξεις ή 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. 
 
 β) σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 29, εφόσον ο φορολογούµενος έχει 
εισόδηµα µόνο από επιχειρηµατική δραστηριότητα ή εφόσον το µεγαλύτερο µέρος των 
εισοδηµάτων του δεν προκύπτει από µισθωτή εργασία και συντάξεις. 
 
 γ) σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 29, εφόσον ο φορολογούµενος έχει εισόδηµα µόνο 
από ατοµική αγροτική επιχείρηση ή εφόσον το µεγαλύτερο µέρος των εισοδηµάτων του 
προκύπτει από ατοµική αγροτική επιχείρηση. 
 
 δ) σύµφωνα µε την κλίµακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15, εφόσον ο φορολογούµενος 
είναι εγγεγραµµένος στο µητρώο ανέργων του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού 
∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆). 
 
 ε) ∆εν εφαρµόζεται η ελάχιστη ετήσια αντικειµενική δαπάνη εφόσον ο φορολογούµενος ή 
τα εξαρτώµενα µέλη αποκτούν εισόδηµα µόνο από τόκους και ακίνητα". 
 
2. Η Φορολογική ∆ιοίκηση κατά τον προσδιορισµό της διαφοράς της προηγούµενης 
παραγράφου υποχρεούται να λάβει υπόψη τα αναγραφόµενα στη δήλωση χρηµατικά ποσά, 
τα οποία αποδεικνύονται από νόµιµα παραστατικά στοιχεία. Ο φορολογούµενος φέρει το 
βάρος της απόδειξης για τα ποσά που ιδίως είναι: 
 
 α) Πραγµατικά εισοδήµατα τα οποία αποκτήθηκαν από τον φορολογούµενο, τη σύζυγο του 
και τα εξαρτώµενα µέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται µε 
ειδικό τρόπο σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Αν τα εισοδήµατα αυτά αποκτήθηκαν 
στην αλλοδαπή, αναγνωρίζονται, εφόσον υπόκεινται σε φόρο εισοδήµατος στην Ελλάδα ή 
απαλλάσσονται νοµίµως από αυτόν. 
 
 β) Χρηµατικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδηµα κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
 γ) Χρηµατικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων. 
 
 δ) Εισαγωγή συναλλάγµατος που δεν εκχωρείται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος, 
εφόσον δικαιολογείται η απόκτηση του στην αλλοδαπή. 
 
 ∆εν απαιτείται η δικαιολόγηση της απόκτησης αυτού του συναλλάγµατος για τα πρόσωπα: 
 
 αα) Που είναι φορολογικοί κάτοικοι άλλου κράτους. 
 
 ββ) Που είχαν διαµείνει τρία (3) τουλάχιστον χρόνια στην αλλοδαπή και η εισαγωγή του 
συναλλάγµατος γίνεται µέσα σε δύο (2) χρόνια από τη µετοικεσία τους. 
 



 γγ) Που είχαν διαµείνει πέντε (5) τουλάχιστον συνεχή χρόνια στην αλλοδαπή και το 
επικαλούµενο ποσό συναλλάγµατος προέρχεται από καταθέσεις στο όνοµα τους ή στο 
όνοµα του άλλου συζύγου σε τραπεζικό λογαριασµό ανοιγµένο σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ ή σε 
υποκατάστηµα ελληνικής τράπεζας στο εξωτερικό κατά το χρόνο που διέµεναν στην 
αλλοδαπή ή από καταθέσεις τους - µέσα σε έναν (1) χρόνο από τη µετοικεσία τους στην 
Ελλάδα χωρίς το συνάλλαγµα αυτό να έχει επανεξαχθεί στην αλλοδαπή. Η προϋπόθεση της 
µη επανεξαγωγής του συναλλάγµατος δεν απαιτείται για το ποσό εκείνο του συναλλάγµατος 
που έχει επανεξαχθεί στην αλλοδαπή για την απόκτηση περιουσιακού στοιχείου από εκείνα 
που αναφέρονται στο άρθρο 32, εφόσον η δαπάνη για την απόκτηση αυτού του στοιχείου 
έχει ληφθεί υπόψη κατά την εφαρµογή του άρθρου 32, ή του άρθρου 34. 
 
 ε) ∆άνεια, τα οποία έχουν ληφθεί και αποδεικνύονται µε έγγραφα στοιχεία που φέρουν 
βέβαιη χρονολογία. Ειδικώς, όταν πρόκειται για την κάλυψη διαφοράς δαπάνης της 
προηγούµενης παραγράφου, κατά το ποσό που προέρχεται από δαπάνη του άρθρου 32  [ή 
του άρθρου 34], το ποσό του δανείου λαµβάνεται υπόψη εφόσον από το οικείο έγγραφο 
αποδεικνύεται ότι έχει ληφθεί πριν από την πραγµατοποίηση της σχετικής δαπάνης. 
 
 στ) ∆ωρεά ή γονική παροχή χρηµατικών ποσών για την οποία η οικεία φορολογική δήλωση 
έχει υποβληθεί µέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγµατοποιήθηκε η σχετική δαπάνη. 
 
 ζ) Ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγµένα έχει φορολογηθεί κατά τα προηγούµενα έτη ή 
νόµιµα έχει απαλλαγεί από το φόρο. 
 
 Για τον προσδιορισµό του κεφαλαίου αυτού ανά έτος, από τα πραγµατικά εισοδήµατα που 
έχουν φορολογηθεί ή νόµιµα απαλλαγεί από το φόρο, τα οποία προκύπτουν από 
συµψηφισµό των θετικών και αρνητικών στοιχείων αυτών, από τα χρηµατικά ποσά που 
ορίζονται στις περιπτώσεις β`, γ`, δ`, ε` και στ` της παραγράφου αυτής και από 
οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο αποδεδειγµένα έχει εισπραχθεί, εκπίπτουν οι δαπάνες που 
προσδιορίζονται στα άρθρα 31 και 32, ανεξάρτητα αν απαλλάσσονται της εφαρµογής των 
άρθρων αυτών. Αν δεν υπάρχουν δαπάνες µε βάση το άρθρο 31 ή αν το ποσό τους είναι 
µικρότερο από τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ προκειµένου για άγαµο και πέντε χιλιάδες 
(5.000) ευρώ προκειµένου για συζύγους, το ποσό που πρέπει να εκπέσει προσδιορίζεται µε 
βάση την κοινωνική, οικονοµική και οικογενειακή κατάσταση των φορολογουµένων και τις 
αποδεδειγµένες δαπάνες διαβίωσης τους και σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να είναι 
κατώτερο των τριών χιλιάδων (3.000) και πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, αντίστοιχα. 
 
 Σε περίπτωση χωριστών δηλώσεων συζύγων, το ποσό της δαπάνης του προηγούµενου 
εδαφίου δεν µπορεί να είναι κατώτερο των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για κάθε σύζυγο.» 
 
 Κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων των παραπάνω περιπτώσεων 
τα µειώνει και η διαφορά που προκύπτει λαµβάνεται υπόψη για την κάλυψη ή τον 
περιορισµό της συνολικής ετήσιας δαπάνης, εκτός αν τα ποσά αυτά έχουν ληφθεί υπόψη 
κατά τον προσδιορισµό του εισοδήµατος του έτους που καταβλήθηκαν και ο 
φορολογούµενος επικαλείται ανάλωση κεφαλαίου του έτους αυτού. 
 
 Για την κάλυψη ή περιορισµό της διαφοράς που προκύπτει κατά την εφαρµογή των 
διατάξεων αυτής της περίπτωσης δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 
2019/1992 (Α` 34) για τα ποσά των πραγµατικών ή τεκµαρτών δαπανών που 
πραγµατοποιούνται από 1.1.1994. Χρηµατικά ποσά που έχουν ληφθεί υπόψη από τη 
δήλωση που, τυχόν, υποβλήθηκε κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του 
ν. 2019/1992, για την κάλυψη ή τον περιορισµό διαφοράς δαπάνης, αφαιρούνται από το 
κεφάλαιο που σχηµατίζεται από προηγούµενα έτη, όπως αυτό προσδιορίζεται µε βάση όσα 
ορίζονται στα εδάφια δεύτερο, τρίτο και τέταρτο αυτής της περίπτωσης. 
 
 Σε περίπτωση χωριστών δηλώσεων συζύγων, για την κάλυψη ή τον περιορισµό της 
διαφοράς που προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, λαµβάνονται υπόψη τα 
αναγραφόµενα στη δήλωση χρηµατικά ποσά της παραγράφου αυτής, όπως αυτά 
δηλώνονται από τον κάθε σύζυγο χωριστά. Οι αντικειµενικές δαπάνες και υπηρεσίες του 
άρθρου 31, καθώς και οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του άρθρου 32 που 
αφορούν τον κάθε σύζυγο βαρύνουν αυτόν ατοµικά, ενώ για τα ανήλικα εξαρτώµενα µέλη 
τους εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 11. 
 



3. Για τον προσδιορισµό των κερδών από επιχειρηµατική δραστηριότητα σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου, η ζηµία του ίδιου φορολογικού έτους ή και των 
προηγούµενων δεν εκπίπτει και δεν µεταφέρεται για συµψηφισµό στα επόµενα φορολογικά 
έτη. 
 
4. Οι φορολογούµενοι που δεν αναγράφουν ή ανακριβώς αναφέρουν στη δήλωση τα 
στοιχεία, τα σχετικά µε τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (δαπάνη αγοράς ή 
ανέγερσης ακινήτων) και τον προσδιορισµό της ετήσιας συνολικής δαπάνης διαβίωσης, 
υπόκεινται στις κυρώσεις και τα πρόστιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα 
Φορολογικής ∆ιαδικασίας. 
  
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε` 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
Άρθρο 35 
 
Εισόδηµα από κεφάλαιο 
 
Το εισόδηµα από κεφάλαιο περιλαµβάνει το εισόδηµα που αποκτά ένα φυσικό πρόσωπο και 
προκύπτει στο φορολογικό έτος σε µετρητά ή σε είδος µε τη µορφή µερισµάτων, τόκων, 
δικαιωµάτων, καθώς και το εισόδηµα από ακίνητη περιουσία. 
 
  
Άρθρο 36 
 
Μερίσµατα 
 
1. Ο όρος «µερίσµατα» σηµαίνει το εισόδηµα που προκύπτει από µετοχές, ιδρυτικούς 
τίτλους, ή άλλα δικαιώµατα συµµετοχής σε κέρδη τα οποία δεν αποτελούν απαιτήσεις από 
οφειλές (χρέη), καθώς και το εισόδηµα από άλλα εταιρικά δικαιώµατα, στα οποία 
περιλαµβάνονται τα µερίδια, οι µερίδες συµπεριλαµβανοµένων των προµερισµάτων και 
µαθηµατικών αποθεµατικών, οι συµµετοχές σε κέρδη προσωπικών επιχειρήσεων, οι 
διανοµές των κερδών από κάθε είδους νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, καθώς και κάθε 
άλλο συναφές διανεµόµενο ποσό. 
 
2. Εάν η διανοµή των µερισµάτων υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, όπως ορίζεται στο 
Μέρος Τέταρτο του Κ.Φ.Ε., ο παρακρατούµενος φόρος εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση 
µόνο για τα φυσικά πρόσωπα και για το συγκεκριµένο είδος εισοδήµατος του 
φορολογούµενου µε βάση τον Κ.Φ.Ε.. 
 
  
Άρθρο 37 
 
Τόκοι 
 
1. Ο όρος «τόκοι» σηµαίνει το εισόδηµα που προκύπτει από απαιτήσεις κάθε είδους, είτε 
εξασφαλίζονται µε υποθήκη είτε όχι, και είτε παρέχουν δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη του 
οφειλέτη είτε όχι, και ιδιαίτερα εισόδηµα από καταθέσεις, κρατικά χρεόγραφα, τίτλους και 
οµολογίες, µε ή χωρίς ασφάλεια, και κάθε είδους δανειακή σχέση, συµπεριλαµβανοµένων 
των πρόσθετων ωφεληµάτων (premiums), των συµφωνιών επαναγοράς (repos/ reverse 
repos) και ανταµοιβών τα οποία απορρέουν από τίτλους, οµολογίες ή χρεόγραφα. 
 
2. Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήµατος οι τόκοι οµολογιακών δανείων και εντόκων 
γραµµατίων του Ελληνικού ∆ηµοσίου που αποκτούν φυσικά πρόσωπα. 
 
3. Οι τόκοι που προκύπτουν από οµόλογα που εκδίδονται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Χρηµατοοικονοµικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), κατ` εφαρµογή προγράµµατος συµµετοχής 
στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, έχουν την ίδια φορολογική αντιµετώπιση µε τους 
τόκους που προκύπτουν από οµόλογα που εκδίδει το Ελληνικό ∆ηµόσιο στην Ελλάδα. Για 
τους τόκους που προκύπτουν από τα οµόλογα αυτά εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις της 
παραγράφου 2. 
 



4. Εάν οι τόκοι υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, όπως ορίζεται στο Μέρος Τέταρτο του 
Κ.Φ.Ε, ο παρακρατούµενος φόρος εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση µόνο για τα φυσικά 
πρόσωπα και για το συγκεκριµένο είδος εισοδήµατος του φορολογούµενου µε βάση τον 
Κ.Φ.Ε.. 
 
 

Άρθρο 38 
 
∆ικαιώµατα (royalties) 
 
1. Ο όρος «δικαιώµατα» σηµαίνει το εισόδηµα που αποκτάται ως αντάλλαγµα για τη χρήση 
ή το δικαίωµα χρήσης, των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας επί λογοτεχνικού, 
καλλιτεχνικού ή επιστηµονικού έργου, συµπεριλαµβανοµένων των κινηµατογραφικών και 
τηλεοπτικών ταινιών, µαγνητοταινιών για ραδιοφωνικές εκποµπές και αναπαραγωγής 
βιντεοκασετών, λογισµικού για εµπορική εκµετάλλευση ή προσωπική χρήση, διπλωµάτων 
ευρεσιτεχνίας, εµπορικών σηµάτων, προνοµίων, σχεδίων ή υποδειγµάτων, 
σχεδιαγραµµάτων, απόρρητων χηµικών τύπων ή µεθόδων κατεργασίας ή σε αντάλλαγµα 
πληροφοριών που αφορούν βιοµηχανική, εµπορική ή επιστηµονική πείρα, οι πληρωµές για 
τη χρήση βιοµηχανικού, εµπορικού ή επιστηµονικού εξοπλισµού, για τη χρήση τεχνικών 
µεθόδων παραγωγής, τεχνικής ή τεχνολογικής βοήθειας, τεχνογνωσίας (knowhow), 
αποτελεσµάτων ερευνών, αναδηµοσίευσης άρθρων και µελετών, καθώς και οι πληρωµές για 
συµβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά µέσω δικτύων πληροφορικής σε 
βάση δεδοµένων επίλυσης προβληµάτων, την ηλεκτρονική λήψη (downloading) λογισµικού 
ηλεκτρονικού υπολογιστή, ακόµα και στην περίπτωση που τα εν λόγω προϊόντα αποκτώνται 
για προσωπική ή επαγγελµατική χρήση του αγοραστή, την εκµίσθωση βιοµηχανικού, 
εµπορικού ή επιστηµονικού εξοπλισµού και εµπορευµατοκιβωτίων και λοιπών συναφών 
δικαιωµάτων. 
 
2. Εάν το εισόδηµα από δικαιώµατα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, όπως ορίζεται στο 
Μέρος Τέταρτο του Κ.Φ.Ε, ο παρακρατούµενος φόρος εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση 
µόνο για τα φυσικά πρόσωπα και για το συγκεκριµένο είδος εισοδήµατος του 
φορολογούµενου µε βάση τον Κ.Φ.Ε.. 
 
 

Άρθρο 39 
 
Εισόδηµα από ακίνητη περιουσία 
 
 1. Ο όρος «εισόδηµα από ακίνητη περιουσία» σηµαίνει το εισόδηµα, σε χρήµα ή σε είδος, 
που προκύπτει από την εκµίσθωση ή την ιδιοχρησιµοποίηση ή τη δωρεάν παραχώρηση 
χρήσης γης και ακινήτων. Ειδικότερα το εισόδηµα αυτό προκύπτει από: 
 
 α) Εκµίσθωση ή υπεκµίσθωση ή παραχώρηση χρήσης γης ή ακινήτων 
συµπεριλαµβανοµένων των κτιρίων, κατασκευών και κάθε είδους εγκαταστάσεων και 
εξοπλισµού τους. 
 
 β) Εκµίσθωση ή υπεκµίσθωση ή παραχώρηση χρήσης µεταλλείων, λατοµείων, δασικών και 
αγροτικών εκτάσεων στις οποίες περιλαµβάνονται λιβάδια, καλλιεργήσιµες γαίες, 
βοσκήσιµες γαίες, καθώς και κάθε είδους κατασκευές ή εγκαταστάσεις που είναι στην 
επιφάνεια του εδάφους ή κάτω από αυτή, όπως τα ιχθυοτροφεία, οι λίµνες, οι δεξαµενές, οι 
πηγές και τα φρέατα. 
 
 γ) Εκµίσθωση ή υπεκµίσθωση ή παραχώρηση χρήσης από την παραχώρηση χώρου για την 
τοποθέτηση κάθε είδους διαφηµιστικών επιγραφών. 
 
 δ) Εκµίσθωση ή υπεκµίσθωση ή παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων σε ακίνητα. 
 
 2. Το εισόδηµα σε είδος αποτιµάται στην αγοραία αξία. Το εισόδηµα από ιδιοχρησιµοποίηση 
ή δωρεάν παραχώρηση τεκµαίρεται ότι συνίσταται στο τρία τοις εκατό (3%) της 
αντικειµενικής αξίας του ακινήτου. 
 
Κατ` εξαίρεση, το τεκµαρτό εισόδηµα του προηγούµενου εδαφίου που αφορά δωρεάν 
παραχώρηση κατοικίας µέχρι διακόσια τετραγωνικά µέτρα (200 τ.µ.), προκειµένου να 



χρησιµοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες, καθώς και το τεκµαρτό 
εισόδηµα που προκύπτει από τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτων στο Ελληνικό 
∆ηµόσιο ή σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου απαλλάσσονται από το φόρο. 
 
Ειδικά για τους ασκούντες ατοµική αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα δεν υπολογίζεται 
τεκµαρτό εισόδηµα από ιδιοχρησιµοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση προς ανιόντες, κατιόντες 
και συζύγους, αγροτικών εκτάσεων στις οποίες περιλαµβάνονται λιβάδια, καλλιεργήσιµες 
γαίες, βοσκήσιµες γαίες, και κάθε είδους κατασκευές ή εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται 
για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής. 
 
3. Οι ακόλουθες δαπάνες εκπίπτουν µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
 
 α) Αν ο εκµισθωτής ή ο παραχωρών είναι φυσικό πρόσωπο εκπίπτει ποσοστό πέντε τοις 
εκατό (5%) για δαπάνες επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης ή άλλες πάγιες και 
λειτουργικές δαπάνες του ακινήτου. 
 
 β) Αν ο εκµισθωτής ή ο παραχωρών είναι νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου και τα κάθε 
είδους ιδρύµατα οι κάθε είδους δαπάνες εκπίπτουν σε ποσοστό εβδοµήντα πέντε τοις εκατό 
(75%). Ειδικά για το Άγιο Όρος το ποσοστό της έκπτωσης για τις δαπάνες του 
προηγούµενου εδαφίου ανέρχεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). 
 
 γ) Αν ο εκµισθωτής ή ο παραχωρών είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα εκπίπτουν σε ποσοστό εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%), οι 
δαπάνες επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης, καθώς και οι πάγιες και λειτουργικές 
δαπάνες. 
 
 δ) Το µίσθωµα που καταβάλλεται στις περιπτώσεις υπεκµίσθωσης. 
 
 ε) Οι δαπάνες αντιπληµµυρικών έργων και έργων αποξήρανσης ελών σε ποσοστό δέκα τοις 
εκατό (10%). 
 
 στ) Το ποσό της αποζηµίωσης που καταβάλλει, βάσει νόµου, ο εκµισθωτής στο µισθωτή για 
τη λύση της µισθωτικής σχέσης του ακινήτου. 
 
4. Εισοδήµατα από την εκµίσθωση ακίνητης περιουσίας που θεωρούνται ότι έχουν 
αποκτηθεί κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου και τα οποία αποδεδειγµένα δεν έχουν 
εισπραχθεί από τον δικαιούχο, επιτρέπεται να µη συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδηµά 
του, εφόσον εκχωρηθούν στο ∆ηµόσιο χωρίς αντάλλαγµα. Η εκχώρηση γίνεται µε δήλωση 
του υπόχρεου σε φόρο, η οποία υποβάλλεται στον αρµόδιο για την παραλαβή της δήλωσης 
φορολογίας εισοδήµατός του Προϊστάµενο της ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας πριν την 
εµπρόθεσµη υποβολή της ετήσιας δήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος του φορολογικού 
έτους που αφορά. Το ∆ηµόσιο υποκαθίσταται στα δικαιώµατα του εκχωρητή. Με απόφαση 
του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων καθορίζεται η διαδικασία, ο τύπος και το 
περιεχόµενο της δήλωσης εκχώρησης εισοδηµάτων στο ∆ηµόσιο, τα δικαιολογητικά που 
συνυποβάλλονται µε αυτή, η διαδικασία βεβαίωσης, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που 
είναι αναγκαία για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής. 
 
4. Τα εισοδήµατα από την εκµίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί 
από τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδηµά του, εφόσον έως 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. Τα εν λόγω εισοδήµατα φορολογούνται στο έτος και κατά το 
ποσό που αποδεδειγµένα εισπράχθηκαν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8. Τα 
µη εισπραχθέντα εισοδήµατα δηλώνονται σε ειδικό κωδικό ανείσπρακτων εισοδηµάτων από 
εκµίσθωση ακίνητης περιουσίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος. 
 
 
 
 
 
 
  



Άρθρο 39A 
 
Εισόδηµα από βραχυχρόνια µίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονοµίας 
διαµοιρασµού 
 
1. Το εισόδηµα που αποκτάται, από φυσικά πρόσωπα, από τη βραχυχρόνια µίσθωση 
ακινήτου της οικονοµίας διαµοιρασµού, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 111 του ν. 
4446/2016 (Α`167), όπως ισχύει, είναι εισόδηµα από ακίνητη περιουσία και εφαρµόζονται 
οι διατάξεις του άρθρου 39 και της παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013 (Α` 167), όπως 
ισχύουν, εφόσον τα ακίνητα εκµισθώνονται επιπλωµένα χωρίς την παροχή οποιασδήποτε 
υπηρεσίας πλην της παροχής κλινοσκεπασµάτων. Σε περίπτωση που παρέχονται 
οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες, το εισόδηµα αυτό αποτελεί εισόδηµα από επιχειρηµατική 
δραστηριότητα του άρθρου 21 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει. 
 
2. Το εισόδηµα που αποκτάται από νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες, από τη 
βραχυχρόνια µίσθωση ακινήτου της οικονοµίας διαµοιρασµού, όπως ορίζεται στην 
προηγούµενη παράγραφο, θεωρείται εισόδηµα από ακίνητη περιουσία. 
 
3. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων ισχύουν για τα εισοδήµατα που αποκτώνται 
από το φορολογικό έτος που αρχίζει από 1.1.2017 και εφεξής. 
 
 

Άρθρο 40 
 
Φορολογικός συντελεστής για το εισόδηµα από κεφάλαιο 
 
1. Τα µερίσµατα φορολογούνται µε συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%). 
 
2. Οι τόκοι φορολογούνται µε συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%). 
 
3. Τα δικαιώµατα φορολογούνται µε συντελεστή είκοσι (20%). 
 
4. Το εισόδηµα από ακίνητη περιουσία φορολογείται αυτοτελώς, σύµφωνα µε την ακόλουθη 
κλίµακα: 
 
      Εισόδηµα από ακίνητη περιουσία                        Συντελεστής % 
                    (ευρώ) 
 
                   0 - 12.000                                                      15% 
          12.001 - 35.000                                                      35% 
          35.001 -                                                                  45% 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ` 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Με τη παρ. 33 άρθρου 72 του παρόντος νόµου (η οποία προστέθηκε µε  
το  άρθρο 90 του ν.4316/2014), όπως τροποποιήθηκε  µε το άρθρο 57 του 
ν.4509/2017 και στη συνέχεια µε το άρθρο 101 του ν.4583/2018, η  ισχύς του 
παρόντος άρθρου ανεστάλη  µέχρι  και την 31η ∆εκεµβρίου 2019. 
 
Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας 
 
1. Κάθε εισόδηµα που προκύπτει από υπεραξία µεταβίβασης µε επαχθή αιτία ακίνητης 
περιουσίας ή ιδανικών µεριδίων αυτής ή εµπραγµάτου δικαιώµατος επί ακίνητης περιουσίας 
ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή συµµετοχών οι οποίες έλκουν άνω του 50% της αξίας τους 
άµεσα ή έµµεσα από ακίνητη περιουσία και δεν συνιστά επιχειρηµατική δραστηριότητα, 
υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος φυσικών προσώπων. Στην έννοια του εισοδήµατος του 
προηγούµενου εδαφίου εµπίπτει και η αγοραία αξία του κτίσµατος που έχει ανεγερθεί σε 
έδαφος κυριότητας τρίτου µε δαπάνες του µισθωτή και περιέρχεται στην κατοχή του τρίτου 
µε τη λήξη ή διακοπή της µισθωτικής σχέσης. 
 



 Ως µεταβίβαση σύµφωνα µε την παράγραφο αυτή νοείται και η εισφορά ακίνητης 
περιουσίας για την κάλυψη ή την αύξηση κεφαλαίου νοµικού προσώπου ή νοµικής 
οντότητας. 
 
2. Ως υπεραξία νοείται η διαφορά µεταξύ της τιµής κτήσης που κατέβαλε ο φορολογούµενος 
και της τιµής πώλησης ή της αξίας του ανταλλάγµατος που καταβάλλεται σε αυτόν και 
λαµβάνεται αποπληθωρισµένη σύµφωνα µε την παράγραφο 5. 
 
 Η τιµή κτήσης προσδιορίζεται ως εξής:  
 α) Στην περίπτωση κτήσης λόγω µεταβίβασης µε επαχθή αιτία, είναι το τίµηµα ή η αξία του 
ανταλλάγµατος, όπως προκύπτει από το οικείο συµβόλαιο, 
 β) Στην περίπτωση κτήσης λόγω κληρονοµικής διαδοχής ή µεταβίβασης µε χαριστική αιτία, 
είναι η αξία βάσει της οποίας υπολογίστηκε ο φόρος κληρονοµιάς, δωρεάς ή γονικής 
παροχής ή χορηγήθηκε απαλλαγή από αυτόν, όπως η αξία αυτή προκύπτει από το οικείο 
συµβόλαιο ή οποιοδήποτε άλλο δηµόσιο έγγραφο,  
 γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση, υπολογίζεται ως εξής: Τιµή κτήσης ίσον τιµή µεταβίβασης επί 
τον ∆είκτη Τιµών Κατοικιών (∆ΤΚατ) του έτους κτήσης διά του ∆ΤΚατ του προηγούµενου 
της µεταβίβασης έτους. Ως ∆ΤΚατ νοείται ο µέσος ∆είκτης Τιµών Κατοικιών Αστικών 
Περιοχών της περιόδου Ιανουαρίου-∆εκεµβρίου κάθε έτους, όπως ανακοινώνεται από την 
Τράπεζα της Ελλάδος. Αν κατά το χρόνο της µεταβίβασης δεν έχει δηµοσιευθεί µέσος 
∆ΤΚατ, λαµβάνεται υπ` όψιν ο σχετικός δείκτης του αµέσως προηγούµενου έτους. 
 
 Η τιµή πώλησης είναι το αναγραφόµενο στο συµβόλαιο τίµηµα κατά το χρόνο της 
µεταβίβασης ή, στην περίπτωση της ανταλλαγής, η αντικειµενική αξία της ακίνητης 
περιουσίας που αποτελεί το αντάλλαγµα για κάθε συµβαλλόµενο και εφόσον αυτή δεν 
υφίσταται, η φορολογητέα αξία. 
 
 Τυχόν δαπάνες που συνδέονται άµεσα µε την αγορά ή την πώληση του ακινήτου «δεν» 
συµπεριλαµβάνονται στην τιµή κτήσης και την τιµή πώλησης. 
Στην περίπτωση που περιέρχεται στην κατοχή τρίτου κτίσµα που έχει ανεγερθεί στο έδαφος 
του µε δαπάνες του µισθωτή σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της προηγούµενης 
παραγράφου, ως υπεραξία θεωρείται η αντικειµενική αξία του κτίσµατος. 
 
Αν η τιµή κτήσης δεν µπορεί να προσδιοριστεί θεωρείται ότι είναι µηδενική. 
 
3. Ο χρόνος κτήσης είναι ο χρόνος απόκτησης ποσοστού τουλάχιστον εβδοµήντα πέντε τοις 
εκατό (75%) του µεταβιβαζόµενου δικαιώµατος επί της ακίνητης περιουσίας. Σε περίπτωση 
που δεν προκύπτει χρόνος κτήσης σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο, ισχύουν τα εξής: α) Επί 
µεταβίβασης κτίσµατος που ανεγέρθηκε, µε αυτεπιστασία ή µε βάση το σύστηµα της 
αντιπαροχής, ως χρόνος κτήσης θεωρείται ο χρόνος µετά την παρέλευση πέντε (5) ετών 
από την ηµεροµηνία έκδοσης ή δύο (2) ετών από την ηµεροµηνία ανανέωσης της 
οικοδοµικής άδειας ανέγερσης, εκτός εάν η µεταβίβαση γίνεται εντός των παραπάνω 
προθεσµιών, β) Επί πολεοδοµικής τακτοποίησης εξ ολοκλήρου αυθαίρετης κατασκευής, ως 
χρόνος κτήσης θεωρείται ο χρόνος που δηλώνεται ως χρόνος ανέγερσης και πιστοποιείται 
από το µηχανικό στη σχετική αίτηση τακτοποίησης και αν αυτός δεν προκύπτει, η λήξη των 
χρονικών περιόδων που ορίζονται στο ν. 4178/2013. γ) Επί πολεοδοµικής τακτοποίησης 
µερικώς αυθαίρετης κατασκευής, ως χρόνος κτήσης θεωρείται ο χρόνος κτήσης του νόµιµου 
κτίσµατος. 
 
  Επί χρησικτησίας, ως χρόνος κτήσης θεωρείται η αντίστοιχη ηµεροµηνία του εικοστού 
πρώτου έτους, πριν από το χρόνο της µεταβίβασης. 
 
  Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να καθορίζεται χρόνος κτήσης και σε κάθε 
άλλη περίπτωση, καθώς και να ρυθµίζεται κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή της 
παραγράφου αυτής. 
 
 4. Σε περίπτωση κατά την οποία ο προσδιορισµός της υπεραξίας σύµφωνα µε τις ανωτέρω 
παραγράφους καταλήγει σε αρνητικό ποσό,«η εν λόγω υπεραξία θεωρείται µηδενική». 
 
 5. Η υπεραξία που προκύπτει σύµφωνα µε τις ανωτέρω παραγράφους λαµβάνεται 
αποµειούµενη µε την εφαρµογή των ακόλουθων συντελεστών αποµείωσης: 
 



      Έτη          Συντελεστής αποµείωσης          Έτη διακράτησης      Συντελεστής 
αποµείωσης 
 
 1                         100,0%                                     14                                77,9% 
 2                          98,2%                                      15                                76,4% 
 3                          96,4%                                      16                                74,8% 
 4                          94,7%                                      17                                73,2% 
 5                          93,0%                                      18                                71,7% 
 6                          91,2%                                      19                                70,2% 
 7                          89,5%                                      20                                68,7% 
 8                          87,8%                                      21                                67,2% 
 9                          86,1%                                      22                                65,7% 
10                         84,5%                                      23                                64,2% 
11                         82,8%                                      24                                62,8% 
12                         81,1%                                      25                                61,5% 
13                         79,5%                                      26+                                60% 
 
6. Στην έννοια του όρου µεταβίβαση για την εφαρµογή του παρόντος περιλαµβάνονται τα 
εξής: 
 
 α) η µεταβίβαση της πλήρους ή ψιλής κυριότητας, συµπεριλαµβανοµένης της πραγµατικής 
δουλείας, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για µεταβίβαση υπό αναβλητική ή διαλυτική αίρεση ή 
µε τον όρο της εξώνησης, 
 
 β) η σύσταση επικαρπίας, οίκησης ή άλλης δουλείας, 
 
 γ) η παραίτηση από την κυριότητα ακινήτου ή από εµπράγµατο δικαίωµα επί ακινήτου, 
 
 δ) η µεταβίβαση του τίτλου µεταφοράς συντελεστή δόµησης, 
 
 ε) η µεταγραφή δικαστικής απόφασης σύµφωνα µε το άρθρο 949 του Κώδικα Πολιτικής 
∆ικονοµίας, λόγω µη εκτέλεσης προσυµφώνου µεταβίβασης ή η απόκτηση οποιουδήποτε 
δικαιώµατος των περιπτώσεων α`, β` και δ` της παρούσας παραγράφου µε αυτοσύµβαση, 
 
 στ) η εκποίηση ακινήτου συνεπεία εκούσιου ή δικαστικού πλειστηριασµού. 
 
7. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι ακόλουθες περιπτώσεις δεν θεωρούνται 
µεταβιβάσεις ακίνητης περιουσίας: 
 
 α) η µεταγραφή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης µε την οποία αναγνωρίζεται δικαίωµα 
κυριότητας επί ακινήτου στον εντολέα λόγω υπερβάσεως της εντολής από τον εντολοδόχο, 
 
 β) η µεταγραφή δικαστικής απόφασης µε την οποία ακυρώνεται λόγω εικονικότητας 
σύµβαση µεταβίβασης ακινήτου, 
 
 γ) η επικύρωση ανώµαλων δικαιοπραξιών, οι οποίες έχουν ήδη συµπεριληφθεί στις 
φορολογητέες µεταβιβάσεις της παραγράφου 1, 
 
 δ) η αυτούσια διανοµή ή συνένωση ακινήτων ή πράξη σύστασης οριζόντιας ή κάθετης 
ιδιοκτησίας, εφόσον δεν µεταβάλλονται τα ποσοστά συνιδιοκτησίας ανά συνιδιοκτήτη. 
 
 ε) η ανταλλαγή ποσοστών ακίνητης περιουσίας επί κτηθέντων λόγω κληρονοµικής 
διαδοχής ή γονικής παροχής ή από συζύγους κατά τη διάρκεια της έγγαµης συµβίωσης. 
 
8. Για τον καθορισµό της αξίας της ψιλής κυριότητας, της επικαρπίας, της χρησικτησίας, της 
προσωπικής δουλείας ή άλλης δουλείας επί του ακινήτου, εφαρµόζονται οι διατάξεις των 
άρθρων 15, 16 και της περίπτωσης δ` της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Κώδικα 
Φορολογίας Κληρονοµιών, ∆ωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά 
Παίγνια. 
 
9. Από την υπεραξία, όπως αυτή προκύπτει µετά την αποµείωσή της σύµφωνα µε την παρ. 
5, αφαιρείται ποσό µέχρι είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ, εφόσον ο φορολογούµενος 



διακράτησε το ακίνητο για πέντε (5) τουλάχιστον έτη και επιβάλλεται φόρος υπεραξίας στο 
τυχόν υπόλοιπο ποσό. 
 
10. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι τιµές κτήσης σε ειδικές 
περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν σύµφωνα µε την παράγραφο 2, 
καθώς και κάθε άλλο θέµα για την εφαρµογή του άρθρου αυτού. 
 
 

Άρθρο 42 
 
Μεταβίβαση τίτλων 
 
1. Κάθε εισόδηµα που προκύπτει από υπεραξία µεταβίβασης των ακόλουθων τίτλων, καθώς 
και µεταβίβασης ολόκληρης επιχείρησης, υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος φυσικών 
προσώπων: 
 
 α) µετοχές σε εταιρεία µη εισηγµένη σε χρηµατιστηριακή αγορά. 
 
 β) µετοχές εισηγµένες σε χρηµατιστηριακή αγορά, εφόσον ο µεταβιβάζων συµµετέχει στο 
µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας µε ποσοστό τουλάχιστον µισό τοις εκατό (0,5%) 
 
 γ) µερίδια ή µερίδες σε προσωπικές εταιρείες, 
 
 δ) κρατικά οµόλογα και έντοκα γραµµάτια ή εταιρικά οµόλογα, 
 
 ε) παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα. 
 
Ως µεταβίβαση σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο νοείται και η εισφορά των ανωτέρω 
τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας. 
 
Ειδικά για τίτλους που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη αγορά ή 
πολυµερή µηχανισµό διαπραγµάτευσης, οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν 
εφαρµογή, εφόσον οι τίτλοι αυτοί έχουν αποκτηθεί από την1η Ιανουαρίου 2009 και εξής. 
 
2. Ως παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα σύµφωνα µε την περίπτωση ε της 
παραγράφου 1 νοούνται: 
 
 α) Τα συµβόλαια δικαιωµάτων προαίρεσης, τα συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης, οι 
συµβάσεις ανταλλαγής (swaps), και οι προθεσµιακές συµβάσεις (forwards) που σχετίζονται 
µε υποκείµενους τίτλους και ιδίως µε: 
 
 1. κινητές αξίες ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, 
 
 2. συναλλαγµατικές ισοτιµίες, 
 
 3. επιτόκια ή αποδόσεις, 
 
 4. χρηµατοπιστωτικούς δείκτες ή άλλα χρηµατοπιστωτικά µεγέθη, 
 
 5. εµπορεύµατα, 
 
 6. ναύλους, 
 
 7. πιστωτική διαβάθµιση ή γεγονός, 
 
 8. ποσοστά πληθωρισµού ή άλλες επίσηµες οικονοµικές στατιστικές, 
 
 9. κλιµατικές µεταβλητές, 
 
 10. εκποµπές ρύπων, 
 
 11. µεταβολές στην τιµή οποιουδήποτε οικονοµικού, φυσικού, περιβαλλοντολογικού, 
στατιστικού ή άλλου µεγέθους ή γεγονότος (πλην αθλητικών γεγονότων), ή 



 
 12. άλλα παράγωγα µέσα. 
 
 β) Κάθε άλλη σύµβαση που προσιδιάζει στις ανωτέρω, όσον αφορά, µεταξύ άλλων, στο 
κατά πόσον προσδιορίζεται µε αναφορά σε άλλους υποκείµενους τίτλους, είναι 
διαπραγµατεύσιµη σε οργανωµένη αγορά ή πολυµερή µηχανισµό διαπραγµάτευσης (ΠΜ∆), 
υπόκειται σε εκκαθάριση µε µετρητά διαθέσιµα ή φυσική παράδοση (πλην παραδόσεων 
λόγω αδυναµίας πληρωµής ή άλλου γεγονότος που επιφέρει τη λύση της σύµβασης, καθώς 
και παραδόσεων που προορίζονται για εµπορικούς σκοπούς) ή διακανονισµό µέσω 
αναγνωρισµένων γραφείων συµψηφισµού ή σε τακτικές κλήσεις για κάλυψη περιθωρίων. 
 
3. Ως υπεραξία νοείται η διαφορά µεταξύ της τιµής κτήσης που κατέβαλε ο φορολογούµενος 
και της τιµής πώλησης που εισέπραξε. Τυχόν δαπάνες που συνδέονται άµεσα µε την αγορά 
ή την πώληση των τίτλων συµπεριλαµβάνονται στην τιµή κτήσης και την τιµή πώλησης. 
 
 4. Σε περίπτωση που οι µεταβιβαζόµενοι τίτλοι είναι εισηγµένοι σε χρηµατιστηριακή αγορά, 
η τιµή κτήσης και η τιµή πώλησης καθορίζονται από τα δικαιολογητικά έγγραφα 
συναλλαγών, τα οποία εκδίδει η χρηµατιστηριακή εταιρεία ή το πιστωτικό ίδρυµα ή  
οιοσδήποτε φορέας που διενεργεί συναλλαγές. 
  Σε περίπτωση µεταβίβασης µη εισηγµένων τίτλων, η τιµή πώλησης προσδιορίζεται µε βάση 
την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας που εκδίδει τους µεταβιβαζόµενους τίτλους 
κατά το χρόνο της µεταβίβασης ή το τίµηµα ή αγοραία αξία που αναγράφεται στη σύµβαση 
µεταβίβασης, εφόσον αυτό είναι υψηλότερο. 
 
  Η τιµή κτήσης προσδιορίζεται µε βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας που 
εκδίδει τους µεταβιβαζόµενους τίτλους κατά το χρόνο απόκτησης ή το τίµηµα που 
αναγράφεται στη σύµβαση µεταβίβασης κατά το χρόνο της απόκτησης των τίτλων, εφόσον 
οποιοδήποτε από τα ανωτέρω είναι χαµηλότερο. 
 
  Ως τιµή κτήσης για τίτλους που έχουν αποκτηθεί λόγω κληρονοµικής διαδοχής ή 
µεταβίβασης µε χαριστική αιτία, λαµβάνεται η αξία βάσει της οποίας υπολογίστηκε ο φόρος 
κληρονοµιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής ή χορηγήθηκε απαλλαγή από αυτόν. 
 
  Αν η τιµή κτήσης δεν µπορεί να προσδιορισθεί θεωρείται ότι είναι µηδενική. Για την 
εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, για τον προσδιορισµό της τιµής κτήσης 
λαµβάνονται υπόψη οι εταιρικές πράξεις που έχουν λάβει χώρα µέχρι το χρόνο της 
µεταβίβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών αποκτήσεων τίτλων, ως τιµή κτήσης λαµβάνεται η 
µέση τιµή κτήσης που προκύπτει από τη συνολική αξία κτήσης των τίτλων δια της 
συνολικής ποσότητας αυτών. 
 
5. Σε περίπτωση κατά την οποία ο προσδιορισµός της υπεραξίας σύµφωνα µε τις ανωτέρω 
παραγράφους καταλήγει σε αρνητικό ποσό, η εν λόγω ζηµία µεταφέρεται για τα επόµενα 
πέντε (5) έτη και συµψηφίζεται µόνο µε µελλοντικά κέρδη υπεραξίας, τα οποία 
υπολογίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και τα οποία 
προκύπτουν από συναλλαγές σε τίτλους της παραγράφου 1. 
 
6. Τα κεφαλαιακά κέρδη που προκύπτουν από την ανταλλαγή οµολόγων του Ελληνικού 
∆ηµοσίου ή εταιρικών οµολόγων µε εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε άλλους τίτλους 
κατ` εφαρµογή του προγράµµατος συµµετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους 
απαλλάσσονται από το φόρο. 
 
7. Για την υπεραξία που προκύπτει από εισφορά ενεργητικού, ανταλλαγή µετοχών, 
συγχώνευση ή διάσπαση κατ` εφαρµογή των άρθρων 52, 53 και 54 ισχύουν οι ειδικές 
διατάξεις αυτών των άρθρων. 
 
8. Απαλλάσσεται από το φόρο το εισόδηµα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα που είναι 
φορολογικοί κάτοικοι σε κράτη µε τα οποία η Ελλάδα έχει συνάψει σύµβαση αποφυγής 
διπλής φορολογίας (ΣΑ∆Φ) και το οποίο προκύπτει από υπεραξία µεταβίβασης των τίτλων 
σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλουν στη 
Φορολογική ∆ιοίκηση δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη φορολογική τους κατοικία. 
 
   
 



Άρθρο 43 
 
Φορολογικός συντελεστής 
 
Το εισόδηµα από υπεραξία µεταβίβασης κεφαλαίου φορολογείται µε συντελεστή δεκαπέντε 
τοις εκατό (15%). 
 
  
Άρθρο 43Α 
 
Επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα 
 
1. Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήµατα άνω των δώδεκα χιλιάδων 
(12.000) ευρώ των φυσικών προσώπων ή σχολάζουσας κληρονοµίας. Για την επιβολή της 
εισφοράς λαµβάνεται υπόψη το σύνολο του εισοδήµατος, όπως αυτό προκύπτει από την 
άθροιση των εισοδηµάτων από µισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηµατική 
δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία µεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογούµενο ή 
απαλλασσόµενο, πραγµατικό ή τεκµαρτό. 
 
2. Εξαιρούνται και δεν προσµετρώνται τα εισοδήµατα των προσώπων που είναι ολικώς 
τυφλοί, καθώς και των προσώπων που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε 
ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, η αποζηµίωση για τη λύση ή καταγγελία 
της εργασιακής σχέσης της περίπτωσης ε` της παρ. 3 του άρθρου 12 και της περίπτωσης 
στ` της παρ. 1 του άρθρου 14. Επίσης, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής ειδικής 
εισφοράς οι µακροχρόνια άνεργοι που είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, 
καθώς και όσοι λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας από τον εν λόγω οργανισµό, εφόσον κατά το 
έτος της βεβαίωσης δεν έχουν πραγµατικά εισοδήµατα. Από την υποχρέωση καταβολής 
ειδικής εισφοράς εξαιρούνται, επίσης, οι µακροχρόνια άνεργοι ναυτικοί που είναι 
εγγεγραµµένοι στους καταλόγους προσφεροµένων προς ναυτολόγηση του Γραφείου 
Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.), στους οποίους συµπεριλαµβάνονται και οι σχετικοί 
κατάλογοι των Λιµενικών Αρχών που λειτουργούν ως παραρτήµατά του, καθώς και όσοι 
λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας από τον εν λόγω Φορέα, εφόσον κατά το χρόνο βεβαίωσης 
δεν έχουν πραγµατικά εισοδήµατα. 
 
∆εν επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα κεφαλαιακά κέρδη που προκύπτουν από 
την ανταλλαγή οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου στο πλαίσιο του προγράµµατος 
διαχείρισης των υποχρεώσεων του Ελληνικού ∆ηµοσίου, κατ` εφαρµογή της υπ` αριθµ. 
1332/15.11.2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών (Β` 3995). 
 
Επίσης, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης απαλλάσσονται τα τεκµαρτά εισοδήµατα που 
προκύπτουν: α) από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας µέχρι διακόσια τετραγωνικά µέτρα (200 
τ.µ.), προκειµένου να χρησιµοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες και β) 
από δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτων στο Ελληνικό ∆ηµόσιο ή σε νοµικά 
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. 
 
3. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδηµα της 
παραγράφου 1 υπολογίζεται µε την ακόλουθη κλίµακα: 
 
                Εισόδηµα σε ευρώ                          Εισφ. Αλληλεγγύης 
                           0- 12.000                                        0% 
                 12.001 - 20.000                                      2,2% 
                 20.001 - 30.000                                      5,00% 
                 30.001 - 40.000                                      6,50% 
                 40.001 - 65.000                                      7,50% 
                 65.001 - 220.000                                    9,00% 
                 >220.000                                              10,00% 
 
4. α) Η εισφορά προσδιορίζεται µε βάση τους εκτελεστούς τίτλους είσπραξης που 
αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 45 του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας (ΚΦ∆), όπου 
στην περίπτωση διοικητικού προσδιορισµού φόρου, εµφανίζεται στην πράξη προσδιορισµού 
του φόρου, µαζί µε το φόρο εισοδήµατος φυσικών προσώπων κάθε φορολογικού έτους. 
 



 β) Η προθεσµία άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 63 του ΚΦ∆, δεν 
αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη της οφειλής που προκύπτει από την εφαρµογή 
των παραπάνω διατάξεων. 
 
5. α) Για την καταβολή του ποσού της εισφοράς εφαρµόζονται οι διατάξεις της καταβολής 
φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων της παρ. 6 του άρθρου 67. 
 
 β) Υπόχρεος σε καταβολή της εισφοράς είναι το φυσικό πρόσωπο στο όνοµα του οποίου 
υπολογίζεται αυτή. Για τους έγγαµους, εφόσον συντρέχει περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 
67, η οφειλή για εισφορά που αναλογεί στα εισοδήµατά τους υπολογίζεται χωριστά και η 
ευθύνη της καταβολής βαρύνει κάθε σύζυγο. 
 
 Σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου, οι κληρονόµοι του ευθύνονται για την καταβολή της 
εισφοράς ανάλογα µε το ποσοστό της κληρονοµικής τους µερίδας. 
 
6. Στο εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες που αποκτούν οι αµειβόµενοι µε µηνιαίο µισθό, οι 
συνταξιούχοι από φορείς κύριας ασφάλισης, οι αµειβόµενοι µε ηµεροµίσθιο οι οποίοι 
παρέχουν υπηρεσίες µε σχέση µίσθωσης εργασίας πάνω από ένα (1) έτος στον ίδιο 
εργοδότη ή µε σχέση µίσθωσης εργασίας αορίστου χρόνου, οι αξιωµατικοί και το κατώτερο 
πλήρωµα του εµπορικού ναυτικού που παρέχουν υπηρεσίες σε εµπορικά πλοία και µε 
εξαίρεση τα εισοδήµατα των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί και των προσώπων που 
παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και 
άνω, διενεργείται παρακράτηση από τους εργοδότες ή από τους φορείς που καταβάλλουν 
κύριες συντάξεις έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Η παρακράτηση διενεργείται 
κατά την καταβολή και υπολογίζεται µε συντελεστή µετά από προηγούµενη αναγωγή του 
µισθού ή της σύνταξης ή του ηµεροµισθίου ή της αµοιβής που ορίζεται µε άλλη βάση, σε 
ετήσιο καθαρό εισόδηµα που ορίζεται στην παράγραφο 3. Για την απόδοση των ποσών 
αυτών που παρακρατήθηκαν εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 60. 
 
7. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων δεν αφαιρείται από το συνολικό 
εισόδηµα ούτε από το φόρο εισοδήµατος. 
 
8. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων µπορεί να καθορίζεται η 
ειδικότερη διαδικασία για τη βεβαίωση και είσπραξη της εισφοράς, ο τρόπος αποτύπωσής 
της στην πράξη διοικητικού προσδιορισµού φόρου, ο τρόπος παρακράτησης και ο τρόπος 
αναγωγής των αµοιβών σε ετήσιο εισόδηµα, καθώς και κάθε αναγκαίο θέµα για την 
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. 
 
Οι  διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων (άρθρο 43Α) έχουν εφαρµογή για τα 
εισοδήµατα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόµενα, ενώ η 
παρακράτηση του φόρου και της εισφοράς από τους µισθούς και τις συντάξεις µε τις νέες 
κλίµακες αρχίζει να πραγµατοποιείται από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Ν.4387/2016 
όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4389/2016. Ειδικά, οι διατάξεις της παραγράφου 7 ως προς 
τη φορολογία των µερισµάτων και οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού έχουν 
εφαρµογή για τα εισοδήµατα που αποκτώνται από την 1.1.2017 και µετά. 


