
Νόµος 2238/1994 «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος» (ΦΕΚ Α’ 
151/19.9.1994) 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 

Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: 
 
 

Άρθρο πρώτο 

 
Κυρώνεται ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος, ο οποίος έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 76 του Συντάγµατος, από την ειδική επιτροπή 
που συγκροτήθηκε, κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων των άρθρων 105 του ν. 1892/1990 
(ΦΕΚ101 Α') και 34 του ν. 1914/1990 (ΦΕΚ 1Τ8 Α'), µε την 1156657/1341/0006από 31 
∆εκεµβρίου 1993 (ΦΕΚ 13 Β' 1994) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και ο οποίος έχει 
ως ακολούθως: 
 
 

ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 
ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ 

 
 

Άρθρο 1 
Αντικείµενο του φόρου 

 
Επιβάλλεται φόρος στο συνολικό καθαρό εισόδηµα που προκύπτει είτε στην ηµεδαπή είτε 
στην αλλοδαπή και αποκτάται από κάθε φυσικό πρόσωπο για το οποίο συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2. 
 
 

Άρθρο 2 

Υποκείµενο του φόρου 
 
1. Σε φόρο υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο αποκτά εισόδηµα που προκύπτει στην 
Ελλάδα ανεξάρτητα από την ιθαγένεια και τον τόπο κατοικίας ή διαµονής του. Επίσης, 
ανεξάρτητα από την ιθαγένειά του, σε φόρο υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο για τα 
εισοδήµατά του που προκύπτουν στην αλλοδαπή, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα. 
2. Οι έµµισθοι δηµόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή θεωρείται ότι κατοικούν 
στην Ελλάδα. 
3. Σε φόρο υπόκειται και η σχολάζουσα κληρονοµία. 
4. Σε φόρο υπόκεινται επίσης, οι οµόρρυθµες και οι ετερόρρυθµες εταιρίες, οι κοινωνίες 
αστικού δικαίου, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα, οι αστικές κερδοσκοπικές ή µη 
εταιρίες, οι συµµετοχικές ή αφανείς, καθώς και οι κοινοπραξίες της παρ. 2 του άρθρου 2 του 
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992, ΦΕΚ 84 Α’). 
 
 

Άρθρο 3 

Χρόνος επιβολής του φόρου 
 
1. Ο φόρος επιβάλλεται κάθε οικονοµικό έτος στο εισόδηµα που αποκτάται µέσα στο αµέσως 
προηγούµενο οικονοµικό έτος, κατά τις διακρίσεις που ορίζει αυτός ο νόµος. 



2. Η χρονική διάρκεια του οικονοµικού έτους αρχίζει από την 1ηΙανουαρίου και λήγει την 31η 
∆εκεµβρίου του ίδιου ηµερολογιακού έτους. 
 
 

Άρθρο 4 

Εισόδηµα και εξεύρεσή του 
 
1. Εισόδηµα στο οποίο επιβάλλεται ο φόρος είναι το εισόδηµα που προέρχεται από κάθε 
πηγή ύστερα από την αφαίρεση των δαπανών για την απόκτησή του, όπως αυτό 
προσδιορίζεται ειδικότερα στα άρθρα 20 έως 51. Ο φόρος αυτού του νόµου, τα πρόστιµα και 
οι πρόσθετοι φόροι δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από το εισόδηµα αυτό. 
2. Το εισόδηµα ανάλογα µε την πηγή της προσέλευσής του διακρίνεται κατά τις επόµενες 
κατηγορίες ως εξής: Α-Β. Εισόδηµα από ακίνητα. Γ. Εισόδηµα από κινητές αξίες. ∆. Εισόδηµα 
από εµπορικές, επιχειρήσεις. Ε. Εισόδηµα από γεωργικές επιχειρήσεις. ΣΤ. Εισόδηµα από 
µισθωτές υπηρεσίες. Ζ. Εισόδηµα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελµάτων και από κάθε 
άλλη πηγή. 
3. Για να βρεθεί το συνολικό εισόδηµα, αθροίζονται τα επί µέρους εισοδήµατα των 
κατηγοριών Α' έως Ζ' της προηγούµενης παραγράφου τα οποία αποκτώνται από κάθε φυσικό 
πρόσωπο είτε κατά το οικονοµικό έτος το προηγούµενο από τη φορολογία, είτε κατά το 
ηµερολογιακό ή διαχειριστικό ή γεωργικό έτος το οποίο έληξε µέσα στο προηγούµενο από τη 
φορολογία οικονοµικό έτος. Κατά την άθροιση αυτή συµψηφίζονται τα θετικά και αρνητικά 
στοιχεία των επί µέρους εισοδηµάτων. 
Ειδικά, το αρνητικό στοιχείο (ζηµία) του εισοδήµατος από εµπορικές και γεωργικές 
επιχειρήσεις, που προκύπτει από βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων 
(Κ.Β.Σ.) που τηρούνται επαρκώς και ακριβώς, αν δεν καλύπτεται µε συµψηφισµό θετικού 
στοιχείου εισοδήµατος άλλης πηγής, είτε γιατί δεν υπάρχει τέτοιο στοιχείο εισοδήµατος είτε 
γιατί αυτό που υπάρχει είναι ανεπαρκές, µεταφέρεται για να συµψηφισθεί ολόκληρο στην 
πρώτη περίπτωση ή κατά το υπόλοιπο αυτού στη δεύτερη, διαδοχικώς στα πέντε (5) επόµενα 
οικονοµικά έτη κατά το υπόλοιπο που αποµένει κάθε φορά, µε την προϋπόθεση ότι κατά τα 
έτη αυτά τα βιβλία του υπόχρεου τηρούνται επαρκώς και ακριβώς. 
[Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 άρθ. 2 Ν. 3091/2002 
(ΦΕΚ Α’ 330)] 
Τα παραπάνω εφαρµόζονται αναλόγως και για το αρνητικό στοιχείο (ζηµία) του εισοδήµατος 
από εµπορικές επιχειρήσεις που προκύπτει από επαρκή και ακριβή βιβλία δεύτερης 
κατηγορίας του Κ.Β.Σ., το οποίο µεταφέρεται για να συµψηφισθεί διαδοχικώς στα πέντε (5) 
επόµενα οικονοµικά έτη. 
[Το τέταρτο εδάφιο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 άρθ. 5 Ν. 3296/2004 (ΦΕΚ Α’ 
253)] 
[Το πέµπτο εδάφιο της παρ. 3 καταργήθηκε µε το άρθρο 22 Ν. 3259/2004 (ΦΕΚ Α’ 149)] 
4. Αρνητικό στοιχείο εισοδήµατος από πηγή που βρίσκεται στην αλλοδαπή συµψηφίζεται 
µόνο µε θετικά εισοδήµατα του φορολογουµένου που προκύπτουν στην αλλοδαπή. 
[Οι παράγραφοι 5 και 6 καταργήθηκαν µε τις περιπτώσεις 8 και 9 του άρθ. 1 Ν. 2459/1997 
(ΦΕΚ Α’ 17)] 
7. Εισοδήµατα από την εκµίσθωση ακινήτων και από τόκους δανείων που θεωρούνται ότι 
έχουν αποκτηθεί κατά τις διατάξεις του παρόντος και τα οποία αποδεδειγµένα δεν έχουν 
εισπραχθεί από το δικαιούχο, επιτρέπεται να µη συνυπολογίζονται στο συνολικό καθαρό 
εισόδηµά του, εφόσον εκχωρηθούν στο ∆ηµόσιο χωρίς αντάλλαγµα. Η εκχώρηση γίνεται µε 
απλή έγγραφη δήλωση του υπόχρεου σε φόρο, η οποία υποβάλλεται στον αρµόδιο για τη 
φορολογία του προϊστάµενου της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας µέσα στο οικονοµικό έτος 
στο οποίο τα εισοδήµατα αυτά υπόκεινται σε φόρο. Μαζί µε τη δήλωση αυτή παραδίδονται 
στον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας τα αποδεικτικά έγγραφα της 
εκχωρούµενης απαίτησης και µε την ίδια δήλωση ο εκχωρών βεβαιώνει άτι δεν κατέχει 
κανένα άλλο αποδεικτικό στοιχείο. Το ∆ηµόσιο υποκαθίσταται στα δικαιώµατα του εκχωρητή. 
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται η διαδικασία, ο τύπος και το 
περιεχόµενο της δήλωσης εκχώρησης εισοδηµάτων στο ∆ηµόσιο, τα δικαιολογητικά που 
συνυποβάλλονται µε αυτήν, η διαδικασία βεβαίωσης των ποσών των εισοδηµάτων που 
εκχωρούνται στο ∆ηµόσιο, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που είναι αναγκαία για την 
εφαρµογή των διατάξεων αυτής της παραγράφου. 
[Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε µε την παρ. 1 άρθ.7 Ν. 2873/2000 (ΦEK A’ 285)] 
 



 
Άρθρο 5 

Φορολογία των εισοδηµάτων των συζύγων και των ανήλικων τέκνων 
 
1. Κατά τη διάρκεια του γάµου οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν κοινή δήλωση 
των εισοδηµάτων τους, στα οποία ο φόρος, τα τέλη και οι εισφορές που αναλογούν 
υπολογίζονται χωριστά στο εισόδηµα καθενός συζύγου. Σε αυτή την περίπτωση, το τυχόν 
αρνητικό αποτέλεσµα του εισοδήµατος του ενός συζύγου δεν συµψηφίζεται µε τα εισοδήµατα 
του άλλου συζύγου. 
2. Ειδικά, το εισόδηµα του ενός συζύγου, το οποίο προέρχεται από επιχείρηση που εξαρτάται 
οικονοµικά από τον άλλο σύζυγο, προστίθεται στα εισοδήµατα του άλλου συζύγου και 
φορολογείται στο όνοµά του. 
3. Το εισόδηµα των ανήλικων τέκνων προστίθεται στα εισοδήµατα του γονέα που έχει το 
µεγαλύτερο συνολικό εισόδηµα και φορολογείται στο όνοµά του. Αν οι γονείς έχουν ίσο ποσό 
συνολικού εισοδήµατος, το εισόδηµα του ανήλικου τέκνου προστίθεται στο εισόδηµα του 
πατέρα και φορολογείται στο όνοµά του. Αν ο υπόχρεος γονέας δεν έχει τη γονική µέριµνα, το 
εισόδηµα προστίθεται στα εισοδήµατα του άλλου γονέα και φορολογείται στο όνοµά του. 
4. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου δεν εφαρµόζονται για τα εισοδήµατα τα οποία 
προκύπτουν από: 
α) την παροχή εργασίας του ανήλικου τέκνου, µε σχέση εξαρτηµένης ή ανεξάρτητης εργασίας 
ή µίσθωσης έργου, 
β) περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν στο ανήλικο τέκνο από κληρονοµία, 
γ) περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν στο ανήλικο τέκνο από χαριστικές παροχές, εκτός 
από εκείνα που προέρχονται από χαριστικές παροχές γονέα του, 
δ) περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν στο ανήλικο τέκνο από χαριστικές παροχές, που 
έγιναν σε αυτό από γονέα του, ο οποίος έχει αποβιώσει κατά το χρόνο που προκύπτει το 
εισόδηµα από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, 
ε) συντάξεις που απονεµήθηκαν στο ανήλικο τέκνο, λόγω θανάτου του πατέρα του ή της 
µητέρας του και 
στ) περιουσιακά στοιχεία που µε βάση δικαστική απόφαση περιέρχονται στο ανήλικο, ως 
υποκατάστατα στοιχείων που αναφέρονται στις προηγούµενες περιπτώσεις αυτής της 
παραγράφου. 
Για τα εισοδήµατα αυτά το ανήλικο τέκνο έχει δική του φορολογική υποχρέωση, µε εξαίρεση 
το εισόδηµα από περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν σε αυτό από χαριστικές παροχές από 
τους γονείς του, καθώς και το αντίστοιχο υποκατάστατό τους. 
Το εισόδηµα από περιουσιακό στοιχείο που περιήλθε στο ανήλικο µε χαριστική παροχή γονέα 
του φορολογείται στο όνοµα του γονέα που το παραχώρησε. Αν η αξία του υποκατάστατου 
υπερβαίνει την αξία του περιουσιακού στοιχείου το οποίο εκποιήθηκε, το εισόδηµα που 
προκύπτει θεωρείται ότι αποτελεί µέρος χαριστικής παροχής που έγινε στο τέκνο από το 
γονέα του που έχει το µεγαλύτερο ποσό εισοδήµατος και φορολογείται, επιµεριζόµενο 
αναλόγως, στο όνοµα αυτού του γονέα. 
[Η παρ. 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 άρθ. 3 Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ Α’ 285)] 
 
 

Άρθρο 6 

Απαλλαγές από το φόρο 
 
1. Απαλλάσσονται από το φόρο προσωπικά και µε τον όρο της αµοιβαιότητας: 
α) Οι αλλοδαποί πρεσβευτές και οι λοιποί διπλωµατικοί αντιπρόσωποι και πράκτορες για το 
εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες και για τα από κάθε πηγή εισοδήµατά τους που 
αποκτώνται στην αλλοδαπή. 
β) Οι πρόξενοι και προξενικοί πράκτορες, ως και το κατώτερο προσωπικό των ξένων 
πρεσβειών και προξενείων, εφόσον έχουν την ιθαγένεια του Κράτους που αντιπροσωπεύεται 
και αποκτούν στην Ελλάδα εισόδηµα µόνο από µισθωτές υπηρεσίες. 
2. Από το εισόδηµα από ακίνητα απαλλάσσεται: 
α) Το τεκµαρτό εισόδηµα που προκύπτει από την παραχώρηση της χρήσης ακινήτων από 
τον κύριο, νοµέα ή επικαρπωτή αυτών, στο Ελληνικό ∆ηµόσιο ή σε νοµικά πρόσωπα 
δηµοσίου δικαίου, χωρίς αντάλλαγµα. 
β) Το ακαθάριστο τεκµαρτό εισόδηµα από ιδιοκατοίκηση γενικά. 
[Η περ. β τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 άρθ. 2 Ν. 3091/2002 (ΦΕΚ Α’ 330)] 



γ) Το τεκµαρτό εισόδηµα που προκύπτει από τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης κατοικίας 
εµβαδού µέχρι εκατό (100) τετραγωνικά µέτρα, από τον γονέα που έχει την κυριότητα ή την 
επικαρπία αυτής προς τα τέκνα του ή από τα τέκνα που έχουν την κυριότητα ή την επικαρπία 
αυτής προς τους γονείς τους, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί ως κύρια κατοικία. 
[Η περ. γ, που προστέθηκε µε την παρ. 2 άρθ. 2 Ν. 2753/1999 (ΦΕΚ Α’ 249), τίθεται όπως 
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 άρθ. 26 Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ Α’ 312)] 
3. Από το εισόδηµα από κινητές αξίες απαλλάσσονται: 
α) Οι τόκοι οποιασδήποτε µορφής κατάθεσης σε τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα ή το 
Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, εφόσον η κατάθεση δεν είναι σε ευρώ και ο δικαιούχος είναι 
µόνιµος κάτοικος εξωτερικού. 
[Η περ. α τίθεται όπως αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ. 3 άρθ. 2 Ν. 3091/2002 (ΦΕΚ Α’ 
330)] 
β) Οι τόκοι εκούσιων καταθέσεων όψεως ή ταµιευτηρίου στο Ταµείο Παρακαταθηκών και 
∆ανείων, εφόσον οι καταθέσεις αυτές δεν είναι σε ευρώ και ο δικαιούχος είναι µόνιµος 
κάτοικος εξωτερικού. 
[Η περ. β τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 άρθ. 2 Ν. 3091/2002 (ΦΕΚ Α’ 330)] 
γ) (ε) Οι τόκοι από υποχρεωτικές καταθέσεις τραπεζών και πιστωτικών ιδρυµάτων που 
λειτουργούν µε τη µορφή αµιγούς πιστωτικού συνεταιρισµού του ν.1667/1986 στην Τράπεζα 
της Ελλάδος καθώς και οι τόκοι που προέρχονται από καταθέσεις του Ταχυδροµικού 
Ταµιευτηρίου και του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων στην Τράπεζα της Ελλάδος. 
[H ανωτέρω περίπτωση τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 12 Ν. 
2459/1997 (ΦΕΚ Α’ 17)] 
δ) (η) Οι τόκοι εθνικών δανείων που εκδίδονται µε έντοκα γραµµάτια ή οµολογίες, εφόσον 
προβλέπεται η απαλλαγή από τον οικείο νόµο. 
ε) (θ) Οι τόκοι ενυπόθηκων δανείων αλλοδαπής, τα οποία παρέχονται από αλλοδαπούς µε 
εγγραφή υποθήκης σε πλοία ελληνικής ιθαγένειας. 
στ) (ι) Οι τόκοι των οµολογιακών δανείων της ∆ηµοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισµού και του 
Οργανισµού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, εφόσον προβλέπεται η απαλλαγή από τον οικείο 
νόµο. 
ζ) (ια) Οι τόκοι των οµολογιακών δανείων που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε 
ευρώ ή συνάλλαγµα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό µε την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παραγράφου 8 του άρθρου 12. 
[Η ανωτέρω περίπτωση τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 2 Ν. 
3091/2002 (ΦΕΚ Α’ 330)] 
η) (ιγ) Οι τόκοι των εκδιδόµενων οµολογιακών δανείων και η υπεραξία που τυχόν προκύπτει 
κατά την εξόφληση των οµολόγων µε ρήτρα εξωτερικού συναλλάγµατος ή ευρωπαϊκής 
νοµισµατικής µονάδας (ECU). 
θ) (ιε) Τα µερίσµατα από ιδρυτικούς τίτλους και µετοχές ηµεδαπών ανώνυµων εταιριών που 
ασχολούνται µε την εκµετάλλευση πλοίων των οποίων τα κέρδη υπόκεινται στον ειδικό φόρο 
πλοίων, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Αν η ανώνυµη εταιρία παράλληλα µε την 
εκµετάλλευση των πλοίων ασκεί και άλλες επιχειρήσεις τότε απαλλάσσεται από το φόρο 
ποσό µερίσµατος ίσο µε τη σχέση µεταξύ των ακαθάριστων εσόδων από την εκµετάλλευση 
των πλοίων και του συνόλου των ακαθάριστων εσόδων της εταιρίας. 
[Οι περιπτώσεις γ, δ, στ, ζ, ιβ και ιδ της παραγράφου 3 του άρθρου 6 καταργήθηκαν και οι 
περιπτώσεις ε, η, θ, ι, ια, ιγ και ιε αναριθµήθηκαν σε γ, δ, ε, στ, ζ, η και θ αντίστοιχα, µε την 
παρ. 6 άρθ. 2 Ν. 3091/2002 (ΦΕΚ Α’ 330)] 
ι) Τα κέρδη αµοιβαίων κεφαλαίων του Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210 Α’) και του Ν.2778/1999 (ΦΕΚ 
295 Α’), καθώς και η πρόσθετη αξία που αποκτούν οι µεριδιούχοι αυτών των αµοιβαίων 
κεφαλαίων από την εξαγορά των µεριδίων τους σε τιµή ανώτερη της τιµής κτήσης, 
επιφυλασσοµένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του Ν. 3283/2004 και 
της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του Ν.2778/1999. Η πιο πάνω απαλλαγή ισχύει και για τα 
αµοιβαία κεφάλαια που είναι εγκατεστηµένα σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή σε κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου/Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων 
Συναλλαγών (ΕΟΧ/ΕΖΕΣ). 
[Η περ. ι, που προστέθηκε µε την παρ. 1 άρθ. 9 Ν. 3091/2002 (ΦΕΚ Α’ 330), τίθεται όπως 
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 άρθ. 8 Ν. 3296/2004 (ΦΕΚ Α’ 253)] 
4. Από το εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις απαλλάσσονται: 
α) Τα κέρδη από την εκµετάλλευση πλοίων, τα οποία υπόκεινται στον ειδικό φόρο για τα 
πλοία, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 



β) Τα κέρδη από τη λιανική πώληση καπνού ή από την άσκηση του επαγγέλµατος του 
µικροπωλητή ή από την εκµετάλλευση περιπτέρου ή από την εκµετάλλευση καφενείου, 
κυλικείου, κουρείου κ.λπ. µέσα στα κτίρια και καταστήµατα στα οποία στεγάζονται δηµόσιες 
γενικά υπηρεσίες ή δηµοτικές ή κοινοτικές και εκκλησιαστικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες νοµικών 
προσώπων δηµοσίου δικαίου, τα οποία πραγµατοποιούνται από ανάπηρους και θύµατα 
πολέµου στους οποίους χορηγήθηκε σχετική άδεια, εφόσον η εκµετάλλευση αυτών ενεργείται 
από τους ίδιους. Επίσης, απαλλάσσεται το δικαίωµα που παίρνουν τα πρόσωπα αυτά από 
την παραχώρηση της εκµετάλλευσης του περιπτέρου, καφενείου κ.λπ. σε τρίτους. 
γ. Από 1ης Ιανουαρίου 2003 το ποσό της επιχορήγησης που καταβάλλεται στους νέους 
επαγγελµατίες οι οποίοι υπάγονται στα προγράµµατα απασχόλησης του Οργανισµού 
Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.) της παραγράφου 9 του άρθρου 29 του ν. 
1262/1982 (ΦΕΚ 70 Α'). 
[Η περ. γ προστέθηκε µε την παρ. 1 άρθ. 26 Ν. 3156/2003 (ΦΕΚ Α’ 157)] 
5. Από το εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες απαλλάσσονται: 
α) Οι συντάξεις και κάθε είδους περιθάλψεις, οι οποίες παρέχονται σε ανάπηρους πολέµου 
και θύµατα ή οικογένειες θυµάτων πολέµου ως και σε ανάπηρους και θύµατα ειρηνικής 
περιόδου στρατιωτικούς γενικά που έπαθαν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους 
προδήλως, αναµφισβήτητα και εξαιτίας αυτής. 
[Οι περ. β και γ της παρ. 5 καταργήθηκαν µε τις περ. 10 και 11 του άρθρου 1 Ν. 2459/1997 
(ΦΕΚ Α’ 17)] 
δ) Η σύνταξη που καταβάλλεται σε ανάπηρους πολέµου µε βάση τα έτη υπηρεσίας τους στο 
∆ηµόσιο, ελάµβανε ο δικαιούχος αν δε είχε παραιτηθεί από το δικαίωµα λήψης της. Η διάταξη 
αυτής της περίπτωσης εφαρµόζεται ανάλογα και στις συντάξεις που καταβάλλονται από το 
∆ηµόσιο σε θύµατα ή οικογένειες θυµάτων πολέµου. 
ε) Το εξωιδρυµατικό επίδοµα, καθώς και το ποσό µε το οποίο προσαυξάνεται η σύνταξη, που 
καταβάλλεται σε τυφλούς και γενικά σε πρόσωπα, που ευρίσκονται διαρκώς σε κατάσταση 
που απαιτεί συνεχή επίβλεψη, περιποίηση και συµπαράσταση άλλων προσώπων (απόλυτος 
αναπηρία), τα οποία καταβάλλονται στους δικαιούχους από το ∆ηµόσιο ή άλλους 
ασφαλιστικούς φορείς. 
[Η περ. στ της παρ. 5 καταργήθηκε µε την περ. 12 του άρθρου 1 Ν. 2459/1997 (ΦΕΚ Α’ 17)] 
ζ) Η σύνταξη, που καταβάλλεται σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 63 του ν. 
1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α'). 
[Η περ. η της παρ. 5 καταργήθηκε µε την περ. 13 του άρθρου 1 Ν. 2459/1997 (ΦΕΚ Α’ 17)] 
θ) Οι µισθοί, συντάξεις και η πάγια αντιµισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι 
ολικώς τυφλοί, καθώς και σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες, που 
υπερβαίνει σε ποσοστό το ογδόντα τοις εκατό (80%). 
ι). Οι αποδοχές των αλλοδαπών κατωτέρων πληρωµάτων των εµπορικών πλοίων. 
[Η περ. ι προστέθηκε µε την παρ.1 άρθ.9 Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ Α’ 15)]  
[Η περ. ια καταργήθηκε µε το άρθρο 46 Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ Α’ 285)] 
6. Επίσης απαλλάσσονται από το φόρο: 
α) Οι αµοιβές που καταβάλλει η Παγκόσµια Ένωση Αναπήρων Καλλιτεχνών (V.D.Μ.F.Κ.), 
στα µέλη της ζωγράφους µε το πόδι και το στόµα, που είναι µόνιµοι κάτοικοι Ελλάδας, για την 
εργασία της ζωγραφικής που κάνουν, αµειβόµενοι αποκλειστικά από την Ένωση αυτή σε 
συνάλλαγµα. 
[Η περ. α τίθεται όπως προστέθηκε µε την παρ. 3 άρθ. 1 Ν. 2579/1998 (ΦΕΚ Α’ 31)] 
β) Τα χρηµατικά βραβεία που καταβάλλονται από το ∆ηµόσιο ή την Ακαδηµία Αθηνών ή τον 
Οργανισµό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, για τη βράβευση επιστηµονικών, καλλιτεχνικών και 
πνευµατικών γενικά επιδόσεων, καθώς και αυτά που απονέµονται από νοµικά πρόσωπα 
δηµοσίου δικαίου αφού προκηρυχθεί νόµιµα σχετικός δηµόσιος διαγωνισµός. 
γ) Τα ποσά των υποτροφιών που καταβάλλονται σε όσους νόµιµα έλαβαν την υποτροφία από 
το ∆ηµόσιο ή από τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή από τα ιδρύµατα και από 
περιουσίες του α.ν. 2039/1939 (ΦΕΚ 455 Α'),εφόσον από αυτά αποδεδειγµένα επιδιώκονται 
σκοποί εθνωφελείς ή θρησκευτικοί ή φιλανθρωπικοί ή εκπαιδευτικοί ή καλλιτεχνικοί ή 
κοινωφελείς, ως και τα ποσά των υποτροφιών που παρέχονται σε Έλληνες υποτρόφους από 
ξένα κράτη ή αλλοδαπά ιδρύµατα και οργανισµούς. 
δ) Τα χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται στους αναγνωρισµένους πολιτικούς πρόσφυγες, 
σε αυτούς που διαµένουν προσωρινά στην Ελλάδα για ανθρωπιστικούς λόγους και σε όσους 
έχουν υποβάλει αίτηση για αναγνώριση προσφυγικής ιδιότητας, η οποία βρίσκεται στο στάδιο 
εξέτασης από το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης, από φορείς που υλοποιούν προγράµµατα 
παροχής οικονοµικής ενίσχυσης προσφύγων, τα οποία χρηµατοδοτούνται από την Ύπατη 



Αρµοστεία του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 
Ελληνικό ∆ηµόσιο.» 
[Η περ. δ προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 1 Ν. 2954/2001 (ΦΕΚ Α’ 255)] 
 
 

Άρθρο 7 

Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους 
 
1. Θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούµενο: 
α) Ο ή η σύζυγος που δεν έχει φορολογούµενο εισόδηµα.  
β) Τα ανήλικα άγαµα τέκνα. 
γ) Τα ενήλικα άγαµα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πέµπτο έτος της ηλικίας 
τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισµένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού ή εξωτερικού, 
καθώς και εκείνα τα οποία παρακολουθούν δηµόσια ή ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελµατικής 
κατάρτισης στο εσωτερικό. 
Ειδικά, για τα τέκνα του προηγούµενου εδαφίου, καθώς και για τα τέκνα που δεν 
σπουδάζουν, το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο θεωρούνται προστατευόµενα µέλη 
παρατείνεται µέχρι και δύο έτη, εφόσον κατά τα έτη αυτά είναι εγγεγραµµένα στα µητρώα 
ανέργων του Ο.Α.Ε.∆. 
[Η περ. γ τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 3 Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ Α’ 
285)] 
[Το δεύτερο εδάφιο της περ. γ προστέθηκε µε την παρ. 11 του άρθρου 1 Ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 
Α’ 253)] 
δ) Τα άγαµα τέκνα τα οποία δεν υπάγονται στην προηγούµενη περίπτωση, εφόσον 
υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία. 
ε) Τα τέκνα που είναι άγαµα ή διαζευγµένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον 
παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%)και πάνω από διανοητική 
καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία.  
στ) Οι ανιόντες και των δύο συζύγων. 
ζ) Οι αδελφοί και οι αδελφές και των δύο συζύγων που είναι άγαµοι ή διαζευγµένοι ή τελούν 
σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και 
πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία. 
η) Οι ανήλικοι ορφανοί από πατέρα και µητέρα, συγγενείς µέχρι τον τρίτο βαθµό 
οποιουδήποτε από τους συζύγους. 
2. Τα πρόσωπα, που αναφέρονται στις περιπτώσεις β' έως η' της προηγούµενης 
παραγράφου, θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούµενο εφόσον συνοικούν µε αυτόν και το 
ετήσια φορολογούµενο και απαλλασσόµενο εισόδηµά τους δεν υπερβαίνει το ποσό «των δύο 
χιλιάδων εννιακοσίων (2900) ευρώ» ή το ποσό «των έξι χιλιάδων(6000) ευρώ» αν αυτά 
παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%)και πάνω από διανοητική 
καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση. 
Για την εφαρµογή των διατάξεων του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου στο όριο του 
εισοδήµατος δεν λαµβάνονται υπόψη τα εισοδήµατα που αποκτώνται από το δικαιούχο: 
α) Το τεκµαρτό εισόδηµα από ιδιοκατοίκηση γενικά ή από την παραχώρηση της χρήσης 
ακινήτου χωρίς αντάλλαγµα σε πρόσωπα που είναι συγγενείς µε αυτόν µέχρι το δεύτερο 
βαθµό εξ αίµατος. 
[Η περ. α της παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 2 Ν. 3091/2002 
(ΦΕΚ Α’ 330)]. 
β) τα εισοδήµατα των ανήλικων τέκνων, που κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 προστίθενται 
στο συνολικό εισόδηµα του γονέα, και  
γ) έσοδα από διατροφή που καταβάλλεται στο ανήλικο µε δικαστική απόφαση η ύστερα από 
συµφωνία που καταρτίστηκε µε συµβολαιογραφικό έγγραφο. ∆ε θεωρείται ότι βαρύνει το 
φορολογούµενο αν ο ανήλικος αποκτά εισόδηµα από εµπορικές η γεωργικές επιχειρήσεις ή 
αµοιβές από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλµατος, ανεξάρτητα από το ποσό του 
εισοδήµατος, εκτός αν το σχετικό δικαίωµα περιήλθε στον ανήλικο από κληρονοµία. 
[Η παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 3 Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ Α’ 
285)] 
 
 

Άρθρο 8 

Έκπτωση δαπανών από το συνολικό εισόδηµα 



 
1. Από το συνολικό εισόδηµα του φορολογουµένου αφαιρούνται, κατά περίπτωση, τα ποσά 
των πιο κάτω δαπανών: 
α) Το ποσό της ετήσιας δαπάνης που καταβάλλει ο φορολογούµενος για ασφάλιστρα 
ασφαλίσεων ζωής ή θανάτου, ασφαλίσεων προσωπικών ατυχηµάτων και για ασφαλιστήρια 
ασθένειας, για την ασφάλιση του ίδιου, του άλλου συζύγου και των τέκνων που τους 
βαρύνουν κατά τις διατάξεις του παρόντος. 
Στη δαπάνη της περίπτωσης αυτής περιλαµβάνεται και η δαπάνη του πρώτου εδαφίου για 
ασφάλιση τέκνου, από αυτά που ορίζονται στο άρθρο 7, η οποία καταβάλλεται ετησίως από 
γονείς που βρίσκονται σε διάζευξη, στην περίπτωση που δεν συνοικούν µαζί του. 
[Το δεύτερο εδάφιο της περ. α προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 2 Ν. 3296/2004 (ΦΕΚ Α’ 
253)] 
Το ποσό που αφαιρείται δεν µπορεί να υπερβεί ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%)του 
αφορολόγητου ποσού του πρώτου κλιµακίου της κλίµακας (α) της παραγράφου 1του άρθρου 
9 που ισχύει για µισθωτό χωρίς τέκνα. Το ποσό της δαπάνης υπολογίζεται αθροιστικά και για 
τους δύο συζύγους, εκπίπτει µόνο εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση και µερίζεται 
µεταξύ των συζύγων ανάλογα µε το ύψος του εισοδήµατος του καθενός που φορολογείται µε 
τις γενικές διατάξεις, όπως αυτό δηλώθηκε µε την αρχική δήλωση. 
β) Το συνολικό ποσό των εισφορών που καταβάλλονται από το φορολογούµενο σε ταµεία 
ασφάλισης του, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόµο, καθώς και το ποσό 
των καταβαλλόµενων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισης του σε ταµεία που 
έχουν συσταθεί µε νόµο. 
γ) Το ποσό του µισθώµατος που καταβάλλει ο φορολογούµενος: αα) για κύρια κατοικία δική 
του και της οικογένειάς του, εφόσον η ηλικία του είναι µέχρι σαράντα (40) ετών και 
εγκαθίσταται ή µετακινείται εκτός των νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Η έκπτωση 
παρέχεται για τα πρώτα πέντε (5) έτη της εγκατάστασής του, και ββ) για τη µίσθωση κύριας 
κατοικίας από υπάλληλο στον τόπο που µετατίθεται εφόσον εκµισθώνει ιδιόκτητη κατοικία του 
σε άλλο τόπο. Το ποσό του µισθώµατος των περιπτώσεων αυτών που αφαιρείται δεν µπορεί 
να υπερβεί τα τριακόσια (300) ευρώ µηνιαίως. ∆εν δικαιούνται την έκπτωση αυτή όσοι 
παίρνουν στεγαστικό επίδοµα. 
[Η περ. γ τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 2 Ν. 3296/2004 (ΦΕΚ Α’ 
253)] 
δ) Τα ποσά που καταβάλλονται από τον φορολογούµενο λόγω δωρεάς στο ∆ηµόσιο, τους 
οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τους Ιερούς Ναούς, τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, το 
Οικουµενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και 
Ιεροσολύµων, την Ιερά Μονή Σινά, τα ηµεδαπά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, τα Κρατικά 
και ∆ηµοτικά Νοσηλευτικά Ιδρύµατα και τα νοσοκοµεία που είναι νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού 
δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, καθώς και το Ταµείο 
Αρχαιολογικών Πόρων. 
[Το πρώτο εδάφιο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 8 άρθ. 2 Ν. 3091/2002 (ΦΕΚ Α’ 
330)] 
Η αξία των ακινήτων καθορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 
(ΦΕΚ 43 Α') ή ύστερα από εκτίµηση που ενεργείται από τον προϊστάµενο της δηµόσιας 
οικονοµικής υπηρεσίας σύµφωνα µε τις διατάξεις περί φορολογίας µεταβίβασης ακινήτων, 
στις περιοχές που δεν ισχύει το σύστηµα του αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας των 
ακινήτων. 
Η αξία των ιατρικών µηχανηµάτων και των ασθενοφόρων αυτοκινήτων, που µεταβιβάζονται 
λόγω δωρεάς στα κρατικά και δηµοτικά νοσηλευτικά ιδρύµατα και τα νοσοκοµεία που 
αποτελούν νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό 
Προϋπολογισµό. 
Τα χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται από το φορολογούµενο λόγω δωρεάς προς τα 
κοινωφελή ιδρύµατα, τα σωµατεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες 
εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες, τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα 
ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόµιµα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα 
οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς που 
διέπονται από το Ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13 Α'), τα ερευνητικά κέντρα που αποτελούν ηµεδαπά 
νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και οποιοδήποτε 
αθλητικό σωµατείο που έχει συσταθεί νόµιµα και είναι αναγνωρισµένο από τη Γενική 
Γραµµατεία Αθλητισµού, εφόσον οι δωρεές αυτές προορίζονται για την καλλιέργεια και 
ανάπτυξη των ερασιτεχνικών τους τµηµάτων. 



[Το τέταρτο εδάφιο της περ. δ τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 άρθ. 10 Ν. 
2992/2002 (ΦΕΚ Α’ 54)] 
Επίσης, τα χρηµατικά ποσά, που καταβάλλονται από το φορολογούµενο µέχρι το ποσοστό 
δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού φορολογούµενου εισοδήµατός του λόγω χορηγίας προς 
τα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόµιµα 
υπάρχουν ή συνιστώνται, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς. 
[Το πέµπτο εδάφιο της περ. δ τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 6 άρθ. 3 Ν. 
2873/2000 (ΦΕΚ Α’ 285)] 
Πολιτιστικοί σκοποί είναι, ιδίως, η καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση των γραµµάτων, της 
µουσικής, του χορού, του θεάτρου, του κινηµατογράφου, της ζωγραφικής, της γλυπτικής και 
των τεχνών γενικότερα, καθώς και η ίδρυση, επέκταση και συντήρηση των αναγνωρισµένων 
ιδιωτικών µουσείων, όπως τέχνης, φυσικής ιστορίας, εθνολογικών και λαογραφικών. Με 
κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού καθορίζονται, µετά από έλεγχο 
του Υπουργείου Πολιτισµού, τα νοµικά πρόσωπα που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς, για 
την εφαρµογή αυτών των διατάξεων. 
Όταν τα ποσά των δωρεών και των χορηγιών αυτής της περίπτωσης, µε εξαίρεση τις δωρεές 
που καταβάλλονται στους δωρεοδόχους οι οποίοι αναφέρονται στο πρώτο εδάφια, 
υπερβαίνουν «τις εκατό χιλιάδες (100.000) δραχµές» ετησίως, λαµβάνονται υπόψη µόνο 
εφόσον έχουν κατατεθεί σε ειδικό λογαριασµό του νοµικού προσώπου, που πρέπει να 
ανοιχθεί για το σκοπό αυτόν στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε τράπεζα που 
νόµιµα λειτουργεί στην Ελλάδα. 
[Η φράση «τις εκατό χιλιάδες (100.000) δραχµές» αντικαθίσταται από 1.1.2002 µε τη φράση 
«τα τριακόσια (300) ευρώ» µε την παρ. 5 του άρθρου 9 Ν. 2948/2001 (ΦΕΚ Α’ 242)] 
[Το έκτο εδάφιο της περ. δ τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 7 του άρθρου 3 Ν. 
2873/2000 (ΦΕΚ Α’ 285)] 
Ειδικώς, τα χρηµατικά ποσά, που καταβάλλονται λόγω δωρεάς σε αθλητικά σωµατεία, 
λαµβάνονται υπόψη µόνον εφόσον κατατίθενται σε λογαριασµό τους στο Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε τράπεζα που νόµιµα λειτουργεί στην Ελλάδα. Τα ποσά 
αυτών των δωρεών αφαιρούνται από το συνολικό εισόδηµα, εφόσον ο δωρητής υποβάλλει µε 
την αρχική εµπρόθεσµη φορολογική του δήλωση τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
αα) Το πρωτότυπο του παραστατικού κατάθεσης του ποσού της δωρεάς. 
ββ) Αντίγραφο πρακτικού του διοικητικού συµβουλίου περί αποδοχής της δωρεάς θεωρηµένο 
από τον προϊστάµενο του γραφείου φυσικής αγωγής του νοµού της έδρας του σωµατείου. 
γγ) Αντίγραφο της σελίδας του βιβλίου ταµείου του σωµατείου, όπου έχει καταχωρηθεί το 
ποσό της δωρεάς θεωρηµένο από τον παραπάνω προϊστάµενο του γραφείου φυσικής 
αγωγής. Το οικείο γραµµάτιο είσπραξης της τράπεζας που θα εκδίδεται πρέπει να αναφέρει 
τα στοιχεία του δωρητή ή χορηγού και δωρεοδόχου το ποσό της δωρεάς ή χορηγίας 
αριθµητικώς και ολογράφως, την ηµεροµηνία κατάθεσής του και την υπογραφή του δωρητή ή 
χορηγού, κατά περίπτωση. Τα χρηµατικά ποσά αυτών των δωρεών και χορηγιών δεν πρέπει 
να έχουν εκπέσει µε βάση άλλη διάταξη του παρόντος. Το αφορολόγητο ποσό αυτής της 
περίπτωσης, που προέρχεται από δωρεές ή χορηγίες χρηµατικών ποσών, δεν µπορεί να 
υπερβεί ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του εισοδήµατος που προκύπτει σε περίπτωση 
εφαρµογής της παρ. 1 του άρθρου 19. 
Αν τα χρηµατικά ποσά των δωρεών προς αθλητικά σωµατεία που εκπίπτουν υπερβαίνουν 
αθροιστικά, για κάθε δωρεοδόχο, το ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα (2.950) 
ευρώ ετησίως, για να αφαιρεθούν αυτά από το συνολικό εισόδηµα του δωρητή οφείλεται 
φόρος µε συντελεστή δέκα τοις εκατό(10%) στο πάνω από δύο χιλιάδες εννιακόσια πενήντα 
(2.950) ευρώ ποσό της δωρεάς. Το ποσό του φόρου παρακρατείται από τον δωρητή και 
αποδίδεται από αυτόν σε οποιαδήποτε δηµόσια οικονοµική υπηρεσία µέχρι τη λήξη της 
προθεσµίας για την επίδοση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας του εισοδήµατός του. Το 
πρωτότυπο του παραστατικού καταβολής του φόρου υποβάλλεται µε την ετήσια δήλωση 
φορολογίας εισοδήµατος του υπόχρεου. Ο φόρος αυτός δεν συµψηφίζεται µε φόρο που 
προκύπτει από τυχόν φορολογική υποχρέωση του δωρεοδόχου ούτε επιστρέφεται. 
[Τα εδάφια 13-15 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ. 1 του άρθρου 32 Ν. 3296/2004 
(ΦΕΚ Α’ 253)] 
Τα ποσά των δωρεών και χορηγιών αφαιρούνται, εφόσον υπερβαίνουν συνολικά τα εκατό 
(100) ευρώ. 
[Το ανωτέρω εδάφιο προστέθηκε µε την παρ. 11 του άρθρου 2 Ν. 3091/2002, (ΦΕΚ Α’ 330)] 
ε) Το ποσό των δεδουλευµένων τόκων που καταβάλλονται από το φορολογούµενο για: 



αα) Στεγαστικά δάνεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας που χορηγούνται στο φορολογούµενο 
µε υποθήκη ή προσηµείωση από τράπεζες, το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα 
Ταχυδροµικά Ταµιευτήρια και λοιπούς πιστωτικούς οργανισµούς, εφόσον οφείλονται από 
αυτόν και η υποθήκη ή προσηµείωση έχει εγγραφεί σε ακίνητο του ή του άλλου συζύγου ή 
των τέκνων τους που τους βαρύνουν. 
Σε περίπτωση σύναψης νέου δανείου από έναν από τους ανωτέρω φορείς, ανεξάρτητα αν 
είναι ο ίδιος µε αυτόν που χορήγησε το αρχικό δάνειο ή όχι, µε σκοπό την εξόφληση από τον 
υπόχρεο του παλαιού δανείου, οι δεδουλευµένοι τόκοι του νέου δανείου που αντιστοιχούν στο 
τµήµα αυτού που διατέθηκε για την εξόφληση του ανεξόφλητου υπολοίπου του παλαιού 
στεγαστικού δανείου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο 
προηγούµενο εδάφιο, εκπίπτουν από το εισόδηµά του, για το χρονικό διάστηµα που 
υπολείπεται από τη χορήγηση του νέου δανείου µέχρι τη λήξη του παλαιού δανείου. Για την 
αναγνώριση της έκπτωσης πρέπει στο δανειστικό συµβόλαιο του φορέα που χορήγησε το νέο 
δάνειο, να αναγράφονται απαραιτήτως, ο σκοπός του δανείου, το ανεξόφλητο ποσό του 
παλαιού δανείου, ο χρόνος λήξης του παλαιού δανείου και ότι έχει εγγραφεί υποθήκη ή 
προσηµείωση, µε τις ίδιες προϋποθέσεις που ίσχυαν και για το παλαιό δάνειο. 
[Τα 2 τελευταία εδάφια προστέθηκαν µε την παρ.1 άρθ. 4 Ν. 2390/1996 (ΦΕΚ Α’ 54)] 
ββ) Στεγαστικά δάνεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας που χορηγούνται από ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις στους υπαλλήλους αυτών, εφόσον οφείλονται από αυτούς και η υποθήκη ή 
προσηµείωση έχει εγγραφεί σε ακίνητό τους ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων τους που 
τους βαρύνουν. 
γγ) Προκαταβολές που χορηγούνται από τα Ταµεία Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και 
Αεροπορίας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.δ. 398/1974 (ΦΕΚ 116 Α') για απόκτηση 
πρώτης κατοικίας από τους βοηθηµατούχους αυτών. 
Κατά την εφαρµογή των προηγούµενων υποπεριπτώσεων δεν θεωρείται ότι αποκτάται 
πρώτη κατοικία, αν ο υπόχρεος, ο άλλος σύζυγος και τα τέκνα που τους βαρύνουν, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 7, έχουν δικαίωµα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή 
οίκησης, εξολοκλήρου ή επί ιδανικού µεριδίου, σε άλλη οικία ή οικίες, εφόσον το άθροισµα της 
συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα τριάντα πέντε (35) τ.µ. προκειµένου 
για άγαµο, διαζευγµένο ή χήρο και τα εβδοµήντα (70) τ.µ. προκειµένου για έγγαµο. 
Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά είκοσι (20) τετραγωνικά µέτρα για καθένα τέκνο που 
βαρύνει τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο. 
[Το τρίτο εδάφιο της περ. ε τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 9 άρθ. 3 Ν. 2873/2000 
(ΦΕΚ Α’ 285)] 
Αν η επιφάνεια της πρώτης κατοικίας υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τ.µ. το ποσό της 
δαπάνης που εκπίπτει περιορίζεται στο µέρος που αυτό αναλογεί επιµεριστικά στη µέχρι των 
εκατόν είκοσι (120) τ.µ. επιφάνεια της κατοικίας. 
δδ) ∆άνεια που χορηγούνται στο φορολογούµενο από τράπεζες, το Ταµείο Παρακαταθηκών 
και ∆ανείων, τα Ταχυδροµικά Ταµιευτήρια και λοιπούς πιστωτικούς οργανισµούς, εφόσον 
οφείλονται από αυτόν, για αναστήλωση, επισκευή, συντήρηση ή εξωραϊσµό διατηρητέων 
κτισµάτων, καθώς και κτισµάτων που βρίσκονται σε περιοχές χαρακτηριζόµενες ως 
παραδοσιακά τµήµατα πόλεων ή ως παραδοσιακοί οικισµοί. 
(εε) Χρέη προς το ∆ηµόσιο από φόρο κληρονοµίας, δωρεάς και γονικής παροχής που 
οφείλονται από αυτόν. Το αφαιρούµενο συνολικό ποσό τόκων της υποπερίπτωσης αυτής δεν 
µπορεί σε καµία περίπτωση να είναι ανώτερο από το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του 
συνολικού οικογενειακού εισοδήµατος, που δηλώνεται µε την αρχική εµπρόθεσµη δήλωση 
του υπόχρεου. 
Οι διατάξεις αυτής της περίπτωσης ισχύουν για τόκους από συµβάσεις δανείων που 
συνάπτονται, καθώς και προκαταβολές που χορηγούνται µέχρι 31η ∆εκεµβρίου 2002. 
[Το ανωτέρω εδάφιο προστέθηκε µε την παρ. 11 του άρθρου 2 Ν. 3091/2002 (ΦΕΚ Α’ 330)] 
Το ποσό της δαπάνης της περίπτωσης αυτής δεν πρέπει να έχει εκπέσει µε βάση άλλη 
διάταξη του παρόντος. 
στ) Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της δαπάνης που καταβλήθηκε από τον υπόχρεο για την 
αγορά µεριδίων µετοχικών και µεικτών αµοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού, εφόσον αυτά δεν 
µεταβιβαστούν για τρία (3) έτη από την αγορά τους. 
Το ποσό της έκπτωσης αφαιρείται από το συνολικό εισόδηµα του έτους µέσα στο οποίο 
συµπληρώνονται τα τρία (3) έτη από την αγορά τους και δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό των 
τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ συνολικά κατά φορολογούµενο. Προϋπόθεση της έκπτωσης 
είναι το ποσό της δαπάνης για την αγορά των µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων να µην 
προέρχεται από ρευστοποιήσεις ήδη υπαρχόντων µετοχικών και µεικτών αµοιβαίων 



κεφαλαίων, αλλά από νέα κεφάλαια. Όταν αγοράζουν αµοιβαία κεφάλαια από κοινού 
περισσότερα πρόσωπα, το ποσό έκπτωσης των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ επιµερίζεται 
ανάλογα µε τον αριθµό τους. 
Με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις η έκπτωση αυτή παρέχεται και επί αγοράς µεριδίων 
µετοχικών και µεικτών αµοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού που είναι συνδεδεµένα µε 
ασφαλιστήρια συµβόλαια ζωής. 
Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για αγορές µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων που 
πραγµατοποιούνται από 1.1.2005 έως 31.12.2009. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας 
και Οικονοµικών µπορεί να παρατείνεται η χρονική περίοδος ισχύος. 
[Η περ. στ τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 2 Ν. 3296/2004 (ΦΕΚ Α’ 
253)] 
ζ) Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της δαπάνης είτε για την αλλαγή εγκατάστασης χρήσης 
καυσίµου από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο είτε για νέα εγκατάσταση φυσικού αερίου, 
ηλιοθερµικών και φωτοβολταϊκών συστηµάτων. Το ποσό που αφαιρείται δεν µπορεί να 
υπερβεί τα πεντακόσια (500) ευρώ. 
[Η περ. ζ τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 2 Ν. 3296/2004 (ΦΕΚ Α’ 
253)] 
[Η περ. η καταργήθηκε µε την περ. 3 άρθρου 1 Ν. 2459/1997 (ΦΕΚ Α’ 17)] 
2. Επίσης, εκπίπτει ως δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά ποσό χιλίων εννιακοσίων(1.900) ευρώ, 
για τον ίδιο το φορολογούµενο και για καθένα από τα πρόσωπα, που συνοικούν µε αυτόν και 
τον βαρύνουν, εφόσον: 
[Το ποσό της παρ. 2 µετατράπηκε ως άνω σε ευρώ, µε την παρ. 11 του άρθρου 9, Ν. 
2948/2001 (ΦΕΚ Α’ 242)] 
α) παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα εφτά τοις εκατό (67%) και πάνω από νοητική 
καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, µε βάση τη γνωµάτευση της οικείας 
πρωτοβάθµιας υγειονοµικής επιτροπής, που εδρεύει σε κάθε νοµό. ∆ε λαµβάνεται υπόψη 
επαγγελµατική ή ασφαλιστική αναπηρία, β) είναι τυφλοί που είναι γραµµένοι στο γενικό 
µητρώο τυφλών, που τηρείται στην οικεία νοµαρχία, 
γ) είναι νεφροπαθείς που τελούν υπό αιµοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή δεν έχουν κάνει 
µεταµόσχευση νεφρού, καθώς και τα πρόσωπα που πάσχουν από µεσογειακή, 
δρεπανοκυτταρική και µικροδρεπανοκυτταρική αναιµία και κάνουν µεταγγίσεις αίµατος. 
[Η περ. γ τίθεται όπως αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.6 άρθ. 1 Ν. 2753/1999 (ΦΕΚ Α’ 
249)] 
δ) είναι ανάπηροι αξιωµατικοί ή οπλίτες, οι οποίοι µε την ιδιότητα του αναπήρου παίρνουν 
σύνταξη από το δηµόσιο ταµείο ή αξιωµατικοί οι οποίοι έχουν τεθεί σε κατάσταση πολεµικής 
διαθεσιµότητας ή αξιωµατικοί που εξαιτίας πολεµικού τραύµατος ή νοσήµατος που επήλθε 
λόγω κακουχιών σε πολεµική περίοδο, βρίσκονται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου ή 
πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 1579/1950(ΦΕΚ 286 Α') και του ν.δ. 
330/1947 (ΦΕΚ 84 Α'). 
ε) είναι θύµατα πολέµου. Θύµατα πολέµου κατά την έννοια του παρόντος είναι τα πρόσωπα 
που λαµβάνουν σύνταξη από πολεµική αιτία. Με τα θύµατα πολέµου εξοµοιώνονται και τα 
πρόσωπα τα οποία ως µέλη οικογενειών αξιωµατικών και οπλιτών, οι οποίοι απεβίωσαν κατά 
την εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας σε ειρηνική περίοδο, δικαιούνται σύνταξη από το 
δηµόσιο ταµείο, 
στ) παίρνουν σύνταξη από το δηµόσιο ταµείο ως ανάπηροι ή θύµατα εθνικής αντίστασης ή 
εµφυλίου πολέµου σύµφωνα µε τις διατάξεις των νόµων 1543/1985 (ΦΕΚ 73 Α') και 
1863/1985 (ΦΕΚ 204 Α'), όπως τροποποιήθηκαν µε το ν. 1976/1991 (ΦΕΚ 184 Α). 
3. Για τη σύζυγο η οποία έχει εισόδηµα, οι δαπάνες των περιπτώσεων β, γ, δ, ε, στ και ζ της 
παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 που αφορούν την ίδια, καθώς και της παραγράφου 2, 
που αφορούν τα τέκνα της από προηγούµενο γάµο, τα χωρίς γάµο τέκνα της, τους γονείς της 
και τους ανήλικους ορφανούς από πατέρα και µητέρα συγγενείς της µέχρι το δεύτερο βαθµό, 
αφαιρούνται από το δικό της εισόδηµα. 
[Η παρ. 3, τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. άρθ. Ν. 3296/2004 (ΦΕΚ Α’ 253)] 
4. Όταν οι σύζυγοι υποχρεούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου5, να υποβάλλουν 
κοινή δήλωση και όταν λόγω θανάτου του ενός από τους συζύγους υποβάλλονται χωριστές 
δηλώσεις, αν ο ένας από τους συζύγους δεν έχει φορολογούµενο εισόδηµα ή αυτό είναι 
κατώτερο από το άθροισµα των ποσών που αφορούν τις δαπάνες της παραγράφου 1, το 
άθροισµα αυτών ή η διαφορά που προκύπτει δεν προστίθεται στις δαπάνες του άλλου 
συζύγου. 



5. Όταν ο ένας από τους συζύγους δεν έχει εισόδηµα φορολογούµενο ή αυτό που έχει είναι 
κατώτερο από το ποσό της δαπάνης της παραγράφου 2, που αφορά αυτόν προσωπικά και 
τα πρόσωπα που τον βαρύνουν, ολόκληρο το ποσό της δαπάνης ή η διαφορά προστίθεται 
στις δαπάνες του άλλου συζύγου. Όταν το σύνολο των δαπανών του ενός συζύγου είναι 
ανώτερο από το φορολογούµενο εισόδηµά του, τότε η διαφορά που προκύπτει και µέχρι το 
ποσό της δαπάνης της παραγράφου 2προστίθεται στις δαπάνες του άλλου συζύγου. 
[Η παρ. 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 14 άρθ. 2 Ν. 3091/2002 (ΦΕΚ Α’ 330)] 
[Η παρ. 6 καταργήθηκε µε την παρ. 16 άρθ. 2 Ν. 3091/2002 (ΦΕΚ Α’ 330)] 
7. Όσοι κατοικούν στην αλλοδαπή και αποκτούν εισόδηµα από πηγή που βρίσκεται στην 
Ελλάδα δεν δικαιούνται τις εκπτώσεις των παραγράφων 1και 2. Αν προκύπτει εισόδηµα, σε 
περιπτώσεις σχολάζουσας κληρονοµίας, επιδικίας ή µεσεγγύησης, δεν υπολογίζονται 
εκπτώσεις. 
8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζονται τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται για την αναγνώριση της συνδροµής των προϋποθέσεων για την αφαίρεση 
των ποσών των δαπανών που ορίζονται από το άρθρο αυτό.» Επίσης, µε κοινές αποφάσεις 
των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι οποίες 
δηµοσιεύονται στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα δικαιολογητικά τα οποία 
απαιτούνται για την απόδειξη του ποσοστού της αναπηρίας. Με τις αποφάσεις των 
προηγούµενων εδαφίων ορίζεται επίσης και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια που είναι 
αναγκαία για την εφαρµογή του άρθρου αυτού. 
[Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 15 άρθ. 2 Ν. 
3091/2002 (ΦΕΚ Α’ 330)] 
 
 

Άρθρο 9 

 
1. Το εισόδηµα που αποµένει µετά την αφαίρεση των δαπανών από το συνολικό εισόδηµα 
του φορολογουµένου υποβάλλεται σε φόρο µε βάση την ακόλουθη κατά περίπτωση κλίµακα: 
(α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
 

Κλιµάκιο 
Εισοδήµατος 

(ευρώ) 

Φορολογικός 
συντελεστής 

% 

Φόρος κλιµακίου 
(ευρώ) 

Σύνολο 
Εισοδήµατος 

(ευρώ) 

Σύνολο 
Φόρου 
(ευρώ) 

11.000 0 0 11.000 0 

2.000 15 300 13.000 300 

10.000 30 3.000 23.000 3.300 

Υπερβάλλον 40    

 
(β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 
 

Κλιµάκιο 
Εισοδήµατος 

(ευρώ) 

Φορολογικός 
συντελεστής 

% 

Φόρος κλιµακίου 
(ευρώ) 

Σύνολο 
Εισοδήµατος 

(ευρώ) 

Σύνολο 
Φόρου 
(ευρώ) 

9.500 0 0 9.500 0 

3.500 15 525 13.000 525 

10.000 30 3.000 23.000 3.525 

Υπερβάλλον 40    

 
Όταν στο εισόδηµα του µισθωτού ή συνταξιούχου περιλαµβάνεται και εισόδηµα από άλλη 
πηγή, το επιπλέον αφορολόγητο ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ του πρώτου 
κλιµακίου της κλίµακας (α), σε σχέση µε το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιµακίου της 
κλίµακας (β) περιορίζεται στο ποσό του µισθού ή της σύνταξης που δηλώνεται, εφόσον το 
ποσό του µισθού ή της σύνταξης είναι µικρότερο από το επιπλέον αυτό αφορολόγητο ποσό. 
[Η κλίµακα του πρώτου εδαφίου και το δεύτερο εδάφιο τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε την 
παρ. 1 άρθ. 1 Ν. 3296/2004 (ΦΕΚ Α’ 253)] 
Η κλίµακα (α) εφαρµόζεται και στις ατοµικές εµπορικές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες 
σε οικισµούς µε πληθυσµό, σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή, κάτω από χίλιους (1.000) 
κατοίκους, εκτός αν οι οικισµοί αυτοί έχουν χαρακτηρισθεί τουριστικοί τόποι. 
[Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε µε το άρθρο 13 Ν. 3220/2004 (ΦΕΚ Α’ 15)] 



2. Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιµακίου των κλιµάκων (α) και (β) της παραγράφου 1 
αυξάνεται κατά χίλια (1.000) ευρώ εάν ο φορολογούµενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει, 
κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ εάν έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν, κατά δέκα χιλιάδες 
(10.000) ευρώ, εάν έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν και κατά χίλια (1.000) ευρώ για καθένα 
τέκνο πάνω από τα τρία. 
Το ποσό µε το οποίο προσαυξάνεται το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιµακίου, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου, µειώνει το ποσό του δεύτερου κλιµακίου και εάν 
αυτό δεν επαρκεί, το ποσό του τρίτου κλιµακίου. 
Εάν ο ένας σύζυγος δεν έχει εισόδηµα ή αυτό που έχει είναι µικρότερο από το αφορολόγητο 
ποσό του πρώτου κλιµακίου της κλίµακας, το αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα ή η 
διαφορά που προκύπτει και µέχρι το αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα προστίθεται 
στο αφορολόγητο ποσό του άλλου συζύγου. 
3. Το ποσό του φόρου που προκύπτει µε βάση την κλίµακα της προηγούµενης παραγράφου 
µειώνεται ως εξής: 
α) Κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού ετήσιου ποσού των εξόδων ιατρικής 
και νοσοκοµειακής περίθαλψης του φορολογουµένου και των λοιπών προσώπων που τον 
βαρύνουν. Το ποσό της µείωσης δεν µπορεί να υπερβεί τα έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ. 
Ως έξοδα ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης θεωρούνται µόνο: 
αα) Οι αµοιβές που καταβάλλονται για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις γενικά, στις οποίες 
περιλαµβάνονται και οι ακτινολογικές και µικροβιολογικές εξετάσεις, οι δαπάνες που 
καταβάλλονται για διαρκή κάλυψη τέτοιων αναγκών, καθώς και η δαπάνη για οδοντοθεραπεία 
και οδοντοπροσθετική. 
[Η υποπερίπτωση αα αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ. 1 άρθ. 1 Ν. 3296/2004 (ΦΕΚ Α’ 
253)] 
ββ) τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται σε νοσηλευτικά ιδρύµατα ή ιδιωτικές κλινικές, στα 
οποία περιλαµβάνονται και τα έξοδα για φαρµακευτική περίθαλψη στο νοσοκοµείο ή στην 
κλινική, 
γγ) οι αµοιβές που καταβάλλονται σε νοσοκόµο για την παροχή υπηρεσιών σε ασθενή κατά 
τη νοσηλεία του σε νοσοκοµείο ή κλινική ή στο σπίτι, 
δδ) η δαπάνη για την αντικατάσταση µελών του σώµατος µε τεχνητά µέλη, καθώς και η 
δαπάνη για την αγορά ή τοποθέτηση στο σώµα του ασθενούς οργάνων, τα οποία είναι 
αναγκαία για τη φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισµού, 
εε) τα έξοδα νοσοκοµειακής περίθαλψης των τέκνων που είναι άγαµα ή διαζευγµένα ή τελούν 
σε κατάσταση χηρείας, εφόσον το ετήσιο φορολογούµενο και απαλλασσόµενο εισόδηµά τους 
δεν υπερβαίνει το ποσό έξι χιλιάδων (6000) ευρώ και πάσχουν από ανίατο νόσηµα, καθώς 
επίσης και µε τις ίδιες προϋποθέσεις η δαπάνη για την περίθαλψη µε οποιονδήποτε τρόπο 
των τυφλών, κωφάλαλων ή διανοητικά καθυστερηµένων τέκνων του φορολογουµένου, όπως 
και η δαπάνη τους για δίδακτρα ή τροφεία που καταβάλλονται γι' αυτά τα τέκνα σε ειδικές για 
την πάθησή τους σχολές ή θεραπευτήρια, 
στ) ποσό ίσο µε το πενήντα τοις εκατό (50%) της δαπάνης που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις 
περίθαλψης ηλικιωµένων, οι οποίες λειτουργούν νόµιµα. 
Στις δαπάνες περιλαµβάνονται και οι δαπάνες για έξοδα ιατρικής και νοσοκοµειακής 
περίθαλψης των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 7 τα οποία συνοικούν µε τον 
φορολογούµενο και παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από 
νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση µε βάση τη γνωµάτευση της 
οικείας πρωτοβάθµιας υγειονοµικής επιτροπής, που εδρεύει σε κάθε νοµό, ή είναι τυφλοί που 
είναι γραµµένοι στο γενικό µητρώο τυφλών, που τηρείται στην οικεία νοµαρχία, στην 
περίπτωση κατά την οποία έχουν αποκτήσει ετήσιο εισόδηµα πάνω από έξι χιλιάδες6000 
ευρώ, κατά το ποσό που τα έξοδα αυτά υπερβαίνουν το πραγµατικό φορολογούµενο ή 
απαλλασσόµενο ετήσιο καθαρό εισόδηµα των προσώπων αυτών. 
[Το ποσό που αναφέρεται στην υποπερίπτωση εε, στ και στο προτελευταίο εδάφιο της 
περίπτωσης α της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του παρόντος νόµου τίθεται όπως αυξήθηκε 
µε την παρ. 1 άρθ. 26 Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ Α’ 312)] 
Επίσης περιλαµβάνονται οι δαπάνες για έξοδα ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης των 
τέκνων που ορίζονται στο άρθρο 7, στην περίπτωση που καταβάλλονται από γονέα που δεν 
συνοικεί µαζί τους λόγω διάζευξης µε τον άλλο γονέα. 
[Το τελευταίο εδάφιο της περ. α προστέθηκε µε την παρ. 3 άρθ. 1 Ν. 3296/2004 (ΦΕΚ Α’ 253)] 
β) Κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) των εξής δαπανών: 
αα) Του ποσού του µισθώµατος που καταβάλλεται ετησίως για κύρια κατοικία του 
φορολογουµένου και της οικογένειάς του. ∆εν δικαιούνται την έκπτωση αυτή όσοι παίρνουν 



στεγαστικό επίδοµα. Οµοίως, δεν δικαιούνται τη µείωση αυτή οι φορολογούµενοι, όταν οι ίδιοι 
ή οι σύζυγοί τους ή τα τέκνα που τους βαρύνουν έχουν πλήρη κυριότητα ή κατοχή, εξ 
ολοκλήρου, σε οικία µε επιφάνεια τουλάχιστον ίση µε εκείνη της µισθωµένης κύριας κατοικίας, 
η οποία βρίσκεται στον ίδιο νοµό µε τη µισθωµένη. Το προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται και 
όταν η πιο πάνω οικία ανήκει εξ αδιαιρέτου είτε στον φορολογούµενο και στη σύζυγό του είτε 
στον φορολογούµενο και στα τέκνα τους που τους βαρύνουν είτε στη σύζυγό του και στα 
τέκνα τους που τους βαρύνουν. 
Του ποσού του µισθώµατος που καταβάλλει ετησίως για τα τέκνα του ο φορολογούµενος που 
µισθώνει κατοικίες για την ικανοποίηση των στεγαστικών αναγκών τους, τα οποία φοιτούν σε 
αναγνωρισµένα σχολεία ή σχολές του εσωτερικού, εφόσον αυτά τον βαρύνουν και εφόσον οι 
κατοικίες που µισθώνονται βρίσκονται στην πόλη που έχει την έδρα της η σχολή ή το σχολείο 
που φοιτούντα τέκνα του και αυτός ή τα τέκνα του δεν έχουν άλλη κατοικία σ' αυτή την πόλη. 
Η περιοχή της Νοµαρχίας Αθηνών, οι ∆ήµοι Βούλας, Βουλιαγµένης της Νοµαρχίας 
Ανατολικής Αττικής, οι ∆ήµοι Αγίου Ιωάννου Ρέντη, ∆ραπετσώνας, Κερατσινίου, Κορυδαλλού, 
Νίκαιας, Πειραιώς, Περάµατος της Νοµαρχίας Πειραιά, θεωρείται ως µία πόλη. 
Η έκπτωση αναγνωρίζεται, µόνο όταν ο φορολογούµενος αναγράψει στις οικείες ενδείξεις της 
ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήµατος τον αριθµό φορολογικού µητρώου του εκµισθωτή. Αν 
πρόκειται για εκµισθωτές που δεν κατοικούν ούτε διαµένουν στην Ελλάδα, µπορεί να 
αναγράφεται ο αριθµός φορολογικού µητρώου του πληρεξούσιου ή νόµιµου εκπροσώπου 
τους. Για τους ανήλικους εκµισθωτές που δεν έχουν αριθµό φορολογικού µητρώου, 
αναγράφεται το αντίστοιχο στοιχείο του προσώπου που έχει την επιµέλεια του ανηλίκου. 
ββ) Του ποσού της δαπάνης για παράδοση κατ' οίκον ιδιαίτερων µαθηµάτων ή για 
φροντιστήρια οποιασδήποτε αναγνωρισµένης εκπαιδευτικής βαθµίδας ή ξένων γλωσσών, το 
οποίο καταβάλλει ετησίως ο φορολογούµενος για κάθε τέκνο που τον βαρύνει ή για τον ίδιο. 
Στη δαπάνη της υποπερίπτωσης αυτής περιλαµβάνεται και η δαπάνη του πρώτου εδαφίου 
που καταβάλλεται ετησίως από γονείς που βρίσκονται σε διάζευξη, για κάθε τέκνο από αυτά 
που ορίζονται στο άρθρο 7, στην περίπτωση που δεν συνοικούν µαζί του. 
[Το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ προστέθηκε µε την παρ. 4 άρθ. 1 Ν. 3296/2004 
(ΦΕΚ Α’ 253)] 
Το ποσό της κάθε δαπάνης, επί της οποίας υπολογίζεται η µείωση, δεν µπορεί να υπερβεί 
ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του αφορολόγητου ποσού του πρώτου κλιµακίου της 
κλίµακας (α) που ισχύει για µισθωτό χωρίς τέκνα. 
Για τον υπολογισµό των ποσών µείωσης του φόρου οι δαπάνες λαµβάνονται διακεκριµένως 
για τον φορολογούµενο και για κάθε τέκνο που τον βαρύνει. 
Το ποσό της κάθε δαπάνης, η οποία υπολογίζεται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους, 
µειώνει το φόρο, µόνο εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση και µερίζεται µεταξύ των 
συζύγων ανάλογα µε το ύψος του εισοδήµατος του καθενός που φορολογείται µε τις γενικές 
διατάξεις, όπως αυτό δηλώθηκε µε την αρχική δήλωση. 
γ) Κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού των δεδουλευµένων τόκων που 
καταβάλλονται από τον φορολογούµενο για: 
αα) Στεγαστικά δάνεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας που χορηγούνται στον 
φορολογούµενο µε υποθήκη ή προσηµείωση από τράπεζες, το Ταµείο Παρακαταθηκών και 
∆ανείων, τα Ταχυδροµικά Ταµιευτήρια και λοιπούς πιστωτικούς οργανισµούς, εφόσον 
οφείλονται από αυτόν και η υποθήκη ή προσηµείωση έχει εγγραφεί σε ακίνητό του ή του 
άλλου συζύγου ή των τέκνων που τους βαρύνουν. 
Σε περίπτωση σύναψης νέου δανείου από ένα από τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα, 
ανεξάρτητα αν είναι το ίδιο µε αυτό που χορήγησε το αρχικό δάνειο ή όχι, µε σκοπό την 
εξόφληση από τον υπόχρεο του παλαιού δανείου, οι δεδουλευµένοι τόκοι του νέου δανείου 
που αντιστοιχούν στο τµήµα αυτού που διατέθηκε για την εξόφληση του ανεξόφλητου 
υπολοίπου του παλαιού στεγαστικού δανείου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο, αναγνωρίζονται για µείωση του φόρου για το χρονικό 
διάστηµα που υπολείπεται από τη χορήγηση του νέου δανείου µέχρι τη λήξη του παλαιού 
δανείου. Για την αναγνώριση της µείωσης πρέπει στο δανειστικό συµβόλαιο του νοµικού 
προσώπου που χορήγησε το νέο δάνειο να αναγράφονται απαραιτήτως ο σκοπός του 
δανείου, το ανεξόφλητο ποσό του παλαιού δανείου, ο χρόνος λήξης του παλαιού δανείου και 
ότι έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσηµείωση µε τις ίδιες προϋποθέσεις που ίσχυαν και για το 
παλαιό δάνειο. 
ββ) Στεγαστικά δάνεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας που χορηγούνται από ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις στους υπαλλήλους τους, εφόσον οφείλονται από αυτούς και η υποθήκη ή 



προσηµείωση έχει εγγραφεί σε ακίνητό τους ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων που τους 
βαρύνουν. 
γγ) Προκαταβολές που χορηγούνται από τα Ταµεία Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και 
Αεροπορίας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.∆. 398/1974(ΦΕΚ 116/Α), για απόκτηση 
πρώτης κατοικίας από τους βοηθηµατούχους αυτών. 
Κατά την εφαρµογή των προηγούµενων υποπεριπτώσεων δεν θεωρείται ότι αποκτάται 
πρώτη κατοικία, αν ο υπόχρεος, ο άλλος σύζυγος και τα τέκνα που τους βαρύνουν, έχουν 
δικαίωµα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης, εξ ολοκλήρου ή επί ιδανικού 
µεριδίου, σε άλλη οικία ή οικίες, εφόσον το άθροισµα της συνολικής επιφάνειας που τους 
αντιστοιχεί υπερβαίνει τα εβδοµήντα (70) τ.µ.. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά είκοσι 
(20) τ.µ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά είκοσι πέντε (25) τ.µ. για το τρίτο και 
καθένα από τα επόµενα τέκνα που βαρύνουν τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο. Αν η επιφάνεια 
της πρώτης κατοικίας υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τ.µ., το ποσό της δαπάνης που 
µειώνει το φόρο περιορίζεται στο µέρος που αναλογεί επιµεριστικά στη µέχρι των εκατόν 
είκοσι (120) τ.µ. επιφάνεια της κατοικίας. 
δδ) ∆άνεια που χορηγούνται στον φορολογούµενο από τράπεζες, το Ταµείο Παρακαταθηκών 
και ∆ανείων, τα Ταχυδροµικά Ταµιευτήρια και λοιπούς πιστωτικούς οργανισµούς, εφόσον 
οφείλονται από αυτόν, για αναστήλωση, επισκευή, συντήρηση ή εξωραϊσµό διατηρητέων 
κτισµάτων, καθώς και κτισµάτων που βρίσκονται σε περιοχές χαρακτηριζόµενες ως 
παραδοσιακά τµήµατα πόλεων ή ως παραδοσιακοί οικισµοί. 
Το ποσοστό της µείωσης της περίπτωσης αυτής υπολογίζεται στους τόκους που αντιστοιχούν 
στο τµήµα του δανείου ως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ. 
Το ποσό της δαπάνης της περίπτωσης αυτής δεν πρέπει να έχει εκπέσει µε βάση άλλη 
διάταξη του παρόντος. 
Οι διατάξεις αυτής της περίπτωσης ισχύουν για τόκους από συµβάσεις δανείων που 
συνάπτονται, καθώς και προκαταβολές που χορηγούνται από 1ης Ιανουαρίου2003 και µετά. 
δ) Κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού της διατροφής που καταβάλλεται από 
τον έναν σύζυγο στον άλλο και επιδικάστηκε ή συµφωνήθηκε µε συµβολαιογραφική πράξη. 
Το ποσό της διατροφής επί της οποίας υπολογίζεται η µείωση φόρου δεν µπορεί να υπερβεί 
τα τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. 
[Η περ. δ τίθεται όπως αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ. 5 άρθ. 1 Ν. 3296/2004 (ΦΕΚ Α’ 
253)] 
∆εν συµπεριλαµβάνονται οι παρακάτω κατηγορίες δαπανών: 
αα) αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 των άρθρων 8 και 23, 
ββ) πραγµατικές δαπάνες που λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό της ετήσιας 
τεκµαρτής δαπάνης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17, 
γγ) αυτές που ορίζονται στις προηγούµενες περιπτώσεις, 
δδ) δαπάνες για αγορά τροφίµων και ποτών, γενικώς, καθώς και καυσίµων, 
εε) δαπάνες για ύδρευση, αποχέτευση, συγκοινωνίες, φωταέριο, παροχή ηλεκτρικού 
ρεύµατος, ασφάλιστρα και τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων, καθώς και για δίδακτρα σε ιδιωτικά 
σχολεία. 
στ) δαπάνες που γίνονται στην αλλοδαπή. 
Αν µόνο ο ένας σύζυγος δηλώνει εισόδηµα από µισθούς ή συντάξεις, ολόκληρο το ποσό της 
µείωσης αφαιρείται από το δικό του φόρο. Αν και οι δύο σύζυγοι δηλώνουν εισόδηµα από 
µισθούς ή συντάξεις, το ποσό της µείωσης µερίζεται µεταξύ τους ανάλογα µε το ύψος του 
εισοδήµατος του καθενός που φορολογείται µε τις γενικές διατάξεις, όπως δηλώθηκε µε την 
αρχική εµπρόθεσµη δήλωσή τους και µειώνει το φόρο που προκύπτει γι' αυτούς. 
Για τη διενέργεια της µείωσης του φόρου πρέπει το συνολικό ποσό των δαπανών που 
καταβλήθηκε για αγαθά και υπηρεσίες να αναγράφεται στην αρχική εµπρόθεσµη δήλωση. 
Τα δικαιολογητικά των δαπανών αυτής της περίπτωσης δεν συνυποβάλλονται µε τη δήλωση 
φορολογίας εισοδήµατος, αλλά φυλάσσονται από τον υπόχρεο, για την επίδειξή τους στην 
αρµόδια φορολογική αρχή, για τρία (3) έτη από το τέλος του οικείου οικονοµικού έτους. 
ε) Για το φορολογούµενο που αποκτά εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες, εφόσον αυτός 
προσφέρει υπηρεσίες ή κατοικεί για εννέα (9) τουλάχιστον µήνες µέσα στο έτος που 
απέκτησε το εισόδηµα αυτό στους Νοµούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάµου 
και ∆ωδεκανήσου, καθώς και σε περιοχή των νοµών Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, 
Φλώρινας, Πέλλης, Κιλκίς, Σερρών και ∆ράµας, η οποία περιλαµβάνεται σε ζώνη βάθους 
είκοσι (20) χιλιοµέτρων από τη µεθοριακή γραµµή, κατά εξήντα (60) ευρώ για κάθε τέκνο που 
τον βαρύνει. 
[Η περ. ε τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 6 άρθ. 1 Ν. 3296/2004 (ΦΕΚ Α’ 253)] 



4. Για τη σύζυγο η οποία έχει εισόδηµα από το οποίο προκύπτει φόρος, οι µειώσεις των 
περιπτώσεων α΄, γ΄ και δ΄ της προηγούµενης παραγράφου που αφορούν την ίδια και των 
περιπτώσεων α΄ και ε΄ της προηγούµενης παραγράφου που αφορούν τα τέκνα της από 
προηγούµενο γάµο, τα χωρίς γάµο τέκνα της, τους γονείς της και τους ανήλικους ορφανούς 
από πατέρα και µητέρα συγγενείς της µέχρι το δεύτερο βαθµό, αφαιρούνται από το δικό της 
φόρο που προκύπτει µε βάση την κλίµακα. Όταν λόγω θανάτου του ενός από τους συζύγους 
υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις, αν στο εισόδηµα του ενός συζύγου δεν προκύπτει φόρος ή 
ο φόρος που προκύπτει είναι κατώτερος από το άθροισµα των µειώσεων των περιπτώσεων 
α΄ έως και ε΄ της προηγούµενης παραγράφου, το άθροισµα αυτών ή η διαφορά που 
προκύπτει δεν µειώνει το φόρο του άλλου συζύγου. 
Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση αυτή, µειώνουν το φόρο του άλλου συζύγου τα ποσά των 
µειώσεων που αφορούν τα έξοδα ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης του ενός συζύγου 
και των λοιπών προσώπων που συνοικούν µαζί του και τον βαρύνουν. Αν µε βάση τη 
φορολογική κλίµακα δεν προκύπτει για τον φορολογούµενο ποσό φόρου ή αυτό που 
προκύπτει είναι µικρότερο από το αθροισµάτων µειώσεων των περιπτώσεων α΄, β΄ και ε΄ της 
προηγούµενης παραγράφου που αφορούν αυτόν προσωπικά και τα πρόσωπα που τον 
βαρύνουν, τότε ολόκληρο το ποσό των µειώσεων των περιπτώσεων αυτών ή η διαφορά που 
προκύπτει, µειώνει το ποσό του φόρου που προκύπτει µε βάση τη φορολογική κλίµακα για 
τον άλλο σύζυγο. Αν το συνολικό ποσό των µειώσεων είναι µεγαλύτερο του φόρου, ο οποίος 
προκύπτει µε βάση τη φορολογική κλίµακα για τον φορολογούµενο και τη σύζυγό του, η 
διαφορά δεν επιστρέφεται ούτε συµψηφίζεται. Το ποσό που αποµένει ύστερα από τις 
µειώσεις αποτελεί το φόρο που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδηµα του 
φορολογουµένου. 
[Η περ. 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 8 άρθ. 1 Ν. 3296/2004 (ΦΕΚ Α’ 253)] 
5. Αν στο συνολικό εισόδηµα περιλαµβάνεται και εισόδηµα από ακίνητα, εκτός από το 
απαλλασσόµενο εισόδηµα από ιδιοκατοίκηση γενικά, το ακαθάριστο ποσό αυτού υποβάλλεται 
και σε συµπληρωµατικό φόρο, ο οποίος υπολογίζεται µε συντελεστή ενάµισι τοις εκατό 
(1,5%). Το ποσό του συµπληρωµατικού φόρου αυτής της παραγράφου δεν µπορεί να είναι 
µεγαλύτερο από το ποσό του φόρου που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδηµα, σύµφωνα 
µε τις παραγράφους 1 έως και 4, κατά περίπτωση. 
[Τα δυο πρώτα εδάφια της παρ. 5 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ. 2 άρθ. 1 Ν. 
3091/2002 (ΦΕΚ Α’ 330)] 
Ειδικώς, ο συντελεστής του πρώτου εδαφίου αυξάνεται σε τρία τοις εκατό (3%) και 
επιβάλλεται στο ακαθάριστο εισόδηµα από ακίνητα που χρησιµοποιούνται ως κατοικίες, 
εφόσον η επιφάνεια καθεµιάς από αυτές υπερβαίνει τα τριακόσια (300) τετραγωνικά µέτρα. 
[Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 8 άρθ. 2 Ν. 2753/1999 
(ΦΕΚ Α’ 249)] 
6. Ειδικά, ο φόρος στις αµοιβές που αποκτά το ιπτάµενο προσωπικό της πολιτικής 
αεροπορίας από την παροχή υπηρεσιών σε αεροσκάφη υπολογίζεται µε αναλογικό 
συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%)στις αµοιβές που αποκτώνται στο ηµερολογιακό έτος 1997, 
δώδεκα και µισό τοις εκατό (12,5%) στις αµοιβές που θα αποκτηθούν στο ηµερολογιακό 
έτος1998 και δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στις αµοιβές που θα αποκτηθούν στο ηµερολογιακό 
έτος 1999 και επόµενα. 
[Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 6 άρθ. 10 Ν. 
2459/1997 (ΦΕΚ Α’ 17)] 
Επίσης, ο φόρος στις αµοιβές που αποκτούν οι αξιωµατικοί του εµπορικού ναυτικού και το 
κατώτερο πλήρωµα από την παροχή υπηρεσιών σε εµπορικά πλοία, υπολογίζεται µε 
αναλογικό συντελεστή έξι τοις εκατό(6%) για τους αξιωµατικούς και τρία τοις εκατό (3%) για το 
κατώτερο πλήρωµα στις αµοιβές που αποκτώνται στο ηµερολογιακό έτος 2002 και επόµενα. 
[Το δεύτερο εδάφιο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 άρθ. 14 Ν. 2992/2002 (ΦΕΚ 
Α’ 54)] 
Αν ο φόρος που εξευρίσκεται µε αυτόν τον τρόπο είναι ανώτερος από το φόρο που 
προκύπτει µε βάση τις παραγράφους 1 έως και 4, το επιπλέον ποσό φόρου επιστρέφεται 
ύστερα από την υποβολή της σχετικής ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος στον 
προϊστάµενο της αρµόδιας οικονοµικής υπηρεσίας. 
[Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε τις παρ. 1 και 3 άρθ. 1 Ν. 
3091/2002 (ΦΕΚ Α’ 330)] 
7. Για να εξευρεθεί ο φόρος που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδηµα των αξιωµατικών 
του εµπορικού ναυτικού και του ιπτάµενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας, σε 
περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά αποκτούν εκτός από τις αµοιβές τους για τις υπηρεσίες 



τους σε εµπορικά πλοία ή ως ιπτάµενοι, αντίστοιχα, και εισοδήµατα από τις κατηγορίες Α' έως 
Ζ' του άρθρου 4 του παρόντος, το ποσό του φόρου που αναλογεί µε βάση τις διατάξεις της 
προηγούµενης παραγράφου αθροίζεται µε το ποσό του φόρου που αναλογεί επιµεριστικά στα 
άλλα εισοδήµατα του υπόχρεου. 
Για την εξεύρεση του φόρου που αναλογεί επιµεριστικά στα άλλα εισοδήµατα του υπόχρεου 
επιµερίζεται ο φόρος που προκύπτει στο συνολικό εισόδηµά του, µε βάση τις διατάξεις των 
παραγράφων 1 έως και 5 ανάλογα µε τα ποσά των αµοιβών του, ως αξιωµατικού των 
εµπορικών πλοίων ή ως ιπτάµενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας και των 
εισοδηµάτων του από τις κατηγορίες Α έως Ζ. 
Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρµόζονται και για το κατώτερο πλήρωµα του 
εµπορικού ναυτικού. 
[Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 προστέθηκε µε την παρ. 2 άρθ. 14 Ν. 2992/2002 (ΦΕΚ Α’ 54) 
8. Από το ποσό του φόρου που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδηµα εκπίπτουν: 
α) Ο φόρος που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 
52 και 54 έως 58 στο εισόδηµα που υπόκειται σε φόρο µέσα στο ίδιο οικονοµικό έτος. 
β) Ο φόρος που αποδεδειγµένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδηµα που προέκυψε 
σε αυτήν µέχρι όµως του ποσού του φόρου που αναλογεί για αυτό το εισόδηµα στην Ελλάδα. 
Για την εξεύρεση του ποσού αυτού του φόρου, το ποσό του φόρου που προκύπτει στην 
Ελλάδα στο συνολικό εισόδηµα ύστερα από την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, 
µειώνεται κατά το ποσό που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού και µερίζεται, 
ανάλογα µε τα δύο τµήµατα του εισοδήµατος στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. 
Εάν το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι µεγαλύτερο από τον 
οφειλόµενο φόρο, η επιπλέον διαφορά επιστρέφεται. 
9. Ο φόρος, που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδηµα ή το υπόλοιπο που αποµένει µετά 
τις εκπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου, καταβάλλεται σε τρεις (3) ίσες δόσεις από τις 
οποίες η πρώτη καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, 
ηµέρα του επόµενου µήνα από τη βεβαίωση του φόρου και η καθεµία από τις επόµενες την 
τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του τρίτου και πέµπτου µήνα, 
αντιστοίχως, από τη βεβαίωση του φόρου. Αν ο φόρος βεβαιώνεται τους µήνες Αύγουστο και 
Σεπτέµβριο του οικείου οικονοµικού έτους, καταβάλλεται σε δύο (2) ίσες δόσεις από τις 
οποίες η πρώτη καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, 
ηµέρα του επόµενου µήνα από τη βεβαίωση του φόρου και η δεύτερη την τελευταία εργάσιµη, 
για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του τρίτου µήνα από τη βεβαίωση του φόρου. Αν ο φόρος 
βεβαιώνεται το µήνα Οκτώβριο του οικείου οικονοµικού έτους και µετά, καταβάλλεται εφάπαξ 
µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του µεθεπόµενου µήνα από 
τη βεβαίωση του φόρου. 
Αν το συνολικό ποσό της οφειλής, η οποία προκύπτει µε βάση την αρχική δήλωση του 
υπόχρεου είναι µέχρι το ποσό των ενενήντα (90) ευρώ για τον ίδιο και για τη σύζυγό του 
αθροιστικά λαµβανόµενο, τούτο θα καταβληθεί µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες 
υπηρεσίες, ηµέρα του µεθεπόµενου µήνα από τη βεβαίωση του φόρου. 
[Το ανωτέρω ποσό των ενενήντα (90) ευρώ τίθεται όπως µετατράπηκε µε τις παρ. 21-22 άρθ. 
11 Ν. 2948/2001 (ΦΕΚ Α’ 242)] 
Όταν ο οφειλόµενος µε βάση την εµπρόθεσµη δήλωση φόρος καταβάλλεται εφάπαξ µέσα 
στην προθεσµία της πρώτης δόσης, ανεξάρτητα αν βεβαιώθηκε σε µία ή περισσότερες 
δόσεις, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συµβεβαιούµενων µε αυτόν 
οφειλών έκπτωση ενάµισι τοις εκατό (1,5%). Όταν η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά µέσω 
διαδικτύου, εκτός από την έκπτωση του προηγούµενου εδαφίου, παρέχεται έκπτωση ενάµισι 
τοις εκατό (1,5%) στο συνολικό ποσό της οφειλής και µέχρι του ποσού των εκατό δεκαοκτώ 
(118) ευρώ, ανεξάρτητα από τον αριθµό των δόσεων. 
[Το πέµπτο και έκτο εδάφιο τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ. 4 άρθ. 13 Ν. 
2992/2002 (ΦΕΚ Α’ 54)] 
Κατά την καταβολή του φόρου που προκύπτει µε βάση τροποποιητική δήλωση παρέχεται 
έκπτωση ποσοστού ενάµιση τοις εκατό (1,5%) στο σύνολο της νέας οφειλής, εφόσον αυτή 
είναι µικρότερη από την αρχική και ο υπόχρεος κατέβαλε την αρχική οφειλή και έτυχε 
παρόµοιας έκπτωσης ή κατέβαλε µέσα στην προθεσµία της πρώτης δόσης ποσό της αρχικής 
οφειλής που καλύπτει σε ποσοστά το ενενήντα οκτώ και ήµισυ τοις εκατό (98,5%) της νέας 
οφειλής, εφόσον το λάθος οφείλεται σε υπαιτιότητα της φορολογικής αρχής. 
10. Όσοι κατοικούν στην αλλοδαπή και αποκτούν εισόδηµα από πηγή που βρίσκεται στην 
Ελλάδα, στο ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στο πρώτο κλιµάκιο της φορολογικής κλίµακας 



της παραγράφου 1 προστίθεται ο φόρος, ο οποίος προκύπτει µε την εφαρµογή του 
αναλογικού συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%). 
[Το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 23 άρθ. 11 Ν. 
2948/2001 (ΦΕΚ Α’ 242)] 
Η διάταξη αυτής της παραγράφου δεν εφαρµόζεται για κατοίκους των χωρών - µελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτούν εισόδηµα στην Ελλάδα πλέον του ενενήντα τοις εκατό 
(90%) του συνολικού εισοδήµατός τους. 
[Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 12 Ν. 2459/1997 (ΦΕΚ A’ 17)] 
11. Όσοι κατοικούν στην αλλοδαπή και αποκτούν εισόδηµα από πηγή που βρίσκεται στην 
Ελλάδα δεν δικαιούνται τις µειώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3. Από τη διάταξη 
αυτή εξαιρούνται οι κάτοικοι των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτούν 
εισόδηµα στην Ελλάδα πλέον του ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνολικού εισοδήµατός 
τους. 
[Η παρ. 11 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε τις παρ. 1 και 5 άρθ. 1 Ν. 3091/2002 (ΦΕΚ Α’ 
330)] 
12. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζονται τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται για την αναγνώριση της συνδροµής των προϋποθέσεων για τη µείωση του 
φόρου που ορίζεται από το άρθρο αυτό. Επίσης, µε κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Υγείας και Πρόνοιας καθορίζονται τα δικαιολογητικά τα οποία 
απαιτούνται για την απόδειξη του ποσοστού αναπηρίας. Με τις αποφάσεις των 
προηγούµενων εδαφίων ορίζεται επίσης και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή του 
άρθρου αυτού. 
[Η παρ. 12 προστέθηκε µε την παρ. 6 άρθ. 1 Ν. 3091/2002 (ΦΕΚ Α’ 330)] 
 
 

Άρθρο 10 
Φορολογία του εισοδήµατος των εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν 

επιχείρηση ή επάγγελµα 
 
1. Τα καθαρά κέρδη των υποχρέων που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2, 
όπως αυτά προσδιορίζονται µε βάση τις διατάξεις αυτού του νόµου, φορολογούνται µε 
συντελεστή: 
α) Είκοσι τοις εκατό (20%), προκειµένου για οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρίες και για τις 
κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα. 
β) Είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) προκειµένου για κοινοπραξίες της παραγράφου 2 του 
άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και για αστικές εταιρίες, συµµετοχικές και αφανείς 
εταιρίες. 
[Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ. 1 άρθρο 3 
Ν.3296/2004 (ΦΕΚ Α’ 253)] 
Από τα καθαρά κέρδη των παραπάνω προσώπων, προκειµένου να υπολογισθεί ο φόρος 
εισοδήµατος, εκπίπτουν τα κέρδη τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται 
αυτοτελώς, καθώς και τα κέρδη τα οποία προέρχονται από µερίσµατα ηµεδαπών ανωνύµων 
εταιρειών ή συνεταιρισµών ή από αµοιβαία κεφάλαια ή από µερίδια εταιρείας περιορισµένης 
ευθύνης ή από τη συµµετοχή σε υπόχρεους που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 
2. 
Ειδικά, προκειµένου για τις οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες και κοινωνίες 
κληρονοµικού δικαίου, στις οποίες µεταξύ των κοινωνιών περιλαµβάνονται και ανήλικοι, από 
τα κέρδη που αποµένουν ύστερα από την εφαρµογή των διατάξεων του προηγούµενου 
εδαφίου αφαιρείται επιχειρηµατική αµοιβή για µέχρι τρεις (3) οµόρρυθµους εταίρους φυσικά 
πρόσωπα ή µέχρι τρεις (3) κοινωνούς φυσικά πρόσωπα, µε τα µεγαλύτερα ποσοστά 
συµµετοχής. 
Σε περίπτωση περισσοτέρων µε ίσα ποσοστά συµµετοχής, οι δικαιούχοι επιχειρηµατικής 
αµοιβής καθορίζονται από την εταιρία ή κοινωνία και δηλώνονται µε την οικεία αρχική ετήσια 
δήλωσή της. 
[Το τέταρτο εδάφιο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.2 άρθ.1 Ν.2954/2001 (ΦΕΚ Α’ 
255)] 
Τα ποσοστά αυτά δεν ισχύουν για τις εταιρίες του άρθρου 13 του ν. 718/1977 (ΦΕΚ 304 Α'). 
Η επιχειρηµατική αµοιβή προσδιορίζεται µε την εφαρµογή του ποσοστού συµµετοχής αυτού 
του εταίρου ή κοινωνού στο πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών των κερδών της εταιρίας ή 
κοινωνίας που δηλώθηκαν µε την οικεία ετήσια δήλωσή της. 



[Το έκτο εδάφιο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 άρθ. 1 Ν.2954/2001 (ΦΕΚ Α’ 
255)] 
Σε περίπτωση συµµετοχής του υπόχρεου φυσικού προσώπου, ως οµόρρυθµου εταίρου ή 
κοινωνού σε περισσότερες εταιρίες ή κοινωνίες, αυτός δικαιούται επιχειρηµατική αµοιβή, µόνο 
από εκείνη που δηλώνει τα µεγαλύτερα καθαρά κέρδη. 
[Το έβδοµο εδάφιο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 6 άρθ. 3 Ν.3296/2004 (ΦΕΚ Α’ 
255)] 
Με την επιβολή αυτού του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, επί των κερδών 
αυτών,των προσώπων που συµµετέχουν σε αυτούς τους υποχρέους.  
2. Αν στο συνολικό εισόδηµα περιλαµβάνεται και εισόδηµα από ακίνητα, το ακαθάριστο ποσό 
αυτού υποβάλλεται και σε συµπληρωµατικό φόρο ο οποίος υπολογίζεται µε συντελεστή τρία 
τοις εκατό (3%). Το ποσό του συµπληρωµατικού φόρου αυτής της παραγράφου δεν µπορεί 
να είναι µεγαλύτερο από το ποσό του φόρου που αναλογεί στο συνολικό εισόδηµα του 
υποχρέου, σύµφωνα µε την παράγραφο 1. 
3. Από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί στο φορολογούµενο εισόδηµα και του 
συµπληρωµατικού φόρου εκπίπτουν: 
α) Ο φόρος που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 
52, 54, 55 και 58 στο εισόδηµα που υπόκειται σε φόρο µε βάση αυτό το άρθρο. 
β) Ο φόρος που αποδεδειγµένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδηµα που προέκυψε 
σε αυτήν και υπόκειται σε φόρο. Ο φόρος αυτός σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να είναι 
ανώτερος από το ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισόδηµα αυτό στην Ελλάδα. 
4. Όταν το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι µεγαλύτερο από το 
ποσό του φόρου που αναλογεί, τούτο συµψηφίζεται στο τυχόν υπόλοιπο ποσό που 
προκύπτει για βεβαίωση. 
5. Για την εξεύρεση του συνολικού καθαρού φορολογητέου εισοδήµατος των υπόχρεων της 
παρ. 4 του άρθρου 2, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 7 του 
άρθρου 4. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'  
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 
 

Άρθρο 11 
Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήµατος από ακίνητα 

 
Επιβάλλεται αυτοτελώς φορολογία µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), στον οποίο 
περιλαµβάνεται ο φόρος εισοδήµατος, τα τέλη χαρτοσήµου και η εισφορά Ο.Γ.Α. στο 
χαρτόσηµο, στο ακαθάριστο εισόδηµα από εκµίσθωση κοινόχρηστων χώρων, γενικώς, σε 
οικοδοµές, που από τον κανονισµό της οροφοκτησίας ανήκουν στους ιδιοκτήτες των 
διηρηµένων ιδιοκτησιών της. ιδιοκτησιών της. 
Το ποσό του φόρου που αναλογεί αποδίδεται από το διαχειριστή της πολυκατοικίας µε 
δήλωση, η οποία υποβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, 
ηµέρα του µήνα ∆εκεµβρίου του οικείου έτους, στη δηµόσια οικονοµική υπηρεσία στην 
περιφέρεια της οποίας βρίσκεται το εκµισθούµενο ακίνητο. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται σε 
τρία αντίτυπα από τα οποία το πρώτο κατατίθεται στην αρµόδια φορολογική αρχή και τα άλλα 
δύο, αφού θεωρηθούν, παραδίδονται στον υπόχρεο. Τα αντίτυπα αυτά αντικαθιστούν τα 
πιστοποιητικά που απαιτούνται από οποιαδήποτε αρχή ή ενδιαφερόµενο, για την απόδειξη 
της εκπλήρωσης της φορολογικής υποχρέωσης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, 
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται το περιεχόµενο της 
δήλωσης απόδοσης αυτού του φόρου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή 
αυτής της παραγράφου. 
 
 

Άρθρο 12 
Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήµατος από κινητές αξίες 

 
1. Επιβάλλεται φόρος εισοδήµατος στους τόκους, οι οποίοι αποκτώνται από φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα, ενώσεις προσώπων ή οµάδες περιουσίας, χωρίς να εξετάζεται η ιθαγένεια και ο 
τόπος που διαµένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους και προκύπτουν στην Ελλάδα από: 



α) Οποιαδήποτε µορφή κατάθεσης, περιλαµβανοµένων και των πιστοποιητικών καταθέσεων, 
σε τράπεζα ή ταµιευτήριο, που είναι στην Ελλάδα. 
β) Οποιαδήποτε µορφή κατάθεσης στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 
(γ) Οµόλογα ή άλλους έντοκους τίτλους, γενικώς, τραπεζών ή ασφαλιστικών επιχειρήσεων, 
ανεξάρτητα από το αν είναι διαπραγµατεύσιµοι ή µη στο Χρηµατιστήριο). 
[Το εδάφιο γ' καταργήθηκε µε την παρ.6 άρθ. 1 Ν.2954/2001 (ΦΕΚ Α’ 255)] 
δ) Οµολογιακά δάνεια επιχειρήσεων, εφόσον έχουν τύχει των απαλλαγών του ν.δ. 3746/1957 
(ΦΕΚ 173 Α'). 
Για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου θεωρούνται τόκοι καταθέσεων 
και τα εισοδήµατα που προκύπτουν από πράξεις, όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις της 
παραγράφου 7 του άρθρου 15 του Ν. 3632/1928 (ΦΕΚ 137 Α'), που προστέθηκαν µε το 
άρθρο 74 του Ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α') και όπως ισχύουν µετά την αντικατάστασή τους µε 
την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του Ν. 2651/1998 (ΦΕΚ 248 Α'),τα οποία λαµβάνουν οι 
δικαιούχοι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών 
καθορίζεται η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των 
διατάξεων του προηγουµένου εδαφίου. 
[Τα τελευταία εδάφια προστέθηκαν µε την παρ.7 άρθ. 2 ΠΝΠ της 21.12.2001] 
2. Ο φόρος υπολογίζεται στο ποσό των τόκων που προκύπτουν µε συντελεστή δέκα τοις 
εκατό (10%). 
Ο φόρος αυτός παρακρατείται από τον οφειλέτη των τόκων κατά το χρόνο που γίνεται ο 
εκτοκισµός της κατάθεσης ή από εκείνον που καταβάλλει τους τόκους, κατά την εξαργύρωση 
των τοκοµεριδίων 
[Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.2 άρθ. 8 
Ν.3296/2004 (ΦΕΚ Α’ 253)] 
Ειδικώς, για οµόλογα χωρίς κουπόνια (ZERO COUPON) ο φόρος υπολογίζεται κατά την 
έκδοση τους.  
Με την παρακράτηση του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των υποχρέωντου 
άρθρου 2, των ηµεδαπών και αλλοδαπών τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων, 
καθώς και των υπόχρεων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του 
άρθρου 101. 
[Το τελευταίο εδάφιο της παρ.2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 άρθ. 3 
Ν.3091/2002 (ΦΕΚ Α’ 330)] 
3. Ο κατά τα ανωτέρω παρακρατούµενος φόρος αποτελεί έσοδο του οικονοµικού έτους επι 
του οποίου υπολογίστηκαν οι τόκοι, βεβαιώνεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του 
µηνός ∆εκεµβρίου του έτους αυτού και αποδίδεται µε εφάπαξ καταβολή στο ∆ηµόσιο, µε την 
υποβολή δήλωσης, από τον οφειλέτη των τόκων ή από εκείνον που εξαργύρωσε τα 
τοκοµερίδια, στη δηµόσια οικονοµική υπηρεσία στην περιφέρεια της οποίας αυτός έχει την 
έδρα του κεντρικού, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από το τέλος του µήνα που 
υπολογίστηκαν οι τόκοι. 
Ειδικώς:  
α) Ο φόρος που αναλογεί στα οµόλογα χωρίς κουπόνια αποδίδεται στο ∆ηµόσιο µέσα σε ένα 
(1) µήνα από τη διάθεσή τους στους ενδιαφεροµένους. 
β) Τα πιστωτικά ιδρύµατα, που υπολογίζουν τους τόκους εφάπαξ κατ' έτος, υποχρεούνται 
στην υποβολή προσωρινής δήλωσης και στην απόδοση του αντίστοιχου φόρου µέσα σε 
προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών άπα το τέλος του µήνα στον οποίο υπολογίστηκαν οι 
τόκοι. Η οριστική δήλωση υποβάλλεται µέσα σε πέντε (5) µήνες από το τέλος του µήνα στον 
οποίο υπολογίστηκαν οι τόκοι µαζί µε την τυχόν θετική διαφορά φόρου. Στην περίπτωση 
αρνητικής διαφοράς ο φόρος επιστρέφεται στο πιστωτικό Ίδρυµα ως αχρεωστήτως 
καταβληθείς. 
4. Η δήλωση περιέχει τα στοιχεία του υπόχρεου απόδοσης του φόρου, το συνολικό ποσό των 
τόκων, το µήνα υπολογισµού των τόκων των καταθέσεων ή της εξαργύρωσης των 
τοκοµεριδίων, καθώς και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε και αποδίδεται στο 
∆ηµόσιο. 
5. Οι διατάξεις των άρθρων 65, 66, 68, 70, 74, 75, 84, 85, 86, 87 και 88, καθώς και της 
περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 93, εφαρµόζονται αναλόγως, για τη διαδικασία 
υποβολής των δηλώσεων, ελέγχου αυτών και βεβαίωσης του φόρου που επιβάλλεται µε αυτό 
το άρθρο. 
6. Η κατά τα ανωτέρω επιβολή του φόρου δεν συνεπάγεται την άρση του απορρήτου των 
καταθέσεων στις τράπεζες, όπως αυτό ισχύει σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  



7. Εξαιρούνται από τη φορολογία που επιβάλλεται µε αυτό το άρθρο οι τόκοι που 
προκύπτουν από: α) Οποιαδήποτε µορφή κατάθεσης µη µόνιµων κατοίκων Ελλάδας σε 
τράπεζες που είναι στην Ελλάδα ή το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, εφόσον το ποσό αυτών είναι 
σε ξένο νόµισµα. β) Εκούσιες καταθέσεις όψεως ταµιευτηρίου µη µόνιµων κατοίκων Ελλάδας 
στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, εφόσον το ποσό αυτών είναι σε ξένο νόµισµα. γ) 
Καταθέσεις στεγαστικού ταµιευτηρίου» εφόσον το προϊόν τους χρησιµοποιείται αποκλειστικά 
για την εξασφάλιση στεγαστικού δανείου προς απόκτηση πρώτης κατοικίας του 
φορολογουµένου. δ) [Η περ. δ' καταργήθηκε για τόκους που κτώνται από 1.1.1998 και µετά µε 
την παρ.2 άρθ. 6 Ν.2579/1998 (ΦΕΚ Α’ 31)] ε) Καταθέσεις τραπεζών και πιστωτικών 
ιδρυµάτων που λειτουργούν µε τη µορφή αµιγούς πιστωτικού συνεταιρισµού του ν.1667/1986 
(ΦΕΚ 196 Α') σε άλλες τράπεζες, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και οι υποχρεωτικές ή µη 
καταθέσεις αυτών στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και από καταθέσεις του Ταχυδροµικού 
Ταµιευτηρίου και του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων στην Τράπεζα της Ελλάδος. 
στ)Οµόλογα ή οµολογιακά δάνεια γενικά, που έχουν εκδοθεί ή έχουν συναφθεί µέχρι και την 
31η ∆εκεµβρίου 1990, καθώς και οι τόκοι από οµολογιακά δάνεια σε συνάλλαγµα, που 
εκδίδονται από την Τράπεζα της Ελλάδος από την lη Ιανουαρίου 1991 και µέχρι και την 31η 
∆εκεµβρίου 1996. ζ) [Η περ. ζ' καταργήθηκε για τόκους που κτώνται από 1.1.1998 και µετά µε 
την παρ.2 άρθ. 6 Ν.2579/1998 (ΦΕΚ Α’ 31)] η) Προθεσµιακές καταθέσεις σε ξένο νόµισµα, 
που έχουν συναφθεί από µόνιµους κατοίκους Ελλάδος µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 1996 και για 
το χρονικό διάστηµα µέχρι την πρώτη ανανέωσή τους µετά από αυτή την ηµεροµηνία. θ) 
Προθεσµιακές καταθέσεις σε δραχµές που προέρχονται από εισαγωγή συναλλάγµατος που 
έχουν συναφθεί από µη κατοίκους Ελλάδας µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 1997 και για το χρονικό 
διάστηµα µέχρι την πρώτη ανανέωσή τους µετά από αυτή την ηµεροµηνία [Η περ. θ' 
προστέθηκε µε την παρ.1 άρθ.6 Ν.2579/1998 (ΦΕΚ Α’ 31)] 
[H παρ.7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.7 άρθ. 10 Ν.2459/1997 (ΦΕΚ Α’ 17)] 
8. Οµοίως, επιβάλλεται φόρος εισοδήµατος στους τόκους, οι οποίοι αποκτώνται από φυσικά ή 
νοµικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων ή οµάδες περιουσίας, χωρίς να εξετάζεται η ιθαγένεια 
και ο τόπος που διαµένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους και προκύπτουν από εθνικά 
δάνεια που εκδίδονται µε έντοκα γραµµάτια ή οµολογίες από την 1η Ιανουαρίου 1997 και 
µετά. Ο φόρος υπολογίζεται µε συντελεστή επτά και µισό τοις εκατό (7,5%) στο ποσό των 
τόκων που προκύπτουν από τους πιο πάνω τίτλους από 1ης Ιανουαρίου 1997 και µε 
συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) στο ποσό των τόκων που προκύπτουν από τους πιο πάνω 
τίτλους οι οποίοι εκδίδονται από τις 3 Ιανουαρίου 1998 και µετά. Επίσης, µε το συντελεστή 
δέκα τοις εκατό (10%) φορολογούνται και οι τόκοι που προκύπτουν από ανανεώσεις 
εκδοθέντων έντοκων γραµµατίων που πραγµατοποιήθηκαν µετά την 2α Ιανουαρίου 1998. 
Ο φόρος αυτός για τα έντοκα γραµµάτια του Ελληνικού ∆ηµοσίου, που εκδίδονται µε 
φυσικούς τίτλους ή µε τη µορφή αυλών τίτλων, προεισπράττεται κατά την έκδοσή τους, ενώ 
για τα οµόλογα ο φόρος παρακρατείται κατά το χρόνο της εξαργύρωσης των τοκοµεριδίων 
τους ή κατά τη λήξη τους, όταν πρόκειται για οµόλογα χωρίς τοκοµερίδια (ΖΕΑΟ CΟUΡΟΝ). 
Σε περίπτωση σιωπηρής ανανέωσης έντοκων γραµµατίων, για τους τόκους που προκύπτουν 
στο διάστηµα που διαρκεί η ανανέωση, γίνεται παρακράτηση του φόρου που αναλογεί κατά 
το χρόνο της εξόφλησής τους. Με τον προεισπραττόµενο ή παρακρατούµενο κατά περίπτωση 
φόρο, πιστώνεται ο τηρούµενος στην Τράπεζα της Ελλάδος οικείος λογαριασµός του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου. 
Φόρος µε τον ίδιο ως άνω συντελεστή επιβάλλεται και στους τόκους, οι οποίοι αποκτώνται 
από τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής και προκύπτουν από 
έντοκους τίτλους που εκδίδονται στην Ελλάδα µε τις εγκρίσεις που προβλέπει η κείµενη 
νοµοθεσία, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το ∆ιεθνή Οργανισµό 
Χρηµατοδοτήσεως, τη ∆ιεθνή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως, την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως και την Ασιατική Τράπεζα Αναπτύξεως. Ο 
φόρος αυτός παρακρατείται κατά το χρόνο λήξης και εξόφλησης των τοκοµεριδίων τους ή 
κατά τη λήξη των τίτλων, όταν πρόκειται για οµόλογα χωρίς τοκοµερίδια, από το διαχειριστή 
εκάστου δανείου ή από το νόµιµο εκπρόσωπο του εκδότη στην Ελλάδα ή από άλλο 
εξουσιοδοτηµένο προς τούτο πρόσωπο. Ο παρακρατούµενος φόρος του προηγούµενου 
εδαφίου αποδίδεται µε εφάπαξ καταβολή στο ∆ηµόσιο, µε την υποβολή δήλωσης, από το 
πρόσωπο που διενήργησε την παρακράτηση, στη ∆.Ο.Υ. στην περιφέρεια της οποίας αυτό 
έχει την έδρα του, µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του επόµενου µήνα που έγινε η 
παρακράτηση του φόρου. 
Με την προείσπραξη ή την παρακράτηση του φόρου της παραγράφου αυτής εξαντλείται η 
φορολογική υποχρέωση των υπόχρεων του άρθρου 2, των ηµεδαπών και αλλοδαπών 



τραπεζικών και ασφαλιοτικών επιχειρήσεων, καθώς και των υπόχρεων της περίπτωσης γ΄ της 
παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 101, µε την επιφύλαξη των οριζόµενων 
από τις διατάξεις των άρθρων 99 και 106.  
Επίσης, για τη φορολογία των τόκων της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται ανάλογα οι 
διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου αυτού.» 
[Η παρ. 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.2 άρθ. 3 Ν.3091/2002 (ΦΕΚ Α’ 330)] 
9. Εξαιρούνται από τη φορολογία που επιβάλλεται µε την προηγούµενη παράγραφο οι τόκοι 
που προκύπτουν από: α) Οµόλογα που έχουν εκδοθεί µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου 1996» 
ανεξάρτητα αν η διάρκεια αυτών είναι ετήσια ή µεγαλύτερης χρονικής διάρκειας. β) Έντοκα 
γραµµάτια που έχουν εκδοθεί µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 1996. Τόκοι όµως που προκύπτουν 
από ανανεώσεις εκδοθέντων έντοκων γραµµατίων» εφόσον η ανανέωση αυτών γίνεται µετά 
την 1η Ιανουαρίου 1997, υπόκεινται σε φορολογία εισοδήµατος κατά τις διατάξεις της 
προηγούµενης παραγράφου. γ) Οµολογιακά δάνεια που εκδίδει από 1ης Ιανουαρίου 1997 και 
µετά το Ελληνικό ∆ηµόσιο στο εξωτερικό [Η περ.γ' προστέθηκε µε το άρθρο 29 του 
Ν.2592/1998 (ΦΕΚ Α’ 57)] 
[Οι παρ.8 και 9 προστέθηκαν µε την παρ.1 άρθρου 11 Ν. 2459/1997 (ΦΕΚ Α’ 17)]  
11. Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήµατος οι τόκοι Οµολογιακών ∆ανείων του ∆ηµοσίου µε 
διάρκεια δύο (2) ετών ή και µεγαλύτερη, υπό την προϋπόθεση ότι ο αρχικός κάτοχος των 
τίτλων των δανείων αυτών διακρατεί τόσο τα σώµατα αυτών όσο και τα τοκοµερίδιά τους, 
µέχρι την ηµεροµηνία λήξης τους. Αρχικός κάτοχος των τίτλων θεωρείται εκείνο το φυσικό ή 
νοµικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων ή οµάδα περιουσίας που κατέχει τους τίτλους (σώµα 
κα τοκοµερίδια) των Οµολογιακών ∆ανείων του Ελληνικού ∆ηµοσίου κατά τη δέκατη εργάσιµη 
ηµέρα µετά την έκδοσή τους. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται 
οι προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της διακράτησης των τίτλων αυτών από τους αρχικούς 
κατόχους τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια που είναι απαραίτητη για την 
εφαρµογή της ως άνω διάταξης. 
[Η παρ.11 προστέθηκε µε την παρ.2 του άρθρου 15 του Ν. 2628/1998 (ΦΕΚ Α’ 151)] 
12. Απαλλάσσόνται του φόρου εισοδήµατος οι τόκοι ων Εντόκων Γραµµατίων του Ελληνικού 
∆ηµοσίου που εκδίδονται από την 1η Ιανουαρίου 2003, υπό την προϋπόθεση ότι ο αρχικός 
κάτοχος των τίτλων αυτών είναι φυσικό πρόσωπο κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αποκτά τους τίτλους µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την επόµενη ηµέρα της 
έκδοσης τους και τους διακρατεί µέχρι την ηµεροµηνία λήξης τους. 
Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήµατος οι τόκοι των Οµολογιακών ∆ανείων του Ελληνικού 
∆ηµοσίου που εκδίδονται από την 1 η Ιανουαρίου 2003, υπό την προϋπόθεση ότι ο αρχικός 
κάτοχος των τίτλων αυτών είναι φυσικό πρόσωπο κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αποκτά τους τίτλους µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την επόµενη ηµέρα της 
έκδοσης τους ή επανέκδοσης τους και διακρατεί τόσο τα σώµατα αυτών όσο και τα 
τοκοµερίδιά τους µέχρι την ηµεροµηνία λήξης τους. 
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζονται τα κριτήρια και οι 
προϋποθέσεις για τη διάθεση, την απόκτηση και διασφάλιση της διακράτησης των τίτλων 
αυτών από τους αρχικούς κατόχους τους, καθώς και κάθε άλλο θέµα που είναι απαραίτητο 
για την εφαρµογή της διάταξης αυτής. 
[Η παρ.12 προστέθηκε µε το άρθρο 37 Ν.3130/2003 (ΦΕΚ Α’ 76)] 
  
  

Άρθρο 13 
Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήµατος από επιχειρήσεις ή επαγγέλµατα 

 
1. Φορολογείται αυτοτελώς λογιζόµενο ως εισόδηµα: 
α) Με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη 
µεταβίβαση: αα) Ολόκληρης επιχείρησης µε τα άυλο στοιχεία αυτής, όπως αέρας, επωνυµία, 
σήµα, προνόµια κτλ. ή υποκαταστήµατος επιχείρησης, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις 
της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. ββ) Εταιρικών µερίδων ή 
µεριδίων ποσοστών συµµετοχής σε κοινωνία αστικού δικαίου που ασκεί επιχείρηση ή 
επάγγελµα ή σε κοινοπραξία, εκτός κοινοπραξίας τεχνικών έργων, της παραγράφου 2 του 
άρθρου 2 του κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 
Με µεταβίβαση εταιρικών µερίδων ή µεριδίων εξοµοιώνεται και η µη συµµετοχή εταίρου στην 
αύξηση του κεφαλαίου προσωπικής εταιρίας ή εταιρίας περιορισµένης ευθύνης. 
[Η περ.ββ' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 άρθ.3 Ν.2753/1999 (ΦΕΚ Α’ 249)]  



Αν µεταβιβασθεί από επαχθή αιτία ατοµική επιχείρηση ή µερίδιο οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης 
εταιρείας, από γονέα προς τα τέκνα του ή από σύζυγο σε σύζυγο, λόγω συνταξιοδότησης του 
µεταβιβάζοντος, ο συντελεστής φορολογίας της περίπτωσης αυτής µειώνεται από 20% σε 
10%, για µεταβιβάσεις που γίνονται µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2000. Μεταβιβάσεις που γίνονται 
µετά το χρόνο αυτόν δεν υπόκεινται σε φόρο υπεραξίας. 
[Η παραπάνω παράγραφος προστέθηκε µε την παρ.12 άρθ.3 Ν.2753/1999 (ΦΕΚ Α’ 249)] 
Προκειµένου για µεταβιβάσεις από επαχθή αιτία στοιχείων των παραπάνω υποπεριπτώσεων 
αα΄ και ββ΄ σε δικαιούχους που υπάγονται στην Α ή Β κατηγορία του άρθρου 29 του Ν. 
2961/2001 (ΦΕΚ Α’ 266), η πραγµατική αξία πώλησης αυτών φορολογείται αυτοτελώς µε 
συντελεστή ένα και δύο δέκατα τοις εκατό (1,2%) και δύο και τέσσερα δέκατα τοις εκατό 
(2,4%), αντίστοιχα. 
[Η περ. α' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 άρθ.15 Ν.2459/1997 (ΦΕΚ Α’ 17)] 
β) Με συντελεστή «είκοσι» τοις εκατό (20%) κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από την 
εκχώρηση ή µεταβίβαση αυτοτελώς κάθε δικαιώµατος, το οποίο είναι συναφές µε την άσκηση 
της επιχείρησης ή του επαγγέλµατος, όπως του δικαιώµατος της µίσθωσης ή υποµίσθωσης ή 
του προνοµίου ή του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας και άλλων παρόµοιων δικαιωµάτων, καθώς 
και της άδειας κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχηµάτων ή µοτοσικλετών δηµόσιας χρήσης 
που µεταβιβάζονται. Με εκχώρηση εξοµοιώνεται και η παραίτηση από µισθωτικά δικαιώµατα. 
Ο δικαιούχος του κέρδους ή της ωφέλειας, που προκύπτει από την εφαρµογή αυτής της 
παραγράφου, επιβαρύνεται µε τον οικείο φόρο και καταβάλλει αυτόν εφάπαξ µε την υποβολή 
δήλωσης στην αρµόδια δηµόσια οικονοµική υπηρεσία της περιφέρειας όπου βρίσκεται η έδρα 
της επιχείρησης της οποίας µεταβιβάζεται ή εκχωρείται το περιουσιακό στοιχείο, πριν από τη 
µε οποιονδήποτε τρόπο µεταβίβαση ή εκχώρηση του οικείου περιουσιακού στοιχείου.Η 
σχετική δήλωση υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα από τα οποία τα δύο (2) επιστρέφονται 
θεωρηµένα στο δικαιούχο του κέρδους ή της ωφέλειας. Εάν η οικεία πράξη µεταβίβασης ή 
εκχώρησης γίνεται µε ιδιωτικό έγγραφο,ο προϊστάµενος της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. υποχρεούται να 
αρνηθεί τη θεώρηση του εγγράφου αυτού, εάν δεν επισυνάπτεται σε αυτό αντίτυπο της 
οικείας δήλωσης και δεν αναγράφονται στο σώµα του εγγράφου τα στοιχεία αυτής.Στο 
ιδιωτικό αυτό έγγραφο πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται το κέρδος ή η ωφέλεια που 
προέκυψε από την εκχώρηση του δικαιώµατος ή του εταιρικού µεριδίου ή ολόκληρης της 
επιχείρησης. Σε περίπτωση εκχώρησης ή µεταβίβασης περιουσιακού στοιχείου από τα 
αναφερόµενα στη διάταξη αυτή, χωρίς να υποβληθεί η οικεία δήλωση από το δικαιούχο του 
κέρδους ή της ωφέλειας για να καταβληθεί µε βάση αυτή ο φόρος εφάπαξ, το πρόσωπο που 
αποκτά το περιουσιακό στοιχείο είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον συνυπεύθυνο µε τον 
µεταβιβάζοντα ή εκχωρούντα για την πληρωµή του φόρου που οφείλεται. 
[Το τελευταίο εδάφιο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 άρθ.6 Ν.2386/1996 (ΦΕΚ Α’ 
43)] 
γ) Με συντελεστή «είκοσι τοις εκατό (20%)» κάθε ποσό που καταβάλλεται, πέρα από τα 
µισθώµατα, από το µισθωτή προς τον εκµισθωτή, σε περίπτωση µίσθωσης ακινήτου µόνου 
του ή µαζί µε τον οποιονδήποτε εξοπλισµό ή εγκατάσταση που τυχόν διαθέτει. Τα 
αναφερόµενα στα επόµενα εδάφια αυτής της παραγράφου, καθώς και στην παράγραφο 8 του 
άρθρου 81, εφαρµόζονται ανάλογα και σ' αυτή την περίπτωση. 
[Η περ.γ' προστέθηκε µε την παρ.3 άρθ.4 Ν.2390/1996 και ο συντελεστής παρακράτησης 
αυτής µειώθηκε από είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) σε είκοσι τοις εκατό (20%) µε την παρ. 6 
άρθ.8 Ν. 3091/2002 (ΦΕΚ Α’ 330)] 
Οταν δικαιούχοι των εισοδηµάτων της παραγράφου αυτής είναι πρόσωπα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 101, µε την καταβολή του πιο πάνω φόρου δεν εξαντλείται η 
φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων, αλλά τα εισοδήµατα αυτά φορολογούνται µε τις 
γενικές διατάξεις. 
[Το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 προστέθηκε µε την παρ.6 άρθ.3 Ν.3091/2002 (ΦΕΚ Α’ 330)]  
2. Φορολογείται αυτοτελώς µε συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) η πραγµατική αξία πώλησης 
µετοχών ή παραστατικών τίτλων µετοχών µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών ή 
αλλοδαπό χρηµατιστήριο ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισµένο χρηµατιστηριακό θεσµό, που 
µεταβιβάζονται από ιδιώτες ή από φυσικό ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπό ή αλλοδαπό. 
Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της προηγούµενης παραγράφου 1 εφαρµόζεται 
ανάλογα. 
Για την καταβολή του φόρου αυτού και την υποβολή της σχετικής δήλωσης έχουν εφαρµογή 
τα αναφερόµενα στις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου. 
[Η παρ.2 προστέθηκε µε την παρ.4 άρθ.3 Ν.2753/1999 (ΦΕΚ Α’ 249)] 
[Το δεύτερο εδάφιο της παρ.2 προστέθηκε µε την παρ.4 άρθ.3 Ν.3091/2002 (ΦΕΚ Α’ 330)] 



Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρµογή και επί εισφοράς των τίτλων που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, για την κάλυψη του κεφαλαίου νεοϊδρυόµενης, ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής εταιρείας ή για την αύξηση του κεφαλαίου υφιστάµενης. Ως πραγµατική αξία των 
µετοχών που εισφέρονται για την κάλυψη ή αυξnση του κεφαλαίου ηµεδαπής εταιρείας, 
λαµβάνεται η αξία η οποία προσδιορίζεται από την Εκτιµητική Επιτροπή του άρθρου 9 του 
κ.ν. 2190/1920 
[Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ.2 προστέθηκαν µε το άρθρο 36 Ν.3427/2005 (ΦΕΚ Α’ 312)] 
3. Η νόµιµη αµοιβή όσων ασχολούνται ατοµικώς µε την ανέγερση οικοδοµών προς πώληση, 
εφόσον αυτοί µε την ιδιότητά τους ως αρχιτέκτονες ή πολιτικοί µηχανικοί εκπόνησαν µερικώς 
ή ολικώς τη µελέτη ή επέβλεψαν την εκτέλεση των εργασιών του οικοδοµικού έργου, 
θεωρείται ότι αποκτάται στο ηµερολογιακό έτος που πραγµατοποιείται η πρώτη πώληση από 
το ακίνητο και φορολογείται αυτοτελώς µε συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%), πλέον 
εισφοράς Ο.Γ.Α. δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στο ποσό του φόρου. Ο φόρος αυτός 
υπολογίζεται στη νόµιµη αµοιβή µειωµένη κατά δέκα τοις εκατό (10%) και καταβάλλεται µε 
δήλωση που υποβάλλεται µέσα στο µήνα Ιανουάριο κάθε χρόνου. 
4. Αν ο αρχιτέκτονας ή πολιτικός µηχανικός, ο οποίος αναλαµβάνει τη σύνταξη της µελέτης ή 
την επίβλεψη ανέγερσης οικοδοµής, συµµετέχει στην επιχείρηση που αναλαµβάνει την 
ανέγερση και πώληση της οικοδοµής, την οποία αφορά η µελέτη ή η επίβλεψη, επιβάλλεται 
σε βάρος της επιχείρησης φόρος εισοδήµατος, ο οποίος υπολογίζεται µε συντελεστή 
δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στο ακαθάριστο ποσό της νόµιµης αµοιβής, ανεξάρτητα από κάθε 
άλλη επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της επιχείρησης από φόρο εισοδήµατος, πλέον 
εισφοράς Ο.Γ.Α. δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στο ποσό του φόρου. Σε περίπτωση εφαρµογής 
της διάταξης αυτής της παραγράφου, ο δικαιούχος της αµοιβής αρχιτέκτονας ή πολιτικός 
µηχανικός ή µηχανολόγος ή ηλεκτρολόγος µηχανικός, καθώς και τα λοιπά πρόσωπα που 
συµµετέχουν στην επιχείρηση, απαλλάσσονται από κάθε άλλη επιβάρυνση από φόρο 
εισοδήµατος από την αιτία αυτή. Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρµόζονται µόνο στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες πριν από τη χρονολογία έκδοσης της πολεοδοµικής άδειας, 
κατατεθεί για το σκοπό αυτό στη δηµόσια οικονοµική υπηρεσία της έδρας της επιχείρησης, 
κοινή δήλωση αυτού που συνέταξε τη µελέτη ή θα επιβλέψει την εκτέλεση του έργου 
µηχανικού και της επιχείρησης και συγχρόνως καταβληθεί ο φόρος που αναλογεί σύµφωνα 
µε τα παραπάνω. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί δήλωση και δεν καταβληθεί ο φόρος, 
εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 50 και 52 παράγραφος 4.  
5. Αν ο αρχιτέκτονας ή πολιτικός µηχανικός που υπογράφει τη µελέτη ή αναλαµβάνει την 
επίβλεψη είναι µισθωτός της επιχείρησης, η οποία αναλαµβάνει τη µελέτη ή επίβλεψη ή 
ανέγερση της οικοδοµής, η επιχείρηση µπορεί να ζητήσει να επιβληθεί σε αυτό φόρος 
δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στο ακαθάριστο ποσό της νόµιµης αµοιβής, πλέον εισφοράς 
Ο.Γ.Α. δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στο ποσό του φόρου. Το ποσό της αµοιβής µειώνεται κατά 
το ποσό των ακαθάριστων αποδοχών από µισθωτές υπηρεσίες που καταβάλλονται στον 
παραπάνω µηχανικό κατά το χρονικό διάστηµα από την έναρξη της µελέτης µέχρι την 
αποπεράτωση της οικοδοµής. Ο φόρος της παραγράφου αυτής καταβάλλεται πριν από την 
έκδοση της πολεοδοµικής άδειας. Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της προηγούµενης 
παραγράφου εφαρµόζεται αναλόγως. Αν η επιχείρηση δεν ζητήσει την εφαρµογή των 
διατάξεων των προηγούµενων εδαφίων για το ποσό της αµοιβής που φορολογείται κατά τις 
διατάξεις αυτές, το ποσό αυτό λογίζεται ως εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες του µηχανικού, 
ο οποίος υπέγραψε τη µελέτη και ανέλαβε την επίβλεψη, για το οποίο η επιχείρηση 
υποχρεούται να υποβάλει δήλωση και να καταβάλει το φόρο σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρων 57 και 59. 
6. Στις αποζηµιώσεις ή τα δικαιώµατα που καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και 
οργανισµούς που δεν έχουν µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα ή σε φυσικά πρόσωπα 
κατοίκους αλλοδαπής που δεν ασκούν επάγγελµα ή επιχείρηση στην Ελλάδα: 
α) για τη χρήση ή παραχώρηση της χρήσης τεχνικών µεθόδων παραγωγής, τεχνικής ή 
τεχνολογικής βοήθειας, δικαιωµάτων ευρεσιτεχνίας, σηµάτων και προνοµίων, σχεδίων ή 
προτύπων γενικά, αποτελεσµάτων ερευνών, κινηµατογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών, 
µαγνητοταινιών για ραδιοφωνικές εκποµπές, αναπαραγωγής βιντεοκασετών, πνευµατικής 
ιδιοκτησίας, αναδηµοσίευσης άρθρων και µελετών και λοιπών συναφών δικαιωµάτων, 
β) για την εκµίσθωση µηχανηµάτων, εγκαταστάσεων και γενικά κινητών πραγµάτων, την 
επισκευή και συντήρηση µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού, την οργάνωση επιχειρήσεων, 
την εκπαίδευση προσωπικού και για την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας και κάθε είδους 
συµβουλών στην Ελλάδα, καθώς και στις αµοιβές, που καταβάλλονται σε ξένα καλλιτεχνικά 
συγκροτήµατα ή µεµονωµένους καλλιτέχνες κατοίκους ξένων χωρών για τη συµµετοχή τους 



σε διάφορες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα, ενεργείται από τον υπόχρεο για την 
καταβολή, παρακράτηση φόρου εισοδήµατος που βαρύνει το δικαιούχο της αποζηµίωσης ή 
του δικαιώµατος ή της αµοιβής. 
Οµοίως, ενεργείται παρακράτηση φόρου και στα ποσά που καταβάλλονται σε αλλοδαπά 
αθλητικά σωµατεία, επαγγελµατικά ή µη, καθώς και σε οποιοδήποτε τρίτο αλλοδαπό φυσικό ή 
νοµικό πρόσωπο, για τη µεταβίβαση σε ηµεδαπά αθλητικά σωµατεία, ανεξάρτητα από τη 
νοµική µορφή τους, του δικαιώµατος χρησιµοποίησης αλλοδαπών ποδοσφαιριστών, 
καλαθοσφαιριστών, πετοσφαιριστών, υδατοσφαιριστών και λοιπών αθλητών. 
[Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε µε την παρ.9 άρθ.5 Ν.2753/1999 (ΦΕΚ Α’ 249)]  
Ο φόρος αυτός υπολογίζεται στο ακαθάριστο ποσό της αποζηµίωσης ή του δικαιώµατος ή της 
αµοιβής, ανεξάρτητα αν για την καταβολή αυτήν απαιτείται ή όχι απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Οικονοµίας, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4171/1961 (ΦΕΚ 93 Α'), 
όπως ισχύει, µε συντελεστή: 
αα) ∆έκα τοις εκατό (10%) για αποζηµιώσεις ή δικαιώµατα που καταβάλλονται σε αλλοδαπές 
επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα για τη χρήση ή παραχώρηση χρήσης στην Ελλάδα 
κινηµατογραφικών ή τηλεοπτικών ταινιών, µαγνητοταινιών για ραδιοφωνικές εκποµπές και για 
την αναπαραγωγή βιντεοκασετών. 
ββ) Είκοσι τοις εκατό (20%) για αποζηµιώσεις ή δικαιώµατα ή αµοιβές των λοιπών 
περιπτώσεων της παραγράφου αυτής. 
Με την παρακράτηση του φόρου που ενεργείται σύµφωνα µε τα πιο πάνω, εξαντλείται η 
φορολογική υποχρέωση του αλλοδαπού δικαιούχου από το φόρο εισοδήµατος για τα 
εισοδήµατά του αυτά. 
Σε όλες τις περιπτώσεις, στον αλλοδαπό δικαιούχο καταβάλλεται η διαφορά µεταξύ του 
ποσού της αποζηµίωσης, δικαιώµατος ή αµοιβής, που δικαιούται να λάβει και του 
παρακρατούµενου φόρου που αναλογεί στο ποσό αυτής. 
Η παρακράτηση του φόρου που οφείλεται ενεργείται κατά την πίστωση ή την καταβολή της 
αποζηµίωσης ή του δικαιώµατος ή της αµοιβής στο δικαιούχο και η απόδοσή του γίνεται µε 
σχετική δήλωση στην αρµόδια δηµόσια οικονοµική υπηρεσία µέσα στο πρώτο 
δεκαπενθήµερο του επόµενου από την παρακράτηση µήνα. 
Οι τράπεζες υποχρεούνται να αρνηθούν την παροχή του ποσού συναλλάγµατος «ή εύρο», 
που αναλογεί για την αποστολή στο εξωτερικό των αποζηµιώσεων, δικαιωµάτων και αµοιβών 
που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, αν δεν προσκοµισθεί σε αυτές αποδεικτικό 
καταβολής στο ∆ηµόσιο του φόρου που αναλογεί στα εισοδήµατα αυτά. 
7. Στα δικαιώµατα που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή και τα οποία καταβάλλει ηµεδαπή 
ανώνυµη εταιρεία ή µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα εταιρείας κράτους µέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδεδεµένη εταιρεία άλλου κράτους µέλους ή σε µόνιµη 
εγκατάσταση συνδεδεµένης εταιρείας κράτους µέλους ευρισκόµενη σε άλλο κράτος µέλος, 
δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήµατος. Ως δικαιώµατα νοούνται οι πληρωµές 
πάσης φύσεως που λαµβάνονται σε αντάλλαγµα της χρήσης ή του δικαιώµατος χρήσης 
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας επί λογοτεχνικού, καλλιτεχνικού ή επιστηµονικού 
έργου, συµπεριλαµβανοµένων των κινηµατογραφικών ταινιών και λογισµικού, διπλωµάτων 
ευρεσιτεχνίας, εµπορικών σηµάτων, σχεδίων ή υποδειγµάτων, σχεδιαγραµµάτων, 
απόρρητων χηµικών τύπων ή µεθόδων κατεργασίας ή σε αντάλλαγµα πληροφοριών που 
αφορούν βιοµηχανική, εµπορική ή επιστηµονική πείρα, καθώς και οι πληρωµές για τη χρήση 
ή για το δικαίωµα χρήσης βιοµηχανικού, εµπορικού ή επιστηµονικού εξοπλισµού. Για την 
εφαρµογή των αναφερόµενων στην παράγραφο αυτή διατάξεων, µία εταιρεία θεωρείται 
«συνδεδεµένη» µε άλλη εταιρεία εφόσον, τουλάχιστον η πρώτη εταιρεία κατέχει άµεσα 
ελάχιστη συµµετοχή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) στο µετοχικό κεφάλαιο της δεύτερης 
εταιρείας ή η δεύτερη εταιρεία κατέχει άµεσα ελάχιστη συµµετοχή µε το ίδιο πιο πάνω 
ποσοστό στο µετοχικό κεφάλαιο της πρώτης εταιρείας ή µία τρίτη εταιρεία κατέχει άµεσα 
ελάχιστη συµµετοχή µε το ίδιο πιο πάνω ποσοστό στο µετοχικό κεφάλαιο τόσο της πρώτης 
όσο και της δεύτερης εταιρείας και υπό τον όρο ότι σε όλες τις αναφερόµενες πιο πάνω 
περιπτώσεις, η συµµετοχή κατέχεται χωρίς διακοπή για δύο έτη. Η απαλλαγή από την 
παρακράτηση παρέχεται µε την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος των δικαιωµάτων δέχεται τις 
πληρωµές για δικό του λογαριασµό και όχι µε την ιδιότητα του αντιπροσώπου και εφόσον 
προσκοµίσει σχετική βεβαίωση που ισχύει για δύο έτη από την ηµεροµηνία χορήγησής της. Η 
βεβαίωση πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία του δικαιούχου: 
α) ότι έχει την έδρα της πραγµατικής διοίκησής του σε ένα συγκεκριµένο κράτος µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 



β) ότι υπόκειται στο πιο πάνω κράτος µέλος που έχει την έδρα του σε φόρο εισοδήµατος 
χωρίς να τυγχάνει απαλλαγής από αυτόν, 
γ) ότι κατέχει την πιο πάνω αναφερόµενη συµµετοχή χωρίς διακοπή τουλάχιστον για δύο έτη, 
δ) ότι το εισόδηµα από τα δικαιώµατα που αποκτά, σε περίπτωση που αυτός είναι µόνιµη 
εγκατάσταση άλλης εταιρείας, υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος στο κράτος µέλος όπου έχει τη 
µόνιµη εγκατάσταση και ότι η εταιρεία της οποίας αποτελεί µόνιµη εγκατάσταση πληροί τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α΄, β΄, γ΄ και ε΄ του παρόντος άρθρου, 
ε) ότι έχει µία από τις µορφές που ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και 
Οικονοµικών σύµφωνα µε το Παράρτηµα της Οδηγίας 2003/49/ΕΚ (L. 157/49). Με την ίδια 
απόφαση θα καθοριστούν ο τρόπος και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την εφαρµογή των 
αναφερόµενων στο άρθρο αυτό. 
Εξαιρετικά, κατά τη διάρκεια µεταβατικής περιόδου οκτώ ετών που αρχίζει από την 1η Ιουλίου 
2005, κατά την καταβολή των αναφερόµενων πιο πάνω δικαιωµάτων, θα ενεργείται 
παρακράτηση φόρου εισοδήµατος µε συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) κατά τα πρώτα 
τέσσερα έτη και πέντε τοις εκατό (5%) κατά τα τελευταία τέσσερα έτη, εκτός εάν από την 
οικεία διµερή σύµβαση για την αποφυγή διπλής φορολογίας εισοδήµατος προβλέπεται 
ευνοϊκότερη φορολογική µεταχείριση. Για την παρακράτηση και την απόδοση του φόρου 
αυτού έχουν εφαρµογή τα οριζόµενα από τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου. Με 
την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του αλλοδαπού δικαιούχου. 
Μέχρι την έναρξη της µεταβατικής περιόδου που αναφέρεται πιο πάνω, κατά την καταβολή 
των υπόψη δικαιωµάτων, θα ενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήµατος σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις των διµερών συµβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας ή της 
εσωτερικής νοµοθεσίας, κατά περίπτωση. 
[Η νέα παρ.7 προστέθηκε µε το άρθρο 15 Ν.3312/2005 (ΦΕΚ Α’ 35)] 
8. Στις αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισµούς που αναλαµβάνουν στην Ελλάδα κατάρτιση 
µελετών και σχεδίων ή τη διεξαγωγή ερευνών τεχνικής, οικονοµικής ή επιστηµονικής γενικά 
φύσεως, ανεξάρτητα αν αυτές εκπονούνται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ή την επίβλεψη και 
συντονισµό εκτέλεσης τεχνικών έργων που πραγµατοποιούνται από τρίτους στην Ελλάδα ή 
την παροχή επιστηµονικής φύσεως συµβουλών προς τον κύριο του εκτελούµενου στην 
Ελλάδα τεχνικού έργου, επιβάλλεται, για τα καθαρά κέρδη που αποκτούν από τις υπηρεσίες 
αυτές, φόρος εισοδήµατος µε συντελεστή δεκαεπτά και µισό τοις εκατό (17,50%), ο οποίος 
υπολογίζεται στη συνολική ακαθάριστη αµοιβή τους. Οµοίως, ενεργείται παρακράτηση φόρου 
και στα ποσά που καταβάλλονται σε αλλοδαπά αθλητικά σωµατεία, επαγγελµατικά ή µη, 
καθώς και σε οποιοδήποτε τρίτο αλλοδαπό φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, για τη µεταβίβαση σε 
ηµεδαπά αθλητικά σωµατεία, ανεξάρτητα από τη νοµική µορφή τους, του δικαιώµατος 
χρησιµοποίησης αλλοδαπών ποδοσφαιριστών, καλαθοσφαιριστών, πετοσφαιριστών, 
υδατοσφαιριστών και λοιπών αθλητών. 
Ο φόρος αυτός παρακρατείται από τον υπόχρεο για την καταβολή κατά την εκάστοτε 
πίστωση ή την καταβολή της αµοιβής στο δικαιούχο και αποδίδεται µε σχετική δήλωση στην 
αρµόδια δηµόσια οικονοµική υπηρεσία το βραδύτερο µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του 
επόµενου από την παρακράτηση µήνα. 
Με την παρακράτηση του φόρου που ενεργείται σύµφωνα µε τα πιο πάνω, εξαντλείται η 
φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήµατος των αλλοδαπών επιχειρήσεων και 
οργανισµών για τα κέρδη που αποκτούν από τις υπηρεσίες αυτές. 
Οι τράπεζες υποχρεούνται να αρνηθούν την παροχή του ποσού συναλλάγµατος «ή ευρώ» 
που αναλογεί για την αποστολή στο εξωτερικό εισοδηµάτων, που αναφέρονται στην παρούσα 
παράγραφο, αν δεν προσκοµισθεί σε αυτές αποδεικτικό καταβολής στο ∆ηµόσιο του φόρου 
που αναλογεί στα εισοδήµατα αυτά. 
9. Στις αλλοδαπές εταιρίες και οργανισµούς που αναλαµβάνουν την εργοληπτική κατασκευή 
δηµόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων στην Ελλάδα, επιβάλλεται φόρος εισοδήµατος για τα 
καθαρά κέρδη που αποκτούν από τις εργασίες αυτές, ο οποίος υπολογίζεται µε συντελεστή 
που ορίζεται: α) Τέσσερα τοις εκατό (4%) στη συνολική ακαθάριστη αξία των έργων του 
∆ηµοσίου, δήµων και κοινοτήτων, δηµόσιων επιχειρήσεων ή εκµεταλλεύσεων, οργανισµών ή 
επιχειρήσεων κοινής ωφελείας και νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου γενικά, ανεξάρτητα 
αν τα έργα εκτελούνται µε υλικά του εργολήπτη ή όχι. β) Τέσσερα και ογδόντα τοις εκατό 
(4,80%) στη συνολική ακαθάριστη άξια των ιδιωτικών έργων, γενικά. γ) ∆έκα τοις εκατό (10%) 
στη συνολική ακαθάριστη αξία των έργων χωρίς την αξία των υλικών για έργα που 
αναφέρονται στην πιο πάνω περίπτωση β', για τα οποία ο εργολήπτης δεν χρησιµοποιεί δικά 
του υλικά. Ο παραπάνω τρόπος φορολογίας εφαρµόζεται στις αλλοδαπές εργοληπτικές 
εταιρίες και οργανισµούς, που συµβάλλονται απευθείας µε το ∆ηµόσιο και τα λοιπά πρόσωπα 



που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο. Ο φόρος που επιβάλλεται στις πιο πάνω 
περιπτώσεις παρακρατείται από τον, υπόχρεο για την καταβολή, εργοδότη κατά την εκάστοτε 
πίστωση ή την καταβολή της αξίας του έργου στο δικαιούχο και αποδίδεται µε σχετική 
δήλωση στην αρµόδια δηµόσια οικονοµική υπηρεσία µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του 
επόµενου από την παρακράτηση µήνα. Με την παρακράτηση του φόρου αυτού εξαντλείται η 
φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήµατος των αλλοδαπών εταιριών και οργανισµών 
για τα κέρδη που αποκτούν από τις εργασίες αυτές. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου 
εφαρµόζονται ανάλογα και στις αλλοδαπές εταιρίες και οργανισµούς που ασχολούνται µε την 
εκτέλεση µηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, επιφυλασσοµένων των 
διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 542/1977 (ΦΕΚ Α’ 41). 
10. Τα έσοδα από έπαθλα ή βραβεία από την κατοχή και εκµετάλλευση δροµώνων ίππων 
που χρησιµοποιούνται σε αγώνες ιπποδροµίου φορολογούνται αυτοτελώς µε συντελεστή 
φόρου δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Ο φόρος που προκύπτει παρακρατείται κατά την 
πληρωµή. Για την απόδοση του φόρου αυτής της παραγράφου εφαρµόζονται οι διατάξεις της 
παραγράφου 3 του άρθρου 60. Με την παρακράτηση αυτού του φόρου εξαντλείται η 
φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήµατος των ιδιοκτητών δροµώνων ίππων για τα 
έσοδα αυτά. 
11. Οι πάσης φύσεως παροχές που χορηγούνται στα πρόσωπα που εκλέγονται για τον 
πρώτο και δεύτερο βαθµό της τοπικής αυτοδιοίκησης φορολογούνται αυτοτελώς µε 
συντελεστή φόρου «είκοσι τοις εκατό (20%)». Ο φόρος που προκύπτει παρακρατείται κατά 
την πληρωµή. Για την απόδοση του φόρου αυτού εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 
3 του άρθρου 60. Με την παρακράτηση αυτού του φόρου εξαντλείται η φορολογική 
υποχρέωση από το φόρο εισοδήµατος των δικαιούχων για τις ως άνω παροχές.  
12. Οι αµοιβές που καταβάλλονται από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, τους δήµους και τις κοινότητες 
του Κράτους, τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.), το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο 
∆ελφών, τον Οργανισµό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, τον Οργανισµό Πολιτιστικής 
Πρωτεύουσας της Ευρώπης-Θεσσαλονίκη 1997, το Σύλλογο «Οι Φίλοι της Μουσικής», καθώς 
και την Εθνική Λυρική Σκηνή σε ξένα καλλιτεχνικά συγκροτήµατα ή µεµονωµένους 
καλλιτέχνες ξένων χωρών, για τη συµµετοχή τους σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα, 
φορολογούνται αυτοτελώς µε συντελεστή φόρου είκοσι τοις εκατό (20%). 
13. Τα χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται σε αθλητές εθνικών οµάδων, ως επιβράβευση 
αυτών από το ∆ηµόσιο, λόγω επίτευξης διεθνών στόχων ατοµικώς ή οµαδικώς, 
φορολογούνται αυτοτελώς µε συντελεστή φόρου είκοσι τοις εκατό (20%). Ο φόρος που 
προκύπτει παρακρατείται κατά την πληρωµή. Για την απόδοση του φόρου αυτού 
εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 60. Με την παρακράτηση αυτού του 
φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήµατος των δικαιούχων για 
τα ποσά αυτά. 
Τα χρηµατικά ποσά που καταβλήθηκαν από το ∆ηµόσιο στους αθλητές των εθνικών οµάδων, 
ως επιβράβευση για τις διακρίσεις τους στους Ολυµπιακούς Αγώνες και την Παραολυµπιάδα 
της Ατλάντα το 1996, και από τα οποία παρακρατήθηκε φόρος δεκαπέντε τοις εκατό (15%) 
θεωρούνται ότι φορολογήθηκαν αυτοτελώς και εξαντλήθηκε η φορολογική υποχρέωση των 
δικαιούχων αθλητών από το φόρο εισοδήµατος. Σε περίπτωση που τα ποσά αυτό έχουν 
δηλωθεί µε την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του οικείου οικονοµικού έτους από 
τους δικαιούχους, τα ποσά του φόρου που βεβαιώθηκαν ή καταβλήθηκαν από τους 
δικαιούχους των χρηµατικών ποσών συµψηφίζονται µε το φόρο αυτής της παραγράφου και ο 
φόρος που τυχόν βεβαιώθηκε ή καταβλήθηκε επιπλέον, διαγράφεται ή επιστρέφεται κατά 
περίπτωση. 
[Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε µε την παρ. 11 άρθ. 134 Ν.2725/1999 (ΦΕΚ Α’ 121)] 
14. Τα χρηµατικά ποσά που παρέχονται σε όσους συµµετέχουν σε ραδιοφωνικούς, 
τηλεοπτικούς και λοιπούς παρεµφερείς διαγωνισµούς που διενεργούνται µε οποιαδήποτε 
µορφή φορολογούνται αυτοτελώς µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), εφόσον το 
καταβαλλόµενο ποσό υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχµών. Ο 
φόρος που προκύπτει παρακρατείται από τον καταβάλλοντα κατά το χρόνο της καταβολής 
του ποσού στο δικαιούχο. Για την απόδοση του φόρου αυτού εφαρµόζονται ανάλογα οι 
διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 60. Με την παρακράτηση αυτού του φόρου 
εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήµατος των δικαιούχων για τα ποσά 
αυτά. 
 
 



Άρθρο 14 

Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήµατος από µισθωτές υπηρεσίες 
 
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης γ' της παρ. 4 του άρθρου 45, 
φορολογούνται αυτοτελώς, εξαντλουµένης της φορολογικής υποχρεώσεως, τα ποσά των 
αποζηµιώσεων που καταβάλλονται στους δικαιούχους µε βάση: 
α) το άρθρο 1 του β.δ. 16/18 Ιουλίου 1920 (ΦΕΚ 158 Α'), 
β) το ν. 2112/1920 (ΦΕΚ 67 Α'), 
γ) το άρθρο 94 του ν.δ. 3026/1954 (ΦΕΚ 235 Α'). 
Ο φόρος υπολογίζεται µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο καθαρό ποσό της 
αποζηµίωσης µετά την αφαίρεση ποσού είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ και παρακρατείται 
κατά την πληρωµή της στο δικαιούχο. 
[Το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.8 άρθ.3 Ν.3091/2002 
(ΦΕΚ Α’ 330)]  
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης γ' της παρ. 4 του άρθρου 45, οι διατάξεις 
αυτής της περίπτωσης εφαρµόζονται αναλόγως και για κάθε εφάπαξ αποζηµίωση που 
παρέχεται από οποιονδήποτε φορέα και για οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσης η 
οποία συνδέει το φορέα µε το δικαιούχο της αποζηµίωσης. Αν το ποσό που καταβάλλεται στο 
δικαιούχο της αποζηµίωσης υπερβαίνει εκείνο που θα έπρεπε να του καταβληθεί, σύµφωνα 
µε τις κείµενες διατάξεις, το συνολικό ποσό της αποζηµίωσης που του καταβάλλεται 
φορολογείται µε τον πιο πάνω συντελεστή. 
2. Τα χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται στους ποδοσφαιριστές, καλαθοσφαιριστές, 
προπονητές, καθώς και τους άλλους αµειβόµενους αθλητές, κατά περίπτωση, από τις 
ποδοσφαιρικές ανώνυµες εταιρίες ή τα αναγνωρισµένα αθλητικά σωµατεία, κατά την 
υπογραφή του συµβολαίου µετεγγραφής ή την ανανέωση του συµβολαίου συνεργασίας, 
φορολογούνται αυτοτελώς µε συντελεστή φόρου είκοσι τοις εκατό (20%). Ο φόρος που 
προκύπτει παρακρατείται κατά την πληρωµή. Για την απόδοση του φόρου αυτής της 
παραγράφου εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 60. Με την 
παρακράτηση του φόρου που ενεργείται σύµφωνα µε τα πιο πάνω, εξαντλείται η φορολογική 
υποχρέωση από το φόρο εισοδήµατος για τα ποσά αυτά. Οι δικαιούχοι µπορούν να 
περιλάβουν το σύνολο αυτών των ποσών στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του 
οικείου οικονοµικού έτους, για να φορολογηθούν µε βάση την κλίµακα του άρθρου 9. Στην 
περίπτωση αυτή, για το συµψηφισµό του φόρου που παρακρατήθηκε εφαρµόζονται ανάλογα 
οι διατάξεις του ίδιου άρθρου 9. 
[Τα τρία πρώτα εδάφια της παρ.2 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ.9 άρθ.10 
Ν.2459/1997 (ΦΕΚ Α’ 17)] 
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται ανάλογα και για τα χρηµατικά ποσά που 
καταβάλλονται στους ανωτέρω δικαιούχους από τις ποδοσφαιρικές ανώνυµες εταιρίες ή τα 
αναγνωρισµένα αθλητικά σωµατεία για τη συµµετοχή τους σε ευρωπαϊκές ή διεθνείς 
διοργανώσεις και αποτελούν µέρος των όσων εισπράττουν σε συνάλλαγµα οι Π.Α.Ε. ή τα 
αναγνωρισµένα αθλητικά σωµατεία από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισµούς για τις 
διοργανώσεις αυτές. 
[Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε µε την παρ.28 άρθ. 4 Ν.2390/1996 (ΦΕΚ Α’ 54)] 
3. Οι αποδοχές των προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου στα ελληνικά σχολεία που λειτουργούν στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της 
Γερµανίας και έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την ελληνική και τη γερµανική υπηκοότητα ή 
µόνο τη γερµανική ή είναι υπήκοοι τρίτης χώρας και πληρώνονται από το Ελληνικό ∆ηµόσιο ή 
φορέα που βρίσκεται στην αλλοδαπή και αποτελεί υποδιαίρεση του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή 
υπηρεσία αυτού, υπόκεινται σε φόρο εισοδήµατος, ο οποίος υπολογίζεται µε συντελεστή 
πέντε τοις εκατό (5%) στο ποσό των αποδοχών πριν από κάθε κράτηση που τις βαρύνει, και 
εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για τις αποδοχές αυτές. Ο φόρος που αναλογεί µε βάση 
το συντελεστή αυτόν παρακρατείται από τον εκκαθαριστή των αποδοχών κατά την 
εκκαθάριση αυτών και αποδίδεται µε εξαµηνιαίες δηλώσεις στην αρµόδια δηµόσια οικονοµική 
υπηρεσία. Οι δηλώσεις αυτές, οι οποίες περιλαµβάνουν το ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, 
διεύθυνση κατοικίας ή διαµονής του δικαιούχου, το ποσό αποδοχών, το φόρο που αναλογεί 
σε αυτές, καθώς και τον αριθµό και την ηµεροµηνία του τίτλου εξόφλησης και του εµβάσµατος 
ή της επιταγής, υποβάλλονται µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του Σεπτεµβρίου για τα ποσά 
φόρου που παρακρατήθηκαν κατά τη διάρκεια του πρώτου ηµερολογιακού εξαµήνου κάθε 
έτους και µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του Μαρτίου για τα ποσά φόρου που 
παρακρατήθηκαν κατά τη διάρκεια του δεύτερου ηµερολογιακού εξαµήνου κάθε έτους. 



Τα ποσά που παρακρατήθηκαν στέλνονται µε επιταγή στη δηµόσια οικονοµική υπηρεσία 
κατοίκων εξωτερικού. Oι εκκαθαριστές υποβάλλουν τις δηλώσεις αυτές, µέσω της προξενικής 
αρχής, στον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας κατοίκων εξωτερικού, ο 
οποίος συντάσσει τους οικείους χρηµατικούς καταλόγους.  
[Το τέταρτο και πέµπτο εδάφιο τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ..10 άρθ. 5 Ν. 
2753/1999 (ΦΕΚ Α’ 249)]  
Στους δικαιούχους χορηγούνται βεβαιώσεις αποδοχών στις οποίες, εκτός από τα στοιχεία του 
δικαιούχου, αναγράφεται το σύνολο των ακαθάριστων και καθαρών αποδοχών, οι κρατήσεις 
που βάρυναν αυτές, ο φόρος που αναλογεί, καθώς και ο φόρος που παρακρατήθηκε. Οι 
δικαιούχοι των αποδοχών αυτών υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήµατος, η οποία 
συνοδεύεται από την οικεία βεβαίωση αποδοχών, µέχρι τη 10η Απριλίου κάθε οικονοµικού 
έτους. Για τις περιπτώσεις αυτές αρµόδιος ορίζεται ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής 
υπηρεσίας Γενικών Εσόδων Αθηνών. 
Εξαιρούνται της παρούσας οι αµοιβές των προσώπων που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 
3 του άρθρου 41, καθώς και του άρθρου 22 του ν.817/1978 (ΦΕΚ 170 Α'). 
4. Το καθαρό ποσό των αποδοχών που παίρνουν τα πρόσωπα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 του άρθρου 47 ως µισθωτοί από τους εργοδότες που αναφέρονται στην ίδια 
παράγραφο, κατά το τµήµα που αποµένει µετά την αφαίρεση από αυτό του καθαρού ποσού 
των αποδοχών τις οποίες αυτοί θα έπαιρναν αν υπηρετούσαν στο εσωτερικό, φορολογείται 
αυτοτελώς µε συντελεστή φόρου δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Ο φόρος που προκύπτει 
παρακρατείται κατά την πληρωµή. Για την απόδοση του φόρου αυτής της παραγράφου 
εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 59. Με την παρακράτηση του 
φόρου που ενεργείται σύµφωνα µε τα πιο πάνω εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση από το 
φόρο εισοδήµατος για το ποσό αυτό των αποδοχών. 
5.Οι διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 45 δεν εφαρµόζονται για τα 
ποσά των αποζηµιώσεων που καταβάλλονται σύµφωνα µε τις οικείες συλλογικές συµβάσεις 
εργασίας στους υπαλλήλους των ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών καθώς και στα 
πρόσωπα που εκλέγονται για τον πρώτο και δεύτερο βαθµό τοπικής αυτοδιοίκησης» για τις 
εκτός έδρας δαπάνες υπηρεσίας που τους έχουν ανατεθεί. Τα ποσά αυτά φορολογούνται 
αυτοτελώς µε συντελεστή φόρου δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Το ποσό του φόρου που 
προκύπτει παρακρατείται κατά την καταβολή των αποζηµιώσεων αυτών από τον υπόχρεο για 
την καταβολή τους. Για την απόδοση του φόρου αυτής της παραγράφου εφαρµόζονται οι 
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 59. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η 
φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για το ποσό αυτό των αµοιβών.  
6. Από την αποζηµίωση που καταβάλλεται στους δικαιούχους από τους λογαριασµούς των 
∆ικαιώµατα Εκτελέσεως Τελωνειακών Εργασιών (∆ΕΤΕ), ∆ικαιώµατα Εκτελέσεως 
Τελωνειακών Εργασιών (∆ΕΤΕ) και ∆ικαιώµατα Βεβαίωσης και Είσπραξης υπέρ Τρίτων, 
(∆ΙΒΕΤ) από τα ποσοστά που προβλέπονται από τις παραγράφους 7 και 38 του άρθρου 27 
του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α), καθώς και του άρθρου 44 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α)» 
ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) φορολογείται αυτοτελώς µε συντελεστή φόρου δεκαπέντε 
τοις εκατό (15%). Το ποσό του φόρου που προκύπτει παρακρατείται κατά την καταβολή των 
αποζηµιώσεων αυτών από τον υπόχρεο για την καταβολή τους. Για την απόδοση του φόρου 
αυτής της παραγράφου εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 59. Με την 
παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για το ποσό αυτό 
των αµοιβών. 
7. Τα ειδικά επιδόµατα επικίνδυνης εργασίας: πτητικό, καταδυτικό, ναρκαλιείας, 
αλεξιπτωτιστών, δυτών και υποβρύχιων καταστροφών, που καταβάλλονται σε αξιωµατικούς, 
υπαξιωµατικούς και οπλίτες των ενόπλων δυνάµεων, των σωµάτων ασφαλείας, της 
πυροσβεστικής υπηρεσίας και του λιµενικού σώµατος, το επίδοµα ναρκαλιείας που 
καταβάλλεται σε ιδιώτες οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ναρκαλιείας µε οποιαδήποτε σχέση 
στα Υπουργεία Εθνικής Άµυνας, ∆ηµόσιας Τάξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, καθώς και τα 
επιδόµατα επικίνδυνης εργασίας που καταβάλλονται στους δικαιούχους µε βάση την 
παράγραφο 5 του άρθρου 14 του ν.1505/1984 (ΦΕΚ 194 Α») και την περίπτωση α' της 
παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.1711/1987 (ΦΕΚ 109 Α'), φορολογούνται αυτοτελώς µε 
συντελεστή φόρου δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Το ποσό του φόρου που προκύπτει 
παρακρατείται κατά την καταβολή των αποζηµιώσεων αυτών από τον υπόχρεο για την 
καταβολή τους. Για την απόδοση του φόρου αυτής της παραγράφου εφαρµόζονται οι 
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 59. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η 
φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για το ποσό αυτό των αµοιβών. 
[Οι παρ. 4, 5, 6 και 7 προστέθηκαν µε την παρ.10 άρθ.10 Ν.2459/1997 (ΦΕΚ Α’ 17)] 



Σε αυτοτελή φορολόγηση, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο αυτή, υπόκειται και η 
ειδική αποζηµίωση που καταβάλλεται, κατά τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 19 του Ν. 
1193/1981, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2256/1994 (ΦΕΚ 196 
Α), στους ιατρούς, τα πληρώµατα ασθενοφόρων και το νοσηλευτικό προσωπικό του Ε.Κ.Α.Β. 
καθώς και κάθε άλλο ιατρό που εντέλλεται από το Ε.Κ.Α.Β. που εκτελούν διατεταγµένη 
υπηρεσία µε αεροπορικά µέσα για παροχή Α' Βοηθειών σε άτοµα που ασθενούν. 
[Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 26 του Ν.3204/2003 (ΦΕΚ Α’ 296)] 
8. Τα καθαρό ποσό της ειδικής αποζηµίωσης που παίρνουν εκτός από τις αποδοχές της 
οργανικής τους θέσης οι αποσπασµένοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης σχολικών µονάδων της Βαυαρίας της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της 
Γερµανίας (Ο.∆.Γ.), µε φορέα το Προξενείο της Ελλάδας, φορολογείται αυτοτελώς µε 
συντελεστή φόρου δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Ο φόρος που αναλογεί στο εισόδηµα αυτό 
υπολογίζεται κατά την εκκαθάριση της οικείας ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος. Με 
την καταβολή αυτού του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για το 
ποσό αυτό των αµοιβών. 
[Η παρ.8 προστέθηκε µε την παρ.1 άρθ. 45 Ν.2873/2000 (ΦΕΚ Α’ 285)] 
 
  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

 
 

Άρθρο 15 

Προσδιορισµός εισοδήµατος µε βάση την τεκµαρτή δαπάνη 
 
Το συνολικό εισόδηµα προσδιορίζεται, κατ' εξαίρεση, µε βάση τις δαπάνες διαβίωσης του 
φορολογουµένου και των προσώπων που συνοικούν µε αυτόν και τον βαρύνουν, όταν το 
συνολικό ποσό των δαπανών που προσδιορίζεται κατά τα επόµενα άρθρα είναι ανώτερο από 
το συνολικό καθαρό εισόδηµα των κατηγοριών Α' έως Ζ'. Το εισόδηµα που υπόκειται σε φόρο 
στην περίπτωση αυτή προσδιορίζεται κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 19. 
  
 

Άρθρο 16 
Τεκµήριο δαπανών διαβίωσης 

 
1. Για τον προσδιορισµό της συνολικής ετήσιας δαπάνης διαβίωσης του φορολογουµένου, 
της συζύγου του και των προσώπων που συνοικούν και τους βαρύνουν λαµβάνονται υπόψη 
τα ακόλουθα στοιχεία: 
α) Το ετήσιο τεκµαρτό µίσθωµα για ιδιοκατοικούµενη ή µισθούµενη κύρια κατοικία άνω των 
διακοσίων (200) τετραγωνικών µέτρων και για δευτερεύουσα κατοικία γενικώς άνω των 
εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικών µέτρων, όπως αυτό εξευρίσκεται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 22, το οποίο πολλαπλασιάζεται µε συντελεστή δύο 
(2). Το τεκµαρτό µίσθωµα µιας ή περισσότερων εξοχικών κατοικιών υπολογίζεται σε καθεµιά 
από αυτές για τρεις (3) µήνες το έτος. Αν ο φορολογούµενος, η σύζυγός του και τα πρόσωπα 
που συνοικούν µε αυτόν και τον βαρύνουν έχουν στην κατοχή ή στην κυριότητά τους ή έχουν 
µισθώσει περισσότερα ακίνητα µε συνολική επιφάνεια άνω των εκατόν πενήντα (150) 
τετραγωνικών µέτρων, τα οποία χρησιµοποιούνται από αυτούς ως δευτερεύουσα κατοικία, 
τότε για τον υπολογισµό του τεκµαρτού µισθώµατός τους λαµβάνονται υπόψη όλες οι 
µισθούµενες ή ιδιοκατοικούµενες δευτερεύουσες κατοικίες. Για την εφαρµογή του 
προηγούµενου εδαφίου δεν λαµβάνεται υπόψη η τεκµαρτή δαπάνη για δευτερεύουσα 
κατοικία µε επιφάνεια µέχρι εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικά µέτρα που βρίσκεται σε χωριό 
ή πόλη µε πληθυσµό κάτω από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους και η οποία περιήλθε στον 
φορολογούµενο ή τη σύζυγό του από κληρονοµιά, προίκα ή γονική παροχή, εκτός από τις 
κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται κατά την κείµενη νοµοθεσία 
ως τουριστικοί τόποι.» Τα ποσά της ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης που προκύπτουν από την 
εφαρµογή των διατάξεων της περίπτωσης αυτής περιορίζονται κατά ποσοστό πενήντα τοις 
εκατό (50%) στις περιπτώσεις όπου οι κατοικίες κύριες και δευτερεύουσες που 
προσδιορίζουν την τεκµαρτή δαπάνη αποκτήθηκαν από κληρονοµιά ή δωρεά ή γονική 
παροχή, καθώς και αυτές που αποκτήθηκαν από επαχθή αιτία από συνταξιούχο πριν από τη 
συνταξιοδότησή του. 



[Το τελευταίο εδάφιο της περ.α΄προστέθηκε µε την παρ.2 άρθ.5 Ν.3296/2004 (ΦΕΚ Α’ 253)] 
β) Η ετήσια τεκµαρτή δαπάνη που υπολογίζεται µε βάση το ύψος των ετήσιων εξόδων 
συντήρησης και κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης που προσδιορίζεται 
ανάλογα µε τους φορολογήσιµους ίππους του αυτοκινήτου και της συµµετοχής της τεκµαρτής 
αυτής δαπάνης στους οικογενειακούς προϋπολογισµούς, ως ακολούθως: 
 
Φορολογήσιµοι ίπποι αυτοκινήτου Ετήσια τεκµαρτή δαπάνη διαβίωσης (σε 

ευρώ) 
µέχρι 7 4.800 
8 6.100 
9 8.000 
10 9.900 
11 11.800 
12 14.200 
13 16.700 
14 20.500 
15 26.500 
16 33.600 
17 41.300 
18 49.500 
19 57.800 
20 66.600 
21 75.700 
22-23 85.300 
24-25 95.900 
26-27 107.900 
28 και άνω 112.900 
 
[Ο ανωτέρω πίνακας τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.26 άρθ.9 Ν.2948/2001 (ΦΕΚ 
Α’ 242)] 
Η τεκµαρτή αυτή δαπάνη από κάθε επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης µειώνεται ανάλογα 
µε την παλαιότητά του, η οποία υπολογίζεται από το έτος της πρώτης κυκλοφορίας του στην 
Ελλάδα, κατά ποσοστό: 
αα) «δεκαπέντε τοις εκατό (15%)» για χρονικό διάστηµα πάνω από πέντε (5)έτη και µέχρι 
δέκα (10) έτη, 
ββ) «είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)» για χρονικό διάστηµα πάνω από δέκα (10) έτη και µέχρι 
δεκαπέντε (15) έτη, 
γγ) για χρονικό διάστηµα πάνω από δεκαπέντε (15) έτη «σαράντα τοις εκατό» (40%) Το ίδιο 
ποσοστό µείωσης υπολογίζεται για τη δαπάνη που προκύπτει µε βάση το αυτοκίνητο που 
έχει αγοραστεί από τον Οργανισµό ∆ιαχείρισης ∆ηµόσιου Υλικού (Ο.∆.∆.Υ.), καθώς και όταν 
πρόκειται για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης τα οποία είναι ειδικά διασκευασµένα για 
αναπήρους. 
[Το δεύτερο εδάφιο της υποπερ. γγ' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.2 άρθ. 4 
Ν.2579/1998 (ΦΕΚ Α’ 31)] 
Ως επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ειδικά διασκευασµένα για αναπήρους θεωρούνται 
εκείνα που διασκευάσθηκαν ύστερα από άδεια της αρµόδιας αρχής για να οδηγούνται από 
πρόσωπα που παρουσιάζουν αναπηρία µε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα εφτά τοις εκατό (67 
%) από φυσική αναπηρία, νοητική καθυστέρηση ή Ψυχική πάθηση ή για να µεταφέρουν αυτά 
τα πρόσωπα µαζί µε τα αντικείµενα που είναι απαραίτητα για τη µετακίνηση τους.  
δδ) Πενήντα τοις εκατό (50%) για τη δαπάνη που προκύπτει µε βάση αυτοκίνητο που ανήκει 
στην κυριότητα του φορολογουµένου για χρονικό διάστηµα πάνω από δέκα (10) έτη, εφόσον 
αυτός έχει ηλικία πάνω από εξήντα (60) έτη και αποκτά αποκλειστικώς εισοδήµατα από 
συντάξεις ή και από ιδιοκατοίκηση κύριας και δευτερεύουσας κατοικίας, καθώς και για τη 
δαπάνη που προκύπτει µε βάση το επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης ιδιοκτησίας 
προσώπου που το εισήγαγε µε µειωµένους δασµούς, φόρους ή τέλη λόγω µετοικεσίας του 
από την αλλοδαπή για τα δύο αµέσως επόµενα έτη από τη λήξη της απαλλαγής της 
περίπτωσης ε' του άρθρου 18, εφόσον ο δικαιούχος της µείωσης εξακολουθεί κατά τα έτη 
αυτά να κατοικεί στην Ελλάδα. 
[Η υποπερ. δδ ' προστέθηκε µε την παρ.3 άρθ. 4 Ν.2579/1998 (ΦΕΚ Α’ 31)] 



εε) Εξήντα τοις εκατό (60%) για χρονικό διάστηµα πάνω από τριάντα (30) έτη από το έτος 
κατασκευής, εφόσον διαθέτουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας, το οποίο εκδίδεται από διεθνή 
ή ηµεδαπό φορέα που έχει αρµοδιότητα να εκδίδει αυτό το πιστοποιητικό. 
[Η περ.εε' προστέθηκε µε την παρ.11 άρθ. 2 Ν.2753/1999 (ΦΕΚ Α’ 249)]  
ιι) Των φυσικών προσώπων, µελών της εταιρίας περιορισµένης ευθύνης, µεριζόµενη µεταξύ 
αυτών, κατά το ποσοστά συµµετοχής του καθενός στην εταιρία περιορισµένης ευθύνης, όταν 
οι διαχειριστές αυτής δεν είναι εταίροι της.  
ιιι) Των διαχειριστών της εταιρίας περιορισµένης ευθύνης που είναι και εταίροι της, µεριζόµενη 
µεταξύ αυτών κατά το ποσοστό συµµετοχής τους στην εταιρία περιορισµένης ευθύνης.  
ιιιι)Των διευθυνόντων και εντεταλµένων συµβούλων, διοικητών ανωνύµων εταιριών και 
προέδρων των διοικητικών συµβουλίων τους, µεριζόµενη 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 τεκµαρτή δαπάνη που προκύπτει µε βάση τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής 
χρήσης που έχουν στην κυριότητα ή την κατοχή τους λογίζεται ως τεκµαρτή 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 µε βάση την παράγραφο 1 του 
άρθρου 107, καθώς και για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της 
περίπτωσης δ΄ του άρθρου 18, το ποσό της ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης διαβίωσης 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 οικείου γραφείου ή υποκαταστήµατος ή πρακτορείου. 
[Το πέµπτο εδάφιο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 άρθ. 4 Ν.3091/2002 (ΦΕΚ Α’ 
330)] 
Η τεκµαρτή 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 τεκµαρτή δαπάνη που προκύπτει από αυτοκίνητο της εταιρίας.  
Στην περίπτωση κατά την οποία ο φορολογούµενος, η σύζυγός του και τα προστατευόµενα 
µέλη είναι κύριοι ή κάτοχοι και άλλων επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, η τεκµαρτή 
δαπάνη που προκύπτει για τα αυτοκίνητα αυτά λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της 
συνολικής τεκµαρτής δαπάνης.  
Η τεκµαρτή δαπάνη που προκύπτει βάσει επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης του 
οποίου κύριος ή κάτοχος είναι ανήλικο τέκνο, λογίζεται ως τεκµαρτή δαπάνη του γονέα που 
έχει το µεγαλύτερο εισόδηµα και αν αυτός έχασε τη γονική µέριµνα του άλλου γονέα. Σε 
περίπτωση απόκτησης ή µεταβίβασης µε οποιονδήποτε τρόπο επιβατικού αυτοκινήτου 
ιδιωτικής χρήσης κατά τη διάρκεια του έτους, η τεκµαρτή δαπάνη περιορίζεται σε τόσα 
δωδέκατα όσοι και οι µήνες κυριότητας ή κατοχής του αυτοκινήτου. ∆ιάστηµα µεγαλύτερο από 
δεκαπέντε (15) µέρες λογίζεται ως ολόκληρος µήνας. Τα ίδια εφαρµόζονται και στην 
περίπτωση ακινησίας ή ολοκληρωτικής καταστροφής του αυτοκινήτου από οποιαδήποτε 
αιτία. Σε περίπτωση εικονικής µεταβίβασης αυτοκίνητου της περίπτωσης αυτής ή εικονικής 
κτήσης αυτών από περισσότερα πρόσωπα, το τεκµήριο της ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης του 
ισχύει αυτοτελώς στο σύνολό της για καθέναν από τους συµβαλλοµένους. Ως εικονική 
θεωρείται ιδίως η µεταβίβαση ή η κτήση όταν πραγµατοποιείται µεταξύ συγγενών εξ αίµατος ή 
εξ αγχιστείας κατευθείαν γραµµή ή εκ πλαγίου µέχρι και τον τρίτο βαθµό, οπότε επιτρέπεται 
και η ανταπόδειξη. Όταν η συγκυριότητα είναι πραγµατική, η ετήσια τεκµαρτή δαπάνη 
µερίζεται 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 τεκµαρτής δαπάνης λαµβάνεται υπόψη το 
αυτοκίνητο που δίνει τη µεγαλύτερη τεκµαρτή δαπάνη. Στις περιπτώσεις ενοικίασης ή 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης αυτοκινήτων επιβατικών ιδιωτικής ή µικτής χρήσης, η ετήσια 
τεκµαρτή δαπάνη, που αντιστοιχεί στο χρόνο χρησιµοποίησης αυτών, βαρύνει το µισθωτή 
τους.  
Οι διατάξεις της παρούσας περίπτωσης β' εφαρµόζονται ανάλογα και για τον προσδιορισµό 
της ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης µε βάση το ύψος των ετήσιων εξόδων συντήρησης και 
κυκλοφορίας αυτοκινήτου µικτής χρήσης  



Επίσης, οι διατάξεις αυτής της περίπτωσης εφαρµόζονται αναλόγως και για τα αυτοκίνητα 
τύπου JΕΕΡ. (Για καθένα από αυτά τα οχήµατα λαµβάνεται υπόψη κατ' επιλογή του 
φορολογουµένου:  
αα) το ποσό της ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης που προκύπτει από την εφαρµογή των 
διατάξεων των προηγούµενων εδαφίων αυτης της περίπτωσης, µειωµένο κατά είκοσι τοις 
εκατό (20%) ή 
ββ) η εργοστασιακή τιµολογιακή αξία τους, κατά το κρινόµενο έτος, προσαυξηµένη κατά 
ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%). Για όσα από αυτά τα οχήµατα έχουν ήδη ταξινοµηθεί 
µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 1991 ως εργοστασιακή τιµολογιακή αξία θεωρείται εκείνη της 31ης 
∆εκεµβρίου 1991, προσαυξηµένη κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), η οποία δεν µπορεί 
να υπερβεί την εργοστασιακή τιµολογιακή αξία ίδιου ή όµοιου µε αυτά τύπου οχήµατος κατά 
το κρινόµενο έτος. Για όσα από αυτά τα οχήµατα ταξινοµήθηκαν από 1η Ιανουαρίου 1992 
µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 1997 ως εργοστασιακή τιµολογιακή αξία θεωρείται εκείνη του χρόνου 
της αγοράς τους από το φορολογούµενο, προσαυξηµένη κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό 
(20%), η οποία δεν µπορεί να υπερβεί την εργοστασιακή τιµολογιακή αξία ίδιου ή όµοιου µε 
αυτά τύπου οχήµατος κατά το κρινόµενο έτος.) 
[Η υποπερ. ββ' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 άρθ.4 Ν.2579/1998 (ΦΕΚ Α’ 31)] 
γ) [H περ. γ' καταργήθηκε µε την παρ. 10 άρθ.4 Ν.3091/2002 (ΦΕΚ Α’ 330)] 
δ) [H περ. δ' καταργήθηκε µε την παρ. 10 άρθ.4 Ν.3091/2002 (ΦΕΚ Α’ 330)] 
ε) Η ετήσια τεκµαρτή δαπάνη σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης κυριότητας ή κατοχής του 
φορολογουµένου, της συζύγου του ή των προσώπων που τους βαρύνουν κατά τις διατάξεις 
του παρόντος νόµου, η οποία ορίζεται ως εξής: 
αα) Για µηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα και µη, ολικού µήκους µέχρι τρία (3) 
µέτρα, στο ποσό των δύο χιλιάδων εξακοσίων (2.600) ευρώ, που προσαυξάνεται µε το ποσό 
των χιλίων τριακοσίων (1.300) ευρώ για κάθε µέτρο µήκους πάνω από τα τρία (3) µέτρα. 
[Η υποπερ. αα' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.3 άρθ. 4 Ν.3091/2002] 
ββ) Προκειµένου για ιστιοφόρα ή µηχανοκίνητα ή µικτά σκάφη µε χώρο ενδιαίτησης η 
τεκµαρτή δαπάνη υπολογίζεται βάσει των µέτρων ολικού µήκους του σκάφους ως εξής:  
 
Μήκος σκάφους Ετήσια τεκµαρτή δαπάνη διαβίωσης (σε 

ευρώ) 
Μέχρι 8 µέτρα  10.500  
πάνω από 8 και µέχρι 10 µέτρα  19.000  
πάνω από 10 και µέχρι 12 µέτρα 27.800  
πάνω από 12 και µέχρι 14 µέτρα 37.200  
πάνω από 14 και µέχρι 16 µέτρα 47.500  
πάνω από 16 και µέχρι 18 µέτρα 58.900  
πάνω από 18 και µέχρι 20 µέτρα 72.100  
πάνω από 20 και µέχρι 22 µέτρα 87.400  
πάνω από 22 και µέχρι 24 µέτρα 105.000 
πάνω από 24 και µέχρι 26 µέτρα 125.000 
πάνω από 26 και µέχρι 28 µέτρα 147.900 
πάνω από 28 και µέχρι 30 µέτρα 174.000 
πάνω από 30 και µέχρι 32 µέτρα 203.600 
πάνω από 32 µέτρα 20 227.700 
 
[Ο πίνακας του πρώτου εδαφίου της υποπερίπτωσης ββ' της περίπτωσης ε' της παραγράφου 
1 του άρθρου 16 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθ. 9 παρ.28 Ν.2948/2001 (ΦΕΚ Α’ 
242)]  
Το ποσά της ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης αυτής της υποπερίπτωσης µειώνονται κατά 
ποσοστό πενήντα τοίς εκατό (50%) προκειµένου για ιστιοφόρα ναυταθλητικά σκάφη που 
χρησιµοποιούνται για ναυταθλητικούς αγώνες. Για τη µείωση αυτή απαιτείται σχετική 
βεβαίωση που χορηγείται από την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Οµοσπονδία θεωρηµένη από τη 
Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού. Η τεκµαρτή δαπάνη από κάθε σκάφος µειώνεται ανάλογα µε 
την παλαιότητα του κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) αν έχει περάσει χρονικό διάστηµα 
πάνω από πέντε (5) έτη και µέχρι δέκα (10) από το έτος που νηολογήθηκε για πρώτη φορά 
και είκοσι τοις εκατό (20%) αν έχει περάσει χρονικά διάστηµα πάνω από δέκα (10) έτη. 
Επίσης, για πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευασθεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ' 
ολοκλήρου από ξύλο, τύπων «τρεχαντήρι», «βαρκαλάς», «πέραµα», «τσερνίκι» και 



«λίµπερτυ», που προέρχονται από την Ελληνική ναυτική παράδοση, τα ποσά της ετήσιας 
τεκµαρτής δαπάνης µειώνονται κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). 
[Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε µε την παρ.12 άρθ.2 Ν.2753/1999 (ΦΕΚ Α’ 249)] 
Προκειµένου για σκάφη µε µόνιµο πλήρωµα ναυτολογηµένο για ολόκληρο ή µέρος του έτους, 
στην παραπάνω δαπάνη προστίθεται και η αµοιβή του πληρώµατος πολλαπλασιαζόµενη µε 
συντελεστή δύο (2). Τα σκάφη επαγγελµατικής χρήσης δεν λαµβάνονται υπόψη για το 
τεκµήριο της δαπάνης. Οι διατάξεις της περίπτωσης β', εκτός αυτών που αναφέρονται στην 
και την ακινησία των αυτοκινήτων, εφαρµόζονται ανάλογα και στην περίπτωση αυτή. 
[Η περ.ε' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την περ.5 άρθ. 9 Ν.2459/1997 (ΦΕΚ Α’ 17)] 
12. Η ισχύς των διατάξεων της προηγούµενης παραγράφου αρχίζει από την έναρξη ισχύος 
του Ν. 2707/1999.  
στ) Η ετήσια τεκµαρτή δαπάνη για αεροσκάφη και ελικόπτερα κυριότητας ή κατοχής του 
φορολογουµένου, της συζύγου του ή των προσώπων που συνοικούν µαζί τους και τους 
βαρύνουν, η οποία ορίζεται ως εξής: 
αα) 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. 
ββ) Για αεροσκάφη αεριοπροωθούµενα (JET) στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ για κάθε 
λίµπρα ώθησης. 
Οι διατάξεις της περίπτωσης β΄ εφαρµόζονται αναλόγως και στην περίπτωση αυτή. 
[Η περ. στ' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.5 άρθ. 4 Ν.3091/2002 (ΦΕΚ Α’ 330)] 
ζ) Η ετήσια τεκµαρτή δαπάνη που υπολογίζεται µε βάση το ύψος των ετήσιων εξόδων 
συντήρησης και χρήσης δεξαµενής κολύµβησης που χρησιµοποιείται για τις οικογενειακές 
ανάγκες ή του κυρίου της ή του κατόχου της, και της συµµετοχής των εξόδων αυτών στους 
οικογενειακούς προϋπολογισµούς. Η ετήσια αυτή τεκµαρτή δαπάνη ορίζεται µε βάση την 
επιφάνεια της δεξαµενής ως εξής:  
 
Επιφάνεια της δεξαµενής κολύµβησης (σε 
τετραγωνικά µέτρα) 

Ετήσια τεκµαρτή δαπάνη διαβίωσης 
εξωτερικής δεξαµενής (σε ευρώ)  

Από 25 µέχρι και 60  (5.800)  
Πάνω από 60 µέχρι και 120  (14.600)  
Πάνω από 120  (23.400)  
 
Προκειµένου για εσωτερική δεξαµενή κολύµβησης τα ποσά της τεκµαρτής δαπάνης αυτής της 
περίπτωστης προσαυξάνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). 
[Η κλίµακα του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 τίθεται 
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθ. 9 παρ.33 Ν.2948/2001 (ΦΕΚ Α’ 242)] 
[Η περ. ζ' προστέθηκε µε την παρ.9 άρθ. 4 Ν.2579/1998 (ΦΕΚ Α’ 31)] 
2. Το συνολικό ποσό της ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης διαβίωσης του φορολογουµένου, της 
συζύγου του και των προσώπων που τους βαρύνουν, όπως αυτό προσδιορίζεται από την 
προηγούµενη παράγραφο, προσαυξάνεται κατά δέκα τοις εκατό (10%) για καθένα στοιχείο 
προσδιορισµού της δαπάνης αυτής πέρα από το δεύτερο. Το ποσό της προσαύξησης δεν 
µπορεί να υπερβεί το διπλάσιο του µεγαλύτερου ποσού της τεκµαρτής δαπάνης που 
προκύπτει από τα στοιχεία που έχει στην κυριότητα ή την κατοχή του ο υπόχρεος, η σύζυγός 
του και τα πρόσωπα που τους βαρύνουν. ∆εν προσαυξάνεται η δαπάνη που προκύπτει κατά 
τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο, Ατόν το ποσό αυτής δεν υπερβαίνει τα επτά 
χιλιάδες τριακόσια πενήντα (7.350) ευρώ. 
[Η φράση «δύο εκατοµµύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) δραχµές» αντικαταστάθηκε µε 
τη φράση «επτά χιλιάδες τριακόσια πενήντα (7.350) ευρώ µε το άρθ. 9 παρ. 34 Ν.2948/2001 
(ΦΕΚ Α’ 242)]  
[Η παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 άρθ. 5 Ν.2873/2000 (ΦΕΚ Α’ 285)] 
3. Το ετήσιο συνολικό ποσό τεκµαρτής δαπάνης διαβίωσης που προσδιορίζεται σύµφωνα µε 
τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων µπορεί να αµφισβητηθεί από το 
φορολογούµενο όταν η πραγµατική δαπάνη του φορολογουµένου και των µελών που τον 
βαρύνουν είναι µικρότερη από την τεκµαρτή δαπάνη, όπως αποδεικνύεται από τον υπόχρεο 
µε βάση πραγµατικά περιστατικά. Η επίκληση των περιστατικών αυτών µπορεί να γίνει µόνο 
από τους υπόχρεους οι οποίοι:  
α) Υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους στις 'Ένοπλες ∆υνάµεις.  
β) Είναι φυλακισµένοι.  



γ) Νοσηλεύονται σε νοσοκοµείο ή κλινική.  
(δ) [Η περ. δ' καταργήθηκε µε την παρ.13 άρθ.4 Ν.2579/1998 (ΦΕΚ Α’ 31)] 
ε) Είναι άνεργοι και για το χρονικό διάστηµα που δικαιούνται βοήθηµα ανεργίας.  
στ) Συγκατοικούν µε συγγενείς πρώτου βαθµού και έχουν µειωµένες δαπάνες διαβίωσης, 
γιατί αποδεικνύεται ότι στις δαπάνες συµβάλλουν οι συγγενείς αυτοί οι οποίοι 
πραγµατοποιούν εισόδηµα από εµφανείς πηγές.  
ζ) Είναι ορφανοί ανήλικοι οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής 
χρήσης από κληρονοµιά του πατέρα ή της µητέρας τους.  
η) Προσκοµίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι από γεγονότα ανώτερης βίας 
πραγµατοποίησαν δαπάνη µικρότερη από την τεκµαρτή.  
Όταν συντρέχει µία ή περισσότέρες από τις περιπτώσεις αυτής της παραγράφου, ο 
φορολογούµενος υποχρεούται να υποβάλει µαζί µε τη δήλωσή του και τα αναγκαία 
δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισµών του. Ο προϊστάµενος της δηµόσιας 
οικονοµικής υπηρεσίας ελέγχει την ακρίβεια των ισχυρισµών και τα αποδεικτικά στοιχεία του 
φορολογουµένου και µειώνει ανάλογα την ετήσια τεκµαρτή δαπάνη στην οποίο αναφέρονται 
οι ισχυρισµοί και τα αποδεικτικά στοιχεία.  
Στις πιο πάνω α' και στ' περιπτώσεις, η διαφορά µεταξύ της τεκµαρτής και της πραγµατικής 
δαπάνης διαβίωσης λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της συνολικής τεκµαρτής 
δαπάνης του γονέα ή του τέκνου που συµβάλλει στις δαπάνες διαβίωσης του υπόχρεου. Αν 
πρόκειται για τους γονείς, η διαφορά τεκµαρτής δαπάνης καταλογίζεται σε εκείνον που έχει το 
µεγαλύτερο εισόδηµα. 
[Τα δύο τελευταία εδάφια προστέθηκαν µε την παρ.2 άρθ. 5 Ν.2873/2000 (ΦΕΚ Α’ 285)] 
  
 

Άρθρο 17  
Τεκµήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων  

 
Ως ετήσια τεκµαρτή δαπάνη του φορολογουµένου, της συζύγου του και των προσώπων που 
τους βαρύνουν 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 πέντε χιλιάδων (5.000) 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 πέντε χιλιάδων 
(5.000) ευρώ. Κατά την εφαρµογή των διατάξεων αυτής της περίπτωσης δεν λαµβάνονται 
υπόψη τα χρηµατικά ποσά που διατίθενται για την αγορά κινητών πραγµάτων που αποτελούν 
το άµεσο αντικείµενο της ασκούµενης εµπορικής δραστηριότητας. 
[Η περ.α' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.7 άρθ. 4 Ν.3091/2002 (ΦΕΚ Α’ 330)] 
β) [Η περ.β' καταργήθηκε µε την παρ.10 άρθ. 4 Ν.3091/2002 (ΦΕΚ Α’ 330)] 
γ) Αγορά ή χρονοµεριστική ή χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδοµών ή 
κατασκευή δεξαµενής κολύµβησης. Ως τίµηµα αγοράς λαµβάνεται η αξία που προσδιορίζεται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.1249/1982. Αν το τίµηµα που καθορίζεται στα 
οικεία πωλητήρια συµβόλαια είναι µεγαλύτερο από την πιο πάνω αξία, ως καταβαλλόµενη 
δαπάνη λαµβάνεται το καθοριζόµενο σε αυτά τα συµβόλαια τίµηµα. Ειδικά, για τις περιοχές 
που δεν ισχύει το αντικειµενικό σύστηµα προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων, ως 
καταβαλλόµενη δαπάνη λαµβάνεται: αα) Το τίµηµα που καθορίζεται στα οικεία πωλητήρια 
συµβόλαια. ββ) Η διαφορά µεταξύ του τιµήµατος ή της αξίας κατά περίπτωση, που 
φορολογήθηκε και της πραγµατικής αξίας του ακινήτου, η οποία εξευρίσκεται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις που ισχύουν στη φορολογία µεταβίβασης ακινήτων. Εξαιρείται η δαπάνη για 
ανέγερση οικοδοµής από επιχείρηση που αναλαµβάνει κατά κύριο επάγγελµα την ανέγερση 
οικοδοµών. Επίσης, εξαιρείται η δαπάνη για την αγορά από ενήλικο, µε δικαίωµα πλήρους 
κυριότητας, καθώς και η ανέγερση από αυτόν οικοδοµής, ως πρώτης κατοικίας, εφόσον η 
επιφάνειά της δεν υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικά µέτρα. Αν η επιφάνεια της 
οικοδοµής υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικά µέτρα, λαµβάνεται υπόψη η 
δαπάνη που αντιστοιχεί στην επιφάνεια πάνω από τα εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικά µέτρα. 
«Κατά την εφαρµογή των δύο προηγούµενων εδαφίων δεν θεωρείται ότι αποκτάται πρώτη 
κατοικία, αν ο υπόχρεος, ο άλλος σύζυγος και τα τέκνα που τους βαρύνουν, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του παρόντος, έχουν δικαίωµα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης, 



εξ ολοκλήρου ή επί ιδανικού µεριδίου, σε άλλη οικία ή οικίες, εφόσον το άθροισµα της 
συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα εβδοµήντα (70) τ.µ.. Η επιφάνεια 
αυτή προσαυξάνεται κατά είκοσι (20) τ.µ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά είκοσι 
πέντε (25) τ.µ. για το τρίτο και καθένα από τα επόµενα τέκνα που βαρύνουν τον υπόχρεο ή 
τον άλλο σύζυγο. 
[Το πέµπτο και έκτο εδάφιο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 8 άρθ. 4 Ν.3091/2002 
(ΦΕΚ Α’ 330)] 
δ) Χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε, εκτός αυτών προς εταιρίες ή κοινοπραξίες ή 
κοινωνίες από τα µέλη ή τους µετόχους των 
[Η νέα περ. δ' προστέθηκε µε την παρ.1 άρθ .29 Ν. 3220/2004 (ΦΕΚ Α’ 15)] 
ε) Η ετήσια δαπάνη για δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες χρηµατικών ποσών, εφόσον 
αυτά υπερβαίνουν ετησίως «τα τριακόσια (300) ευρώ» δραχµές, εκτός από τις δωρεές προς 
το ∆ηµόσιο, τους ∆ήµους 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 νόµιµα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία 
επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και τα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ηµεδαπά 
νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόµιµα υπάρχουν ή συνιστώνται, εφόσον επιδιώκουν 
σκοπούς πολιτιστικούς. 
[Οι περ.γ',δ' και ε' τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ.11 άρθ. 4 Ν.2579/1998 (ΦΕΚ 
Α’ 31)] 
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. Εξαιρετικά, από το ποσό της δαπάνης που 
καταβάλλεται για την τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείου που έχει ληφθεί για την αγορά ή 
ανέγερση πρώτης κατοικίας, δεν λαµβάνεται υπόψη, για την εφαρµογή της παρούσας 
περίπτωσης, το ποσό του χρεολυσίου που περιλαµβάνεται στην οικεία δαπάνη, κατά το 
µέρος που αυτό επιµεριστικά αναλογεί στη µέχρι των εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικών 
µέτρων επιφάνεια της κατοικίας. 
[Η περ.στ' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 άρθ. 4 Ν. 2390/1996 (ΦΕΚ Α’ 54) και 
µε την παρ.3 άρθ.5 Ν.2873/2000 (ΦΕΚ Α’ 285)] 
Επίσης, δεν λαµβάνεται υπόψη, για την εφαρµογή αυτής της περίπτωσης, το ποσό της 
δαπάνης που καταβάλλεται για την τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείου, που έχει ληφθεί για 
την αγορά εξοπλισµού γεωργικής εκµετάλλευσης, καθώς και για την αγορά οικοπέδου από 
επιτηδευµατίες που ασχολούνται επαγγελµατικά µε την ανέγερση και πώληση οικοδοµών. 
[Το τελευταίο εδάφιο της περ. στ' προστέθηκε µε την παρ. 7 άρθ. 1 Ν.2954/2001 (ΦΕΚ Α’ 255) 
και αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 άρθ. 29 Ν.3220/2004 (ΦΕΚ Α’ 15)] 
  
 

Άρθρο 18 
Μη εφαρµογή του τεκµηρίου 

 
Το τεκµήριο προσδιορισµού της ετήσιας δαπάνης δεν εφαρµόζεται: 
α) [Η περ. α' καταργήθηκε µε την παρ.10 άρθ.4 Ν.3091/2002 (ΦΕΚ Α’ 330)] 
β) Προκειµένου για τεκµαρτή δαπάνη η οποία προκύπτει βάσει επιβατικού αυτοκινήτου 
ιδιωτικής χρήσης αναπήρου, το οποίο απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας. 
γ) Προκειµένου για αλλοδαπό προσωπικό που δε 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 (ΦΕΚ 132 Α'), του α.ν. 378/1968 
(ΦΕΚ 82 Α') και του άρθρου 25 του ν.27/1975 (ΦΕΚ 77 Α'), για το ποσά της ετήσιας 
τεκµαρτής δαπάνης, η οποία προκύπτει βάσει του επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ή 
του ενοικίου. 
δ) Προκειµένου για αλλοδαπές επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις του α.ν.89/1967, 
του α.ν.378/ 1968 και του άρθρου 25 του ν.27/1975, για το ποσό της ετήσιας τεκµαρτής 
δαπάνης, η οποία προκύπτει βάσει επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης. 



ε) Προκειµένου για τεκµαρτή δαπάνη η οποία προκύπτει βάσει ενός επιβατικού αυτοκινήτου 
ιδιωτικής χρήσης ιδιοκτησίας προσώπου που το εισήγαγε µε µειωµένους δασµούς, φόρους ή 
τέλη λόγω µετοικεσίας του από την αλλοδαπή για το έτος εκτελωνισµού του αυτοκινήτου και 
τα δύο (2) επόµενα έτη, εφόσον ο δικαιούχος της απαλλαγής εξακολουθεί και κατά τα έτη 
αυτά να κατοικεί στην Ελλάδα. 
[Η περ. ε' προστέθηκε µε την παρ.12 άρθ. 4 Ν. 2579/1998 (ΦΕΚ Α’ 31)] 
στ) [Η περ. στ' καταργήθηκε µε την παρ.10 άρθ. 4 Ν.3091/2002 (ΦΕΚ Α’ 330)] 
ζ) Προκειµένου για επιχειρήσεις µεταπώλησης αυτοκινήτων που έχουν υπαχθεί στο ειδικό 
καθεστώς φορολογίας του άρθρου 36α του ν.1642/1986, για την τεκµαρτή δαπάνη που 
προκύπτει βάσει των επιβατικών αυτοκινήτων που έχουν αγορασθεί για µεταπώληση µε 
βάση τις διατάξεις του άρθρου 36α του ν. 1642/1986,εφόσον η άδεια και οι πινακίδες 
κυκλοφορίας του µεταβιβαζόµενου αυτοκινήτου οχήµατος έχουν παραµείνει στη δηµόσια 
οικονοµική υπηρεσία στην οποία έγινε η µεταβίβαση του αυτοκινήτου προς την επιχείρηση 
µεταπώλησης µέχρι και την ηµεροµηνία µεταπώλησης από αυτή σε τρίτο και το αυτοκίνητο 
κατά το χρονικό αυτό διάστηµα δεν κυκλοφόρησε παράνοµα. Κατά τις µεταπωλήσεις αυτής 
της περίπτωσης δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 10 µέχρι και 14 του άρθρου 
81. Οι µεταπωλήτριες επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση µαζί µε την ετήσια δήλωση φορολογίας 
εισοδήµατος να συνυποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία να 
αναγράφουν τα πιο πάνω αυτοκίνητα που αγόρασαν ή πούλησαν στο οικείο έτος. Με 
αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών ορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής αυτής της 
περίπτωσης. 
[Η νέα περ. ζ' προστέθηκε µε την παρ.14 άρθ.4 Ν.2579/1998 (ΦΕΚ Α’ 31)] 
η) Προκειµένου για τεκµαρτή δαπάνη που προκύπτει µε βάση επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής 
χρήσης κυριότητας ή κατοχής του φορολογουµένου, της συζύγου του και των προσώπων 
που τους βαρύνουν τα οποία έχουν αποκτηθεί µέχρι την 31.12.1992. 
θ) Προκειµένου για τεκµαρτή δαπάνη η οποία προκύπτει µε βάση ένα ή περισσότερα 
επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης µέχρι και δεκατέσσερις (14) φορολογήσιµους ίππους, 
κυριότητας ή κατοχής του φορολογουµένου, της συζύγου του και προσώπων που τους 
βαρύνουν, που έχουν αποκτηθεί από 1.1.1993 µέχρι την 31.12.2003. 
Επίσης, προκειµένου για τεκµαρτή δαπάνη που προκύπτει µε βάση επιβατικά αυτοκίνητα 
ιδιωτικής χρήσης άνω των δεκατεσσάρων (14) φορολογήσιµων ίππων που έχουν αποκτηθεί 
το ίδιο χρονικό διάστηµα, εφόσον η εργοστασιακή τιµολογιακή αξία του έτους πρώτης 
κυκλοφορίας τους, µειωµένη λόγω παλαιότητας κατά τα ποσοστά της κλίµακας της 
παραγράφου 1 του άρθρου 126 του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α) δεν υπερβαίνει το ποσό των 
πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. 
ι) Προκειµένου για τεκµαρτή δαπάνη που προκύπτει µε βάση επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής 
χρήσης κυριότητας ή κατοχής του φορολογουµένου, της συζύγου του και των προσώπων 
που τους βαρύνουν, τα οποία αποκτώνται από την 1.1.2004 και εφεξής και η εργοστασιακή 
τιµολογιακή αξία του έτους πρώτης κυκλοφορίας τους µειωµένη λόγω παλαιότητας κατά τα 
ποσοστά της κλίµακας της παραγράφου 1 του άρθρου 126 του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α) 
δεν υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. 
ια) Οι περιπτώσεις η', θ' και ι' του άρθρου αυτού έχουν εφαρµογή και στα εδάφια τρίτο, 
τέταρτο, πέµπτο, δέκατο πέµπτο και δέκατο έκτο της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του 
άρθρου 16.» 
[Η περίπτωση η' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε, οι νέες περιπτώσεις θ',ι' και ια' προστέθηκαν 
και οι περιπτώσεις θ', ι' και ια' αναριθµήθηκαν σε ιβ',ιγ' και ιδ' αντίστοιχα, µε το άρθρο 15 
Ν.3220/2004 (ΦΕΚ Α’ 15)] 
ιβ') Προκειµένου για τεκµαρτή δαπάνη η οποία προκύπτει µε βάση ένα σκάφος αναψυχής 
ολικού µήκους µέχρι δέκα (10) µέτρα που δεν έχει ναυτολογηµένο πλήρωµα για ολόκληρο ή 
µέρος του έτους, το οποίο ανήκει στην κυριότητα ή κατοχή του υπόχρεου ή του άλλου 
συζύγου ή και στους δύο από κοινού. 
Εάν ο υπόχρεος ή η σύζυγός του έχουν στην κυριότητα ή κατοχή τους περισσότερα του ενός 
τέτοια σκάφη, το τεκµήριο δεν εφαρµόζεται για εκείνο το σκάφος µε τη µεγαλύτερη τεκµαρτή 
δαπάνη. Σε περίπτωση που ο κάθε σύζυγος έχει στην κυριότητα ή κατοχή του τέτοιο σκάφος 
και οι τεκµαρτές δαπάνες αυτών των σκαφών είναι ίσες, η απαλλασσόµενη τεκµαρτή δαπάνη 
του ενός σκάφους επιµερίζεται κατά 50% στον καθένα. 
ιγ) Προκειµένου για τεκµαρτή δαπάνη που προκύπτει µε βάση σκάφη αναψυχής ιδιωτικής 
χρήσης, κυριότητας ή κατοχής µόνιµων κατοίκων εξωτερικού 
[Η νεα περ. ιγ΄ προστέθηκε  και οι περιπτώσεις ιγ, ιδ και ιε αναριθµήθηκαν σε ιδ, ιε και ιστ 
αντίστοιχα µε την παρ.3 άρθ.26 Ν.3427/2005] 



ιδ') Προκειµένου για αγορά πάγιου εξοπλισµού επαγγελµατικής χρήσης από πρόσωπα που 
ασκούν εµπορική ή γεωργική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελµα. 
[Η περ. ιδ' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.2 άρθ. 4 Ν.3296/2004 (ΦΕΚ Α’ 253)] 
ιε') Προκειµένου για αγορά επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, ειδικά διασκευασµένων 
για πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητικές αναπηρίες που υπερβαίνουν σε ποσοστό το 
εξήντα επτά τοις εκατό (67%). Ως επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ειδικά 
διασκευασµένα για κινητικά ανάπηρους θεωρούνται εκείνα που διασκευάστηκαν ύστερα από 
άδεια της αρµόδιας αρχής για να οδηγούνται από πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητική 
αναπηρία µε ποσοστό πάνω από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή για να µεταφέρουν αυτά τα 
πρόσωπα µαζί µε τα αντικείµενα που είναι απαραίτητα για τη µετακίνησή τους. 
[Η αρχική περ. ιδ' αναριθµήθηκε σε ιε' και η νέα περ. ιδ΄ προστέθηκε µε την παρ.3 άρθ. 4 
Ν.3296/2004 (ΦΕΚ Α’ 253)] 
ιστ') Το τεκµήριο µε βάση την ετήσια συνολική δαπάνη, που υπολογίζεται, σύµφωνα µε τα 
άρθρα 16 και 17, δεν εφαρµόζεται όταν η διαφορά µεταξύ του εισοδήµατος που δηλώθηκε 
από το φορολογούµενο, τη συζυγό του και τα πρόσωπα που τους βαρύνουν, και της 
συνολικής ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης αυτών είναι µικρότερη από ποσοστό είκοσι τοις εκατό 
(20%) του εισοδήµατος που δηλώθηκε µε την αρχική εµπρόθεσµη δήλωση τους το ίδιο έτος. 
[Οι περιπτώσεις θ', ι' και ια' του άρθρου 18 αναριθµήθηκαν σε ιβ', ιγ' και ιδ' αντίστοιχα, η 
περίπτωση η' αντικαταστάθηκε και οι νέες περιπτώσεις θ', ι' και ια' προστέθηκαν ως άνω µε το 
άρθρο 14 παρ.1 Ν.3220/2004 (ΦΕΚ Α’ 15)] 
[Η νέα περ. ιγ΄ προστέθηκε και οι περιπτώσεις ιγ, ιδ και ιε αναριθµήθηκαν σε ιδ, ιε και ιστ 
αντίστοιχα µε την παρ.3 άρθ.26 Ν.3427/2005 (ΦΕΚ Α’ 312)] 
 
 

Άρθρο 19 
∆ιαφορά εισοδήµατος και υπολογισµός του φόρου αυτής 

 
1. Η διαφορά µεταξύ του εισοδήµατος που δηλώθηκε από το φορολογούµενο, τη σύζυγό του 
και τα πρόσωπα που τους βαρύνουν ή προσδιορίστηκε από τον προϊστάµενο της δηµόσιας 
οικονοµικής υπηρεσίας και της συνολικής ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης τους, των άρθρων 16 
και 17, προσαυξάνει τα εισοδήµατα που δηλώνονται ή προσδιορίζονται από τον προϊστάµενο 
της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας κατά το ίδιο οικονοµικό έτος, του φορολογουµένου ή της 
συζύγου του, κατά περίπτωση, από εµπορικές επιχειρήσεις ή από την άσκηση ελευθέριων 
επαγγελµάτων και αν δε δηλώνεται εισόδηµα από τις κατηγορίες αυτές η διαφορά αυτή 
λογίζεται εισόδηµα της παρ. 3 του άρθρου 48. 2. Ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής 
υπηρεσίας κατά τον προσδιορισµό της διαφοράς της προηγούµενης παραγράφου 
υποχρεούται να λάβει υπόψη του τα αναγραφόµενα στη δήλωση χρηµατικά ποσά, τα οποία 
αποδεικνύονται από νόµιµα παραστατικά στοιχεία και µε τα οποία καλύπτεται ή περιορίζεται η 
διαφορά που προκύπτει. 
Στις περιπτώσεις αυτής της παραγράφου ο φορολογούµενος φέρει το βάρος της απόδειξης, 
τα ποσά αυτά ιδίως είναι: 
α) πραγµατικά εισοδήµατα τα οποία αποκτήθηκαν από τον ίδιο, τη σύζυγό του και τα 
πρόσωπα που τους βαρύνουν 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 δε θεωρούνται εισόδηµα κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 
γ) Χρηµατικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων. 
δ) Εισαγωγή συναλλάγµατος, που δεν εκχωρείται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος, 
εφόσον δικαιολογείται η απόκτηση του στην αλλοδαπή. 
∆εν απαιτείται η δικαιολόγηση της απόκτησης αυτού του συναλλάγµατος για τα πρόσωπα: 
αα) που κατοικούν µονίµως στο εξωτερικό. ββ) που είχαν διαµείνει τρία (3) τουλάχιστον 
χρόνια στην αλλοδαπή και η εισαγωγή του συναλλάγµατος γίνεται µέσα σε δύο (2) χρόνια 
από τη µετοικεσία τους. 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 τράπεζα της Ελλάδας ή σε υποκατάστηµα Ελληνικής 
τράπεζας στο εξωτερικό κατά το χρόνο που διέµεναν στην αλλοδαπή ή από καταθέσεις τους 
µέσα σε ένα (1) χρόνο από τη µετοικεσία τους στην Ελλάδα χωρίς το συνάλλαγµα αυτό να 
έχει επανεξαχθεί στην αλλοδαπή. Η προϋπόθεση της µη επανεξαγωγής του συναλλάγµατος 
δεν απαιτείται για το ποσό εκείνο του συναλλάγµατος που έχει επανεξαχθεί στην αλλοδαπή 



για την απόκτηση περιουσιακού στοιχείου από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 17 εφόσον 
η δαπάνη για την απόκτηση αυτού του στοιχείου έχει ληφθεί υπόψη κατά την εφαρµογή των 
άρθρων 17 ή 19. 
[Η περ. γγ' προστέθηκε µε την παρ.7 άρθ.9 Ν. 2459/1997 (ΦΕΚ Α’ 17)] 
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 17, 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 αποδειγµένα έχει φορολογηθεί κατά τα προηγούµενα έτη ή 
νόµιµα έχει απαλλαγεί από το φόρο. 
Για τον προσδιορισµό του κεφαλαίου κάθε έτους από τα πραγµατικά εισοδήµατα που έχουν 
φορολογηθεί ή νόµιµα απαλλαγεί από το φόρο, τα οποία προκύπτουν από συµψηφισµό των 
θετικών και αρνητικών στοιχείων αυτών, τα χρηµατικά ποσά, τα οριζόµενα στις περιπτώσεις 
β΄, γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ και οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο αποδεδειγµένα έχει εισπραχθεί, 
εκπίπτουν οι δαπάνες που ο προσδιορισµός τους ορίζεται από τα άρθρα 16 και 17, 
ανεξάρτητα από το αν απαλλάσσονται της εφαρµογής του τεκµηρίου. 
[Το δεύτερο εδάφιο της περ. ζ΄ αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 αρθ. 4 Ν.3296/2004 (ΦΕΚ Α’ 
253)] 
Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν δαπάνες µε βάση το άρθρο 16 ή αν το ποσό τους είναι 
µικρότερο των δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2.900) ευρώ, το ποσό που πρέπει να εκπέσει αντί 
αυτών προσδιορίζεται µε βάση την κοινωνική, οικονοµική και οικογενειακή κατάσταση των 
φορολογουµένων και των αποδειγµένων δαπανών διαβίωσής τους και σε καµιά περίπτωση 
δεν µπορεί να είναι κατώτερο των δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2.900) ευρώ. 
[Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 η φράση «το ένα 
εκατοµµύριο (1.000.000) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τις δύο χιλιάδες εννιακόσια 
(2.900) ευρώ» και η φράση «του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) δραχµών» αντικαθίσταται µε 
τη φράση «των δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2.900) ευρώ» µε το άρθ. 9 παρ. 38 Ν. 2948/2001 
(ΦΕΚ Α’ 242)] 
Κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση αυτών των εσόδων τα µειώνει, προκειµένου 
αυτά να ληφθούν 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 (ΦΕΚ 34 Α') για τα ποσά των πραγµατικών ή τεκµαρτών δαπανών που 
πραγµατοποιούνται από 1.1.1994. Χρηµατικά ποσά που έχουν ληφθεί υπόψη από τη 
δήλωση που, τυχόν, υποβλήθηκε κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του 
ν.2019/1992, για την κάλυψη ή τον περιορισµό διαφοράς δαπάνης, αφαιρούνται από το 
κεφάλαιο που σχηµατίζεται από προηγούµενα έτη, όπως αυτό προσδιορίζεται µε βάση όσα 
ορίζονται στα εδάφια δεύτερο, τρίτο και τέταρτο αυτής της περίπτωσης. 
3. Προκειµένου προσδιορισµού του εισοδήµατος µε βάση την ετήσια τεκµαρτή δαπάνη του 
παρόντος άρθρου, η ζηµία του ίδιου οικονοµικού έτους ή και των προηγούµενων δεν εκπίπτει 
και ούτε µεταφέρεται για συµψηφισµό στα επόµενα οικονοµικά έτη. 
4. Οι υπόχρεοι που δεν αναγράφουν ή ανακριβώς αναφέρουν στη δήλωση τα στοιχεία, τα 
σχετικά µε τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και τον προσδιορισµό της ετήσιας 
συνολικής δαπάνης διαβίωσης, υπόκεινται σε πρόστιµο που ορίζεται στο άρθρο 87. Επίσης, 
όσοι δεν αναγράφουν στη δήλωση τη δαπάνη αγοράς ή ανέγερσης ακινήτων υπόκεινται στις 
κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 88. 
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται µε τη δήλωση φόρου 
εισοδήµατος και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων του 
παρόντος κεφαλαίου. 
  
 

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ  



   
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'.  
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ 

 
 

Άρθρο 20 
Εισόδηµα και απόκτησή του 

 
1. Εισόδηµα από ακίνητα είναι αυτό που προκύπτει κάθε οικονοµικό ή κατά περίπτωση 
γεωργικό έτος, είτε από εκµίσθωση ή επίταξη ή έµµεσα από ιδιοκατοίκηση ή 
ιδιοχρησιµοποίηση ή από παραχώρηση της χρήσης σε τρίτο χωρίς αντάλλαγµα, µιας ή 
περισσότερων οικοδοµών είτε από εκµίσθωση γαιών. Το εισόδηµα αυτό αποκτάται από κάθε 
πρόσωπο στο οποίο έχει νόµιµα µεταβιβασθεί µε οριστικό συµβόλαιο ή έχει αποκτηθεί µε 
δικαστική απόφαση ή λόγω χρησικτησίας το δικαίωµα πλήρους κυριότητας ή νοµής ή 
επικαρπίας ή οίκησης, καθώς και από πρόσωπο στο οποίο έχει µεταβιβασθεί, µε οριστικό 
συµβόλαιο, το δικαίωµα ενάσκησης επικαρπίας, κατά περίπτωση. Επίσης εισόδηµα από 
ακίνητα θεωρείται και το δικαίωµα που αποκτάται από τον κύριο του εδάφους προκειµένου 
για οικοδοµές που έχουν ανεγερθεί σε έδαφος κυριότητας τρίτου ή αν πρόκειται για 
επιφάνειες και εµφυτεύσεις που διατηρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 
του α.ν. 2783/1941 (ΦEK 29 A). 
[Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 10 άρθ. 2 Ν.2753/1999 (ΦΕΚ Α’ 249)]  
2. Για εισοδήµατα από εκµίσθωση ακινήτων, που καταβάλλονται αναδροµικά µε βάση νόµο ή 
δικαστική απόφαση, χρόνος απόκτησης αυτών θεωρείται ο χρόνος στον οποίο ανάγονται τα 
µισθώµατα. 
3. Προκειµένου για εκµίσθωση ολόκληρης ή τµήµατος οικοδοµής µαζί µε έπιπλα ή 
µηχανήµατα, στο εισόδηµα συνυπολογίζεται και το τυχόν µίσθωµα των συνεκµισθούµενων 
επίπλων ή µηχανηµάτων. 
4. Στην έννοια του όρου γαίες», που αναφέρεται στην παράγραφο ι, περιλαµβάνονται οι γαίες 
που καλλιεργούνται ή είναι φυτεµένες, τα δάση και οι δενδρώδεις εκτάσεις, τα λιβάδια και οι 
κάθε είδους βοσκήσιµες γαίες, τα µεταλλεία και λατοµεία, οι πηγές, τα φρέατα, οι λίµνες και οι 
δεξαµενές, τα ιχθυοτροφεία, καθώς και κάθε άλλη έκταση γης, µαζί µε τα στοιχεία που είναι 
στην επιφάνεια του εδάφους και τις κάθε είδους ύλες που είναι κάτω από αυτό. 
  
 

Άρθρο 21 
Εισόδηµα ειδικών περιπτώσεων  

 
1. Ως εισόδηµα από οικοδοµές λογίζεται: 
[Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 9 άρθ. 4 Ν.2873/2000 
(ΦΕΚ Α’ 285)] 
α) Το εισόδηµα από γήπεδα, ιδιαίτερα όταν αυτά χρησιµοποιούνται ως αποθήκες, εργοστάσια 
εργαστήρια ή ως χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων, θεαµάτων, καφενείων, γυµναστηρίων και 
γενικά για κάθε άλλη χρήση. 
β) Η αξία που έχει κατά το χρόνο της ανέγερσης της η οικοδοµή που ανεγέρθηκε µε δαπάνες 
του µισθωτή σε έδαφος του οποίου την κυριότητα έχει ο εκµισθωτής, αν µετά τη λήξη του 
χρόνου της µίσθωσης του εδάφους η οικοδοµή παραµένει στην κυριότητα του εκµισθωτή. Το 
ετήσιο εισόδηµα εξευρίσκεται µε διαίρεση του υπολοίπου, που προκύπτει µετά την αφαίρεση 
του τυχόν ανταλλάγµατος, που έχει ορισθεί στη σύµβαση για τη µεταβίβαση της κυριότητας 
της οικοδοµής, από την αξία αυτής, κατά το χρόνο της ανέγερσής της, σε µέρη ίσα µε τον 
αριθµό των ετών κατά τα οποία διαρκεί η µίσθωση του εδάφους. Ως αξία της οικοδοµής που 
έχει ανεγερθεί σε έδαφος κυριότητας τρίτου λαµβάνεται η πραγµατική αξία της οικοδοµής, η 
οποία εξευρίσκεται από τα επίσηµα βιβλία και λοιπά στοιχεία εκείνου που ανήγειρε την 
οικοδοµή. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται βιβλία ή αυτά που τηρούνται κρίνονται ανεπαρκή 
ή ανακριβή, καθώς και σε περίπτωση αµφισβήτησης από τον ενδιαφερόµενο της αξίας που 
υπολογίστηκε µε αυτόν τον τρόπο, αυτή καθορίζεται ύστερα από εκτίµηση που ενεργείται από 
τον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας και σε συνέχεια από τα διοικητικά 
δικαστήρια. 
Οι διατάξεις αυτής της περίπτωσης εφαρµόζονται ανάλογα και για βελτιώσεις ή επεκτάσεις 
που γίνονται µε δαπάνες του µισθωτή σε οικοδοµή της οποίας την κυριότητα έχει ο 



εκµισθωτής, αν µετά τη λήξη του χρόνου της µίσθωσης της οικοδοµής οι βελτιώσεις ή 
επεκτάσεις παραµένουν στην κυριότητα του εκµισθωτή. 
[Το τελευταίο εδάφιο της περ. β' προστέθηκε µε την παρ. 8 άρθ.1 Ν.2954/2001 (ΦΕΚ Α’ 255)]  
γ) Σε περίπτωση υπεκµίσθωσης, αυτό που αποκτιέται από το µισθωτή. 
δ) Στις περιπτώσεις µισθώσεων διάρκειας µεγαλύτερης από εννέα (9) έτη, για τις οποίες 
υπάρχει υποχρέωση µεταγραφής τους, σύµφωνα µε το άρθρο 1208 του Αστικού Κώδικα ή 
των επιφανειών και εµφυτεύσεων που διατηρούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 
58 και 59 του α.ν. 2783/1941, καθώς επίσης και στις περιπτώσεις οικοδοµών που έχουν 
ανεγερθεί σε έδαφος κυριότητας τρίτου, το εισόδηµα που αποκτιέται από το µισθωτή ή 
επιφανειούχο ή εµφυτευτή ή από αυτόν που ανήγειρε τα κτίσµατα της οικοδοµής σε έδαφος 
κυριότητας τρίτου, είτε άµεσα από υπεκµίσθωση είτε έµµεσα από ιδιοχρησιµοποίηση. 
ε) Σε περίπτωση µεταβίβασης του δικαιώµατος της επικαρπίας για ορισµένο χρόνο, ενός ή 
περισσότερων ακίνητων, σε ηµεδαπά ή αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα, το αντάλλαγµα που 
αποκτά ο κύριος ή ο επικαρπωτής του ακινήτου από τη µεταβίβαση αυτή. 
Για τον προσδιορισµό του ετήσιου εισοδήµατος, το αντάλλαγµα αυτό διαιρείται σε µέρη ίσα 
προς τον αριθµό των πραγµατικών ετών διάρκειας της επικαρπίας. Σε περίπτωση που το 
αντάλλαγµα αυτό είναι µικρότερο τουλάχιστον κατά δέκα τοις εκατό (10%) από την 
πραγµατική αξία του δικαιώµατος της επικαρπίας, όπως αυτή προσδιορίζεται µε τις διατάξεις 
του ν.δ. 118/1973 (ΦΕΚ 202 Α'), κατά το χρόνο της µεταβίβασής της, για τον προσδιορισµό 
του ετησίου εισοδήµατος λαµβάνεται η πραγµατική αξία της επικαρπίας, διαιρούµενη σε µέρη 
ίσα µε τον αριθµό των πραγµατικών ετών διάρκειάς της 
στ) το αντάλλαγµα που καταβάλλεται, κατόπιν συµφωνίας στον ιδιοκτήτη, νοµέα κ.λ.π. 
δάσους για την παραχώρηση της εκµετάλλευσής του σε ποσοστό της δασικής παραγωγής, το 
οποίο υπολογίζεται κατά µονάδα βάρους ή όγκου επί της παραγωγής ή µε άλλη παρόµοια 
αναλογία. 
ζ) Το αντάλλαγµα το οποίο µε οποιονδήποτε τρόπο υπολογίζεται και καταβάλλεται κατά 
συµφωνία ή κατά συνήθεια στον ιδιοκτήτη, νοµέα κ.λ.π. σε ποσοστό της παραγωγής, για την 
παραχώρηση της εκµετάλλευσης των γαιών, εφόσον αυτός δεν συµµετέχει στις δαπάνες 
καλλιέργειας ή συγκοµιδής των γεωργικών προϊόντων. 
η) Στις περιπτώσεις των επιφανειών και εµφυτεύσεων που διατηρούνται, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του α.ν. 2783/1941, το εισόδηµα που αποκτιέται από τον 
επιφανειούχο ή τον εµφυτευτή από την εκµίσθωση των γαιών στις οποίες έχει το δικαίωµά 
του. 
θ) Το αντάλλαγµα που καταβάλλεται για την παραχώρηση χώρου για την τοποθέτηση 
φωτεινών επιγραφών και κάθε είδους διαφηµίσεων.  
2. δεν λογίζεται ως εισόδηµα από ακίνητα αυτό που προκύπτει: 
α) Από βιοµηχανοστάσια που ιδιοχρησιµοποιούνται, µαζί µε τα παραρτήµατα τους και τα 
εξαρτήµατα, καθώς και µε τις αποθήκες και τα οικόπεδα που είναι συνεχόµενα µε αυτά και 
χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση πρώτων υλών και για την πρώτη εναπόθεση των 
βιοµηχανικών προϊόντων. Ως βιοµηχανοστάσια θεωρούνται τα οικοδοµήµατα που έχουν 
ειδικά ανεγερθεί για τη λειτουργία βιοµηχανίας, στα οποία έχουν µόνιµα προσαρµοστεί 
µηχανικές εγκαταστάσεις, καθώς και τα οικοδοµήµατα επεξεργασίας και συντήρησης καπνών 
σε φύλλα ή άλλων εξαγώγιµων γεωργικών προϊόντων. 
β) Από οικοδοµήµατα που ιδιοχρησιµοποιούνται και τα οποία βρίσκονται µέσα ή έξω από 
αγροτικά κτήµατα και χρησιµοποιούνται για τη διεξαγωγή των έργων της γεωργικής, γενικά, 
επιχείρησης. 
 
 

Άρθρο 22 
Ακαθάριστο εισόδηµα 

 
1. Ακαθάριστο εισόδηµα, προκειµένου για οικοδοµή που εκµισθώνεται, είναι το µίσθωµα που 
έχει συµφωνηθεί. Σε περίπτωση που δεν προσάγεται το συµφωνητικά ή άλλο στοιχείο που 
µπορεί να αποδείξει τη συµφωνία ή αν τα συµφωνητικά ή τα αποδεικτικά στοιχεία που 
προσάγονται εµφανίζουν µίσθωµα που είναι δυσαναλόγως κατώτερο σε σχέση µε τη 
µισθωτική αξία της οικοδοµής, ο προσδιορισµός του εισοδήµατος που προκύπτει από αυτή 
γίνεται αφού αυτή συγκριθεί µε άλλες οικοδοµές που εκµισθώνονται κάτω από παρόµοιες 
συνθήκες. Θεωρείται ότι υπάρχει περίπτωση δυσανάλογου µισθώµατος, σε σχέση µε τη 
µισθωτική αξία της οικοδοµής, όταν η µισθωτική αξία της είναι ανώτερη από το µίσθωµα που 
δηλώνεται σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) τουλάχιστον του µισθώµατος αυτού. 



Ειδικώς, το εισόδηµα αυτό δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το τριάµισι τοις εκατό (3,5 %) 
της άξιας του ακινήτου, που εκµισθώνεται και χρησιµοποιείται ως κατοικία, όπως η αξία αυτή 
προσδιορίζεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.1249/1982, για τις περιοχές 
που ισχύει κάθε φορά το σύστηµα αυτό. Ο φορολογούµενος µπορεί να αµφισβητήσει τον 
καθορισµό της µισθωτικής αξίας αυτού του ακινήτου, εφόσον από εξαιρετικούς λόγους, που 
ανάγονται αποκλειστικά στους παράγοντες που επηρεάζουν τη µισθωτική αξία του, αυτή είναι 
µικρότερη από το τριάµισι τοις εκατό (3,5%) της πιο πάνω αξίας του. Η επίκληση των λόγων 
αυτών, καθώς και η προσαγωγή των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων γίνεται µε την 
προσφυγή, η οποία ασκείται από το φορολογούµενο, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις η 
∆εκεµβρίου του οικείου οικονοµικό έτους. 
Αν ο φορολογούµενος λάβει το εκκαθαριστικό σηµείωµα µετά την 31η ∆εκεµβρίου του οικείου 
οικονοµικού έτους, η προσφυγή ασκείται µέσα στις προθεσµίες που ορίζονται στο άρθρο 66 
του ν. 2717/1999 (ΦEK 97 A). 
Ισχυρισµοί που δεν περιέχονται στην προσφυγή αυτή δεν µπορούν να προβληθούν 
παραδεκτώς ενώπιον του αρµόδιου διοικητικού πρωτοδικείου, εκτός αν η όψιµη προβολή 
τους κρίνεται από το διοικητικό πρωτοδικείο αποχρώντως δικαιολογηµένη. 
[Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 άρθ. 4 
Ν.2753/1999 (ΦΕΚ Α’ 249)] 
2. Σε περίπτωση που η οικοδοµή κατοικήθηκε από τον ιδιοκτήτη της, το ετήσιο ακαθάριστο 
εισόδηµα αυτής δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το τριάµισι τοις εκατό (3,5%) της αξίας του 
ακινήτου, όπως αυτή προσδιορίζεται ως το γινόµενο των εξής παραγόντων: α) Της κύριας 
επιφάνειας της οικοδοµής στην οποία προστίθεται και ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της 
επιφάνειας των αποθηκευτικών χώρων, καθώς και των χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που 
ενδεχόµενα υπάρχουν στην οικοδοµή - κατοικία. β) Της τιµής ζώνης για τις περιοχές που 
ισχύει το αντικειµενικό σύστηµα προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων ή της τιµής εκκίνησης 
για τις λοιπές περιοχές, οι οποίες ισχύουν κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, όπως αυτές 
ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41α του ν.1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α'). γ) Του 
διορθωτικού συντελεστή, ο οποίος ανάλογα µε την τιµή ζώνης ή εκκίνησης του ακινήτου 
ορίζεται ως ακολούθως: 
 
Τιµή ζώνης ή εκκίνησης για κάθε τετραγωνικό 
µέτρο 

Συντελεστής  

µέχρι 440 ευρώ  1,10   
Πάνω άπό 440 έως 734 ευρώ  1,20  
Πάνω από 734 έως 1.174 ευρώ  1,30  
Πάνω από 1.174 ευρώ  1,40 
 
δ) Του συντελεστή παλαιότητας. Ως συντελεστής παλαιότητας λαµβάνεται αυτός που ισχύει 
κάθε φορά στη φορολογία κεφαλαίου για τον προσδιορισµό της αξίας κτιρίων µε βάση την 
τιµή ζώνης. Το τεκµαρτό µίσθωµα µιας ή περισσότερων εξοχικών κατοικιών υπολογίζεται σε 
καθεµία από αυτές για τρεις (3) µήνες το έτος. Οι διατάξεις των τεσσάρων τελευταίων 
εδαφίων της προηγουµένης παραγράφου εφαρµόζονται ανάλογα και στην περίπτωση αυτή. 
[Η παρ.2 προστέθηκε και οι παρ. 2, 3 και 4 αναριθµούνται σε 3, 4 και 5 αντίστοιχα µε την παρ. 
1 άρθ.2 Ν.2579/1998 (ΦΕΚ Α’ 31)] 
3.Σε περίπτωση που η οικοδοµή χρησιµοποιήθηκε µε άλλο τρόπο από τον ιδιοκτήτη, το 
νοµέα, τον επιφανειούχο, τον επικαρπωτή κτλ. ή µε τη συγκατάθεση αυτού κατοικήθηκε ή 
χρησιµοποιήθηκε µε άλλο τρόπο από τρίτο, χωρίς αντάλλαγµα, το ακαθάριστο εισόδηµα 
βρίσκεται ύστερα από τη σύγκρισή της µε άλλες οικοδοµές που εκµισθώνονται, πάντως το 
ετήσιο ακαθάριστο εισόδηµα που καθορίζεται µε αυτόν τον τρόπο δεν µπορεί να είναι 
ανώτερο από το πέντε τοις εκατό (5%) ούτε µικρότερο από το τριάµισι τοις εκατό (3,5%) της 
αξίας του ακινήτου, όπως η αξία αυτή προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
41 του ν.1249/1982. Ειδικά, για τις περιοχές που δεν ισχύει το αντικειµενικό σύστηµα 
προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων, το ετήσιο ακαθάριστο εισόδηµα δεν µπορεί να είναι 
ανώτερο από το τέσσερα τοις εκατό (4%) της πραγµατικής αξίας της οικοδοµής κατά το χρόνο 
της φορολογίας. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των τεσσάρων 
τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 1. 
[Η παρ.3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 άρθ. 2 Ν. 2579/1998 (ΦΕΚ Α’ 31)] 
3. Προκειµένου για γαίες που εκµισθώνονται, ως ακαθάριστο εισόδηµα λαµβάνεται αυτό που 
προκύπτει µε βάση τη συµφωνία. 



Αν το µίσθωµα ή αντάλλαγµα έχει συµφωνηθεί σε είδος, αυτό αποτιµάται σε χρήµα, µε βάση 
τη µέση τιµή χονδρικής πώλησης του είδους αυτού, κατά το χρόνο και στον τόπο παραγωγής 
του. 
Αν δεν προσάγεται συµφωνητικό ή άλλο στοιχείο, που αποδεικνύει τη συµφωνία ή όταν το 
µίσθωµα που συµφωνήθηκε σε χρήµα ή σε είδος είναι δυσαναλόγως κατώτερο από τη 
µισθωτική αξία των γαιών ή όταν η εκµετάλλευση των γαιών παραχωρήθηκε σε τρίτο χωρίς 
αντάλλαγµα, το ακαθάριστο εισόδηµα εξευρίσκεται µε σύγκριση των γαιών µε άλλες γαίες που 
εκµισθώνονται κάτω από παρόµοιες συνθήκες. Θεωρείται άτι υπάρχει περίπτωση 
δυσανάλογου µισθώµατος σε σχέση µε τη µισθωτική αξία των γαιών, κάθε φορά που η 
µισθωτική αξία είναι ανώτερη του συµφωνηµένου µισθώµατος κατά είκοσι πέντε τοις εκατό 
(25%) του µισθώµατος αυτού. 
4. Αν το δηλούµενο εισόδηµα από εκµίσθωση γεωργικής γης ή το τεκµαρτό µίσθωµα από 
δωρεάν παραχώρηση προς οποιονδήποτε τρίτο είναι µικρότερο του προσδιοριζόµενου µε την 
αντικειµενική µέθοδο του άρθρου 42, για την εφαρµογή των φορολογικών διατάξεων 
λαµβάνεται υπόψη το µίσθωµα που προσδιορίζεται αντικειµενικά, εκτός αν πρόκειται για 
δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης µεταξύ συζύγων, κατά κύριο επάγγελµα αγροτών ή από 
γονείς ηλικίας άνω των εξήντα πέντε (65) ετών σε τέκνα τους κατά κύριο επάγγελµα αγρότες. 
[Το πρώτο εδάφιο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 άρθ. 3 Ν.2390/1996 (ΦΕΚ Α’ 
54)] 
Ο φορολογούµενος µπορεί να αµφισβητήσει το ύψος του αντικειµενικού µισθώµατος, εφόσον 
από εξαιρετικούς λόγους, που ανάγονται αποκλειστικά στους παράγοντες που επηρεάζουν τη 
µισθωτική αξία της γεωργικής γης, αποδεικνύεται ότι αυτή είναι µικρότερη της 
προσδιοριζόµενης µε την αντικειµενική µέθοδο. Η επίκληση των λόγων αυτών, καθώς και η 
προσαγωγή των αποδεικτικών στοιχείων, γίνεται από το φορολογούµενο µε την άσκηση 
προσφυγής κατά τις κείµενες διατάξεις, µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου του οικείου οικονοµικού 
έτους. 
Αν το µίσθωµα που συµφωνήθηκε και δηλώθηκε είναι ανώτερο του προσδιοριζόµενου µε την 
αντικείµενη µέθοδο, για την εφαρµογή των φορολογικών διατάξεων λαµβάνεται υπόψη το 
δηλωθέν. 
  
 

Άρθρο 23 
Καθαρό εισόδηµα 

 
1. Από το κατά το προηγούµενο άρθρο ακαθάριστο εισόδηµα από ακίνητα εκπίπτουν:  
α) Για οικοδοµές οι οποίες χρησιµοποιούνται ως κατοικίες, οικοτροφεία, σχολεία, 
φροντιστήρια, αίθουσες κινηµατογράφων ή θεάτρων, ξενοδοχεία, κλινικές και σανατόρια 
ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για αποσβέσεις και ποσοστό µέχρι δεκαπέντε τοις εκατό 
(15%) για τα ασφάλιστρα κατά του κινδύνου πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, για έξοδα 
επισκευής και συντήρησης, καθώς και για την αµοιβή δικηγόρου για δίκες σε διαφορές 
απόδοσης µισθίου ή καθορισµού µισθώµατος. Αν οι δαπάνες αυτές αφορούν κοινόχρηστους 
χώρους του ακινήτου, επιµερίζονται, αναλόγως, στους συνιδιοκτήτες του. 
Τα ποσοστά του προηγούµενου εδαφίου περιορίζονται σε πέντε τοις εκατό (5%) και πέντε 
τοις εκατό (5%) αντιστοίχως, για το εισόδηµα που προκύπτει από οικοδοµές που 
χρησιµοποιούνται για άλλες χρήσεις. Όταν πρόκειται για εισόδηµα που προκύπτει σύµφωνα 
µε τις διατάξεις των περιπτώσεων α', β' και θ' της. Παραγράφου 1 του άρθρου 21, όπως 
επίσης και για το εισόδηµα που προκύπτει από τη διαφορά του µισθώµατος και του 
υποµισθώµατος ακινήτων, που εκµισθώνονται για οποιαδήποτε χρήση, τα ποσοστά του 
πρώτου εδαφίου περιορίζονται σε πέντε τοις εκατό (5%) συνολικώς. 
Ειδικά, για οικοδοµές που έχουν χαρακτηρισθεί διατηρητέες, σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία, το ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του προηγούµενου εδαφίου 
διπλασιάζεται. Τα ποσοστά που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο περιορίζονται σε πέντε τοις 
εκατό (5%) και πέντε τοις εκατό (5%) αντιστοίχως για το εισόδηµα που προκύπτει από 
οικοδοµές που χρησιµοποιούνται για άλλες χρήσεις. Οταν πρόκειται για εισόδηµα που 
προκύπτει σύµφωνα µε τις διατάξεις των περιπτώσεων α', β' και θ' της παραγράφου 1 του 
άρθρου 21, όπως επίσης και για το εισόδηµα που προκύπτει από τη διαφορά του 
µισθώµατος και του υποµισθώµατος ακινήτων, που εκµισθώνονται για οποιαδήποτε χρήση, 
τα ποσοστά του πρώτου εδαφίου περιορίζονται σε πέντε τοις εκατό (5%) συνολικώς. 
Αν οι δαπάνες που αναφέρονται στα προηγούµενα εδάφια αφορούν κοινόχρηστους χώρους 
του ακινήτου, επιµερίζονται, αναλόγως, στους συνιδιοκτήτες του, 



Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, οι οποίες δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αναγνώριση του 
δικαιώµατος διενέργειας των εκπτώσεων, των δαπανών που ορίζονται στην περίπτωση 
αυτήν, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρµογή αυτού του 
άρθρου.  
β) Στις περιπτώσεις υπεκµίσθωσης ή ιδιοχρησιµοποίησης οικοδοµών που έχουν ανεγερθεί σε 
έδαφος κυριότητας τρίτου, το δικαίωµα που παρέχεται ετησίως στον ιδιοκτήτη της γης, καθώς 
και η αξία της οικοδοµής που ανεγέρθηκε σε έδαφος κυριότητας τρίτου, η οποία, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 21, λογίζεται ως εισόδηµα. 
γ) Στις περιπτώσεις υπεκµίσθωσης, πολυετούς µίσθωσης µεταγραπτέας και δικαιώµατος 
επιφάνειας ή εµφύτευσης, το µίσθωµα ή δικαίωµα που καταβάλλεται. δ) Κάθε φόρος, τέλος ή 
δικαίωµα υπέρ του ∆ηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου που βαρύνει τις γαίες. ε) Ποσοστό πέντε 
τοις εκατό (5%) για αποσβέσεις και έξοδα συντήρησης των γαιών και γενικά για κάθε συναφές 
βάρος. 
στ) Ποσοστά δέκα τοις εκατό (10%) των δαπανών αντιπληµµυρικών έργων και έργων 
αποξήρανσης ελών για απόσβεση τους, όχι όµως και για έξοδα βελτίωσης και επέκτασης των 
γαιών. 
ζ) Το ποσό της αποζηµίωσης που καταβάλλει, βάσει νόµου, ο εκµισθωτής στο µισθωτή για τη 
λύση της µισθωτικής σχέσης ακινήτου, µέχρι του ύψους του ακαθάριστου εισοδήµατος που 
αποκτά ο εκµισθωτής από το ακίνητο αυτό, κατά το έτος που καταβλήθηκε η αποζηµίωση. 
Τυχόν αρνητικό ποσό δεν συµψηφίζεται µε εισοδήµατα άλλων ακινήτων ή µε άλλα θετικά 
εισοδήµατα του φορολογουµένου. Η διάταξη της περίπτωσης αυτής εφαρµόζεται ανάλογα και 
για τα νοµικά πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 101 του νόµου αυτού. 
[Η περ.ζ' προστέθηκε µε την παρ.5 άρθ. 4 Ν.2390/1996 (ΦΕΚ Α’ 54)] 
2. Το ποσό που αποµένει, µετά τις εκπτώσεις που αναφέρονται στην προηγούµενη 
παράγραφο, αποτελεί το καθαρό εισόδηµα από ακίνητα. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 

 
 

Άρθρο 24 
Εισόδηµα και απόκτησή του 

 
1. Εισόδηµα από κινητές αξίες είναι αυτό που αποκτάται κάθε οικονοµικό έτος από κάθε 
δικαιούχο κινητών αξιών, το οποίο προκύπτει: α) Από µερίσµατα και τόκους ιδρυτικών τίτλων 
και µετοχών των ηµεδαπών ανωνύµων εταιριών, οµολογιών και χρεογράφων γενικά του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου ή ηµεδαπών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή ηµεδαπών 
επιχειρήσεων κάθε είδους, καθώς και από αµοιβές και ποσοστά των διοικητικών συµβούλων 
και εκτός µισθού αµοιβές και ποσοστά των διευθυντών και διαχειριστών των ανωνύµων 
εταιριών. 
β) Από µερίσµατα και τόκους των τίτλων αλλοδαπής προέλευσης που αναφέρονται στην 
προηγούµενη περίπτωση. 
γ) Από τόκους κάθε τίτλου έντοκης κατάθεσης τοις µετρητοίς ή εγγύησης, καθώς και κάθε 
τίτλου χρεωστικού µε υποθήκη, ενέχυρο ή όχι, από εκείνους που δεν περιλαµβάνονται στις 
περιπτώσεις α' και β'. «Οµοίως, το εισόδηµα από τόκους που επιδικάζονται µε δικαστική 
απόφαση, µε εξαίρεση αυτά που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του 
άρθρου 25 και της παραγράφου 4 του άρθρου 48 του παρόντος. 
[Τo τελευταίο εδάφιο της περ.γ' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 άρθ. 4 
Ν.2873/2000 (ΦΕΚ Α’ 285)]  
δ) Από κέρδη αµοιβαίων κεφαλαίων, καθώς και η πρόσθετη αξία που αποκτούν οι µεριδιούχοι 
αµοιβαίων κεφαλαίων από την εξαγορά µεριδίων σε τιµή ανώτερη της τιµής κτήσης. 
[Η περ.δ τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.13 άρθ. 3 Ν.2753/1999 (ΦΕΚ Α’ 249)] 
ε) Από κέρδη ανωνύµων εταιριών που διανέµονται µε τη µορφή µετρητών στο 
εργατοϋπαλληλικό προσωπικό τους. 
στ) Από την υπεραπόδοση επενδύσεων των µαθηµατικών αποθεµάτων, που σχηµατίζονται 
µε τις διατάξεις του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ 22 Α') για ασφαλίσεις ζωής. 
ζ) Από τόκους µε τους οποίους πιστώνεται ο «Λογαριασµός Νεότητας Προσωπικού Ο.Τ.Ε., 
που τηρείται στον Οργανισµό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας Α.Ε. και ο οποίος αποτελείται 



σύµφωνα µε το κανονισµό λειτουργίας του λογαριασµού αυτού από την τοποθέτηση των 
µηνιαίων εισφορών των υπαλλήλων του µε σκοπό τη χορήγηση εφάπαξ χρηµατικής παροχής 
στα ενήλικα τέκνα τους. Επί των τόκων αυτών ενεργείται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 
δεκαπέντε τοις εκατό (15%) εξαντλουµένης της φορολογικής υποχρέωσης των δικαιούχων για 
τα εισοδήµατα αυτά. Οι διατάξεις των παραγράφων 4 περίπτωση β' και 5 περίπτωση α' του 
άρθρου 54 εφαρµόζονται αναλόγως και στα εισοδήµατα της περίπτωσης αυτής. 
[Η περ. ζ' προστέθηκε µε την παρ.2 άρθ.16 Ν.2443/1996] 
η) Από συµβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων χρηµστοοικονοµικών προϊόντων, εφόσον ο 
δικαιούχος του εισοδήµατος είναι κάτοικος Ελλάδας και δεν είναι επιτηδευµατίας που τηρεί 
βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ή εταιρία επενδύσεων 
χαρτοφυλακίου ή αµοιβαίο κεφάλαιο του ν. 1969/1991. Ως παράγωγα χρηµατοοικονοµικά 
προϊόντα νοούνται τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που ορίζονται στις υποπεριπτώσεις γγ έως 
και ζζ της περίπτωσης α της παραγράφου 1 και στην παράγραφο 20 του άρθρου 2 του ν. 
2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α), καθώς και αυτά που καθορίζονται µε πράξεις του ∆ιοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος. Για τους σκοπούς της περίπτωσης αυτής, ως παράγωγο 
χρηµατοοικονοµικό προϊόν θεωρείται και κάθε σύµβαση SWΑΡ επί συναλλάγµατος, 
ανεξάρτητα από το χρόνο σύναψής της, ως ενιαίας ή ως σύνολο επί µέρους συµβάσεων. 
[Η περ. η' προστέθηκε µε την παρ.1 άρθ.16α Ν.2459/1997 (ΦΕΚ Α’ 17)] 
2. Όταν εισοδήµατα του παρόντος άρθρου υπόκεινται σε φορολογία και περαιτέρω ορίζεται 
ότι αυτά θα καταβάλλονται, ελεύθερα φόρου στο δικαιούχο, ως εισόδηµα υποκείµενο σε 
φορολογία είναι το ποσό, από το οποίο, αφαιρουµένου του αναλογούντος σε αυτό φόρου, 
προκύπτει το καταβαλλόµενο στο δικαιούχο ποσό. 
  
 

Άρθρο 25 
Εισόδηµα ειδικών περιπτώσεων 

 
1. Το εισόδηµα που προέρχεται από αποθεµατικά ανωνύµων εταιριών, τα οποία διανέµονται 
ή κεφαλαιοποιούνται µε οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιονδήποτε χρόνο, ανεξάρτητα αν η 
διανοµή τους γίνεται σε χρήµα ή σε ακίνητα ή σε κινητά ή σε άλλες αξίες, λογίζεται ως 
εισόδηµα από κινητές αξίες. 
2. Το ποσό που λαµβάνουν οι κάτοχοι ιδρυτικών τίτλων ανώνυµης εταιρίας, κατά την εξαγορά 
τους από αυτή, λογίζεται ως εισόδηµα από κινητές αξίες.  
3. Κάθε δάνειο που συνοµολογείται µεταξύ ιδιωτών ή παρέχεται από εταιρία προς τα µέλη της 
ή τρίτους, λογίζεται ότι συνάπτεται µε ελάχιστο επιτόκιο αυτό που ισχύει για τα έντοκα 
γραµµάτια του ∆ηµοσίου τρίµηνης διάρκειας κατά το χρόνο σύναψης του δανείου. 
4. Οι τόκοι συναλλαγµατικών και γραµµατίων από εµπορικές συναλλαγές, οι τόκοι από τις 
αποδεδειγµένες πωλήσεις εµπορευµάτων µε πίστωση µεταξύ εµπόρων και οι προκύπτοντες 
τόκοι υπερηµερίας, λόγω καθυστέρησης στην καταβολή του πιστωθέντος τιµήµατος, δεν 
λογίζονται ως εισόδηµα από κινητές αξίες, αλλά ως εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις, µε 
την προϋπόθεση ότι αυτός που αποκτά το εισόδηµα αυτό ασκεί εµπορική γενικά επιχείρηση 
στην Ελλάδα ή, προκειµένου για αλλοδαπό, ότι αυτός έχει µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα 
και οι τόκοι προέρχονται από εργασίες της µόνιµης αυτής εγκατάστασης. 
Ως εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις λογίζονται και οι τόκοι της παραγράφου αυτής που 
επιδικάζονται µε δικαστική απόφαση. 
5. Παροχές σε χρήµα ή σε είδος και γενικά παροχές χρηµατικής αποτιµήσεως, που γίνονται 
από ηµεδαπή ανώνυµη εταιρία, χωρίς νόµιµη ή συµβατική, για το σκοπό αυτόν, υποχρέωση 
προς διευθύνοντες ή εντεταλµένους συµβούλους ή προέδρους ή µέλη του διοικητικού 
συµβουλίου ή διευθυντές και γενικά προς πρόσωπα τα οποία εκπροσωπούν νόµιµα αυτή, 
λογίζονται ως εισόδηµα από κινητές αξίες των ανωτέρω προσώπων, µε την προϋπόθεση ότι 
έχουν βαρύνει τα αποτελέσµατα χρήσεως της οικείας διαχειριστικής χρήσης. 
  
 

Άρθρο 26 
Χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος 

 
Χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από κινητές αξίες θεωρείται:  
1. Για τα κέρδη που διανέµονται από ης ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες µε τη µορφή 
µερισµάτων, προµερισµάτων, αµοιβών και ποσοστών στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου, 



αµοιβών και ποσοστών, εκτός µισθού, σε διευθυντές και αµοιβών στο εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό τους, ο χρόνος έγκρισης αυτών από τη γενική συνέλευση των µετόχων. 
2. Για τους τόκους που προέρχονται από ιδρυτικούς τίτλους και προνοµιούχες µετοχές, ο 
χρόνος έγκρισης τους από τη γενική συνέλευση των µετόχων και προκειµένου για 
τοκοµερίδια, ο χρόνος που έχει ορισθεί για την εξαργύρωση τους.  
3. Αλλαγή του χρόνου λήξης της διαχειριστικής περιόδου µε σύντµηση ή επιµήκυνση αυτής 
επιτρέπεται, εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι που την επιβάλλουν. Για την αλλαγή αυτήν 
απαιτείται έγκριση του προϊσταµένου της ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας, µετά από 
σχετική αίτηση του επιτηδευµατία, που υποβάλλεται το αργότερο ένα (1) µήνα πριν από τη 
λήξη της διαχειριστικής περιόδου της οποίας ζητείται η επιµήκυνση ή ένα (1) µήνα πριν από 
την αιτούµενη λήξη της υπό σύντµηση διαχειριστικής περιόδου. Η αίτηση που υποβάλλεται 
εκπρόθεσµα θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί. 
[Η παρ.3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.3 άρθ.7 Ν.2873/2000 (ΦΕΚ Α’ 285)] 
4. Για τους τόκους του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 
24, ο χρόνος κατά τον οποίο αυτοί καθίστανται ληξιπρόθεσµοι και απαιτητοί, ενώ για τους 
τόκους του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 24, ο χρόνος 
καταβολής ή πίστωσης των τόκων. 
Σε περίπτωση κατά την οποία εξοφλείται το κεφάλαιο δανείου ή απαίτηση γενικά ή παρέχεται 
συναίνεση, µε ιδιωτική βούληση ή µε βάση δικαστική απόφαση, για την εξάλειψη υποθήκης ή 
προσηµείωσης, που είχε εγγραφεί προς ασφάλεια του δανείου ή γενικά απαίτησης, θεωρείται, 
µη επιτρεπόµενης ανταποδείξεως, ότι εξοφλούνται ταυτόχρονα, καθιστάµενοι απαιτητοί και οι 
µέχρι του χρόνου εξόφλησης του δανείου ή εξάλειψης της υποθήκης ή της προσηµειώσεως 
αναλογούντες τόκοι, οι οποίοι δεν εδηλώθησαν από τον υπόχρεο, ούτε έχουν υπαχθεί 
διαφορετικώς σε φορολογία µέχρι τη χρονολογία αυτή. 
Οι τόκοι αυτοί, προκειµένου να υπαχθούν σε φορολογία, µπορούν να κατανεµηθούν, µετά 
από αίτηση του φορολογουµένου, στο έτος εξόφλησης και στα δύο προηγούµενα έτη και σε 
κάθε περίπτωση όχι πέραν από το έτος της συνοµολόγησης του δανείου ή της δηµιουργίας 
της απαίτησης. της συνοµολόγησης του δανείου ή της δηµιουργίας της απαίτησης. 
5. Για τα κέρδη, που προέρχονται από ηµεδαπά αµοιβαία κεφάλαια, ο χρόνος έγκρισης τους 
από την Α.Ε. ∆ιαχειρίσεως και προκειµένου για κέρδη που προέρχονται από αµοιβαία 
κεφάλαια αλλοδαπής, ο χρόνος είσπραξης αυτών. 
6. Για τα εισοδήµατα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 25, ο χρόνος 
έγκρισης τους από τη γενική συνέλευση των µετόχων.  
7. Για τα εισοδήµατα που αναφέρονται στην περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 
24, στην παράγραφο 5 του άρθρου 25, καθώς και για τις αµοιβές µελών διοικητικού 
συµβουλίου ανώνυµης εταιρίας, που δεν προέρχονται από τη διάθεση των καθαρών κερδών 
της, ο χρόνος της καταβολής ή πίστωσης αυτών στο όνοµα των δικαιούχων. 
8. Για τα εισοδήµατα που αναφέρονται στην περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 24, ο 
χρόνος λήξης της σύµβασης. Κάθε ανανέωση ή παράταση της σύµβασης θεωρείται για την 
εφαρµογή της διάταξης αυτής ως νέα σύµβαση. 
[Η παρ.8 προστέθηκε µε την παρ.2 άρθ.16α Ν.2459/1997 (ΦΕΚ Α’ 17)].  
  

 
Άρθρο 27 

Ακαθάριστο και καθαρό εισόδηµα 
 
1. Το εισόδηµα που προκύπτει σύµφωνα µε τα άρθρα 24 και 25 αποτελεί το ακαθάριστο 
εισόδηµα από κινητές αξίες. Από το εισόδηµα αυτό εκπίπτει κάθε φόρος, τέλος ή δικαίωµα 
υπέρ του ∆ηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, που βαρύνει αυτό το εισόδηµα.  
2. Το ποσό που αποµένει, µετά τις εκπτώσεις που αναφέρονται στην προηγούµενη 
παράγραφο, αποτελεί το καθαρό εισόδηµα από κινητές αξίες. 
3. Κατ' εξαίρεση, για τον προσδιορισµό του καθαρού εισοδήµατος από τόκους οι οποίοι 
επιδικάστηκαν σε φυσικά πρόσωπα, εκπίπτουν οι τόκοι που καταβάλλονται σε 
δανειοδοτικούς φορείς, µέχρι το ύψος του συνολικού ακαθάριστου εισοδήµατος από τόκους, 
εφόσον το ποσό των οφειλόµενων τόκων δεν έχει ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισµό του 
συνολικού ή του καθαρού εισοδήµατος άλλης κατηγορίας ή δεν έχει εκπέσει από το συνολικό 
εισόδηµα του οφειλέτη φυσικού προσώπου. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'  



ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 
 

Άρθρο 28 
Έννοια και απόκτηση του εισοδήµατος 

 
1. Εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος που αποκτάται από ατοµική ή 
εταιρική επιχείρηση εµπορική, βιοµηχανική ή βιοτεχνική ή από την άσκηση οποιουδήποτε 
κερδοσκοπικού επαγγέλµατος, το οποίο δεν υπάγεται στα ελευθέρια επαγγέλµατα που 
αναφέρονται στο άρθρο 48. 
2. Επιχείρηση αποτελεί και µεµονωµένη ή συµπτωµατική πράξη που αποβλέπει στην 
επίτευξη κέρδους, καθώς και η πώληση µέσα σε δύο (2) χρόνια από την απόκτηση εξ 
επαχθούς αιτίας εδαφικών εκτάσεων που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως και έχουν µεγάλη 
αξία. 
3. Θεωρείται ως εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις: 
α) Το κέρδος από την άσκηση επιχείρησης αγοραπωλησίας ακινήτων γενικά, εκτός από τις 
επιχειρήσεις, που αναφέρονται στο άρθρο 34, των οποίων το καθαρό κέρδος εξευρίσκεται µε 
ειδικό τρόπο. 
Ως κέρδος θεωρείται η επιπλέον διαφορά µεταξύ της αξίας του ακινήτου το οποίο πουλήθηκε 
και της αξίας αυτού κατά το χρόνο της αγοράς. Ως αξία πώλησης λαµβάνεται αυτή που 
προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (ΦEK 43 A). Αν 
όµως το τίµηµα που αναφέρεται στα οικεία πωλητήρια συµβόλαια είναι µεγαλύτερο από την 
πιο πάνω αξία, ως ακαθάριστο έσοδο λαµβάνεται το αναφερόµενο σε αυτά τα συµβόλαια 
τίµηµα. Ειδικά, για τις περιοχές που δεν ισχύει το αντικειµενικό σύστηµα προσδιορισµού της 
αξίας των ακινήτων, ως ακαθάριστα έσοδα λαµβάνονται: α) Το τίµηµα από τις πωλήσεις των 
πιο πάνω ακινήτων που αναφέρεται στα οικεία πωλητήρια συµβόλαια. β) H διαφορά µεταξύ 
του τιµήµατος της αξίας κατά περίπτωση, που φορολογήθηκε, και της πραγµατικής αξίας του 
ακινήτου, η οποία εξευρίσκεται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν στη φορολογία 
µεταβίβασης ακινήτων. 
[Το δεύτερο εδάφιο της περ.α' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.14 άρθ. 3 
Ν.2753/1999 (ΦΕΚ Α’ 249)] 
β) Η ωφέλεια που πραγµατοποιείται από οργανωµένη επιχείρηση πώλησης οικοπέδων ή 
αγροτεµαχίων, τα οποία προέρχονται από εδαφικές εκτάσεις της επιχείρησης, που βρίσκονται 
εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως, δήµου ή κοινότητας, οι οποίες έχουν κατατµηθεί ή 
ρυµοτοµηθεί. 
Ως ωφέλεια θεωρείται η επιπλέον διαφορά µεταξύ της αξίας της έκτασης η οποία πουλήθηκε 
και της αξίας της πριν από την κατάτµηση ή τη ρυµοτόµηση. 
Ως αξία πώλησης λαµβάνεται αυτή που προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
41 του ν. 1249/1982. Αν όµως το τίµηµα που αναφέρεται στα οικεία πωλητήρια συµβόλαια 
είναι µεγαλύτερο από την πιο πάνω αξία, ως ακαθάριστο έσοδο λαµβάνεται το αναφερόµενο 
σε αυτά τα συµβόλαια τίµηµα. Ειδικά, για τις περιοχές που δεν ισχύει το αντικειµενικό 
σύστηµα προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων, ως ακαθάριστα έσοδα λαµβάνονται: 
α) Το τίµηµα από τις πωλήσεις των πιο πάνω ακινήτων που αναφέρεται στα οικεία πωλητήρια 
συµβόλαια. 
β) H διαφορά µεταξύ του τιµήµατος της αξίας, κατά περίπτωση, που φορολογήθηκε, και της 
πραγµατικής αξίας του ακινήτου, η οποία εξευρίσκεται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν 
στη φορολογία µεταβίβασης ακινήτων. 
[Το δεύτερο εδάφιο της περ.β' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.15 άρθ. 3 Ν. 
2753/1999 (ΦΕΚ Α’ 249)] 
Η διαφορά αυτή µειώνεται µε τις δαπάνες του άρθρου 31 που βαρύνουν τον πωλητή. 
γ) Τα ποσά που καταβάλλουν µε τη µορφή µερίσµατος ή αµοιβής στα µέλη τους οι 
συνεταιρισµοί που έχουν συσταθεί νόµιµα. 
δ) Τα κέρδη από παρεπόµενες εργασίες που ενεργούνται από την επιχείρηση παράλληλα µε 
τον κύριο σκοπό της. 
[Η περ.ε' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 άρθ.8 Ν.3091/2002 (ΦΕΚ Α’ 330)] 
στ) Ο µισθός που καταβάλλεται από ανώνυµη εταιρία στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου 
της, για τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής σύµβασης µίσθωσης εργασίας ή εντολής, 
εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου είναι ασφαλισµένα σε 
οποιονδήποτε, εκτός του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασφαλιστικό οργανισµό ή 
ταµείο. 



Επίσης, ο µισθός και οι κάθε είδους απολαβές που καταβάλλονται από εταιρία περιορισµένης 
ευθύνης σε εταίρους της για υπηρεσίες που παρέχουν σ' αυτή, εφόσον οι εταίροι είναι 
ασφαλισµένοι για τις υπηρεσίες αυτές σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό ή ταµείο 
εκτός του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.» 
[Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε µε την παρ.2 άρθ. 8 Ν.3091/2002 (ΦΕΚ Α’ 330)] 
ζ) Θεωρείται ως εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις και η πραγµατοποιηθείσα αυτόµατη 
υπερτίµηση του πάγιου κεφαλαίου που χρησιµοποιείται στην επιχείρηση, καθώς και η 
υπερτίµηση που δεν πραγµατοποιήθηκε, εφόσον αυτή έχει περιληφθεί στην απογραφή.  
Κατ' εξαίρεση, η υπερτίµηση από την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου, το οποίο 
ιδιοχρησιµοποιείται ή έχει ιδιοχρησιµοποιηθεί για την άσκηση του αντικειµένου των εργασιών 
της επιχείρησης, απαλλάσσεται του φόρου, εφόσον εµφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασµό 
αφορολόγητου αποθεµατικού και φορολογείται σε περίπτωση διανοµής του ή διάλυσης της 
επιχείρησης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Κατά τον υπολογισµό του υπερτιµήµατος 
από την πώληση ακινήτου, εξαιρουµένου του υπερτιµήµατος που προκύπτει από την 
αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου, ως τιµή πώλησης δεν δύναται να ληφθεί ποσό 
µικρότερο της αξίας, όπως αυτή προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί φορολογίας 
µεταβίβασης ακινήτων. 
[Το δεύτερο εδάφιο της περ. ζ' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.8 άρθ. 22 
Ν.2648/1998] 
Οι διατάξεις των δύο προηγούµενων εδαφίων εφαρµόζονται ανάλογα και για την υπεραξία 
που προκύπτει κατά την εισφορά ακινήτων που βρίσκονται στις Περιοχές Ολοκληρωµένης 
Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του Ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 
254 Α), σε επιχείρηση φορέα ίδρυσης και εκµετάλλευσης των Π.Ο.Τ.Α.»( Εφαρµογή για 
πράξεις που ενεργούνται από την 1η Ιανουαρίου 2003. 
[Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε µετά το τρίτο εδάφιο της περ.ζ' µε το άρθρο 6 παρ.2 
Ν.3220/2004 (ΦΕΚ Α’ 15)] 
Ειδικά για τα ακίνητα που αποτέλεσαν αντικείµενο σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης του 
ν. 1665/1986 και µεταβιβάζονται είτε λόγω λήξης της σύµβασης αυτής ή εξαγοράζονται πριν 
από τη λήξη της µίσθωσης από το µισθωτή, ως αξία πώλησης αυτών λαµβάνεται αυτή που 
καθορίζεται από τους όρους της σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης που είχε υπογραφεί. Η 
διάταξη του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις που το ακίνητο 
µεταβιβάζεται σε τρίτο πρόσωπο πλην του µισθωτή ή των κληρονόµων του, εφόσον 
υπεισέλθουν στη θέση του θανόντος µισθωτή, λόγω κληρονοµικής διαδοχής, σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις». 
[Το τελευταίο εδάφιο της περ.ζ' προστέθηκε µε την παρ.8 άρθ.26 Ν.2682/1999 (ΦΕΚ Α’ 151)] 
Η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακίνητο επιχείρησης σε εταιρία χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης, για το οποίο στη συνέχεια θα συναφθεί σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης 
µεταξύ εταιρίας χρηµατοδοτικής µίσθωσης και της πωλήτριας επιχείρησης, απαλλάσσεται 
από το φόρο εισοδήµατος, µε την προϋπόθεση ότι θα εµφανισθεί σε ιδιαίτερο λογαριασµό 
αφορολόγητου αποθεµατικού, το οποίο φορολογείται, σε περίπτωση διανοµής ή διάλυσης της 
επιχείρησης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Για τον προσδιορισµό της υπεραξίας, ως 
τιµή πώλησης λαµβάνεται αυτή που ορίζεται στη σύµβαση. Οι διατάξεις των δύο 
προηγούµενων εδαφίων δεν εφαρµόζονται για συµβάσεις αγοράς ακινήτων στις οποίες 
αντισυµβαλλόµενος είναι εξωχώρια εταιρία. 
[Τα τελευταία εδάφια προστέθηκαν µε το άρθρο 6 παρ.1 Ν.3220/2004 (ΦΕΚ Α’ 15)] 
η) Οι τόκοι που ορίζονται από την παράγραφο 4 του άρθρου 25. 
θ) Οι αποδόσεις από συµβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων 
που πραγµατοποιούν επιτηδευµατίες που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του ΚΒΣ. Ως 
παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα νοούνται τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που 
αναφέρονται στην περίπτωση η της παραγράφου 1 του άρθρου 24. 
[Η περ. θ' προστέθηκε µε την παρ.7 άρθ.16α Ν.2459/1997 (ΦΕΚ Α’ 17)] 
4. Τα κατά το άρθρο αυτό εισοδήµατα και κέρδη των επιχειρήσεων, που λειτουργούν µε τη 
µορφή οµόρρυθµης ετερόρρυθµης και περιορισµένης ευθύνης εταιρίας, κοινοπραξίας, 
κοινωνίας και αστικής εταιρίας κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και συνεταιρισµών 
θεωρείται ότι αποκτήθηκαν: 
α) Στις περιπτώσεις της οµόρρυθµης, ετερόρρυθµης και περιορισµένης ευθύνης εταιρίας, της 
κοινοπραξίας, κοινωνίας και αστικής εταιρίας κερδοσκοπικού χαρακτήρα από κάθε έναν 
εταίρο ή µέλος, για το ποσοστό των κερδών που του αναλογεί από τη συµµετοχή του στην 
εταιρία, κοινοπραξία ή κοινωνία. 



Ως χρόνος κτήσης, για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων 
και Στοιχείων, θεωρείται η ηµεροµηνία στην οποία κλείστηκε η διαχείριση και προκειµένου για 
εταιρία περιορισµένης ευθύνης, η ηµεροµηνία που εγκρίθηκε ο ισολογισµός της από τη 
συνέλευση των εταίρων. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί ο ισολογισµός της εταιρίας 
περιορισµένης ευθύνης µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών από τη λήξη της 
διαχειριστικής περιόδου, το εισόδηµα λογίζεται ότι αποκτιέται από αυτούς που έχουν την 
ιδιότητα του εταίρου την τελευταία ηµέρα αυτού του τριµήνου. Σε περίπτωση λύσης, 
συγχώνευσης ή µετατροπής της εταιρίας περιορισµένης ευθύνης, το εισόδηµα λογίζεται ότι 
αποκτιέται από αυτούς που έχουν την ιδιότητα του εταίρου την ηµεροµηνία της λύσης, 
συγχώνευσης ή µετατροπής, κατά περίπτωση. Αν η λύση, συγχώνευση ή µετατροπή 
επέρχεται πριν από την πάροδο τριών (3) µηνών από τη λήξη της προηγούµενης 
διαχειριστικής περιόδου και εφόσον ο ισολογισµός δεν έχει εγκριθεί από τη συνέλευση των 
εταίρων, το εισόδηµα και των δύο διαχειριστικών περιόδων λογίζεται ότι αποκτιέται από 
αυτούς που έχουν την ιδιότητα του εταίρου την ηµεροµηνία της λύσης, συγχώνευσης ή 
µετατροπής της εταιρίας. 
β) Στην περίπτωση της συµµετοχικής (αφανούς) εταιρίας, από τον εµφανή εταίρο για το 
σύνολο των κερδών της εταιρίας. 
γ) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών που έχουν συσταθεί νόµιµα, από κάθε συνέταιρο για 
το µέρισµα ή την αµοιβή που του καταβλήθηκε. Η ύπαρξη των εταιριών που αναφέρονται 
στην περίπτωση α' αποδεικνύεται µε έγκυρο συστατικό έγγραφο δηµοσιευµένο, σύµφωνα µε 
όσα ορίζει ο εµπορικός νόµος. Η κοινοπραξία αναγνωρίζεται εφόσον έχουν πληρωθεί οι 
προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 
Αντέγγραφα για την εικονικότητα είτε των σχέσεων αυτών, είτε των όρων που συνδέουν τα 
µέρη τούτων γενικά, δεν αναγνωρίζονται. 
5. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 29, ως εισόδηµα λαµβάνεται: 
α) Για διαχειριστική περίοδο µικρότερη από δώδεκα (12) µήνες, το κέρδος που προέκυψε 
κατά τη διάρκειά της 
β) Για διαχειριστική περίοδο µεγαλύτερη από δώδεκα (12) µήνες, το κέρδος που προέκυψε 
από την έναρξη της περιόδου µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης του υπολειπόµενου 
δωδεκάµηνου τµήµατος, το οποίο υπολογίζεται κατά προσέγγιση. Το εισόδηµα αυτό 
αφαιρείται από το εισόδηµα της υπερδωδεκάµηνης διαχειριστικής περιόδου και το υπόλοιπο 
που αποτελεί εισόδηµα της δωδεκάµηνης περιόδου φορολογείται στο επόµενο οικονοµικό 
έτος. 
 
 

Άρθρο 29 
∆ιαχειριστική περίοδος 

 
1. Η διαχειριστική περίοδος περιλαµβάνει δωδεκάµηνο χρονικό διάστηµα. Κατά την έναρξη, 
λήξη ή διακοπή των εργασιών της επιχείρησης η διαχειριστική περίοδος µπορεί να είναι 
µικρότερη του δωδεκαµήνου. Κατ' εξαίρεση, για την επιχείρηση που τηρεί βιβλία τρίτης 
κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, η διαχειριστική περίοδος έναρξης µπορεί να 
περιλαµβάνει και µεγαλύτερο του δωδεκάµηνου χρονικό διάστηµα, όχι όµως µεγαλύτερο από 
είκοσι τέσσερις (24) µήνες. 
2. Οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων 
υποχρεούνται να κλείνουν διαχείριση στις 30 Ιουνίου ή στις 31 ∆εκεµβρίου κάθε έτους. Κατ' 
εξαίρεση, µπορεί να κλείνει τη διαχείριση του: α) το υποκατάστηµα, πρακτορείο ή άλλη 
εγκατάσταση στην Ελλάδα αλλοδαπής επιχείρησης κατά το χρόνο που κλείνει τη διαχείρισή 
του το κεντρικό κατάστηµα στην αλλοδαπή και β) η ηµεδαπή επιχείρηση, στην οποία µετέχει 
αλλοδαπή τοιαύτη µε ποσοστό κεφαλαίου πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον κατά το 
χρόνο που κλείνει τη διαχείρισή της η αλλοδαπή επιχείρηση. 
γ) η ηµεδαπή επιχείρηση στο κεφάλαιο της οποίας µετέχει µε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα 
τοις εκατό (50%) άλλη ηµεδαπή επιχείρηση, στην οποία µετέχει αλλοδαπή επιχείρηση µε το 
ίδιο ή µεγαλύτερο ποσοστό, κατά το χρόνο που κλείνει τη διαχείρισή της η αλλοδαπή 
επιχείρηση. 
δ) η ηµεδαπή επιχείρηση στο κεφάλαιο της οποίας µετέχει µε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα 
τοις εκατό (50%) άλλη ηµεδαπή επιχείρηση, κατά το χρόνο που κλείνει τη διαχείρισή της η 
συµµετέχουσα επιχείρηση. 



Επί αλλαγής του χρόνου λήξης της διαχειριστικής περιόδου της αλλοδαπής επιχείρησης ή της 
συµµετέχουσας, οι επιχειρήσεις των παραπάνω περιπτώσεων α, β, γ και δ µπορούν, χωρίς 
έγκριση του προϊσταµένου της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, να προσαρµόζουν το χρόνο 
λήξης της διαχειριστικής περιόδου µε αυτόν της αλλοδαπής ή της συµµετέχουσας 
επιχείρησης. 
[Οι περ. γ' και δ' και το τελευταίο εδάφιο προστέθηκαν µε την παρ.16 άρθ. 3 Ν. 2753/1999 
(ΦΕΚ Α’ 249)] 
Η προσαρµογή µπορεί να γίνεται είτε µε επιµήκυνση είτε µε σύντµηση της διαχειριστικής 
περιόδου. 
[Το παραπάνω εδάφιο προστέθηκε µε την παρ. 1 άρθ. 7 Ν.2873/2000 (ΦΕΚ Α’ 285)] 
3. Όταν κατά τη διάρκεια του προηγούµενου της φορολογίας οικονοµικού έτους έχουν κλειστεί 
περισσότερες από µία διαχειρίσεις, οι οποίες περιλαµβάνουν χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο 
από δώδεκα (12) µήνες, ως εισόδηµα λαµβάνεται το άθροισµα των κερδών αυτών των 
διαχειρίσεων. Σε περίπτωση µετάθεσης του χρόνου λήξης της διαχειριστικής περιόδου, η 
µετάθεση αυτή θεωρείται, πάντοτε, ως παράταση της δωδεκάµηνης περιόδου. Σε αυτήν την 
περίπτωση ως εισόδηµα λαµβάνεται αυτό που προκύπτει από την προσαυξηµένη 
δωδεκάµηνη περίοδο. 
4. Όταν έχει διαρρεύσει πλήρες δωδεκάµηνο χρονικό διάστηµα, χωρίς να κλειστεί διαχείριση 
κατά το οικονοµικό έτος που προηγήθηκε του έτους της φορολογίας, το εισόδηµα καθορίζεται 
εξωλογιστικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32. 
5. Αλλαγή του χρόνου λήξης της διαχειριστικής περιόδου µε σύντµηση ή επιµήκυνση αυτής 
επιτρέπεται, εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι που την επιβάλλουν. Για την αλλαγή αυτήν 
απαιτείται έγκριση του προϊσταµένου της ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας, µετά από 
σχετική αίτηση του επιτηδευµατία, που υποβάλλεται το αργότερο ένα (1) µήνα πριν από την 
αιτούµενη λήξη της υπό σύντµηση διαχειριστικής περιόδου της οποίας ζητείται η επιµήκυνση 
ή ένα (1) µήνα πριν από την αιτούµενη λήξη της υπό σύντµηση διαχειριστικής περιόδου. Η 
αίτηση που υποβάλλεται εκπρόθεσµα θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί. 
[Η παρ.5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 άρθ. 7 Ν.2873/2000 (ΦΕΚ Α’ 285)] 
 
 

Άρθρο 30 
Ακαθάριστο εισόδηµα 

 
1. Ως ακαθάριστο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις λαµβάνεται το σύνολο των 
ακαθάριστων εσόδων από τις κάθε είδους εµπορικές συναλλαγές αυτών. 
2. Ο προσδιορισµός των ακαθάριστων εσόδων των εµπορικών επιχειρήσεων ενεργείται ως 
ακολούθως: 
α) Για επιχειρήσεις που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του 
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, τα ακαθάριστα έσοδα εξευρίσκονται µε βάση τα δεδοµένα των 
βιβλίων και στοιχείων.  
Εξαιρετικά, για επιχειρήσεις πρακτόρων κρατικών λαχείων, ως ακαθάριστα έσοδα 
λαµβάνονται για µεν τις λιανικές πωλήσεις λαχείων που διενεργούνται µέσω των 
καταστηµάτων τους, η προµήθεια που δικαιούνται, για δε τις χονδρικές πωλήσεις, ποσοστό 
ένα τοις εκατό (1%) επί της ονοµαστικής αξίας των λαχείων για τη µεσολάβηση πώλησης 
αυτών. 
β) Για επιχειρήσεις που τηρούν ακριβή βιβλία και στοιχεία πρώτης κατηγορίας του Κώδικα 
Βιβλίων και Στοιχείων, τα ακαθάριστα έσοδα εξευρίσκονται µε την προσθήκη του µικτού 
κέρδους στο συνολικό κόστος των εµπορεύσιµων αγαθών, χωρίς φόρο προστιθέµενης αξίας, 
τα οποία αγοράστηκαν µέσα στη χρήση ή των έτοιµων προϊόντων που έχουν παραχθεί από 
τις πρώτες και βοηθητικές ύλες που αγοράστηκαν µέσα στην ιδια χρήση.  
Το µικτό εµπορικό ή βιοµηχανικό κέρδος, κατά περίπτωση, βρίσκεται µε σύγκριση των τιµών 
κτήσης και πώλησης των αγαθών που διατέθηκαν από την επιχείρηση. Σε περίπτωση που 
για την κρινόµενη επιχείρηση δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία, λαµβάνεται υπόψη ο 
συντελεστής µικτού κέρδους άλλων οµοειδών επιχειρήσεων. Όταν το µικτά κέρδος 
καθορίζεται από το Υπουργείο Εµπορίου, προκειµένου να προσδιοριστούν τα ακαθάριστα 
έσοδα, ως ποσοστό µικτού κέρδους λαµβάνεται το ανώτατο όριο του συντελεστή που έχει 
καθοριστεί από το Υπουργείο αυτό. Σε περίπτωση που το Υπουργείο Εµπορίου έχει 
καθορίσει δραχµικό µικτό κέρδος γίνεται αναγωγή αυτού σε ποσοστιαίο. Για την εφαρµογή 
των διατάξεων της παραγράφου αυτής, θεωρείται ότι τα εµπορεύσιµα αγαθά πουλήθηκαν όλα 
µέσα στη χρήση και ότι οι πρώτες και βοηθητικές ύλες µεταποιήθηκαν και πουλήθηκαν µέσα 



στη χρήση ως έτοιµα προϊόντα, ανεξάρτητα από το αν η διάθεσή τους γίνεται χονδρικώς ή 
λιανικώς. Στις επιχειρήσεις που αρχίζουν για πρώτη φορά τις εργασίες τους και εφόσον το 
επόµενο έτος συνεχίζουν να τηρούν βιβλία πρώτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και 
Στοιχείων, θεωρείται ότι πουλήθηκαν µέσα στη χρήση από τα εµπορεύσιµα αγαθά, τόσα 
δωδέκατα αυτών όσοι οι µήνες της πραγµατικής λειτουργίας της επιχείρησης. Τµήµα του 
µήνα λογίζεται ως ακέραιος µήνας. 
Το υπόλοιπο ποσό προστίθεται στις αγορές του αµέσως επόµενου έτους και λογίζεται ως 
αγορά του έτους αυτού. Σε περίπτωση αλλαγής της κατηγορίας των βιβλίων και στοιχείων 
που τηρούνται από την επιχείρηση: 
αα) Από την πρώτη στη δεύτερη κατηγορία, τα ακαθάριστα έσοδα κατά τη διαχειριστική 
περίοδο, κατά την οποία τηρήθηκαν για πρώτη φορά βιβλία δεύτερης κατηγορίας, δεν 
µπορούν να υπερβούν τα ακαθάριστα έσοδα, τα οποία βρίσκονται µε βάση τα αγορασθέντα 
εµπορεύσιµα αγαθά ή παραχθέντα έτοιµα προϊόντα µέσα σε αυτήν την περίοδο. 
Όταν όµως τα ακαθάριστα έσοδα αυτής της περιόδου του προκύπτουν µε βάση τα δεδοµένα 
των βιβλίων και στοιχείων, µειωµένα κατά τα ακαθάριστα έσοδα της προηγούµενης 
διαχειριστικής περιόδου, κατά την οποία είχαν τηρηθεί βιβλία πρώτης κατηγορίας, είναι 
µεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα της ίδιας περιόδου που βρίσκονται µε βάση τα 
αγορασθέντα εµπορεύσιµα αγαθά ή παραχθέντα έτοιµα προϊόντα, τότε τα µεγαλύτερα αυτά 
ακαθάριστα έσοδα θεωρούνται ως έσοδα της διαχειριστικής περιόδου, κατά την οποία 
τηρήθηκαν για πρώτη φορά βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 
ββ) Από την πρώτη στην τρίτη κατηγορία, τα ακαθάριστα έσοδα κατά την τελευταία, πριν από 
την αλλαγή της κατηγορίας των βιβλίων, διαχειριστική περίοδο βρίσκονται µε βάση τα 
αγορασθέντα κατά την περίοδο αυτή εµπορεύσιµα αγαθά ή παραχθέντα έτοιµα προϊόντα, 
µειωµένα κατά την αξία των αγαθών που εµφανίζονται στην απογραφή έναρξης της 
διαχειριστικής περιόδου κατά την οποία έγινε η αλλαγή της κατηγορίας βιβλίων. 
γγ) Από τη δεύτερη ή τρίτη στην πρώτη κατηγορία, τα ακαθάριστα έσοδα κατά τη 
διαχειριστική περίοδο, κατά την οποία τηρήθηκαν για πρώτη φορά βιβλία πρώτης κατηγορίας 
βρίσκονται µε βάση την αξία των αγορασθέντων κατά την περίοδο αυτή εµπορεύσιµων 
αγαθών ή παραχθέντων προϊόντων, η οποία προσαυξάνεται µε την αξία των εµπορεύσιµων 
αγαθών ή παραχθέντων έτοιµων προϊόντων που αποδειγµένα δεν διατέθηκαν ή δεν 
χρησιµοποιήθηκαν, εφόσον τηρήθηκαν βιβλία δεύτερης κατηγορίας ή που εµφανίζονται στην 
απογραφή, εφόσον τηρήθηκαν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, 
γ) Για επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία και στοιχεία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ή τα 
τηρούµενα είναι κατώτερα της προσήκουσας κατηγορίας ή ανεπαρκή ή ανακριβή, τα 
ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται εξωλογιστικά, µε βάση τα στοιχεία και τις πληροφορίες 
που διαθέτει ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας για την έκταση της 
συναλλακτικής δράσης και τις συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησης.  
Στην περίπτωση αυτή λαµβάνονται υπόψη οι αγορές, οι πωλήσεις και το µικτό κέρδος που 
εµφανίζει η επιχείρηση, το µικτό κέρδος που πραγµατοποιείται από οµοειδείς επιχειρήσεις 
που λειτουργούν µε παρόµοιες συνθήκες, το απασχολούµενο προσωπικό, το ύψος των 
κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί, καθώς και των ίδιων κεφαλαίων κίνησης, το ποσό των 
δανείων και των πιστώσεων, το ποσό των εξόδων παραγωγής και διάθεσης των 
εµπορευµάτων, των εξόδων διαχείρισης και γενικά κάθε επαγγελµατική δαπάνη. 
Ειδικά, στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί απόκρυψη φορολογητέας ύλης 
ή/και µη έκδοση στοιχείων ή/και έκδοση πλαστών εικονικών στοιχείων που συνεπάγονται το 
χαρακτηρισµό των βιβλίων ως ανακριβών, το σχετικό ποσό που προκύπτει, το οποίο σε 
περίπτωση επανάληψης των ως άνω παραβάσεων µέσα στην ίδια διαχειριστική χρήση 
διπλασιάζεται, προστίθεται στα ακαθάριστα έσοδα των βιβλίων και το άθροισµα 
προσαυξάνεται κατά ένα ποσοστό, ως ακολούθως: 
α) κατά τέσσερα τοις εκατό (4%), εάν το ποσό της απόκρυψης της φορολογητέας ύλης που 
προκύπτει από τους ως άνω λόγους δεν υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) της δηλωθείσας 
και σε ποσό τα πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, 
β) κατά οκτώ τοις εκατό (8%), εάν το ποσό υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) της 
δηλωθείσας και σε ποσό τα πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.» 
[Το τελευταίο εδάφιο της περ. γ προστέθηκε µε την παρ. 1 άρθ. 10 Ν.3296/2004 (ΦΕΚ Α’ 
253)] 
3. Στις περιπτώσεις β' και γ' της προηγούµενης παραγράφου, η κρίση του προϊσταµένου της 
δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας για τον προσδιορισµό των ακαθάριστων εσόδων πρέπει να 
µην απέχει από τα δεδοµένα της κοινής πείρας. 



4. Ειδικά η αξία παραγγελιών λουλουδιών, η οποία διακανονίζεται µε τη µεσολάβηση 
επιτηδευµατιών ή άλλων προσώπων, συνιστά πώληση αγαθών για τον, ανθοπώλη που 
εκτελεί την παραγγελία, µειωµένη απο τα ποσά προµηθειών. 
  
 

Άρθρο 31 
Λογιστικός προσδιορισµός του καθαρού εισοδήµατος 

 
1. Το καθαρό εισόδηµα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία 
δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. εξευρίσκεται λογιστικώς µε έκπτωση από τα 
ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά ορίζονται στο προηγούµενο άρθρο, των ακόλουθων εξόδων: 
[Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 άρθ. 5 Ν.3091/2002 
(ΦΕΚ Α’ 330)] 
α) Των γενικών εξόδων διαχείρισης, στα οποία περιλαµβάνονται µε την επιφύλαξη της 
παραγράφου 18 του παρόντος άρθρου: 
[Η πρώτη περίοδος της περ. α΄ τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 άρθ. 9 
Ν.3296/2004 (ΦΕΚ Α’ 253)] 
αα) Τα έξοδα µισθοδοσίας και αµοιβής του προσωπικού, εφόσον έχουν καταβληθεί ή 
βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ι.Κ.Α. ή άλλου ασφαλιστικού οργανισµού, εκτός 
αν από την κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται µερική ή ολική απαλλαγή από την υποχρέωση 
για την καταβολή εισφορών. Επίσης, οι µισθοί και οι κάθε είδους απολαβές των εταίρων των 
εταιριών περιορισµένης ευθύνης, εφόσον τα πρόσωπα αυτά για τις υπηρεσίες που παρέχουν 
στις εταιρίες έχουν ασφαλιστεί σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό ή ταµείο. 
Από τα ακαθάριστα έσοδα των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 δεν εκπίπτουν οι 
µισθοί και οι κάθε είδους απολαβές των εταίρων ή µελών τους. 
[Το δεύτερο και τα επόµενα εδάφια της υποπερ. αα' τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε την 
παρ.2 άρθ.5 Ν.3091/2002 (ΦΕΚ Α’ 330)] 
ββ) Το τεκµαρτό ενοίκιο των ακινήτων που ανήκουν στον επιχειρηµατία και χρησιµοποιούνται 
από την επιχείρηση, εφόσον αυτό υπολογίστηκε στο εισόδηµα από ακίνητα. 
γγ) Τα ποσά που καταβάλλονται λόγω δωρεάς στο ∆ηµόσιο, τους οργανισµούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης, τα ηµεδαπά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, τα κρατικά και δηµοτικά 
νοσηλευτικά ιδρύµατα και τα νοσοκοµεία που είναι νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και 
επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, καθώς και το Ταµείο Αρχαιολογικών 
Πόρων. 
[Τα δύο πρώτα εδάφια της υποπερ.γγ' τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ.2 άρθ. 5 
Ν.3091/2002 (ΦΕΚ Α’ 330)] 
Η αξία των ειδών διατροφής που δωρίζονται από επιχειρήσεις, οι οποίες παράγουν ή 
εµπορεύονται τέτοια αγαθά, προς το κοινωφελές ίδρυµα µε την επωνυµία «ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ - Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ» (ΦΕΚ 540 Βύ/1995). Για 
την εφαρµογή του προηγούµενη εδαφίου, ως αξία των δωριζοµένων ειδών διατροφής 
λαµβάνεται το κόστος απόκτησης ή παραγωγής τους, κατά περίπτωση και είναι απαραίτητη η 
έκδοση του οριζοµένου από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Κ.Β.Σ. φορολογικού στοιχείου.  
[Το παραπάνω εδάφιο προστέθηκε µε την παρ.1 άρθ.10 Ν.2515/1997] 
Η αξία των κινητών µνηµείων, όπως αυτά ορίζονται από την κείµενη νοµοθεσία, που 
µεταβιβάζονται λόγω δωρεάς στο ∆ηµόσιο ή σε µουσεία αναγνωρισµένα από τον Υπουργό 
Πολιτισµού σύµφωνα µε την ίδια νοµοθεσία. Σε περίπτωση µεταβίβασης στο ∆ηµόσιο η 
αποδοχή της δωρεάς γίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών 
και Πολιτισµού, ύστερα από γνώµη του αρµόδιου γνωµοδοτικού Συµβουλίου του Υπουργείου 
Πολιτισµού και µετά από χρηµατική αποτίµηση της αξίας των µνηµείων από ειδική εκτιµητική 
επιτροπή και αποδοχή της αξίας από τον δωρητή. Η απόφαση αυτή περιλαµβάνει τα στοιχεία 
του δωρητή, την περιγραφή και τη χρηµατική αποτίµηση του µνηµείου. Τα µνηµεία 
κατατίθενται σε κρατικά µουσεία. Σε περίπτωση µεταβίβασης λόγω δωρεάς σε µουσεία που 
δεν ανήκουν στο ∆ηµόσιο η αποδοχή της δωρεάς γίνεται µετά από χρηµατική αποτίµηση των 
µνηµείων από την ειδική εκτιµητική επιτροπή του έκτου εδαφίου του παρόντος. Το ποσό που 
αφαιρείται δεν µπορεί να υπερβεί ποσοστό 15% του συνολικού καθαρού εισοδήµατος ή 
κερδών που προκύπτουν από τον ισολογισµό της διαχειριστικής περιόδου από τα 
ακαθάριστα έσοδα της οποίας εκπίπτει. Σε περίπτωση που η έκδοση της απόφασης της 
ειδικής εκτιµητικής επιτροπής γίνεται σε µεταγενέστερη χρήση από αυτή της δωρεάς, το ποσό 
του προηγούµενου εδαφίου εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της διαχειριστικής περιόδου 
µέσα στην οποία εκδίδεται η απόφαση αυτή. 



[Το παραπάνω εδάφιο προστέθηκε µε την παρ.1 άρθ. 47 Ν.3028/2002] 
Η αξία των ιατρικών µηχανηµάτων και των ασθενοφόρων αυτοκινήτων, που µεταβιβάζονται 
λόγω δωρεάς στα κρατικά και δηµοτικά νοσηλευτικά ιδρύµατα και τα νοσοκοµεία που 
αποτελούν νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό 
Προϋπολογισµό. 
Τα χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται λόγω δωρεάς προς τα κοινωφελή ιδρύµατα, τα 
σωµατεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν 
υποτροφίες, τους ιερούς ναούς, τις ιερές µονές του Αγίου Όρους, το Οικουµενικό Πατριαρχείο 
Κωνσταντινουπόλεως, τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύµων, την Ιερά Μονή Σινά, 
τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού 
δικαίου που νόµιµα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς 
σκοπούς, τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς που διέπονται από το Ν. 1514/1985, τα 
ερευνητικά κέντρα που αποτελούν ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχουν συσταθεί νόµιµα, καθώς και οποιοδήποτε αθλητικό 
σωµατείο, που έχει συσταθεί νόµιµα και είναι αναγνωρισµένο από τη Γενική Γραµµατεία 
Αθλητισµού, εφόσον οι δωρεές αυτές προορίζονται για την καλλιέργεια και ανάπτυξη των 
ερασιτεχνικών τους τµηµάτων.» 
[Το έκτο εδάφιο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.4 άρθ.10 Ν. 2992/2002] 
Επίσης, τα χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται µέχρι το ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του 
συνολικού καθαρού εισοδήµατος ή των κερδών που προκύπτουν από ισολογισµούς, λόγω 
χορηγίας προς τα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 
που νόµιµα υπάρχουν ή συνιστώνται, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς. 
[Το έβδοµο εδάφιο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 άρθ. 4 Ν.2873/2000 (ΦΕΚ Α’ 
285)] 
Πολιτιστικοί σκοποί είναι ιδίως, η καλλιέργεια, η προαγωγή και διάδοση των γραµµάτων, της 
µουσικής, του χορού, του θεάτρου, του κινηµατογράφου, της ζωγραφικής, της γλυπτικής και 
των τεχνών γενικότερα, καθώς και η ίδρυση, επέκταση και συντήρηση των αναγνωρισµένων 
ιδιωτικών µουσείων, όπως τέχνης, φυσικής ιστορίας, εθνολογικών και λαογραφικών. 
Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού καθορίζονται, µετά από 
έλεγχο του Υπουργείου Πολιτισµού, τα νοµικά πρόσωπα που επιδιώκουν πολιτιστικούς 
σκοπούς για την εφαρµογή αυτών των διατάξεων. 
Οταν τα ποσά των δωρεών και των χορηγιών αυτής της περίπτωσης, µε εξαίρεση τις δωρεές 
που καταβάλλονται στους δωρεοδόχους του πρώτου εδαφίου, υπερβαίνουν «τα διακόσια 
ενενήντα (290) ευρώ» ετησίως, λαµβάνονται υπόψη µόνο εφόσον έχουν κατατεθεί στο Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε λογαριασµό του νοµικού προσώπου που τηρείται σε 
τράπεζα. 
[Το δέκατο εδάφιο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 άρθ. 4 Ν.2873/2000 (ΦΕΚ Α’ 
285)] 
Ειδικώς, τα χρηµατικά ποσά, που καταβάλλονται λόγω δωρεάς σε αθλητικά σωµατεία, 
λαµβάνονται υπόψη µόνον εφόσον κατατίθενται σε λογαριασµό στο Ταµείο Παρακαταθηκών 
και ∆ανείων ή σε Τράπεζα που νόµιµα λειτουργεί στην Ελλάδα. 
Τα ποσά αυτών των δωρεών εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, εφόσον 
υφίστανται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  
ι) Το πρωτότυπο του παραστατικού κατάθεσης του ποσού της δωρεάς. 
ιι) Αντίγραφο πρακτικού του διοικητικού συµβουλίου περί αποδοχής της δωρεάς, θεωρηµένο 
από τον προϊστάµενο του γραφείου φυσικής αγωγής του νοµού της έδρας του σωµατείου. 
ιιι) Αντίγραφο της σελίδας του βιβλίου ταµείου του σωµατείου, όπου έχει καταχωρηθεί το 
ποσό της δωρεάς, θεωρηµένο από τον παραπάνω προϊστάµενο του γραφείου φυσικής 
αγωγής. 
Τα χρηµατικά ποσά αυτών των δωρεών και χορηγιών δεν πρέπει να έχουν εκπέσει µε βάση 
άλλη διάταξη του παρόντος. 
Το συνολικό ποσό των δωρεών που εκπίπτουν δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 
καθαρών κερδών που προκύπτουν πριν από την αφαίρεση αυτών των ποσών από τα 
ακαθάριστα έσοδα της οικείας διαχειριστικής περιόδου. 
[Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε µε την παρ. 1 άρθ. 14 Ν.2459/1997 (ΦΕΚ Α’ 17) και 
αντικαταστάθηκε µε την παρ.2 άρθ.4 Ν.2873/2000 (ΦΕΚ Α’ 285)] 
Οι διατάξεις των εδαφίων δέκατου µέχρι και δέκατου τρίτου της περίπτωσης δ΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 8 εφαρµόζονται ανάλογα. 
[Το τελευταίο εδάφιο της υποπερ.γγ' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 άρθ. 32 
Ν.3296/2004 (ΦΕΚ Α’ 253)] 



δδ) Τα ασφάλιστρα που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις για οµαδική ασφάλιση ζωής του 
εργατοϋπαλληλικού προσωπικού τους, στην έννοια της οποίας συµπεριλαµβάνεται και η 
χορήγηση εφάπαξ ποσού ή περιοδικά καταβαλλόµενης παροχής σε χρήµα µετά το χρόνο της 
πρόωρης ή κανονικής συνταξιοδότησης του ανωτέρω προσωπικού, καθώς και η κάλυψη 
θανάτου ή κατά κινδύνων τυχαίων συµβεβηκότων. 
Το ποσό της έκπτωσης αυτής δεν µπορεί να υπερβεί για καθέναν από τους ασφαλιζόµενους 
τα χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ. 
Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της διάταξης αυτής δεν παρέχουν δικαίωµα λήψης δανείου της 
επιχείρησης ή των ασφαλιζοµένων. 
[Το πρώτο εδάφιο της υποπερ. δδ' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 άρθ. 5 
Ν.3091/2002 (ΦΕΚ Α’ 330), ενώ το δεύτερο εδάφιο της υποπερ.δδ' τίθεται όπως 
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 άρθ. 31 Ν.3296/2004 (ΦΕΚ Α’ 253)] 
β) Των δαπανών για τη συντήρηση και επισκευή των επαγγελµατικών γενικά εγκαταστάσεων, 
µηχανηµάτων και αυτοκινήτων οχηµάτων.  
Ειδικά οι δαπάνες συντήρησης, λειτουργίας, επισκευής, κυκλοφορίας, αποσβέσεων και 
µισθωµάτων που καταβάλλονται σε εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης για επιβατικά 
αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης µε κυλινδρισµό κινητήρα µέχρι χίλια εξακόσια (1.600) κυβικά 
εκατοστά, που έχουν στην κυριότητά τους οι επιχειρήσεις ή που έχουν µισθωµένα από 
τρίτους, εκπίπτουν µέχρι εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού ύψους αυτών, εφόσον αυτά 
χρησιµοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης. 
[Το δεύτερο εδάφιο της περ. β' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 5 άρθ. 9 
Ν.3296/2004 (ΦΕΚ Α’ 253)] 
Για αυτοκίνητα µεγαλύτερου κυβισµού εκπίπτει, µε τις ίδιες προϋποθέσεις, ποσοστό µέχρι 
είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των πιο πάνω δαπανών.  
Ο περιορισµός αυτός δεν εφαρµόζεται στις επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την εκµίσθωση 
επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, καθώς και στις επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν 
τα αυτοκίνητά τους αποκλειστικά για την εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών. 
γ) της άξιας των πρώτων και βοηθητικών υλών που χρησιµοποιήθηκαν, καθώς και των 
άλλων εµπορεύσιµων αγαθών, στην οποία περιλαµβάνονται και οι ειδικές δαπάνες 
επεξεργασίας, αποθήκευσης, µεταφοράς, ασφάλειας κ.λπ. 
Ειδικά για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία και στοιχεία δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα 
Βιβλίων και Στοιχείων όταν δεν διενεργούν απογραφή, ως απογραφή λήξης της διαχειριστικής 
περιόδου λαµβάνεται ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί των αγορών της περιόδου αυτής και 
ως απογραφή έναρξης ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί των αγορών της προηγούµενης 
διαχειριστικής περιόδου. Αν προαιρετικά έχει διενεργηθεί απογραφή έναρξης και λήξης, για 
τον προσδιορισµό του καθαρού εισοδήµατος λαµβάνονται υπόψη τα δεδοµένα αυτών, µε την 
προϋπόθεση ότι θα συνεχισθεί η σύνταξη των απογραφών για µία τριετία από τη σύνταξη της 
πρώτης προαιρετικής απογραφής λήξης. Αν δεν τηρηθεί η υποχρέωση αυτή, επιβάλλονται οι 
προβλεπόµενες από τις διατάξεις του Ν. 2523/1997 κυρώσεις για τη µη σύνταξη απογραφής.. 
[Τα τελευταία εδάφια της περ.γ' προστέθηκαν µε την παρ. 5 άρθ. 5 Ν.3091/2002 (ΦΕΚ Α’ 
330)] 
δ) Των δεδουλευµένων κάθε είδους τόκων δανείων ή πιστώσεων, γενικά, της επιχείρησης. 
Εξαιρούνται οι τόκοι υπερηµερίας λόγω οφειλής φόρων, τελών, εισφορών και προστίµων 
προς το ∆ηµόσιο ή άλλα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου.  
ε) Των ποσών των κάθε είδους φόρων, τελών και δικαιωµάτων, που βαρύνουν την 
επιχείρηση. Ως χρόνος έκπτωσης λογίζεται ο χρόνος της καταβολής αυτών υπέρ του 
∆ηµοσίου ή τρίτων. «∆εν εκπίπτουν οι τυχόν καταβαλλόµενοι από την επιχείρηση κάθε είδους 
φόροι που βαρύνουν τρίτους, µε εξαίρεση τον ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών που 
επιβάλλεται επί των πάσης φύσεως ωφελειών από µετοχικού τίτλους. 
[Το τρίτο εδάφιο της περ. ε' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.12 άρθ. 4 Ν. 2753/1999 
(ΦΕΚ Α’ 249)] 
στ) Των ποσών των αποσβέσεων για την κάλυψη της φθοράς των κάθε είδους 
εγκαταστάσεων ή µηχανηµάτων ή φθαρτών υλικών, συναφών µε τη λειτουργία της 
επιχείρησης και γενικά κάθε κινητής ή ακίνητης περιουσίας της επιχείρησης, εφόσον αυτές 
έγιναν µε οριστικές εγγραφές, σύµφωνα µε τους ειδικούς όρους που ορίζονται για κάθε 
επιχείρηση. Η διενέργεια των τακτικών αποσβέσεων είναι υποχρεωτική για ισολογισµούς που 
κλείνουν οι επιχειρήσεις µετά τις 30 ∆εκεµβρίου 1997. 
Πάγια στοιχεία των οποίων η αξία κτήσης του καθενός είναι µέχρι χίλια διακόσια (1.200) 
ευρώ, µπορούν να αποσβεσθούν εξ ολοκλήρου µέσα στη χρήση κατά την οποία αυτά 
χρησιµοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία. 



[Το τρίτο εδάφιο της περ.στ' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 6 άρθ. 9 Ν.3296/2004 
(ΦΕΚ Α’ 253)] 
Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε τη σταθερή µέθοδο απόσβεσης επί της αξίας κτήσης των 
παγίων περιουσιακών στοιχείων, προσαυξηµένης µε τις δαπάνες προσθηκών και 
βελτιώσεων, µε εξαίρεση τα καινούργια µηχανήµατα και το λοιπό µηχανολογικό ή τεχνικό 
εξοπλισµό παραγωγής που αποκτώνται από 1.1.1998 και µετά, από βιοµηχανικές, 
βιοτεχνικές, µεταλλευτικές, λατοµικές και µικτές επιχειρήσεις αυτών, για τα οποία οι 
αποσβέσεις διενεργούνται υποχρεωτικά είτε µε σταθερή µέθοδο απόσβεσης, είτε µε τη 
φθίνουσα µέθοδο απόσβεσης, µε την προϋπόθεση ότι η µέθοδος που θα επιλεγεί για τα 
πάγια αυτά περιουσιακά στοιχεία θα εφαρµόζεται κατά πάγιο τρόπο. 
[Το πέµπτο εδάφιο της περ.στ' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 7 άρθ. 9 
Ν.3296/2004 (ΦΕΚ Α’ 253)]  
Ειδικότερα οι νέες επιχειρήσεις για τις τρεις (3) πρώτες διαχειριστικές χρήσεις που έπονται 
της χρήσης µέσα στην οποία άρχισε η παραγωγική λειτουργία τους, δύνανται να προβούν σε 
απόσβεση όλων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων τους είτε µε συντελεστή µηδέν τοις 
εκατό (0%) είτε µε συντελεστή πενήντα τοις εκατό (50%) του ισχύοντος ποσοστού, µε την 
προϋπόθεση ότι ο συντελεστής απόσβεσης που θα επιλεγεί από την επιχείρηση δεν θα 
µεταβάλλεται από διαχειριστική χρήση σε διαχειριστική χρήση. 
Επιχειρήσεις, που επιλέγουν τη φθίνουσα µέθοδο για απόσβεση των παγίων τους, δεν 
δικαιούνται να διενεργούν επί των παγίων αυτών και αυξηµένες αποσβέσεις που 
προβλέπονται οπό τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 1892/19990 (ΦΕΚ Α' 101). 
Τα παραπάνω εφαρµόζονται αναλόγως και για τη δαπάνη που καταβάλλει η επιχείρηση, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα από την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του ν. 2244/1994 (ΦΕΚ Α' 
168), για την κατασκευή µη ιδιόκτητου δικτύου σύνδεσης του σταθµού αυτοπαραγωγής ή 
ανεξάρτητης παραγωγής µέχρι το δίκτυο της ∆.Ε.Η.. 
[Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε µε την παρ.17 άρθ. 4 Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ Α’ 285)] 
[Η περ. στ' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 άρθ. 29 Ν. 2556/1997] 
Ειδικά, οι αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων τα οποία αγοράζονται από 
εξωχώρια εταιρία δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα. Για τους 
σκοπούς του Κώδικα αυτού εξωχώρια εταιρία εννοείται η εταιρία που έχει την έδρα της σε 
αλλοδαπή χώρα και µε βάση τη νοµοθεσία της οποίας δραστηριοποιείται αποκλειστικά σε 
άλλες χώρες και απολαµβάνει ιδιαίτερα ευνοϊκής φορολογικής µεταχείρισης. 
[Το τελευταίο εδάφιο της περ.στ' προστέθηκε µε την παρ. 7 άρθ. 5 Ν.3091/2002 (ΦΕΚ Α’ 330)] 
ζ) Των µαθηµατικών αποθεµάτων των ασφαλιστικών εταιριών, καθώς και των αποθεµατικών 
για την αποκατάσταση του ενεργητικού που, µε βάση σύµβαση, θα περιέλθει µετά την 
πάροδο ορισµένου χρόνου στο ∆ηµόσιο ή σε τρίτους.  
η) Της ζηµίας που πραγµατοποιήθηκε από φθορά, Απώλεια ή υποτίµηση κεφαλαίου. 
Προκειµένου για ακίνητα, για τον υπολογισµό της ζηµίας αυτών, ως τιµή πώλησης δεν 
δύναται να ληφθεί ποσό µικρότερο της αξιας, όπως αυτή προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις περί φορολογίας µεταβιβάσεως ακινήτων. 
Ειδικά, η αναπόσβεστη αξία κατεδαφισθέντων κτηρίων της επιχείρησης δεν εκπίπτει από τα 
ακαθάριστα έσοδα αυτής.  
θ) Του ποσού των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. Το ποσό της 
πρόβλεψης αυτής υπολογίζεται σε ποσοστό µισό τοις εκατό (0,5%) επί της αναγραφόµενης 
αξίας στα τιµολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών προς επιτηδευµατίες, µετά την 
αφαίρεση: αα) των επιστροφών ή εκπτώσεων, ββ) της αξίας των πωλήσεων ή παροχής 
υπηρεσιών προς το ∆ηµόσιο, δήµους και κοινότητες, δηµόσιες επιχειρήσεις, οργανισµούς ή 
επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και γγ) του ειδικού 
φόρου κατανάλωσης πετρελαιοειδών, του φόρου κατανάλωσης καπνού και λοιπών φόρων 
που εµπεριέχονται στην τιµή πώλησης. 
Ειδικά για τις επιχειρήσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, τις επιχειρήσεις ύδρευσης - 
αποχέτευσης, τις επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τις επιχειρήσεις 
εκµετάλλευσης συνδροµητικών τηλεοπτικών σταθµών, καθώς και τις επιχειρήσεις διανοµής 
και παροχής φυσικού αερίου, το ποσό της πρόβλεψης υπολογίζεται µε ποσοστό ένα τοις 
εκατό (1%) επί της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών ή συνδροµητικών που αναγράφεται στα 
εκδιδόµενα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. στοιχεία προς επιτηδευµατίες ή ιδιώτες, µε 
εξαίρεση αυτά που εκδίδονται προς το ∆ηµόσιο, δήµους και κοινότητες, δηµόσιες 
επιχειρήσεις, οργανισµούς ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου 
δικαίου 



[Το τρίτο εδάφιο της παρ.1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 άρθ. 24 Ν.3427/2005 
(ΦΕΚ Α’ 312)] 
Οµοίως, υπολογίζεται πρόβλεψη µε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί της αναγραφόµενης 
στις αποδείξεις λιανικής πώλησης αξίας, η οποία προκύπτει από λιανικές πωλήσεις διαρκών 
καταναλωτικών αγαθών µε πίστωση που περιλαµβάνονται στους µε αριθµό 501 503, 521 528 
και 721 726 κωδικούς ειδών και υπηρεσιών της έρευνας οικογενειακών προϋπολογισµών των 
ετών 1993 1994 της Ε.Σ.Υ.Ε., µε την προϋπόθεση ότι στις αποδείξεις αυτές αναγράφεται 
διακεκριµένα το είδος, η ποσότητα και η αξία των συγκεκριµένων αγαθών. 
Το ποσό των ως άνω προβλέψεων για κάθε διαχειριστική χρήση, συναθροιζόµενο µε το ποσό 
της πρόβλεψης που έγινε σε προγενέστερες διαχειριστικές χρήσεις και η οποία εµφανίζεται 
στα τηρούµενα βιβλία της επιχείρησης, δεν µπορεί να υπερβεί το ποσοστό τριάντα τοις εκατό 
(30%) του συνολικού χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασµού «Πελάτες», όπως αυτό 
εµφανίζεται στην απογραφή τέλους χρήσης. Για τον υπολογισµό του χρεωστικού υπολοίπου 
των πελατών δεν περιλαµβάνονται τυχόν υπόλοιπα που αφορούν το ∆ηµόσιο, δήµους ή 
κοινότητες, δηµόσιες επιχειρήσεις, οργανισµούς ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και νοµικά 
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. 
Η έκπτωση της δαπάνης αυτής από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εµφανίζεται στα 
τηρούµενα βιβλία αυτών σε ειδικό λογαριασµό «Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών 
απαιτήσεων. 
Η σχηµατιζόµενη ως άνω πρόβλεψη χρησιµοποιείται για την απόσβεση (διαγραφή) πελατών 
οι οποίοι είναι ανεπίδεκτοι είσπραξης. 
Για τους πελάτες που διαγράφονται και για τους οποίους δεν έχουν ασκηθεί ένδικα µέσα, η 
επιχείρηση υποχρεούται να γνωστοποιεί σε αυτούς ότι διέγραψε την επισφαλή απαίτησή της, 
εφόσον το ποσό της επισφαλούς απαίτησης, ανά πελάτη, υπερβαίνει τα χίλια (1.000) ευρώ. 
Επίσης, για τους πελάτες των οποίων οι απαιτήσεις διεγράφησαν σύµφωνα µε τα πιο πάνω, 
η επιχείρηση συντάσσει συγκεντρωτική κατάσταση µε πλήρη στοιχεία για τον καθένα, στην 
οποία αναγράφονται το ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία, το επάγγελµα, η διεύθυνση, η 
δηµόσια οικονοµική υπηρεσία και ο αριθµός φορολογικού µητρώου του πελάτη, καθώς και το 
διαγραφέν ποσό. Η πιο πάνω κατάσταση υποβάλλεται στην αρµόδια για τη φορολογία της 
επιχείρησης ∆.Ο.Υ. σε τρία (3) αντίγραφα, µέχρι τη λήξη της προθεσµίας, η οποία ορίζεται 
από το άρθρο 20 του Π.∆. 186/1992 (ΦΕΚ Α’ 84). 
Πέραν της σχηµατιζόµενης κατά τα ανωτέρω πρόβλεψης, κανένα άλλο ποσό δεν 
αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα για απόσβεση επισφαλών 
απαιτήσεων. Εξαιρετικά, αν σε κάποια διαχειριστική χρήση το ποσό των πράγµατι επισφαλών 
απαιτήσεων, για τις οποίες έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα µέσα, είναι µεγαλύτερο εκείνου 
που προκύπτει από την εφαρµογή του αντίστοιχου ποσοστού πρόβλεψης, το επιπλέον ποσό 
που δεν καλύπτεται από τη σχηµατισθείσα πρόβλεψη, µπορεί να αποσβεσθεί στη 
διαχειριστική αυτή χρήση µε οριστικές εγγραφές. 
Το ποσό της πρόβλεψης που εµφανίζεται στο λογαριασµό 44.11 «Προβλέψεις για επισφαλείς 
απαιτήσεις» δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήµατος, εκτός και αν στο τέλος κάθε 
πενταετίας, αρχής γενοµένης από τη διαχειριστική περίοδο 2005 υφίσταται στον ως άνω 
λογαριασµό υπόλοιπο λόγω µη επαληθεύσεως των προβλέψεων µε επισφαλείς απαιτήσεις. 
Το υπόλοιπο αυτό ποσό µεταφέρεται στα ακαθάριστα έσοδα της επόµενης διαχειριστικής 
περιόδου, υποκείµενο σε φορολογία µε τις γενικές διατάξεις.» 
[Τα δύο πρώτα εδάφια της περ.θ΄ τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ.3 άρθ. 9 
Ν.3296/2004 (ΦΕΚ Α’ 253)]  
Ειδικά για τον υπολογισµό των καθαρών κερδών των επιχειρήσεων που εκµεταλλεύονται 
επιβατικά αυτοκίνητα δηµόσιας χρήσης επιτρέπεται για την κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων 
πελατών τους να ενεργείται έκπτωση δύο τοις εκατό (2%) επί των ακαθάριστων εσόδων τους. 
[Το τελευταίο εδάφιο της περ. θ' προστέθηκε µε το άρθρο 30 παρ.15 Ν.3220/2004 (ΦΕΚ Α’ 
15)] 
ι) Των δικαιωµάτων ή αποζηµιώσεων όπου καταβάλλονται σε επιχειρήσεις και οργανισµούς 
για τη χρησιµοποίηση τεχνικής βοήθείας, ευρεσιτεχνιών, σηµάτων σχεδίων, µυστικών 
βιοµηχανικών µεθόδων και τύπων, πνευµατικής ιδιοκτησίας και άλλων συναφών 
δικαιωµάτων. Όταν οι πιο πάνω αποζηµιώσεις ή δικαιώµατα καταβάλλονται σε αλλοδαπούς 
οργανισµούς ή αλλοδαπές επιχειρήσεις, µε εξαίρεση αυτές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 14 του άρθρου αυτού, εκπίπτουν µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
αα) Η υποχρέωση καταβολής να προκύπτει από έγγραφη σύµβαση και από αντίστοιχο 
τιµολόγιο του αντισυµβαλλόµενου. 



ββ) Να έχει αποδοθεί στο ∆ηµόσιο ο φόρος που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 
του άρθρου 13 ή της οικείας διµερούς σύµβασης περί αποφυγής της διπλής φορολογίας. 
γγ) Σε περίπτωση µη καταβολής του ποσού εντός της οικείας διαχειριστικής περιόδου, αρκεί η 
πίστωση στο όνοµα του αλλοδαπού δικαιούχου µέχρι τη λήξη της προθεσµίας κλεισίµατος 
ισολογισµού της διαχειριστικής περιόδου στην οποία αναφέρονται οι αποζηµιώσεις ή τα 
δικαιώµατα. 
δδ) Απαιτείται προέγκριση από Επιτροπή, η οποία συστήνεται για το σκοπό αυτόν στο 
Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, ως ακολούθως: 
i) Όταν τα υπόψη ποσά καταβάλλονται από εµπορικές επιχειρήσεις και αφορούν σήµατα, 
µεθόδους εµπορίας ή διανοµής και άλλα συναφή δικαιώµατα, ανεξάρτητα από το ύψος αυτών 
και µε την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ενσωµατωθεί στην τιµή πώλησης των αγαθών. Τα 
ανωτέρω εφαρµόζονται και για τον κλάδο εµπορίας των µικτών επιχειρήσεων. 
ii) Όταν τα υπόψη ποσά καταβάλλονται από επιχειρήσεις µε διαφορετικό αντικείµενο 
εργασιών στη µητρική τους εταιρία, καθώς και σε αλλοδαπές επιχειρήσεις που ανήκουν στον 
ίδιο όµιλο, και εφόσον υπερβαίνουν στις ανωτέρω περιπτώσεις το τέσσερα τοις εκατό (4%) 
των ακαθάριστων εσόδων που προκύπτουν από τη χρήση του συγκεκριµένου δικαιώµατος 
και µέχρι πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ ετησίως. 
Για τις αποφάσεις της Επιτροπής εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν. 2717/1999 (ΦΕΚ Α΄970.  
Η Επιτροπή αυτή, συγκροτούµενη µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, 
απαρτίζεται από έναν σύµβουλο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ως Πρόεδρο και µέλη 
αυτής τους Γενικούς ∆ιευθυντές Ελέγχων και Φορολογίας του Υπουργείου Οικονοµίας και 
Οικονοµικών, έναν ορκωτό ελεγκτή και έναν εκπρόσωπο του Συνδέσµου Ελληνικών 
Βιοµηχανιών. Η Επιτροπή, προκειµένου να µορφώσει και τεκµηριώσει γνώµη, µπορεί να ζητά 
αναλυτικά στοιχεία, δικαιολογητικά και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνει κατά περίπτωση 
χρήσιµη. 
Επίσης, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, καθορίζονται τα 
δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων της 
περίπτωσης αυτής. 
Για τα πνευµατικά, συγγενικά και συναφή δικαιώµατα που καταβάλλονται για λογαριασµό 
τρίτων, δεν απαιτείται προέγκριση, ανεξαρτήτως ποσού. 
Τα αναγνωριζόµενα σε κάθε περίπτωση ποσοστά που καταβάλλονται δεν µπορεί να είναι 
ανώτερα από το µέσο όρο των ποσοστών που καταβάλλονται από επιχειρήσεις του ίδιου 
οµίλου άλλων χωρών προς εταιρία του αυτού οµίλου. 
[Τo δεύτερο και επόµενα εδάφια της περ.ι' τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ.10 
άρθ. 9 Ν.3296/2004 (ΦΕΚ Α’ 253)]  
ια) Των δαπανών επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας κατά το χρόνο της 
πραγµατοποίησής τους, µε εξαίρεση ης δαπάνες που αφορούν πάγιο εξοπλισµό, οι οποιες 
αποσβένονται ισόποσα σε τρία (3) χρόνια. Τα κριτήρια χαρακτηρισµού των πιο πάνω 
δαπανών καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. 
Όταν οι δαπάνες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, υπερβαίνουν µέσα στη χρήση, το µέσο 
όρο των αντίστοιχων δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν τις δύο προηγούµενες χρήσεις, 
αφαιρείται από τα καθαρά κέρδη, όπως αυτά προσδιορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
νόµου αυτού, επιπλέον ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των δαπανών αυτών που 
πραγµατοποιήθηκαν στη χρήση. 
Στην περίπτωση αυτή, οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του παρόντος για τη 
µεταφορά της ζηµίας, έχουν εφαρµογή για το υπόλοιπο ζηµιών που προκύπτει µετά την 
αφαίρεση του πιο πάνω ποσοστού. Προϋπόθεση εφαρµογής των δύο προηγούµενων 
εδαφίων είναι η πιστοποίηση της πραγµατοποίησης των πιο πάνω δαπανών από το 
Υπουργείο Ανάπτυξης. Για το σκοπό αυτόν, η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου αυτού 
υποχρεούται να χορηγεί βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται το είδος των δαπανών και ο 
χρόνος πραγµατοποίησής τους. 
[Τα τέσσερα τελευταία εδάφια της περ. ια΄ προστέθηκαν µε την παρ. 8 άρθ. 9 Ν.3296/2004 
(ΦΕΚ Α’ 253)] 
ιβ) Των ποσών των εξόδων πρώτης εγκατάστασης και κτήσης ακινήτων αποσβένονται, είτε 
εφάπαξ κατά το έτος πραγµατοποίησης τους, είτε τµηµατικά και ισόποσα µέσα σε µία 
πενταετία. 
Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται και για τις δαπάνες µετάβασης στο 
ευρώ, οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν κατά τα οικονοµικά έτη 2001, 2002 και 2003 (χρήσεις 
2000, 2001 και 2002). 
[Το τελευταίο εδάφιο της περ.ιβ 'προστέθηκε µε την παρ. 3 άρθ.6 Ν.2842/2000] 



Ειδικά τα έξοδα που πραγµατοποιούν οι εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης του ν.1665/1986 
(ΦEK 194 A’) για την αγορά ακινήτων, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείµενο σύµβασης του 
ίδιου νόµου, µπορούν να αποσβένονται και ισόποσα, ανάλογα µε τα έτη διάρκειας της 
σύµβασης. 
[Το δεύτερο εδάφιο της περ.ιβ' προστέθηκε µε την παρ.18 άρθ. 4 Ν.2753/1999 (ΦΕΚ Α’ 249)] 
Οι εταιρείες που για πρώτη φορά εφαρµόζουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα µπορούν να 
εκπίπτουν τα έξοδα της περίπτωσης αυτής, καθώς και τα έξοδα της περίπτωσης ια΄, ή 
αντίστοιχων εξόδων πολυετούς απόσβεσης που αναγνωρίζονται ως τέτοια βάσει νόµου, 
ανάλογα µε τον υπολειπόµενο χρόνο από την αρχική καταχώρησή τους. 
[Το τελευταίο εδάφιο της περ΄ιβ΄ προστέθηκε µε την παρ.1 άρθ.13 Ν. 3301/2004] 
ιγ) Των δαπανών επισκευής και συντήρησης που πραγµατοποιούνται σε µισθούµενα ακίνητα, 
κατά το χρόνο της πραγµατοποίησης τους.  
Τα ποσά των δαπανών για βελτιώσεις και προσθήκες σε µισθωµένα ακίνητα εκπίπτουν 
ισόποσα από τα ακαθάριστα έσοδα των χρήσεων που διαρκεί η µίσθωση. Σε περίπτωση 
κατά την οποία ο ετήσιος συντελεστής απόσβεσης που προκύπτει µε τον τρόπο αυτόν είναι 
µικρότερος από το συντελεστή που ορίζεται από το π.δ. 100/1998 (ΦEK 96 A) για το ίδιο 
πάγιο στοιχείο, όταν αυτό είναι ιδιόκτητο, εφαρµόζονται τα οριζόµενα από το προεδρικό 
διάταγµα. 
[Το δεύτερο εδάφιο της περ.ιγ' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 άρθ. 4 
Ν.2753/1999 (ΦΕΚ Α’ 249)] 
ιδ) Των ποσών των δαπανών διαφηµίσεων που βαρύνουν την επιχείρηση κατά το έτος της 
έκδοσης του προβλεπόµενου φορολογικού στοιχεία. Ειδικά τα ποσά των δαπανών, που 
υπόκεινται σε τέλος διαφηµίσεων υπέρ δήµων και κοινοτήτων, δεν αναγνωρίζονται ως 
δαπάνη της διαφηµιζόµενης επιχείρησης, αν δεν αποδεικνύεται η καταβολή του τέλους που 
αναλογεί µε τριπλότυπο είσπραξης του οικείου δήµου ή κοινότητας. 
ιε) Των ποσών των προβλέψεων για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία, που σχηµατίζονται στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης και καλύπτουν τις 
αποζηµιώσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης του κατά το επόµενο έτος. 
ιστ)Των µισθωµάτων που καταβάλλει ο µισθωτής στις εταιρείες του Ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 194 
Α΄) ή σε αλλοδαπές εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης, για την εκπλήρωση υποχρεώσεών 
του από συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 
Εξαιρούνται τα µισθώµατα που καταβάλλονται για ακίνητα κατά µέρος που αναλογούν στην 
αξία του οικοπέδου. 
[Το δεύτερο εδάφιο της περ.ιστ' προστέθηκε µε την παρ.5 άρθ.4 Ν.2753/1999 (ΦΕΚ Α’ 249)] 
[Το πρώτο εδάφιο της περ. ιστ' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.13 άρθ.9 
Ν.3296/2004 (ΦΕΚ Α’ 253)] 
ιζ. Των ζηµιών που προκύπτουν από συµβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων 
χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, οι οποίες πραγµατοποιούνται για κάλυψη κινδύνων». 
[Η περ.ιζ' προστέθηκε µε την παρ.8 άρθ.16α Ν.2459/1997 (ΦΕΚ Α’ 17)] 
ιη) Των εξόδων για διοικητική υποστήριξη, οργάνωση, αναδιοργάνωση και για υπηρεσίες 
γενικά που παρέχονται στην επιχείρηση από επιχειρήσεις που ανήκουν στον ίδιο ηµεδαπό ή 
αλλοδαπό όµιλο ή και από τρίτους για σκοπούς που σχετίζονται µε τα γενικότερα συµφέροντα 
του οµίλου. Τα έξοδα αυτά εκπίπτουν εφόσον και στο βαθµό που η πραγµατοποίησή τους 
συµβάλλει στη δηµιουργία εισοδήµατος για την επιχείρηση. Όταν τα πιο πάνω ποσά 
καταβάλλονται σε αλλοδαπούς οργανισµούς ή αλλοδαπές επιχειρήσεις, µε εξαίρεση αυτές 
που αναφέρονται στην παράγραφο 14 του άρθρου αυτού και εφόσον τα ποσά αυτά 
υπερβαίνουν το πέντε τοις εκατό (5%) των αντίστοιχων δαπανών της επιχείρησης και µέχρι 
εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, απαιτείται προέγκριση από την Επιτροπή που προβλέπεται 
από τις διατάξεις της περίπτωσης ι΄. Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης ι΄ 
εφαρµόζονται ανάλογα. 
[Η περ.ιη' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.14 άρθ. 4 Ν.2873/2000 (ΦΕΚ Α’ 285)] 
[Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περ. ιη τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.11 άρθ.9 
Ν.3296/2004 (ΦΕΚ Α’ 253)]  
ιθ) Των ποσών για την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών και του λογισµικού (SOFTWARE) 
που παρέχονται στους υπαλλήλους της επιχείρησης για την τηλεργασία. 
[Η περ.ιθ' προστέθηκε µε την παρ.5 άρθ.4 Ν.2753/1999 (ΦΕΚ Α’ 249)]  
κ) Των ποσών που καταβάλλουν εφάπαξ ή περιοδικά οι επιχειρήσεις σε άγαµα τέκνα του 
προσωπικού τους και µέχρι τη συµπλήρωση του εικοστού πέµπτου έτους της ηλικίας τους, 
λόγω θανάτου του γονέα -εργαζοµένου και µε την προϋπόθεση ότι αυτός επήλθε λόγω 
σεισµού ή άλλου λόγου ανώτερης βίας, κατά τη διάρκεια εργασίας του θανόντος και εντός των 



εγκαταστάσεων της επιχείρησης. Το πιο πάνω εκπιπτόµενο ποσό δεν µπορεί να υπερβαίνει, 
ανά ηµερολογιακό έτος, τα τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε δικαιούχο -τέκνο. Ειδικά, για 
τα ποσά που καταβάλλονται µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου 2001, ως ανώτατο όριο 
εκπιπτόµενης δαπάνης ορίζεται το ποσό του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) δραχµών.» 
[Η υποπερ. κ' προστέθηκε µε την παρ.10 άρθ.1 Ν.2954/2001 (ΦΕΚ Α’ 255)] 
λ) Των παροχών σε είδος ή σε χρήµα που πραγµατοποιούν οι επιχειρήσεις της παραγράφου 
19 του άρθρου 2 του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α) για τους σκοπούς του ίδιου νόµου, προς 
οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή άλλους αρµόδιους φορείς διαχείρισης 
αποβλήτων που αναφέρονται στην 69728/824/1996 (ΦΕΚ 358 Β) υπουργική απόφαση ή 
άλλες σχετικές διατάξεις, καθώς και των σχετικών µε αυτές δαπανών που 
πραγµατοποιούνται» 
[Η περ. λ' προστέθηκε µε το άρθρο 5 παρ.3 Ν.3220/2004 (ΦΕΚ Α’ 15)] 
µ) Των εξόδων διανυκτέρευσης σε ξενοδοχείο, αλλοδαπών πελατών, αντιπροσώπων και 
διευθυντικών στελεχών ηµεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων, καθώς και ειδικών 
επιστηµόνων, που προκύπτει από τα εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία. Τα ανωτέρω ισχύουν 
µε την προϋπόθεση, ότι το ξενοδοχείο ευρίσκεται εντός του ∆ήµου στη χωρική αρµοδιότητα 
του οποίου είναι εγκατεστηµένη η έδρα ή υποκατάστηµα της επιχείρησης που επιβαρύνεται 
µε τα πιο πάνω έξοδα. Ειδικά, για τις επιχειρήσεις και τα υποκαταστήµατα που λειτουργούν 
στους Νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, το ξενοδοχείο φιλοξενίας µπορεί να βρίσκεται εντός 
των ορίων των νοµών αυτών. Η αξία των δώρων που γίνονται προς τα ανωτέρω πρόσωπα 
και µέχρι είκοσι (20) ευρώ για κάθε δωρεοδόχο. 
Λοιπά έξοδα φιλοξενίας και διανυκτέρευσης δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση. 
ν) Των ποσών που καταβάλλει η επιχείρηση για επιµόρφωση του προσωπικού της µε την 
προϋπόθεση ότι η επιµόρφωση έχει σχέση µε το αντικείµενο εργασιών της επιχείρησης ή το 
αντικείµενο εργασιών του προσωπικού µέσα στην επιχείρηση ή τέλος, µε τη χρήση 
ηλεκτρονικών υπολογιστών ή των προγραµµάτων αυτών που χρησιµοποιούνται για τις 
ανάγκες της επιχείρησης. 
ξ) Των ποσών που καταβάλλει η επιχείρηση για την κάλυψη του ενοικίου κατοικίας των 
εργαζοµένων σε αυτήν, µε την προϋπόθεση, ότι τα ποσά αυτά υπόκεινται σε φορολογία 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 45. 
ο) Των ποσών που καταβάλλει η επιχείρηση σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς. 
π) Των χρηµατικών βραβείων που καταβάλλει επιχείρηση σε εργαζοµένους της λόγω των 
εξαιρετικών επιδόσεων που έχουν επιτύχει αποδεδειγµένα στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύµατα που σπουδάζουν και µέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε εργαζόµενο.  
ρ) των ποσών που καταβάλλει η επιχείρηση για την αγορά ειδικής ενδυµασίας του 
προσωπικού, η οποία επιβάλλεται για λόγους υγιεινής, ασφάλειας και οµοιόµορφης 
εµφάνισης, ως απαραίτητη για την εκτέλεση των καθηκόντων του. 
[Η περ.ρ' αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.3 άρθ.24 Ν.3427/2005 (ΦΕΚ Α’ 312)] 
[Οι περ. µ',ν',ξ',ο',π' και ρ' προστέθηκαν µε την παρ.14 άρθ.9 Ν.3296/2004 (ΦΕΚ Α’ 253)] 
σ) Των ποσών που καταβάλλει η επιχείρηση για δαπάνες ταξιδιών που πραγµατοποιούν 
στην αλλοδαπή διευθυντικά και άλλα στελέχη της που εργάζονται σε αυτήν, καθώς και 
αντιπρόσωποι ή ειδικοί επιστήµονες που εκπροσωπούν την επιχείρηση στην αλλοδαπή και 
αφορούν έξοδα ξενοδοχείων, εισιτήρια και έξοδα διατροφής. Τα έξοδα διατροφής 
αναγνωρίζονται µέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο κόστος διαµονής. 
Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής ισχύουν µε την προϋπόθεση ότι ο σκοπός του ταξιδιού 
συνδέεται µε την ασκούµενη δραστηριότητα της επιχείρησης. 
τ) Των ενοικίων που καταβάλλει η επιχείρηση για τη διαµονή εργαζοµένων της σε ξενοδοχεία, 
ενοικιαζόµενα δωµάτια ή οικίες που βρίσκονται σε διαφορετικό µέρος από τον τόπο της 
µόνιµης κατοικίας τους, λόγω εκτός έδρας εργασίας τους. Στην περίπτωση αυτή, η απόσταση 
του τόπου εργασίας και προσωρινής διαµονής πρέπει να απέχει από τη µόνιµη κατοικία του 
εργαζοµένου εκατό (100) χιλιόµετρα και άνω και επιπλέον τα δικαιολογητικά να έχουν εκδοθεί 
στο όνοµα της επιχείρησης 
υ) Του ανταποδοτικού τέλους που καταβάλει επιχείρηση λόγω της συµµετοχής της σε 
συλλογικό σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2939/2001 
(ΦΕΚ Α' 179) κατά το χρόνο καταβολής 
φ) Των δώρων της επιχείρησης προς πελάτες, επιχειρήσεις ή µη, εφόσον φέρουν την 
επωνυµία της και έχει καταβληθεί το αναλογούν δηµοτικό τέλος για τη συνολική αξία των 
δώρων αυτών. Το ποσό της δαπάνης που εκπίπτει µε βάση τις διατάξεις της περίπτωσης 
αυτής, δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) ευρώ για κάθε δώρο χωριστά. 



χ) Των παροχών σε χρήµα ή σε είδος της επιχείρησης προς εργαζοµένους της για 
επιβράβευση της απόδοσής τους και µε την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί οι 
αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές 
ψ) Των ποσών που καταβάλλει η επιχείρηση για έξοδα κινητής τηλεφωνίας για λογαριασµούς 
που ανήκουν στην επιχείρηση και µε την προϋπόθεση ότι οι λογαριασµοί αυτοί δεν θα 
υπερβαίνουν τον αριθµό των απασχολούµενων στην επιχείρηση υπαλλήλων αυτής. Από το 
συνολικό ποσό αυτής της δαπάνης ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) αναγνωρίζεται προς 
έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα. 
ω) Των δαπανών οργάνωσης ενηµερωτικών ηµερίδων και συναντήσεων για τους 
εργαζοµένους ή πελάτες της, εφόσον οι εκδηλώσεις πραγµατοποιούνται στο νοµό που 
εδρεύει η επιχείρηση ή σε άλλο µέρος στο οποίο λειτουργεί υποκατάστηµά της. 
[Οι περιπτώσεις σ, τ, υ, φ, χ, ψ, και ω προστέθηκαν µε την παρ.1 άρθ.24 Ν.3427/2005 (ΦΕΚ 
Α’ 312)] 
2. Στις επιχειρήσεις των πιο κάτω περιπτώσεων β', γ', δ' και στ' αναγνωρίζεται, από την 1η 
Ιανουαρίου 1997 έως και την 31 ∆εκεµβρίου 1999,έκπτωση χωρίς δικαιολογητικά, από τα 
ακαθάριστα έσοδα αυτών, για την αντιµετώπιση ειδικών δαπανών για τις οποίες, λόγω της 
φύσεώς τους, δεν είναι εφικτή η λήψη αποδεικτικών στοιχείων, υπολογιζόµενη στα 
αναφερόµενα πιο κάτω ακαθάριστα έσοδα µε βάση την ακόλουθη κλίµακα: Σε ακαθάριστα 
έσοδα µέχρι τρία δισεκατοµµύρια δραχµές, ποσοστό έκπτωσης ένα τοις εκατό (1%) και δε 
ακαθάριστα έσοδα πάνω από τρία δισεκατοµµύρια δραχµές, ποσοστό έκπτωσης µισό τοις 
εκατό (0,5%). Για τις επιχειρήσεις των πιο κάτω περιπτώσεων α' και ε' η ως άνω έκπτωση 
υπολογίζεται µε βάση την ακόλουθη κλίµακα: Σε ακαθάριστα έσοδα µέχρι εφτακόσια πενήντα 
εκατοµµύρια δραχµές ποσοστό έκπτωσης δύο τοις εκατό (2%) πάνω από εφτακόσια πενήντα 
εκατοµµύρια και µέχρι τρία δισεκατοµµύρια δραχµές ποσοστό έκπτωσης ένα τοις εκατό (1%) 
και σε ακαθάριστα έσοδα πάνω από τρία δισεκατοµµύρια δραχµές ποσοστό έκπτωσης µισό 
τοις εκατό (0,5%). 
[Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 2 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ. 7 άρθ. 14 
Ν.2459/1997 (ΦΕΚ Α’ 17)] 
Ως ακαθάριστα έσοδα, επί των οποίων υπολογίζεται η έκπτωση χωρίς δικαιολογητικά, 
λαµβάνονται τα εξής: 
α) Για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, τα ακαθάριστα έσοδα αυτών που προέρχονται από 
εξαγωγές κάθε είδους προϊόντων. 
β) Για τις επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες και εργασίες στην αλλοδαπή, στα 
ακαθάριστα έσοδα τους από τις υπηρεσίες και εργασίες αυτές, από τις οποίες εισάγεται 
συνάλλαγµα. 
γ) Για τις επιχειρήσεις έκδοσης ηµερήσιων, εβδοµαδιαίων, δεκαπενθήµερων, µηνιαίων 
πολιτικών, αθλητικών και οικονοµικών εφηµερίδων και περιοδικών γενικά, τα ακαθάριστα 
έσοδα αυτών από την πώληση των εντύπων και από καταχωρήσεις γενικά σε αυτά. 
δ) Για τις επιχειρήσεις ραδιοφωνίας - τηλεόρασης, τα προερχόµενα µόνο από διαφηµίσεις 
ακαθάριστα έσοδα. 
ε) Για τις ηµεδαπές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και κατασκηνωτικά κέντρα, τα προερχόµενα 
από αλλοδαπούς πελάτες έσοδα τους, στα οποία, εκτός των εσόδων από διανυκτερεύσεις, 
περιλαµβάνονται και αυτά του κυλικείου και εστιατορίου από αλλοδαπούς πελάτες. 
στ) Για τα γραφεία γενικού τουρισµού του ν. 393/1976 (ΦΕΚ 199 Α'), τα προερχόµενα από 
αλλοδαπούς πελάτες έσοδα. 
Εξαιρετικά, για τις επιχειρήσεις εξαγωγής πετρελαιοειδών προϊόντων και για τις µεταφορικές 
επιχειρήσεις διεθνών οδικών εµπορευµατικών µεταφορών του ν.383/1976 (ΦΕΚ 182 Α') 
αναγνωρίζεται έκπτωση χωρίς δικαιολογητικά που υπολογίζεται σε ποσοστά µισό τοις εκατό 
(0,5%) στα έσοδά τους από εξαγωγές πετρελαιοειδών προϊόντων και δε ποσοστό ένα τοις 
εκατό (1%) στα έσοδά τους από τη διενέργεια διεθνών οδικών εµπορευµατικών µεταφορών. 
Ειδικά για τις επιχειρήσεις έκδοσης ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων πολιτικών, αθλητικών και 
οικονοµικών εφηµερίδων και περιοδικών, αναγνωρίζεται έκπτωση χωρίς δικαιολογητικά που 
υπολογίζεται δε ποσοστά δύο τοις εκατό (2%) επί των ακαθάριστων εσόδων που ορίζονται 
από τις ίδιες διατάξεις και ανεξάρτητα από το ύψος τους. 
[Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ.2 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ.8 άρθ.14 
Ν.2459/1997 (ΦΕΚ Α’ 17)] 
3. Επί µικτών επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων µε παρεπόµενα έσοδα, η ζηµία που τυχόν 
προκύπτει µετά τη διενέργεια της έκπτωσης, που προβλέπει η προηγούµενη παράγραφος, 
δεν συµψηφίζεται µε τα κέρδη άλλων κλάδων της επιχείρησης ή τα εισοδήµατα αυτής από 
άλλες πηγές. Η ζηµία αυτή µεταφέρεται για συµψηφισµό µε τα κέρδη του ίδιου κλάδου στις 



επόµενες πέντε συνεχείς χρήσεις, µε την προϋπόθεση ότι και στις χρήσεις αυτές η επιχείρηση 
τηρεί επαρκή και ακριβή βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 
Σε περίπτωση αδυναµίας λογιστικού διαχωρισµού των καθαρών κερδών που προκύπτουν 
από κάθε κλάδο, τα κέρδη αυτά υπολογίζονται µε επιµερισµό του συνόλου των καθαρών 
κερδών της επιχείρησης µε βάση τα ακαθάριστα έσοδα κάθε κλάδου. 
4. Σε εµπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες σε συνεργασία µε αλλοδαπούς οίκους εξάγουν 
βιοµηχανικά, βιοτεχνικά, χειροτεχνικά, γεωργικά, κτηνοτροφικά, οπωροκηπευτικά, 
µεταλλευτικά και λατοµικά προϊόντα, καθώς και προϊόντα αλιείας µε ανταλλαγή αγαθών από 
το εξωτερικό µετά από έγκριση του Ελληνικού ∆ηµοσίου, όταν απαιτείται αυτή, αναγνωρίζεται 
χωρις δικαιολογητικά έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, που υπολογίζεται σε ποσοστό 
πέντε τοις εκατό (5%) στο ποσό της προµήθειας που παίρνουν. 
5. Στις βιοµηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, οι οποίες ενεργούν για λογαριασµό των 
αλλοδαπών οίκων βιοµηχανοποίηση ή επεξεργασια πρώτων υλών που εισάγονται από την 
αλλοδαπή και επανεξάγονται µε τη µορφή ετοίµων ή ηµιέτοιµων προϊόντων, αναγνωρίζεται 
δικαίωµα έκπτωσης, χωρίς δικαιολογητικά, ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) στο ποσό των 
ακαθάριστων εσόδων τους, τα οποια προέρχονται από την αµοιβή που παίρνουν για τις 
υπηρεσίες αυτές. 
6. Η ζηµία των επιχειρήσεων, οι οποίες αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5, που τυχόν 
προκύπτει µετά τη διενέργεια των εκπτώσεων που ορίζονται στις παραγράφους 2,3,4 και 5, 
δεν συµψηφίζεται µε τα κέρδη άλλων κλάδων της επιχείρησης ή µε τα κέρδη από τη 
συµµετοχή της σε άλλες επιχειρήσεις ή µε τα εισοδήµατα από άλλες πηγές. Η ζηµία αυτή 
µπορεί να µεταφέρεται για συµψηφισµό µε τα κέρδη των πιο πάνω κλάδων της επιχείρησης 
στις πέντε (5) επόµενες συνεχείς χρήσεις, µε την προϋπόθεση ότι και σε αυτές τις χρήσεις η 
επιχείρηση τηρεί επαρκή και ακριβή βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και 
Στοιχείων. Στην περίπτωση των µικτών επιχειρήσεων, ο συµψηφισµός ενεργείται µε τα κέρδη 
των κλάδων αυτών. Αν υπάρχει αδυναµία λογιστικού διαχωρισµού των κερδών που 
προκύπτουν από κάθε κλάδο, αυτά υπολογίζονται µε επιµερισµό του συνόλου των κερδών 
της επιχείρησης µε βάση τα ακαθάριστα έσοδα από κάθε κλάδο.  
7. Για τον προσδιορισµό του κόστους των µενόντων προϊόντων στις βιοµηχανικές και 
βιοτεχνικές επιχειρήσεις, συνυπολογίζεται στην αξία των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν και 
ανάλογο ποσοστό εξόδων παραγωγής στα οποία περιλαµβάνονται και οι τακτικές 
αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων.  
8. Σε περίπτωση κατά την οποία στα ακαθάριστα έσοδα περιλαµβάνονται και έσοδα που 
απαλλάσσονται του φόρου εισοδήµατος ή φορολογούνται κατά ειδικό τρόπο µε εξάντληση της 
φορολογικής υποχρέωσης ή έσοδα από µερίσµατα και κέρδη από συµµετοχή σε ηµεδαπές 
εταιρίες, για τον υπολογισµό του καθαρού κέρδους της επιχείρησης που υπόκειται σε 
φορολογία, το συνολικό ποσό των δαπανών που πρόκειται να εκπέσει µειώνεται κατά τα εξής 
ποσά δαπανών, που βαρύνουν τα πιο πάνω ακαθάριστα έσοδα: 
α) Ποσό των χρεωστικών τόκων που εξευρίσκεται µε επιµερισµό των τόκων αυτών µεταξύ 
των υποκείµενων στη φορολογία ακαθάριστων εσόδων και αυτών που αναφέρονται πιο 
πάνω, 
β) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των εσόδων που απαλλάσσονται της φορολογίας ή 
φορολογούνται κατά ειδικό τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης ή των εσόδων 
από µερίσµατα και κέρδη από συµµετοχή σε άλλες ηµεδαπές επιχειρήσεις, ως λοιπές 
δαπάνες. Το ποσό αυτό δεν µπορεί να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) των πάσης 
φύσεως δαπανών της επιχείρησης. 
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρµόζονται για τραπεζικές, ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις, εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και αµοιβαία κεφάλαια. 
9. Αποζηµιώσεις, καθώς και πάσης φύσεως αµοιβές, που οφείλονται από επιχειρήσεις ή 
επιτηδευµατίες σε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, µε βάση δικαστική ή διαιτητική 
απόφαση ή οποιαδήποτε αναγνώριση ή συµβιβασµό, δεν αναγνωρίζονται ως δαπάνη για τον 
προσδιορισµό των καθαρών κερδών, που υπάγονται στη φορολογία εισοδήµατος του 
οφειλέτη, εάν πριν από την καταβολή ή πίστωση αυτών, δεν υποβληθεί στην αρµόδια 
δηµόσια οικονοµική υπηρεσία φορολογίας του δικαιούχου αντίγραφο της απόφασης ή του 
εγγράφου και θεωρηθεί από αυτή η απόφαση ή το έγγραφο, βάσει του οποίου θα καταβληθεί 
ή πιστωθεί η αποζηµίωση ή αµοιβή στο δικαιούχο. 
Τα οριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο δεν ισχύουν προκειµένου για αποζηµιώσεις που 
καταβάλλονται ή πιστώνονται από ασφαλιστικές εταιρίες. 
[Το τελευταίο εδάφιο της παρ.9 προστέθηκε µε την παρ.1 άρθ.30 Ν.3220/2004 (ΦΕΚ Α’ 15)] 



10. Οι αποζηµιώσεις που καταβάλλονται από ασφαλιστικές εταιρίες σε δικαιούχους 
ασφαλισµένων αυτοκινήτων, για ζηµίες που προξενήθηκαν στα αυτοκίνητα αυτά, δεν 
αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, 
προκειµένου να υπολογιστούν τα καθαρά κέρδη για τη φορολογία του εισοδήµατος, αν δεν 
καλύπτονται από νόµιµα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα 
Βιβλίων και Στοιχείων. Τα πρόσωπα που παραβαίνουν τη διάταξη αυτής της παραγράφου ή 
δηλώνουν ανακριβή στοιχεία υπόκεινται για κάθε παράβαση σε πρόστιµο που ορίζεται στο 
άρθρο 87 αυτού του νόµου. 
11. Στην περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί λογιστή και η δήλωση φόρου εισοδήµατος 
δεν υπογράφεται από αυτόν, οι αποδοχές αυτού δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα 
ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης και επιβάλλεται πρόστιµο σε βάρος του λογιστή µέχρι το 
ένα τέταρτο (1/4) των ετησίων αποδοχών του. 
12. Η εταιρία χρηµατοδοτικής µίσθωσης του ν. 1665/1986 ενεργεί αποσβέσεις στα µίσθια σε 
ίσα µέρη ανάλογα µε τα έτη διάρκειας της σύµβαση. 
[Η παρ.12 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.4 άρθ. 26 Ν.2682/1999] 
13. Για τον υπολογισµό των καθαρών κερδών των εταιριών του ν.1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α') 
επιτρέπεται να ενεργείται για την κάλυψη επισφαλών απαιτήσεών τους, έκπτωση έως και δύο 
τοις εκατό (2%) επί του συνολικού ύψους µισθωµάτων, τα οποία προκύπτουν από τις 
συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης, που έχουν συναφθεί µέσα στην οικεία διαχειριστικά 
χρήση. Το ποσό αυτό της πρόβλεψης για κάθε διαχειριστική χρήση, συναθροιζόµενο µε το 
ποσό της πρόβλεψης, η οποία διενεργήθηκε δε προγενέστερες διαχειριστικές χρήσεις και 
εµφανίζεται στα τηρούµενα βιβλία της επιχείρησης, δεν µπορεί να υπερβεί το είκοσι πέντε τοις 
εκατό (25%) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, όπως αυτό εµφανίζεται στην 
απογραφή τέλους χρήσης. Η έκπτωση αυτή εµφανίζεται στα τηρούµενα βιβλία σε ειδικό 
λογαριασµό «Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων». Πέραν της πρόβλεψης 
αυτής, κανένα άλλο ποσό δεν αναγνωρίζεται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των 
εταιριών χρηµατοδοτικής µίσθωσης για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. 
[Η παρ.13 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 10 άρθ.14 Ν.2459/1997 (ΦΕΚ Α’ 17)] 
14. Οι δαπάνες που πραγµατοποιεί η επιχείρηση για αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών από 
εξωχώρια εταιρία, καθώς και τα δικαιώµατα ή οι αποζηµιώσεις που καταβάλλει αυτή σε 
εξωχώρια εταιρία για τη χρησιµοποίηση στην Ελλάδα τεχνικής βοήθειας, ευρεσιτεχνιών, 
σηµάτων, σχεδίων, µυστικών βιοµηχανικών µεθόδων και τύπων, πνευµατικής ιδιοκτησίας και 
άλλων συναφών δικαιωµάτων, δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της. 
Από την εφαρµογή της διάταξης αυτής εξαιρούνται δαπάνες που αφορούν αγορά ή µεταφορά 
στην Ελλάδα αργού πετρελαίου, πετρελαιοειδών ή άλλων προϊόντων για τα οποία 
δηµοσιεύονται δείκτες τιµών χονδρικής πώλησης και τα οποία αποτελούν αντικείµενο 
διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά προϊόντων. 
[Οι παράγραφοι 14 και 15 αναριθµήθηκαν σε 15 και 16 αντίστοιχα και η νέα παρ. 14 
προστέθηκε ως άνω µε την παρ.8 άρθ.5 Ν.3091/2002 (ΦΕΚ Α’ 330)]  
15. Οι εκπτώσεις των προηγούµενων παραγράφων ενεργούνται µε την προϋπόθεση ότι τα 
ποσά αυτών έχουν αναγραφεί στα βιβλία της επιχείρησης.  
16. Ποσά που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις οικειοθελώς σε εργαζοµένους της ή σε τρίτους, 
πλην των περιπτώσεων που περιλαµβάνονται στο άρθρο αυτό, και δεν αφορούν αµοιβές ή 
αποζηµιώσεις αυτών για άµεση ανταπόδοση παρεχόµενης υπηρεσίας ή δεν προκύπτει από 
διάταξη νόµου ο υποχρεωτικός χαρακτήρας τους, δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα 
ακαθάριστα έσοδα. 
[Η νέα παρ.16 προστέθηκε και οι παρ.16,17,18 του άρθρου 31 του ΚΦ.Ε. αναριθµήθηκαν σε 
17, 18, 19 αντίστοιχα µε την παρ.4 άρθ.24 Ν.3427/2005 (ΦΕΚ Α’ 312)] 
17. Το ποσό που αποµένει µετά τις εκπτώσεις του παρόντος άρθρου αποτελεί το καθαρό 
εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις. 
18. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ρυθµίζονται θέµατα 
καταχώρισης ορισµένων δαπανών του άρθρου αυτού στα βιβλία δεύτερης κατηγορίας του 
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων . 
[Η παρ.17 προστέθηκε µε την παρ. 8 άρθ. 5 Ν.3091/2002 (ΦΕΚ Α’ 330)] 
19. ∆απάνες που εµπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εκτός εκείνων που ρητά 
µνηµονεύονται σε αυτό, για τις οποίες έχει γίνει δεκτό µε διοικητικές λύσεις και µε τη 
δικαστηριακή νοµολογία ότι εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα βάσει των διατάξεων του 
άρθρου αυτού, περιλαµβάνονται σε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. Η 
αναγνώριση των οριζόµενων στην απόφαση αυτή δαπανών είναι δεσµευτική για τις ελεγκτικές 



υπηρεσίες. Για την υλοποίηση των ανωτέρω, εντός µηνός από την έναρξη ισχύος της 
παραγράφου αυτής εκδίδεται η οριζόµενη από το πρώτο εδάφιο απόφαση. 
Για οποιαδήποτε προσθήκη ή αφαίρεση περίπτωσης από τον κατάλογο αυτόν, η 
ενδιαφερόµενη επιχείρηση ή η επαγγελµατική ένωση στην οποία ανήκει ή η ελεγκτική 
υπηρεσία δικαιούται να υποβάλει στην αρµόδια για τη φορολογία εισοδήµατος υπηρεσία του 
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών αίτηση, εντός δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος 
της παραγράφου αυτής, προκειµένου να εξετασθεί η συγκεκριµένη περίπτωση από ειδική 
γνωµοδοτική επιτροπή η οποία συνιστάται για το σκοπό αυτόν στο πιο πάνω Υπουργείο. 
Μέχρι την 30ή Ιουνίου 2005 εκδίδεται νέα απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και 
Οικονοµικών µε την οποία επιφέρονται οι µεταβολές για τις οποίες γνωµοδότησε, σύµφωνα 
µε τα πιο πάνω, η επιτροπή, κατόπιν της άνω αίτησης ή εισήγησης της υπηρεσίας ή και 
αυτεπαγγέλτως. Η αναγνώριση των τυχόν επιπλέον αναγνωριζόµενων περιπτώσεων 
δαπανών είναι δεσµευτική και για προηγούµενες διαχειριστικές περιόδους, εφόσον είναι 
εκκρεµείς. Τυχόν αφαίρεση αναγνωριζόµενων περιπτώσεων δαπανών θα ισχύει από την 
επόµενη διαχειριστική χρήση. Με την ίδια διαδικασία θα ορίζονται κάθε χρόνο οι µεταβολές 
στις περιπτώσεις δαπανών που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. 
Η επιτροπή της παραγράφου αυτής αποτελείται από έναν σύµβουλο ή πάρεδρο του Νοµικού 
Συµβουλίου του Κράτους, τους προϊσταµένους των ∆ιευθύνσεων Φορολογίας Εισοδήµατος 
και Ελέγχου, έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος, καθώς και έναν 
καθηγητή Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος συναφούς αντικειµένου. Ο Πρόεδρος, τα µέλη 
και ο γραµµατέας αυτής ως και οι αναπληρωτές αυτών, ο τρόπος λειτουργίας και λήψης 
απόφασης, καθώς και λοιπές λεπτοµέρειες ορίζονται µε Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας 
και Οικονοµικών. 
Επίσης και για τις δαπάνες οι οποίες δεν αναγνωρίζονται από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα 
προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων αποφαίνεται η επιτροπή της 
παραγράφου αυτής και περιλαµβάνονται σε ιδιαίτερη απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και 
Οικονοµικών, που εκδίδεται κάθε χρόνο, σύµφωνα µε τη διαδικασία που ακολουθείται και για 
τις δαπάνες που αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των 
επιχειρήσεων. 
[Η παρ.19. προστέθηκε µε την παρ.15 άρθ. 9 Ν.3296/2004 (ΦΕΚ Α’ 253)] 
 
 

Άρθρο 32 
Εξωλογιστικός προσδιορισµός του καθαρού εισοδήµατος 

 
1. Το καθαρό εισόδηµα των επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία και στοιχεία πρώτης κατηγορίας 
του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, καθώς και των επιχειρήσεων που δεν τηρούν βιβλία και 
στοιχεία ή τηρούν ανακριβή ή ανεπαρκή βιβλία και στοιχεία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 30 του Κ.Β.Σ., προσδιορίζεται εξωλογιστικώς µε πολλαπλασιασµό των ακαθάριστων 
εσόδων της επιχείρησης µε ειδικούς, κατά γενικές κατηγορίες επιχειρήσεων, συντελεστές 
καθαρού κέρδους. 
[Το πρώτο εδάφιο της παρ.1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 άρθ. 10 
Ν.3296/2004 (ΦΕΚ Α’ 253)] 
Σε αυτά τα ακαθάριστα έσοδα δεν συµπεριλαµβάνονται τα ακόλουθα ποσά εσόδων: 
α) Οι τόκοι από συναλλακτικές πράξεις, µε εξαίρεση τους τόκους της παρ. 4 του άρθρου 25, 
που αποτελούν εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις. 
β) Η αυτόµατη υπερτίµηση κεφαλαίου της επιχείρησης. 
γ) Τα ποσά που έχουν εισπραχθεί από επισφαλεις απαιτήσεις που έχουν αποσβεστεί, 
εφόσον είχαν γίνει δεκτές από τον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας κατά 
τον προσδιορισµό του φορολογούµενου εισοδήµατος. 
δ) Τα ποσά που έχουν εισπραχθεί από φόρους, τέλη και εισφορές της επιχείρησης, εφόσον 
είχαν καταβληθεί αχρεωστήτως και είχαν γίνει δεκτά από τον προϊστάµενο της δηµόσιας 
οικονοµικής υπηρεσίας κατά τον προσδιορισµό του φορολογούµενου εισοδήµατος. 
Τα ποσά των πιο πάνω περιπτώσεων α' έως δ' προστίθενται στο καθαρό κέρδος της 
επιχείρησης, το οποίο προκύπτει από την εφαρµογή του συντελεστή καθαρού κέρδους. 
[Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 άρθ. 7 Ν.3091/2002 
(ΦΕΚ Α’ 330)] 
2. Για κάθε κατηγορία επιχειρήσεων προβλέπεται ένας µοναδικός συντελεστής καθαρού 
κέρδους, ο οποίος εφαρµόζεται στα ακαθάριστα έσοδα. 



Οι µοναδικοί συντελεστές καθαρού κέρδους περιλαµβάνονται σε ειδικά πίνακα, ο οποίος 
καταρτίζεται µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως. Ο συντελεστής καθαρού κέρδους που εφαρµόζεται στα ακαθάριστα έσοδα 
δεν µπορεί να είναι ανώτερος από τα τρία πέµπτα (3/5) του συντελεστή µικτού κέρδους, που 
έχει καθορίσει το Υπουργείο Εµπορίου. Όταν το Υπουργείο Εµπορίου, αντί για συντελεστές 
µικτού κέρδους, έχει καθορίσει συντελεστές καθαρού κέρδους, δεν εφαρµόζονται οι 
συντελεστές καθαρού κέρδους του πίνακα, αλλά οι συντελεστές καθαρού κέρδους του 
Υπουργείου Εµπορίου. 
Για τις επιχειρήσεις για τις οποίες τα βιβλία και στοιχεία κρίνονται ανακριβή ο συντελεστής 
προσαυξάνεται κατά σαράντα τοις εκατό (40%). Επίσης, κατά σαράντα τοις εκατό (40%) 
προσαυξάνεται ο συντελεστής για τις επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία που προβλέπονται 
γι' αυτές από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων στα οποία καταχωρούνται πρωτογενώς οι 
συναλλαγές ή τηρούν βιβλία κατώτερης κατηγορίας από τα οριζόµενα από τον ίδιο Κώδικα. 
[Το πέµπτο εδάφιο της παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 άρθ. 10 
Ν.3296/2004 (ΦΕΚ Α’ 253)] 
Εξαιρετικά, το παραπάνω ποσοστό προσαύξησης διπλασιάζεται εφόσον η ανακρίβεια των 
βιβλίων και στοιχείων οφείλεται σε έναν τουλάχιστον από τους πιο κάτω λόγους: 
α) Στην έκδοση πλαστών ή εικονικών ή στη νόθευση φορολογικών στοιχείων. 
β) [Η περ. β' καταργήθηκε µε την παρ. 5 άρθ. 10 Ν.3296/2004 (ΦΕΚ Α’ 253)] 
γ) Στη µη διαφύλαξη ή µη επίδειξη στον τακτικό φορολογικό έλεγχο των βιβλίων και 
στοιχείων. 
δ) [Η περ. δ' καταργήθηκε µε την παρ.5 άρθ.10 Ν.3296/2004 (ΦΕΚ Α’ 253)] 
Σε περίπτωση εξολογιστικού προσδιορισµού των καθαρών κερδών επιχειρήσεων της 
παραγράφου 1 του άρθρου 31, συγκρίνεται ο συντελεστής που προκύπτει από το λογιστικό 
προσδιορισµό του καθαρού εισοδήµατος µε το συντελεστή που ορίζεται µε τα προηγούµενα 
εδάφια και εφαρµόζεται ο µεγαλύτερος, ο οποίος δεν µπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του 
οικείου συντελεστή του πίνακα. Εφόσον τα προκύπτοντα κατά τα ανωτέρω καθαρά κέρδη 
υπολείπονται των καθαρών κερδών που προσδιορίζονται από τον έλεγχο λογιστικά, ως 
τελικά καθαρά κέρδη λαµβάνονται τα λογιστικώς προσδιοριζόµενα, ανεξάρτητα αν αυτά 
αντιστοιχούν σε συντελεστή ανώτερο του διπλάσιου του οικείου συντελεστή του πίνακα. 
Σε κάθε περίπτωση ο συντελεστής καθαρού κέρδους που τελικά εφαρµόζεται ή αντιστοιχεί 
στα τελικά προσδιοριζόµενα, κατ' εφαρµογή του παρόντος άρθρου, καθαρά κέρδη, δεν 
µπορεί να είναι ανώτερος από το εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%). 
[Το τελευταίο εδάφιο της παρ.2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 6 άρθ. 10 
Ν.3296/2004 (ΦΕΚ Α’ 253)] 
3. Αν από τα στοιχεία που προσκοµίζει ο φορολογούµενος προκύπτει αποδεδειγµένα, ότι, 
από γεγονότα ανώτερης βίας, το πραγµατικό κέρδος είναι κατώτερο από αυτό που 
προσδιορίζεται µε την εφαρµογή του µοναδικού συντελεστή, το κέρδος αυτό µπορεί να 
καθορίζεται µε χρήση κατώτερου συντελεστή, όχι όµως κατώτερου από το µηδέν. 
Εξαιρετικά, σε περιπτώσεις µερικής ή ολικής καταστροφής της επιχείρησης και των βιβλίων 
και στοιχείων από πυρκαγιά, σεισµό, πληµµύρα ή θεοµηνία, µπορεί να αναγνωρισθεί 
αρνητικός συντελεστής µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί των ακαθάριστων εσόδων 
των ανέλεγκτων χρήσεων. Στις περιπτώσεις αυτές, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων, το 
σχετικό αίτηµα της επιχείρησης κρίνεται από την επιτροπή της παραγράφου 5 του άρθρου 70, 
εφαρµοζοµένων ανάλογα των οριζόµενων στις διατάξεις των παραγράφων 6, 7 και 8 του 
ίδιου άρθρου. 
[Οι διατάξεις του πέµπτου και εποµένων εδαφίων της παραγράφου 2, καθώς και η 
παράγραφος 3 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ. 20 άρθ. 4 Ν.2873/2000 (ΦΕΚ Α’ 
285)] 
4. Κατ' εξαίρεση, για τις επιχειρήσεις που υποχρεούνται να τηρούν βιβλία και στοιχεία της 
πρώτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και µε την προϋπόθεση ότι αυτά 
κρίνονται ακριβή ή για τις επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία γιατί δεν έχουν υποχρέωση 
τήρησης ύψους αγορών, εφόσον περιέχονται στον ειδικό πίνακα που αναφέρεται στο 
επόµενο εδάφιο, τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται εξωλογιστικώς, µε πολλαπλασιασµό των 
αγορών µε ένα µοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους κατά γενικές κατηγορίες 
επιχειρήσεων.  
Οι συντελεστές καθαρού κέρδους που εφαρµόζονται στις αγορές περιέχονται σε ειδικό 
πίνακα, που καταρτίζεται µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, οι οποίες δηµοσιεύονται 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 



5. Κατά την εφαρµογή των διατάξεων που αφορούν τους µοναδικούς συντελεστές στις 
αγορές: α) Για τις επιχειρήσεις που τηρούν ακριβή βιβλία και στοιχεία της πρώτης κατηγορίας 
του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, οι αγορές λαµβάνονται όπως αυτές προκύπτουν από τα 
βιβλία και στοιχεία τους. β) Για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων 
λόγω ύψους αγορών, οι αγορές λαµβάνονται όπως αυτές προκύπτουν από τα τιµολόγια 
αγορών. γ) Σε περίπτωση αλλαγής της κατηγορίας των βιβλίων και στοιχείων που τηρούνται 
από την επιχείρηση: αα) από την πρώτη κατηγορία στην τρίτη κατηγορία, οι αγορές της 
τελευταίας διαχειριστικής περιόδου πριν από την αλλαγή της κατηγορίας βιβλίων µειώνονται 
κατά την αξία τους, που εµφανίζεται στην απογραφή έναρξης της διαχειριστικής περιόδου, 
κατά την οποία έγινε η αλλαγή της κατηγορίας βιβλίων, ββ) από τη δεύτερη στην πρώτη 
κατηγορία, οι αγορές που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διαχειριστική περίοδο, στην οποία 
τηρήθηκαν για πρώτη φορά βιβλία πρώτης κατηγορίας, προσαυξάνονται µε την αξία των 
εµπορεύσιµων αγαθών που αποδεδειγµένα δεν διατέθηκαν ή δεν χρησιµοποιήθηκαν κατά τις 
διαχειριστικές περιόδους, στις οποίες τηρήθηκαν βιβλία δεύτερης κατηγορίας, γγ) από την 
τρίτη στην πρώτη κατηγορία, οι αγορές που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διαχειριστική 
περίοδο, στην οποία τηρήθηκαν για πρώτη φορά βιβλία πρώτης κατηγορίας, προσαυξάνονται 
µε την αξία των εµπορεύσιµων αγαθών που εµφανίζονται στην τελευταία απογραφή λήξης. 6. 
Το ποσό της αποζηµίωσης ή αµοιβής, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 9 του 
άρθρου 31, σε περίπτωση τεκµαρτού ή εξωλογιστικού προσδιορισµού των καθαρών κερδών 
του οφειλέτη, εάν, πριν από την καταβολή ή πίστωση αυτού, δεν υποβληθεί στην αρµόδια 
δηµόσια οικονοµική υπηρεσία φορολογίας του δικαιούχου, αντίγραφο της απόφασης ή του 
εγγράφου και θεωρηθεί από αυτή η απόφαση ή το έγγραφο βάσει του οποίου θα καταβληθεί 
ή πιστωθεί η αποζηµίωση ή αµοιβή στο δικαιούχο, προστίθεται ολόκληρο στα τεκµαρτά ή 
εξωλογιστικά προσδιοριζόµενα καθαρά κέρδη. 
  
 

Άρθρο 33 

Ειδικός προσδιορισµός του καθαρού εισοδήµατος 
 

1. Για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία και στοιχεία δεύτερης κατηγορίας του κώδικα 
Βιβλίων και Στοιχείων το καθαρό εισόδηµά τους, που προσδιορίζεται εξωλογιστικώς 
σύµφωνα µε το προηγούµενο άρθρο, δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το καθαρό εισόδηµα 
που εξευρίσκεται λογιστικώς µε την έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδά τους των εξόδων 
που ορίζονται στο άρθρο 31. Στην περίπτωση αυτήν για την εφαρµογή της περίπτωσης γ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 31, όταν δεν διενεργήθηκε απογραφή ή δεν υπάρχει τέτοια 
υποχρέωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, ως απογραφή 
λήξης της διαχειριστικής περιόδου λαµβάνεται ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί των 
αγορών της περιόδου αυτής και ως απογραφή έναρξης ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί 
των αγορών της προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου. Αν προαιρετικά έχει συνταχθεί 
απογραφή έναρξης και λήξης, για τον προσδιορισµό του καθαρού εισοδήµατος λαµβάνονται 
υπόψη τα δεδοµένα αυτών, µε την προϋπόθεση ότι θα συνεχισθεί η σύνταξη της πρώτης 
προαιρετικής απογραφής λήξης. Αν δεν τηρηθεί η υποχρέωση αυτή, επιβάλλονται οι 
προβλεπόµενες από τις διατάξεις του κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων κυρώσεις για τη µη 
σύνταξη απογραφής. 
2. Για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που τηρούν βιβλία και στοιχεία δεύτερης ή 
προαιρετικά τρίτης κατηγορίας του κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και οι οποίες κατά τη 
διαχειριστική περίοδο πραγµατοποίησαν ακαθάριστα έσοδα µέχρι και είκοσι εκατοµµύρια 
(20.000.000) δραχµές, το καθαρό εισόδηµά τους, όπως αυτό εξευρίσκεται λογιστικώς, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31, δεν µπορεί να είναι µικρότερο από αυτό που 
προσδιορίζεται εξωλογιστικώς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32. 
3. Για τις µικτές επιχειρήσεις πώλησης ή παραγωγής και παροχής υπηρεσιών που τηρούν 
βιβλία δεύτερης ή προαιρετικά τρίτης κατηγορίας του κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και οι 
οποίες κατά τη διαχειριστική περίοδο πραγµατοποίησαν ακαθάριστα έσοδα από τον κλάδο 
της παροχής υπηρεσιών µέχρι και πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια (58.700) ευρώ, το 
συνολικό καθαρό εισόδηµά τους, όπως αυτό εξευρίσκεται για όλους τους κλάδους τους 
λογιστικώς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31, δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το 
συνολικό εισόδηµά τους που προσδιορίζεται εξωλογιστικώς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 32. 
4. Για τις µικτές επιχειρήσεις πώλησης ή παραγωγής και παροχής υπηρεσιών που τηρούν 
βιβλία δεύτερης ή προαιρετικά τρίτης κατηγορίας του κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και οι 



οποίες κατά τη διαχειριστική περίοδο πραγµατοποίησαν ακαθάριστα έσοδα από τον κλάδο 
της παροχής υπηρεσιών πάνω από πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια (58.700) ευρώ, το 
συνολικό καθαρό εισόδηµά τους, όπως αυτό εξευρίσκεται για όλους τους κλάδους τους 
λογιστικούς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31, δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το 
συνολικό εισόδηµά τους που προσδιορίζεται εξωλογιστικώς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 32 για τον κλάδο της εµπορίας ή παραγωγής και λογιστικώς, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 31, για τον κλάδο της παροχής υπηρεσιών. 
[Οι παρ.1-4 καταργήθηκαν µε την παρ.8 αρθ. 7 Ν.3091/2002 (ΦΕΚ Α’ 330)] 
5. Για τις παρακάτω επιχειρήσεις, όταν δεν τηρούνται βιβλία ή τηρούνται βιβλία δεύτερης 
κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων: 
α) Για τις επιχειρήσεις που εκµεταλλεύονται επιβατικά αυτοκίνητα δηµόσιας χρήσης το 
καθαρό τους εισόδηµα δεν µπορεί να είναι µικρότερο από τα παρακάτω ποσά: 
αα) Για επιβατικό αυτοκίνητο δηµόσιας χρήσης µε άδεια κυκλοφορίας εκατό τοις εκατό (100%) 
και οδηγό τον ιδιοκτήτη, από δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ. 
ββ) Για επιβατικό αυτοκίνητο δηµόσιας χρήσης µε άδεια κυκλοφορίας εκατό τοις εκατό (100%) 
και οδηγό τρίτο πρόσωπο, από δεκατέσσερις χιλιάδες (14.000) ευρώ. 
γγ) Για επιβατικό αυτοκίνητο δηµόσιας χρήσης µε άδεια κυκλοφορίας πενήντα τοις εκατό 
(50%) και οδηγό τον ιδιοκτήτη, από δεκατρείς χιλιάδες (13.000) ευρώ. 
δδ) Για επιβατικό αυτοκίνητο δηµόσιας χρήσης µε άδεια κυκλοφορίας πενήντα τοις εκατό 
(50%) και οδηγό τρίτο πρόσωπο, από δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ. 
εε) Για δύο (2) επιβατικά αυτοκίνητα δηµόσιας χρήσης µε άδεια κυκλοφορίας πενήντα τοις 
εκατό (50%) στο καθένα, από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ. 
Οι υποπεριπτώσεις ββ΄ και δδ΄ εφαρµόζονται ανάλογα και για τους µη ιδιοκτήτες 
εκµεταλλευτές επιβατικών αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης. Τα παραπάνω ποσά µειώνονται 
προκειµένου για επιβατικά αυτοκίνητα δηµόσιας χρήσης που έχουν την έδρα τους σε πόλεις 
µε πληθυσµό κάτω από διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους κατά ποσοστό τριάντα τοις 
εκατό (30%) και κάτω από πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους κατά ποσοστό πενήντα τοις 
εκατό (50%). 
Τα προαναφερόµενα ανώτατα όρια καθαρού εισοδήµατος περιορίζονται σε τόσα δωδέκατα 
όσοι οι µήνες λειτουργίας της επιχείρησης σε περίπτωση κατά την οποία η επιχείρηση έκανε 
έναρξη λειτουργίας ή διακοπή των εργασιών της µέσα στην κρινόµενη περίοδο. 
Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής ισχύουν ανάλογα και για τις επιχειρήσεις εκµετάλλευσης 
επιβατικών λεωφορείων ενταγµένων σε Κ.Τ.Ε.Λ. και εφαρµόζονται για τις χρήσεις 2005 και 
2006. 
[Η περ. α' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 άρθ. 31 Ν.3296/2004 (ΦΕΚ Α’ 253)] 
β) Στις επιχειρήσεις που εκµεταλλεύονται φορτηγά αυτοκίνητα δηµόσιας χρήσης επιβάλλεται 
ποσό καταβαλλόµενου ετήσιου φόρου, µε το οποίο εξαντλείται η φορολογική τους 
υποχρέωση για τη δραστηριότητα αυτή, µε βάση το ωφέλιµο φορτίο του αυτοκινήτου ως εξής: 
α) για αυτοκίνητα µε ωφέλιµο φορτίο µέχρι πέντε (5) τόνους πεντακόσια ενενήντα (590) ευρώ 
µε οδηγό τον ιδιοκτήτη και τετρακόσια δεκαπέντε (415) ευρώ µε οδηγό τρίτο, β) για 
αυτοκίνητα µε ωφέλιµο φορτίο πάνω από πέντε (5) µέχρι και έντεκα (11) τόννους οκτακόσια 
εικοσιπέντε (825) ευρώ µε οδηγό τον ιδιοκτήτη και πεντακόσια ενενήντα (590) ευρώ µε οδηγό 
τρίτο, γ) για αυτοκίνητα µε ωφέλιµο φορτίο πάνω από έντεκα (11) µέχρι και δεκαεξήµιση 
(16,5) τόννους χίλια τετρακόσια δεκαπέντε (1.415) ευρώ µε οδηγό τον ιδιοκτήτη και 
εννιακόσια σαράντα (940) ευρώ µε οδηγό τρίτο και δ) για αυτοκίνητα µε ωφέλιµο φορτίο 
πάνω από δεκαεξήµιση (16,5) τόνους χίλια εφτακόσια εξηνταπέντε (1.765) ευρώ µε οδηγό 
τον ιδιοκτήτη και χίλια εκατόν ογδόντα (1.180) ευρώ µε οδηγό τρίτο. 
[Το πρώτο εδάφιο της περ. β' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 8 άρθ. 3 Ν.3296/2004 
(ΦΕΚ Α’ 253)] 
Τα παραπάνω ποσά µειώνονται, προκειµένου για επιχειρήσεις που εκµεταλλεύονται φορτηγά 
αυτοκίνητα δηµόσιας χρήσης και έχουν την έδρα τους σε πόλεις µε πληθυσµό κάτω από 
είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους, κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%). 
Το ποσό του καταβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος από τις επιχειρήσεις εκµετάλλευσης 
φορτηγών αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης περιορίζεται σε τόσα δωδέκατα, όσοι οι µήνες 
εκµετάλλευσης του αυτοκινήτου. ∆ιάστηµα µεγαλύτερο από δεκαπέντε (15) ηµέρες λογίζεται 
ως ολόκληρος µήνας. 
[Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν.3220/2004 (ΦΕΚ Α’ 15)] 
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ορίζεται η προθεσµία καταβολής 
του φόρου της περίπτωσης αυτής και κάθε άλλο σχετικό θέµα. 



∆απάνες που αφορούν τη δραστηριότητα αυτή, καθώς και εισφορές που καταβάλλονται σε 
ταµεία ασφάλισης λόγω της δραστηριότητας αυτής, δεν εκπίπτουν από άλλα εισοδήµατα του 
φορολογουµένου. 
Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής ισχύουν για τις χρήσεις 2002 και 2003 και τα ποσά φόρου 
του πρώτου εδαφίου αυτής της περίπτωσης προσαυξάνονται κατά ποσοστό οκτώ τοις εκατό 
(8%) για τη χρήση 2003. 
Τα ανώτατα όρια του καθαρού εισοδήµατος αυτής της παραγράφου περιορίζονται σε τόσα 
δωδέκατα όσοι οι µήνες λειτουργίας της επιχείρησης σε περίπτωση κατά την οποία η 
επιχείρηση έκανε έναρξη λειτουργίας ή διακοπής των εργασιών της µέσα στην κρινόµενη 
περίοδο. Από το οικονοµικό έτος 2003 το καθαρό εισόδηµα των επιχειρήσεων της 
παραγράφου αυτής εξευρίσκεται λογιστικώς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 και δεν 
µπορούν να είναι µικρότερα από τα ποσά που ορίζονται στην παράγραφο αυτή. 
Επίσης, οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής ισχύουν και για τη χρήση 2004 και τα ποσά του 
πρώτου εδαφίου αυτής προσαυξάνονται κατά ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%), µη 
εφαρµοζοµένων των αναφεροµένων στην παράγραφο 13 του άρθρου αυτού. 
[Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε στην περ. β' µε την παρ. 3 του άρθρου 32 του Ν. 3229/2004] 
[Η περ. β΄ τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 5 άρθ. 7 Ν.3091/2002 (ΦΕΚ Α’ 330)] 
6. Για τις παρακάτω επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας 
του κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων επιβάλλεται ποσό καταβαλλόµενου ετήσιου φόρου, µε το 
οποίο εξαντλείται η φορολογική τους υποχρέωση για τη δραστηριότητα αυτή, ως εξής: 
α) Για επιχειρήσεις που εκµεταλλεύονται ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια, σε εβδοµήντα 
επτά (77) ευρώ, εξήντα οκτώ (68) ευρώ και πενήντα εννέα (59) ευρώ ετησίως για κάθε 
δωµάτιο, ανάλογα αν είναι χαρακτηρισµένο ως A, B ή Γ τάξεως, αντίστοιχα, σύµφωνα µε το 
σχετικό σήµα του EOT. 
β) Για επιχειρήσεις που εκµεταλλεύονται ενοικιαζόµενα επιπλωµένα διαµερίσµατα: αα) 
ογδόντα οκτώ (88) ευρώ, ογδόντα τρία (83) ευρώ και εβδοµήντα επτά (77) ευρώ για κάθε 
µονόχωρο διαµέρισµα, ανάλογα αν είναι χαρακτηρισµένο Α', Β' ή Γ' τάξης, αντίστοιχα, 
σύµφωνα µε το σχετικό σήµα του Ε.Ο.Τ., ββ) εκατόν δεκαοκτώ (118) ευρώ, εκατόν δώδεκα 
(112) ευρώ και εκατόν έξι (106) ευρώ, για κάθε δίχωρο διαµέρισµα ανάλογα αν είναι 
χαρακτηρισµένο ως Α', Β' ή Γ' τάξης, αντίστοιχα, σύµφωνα µε το σχετικό σήµα του Ε.Ο.Τ., γγ) 
εκατόν εβδοµήντα έξι (176) ευρώ, εκατόν εβδοµήντα ένα (171) ευρώ και εκατόν εξήντα πέντε 
(165) ευρώ για κάθε τρίχωρο και πάνω διαµέρισµα, ανάλογα αν είναι χαρακτηρισµένο ως Α', 
Β' ή Γ' τάξης, αντίστοιχα, σύµφωνα µε το σχετικό σήµα του Ε.Ο.Τ. Αν η επιχείρηση, εκτός από 
την εκµετάλλευση ενοικιαζόµενων επιπλωµένων δωµατίων και διαµερισµάτων, ασχολείται 
παράλληλα µέσα στον ενιαίο χώρο του οικοπέδου που βρίσκονται αυτά και µε την 
εκµετάλλευση σνακ µπαρ ή καφέ µπαρ, το ποσό του φόρου που αναλογεί από την 
εκµετάλλευση ενοικιαζόµενων δωµατίων και διαµερισµάτων, προσαυξάνεται για τη 
δραστηριότητα αυτή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%), µε την προϋπόθεση ότι η 
εκµετάλλευση του σνακ µπαρ ή του καφέ µπαρ, αποτελεί παρεπόµενη δραστηριότητα και 
εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση και για τη δραστηριότητα αυτήν. 
Αν η επιχείρηση εκµεταλλεύεται µέχρι και επτά δωµάτια δύναται να ζητήσει την απαλλαγή της 
από την υποχρέωση τήρησης όλων των βιβλίων και στοιχείων του κώδικα Βιβλίων και 
Στοιχείων µε την υποβολή σχετικής δήλωσης µεταβολών - µετάταξης που υποβάλλεται µέσα 
στη νόµιµη προθεσµία. Στην περίπτωση αυτή τα παραπάνω ποσά φόρου προσαυξάνονται 
κατά ποσοστό δεκα πέντε τοις εκατό (15%). 
Για τα ενοικιαζόµενα δωµάτια ή διαµερίσµατα των πιο πάνω περιπτώσεων α και β, που δεν 
έχουν χαρακτηρισθεί από τον E.O.T. επιβάλλονται τα ποσά φόρου που αναλογούν στα 
αντίστοιχα ενοικιαζόµενα δωµάτια ή διαµερίσµατα της B τάξης. 
γ) Για επιχειρήσεις που εκµεταλλεύονται κάµπιγκ και εφόσον στον ίδιο χώρο δεν ασκούνται 
και άλλες δραστηριότητες, σε δέκα χιλιάδες (10.000) δραχµές για κάθε θέση εγκατάστασης 
σκηνής ή τροχόσπιτου ή αυτοκινήτου. 
O φόρος της παραγράφου αυτής καταβάλλεται στην αρµόδια για τη φορολογία εισοδήµατος 
του υποχρέου δηµόσια οικονοµική υπηρεσία µέχρι και την προτελευταία ηµέρα λήξης της 
προθεσµίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατός του και το οικείο τριπλότυπο 
καταβολής του φόρου επισυνάπτεται στη δήλωση φορολογίας. Όσοι δεν καταβάλλουν ή 
καταβάλλουν εκπρόθεσµα το φόρο αυτής της παραγράφου υπόκεινται στις κυρώσεις που 
ορίζονται στα άρθρα 1 και 4 του ν. 2523/1997 (ΦEK 179 A). ∆απάνες που αφορούν τις 
δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο αυτήν, καθώς και εισφορές που 
καταβάλλουν σε ταµεία ασφάλισης λόγω των δραστηριοτήτων αυτών, εφόσον για τις 
δραστηριότητες αυτές έχει εξαντληθεί η φορολογική υποχρέωση µε την καταβολή του φόρου, 



δεν εκπίπτουν από τα τυχόν άλλα εισοδήµατα του φορολογουµένου. ∆εν επιβάλλεται ο φόρος 
της παραγράφου αυτής σε περίπτωση αποδεδειγµένης αδράνειας του υποχρέου. 
7. Σε επιχειρήσεις αποκλειστικά πλανόδιων λιανοπωλητών επιβάλλεται ποσό 
καταβαλλόµενου φόρου ίσο µε εκατόν δέκα τέσσερις χιλιάδες (114.000) δραχµές ετησίως, µε 
το οποίο εξαντλείται η φορολογική τους υποχρέωση από τη δραστηριότητα αυτήν. Για 
επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους σε πόλεις µε πληθυσµό κάτω από διακόσιες χιλιάδες 
(200.000) κατοίκους, το ποσό αυτό ορίζεται σε εβδοµήντα οκτώ χιλιάδες (78.000) δραχµές 
ετησίως. ∆απάνες που αφορούν τη δραστηριότητα αυτή, καθώς και εισφορές που 
καταβάλλονται σε ταµεία ασφάλισης λόγω της δραστηριότητας αυτής, δεν εκπίπτουν από τα 
τυχόν άλλα εισοδήµατα του φορολογουµένου. Για την εφαρµογή αυτής της διάταξης ως έδρα 
θεωρείται η πόλη που ασκείται η εµπορική δραστηριότητα των πλανόδιων λιανοπωλητών. 
8. Σε επιχειρήσεις αποκλειστικά λιανοπωλητών σε κινητές λαϊκές αγορές είτε διαθέτουν ίδια 
προϊόντα είτε προϊόντα τρίτων, επιβάλλεται ποσό καταβαλλόµενου φόρου ίσο µε εκατόν 
ογδόντα επτά χιλιάδες (187.000) δραχµές ετησίως, αν πρόκειται για επαγγελµατίες πωλητές 
και εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες (145.000) δραχµές ετησίως, αν πρόκειται για σαράντα 
πέντε χιλιάδες (145.000) δραχµές ετησίως, αν πρόκειται για παραγωγούς αγροτικών 
προϊόντων, µε το οποίο εξαντλείται η φορολογική τους υποχρέωση  από τη δραστηριότητα 
αυτήν. 
Για επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους σε πόλεις µε πληθυσµό κάτω από διακόσιες 
χιλιάδες (200.000) κατοίκους, το ποσό αυτό ορίζεται σε ενενήντα τέσσερις χιλιάδες (94.000) 
δραχµές ετησίως, αν πρόκειται για επαγγελµατίες πωλητές και σε εβδοµήντα τρεις χιλιάδες 
(73.000) δραχµές ετησίως, αν πρόκειται για παραγωγούς αγροτικών προϊόντων. Ειδικά για 
παραγωγούς αγροτικών προϊόντων, αν η άδεια εκδίδεται ή ανανεώνεται για χρονικό διάστηµα 
µέχρι και έξι (6) µηνών, τα ανωτέρω ποσά φόρου καταβάλλονται στο µισό πριν από την 
έκδοση ή την ανανέωση της άδειας. ∆απάνες που αφορούν τη δραστηριότητα αυτήν, καθώς 
και εισφορές που καταβάλλονται σε ταµεία ασφάλισης λόγω της δραστηριότητας αυτής δεν 
εκπίπτουν από τα τυχόν άλλα εισοδήµατα του φορολογουµένου. O φόρος αυτής της 
παραγράφου, καθώς και της προηγούµενης, όταν η άδεια εκδίδεται ή ανανεώνεται για 
χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από έξι (6) µήνες, καταβάλλεται στην αρµόδια για τη φορολογία 
του εισοδήµατος του υποχρέου ∆ηµόσια Oικονοµική Υπηρεσία σε δύο (2) ίσες δόσεις, από τις 
οποίες η πρώτη καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες, 
ηµέρα του Ιανουαρίου και η επόµενη µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες 
υπηρεσίες, ηµέρα του Ιουλίου. Για την εφαρµογή αυτής της διάταξης ως έδρα θεωρείται η 
πόλη που ασκείται η εµπορική δραστηριότητα. Όσοι δεν καταβάλλουν ή καταβάλλουν 
εκπρόθεσµα το φόρο αυτής της παραγράφου, καθώς και της προηγούµενης, υπόκεινται στις 
κυρώσεις που ορίζονται στα άρθρα 1 και 4 του ν. 2523/1997. 
Oι διατάξεις της παραγράφου αυτής καθώς και της προηγούµενης έχουν εφαρµογή για τα 
εισοδήµατα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2000 και εφεξής. 
9. Τα ποσά που οφείλονται µε βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του υπόχρεου για 
το φόρο, τέλη και εισφορές που συµβεβαιώνονται µε αυτόν, υπολογίζονται µε βάση τα ποσά 
του εισοδήµατος ή του φόρου, κατά περίπτωση, που προκύπτουν από την εφαρµογή του 
παρόντος άρθρου. 
10. Oι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρµόζονται ανάλογα και για τους υπόχρεους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 αυτού του νόµου, οι οποίοι τηρούν βιβλία 
δεύτερης κατηγορίας ή, προκειµένου για επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, και όταν τηρούν 
προαιρετικά βιβλία τρίτης κατηγορίας του κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 
11. Με αποφάσεις του Υπουργού Oικονοµικών, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της 
Kυβερνήσεως, καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες εφαρµογής αυτού του άρθρου. 
12. Για την εφαρµογή αυτού του άρθρου η περιοχή της τέως διοικήσεως της πρωτευούσης 
θεωρείται ως µία πόλη». 
13. Από τη χρήση 2004 το καθαρό εισόδηµα των επιχειρήσεων της παραγράφου 5 και από τη 
χρήση 2003 των υποχρέων των παραγράφων 7 και 8 του παρόντος που υποχρεούνται να 
τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων εξευρίσκεται 
λογιστικώς σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31. 
Ειδικά το καθαρό εισόδηµα των επιχειρήσεων της παραγράφου 6 του παρόντος που 
εκµεταλλεύονται πάνω από επτά (7) ενοικιαζόµενα δωµάτια και τηρούν βιβλία δεύτερης 
κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, από τη χρήση 2004 εξευρίσκεται λογιστικώς 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31. 
[Η παρ.13 προστέθηκε µε την παρ. 6 άρθ. 7 Ν.3091/2002 (ΦΕΚ Α’ 330)]  
[Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 13 προστέθηκε µε το άρθρο 30 παρ.7 Ν.3220/2004 (ΦΕΚ Α’ 15)] 



Κατ' εξαίρεση, ειδικά για τη χρήση 2004, οι επιχειρήσεις εκµετάλλευσης επιβατικών 
αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης µπορούν να επιλέξουν να φορολογηθούν είτε µε τα τεκµαρτά 
ποσά καθαρού εισοδήµατος της παραγράφου 5 του παρόντος είτε µε τα καθαρά κέρδη που 
εξευρίσκονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31. 
[Το τελευταίο εδάφιο της παρ.13 προστέθηκε µε το άρθρο 30 παρ.14 Ν.3220/2004 (ΦΕΚ Α’ 
15)] 
[Το άρθρο 33 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 άρθ. 6 Ν.2753/1999 (ΦΕΚ Α’ 249)] 
  
 

Άρθρο 34 

Εισόδηµα τεχνικών επιχειρήσεων 
 
1. Ως ακαθάριστο έσοδο των επιχειρήσεων που ασχολούνται µε την πώληση ανεγειρόµενων 
οικοδοµών λαµβάνεται η αξία των αυτοτελών οικοδοµών, διαµερισµάτων πολυκατοικιών, 
καταστηµάτων, γραφείων, αποθηκών και λοιπών χώρων, όπως αυτή προσδιορίζεται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982. 
Αν όµως το τίµηµα που καθορίζεται στα οικεία πωλητήρια συµβόλαια ή το πραγµατικό τίµηµα 
το οποίο προκύπτει από άλλα επίσηµα ή ανεπίσηµα στοιχεία είναι µεγαλύτερο από την πιο 
πάνω αξία, ως ακαθάριστο έσοδο λαµβάνεται το µεγαλύτερο τίµηµα. 
[Το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.2 άρθ. 26 
Ν.3156/2003] 
Ειδικά, για τις περιοχές που δεν ισχύει το αντικειµενικό σύστηµα προσδιορισµού της αξίας 
των ακινήτων, ως ακαθάριστα έσοδα λαµβάνονται: 
α) Το τίµηµα από τις πωλήσεις των πιο πάνω ακινήτων που καθορίζεται στα οικεία 
πωλητήρια συµβόλαια. 
β) Η διαφορά µεταξύ του τιµήµατος ή της αξίας, κατά περίπτωση, που φορολογήθηκε και της 
πραγµατικής αξίας του ακινήτου, η οποία εξευρίσκεται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν 
στη φορολογία µεταβίβασης ακινήτων. 
Χρόνος απόκτησης του ακαθάριστου εσόδου, ο οποίος λαµβάνεται υπόψη για τον 
προσδιορισµό του ύψους αυτού, θεωρείται η ηµέρα σύνταξης του οριστικού συµβολαίου. 
Στην περίπτωση όµως που έχει συνταχθεί συµβολαιογραφικό προσύµφωνο και το οριστικό 
συµβόλαιο δεν έχει συνταχθεί µέσα σε διάστηµα δύο (2) ετών από την ηµέρα σύνταξης του 
συµβολαιογραφικού προσυµφώνου, ως χρόνος απόκτησης του ακαθάριστου εσόδου 
θεωρείται η ηµέρα κατά την οποία συµπληρώνονται δύο (2) έτη από την ηµέρα σύνταξης του 
συµβολαιογραφικού προσυµφώνου. Χρόνος απόκτησης του ακαθάριστου εσόδου, σε 
προσύµφωνα, τα οποία έχουν συνταχθεί και παρήλθε διετία χωρίς να έχει συνταχθεί το 
οριστικό συµβόλαιο, θεωρείται το οικονοµικό έτος 1991. 
Ως πωλήσεις θεωρούνται και αυτές που έγιναν απευθείας από τον οικοπεδούχο για 
λογαριασµό του εργολήπτη. 
Η αντικειµενική ή η πραγµατική αξία, κατά περίπτωση, των αυτοτελών οικοδοµών, 
διαµερισµάτων, καταστηµάτων, γραφείων, αποθηκών και λοιπών χώρων που περιέρχονται 
κατά το χρόνο της διάλυσης στα µέλη των υπόχρεων, που αναφέρονται στην παρ. 4 του 
άρθρου 2, θεωρείται ως ακαθάριστο έσοδο των υπόχρεων αυτών κατά το χρόνο της διάλυσής 
τους. 
Το καθαρό κέρδος που προκύπτει µε βάση τα έσοδα αυτά φορολογείται στο όνοµα των 
υπόχρεων, που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2, µε το συντελεστή που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 κατά το έτος που διαλύεται η εταιρεία, 
κοινωνία ή κοινοπραξία. 
[Το τελευταίο εδάφιο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 20 άρθ. 3 Ν.2753/1999 (ΦΕΚ 
Α’ 249)] 
2. Τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων που ορίζονται στην προηγούµενη παράγραφο 
εξευρίσκονται µε τη χρήση συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στα ακαθάριστα έσοδα 
τους. 
Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν τηρεί τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από τον 
Κώδικα βιβλίων και Στοιχείων ή τηρεί βιβλία κατώτερης κατηγορίας από αυτά που ορίζονται 
από τον ίδιο Κώδικα, ο πιο πάνω συντελεστής προσαυξάνεται κατά εκατό τοις εκατό (100%). 
Επίσης, αν οι δαπάνες κατασκευής, που εµφανίζονται στα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης 
ότι πραγµατοποιήθηκαν για τις ανεγειρόµενες οικοδοµές, βρίσκονται σε προφανή 
δυσαναλογία σε σχέση µε το πραγµατικό κόστος κατασκευής, ο προϊστάµενος της δηµόσιας 
οικονοµικής υπηρεσίας δικαιούται να προσαυξήσει τον πιο πάνω συντελεστή καθαρού 



κέρδους µέχρι, εξήντα τοις εκατό (60%). ∆εν θεωρείται ότι υπάρχει προφανής δυσαναλογία, 
όταν η διαφορά µεταξύ των δαπανών κατασκευής, που πραγµατοποιήθηκαν και του 
πραγµατικού κόστους κατασκευής είναι µέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) του πραγµατικού 
κόστους κατασκευής. 
3. Τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, των εργολάβων και υπεργολάβων που 
ασχολούνται µε την εργοληπτική κατασκευή δηµόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων, γενικώς, 
καθώς και των επιχειρήσεων που ασχολούνται µε την εκτέλεση µηχανολογικών και 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, εξευρίσκονται ως εξής: 
α) Για επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την εργολαβική κατασκευή τεχνικών έργων ή την 
εκτέλεση µηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του ∆ηµοσίου, δήµων και 
κοινοτήτων, δηµόσιων επιχειρήσεων ή εκµεταλλεύσεων, οργανισµών ή επιχειρήσεων κοινής 
ωφέλειας, καθώς και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, γενικώς, ως ακαθάριστα 
έσοδα λαµβάνονται τα εργολαβικά ανταλλάγµατα που πιστοποιούνται µε τους οικείους 
λογαριασµούς κατά τη διάρκεια της χρήσης τα οποία µειώνονται µε τα ποσά των εγγυήσεων 
καλής εκτέλεσης που αντιστοιχούν σε αυτά και τα οποία θεωρούνται έσοδα της χρήσης µέσα 
στην οποία αποδίδονται. 
Επί εισφοράς αναληφθέντος όλου ή µέρους του έργου σε εταιρία οποιασδήποτε µορφής ή 
κοινοπραξία που έχει την έδρα της στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή, στην οποία µετέχει και ο 
εισφέρων ανάδοχος ή απευθείας συµβασιούχος, τα κατά τις διατάξεις της παρούσας 
περίπτωσης λαµβανόµενα ως ακαθάριστα έσοδα θεωρούνται κτώµενα από την εταιρία ή 
κοινοπραξία και η εισφορά αυτή δεν θεωρείται υπεργολαβία. 
Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται και σε περίπτωση που τµήµα του έργου ή εργασίας εκτελείται 
από κοινοπραξία ή εταιρία, στην οποία συµµετέχουν µόνο µέλη της αρχικής αναδόχου 
κοινοπραξίας ή εταιρίας. Επίσης, εφαρµόζεται και στην περίπτωση που τµήµα του έργου ή 
εργασίας εκτελείται από εταιρία µέλος της αρχικής αναδόχου κοινοπραξίας ή από 
κοινοπραξία επιχειρήσεων µέλους της αρχικής αναδόχου κοινοπραξίας. 
[Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε µε την παρ. 7 άρθ. 4 Ν.2390/1996 (ΦΕΚ Α’ 54)] 
β) Για επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την εργολαβική κατασκευή ιδιωτικών τεχνικών έργων 
ή οικοδοµών ή την εκτέλεση µηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε ιδιώτες, 
ως ακαθάριστο έσοδο λαµβάνεται η αξία του έργου που εκτελέστηκε κατά τη διάρκεια της 
χρήσης. 
γ) Για την εκτέλεση έργου χωρίς τη χρησιµοποίηση ίδιων υλικών, ως ακαθάριστο έσοδο 
λαµβάνεται η αξία του έργου που έχει εκτελεστεί κατά τη διάρκεια της χρήσης χωρίς να 
υπολογιστεί η αξία των υλικών. 
4. Τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων, που ορίζονται στην προηγούµενη παράγραφο, 
εξευρίσκονται µε τη χρήση συντελεστή στα ακαθάριστα έσοδα τους, ως εξής: 
α) ∆έκα τοις εκατό (10%) για τα δηµόσια τεχνικά έργα των περιπτώσεων α' και γ' της 
προηγούµενης παραγράφου. 
β) ∆ώδεκα τοις εκατό (12%) για τα έργα της περίπτωσης β' της προηγούµενης παραγράφου. 
γ) Είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για τα ιδιωτικά έργα της περίπτωσης γ' της προηγούµενης 
παραγράφου. 
Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν τηρεί τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από τον 
Κώδικα βιβλίων και Στοιχείων ή τηρεί βιβλία κατώτερης κατηγορίας από αυτά που ορίζονται 
από τον ίδιο Κώδικα, οι συντελεστές καθαρού κέρδους που προβλέπονται στις πιο πάνω α', 
β' και γ' περιπτώσεις προσαυξάνονται κατά εκατό τοις εκατό (100%). Επίσης, αν οι δαπάνες 
κατασκευής που εµφανίζονται στα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης ότι 
πραγµατοποιήθηκαν για την κατασκευή των τεχνικών έργων ή των οικοδοµών βρίσκονται σε 
προφανή δυσαναλογία σε σχέση µε το πραγµατικό κόστος κατασκευής, ο προϊστάµενος της 
δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας δικαιούται να προσαυξήσει τους συντελεστές καθαρού 
κέρδους που προβλέπονται στις πιο πάνω α', β' και γ' περιπτώσεις µέχρι εξήντα τοις εκατό 
(60%). ∆εν θεωρείται ότι υπάρχει προφανής δυσαναλογία, όταν η διαφορά µεταξύ των 
δαπανών κατασκευής που πραγµατοποιήθηκαν και του πραγµατικού κόστους κατασκευής 
είναι µέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) του πραγµατικού κόστους κατασκευής. 
5. Για τον προσδιορισµό των φορολογητέων καθαρών κερδών των νοµικών προσώπων της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 και των ατοµικών επιχειρήσεων, που τηρούν βιβλία και στοιχεία 
τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., σε περίπτωση που τα δηλούµενα ή κατ' έλεγχο 
προσδιοριζόµενα κέρδη, τα οποία προέρχονται από εργασίες που αναφέρονται στις διατάξεις 
του άρθρου αυτού, είναι µεγαλύτερα των τεκµαρτώς προσδιοριζοµένων καθαρών κερδών, για 
τον υπολογισµό των φορολογητέων κερδών των υπόχρεων, προστίθεται στα τεκµαρτά κέρδη 
και το σαράντα τοις εκατό (40%) του ποσού της ως άνω διαφοράς καθαρών κερδών. Το 



υπόλοιπο κερδών που αποµένει και δεν φορολογήθηκε µεταφέρεται και εµφανίζεται στα 
βιβλία στο λογαριασµό «Αφορολόγητα κέρδη τεχνικών και οικοδοµικών επιχειρήσεων». Κατά 
τη διανοµή ή κεφαλαιοποίηση του αποθεµατικού αυτού εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις 
της παραγράφου 4 του άρθρου 106, ενώ προκειµένου για ατοµική επιχείρηση το 
αναλαµβανόµενο ή κεφαλαιοποιούµενο αφορολόγητο αποθεµατικό προστίθεται στα λοιπά 
εισοδήµατα του φυσικού προσώπου του οικείου οικονοµικού έτους και φορολογείται µε βάση 
την κλίµακα του άρθρου 9. 
6. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου δεν εφαρµόζονται στα νοµικά πρόσωπα της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 των οποίων µέλη είναι αποκλειστικά ηµεδαπές ανώνυµες 
εταιρίες και εταιρίες περιορισµένης ευθύνης. Σε περίπτωση όµως κατά την οποία, εκτός από 
ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες και εταιρίες περιορισµένης ευθύνης συµµετέχουν και άλλα 
νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 και της παραγράφου 4 του άρθρου 2 ή 
ατοµικές επιχειρήσεις, οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται µόνο για το 
τµήµα των κερδών που υπερβαίνουν τα προσδιοριζόµενα τεκµαρτά και κατά το µέρος που 
αντιστοιχεί στα ποσοστά συµµετοχής των νοµικών αυτών προσώπων ή των ατοµικών 
επιχειρήσεων, µε εξαίρεση τις συµµετέχουσες ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες και εταιρίες 
περιορισµένης ευθύνης.» 
[Οι παρ. 5 και 6 προστέθηκαν µε την παρ.1 άρθ. 7 Ν.2579/1998 (ΦΕΚ Α’ 31)] 
7. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 δεν εφαρµόζονται σε επιχειρήσεις που ασχολούνται 
µε την εκτέλεση µηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και τηρούν βιβλία τρίτης 
κατηγορίας του Κώδικα βιβλίων και Στοιχείων, εφόσον υποβάλλουν στον αρµόδιο 
προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας για το σκοπό αυτόν ανέκκλητη δήλωση 
µέσα σε ένα (1) µήνα από την έναρξη της λειτουργίας τους. 
8. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρµόζονται στις επιχειρήσεις που είναι ανάδοχοι 
προγραµµάτων ενεργού πολεοδοµίας και η έναρξη της διαδικασίας κατάρτισης των 
προγραµµάτων έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.δ.1003/1971 (ΦΕΚ 198 Α') ή του 
ν.947/1979 (ΦΕΚ 169 Α') ή του ν.1337/1983 (ΦΕΚ 33 Α'), καθώς και για τον προσδιορισµό 
των καθαρών κερδών της ∆ηµόσιας Επιχείρησης Πολεοδοµίας και Στέγασης (∆ΕΠΟΣ) που 
αφορούν πωλήσεις οικοδοµών τις οποίες ανεγείρει για «Οµογενειακά Χωριά. 
[Η παρ.8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 άρθ.7 Ν.2579/1998 (ΦΕΚ Α’ 31)] 
  
 

Άρθρο 35 
Προσδιορισµός ελάχιστου κόστους κατασκευής οικοδοµών 

 
1. Για την εφαρµογή των ισχυουσών διατάξεων περί φορολογίας εισοδήµατος και φόρου 
προστιθέµενης αξίας των εργολάβων, υπεργολάβων και γενικά επιτηδευµατιών που εκτελούν 
οποιαδήποτε επί µέρους εργασία σε ανεγειρόµενη οικοδοµή, καθώς και των επιχειρήσεων 
που ασχολούνται µε την κατασκευή και πώληση οικοδοµών, καθιερώνεται σύστηµα 
αντικειµενικού προσδιορισµού του ελάχιστου συνολικού κόστους κατασκευής των οικοδοµών 
και των ελάχιστων ποσοστών συµµετοχής των επί µέρους εργασιών στο συνολικό κόστος. 
Το προσδιοριζόµενο ελάχιστο συνολικό κόστος κατασκευής και τα ελάχιστα κόστη των επί 
µέρους εργασιών αποτελούν τη βάση προσδιορισµού των φορολογικών υποχρεώσεων των 
επιτηδευµατιών της παραγράφου αυτής. 
Με τον όρο «κόστος» νοείται το καθαρό κατασκευαστικό κόστος, το οποίο περιλαµβάνει την 
αξία αγοράς των υλικών µε το φόρο προστιθέµενης αξίας και την αµοιβή εργασίας, η οποία 
προσφέρεται απευθείας ή µέσω υπεργολάβου, χωρίς τις ασφαλιστικές εισφορές και το φόρο 
προστιθέµενης αξίας. 
2. Για τον προσδιορισµό του ελάχιστου κόστους των οικοδοµών και των ποσοστών 
συµµετοχής των επί µέρους εργασιών λαµβάνονται υπόψη: 
α) Οι τιµές εκκίνησης κόστους κατά τετραγωνικό µέτρο, οι οποίες αναπροσαρµόζονται µε 
βάση τη µεταβολή του δείκτη κόστους κατασκευής κτιρίων της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 
της Ελλάδος. 
β) Συντελεστές αναγωγής των βοηθητικών χώρων των διαφόρων κατηγοριών οικοδοµών σε 
κύριους χώρους αυτών. 
γ) Συντελεστές αυξοµείωσης των τιµών εκκίνησης, για τον προσδιορισµό του συνολικού 
κόστους, ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συγκεκριµένου κτιρίου, όπως, µέγεθος, 
ποιότητα, αριθµός όψεων. 
δ) Πίνακες των ελάχιστων ποσοστών συµµετοχής των επί µέρους εργασιών στο συνολικό 
κόστος. Σε επί µέρους εργασίες ή σε κτίρια µε ιδιαιτερότητες, όπου δεν ορίζονται ελάχιστα 



ποσοστά συµµετοχής, αυτά καθορίζονται από το µηχανικό µελετητή της οικοδοµής πριν από 
την έκδοση της οικοδοµικής άδειας. 
Μετά το πέρας των εργασιών, ο κύριος της οικοδοµής ή η επιχείρηση που ασχολείται µε την 
κατασκευή και πώληση αυτής, υποβάλλει τελικό πίνακα µε τα τελικά ποσά κόστους των επί 
µέρους εργασιών, τα πλήρη στοιχεία των εργολάβων, υπεργολάβων και προµηθευτών, το 
συνολικό αριθµό των εκδοθέντων στοιχείων και τη συνολική αξία αυτών. 
Εξαιρετικά, προκειµένου για επί µέρους εργασίες που έγιναν χωρίς την ανάθεσή τους σε 
εργολάβο ή υπεργολάβο, αλλά µε τη χρησιµοποίηση ηµεροµίσθιων τεχνιτών και εργατών, 
αυτό γίνεται δεκτό για συνολικό ποσό µέχρι το είκοσι τοις εκατό (20%) του ελάχιστο 
συνολικού κόστους της κατασκευής. Το όριο αυτό δεν ισχύει για επιχειρήσεις που 
αποδεδειγµένα απασχολούν δικό τους προσωπικό για το σκοπό αυτόν. 
Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών υπάρξουν µεταβολές στα ποσοστά συµµετοχής του 
αρχικού πίνακα οι ως άνω υπόχρεοι συµπληρώνουν στον τελικό πίνακα τα αναθεωρηµένα 
ποσοστά συµµετοχής µε αιτιολόγηση των µεταβολών αυτών. 
Η προσκόµιση βεβαίωσης της αρµόδιας για τη φορολογία εισοδήµατος δηµόσιας οικονοµικής 
υπηρεσίας του ιδιοκτήτη ή της επιχείρησης κατασκευής και πώλησης οικοδοµών, από την 
οποία θα προκύπτει ότι υποβλήθηκαν οι πίνακες που προβλέπονται από τη παράγραφο 
αυτή, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση γι την τελική ηλεκτροδότηση της οικοδοµής. 
3. Στην περίπτωση που υποβάλλεται τελικός πίνακας ο οποίος περιέχει ανακριβή στοιχεία ως 
προς τα µεγέθη του έργου, τα στοιχεία των εργολάβων, υπεργολάβων και προµηθευτών, 
καθώς και ως προς την αξία των δηλωθέντων φορολογικών στοιχείων, επιβάλλεται σε βάρος 
του υπόχρεου πρόστιµο ίσο µε το πενήντα τοις εκατό (50%) της διαφοράς φόρου 
προστιθέµενης αξία που προκύπτει από την ανακρίβεια. 
Ειδικώς για ανακρίβεια που αναφέρεται στα στοιχεία των εργολάβων, υπεργολάβων και 
προµηθευτών, από την οποία δεν προκύπτει διαφορά φόρου, επιβάλλεται πρόστιµο µέχρι 
εκατό χιλιάδες (100.000) δραχµές. 
Για τη διαδικασία επιβολής, βεβαίωσης και είσπραξης του προστίµου αυτού, εφαρµόζονται 
αναλόγως οι διατάξεις αυτού του νόµου. 
4. Τα οριζόµενα από τις διατάξεις της παραγράφου 2 στοιχεία, για τον προσδιορισµό του 
ελάχιστου κόστους, καθορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών και του κατά 
περίπτωση καθ' ύλη αρµόδιου Υπουργού, µετά από εισήγηση της επιτροπής που θα 
αποτελείται από: τρεις (3) οικονοµικούς υπαλλήλους, τον προϊστάµενο ταυ τµήµατος 
αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων της ∆ιεύθυνσης Φορολογίας 
Κεφαλαίου του Υπουργείου Οικονοµικών, ένα (1) µηχανικό, µόνιµο υπάλληλο του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Έργων, έναν (1) εκπρόσωπο ταυ 
Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας, έναν (1) εκπρόσωπο της Ελληνικής Οµοσπονδίας 
Κατασκευαστών και Οικοδοµικών Επιχειρήσεων (Ε.Ο.Κ. Ο.Ε.) και µέχρι δύο (2) ακόµη 
πρόσωπα που διαθέτουν ειδικές γνώσεις ή ιδιάζουσα εµπειρία.  
5. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται: 
α) Οι λεπτοµέρειες και η διαδικασία εφαρµογής των διατάξεων αυτού του άρθρου. 
β) Η συγκρότηση της επιτροπής που προβλέπουν οι διατάξεις της προηγούµενης 
παραγράφου, καθώς και κάθε αναγκαία δαπάνη για την εφαρµογή των διατάξεων αυτού του 
άρθρου. 
γ) Ο τύπος, το περιεχόµενο, η διαδικασία και ο χρόνος υποβολής των δηλώσεων, που 
απαιτούνται για την εφαρµογή των διατάξεων αυτού του άρθρου. 
δ) Οι υποχρεώσεις των προσώπων της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου. 
6. Για υποθέσεις που εµπίπτουν στις διατάξεις αυτού του άρθρου, δεν έχουν εφαρµογή οι 
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α'). 
 
 

Άρθρο 36 
Προσδιορισµός ακαθάριστων εσόδων των εργολάβων, υπεργολάβων και γενικά 

επιτηδευµατιών, που εκτελούν οποιαδήποτε επί µέρους εργασία σε ανεγειρόµενες οικοδοµές 
 
1. Τα ακαθάριστα έσοδα, που λαµβάνονται υπόψη για τον προσδιορισµό του εισοδήµατος 
των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 35, δεν µπορεί να είναι κατώτερα από εκείνα που 
προκύπτουν σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτού του άρθρου. 
Τυχόν προκύπτοντα επιπλέον ακαθάριστα έσοδα, µε βάση τις διατάξεις του παρόντος, 
θεωρούνται ως ακαθάριστα έσοδα: 



α) Της χρήσης µέσα στην οποία υποβλήθηκε ο τελικός πίνακας της παρ. 2 του άρθρου 35 για 
τους εργολάβους, υπεργολάβους και γενικά επιτηδευµατίες, που εκτελούν οποιαδήποτε 
εργασία σε ανεγειρόµενη οικοδοµή. 
β) Της χρήσης που ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 34, για τις επιχειρήσεις 
ανέγερσης και πώλησης οικοδοµών. 
2. Το ποσό φόρου προστιθέµενης αξίας, που οφείλουν να έχουν καταβάλει τα πρόσωπα της 
παρ. 1 του άρθρου 35, πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο µε αυτό που προκύπτει από το 
κόστος της αντίστοιχης επί µέρους εργασίας ή το συνολικό κόστος, κατά περίπτωση, όπως 
αυτό προσδιορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 35. Σε αντίθετη περίπτωση, η διαφορά που 
προκύπτει, µετά το τέλος των εργασιών, οφείλεται ως φόρος εκροών της φορολογικής 
περιόδου υποβολής του τελικού πίνακα. 
3. Στην περίπτωση κατά την οποία το συνολικό κόστος, όπως προσδιορίζεται στον τελικό 
πίνακα, είναι κατώτερο του ελάχιστου συνολικού κατασκευαστικού κόστους, όπως προκύπτει 
κατ' εφαρµογή του άρθρου 35, ο ιδιώτης ιδιοκτήτης καταβάλλει αυτοτελές πρόστιµο ισόποσο 
µε τη διαπιστούµενη διαφορά του φόρου προστιθέµενης αξίας. 
4. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται: 
α) οι λεπτοµέρειες και η διαδικασία εφαρµογής των διατάξεων αυτού του άρθρου. 
β) Ο τύπος, το περιεχόµενο, η διαδικασία και ο χρόνος υποβολής των δηλώσεων που 
απαιτούνται για την υλοποίηση της εφαρµογής των διατάξεων αυτού του άρθρου. 
γ) Οι υποχρεώσεις των προσώπων των παραγράφων 1, 2 και 3 αυτού του άρθρου. 
5. Για υποθέσεις που εµπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις 
του άρθρου 53 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α'). 
  
 

Άρθρο 37 
Προσδιορισµός εισοδήµατος αλλοδαπών επιχειρήσεων 

 
1. Για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν στην Ελλάδα ως αντικείµενο εργασιών την 
παραγωγή ή απλώς την κατόπιν αγοράς ειδική κατεργασία, συσκευασία κ.λ.π., πρώτων 
υλών, το κέρδος που προκύπτει στην Ελλάδα από πωλήσεις που δεν ενεργούνται από την 
Ελλάδα εξευρίσκεται, εφόσον δεν καθορίζεται ακριβώς από τον ισολογισµό των επιχειρήσεων 
αυτών, µε µερισµό του συνολικού κέρδους της επιχείρησης σε µέρη ανάλογα προς τα 
ακαθάριστα έσοδα της, που προέρχονται από το προϊόν που έχει αποσταλεί για να πωληθεί 
και αυτά που προκύπτουν από τις λοιπές πωλήσεις της. 
2. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών επιτρέπεται, προκειµένου να καθοριστεί το 
κέρδος της προηγούµενης παραγράφου, να λαµβάνεται ως ακαθάριστο έσοδο το τίµηµα FOB 
χονδρικής πώλησης του προϊόντος που έχει αποσταλεί για πώληση. Η πώληση σε αυτή την 
περίπτωση νοείται ότι πραγµατοποιήθηκε στον τόπο της φόρτωσης. 
3. Το τίµηµα FOB καθορίζεται µε προεδρικό διάταγµα. Όταν είναι αδύνατος ο προσδιορισµός 
του τιµήµατος FΟΒ επιτρέπεται όπως, µε προεδρικό διάταγµα, το κέρδος υπολογίζεται σε 
ποσοστό επί του τιµήµατος κόστους του προϊόντος που έχει εξαχθεί. 
4. Για πλοία µε ξένη σηµαία και αεροσκάφη, που ανήκουν σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα, 
αντικείµενο του φόρου του παρόντος που υπόκειται σε φόρο είναι το λογιζόµενο ως 
προκύπτον στην Ελλάδα κέρδος από τη µεταφορά επιβατών, εµπορευµάτων και λοιπών 
πραγµάτων γενικά, από ελληνικούς λιµένες και αερολιµένες και µέχρι το λιµένα προορισµού ή 
µέχρι τον αλλοδαπό λιµένα ή αερολιµένα επιβίβασης των επιβατών ή µεταφόρτωσης των 
εµπορευµάτων και λοιπών πραγµάτων σε πλοίο ή αεροσκάφος άλλης αλλοδαπής 
επιχείρησης. Ως καθαρό εισόδηµα λαµβάνεται ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των 
ακαθάριστων εσόδων που πραγµατοποιούνται από τις µεταφορές αυτές. 
  
 

Άρθρο 38 
Εισόδηµα από διάθεση και αποτίµηση χρεογράφων 

 
1.Τα κέρδη από την πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών σε τιµή 
ανώτερη της τιµής απόκτησής τους, τα οποία προκύπτουν από βιβλία τρίτης κατηγορίας του 
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και αποκτώνται από ατοµικές επιχειρήσεις και υπόχρεους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2, απαλλάσσονται από το φόρο. Η απαλλαγή 
παρέχεται µε την προϋπόθεση ότι τα κέρδη εµφανίζονται σε λογαριασµό ειδικού 
αποθεµατικού µε προορισµό το συµψηφισµό ζηµιών που τυχόν θα προκύψουν στο µέλλον 



από την πώληση µετοχών εισηγµένων ή όχι στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Σε περίπτωση 
διανοµής ή διάλυσης της επιχείρησης, τα κέρδη αυτά φορολογούνται σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις. Αν σε µια διαχειριστική περίοδο προκύψει ζηµία από πώληση µετοχών, 
το τυχόν υπόλοιπο της ζηµίας, που αποµένει µετά το συµψηφισµό µε τα εµφανιζόµενα στο 
ειδικό αποθεµατικό κέρδη ή ολόκληρο το ποσό της ζηµίας, αν δεν υφίσταται ειδικός 
λογαριασµός αποθεµατικού, µεταφέρεται σε ειδικό λογαριασµό και δεν εκπίπτει από τα 
ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης. Το ποσό αυτό συµψηφίζεται µε κέρδη που τυχόν θα 
προκύψουν στο µέλλον από πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. 
2. Τα κέρδη από την πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, εκτός της 
περίπτωσης που προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο της προηγούµενης παραγράφου, 
απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήµατος. 
3. Ειδικά, η ζηµία που τυχόν προκύπτει κατά την απογραφή στο τέλος κάθε διαχειριστικής 
χρήσης από την αποτίµηση µετοχών και οµολογιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παραγράφου 5 του άρθρου 28 του π.δ. 186/1992, µεταφέρεται σε χρέωση των λογαριασµών 
Αποθεµατικά από Χρεόγραφα, που εµφανίζονται στα βιβλία της επιχείρησης και τα οποία 
προέκυψαν είτε από την πώληση χρεογράφων σε τιµή ανώτερης της τιµής κτήσης τους µε 
βάση τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του α.ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173Α'), είτε 
από την πώληση µετοχών µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος, είτε από 
την ανταλλαγή ή λήψη δωρεάν χρεογράφων µε βάση τις διατάξεις νόµων περί 
αναπροσαρµογής της αξίας ακινήτων. Σε περίπτωση που τα ποσά των αποθεµατικών αυτών 
δεν επαρκούν να καλύψουν το ποσό της παραπάνω ζηµίας, το τυχόν ακάλυπτο ποσό αυτής 
δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα αλλά µεταφέρεται σε ειδικό λογαριασµό προκειµένου 
να συµψηφισθεί µε τα ως άνω περιγραφόµενα αποθεµατικά από χρεόγραφα που θα 
προκύψουν στο µέλλον.» 
4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 3 του άρθρου αυτού εφαρµόζονται ανάλογα και 
στις µεταβιβάσεις µετοχών εισηγµένων σε αλλοδαπό χρηµατιστήριο αξιών ή σε άλλο διεθνώς 
αναγνωρισµένο χρηµατιστηριακό θεσµό. 
[Το άρθ.38 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.2 άρθ.15 Ν.2459/1997 (ΦΕΚ Α’ 17)]  
[Η παρ.4 προστέθηκε µε το άρθρο 27 Ν.2703/1999] 
  
 

Άρθρο 39 
Υπερτιµολογήσεις και υποτιµολογήσεις 

 
1. Όταν µεταξύ ηµεδαπών επιχειρήσεων ή µεταξύ αλλοδαπής και ηµεδαπής επιχείρησης 
συνάπτονται συµβάσεις αγοραπωλησίας ή παροχής υπηρεσιών και κατά τις συµβάσεις αυτές 
το τίµηµα ή το αντάλλαγµα ορίζεται αδικαιολόγητα σε ποσό ανώτερο ή κατώτερο, κατά 
περίπτωση, από εκείνο που θα πραγµατοποιείτο, αν η σύµβαση γινόταν µε άλλο πρόσωπο 
µε τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά κατά το χρόνο κατάρτισης της σύµβασης, η 
προκύπτουσα διαφορά θεωρείται κατά τεκµήριο κέρδος της επιχείρησης, η οποία εισέπραξε 
µικρότερο ή πλήρωσε µεγαλύτερο, κατά περίπτωση, τίµηµα ή αντάλλαγµα. Η διαφορά αυτή 
προσαυξάνει τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης που προκύπτουν από τα βιβλία της, χωρίς να 
επηρεάζει το κύρος των βιβλίων και στοιχείων. 
2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται: 
α) Εφόσον η ηµεδαπή εταιρία τελεί υπό τον έλεγχο της αλλοδαπής, λόγω συµµετοχής της 
δεύτερης στο κεφάλαιο ή τη διοίκηση της πρώτης. 
β) Αν πρόκειται για ηµεδαπές επιχειρήσεις, όταν υπάρχει µεταξύ τους σχέση άµεσης ή 
έµµεσης ουσιώδους διοικητικής ή οικονοµικής εξάρτησης ή ελέγχου. 
3. Η διαφορά που προκύπτει από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου προσαυξάνει τα 
ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης που προκύπτουν από τα βιβλία της, προκειµένου τα 
έσοδα αυτά να ληφθούν υπόψη για τον προσδιορισµό των φόρων, τελών και εισφορών στις 
λοιπές φορολογίες. 
4. Σε βάρος της επιχείρησης, που υπάγεται στις διατάξεις αυτού του άρθρου, επιβάλλεται 
αυτοτελές πρόστιµο καθοριζόµενο σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) στο ποσό της διαφοράς 
που προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Το πρόστιµο αυτό επιβάλλεται 
ανεξάρτητα από την τυχόν επιβολή πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων και λοιπών 
κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν. Οι διατάξεις των άρθρων 69, 
70, 71 και 74 εφαρµόζονται αναλόγως και στην περίπτωση αυτή. Αντικείµενο της διοικητικής 
επίλυσης της διαφοράς δεν µπορεί να αποτελέσει το ποσοστό του επιβαλλόµενου προστίµου. 
5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρµόζονται: 



α) Αν το συνοµολογούµενο τίµηµα έχει καθοριστεί µε σύµβαση µεταξύ του Ελληνικού 
∆ηµοσίου και της αλλοδαπής εταιρίας, που έχει κυρωθεί µε νόµο.  
β) Αν αποδειχθεί από τις συµβαλλόµενες επιχειρήσεις ότι η υπερτιµολόγηση ή η 
υποτιµολόγηση δεν έγινε µε σκοπό την αποφυγή των άµεσων ή έµµεσων φόρων. Στην 
περίπτωση που το γεγονός αυτό αµφισβητηθεί από τον προϊστάµενο της δηµόσιας 
οικονοµικής υπηρεσίας, η διαφορά αυτή µπορεί να επιλύεται µε την προεδρική διαδικασία, 
που προβλέπεται από το άρθρο 3 του ν. 820/1978 (ΦΕΚ 174 Α').  
6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται αναλόγως και για τα δικαιώµατα ή τις 
αποζηµιώσεις που καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και Οργανισµούς για τη 
χρησιµοποίηση στην Ελλάδα τεχνικής βοήθειας, ευρεσιτεχνιών, σηµάτων, σχεδίων, µουσικών 
βιοµηχανικών µεθόδων και τύπων, πνευµατικής ιδιοκτησίας και άλλων συναφών 
δικαιωµάτων. 
  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆'  
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 
 

Άρθρο 40  
Έννοια και απόκτηση του εισοδήµατος 

 
1. Εισόδηµα από γεωργικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος που προκύπτει σε κάθε οικονοµικό ή 
γεωργικό έτος, κατά περίπτωση και αποκτάται από την εκµετάλλευση µιας ή περισσότερων 
γεωργικών επιχειρήσεων κάθε είδους, όπως είναι οι αγροτικές, κτηνοτροφικές, 
πτηνοτροφικές, µελισσοκοµικές, σηροτροφικές, δασικές, αλιευτικές κ.λ.π.. 
2. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 28 εφαρµόζονται αναλόγως και στο εισόδηµα αυτής της 
κατηγορίας. 
  
 

Άρθρο 41 
Ακαθάριστο και καθαρό εισόδηµα 

 
1. Κατά τον προσδιορισµό του εισοδήµατος από γεωργικές επιχειρήσεις, εφαρµόζονται 
αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 28 παρ. 3 περιπτώσεις ζ' και η', 29, 30, 31, 38 και 39. 
2. Αν το καθαρό εισόδηµα δεν µπορεί να προσδιοριστεί λογιστικώς, αυτό προσδιορίζεται 
τεκµαρτώς µε πολλαπλασιασµό των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης µε ειδικούς, κατά 
κλάδο εκµεταλλεύσεων, συντελεστές καθαρού εισοδήµατος. Ως ακαθάριστο εισόδηµα 
λαµβάνεται η αξία των παραγόµενων προϊόντων. Για την εξεύρεση της αξίας τους τα 
προϊόντα αποτιµώνται σε δραχµές, µε βάση τη µέση τιµή χονδρικής πώλησής τους στο χρόνο 
και στον τόπο της παραγωγής τους. Σε αυτά τα ακαθάριστα έσοδα δεν συµπεριλαµβάνονται 
τα ακόλουθα ποσά εσόδων: 
α) Οι τόκοι από συναλλακτικές πράξεις. 
β) Η αυτόµατη υπερτίµηση κεφαλαίου της επιχείρησης. 
γ) Τα ποσά που έχουν εισπραχθεί από επισφαλείς απαιτήσεις που έχουν αποσβεσθεί, 
εφόσον είχαν γίνει δεκτές από τον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας κατά 
τον προσδιορισµό του φορολογούµενου εισοδήµατος. 
δ) Τα ποσά που έχουν εισπραχθεί από φόρους, τέλη και εισφορές της επιχείρησης, εφόσον 
είχαν καταβληθεί αχρεωστήτως και είχαν γίνει δεκτά από τον προϊστάµενο της δηµόσιας 
οικονοµικής υπηρεσίας κατά τον προσδιορισµό του φορολογούµενου εισοδήµατος. 
Τα ποσά των πιο πάνω περιπτώσεων α' έως δ' προστίθενται στο καθαρό εισόδηµα της 
επιχείρησης, το οποίο προκύπτει από την εφαρµογή του συντελεστή καθαρού εισοδήµατος. 
3. Για κάθε κλάδο γεωργικών εκµεταλλεύσεων προβλέπεται ένας µοναδικός συντελεστής 
καθαρού εισοδήµατος, ο οποίος εφαρµόζεται στα ακαθάριστα έσοδα. Οι µοναδικοί 
συντελεστές καθαρού εισοδήµατος περιλαµβάνονται σε ειδικό πίνακα, ο οποίος καταρτίζεται 
µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. Για τις γεωργικές επιχειρήσεις οι οποίες υποχρεούνται να τηρούν βιβλία και 
στοιχεία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, αλλά δεν τηρούν ή τηρούν ανακριβή βιβλία και 
στοιχεία, ο συντελεστής καθαρού εισοδήµατος προσαυξάνεται κατά σαράντα τοις εκατό 
(40%). 



Το πέµπτο και τα επόµενα αυτού εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 32 ισχύουν ανάλογα 
και για τον προσδιορισµό του καθαρού εισοδήµατος επί γεωργικών επιχειρήσεων. 
[Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε µε την παρ.21 άρθ.4 Ν.2873/2000 (ΦΕΚ Α’ 285)] 
[Το δεύτερο εδάφιο της παρ.3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 12 άρθ. 1 
Ν.2954/2001] 
4. Αν από τα στοιχεία που προσκοµίζει ο φορολογούµενος αποδεικνύεται ότι, εξαιτίας ζηµιών 
από γεγονότα απρόβλεπτα ή οφειλόµενα σε ανώτερη βία, µειώθηκε το εισόδηµά του από τη 
γεωργική εκµετάλλευση, το καθαρό εισόδηµα µπορεί να προσδιοριστεί µε τη χρήση 
συντελεστή κατώτερου από εκείνους που ορίζονται στην προηγούµενη παράγραφο. Στην 
περίπτωση αυτή ο συντελεστής δεν µπορεί να είναι µικρότερος από το µηδέν. 
  
 

Άρθρο 42 
Προσδιορισµός καθαρού γεωργικού εισοδήµατος 

 
1. Ως καθαρό γεωργικό εισόδηµα, από οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα, στην 
περίπτωση που δεν τηρούνται βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., θεωρείται η πρόσοδος 
από το έδαφος, το κεφάλαιο και την εργασία, από τη συµµετοχή τους στην παραγωγική 
δραστηριότητα µιας γεωργικής εκµετάλλευσης, η οποία προσδιορίζεται µε αντικειµενική 
µέθοδο. 
[Το πρώτο εδάφιο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.7 άρθ. 7 Ν. 3091/2002 (ΦΕΚ Α’ 
330)] 
Για τον προσδιορισµό αυτόν λαµβάνεται υπόψη το καθαρό γεωργικό εισόδηµα, όπως αυτό 
υπολογίζεται µε βάση τις καθιερωµένες αρχές της γεωργικής λογιστικής, ανά στρέµµα και 
είδος προϊόντος ή κατά κεφαλή και είδος εκτρεφόµενου ζώου ή κατά άλλη µονάδα 
παραγωγής για ειδικές περιπτώσεις, επί τον αριθµό των στρεµµάτων ή των εκτρεφόµενων 
ζώων ή των άλλων µονάδων παραγωγής ή συνδυασµό αυτών. 
Για την εξειδίκευση της άνω αντικειµενικής µεθόδου, µε κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµικών και Γεωργίας καθορίζονται: 
α) Τα προσδιοριστικά στοιχεία που διαµορφώνουν την πρόσοδο από το έδαφος, αφού 
συνεκτιµηθούν η συνολική έκταση, το σχήµα, η τοπογραφική κατάσταση, όπως κλίση και 
γενικά τα στοιχεία τα οποία καθορίζουν τη φυσική του παραγωγικότητα, όπως σύστασή 
εδάφους, γονιµότητα. 
β) Τα στοιχεία που προσδιορίζουν την πρόσοδο από την εργασία, αφού συνεκτιµηθούν ο 
χρόνος απασχόλησης, η ηλικία, το φύλο, η ίδια ή ξένη απασχόληση. 
γ) Τα στοιχεία που προσδιορίζουν την πρόσοδο από το κεφάλαιο, αφού συνεκτιµηθούν το 
µέγεθος, η µορφή αυτού, όπως έγγειες βελτιώσεις, γεωργικές κατασκευές, µηχανές, µόνιµες 
φυτείες.  
δ) Η µέθοδος υπολογισµού των βασικών αυτών συντελεστών παραγωγής της γεωργικής 
εκµετάλλευσης. 
ε) Κάθε άλλη λεπτοµέρεια αναγκαία για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής. 
2. Ο προσδιορισµός του καθαρού γεωργικού εισοδήµατος, για κάθε ηµερολογιακό έτος, µε 
αντικειµενική µέθοδο, γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία: Συνιστάται, στη ∆ιεύθυνση 
Φορολογίας Εισοδήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών, Επιτροπή Αντικειµενικού 
Προσδιορισµού του Γεωργικού Εισοδήµατος (Ε.Α.Π. Γ.Ε.), αποτελούµενη από το Γενικό 
∆ιευθυντή της Γενικής ∆ιεύθυνσης Φορολογίας και ∆ηµόσιας Περιουσίας, ως πρόεδρο και 
µέλη τον προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήµατος ή τους νόµιµους 
αναπληρωτές τους, δύο (2) ειδικούς επιστήµονες του Υπουργείου Γεωργίας µε τους 
αναπληρωτές τους, που προτείνονται από την υπηρεσία τους, έναν (1) ειδικό επιστήµονα µε 
τον αναπληρωτή του, που προτείνεται από την ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ., δύο (2) ειδικούς επιστήµονες µε 
τους αναπληρωτές τους, που προτείνονται από τις αγροτικές συνοµοσπονδίες, ένα (1) µέλος 
του ∆ιδακτικού Επιστηµονικού Προσωπικού του Τµήµατος Γεωργικής Οικονοµίας του 
Γεωργικού Πανεπιστήµιου Αθηνών µε τον αναπληρωτή του, που προτείνεται από το τµήµα 
αυτά και έναν (1) ειδικό επιστήµονα µε τον αναπληρωτή του, που προτείνεται από την 
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. Επίσης, συµµετέχει ως µέλος ένας υπάλληλος του κλάδου 
πληροφορικής - λογισµικού του Κέντρου Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονοµικών, ο 
οποίος αναπληρώνεται από άλλον υπάλληλο του ίδιου κλάδου της ίδιας υπηρεσίας. Χρέη 
γραµµατέα της Επιτροπής εκτελούν δύο εφοριακοί υπάλληλοι της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Φορολογίας και ∆ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών, αναπληρούµενοι από 
άλλους δύο εφοριακούς υπαλλήλους της ίδιας Γενικής ∆ιεύθυνσης. 



[Το δεύτερο εδάφιο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 άρθ. 3 Ν.2390/1996 (ΦΕΚ Α’ 
54)] 
'Έργο της επιτροπής είναι η κατάρτιση πινάκων, που περιλαµβάνουν εκτιµήσεις του καθαρού 
γεωργικού εισοδήµατος της παραγράφου 1, για όλα τα γεωργικά προϊόντα που παράγονται 
στην ελληνική επικράτεια, καθώς και εκτιµήσεις του αντιπροσωπευτικού ενοικίου, ανά 
στρέµµα ενοικιαζόµενης γεωργικής γης. Οι πιο πάνω εκτιµήσεις εξειδικεύονται κατά νοµό, 
ζώνη καλλιεργούµενης έκτασης (πεδινή - ορεινή - ηµιορεινή) και δυνατότητα άρδευσης η 
όποια άλλη διάκριση κρίνεται αναγκαία, λαµβάνοντας υπόψη ειδικούς συντελεστές, όπως 
συντελεστές ζώνης καλλιεργούµενης έκτασης, συντελεστές αρδευσιµότητας και όποιο άλλο 
στοιχείο κρίνεται πρόσφορο από την επιτροπή µε βάση δεδοµένα προηγούµενων ετών, 
δεκτικά αξιολόγησης. 
H επιτροπή (EAΠΓE) καταρτίζει οριστικούς πίνακες, µέχρι τέλους Ιανουαρίου κάθε έτους, 
αφού συνεκτιµήσει ανάλογους πίνακες, οι οποίοι έχουν καταρτισθεί από τις νοµαρχιακές 
επιτροπές της επόµενης παραγράφου. 
[Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 άρθ. 22 
Ν.2648/1998] 
3. Σε κάθε νοµαρχία, στη ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης και Συντονισµού ∆.Ο.Υ., συνιστάται 
επιτροπή αποτελούµενη από επιθεωρητή της οικείας διεύθυνσης, που είναι αρµόδια για το 
νοµό, ως πρόεδρο και µέλη τον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας του 
νοµού, έναν (1) ειδικό επιστήµονα της ∆ιεύθυνσης Γεωργίας της νοµαρχίας, έναν (1) ειδικό 
επιστήµονα, που προτείνεται από την ένωση γεωργικών συνεταιρισµών της έδρας του νοµού 
και έναν (1) ειδικό επιστήµονα, που προτείνεται από κάθε αγροτική οµοσπονδία του νοµού, 
εκ περιτροπής κατ' έτος, όταν υπάρχουν περισσότερες της µιας οµοσπονδίες. Για τους 
παραπάνω ορίζονται και αναπληρωτές τους. Χρέη γραµµατέα της επιτροπής εκτελεί 
φοροτεχνικός υπάλληλος δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας του νοµού. 
'Εργο της επιτροπής είναι η οριστικοποίηση, σε επίπεδο νοµού, πινάκων καθαρού 
εισοδήµατος της παραγράφου 1. 
Oι πίνακες αυτοί καταρτίζονται, µε ευθύνη των ∆ιευθύνσεων Γεωργίας, από διαθέσιµα 
λογιστικά στοιχεία γεωργικών εκµεταλλεύσεων, για όλα τα παραγόµενα γεωργικά προϊόντα 
του νοµού, µε βάση τις καθιερωµένες γεωργοοικονοµικές µεθόδους και προσκοµίζονται στην 
επιτροπή µέχρι 15 ∆εκεµβρίου κάθε έτους. Με ευθύνη του προέδρου της επιτροπής, η 
οριστικοποιηµένοι πίνακες αποστέλλονται µέχρι 31 ∆εκεµβρίου του ίδιου έτους στην επιτροπή 
της παραγράφου 2. 
[Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ.3 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ. 2 άρθ. 22 
Ν.2648/1998 (ΦΕΚ Α’ 238)] 
4. Η επιτροπή της παραγράφου 2, σε περίπτωση που δεν έχει στη διάθεσή της πίνακες της 
προηγούµενης παραγράφου ή αυτοί είναι ελλιπείς, οριστικοποιεί τις αρχικές εκτιµήσεις της. Oι 
οριστικοί αυτοί πίνακες εγκρίνονται από τον Υπουργό Oικονοµικών, ο οποίος µπορεί να τους 
τροποποιεί και µε ευθύνη του προέδρου της επιτροπής κοινοποιούνται στις νοµαρχίες και στις 
δηµόσιες οικονοµικές υπηρεσίες των νοµών. Με ευθύνη των νοµαρχών οι πίνακες αυτοί 
κοινοποιούνται σε όλους τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τις συνεταιριστικές 
οργανώσεις και τους αγροτικούς συλλόγους, µέχρι 10 Φεβρουαρίου κάθε έτους. 
[Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ.4 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ. 3 άρθ. 22 
Ν.2648/1998 (ΦΕΚ Α’ 238)] 
5. Αν από τα τηρούµενα βιβλία ή στοιχεία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, από τα οποία 
δεν εξάγεται λογιστικό αποτέλεσµα, προκύπτει καθαρό γεωργικό εισόδηµα, διαφορετικό από 
αυτό που προσδιορίζεται µε την αντικειµενική µέθοδο, λαµβάνεται υπόψη για τη φορολογία 
εισοδήµατος το κατά περίπτωση προκύπτον µεγαλύτερο εισόδηµα. 
[H παρ. 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 άρθ. 3 Ν.2390/1996 (ΦΕΚ Α’ 54)] 
6. Αν από τα στοιχεία, που προσκοµίζει ο φορολογούµενος, αποδεικνύεται ότι, εξαιτίας 
ζηµιών από γεγονότα απρόβλεπτα ή οφειλόµενα σε ανώτερη βία, δεν αποκτήθηκε εισόδηµα ή 
το αποκτηθέν είναι κατώτερο του προσδιοριζόµενου µε την αντικειµενική µέθοδο, ο 
προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας δεν λαµβάνει υπόψη ή µειώνει κατά 
περίπτωση το προκύπτον µε την αντικειµενική µέθοδο καθαρό γεωργικό εισόδηµα. 
7. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται: α) Οι λεπτοµέρειες και η 
διαδικασία εφαρµογής των διατάξεων αυτού του άρθρου. β) Η συγκρότηση της επιτροπής 
που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 2, καθώς και κάθε αναγκαία δαπάνη για την 
εφαρµογή των διατάξεων αυτού του άρθρου. Με την αρχική ή άλλη απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών ειδικά η αποζηµίωση για τον Πρόεδρο, τα µέλη και τους γραµµατείς µπορεί να 
ορίζεται κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε γενικής ή ειδικής διάταξης. 



[Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε στην περ. β) µε την παρ. 3 άρθ. 3 Ν.2390/1996 (ΦΕΚ Α’ 54)] 
8. Με αποφάσεις του οικείου νοµάρχη καθορίζονται: α) οι λεπτοµέρειες και η διαδικασία 
εφαρµογής των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 αυτού του άρθρου. β) Η συγκρότηση της 
επιτροπής που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 3.  
  
 

Άρθρο 43 

Εκπτώσεις του εισοδήµατος από γεωργικές επιχειρήσεις 
 
1. Από το καθαρό γεωργικό εισόδηµα, που προσδιορίζεται µε την αντικειµενική µέθοδο του 
άρθρου 42, εκπίπτουν: 
α) το ποσό του καταβαλλόµενου ενοικίου για εκµίσθωση της γεωργικής γης. 
β) Ποσό ίσο µε το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), της δαπάνης αγοράς καινούργιου πάγιου 
εξοπλισµού, που χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την κάλυψη αναγκών της γεωργικής 
εκµετάλλευσης, εφάπαξ κατά το χρόνο πραγµατοποίησης της δαπάνης, χωρίς δυνατότητα 
έκπτωσης αυτής, ολικά ή µερικά, σε επόµενες χρήσεις. Ειδικά για εκείνους που στην αρχή της 
φορολογούµενης χρήσεως είναι νέοι αγρότες, το παραπάνω ποσό ανέρχεται σε ποσοστό 
πενήντα τοις εκατό (50%). 
[Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε µε την παρ. 1 άρθ. 2 Ν.2520/1997 (ΦΕΚ Α’ 173)] 
2.Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι λεπτοµέρειες και η διαδικασία 
εφαρµογής, καθώς και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την αναγνώριση της συνδροµής 
των προϋποθέσεων των εκπτώσεων αυτού του άρθρου. 
 
 

Άρθρο 44 

Απαλλαγές του εισοδήµατος από γεωργικές επιχειρήσεις 
 
1. Από το καθαρό γεωργικό εισόδηµα των κατά κύριο επάγγελµα αγροτών, φυσικών 
προσώπων, απαλλάσσεται του φόρου ποσό πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχµών. Το 
ποσό αυτό ορίζεται σε ένα εκατοµµύριο (1.000.000) δραχµές, εφόσον τα παραπάνω 
πρόσωπα λαµβάνουν εξισωτικές αποζηµιώσεις. 
Ειδικά για εκείνους που στην αρχή της φορολογούµενης χρήσεως είναι νέοι αγρότες, τα 
παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) για τα πρώτα 
πέντε (5) χρόνια υποβολής φορολογικής δήλωσης και κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό 
(25%) για τα επόµενα πέντε (5) χρόνια. 
[Το τρίτο εδάφιο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 άρθ. 2 Ν.2520/1997 (ΦΕΚ Α’ 
173)] 
Η απαλλαγή αυτή παρέχεται µε την πρόσθετη προϋπόθεση ότι θα εξακολουθήσουν να είναι 
κατά κύριο επάγγελµα αγρότες για µια ακόµη δεκαετία. Σε αντίθετη περίπτωση βεβαιώνεται ο 
φόρος που δεν καταβλήθηκε. 
2. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται: 
α) Οι λεπτοµέρειες και η διαδικασία εφαρµογής των διατάξεων αυτού του άρθρου. 
β) Οι υποχρεώσεις των προσώπων της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου. 
γ) Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την αναγνώριση της συνδροµής των προϋποθέσεων 
των απαλλαγών αυτού του άρθρου. 
  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 
 

Άρθρο 45 
Εισόδηµα και απόκτησή του 

 
1. Εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδηµα που προκύπτει κάθε ένα οικονοµικό 
έτος από µισθούς, ηµεροµίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόµατα, συντάξεις και γενικά από κάθε 
παροχή που χορηγείται περιοδικά µε οποιαδήποτε µορφή είτε σε χρήµα είτε σε είδος ή άλλες 
αξίες για παρούσα ή προηγούµενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, το οποίο 
αποκτάται από µισθωτούς γενικά και συνταξιούχους. 



Οµοίως, εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες θεωρείται και το εισόδηµα που αποκτούν οι 
δικηγόροι ως πάγια αντιµισθία για την παροχή νοµικών υπηρεσιών, καθώς και το εισόδηµα 
που αποκτούν οι ξεναγοί οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 1545/ 1985 
(ΦΕΚ 91 Α'). 
Ειδικότερα, στα εισοδήµατα αυτά περιλαµβάνονται και οι ακόλουθες παροχές: 
α) η αξία των αγαθών που αντιπροσωπεύουν οι χορηγούµενες «δωροεπιταγές», 
β) η αξία των χορηγούµενων διατακτικών για την αγορά αγαθών από συµβεβληµένα 
καταστήµατα, µε την εξαίρεση των διατακτικών τροφής για εργαζόµενους µέχρι ποσού έξι (6) 
ευρώ ανά διατακτική, 
γ) το ποσό του καταβαλλόµενου ενοικίου, καθώς και του τεκµαρτού ενοικίου όπως αυτό 
προσδιορίζεται µε βάση το άρθρο 23 του Κ.Φ.Ε., για παροχή κατοικίας, 
δ) το καταβαλλόµενο ποσό για οικιακό προσωπικό, 
ε) τα επιδόµατα θέσεως και ευθύνης. 
[Το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 προστέθηκε µε την παρ.3 άρθ. 5 Ν.3296/2004 (ΦΕΚ Α’ 253)] 
2. Στην περίπτωση που το εισόδηµα καταβάλλεται ελεύθερο φόρου, εισόδηµα που υπόκειται 
σε φόρο είναι εκείνο από το οποίο, αν αφαιρεθεί ο φόρος που του αναλογεί, προκύπτει το 
χωρίς φόρο ποσό που καταβάλλεται στο δικαιούχο. 
3. Τα επιδόµατα, που καταβάλλονται στις δικαιούχους, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 1, 
2, 3 και 6 του άρθρου 63 του ν. 1892/1990, λογίζονται ως εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες, 
το οποίο αποκτάται κατά την καταβολή του. 
4. ∆εν θεωρείται εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκειται σε φόρο: 
α) Η αποζηµίωση που παρέχεται σε υπαλλήλους επιχειρήσεων και ελεύθερων 
επαγγελµατιών για δαπάνες υπηρεσίας, που τους έχει ανατεθεί, εφόσον αποδεικνύεται η 
καταβολή τους από τα σχετικά παραστατικά στοιχεία, που προβλέπονται από τις διατάξεις 
του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 
β. Οι δαπάνες που καταβάλλονται στα πρόσωπα που µετακινούνται µε εντολή του ∆ηµοσίου, 
των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' και Β' βαθµού και των λοιπών νοµικών 
προσώπων δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.∆.∆.), όπως ορίζονται µε τις διατάξεις του Ν. 2685/1999 
(ΦΕΚ 35 Α') και του Π.∆. 200/1993 (ΦΕΚ 75 Α'), καθώς και τα έξοδα κίνησης που 
καταβάλλονται στους οικονοµικούς επιθεωρητές του άρθρου 2 του Ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211 
Α'), όπως ορίζονται µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 15του Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 
40 Α'). 
[Η περ.β' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 24 άρθ. 11 Ν.2954/2001 (ΦΕΚ Α’ 255)] 
γ) Η παροχή που καταβάλλεται εφάπαξ από τα ταµεία προνοίας και τους άλλους 
ασφαλιστικούς οργανισµούς στους ασφαλισµένους και τις οικογένειές τους, το εφάπαξ 
βοήθηµα που παρέχεται σε δηµόσιους υπαλλήλους και βοηθητικό προσωπικό λόγω 
εθελουσίας εξόδου από την υπηρεσία µε παραίτηση, καθώς και τα εφάπαξ βοηθήµατα, που 
χορηγούνται σύµφωνα µε τους ν. 4153/1961 (ΦΕΚ 45 Α'), α.ν. 513/1968 (ΦΕΚ 186 Α'), ν. 
103/1975 (ΦΕΚ 167 Α') και ν. 303/1976 (ΦΕΚ 94 Α'). 
δ) Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) από τις κάθε είδους καθαρές αποδοχές, πρόσθετες 
αµοιβές, αποζηµιώσεις και συντάξεις που καταβάλλονται αναδροµικά, σε έτος µεταγενέστερο 
από το έτος στο οποίο ανάγονται, σε µισθωτούς ή συνταξιούχους µε βάση νόµο, δικαστική 
απόφαση ή συλλογική σύµβαση, καθώς και από δεδουλευµένες καθαρές αποδοχές που 
εισπράττει καθυστερηµένα ο δικαιούχος, σε έτος µεταγενέστερο από το έτος στο οποίο 
ανάγονται, λόγω έκδηλης οικονοµικής αδυναµίας του εργοδότη του και εφόσον έγινε επίσχεση 
της εργασίας από τους µισθωτούς ή αν ο εργοδότης κηρύχτηκε σε κατάσταση πτώχευσης. 
ε) Οι παρεχόµενες από αθλητικά σωµατεία ή ενώσεις αυτών αποζηµιώσεις οδοιπορικών και 
λοιπών εξόδων ταξιδίων, καθώς και παροχές διατροφής σε ερασιτέχνες αθλητές µέσα στα 
πλαίσια των διατάξεων περί φιλάθλου ιδιότητας, µέχρι ποσού ενός εκατοµµυρίου διακοσίων 
χιλιάδων (1.200.000) δραχµών ετησίως. 
[Η περ. ε' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.9 άρθρου 12 Ν.2459/1997 (ΦΕΚ Α’ 17)] 
στ) Οι αποζηµιώσεις που καταβάλλονται στους υπαλλήλους που αναφέρονται στις διατάξεις 
της παραγράφου 3 του άρθρου 58 του Ν. 1943/1991. 
[Η περ. στ' προστέθηκε µε την παρ.7 άρθ.13 Ν.2992/2002 (ΦΕΚ Α’ 54)]  
  
 

Άρθρο 46 
Χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος 

 



1. Χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από µισθωτές υπηρεσίες θεωρείται ο χρόνος που ο 
δικαιούχος απέκτησε δικαίωµα είσπραξης του. 
Ειδικά, προκειµένου για αποδοχές και συντάξεις, που καταβάλλονται σε έτος µεταγενέστερο 
από το έτος στο οποίο ανάγονται σε µισθωτούς ή συνταξιούχους, µε βάση νόµο, δικαστική 
απόφαση ή συλλογική σύµβαση, χρόνος απόκτησής τους θεωρείται ο χρόνος στον οποίο 
εισπράττονται από τους δικαιούχους. 
2. Ειδικά, για τις πρόσθετες αµοιβές και τις αποζηµιώσεις που καταβάλλονται από το ∆ηµόσιο 
και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, χρόνος απόκτησής τους είναι αυτός στον οποίο 
εισπράττονται από τους δικαιούχους. Κατ' εξαίρεση στην περίπτωση αυτήν, αν οι πρόσθετες 
αµοιβές ή οι αποζηµιώσεις καταβάλλονται στους δικαιούχους σε έτος µεταγενέστερο από το 
έτος στο οποίο ανάγονται, µε βάση νόµο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύµβαση, χρόνος 
απόκτησής τους είναι ο χρόνος στον οποίο εισπράττονται. 
3. Αν ο δικαιούχος εισπράττει καθυστερηµένα δεδουλευµένες αποδοχές, σε έτος 
µεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται, λόγω έκδηλης οικονοµικής αδυναµίας του 
εργοδότη του και εφόσον έγινε επίσχεση της εργασίας από τους µισθωτούς ή αν ο εργοδότης 
κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης, χρόνος απόκτησης αυτών των αποδοχών είναι ο 
χρόνος στον οποίο εισπράττονται. 
  
 

Άρθρο 47 
Ακαθάριστο και καθαρό εισόδηµα 

 
1. Το εισόδηµα που καθορίζεται στο άρθρο 45 αποτελεί το ακαθάριστο εισόδηµα από 
µισθωτές υπηρεσίες. 
Από αυτό το εισόδηµα εκπίπτουν: 
α) κάθε ποσό για φόρο, τέλος ή δικαίωµα υπέρ του ∆ηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου που 
βαρύνει αυτό το εισόδηµα. 
β) Οι κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταµείων, οι οποίες επιβάλλονται µε νόµο. 
2. Το ποσό που αποµένει, µετά τη διενέργεια των εκπτώσεων που ορίζονται στην 
προηγούµενη παράγραφο, αποτελεί το καθαρό εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες. 
3. Ειδικά, για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών δηµόσιων 
πολιτικών υπηρεσιών, του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού, της Μόνιµης Αντιπροσωπείας 
στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και των στρατιωτικών, που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς 
και των καταλλήλων του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών, των 
υπαλλήλων του Εθνικού Οργανισµού Μικροµεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και των 
υπαλλήλων της Πανελλήνιας Συνοµοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισµών, που 
υπηρετούν στα οικεία αντιπροσωπευτικά γραφεία τους στις Βρυξέλλες, ως καθαρό εισόδηµα 
από µισθωτές υπηρεσίες αυτού του άρθρου λαµβάνεται ποσό ίσο µε το καθαρό ποσό 
αποδοχών, τις οποίες αυτοί θα έπαιρναν αν υπηρετούσαν στο εσωτερικό. 
[Η περ.3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.10 άρθρου 12 Ν.2459/1997 (ΦΕΚ Α’ 17)] 
4. Οι διατάξεις των παρ.7,8,9,10 και 11 του άρθρου 50 εφαρµόζονται αναλόγως για τον 
προσδιορισµό του ακαθάριστου και του καθαρού εισοδήµατος από την παροχή υπηρεσιών, 
µε σχέση εξαρτηµένης εργασίος, επαγγέλµατος που κατονοµάζεται στην παρ. 1 του άρθρου 
48. 
  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ 

ΠΗΓΗ 
 
 

Άρθρο 48 

Εισόδηµα και απόκτησή του 
 

1. Εισόδηµα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελµάτων είναι οι αµοιβές από την άσκηση του 
ελευθέριου επαγγέλµατος του ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, 
ψυχολόγου, µαίας, δικηγόρου, δικολάβου, συµβολαιογράφου, άµισθου υποθηκοφύλακα, 
δικαστικού επιµελητή, αρχιτέκτονα, µηχανικού, τοπογράφου, χηµικού, γεωπόνου, γεωλόγου, 
δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δηµοσιογράφου, συγγραφέα, διερµηνέα, ξεναγού, 
µεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή 



χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή µουσικών έργων ή µουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων 
διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυµατολόγου, διακοσµητή, 
οικονοµολόγου, αναλυτή, προγραµµατιστή, ερευνητή ή συµβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή 
φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού και εµπειρογνώµονα. 
2. Στο εισόδηµα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελµάτων περιλαµβάνεται και κάθε αµοιβή 
που καταβάλλεται: 
α) Σε πραγµατογνώµονες, διαιτητές, εκκαθαριστές γενικά, ελεγκτές ανώνυµων εταιριών, 
εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές κληρονοµιών και κηδεµόνες σχολάζουσας κληρονοµίας. 
β) Σε συγγραφείς και µουσουργούς από συγγραφικά δικαιώµατα γενικά. 
γ) Σε αντιπροσώπους επαγγελµατικών οργανώσεων και ιδιώτες για τη συµµετοχή τους σε 
κάθε είδους επιτροπές ή συµβούλια, από το ∆ηµόσιο, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού 
δικαίου, σωµατεία, ιδρύµατα, συνεταιρισµούς και οργανισµούς γενική. 
δ) Στη σύζυγο ή στο σύζυγο λόγω διατροφής, η οποία επιδικάστηκε σε αυτούς ή 
συµφωνήθηκέ µε συµβολαιογραφική πράξη. Το ποσό της διατροφής που καταβάλλεται σε 
τέκνα, από οποιαδήποτε αιτία, δεν θεωρείται εισόδηµά τους. 
3. Ως εισόδηµα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελµάτων λογίζεται και κάθε εισόδηµα που 
δεν µπορεί να υπαχθεί σε κάποια από τις κατηγορίες Α' έως. Ζ' της παρ. 2 του άρθρου 4. 
4. Ως εισόδηµα από ελευθέρια επαγγέλµατα λογίζονται και οι πάσης φύσεως τόκοι που 
καταβάλλονται σε αρχιτέκτονες, µηχανικούς και τοπογράφους λόγω καθυστέρησης είσπραξης 
των αµοιβών τους για προσφερθείσες από αυτούς υπηρεσίες, που εµπίπτουν στις διατάξεις 
της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού. 
5. Ως εισόδηµα από ελευθέρια επαγγέλµατα θεωρούνται και τα εφάπαξ χρηµατικά ποσά που 
καταβάλλονται από τον Οργανισµό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας Α.Ε. βάσει κανονισµού και 
προσωπικού του από το Λογαριασµό Νεότητας στα ενήλικα τέκνα των υπαλλήλων αυτού από 
ίδια κεφάλαια. Στο εισόδηµα αυτό διενεργείται παρακράτηση φόρου κατά την καταβολή του, 
από τον Οργανισµό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας Α.Ε. και ο φόρος υπολογίζεται µε βάση την 
κλίµακα της παραγράφου 1 του άρθρου 9. Για την απόδοση του φόρου που παρακρατείται 
εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 59. 
[Η παρ. 5 προστέθηκε µε την παρ.3 άρθ.16 Ν.2443/1996] 
6. Χρόνος κτήσης του εισοδήµατος από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλµατος θεωρείται ο 
χρόνος κατά τον οποίο ο δικαιούχος εισέπραξε τούτο. Κατ' εξαίρεση, για διατροφή που 
καταβάλλεται αναδροµικά µε δικαστική απόφαση, χρόνος κτήσης της θεωρείται ο χρόνος τον 
οποίο αφορά. 
Ως είσπραξη, για την επιβολή και για την παρακράτηση του φόρου, θεωρείται και η πίστωση 
του δικαιούχου στα βιβλία του υπόχρεου για την καταβολή της αµοιβής, ύστερα από 
προηγούµενη, επί αποδείξει, αναγγελία στο δικαιούχο. Εισόδηµα από υπηρεσίες ελευθέριου 
επαγγέλµατος που αντιπροσωπεύει εργασίες δύο ή περισσότερων ετών και καταβάλλεται 
µεταγενέστερα, κατανέµεται σε ίσα µέρη για να φορολογηθεί: 
α) Στο έτος της είσπραξης και το αµέσως προηγούµενο, σε περίπτωση εργασίας δύο ετών. 
β) Στο έτος της είσπραξης και τα αµέσως δύο προηγούµενα, σε περίπτωση εργασίας τριών ή 
περισσότερων ετών. 
Ειδικά, για συγγραφείς, µουσουργούς και καλλιτέχνες ζωγράφους ή γλύπτες ή χαράκτες, το 
εισόδηµα που αποκτούν κάθε χρόνο από τα έργα της πνευµατικής τους παραγωγής 
κατανέµεται σε ίσα µέρη για να φορολογηθεί στο έτος της κτήσης του και στα τρία επόµενα 
έτη. Το ίδιο εφαρµόζεται και στην περίπτωση που προκύπτει ζηµία. 
  
 

Άρθρο 49 
Ακαθάριστο και καθαρό εισόδηµα 

 
1. Ως ακαθάριστο εισόδηµα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελµάτων λαµβάνεται το σύνολο 
των αµοιβών, που εισπράττονται από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλµατος, όπως αυτό 
προκύπτει από τα επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία που τηρεί ο φορολογούµενος,  
2. Από το ακαθάριστο εισόδηµα εκπίπτουν οι επαγγελµατικές δαπάνες που αναφέρονται στην 
παρ. 1 του άρθρου 31, µόνο εφόσον αποδεικνύεται η καταβολή τους µε νόµιµο φορολογικό 
στοιχείο και έχουν αναγραφεί στα βιβλία του υπόχρεου. 
Ειδικά οι δαπάνες συντήρησης, λειτουργίας, επισκευής, κυκλοφορίας, αποσβέσεων και 
µισθωµάτων που καταβάλλονται σε εταιρίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης για επιβατικά 
αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, που χρησιµοποιούνται για τις ανάγκες ελευθέριου 
επαγγέλµατος, εφόσον αποδεικνύεται η καταβολή τους µε νόµιµα φορολογικά στοιχεία και 



έχουν αναγραφεί στα βιβλία του υπόχρεου, εκπίπτουν κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό 
(25%) του συνολικού ύψους αυτών, µη δυνάµενο να υπερβεί ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) 
του δηλωθέντος ακαθάριστου εισοδήµατος από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελµάτων. 
[Το δεύτερο εδάφιο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 11 άρθ. 14 Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 
Α’ 17)] 
3. Εξαιρετικώς, το ακαθάριστο εισόδηµα από το έργο της πνευµατικής παραγωγής των 
συγγραφέων, των µουσουργών και των καλλιτεχνών ζωγράφων ή γλυπτών ή χαρακτών 
κατανέµεται ισοµερώς στο πρώτο έτος αποκτήσεως του εισοδήµατος από αυτό το έργο και τα 
αµέσως επόµενα τρία (3) έτη, εκτός αν ο υπόχρεος επιθυµεί να φορολογηθεί, σύµφωνα µε 
όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος. Αυτά εφαρµόζονται, επίσης, προκειµένου 
για τις κάθε είδους επαγγελµατικές δαπάνες, οι οποίες επιβαρύνουν το κόστος του έργου των 
πιο πάνω προσώπων, ανεξάρτητα από το χρόνο που πραγµατοποιήθηκαν, εκτός αν ο 
υπόχρεος επιθυµεί να φορολογηθεί, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 2. 
4. Το ποσό που αποµένει µετά τις εκπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 
αποτελεί το καθαρό εισόδηµα από υπηρεσίες ελεύθερων επαγγελµάτων. 
5. Κατ' εξαίρεση, για αµοιβές αρχιτεκτόνων και µηχανικών για τη σύνταξη µελετών και 
σχεδίων οικοδοµικών και λοιπών τεχνικών έργων, την επίβλεψη της εκτέλεσής τους, τη 
διεύθυνση εκτέλεσης (διοίκηση του έργου) και την ενέργεια πραγµατογνωµοσυνών και 
διαιτησιών σχετικών µε αυτά τα έργα, το καθαρό εισόδηµα εξευρίσκεται µε τη χρήση 
συντελεστή στις ακαθάριστες νόµιµες αµοιβές τους, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και οι 
πάσης φύσεως τόκοι υπερηµερίας λόγω καθυστέρησης στην καταβολή των πιο πάνω 
αµοιβών, ως εξής: 
α) Τριάντα οκτώ τοις εκατό (38%) για µελέτη - επίβλεψη κτιριακών έργων. Ειδικότερα, ο 
συντελεστής αυτός εφαρµόζεται σης παρακάτω κατηγορίες µελετών: 
αα) Αρχιτεκτονικές µελέτες κτιριακών έργων. 
ββ) Ειδικές αρχιτεκτονικές µελέτες (διαµόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, 
µνηµείων, αποκατάσταση - διατήρηση παραδοσιακών κτιρίων και οικισµών και τοπίου). 
γγ) Μελέτες φυτοτεχνικής διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου. 
β) Είκοσι δύο τοις εκατό (22 %) για µελέτη - επίβλεψη χωροταξικών, πολεοδοµικών, 
συγκοινωνιακών, υδραυλικών έργων και για ακαθάριστες αµοιβές από διεύθυνση εκτέλεσης 
έργου. Ειδικότερα, ο συντελεστής αυτός εφαρµόζεται στις παρακάτω κατηγορίες µελετών: 
αα) Χωροταξικές και ρυθµιστικές µελέτες. 
ββ) Πολεοδοµικές και ρυµοτοµικές µελέτες. 
γγ) Μελέτες συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδροµικών γραµµών, µικρών τεχνικών 
έργων, έργων υποδοµής αερολιµένων και κυκλοφοριακές). 
δδ) Μελέτες υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγµάτων, υδρεύσεων και 
αποχετεύσεων). 
εε) Μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας. 
στστ) Μελέτες λιµενικών έργων. 
ζζ) Μελέτες γεωργικές (γεωργοοικονοµικές - γεωργοτεχνικές εγγείων βελτιώσεων, 
γεωργοκτηνοτροφικού προγραµµατισµού, γεωργοκτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων). 
ηη) Μελέτες αλιευτικές. 
γ) Είκοσι έξι τοις εκατό (26%) για µελέτη - επίβλεψη ηλεκτροµηχανολογικών έργων. 
Ειδικότερα, ο συντελεστής αυτός εφαρµόζεται στις παρακάτω κατηγορίες µελετών: 
αα) Μελέτες µηχανολογικές - ηλεκτρολογικές - ηλεκτρονικές. 
ββ) Μελέτες οικονοµικές. 
γγ) Μελέτες κοινωνικές.  
δδ) Μελέτες µεταφορικών µέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων). 
εε) Ενεργειακές µελέτες (θερµοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, πυρηνικές). 
στστ) Μελέτες βιοµηχανιών (προγραµµατισµός - σχεδιασµός - λειτουργία). 
ζζ) χηµικές µελέτες και έρευνες.  
ηη) Χηµικοτεχνικές µελέτες. 
θθ) Μεταλλευτικές µελέτες και έρευνες. 
ιι) Μελέτες και έρευνες γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές. 
ιαια) Γεωτεχνικές µελέτες και έρευνες. 
ιβιβ) Εδαφολογικές µελέτες και έρευνες. 
ιγιγ) Μελέτες δασικές (διαχείριση δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνική διευθέτηση, 
ορεινών λεκανών χειµάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών και δασικών µεταφορικών 
εγκαταστάσεων). 



ιδιδ) Στατικές µελέτες (µελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και µεγάλων ή ειδικών 
τεχνικών έργων). 
δ) ∆εκαεπτά τοις εκατό (17%) για µελέτη - επίβλεψη τοπογραφικών έργων. Ειδικότερα, ο 
συντελεστής αυτός εφαρµόζεται σε µελέτες τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραµετρικές, 
χαρτογραφικές, κτηµατογραφικές και τοπογραφικές). 
ε) Εξήντα τοις εκατό (60%) για ακαθάριστες αµοιβές αρχιτεκτόνων και µηχανικών για τη 
προσφορά ανεξάρτητων υπηρεσιών σε οργανωµένα γραφεία µε τη χρησιµοποίηση της 
υποδοµής και της οργάνωσης των γραφείων του εργοδότη και για την ενέργεια 
πραγµατογνωµοσυνών και διαιτησιών σχετικών µε αυτά τα έργα.  
[Η περ. ε' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 άρθ. 13 Ν.2601/1998 (ΦΕΚ Α’ 81)] 
Στο κατά τα ανωτέρω προσδιοριζόµενο καθαρό εισόδηµα προστίθενται τα ποσά των 
περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 3 του επόµενου άρθρου. 
Αν από τα βιβλία και στοιχεία του υποχρέου προκύπτει ότι οι δαπάνες της χρήσης βρίσκονται 
σε προφανή δυσαναλογία µε το υπόλοιπο των ακαθάριστων αµοιβών (τεκµαρτές δαπάνες), 
που προκύπτουν από την εφαρµογή του συντελεστή, ο προϊστάµενος της δηµόσιας 
οικονοµικής υπηρεσίας προσαυξάνει το συντελεστή αυτόν κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό 
(20%). ∆εν θεωρείται ότι υπάρχει προφανής δυσαναλογία, όταν η διαφορά µεταξύ δαπανών 
που προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία και τεκµάρτών δαπανών, κατά τα ανωτέρω, είναι 
µέχρι ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) των τεκµαρτών δαπανών. 
6. Οι διατάξεις των υποπεριπτώσεων ii και ιαια' της περίπτωσης γ' της προηγούµενης 
παραγράφου ισχύουν και για τις αµοιβές των γεωλόγων µελετητών. 
[Η παρ.6 προστέθηκε µε το άρθρο 30 παρ.6 Ν.3220/2004 (ΦΕΚ Α’ 15)] 
  
 

Άρθρο 50 
Τεκµαρτός προσδιορισµός του εισοδήµατος 

 
1. Αν ο υπόχρεος δεν τηρεί τα βιβλία και στοιχεία που ορίζονται από τον Κώδικα Βιβλίων και 
Στοιχείων ή αυτά που τηρεί είναι ανεπαρκή ή ανακριβή, το ακαθάριστο και καθαρό εισόδηµα 
προσδιορίζονται τεκµαρτώς.  
2. Για τον τεκµαρτό προσδιορισµό των ακαθάριστων αµοιβών λαµβάνονται υπόψη ο χρόνος 
και ο τρόπος άσκησης του επαγγέλµατος, ο τόπος που ασκείται αυτά, η ειδικότητα, ο 
επιστηµονικός τίτλος, ο κύκλος των εργασιών, το ύψος της αµοιβής που εισπράττεται κατά 
περίπτωση, το προσωπικό το οποίο απασχολείται, τα µέσα που διαθέτονται, η πελατεία, το 
ύψος των επαγγελµατικών δαπανών και γενικά κάθε άλλο στοιχείο που προσδιορίζει την 
επαγγελµατική δραστηριότητα και απόδοση του φορολογουµένου. 
3. Για τον τεκµαρτό προσδιορισµό των καθαρών αµοιβών οι ακαθάριστες αµοιβές 
πολλαπλασιάζονται µε ειδικούς συντελεστές καθαρών αµοιβών ανάλογα µε την κατηγορία του 
επαγγέλµατος. Στις καθαρές αµοιβές που προσδιορίζονται µε τεκµαρτό τρόπο προστίθενται: 
α) οι τόκοι από συναλλακτικές πράξεις. 
β) Η αυτόµατη υπερτίµηση κεφαλαίου του ελεύθερου επαγγελµατία. 
γ) Τα ποσά που έχουν εισπραχθεί από επισφαλείς απαιτήσεις που έχούν αποσβεστεί, 
εφόσον είχαν γίνει δεκτές από τον προιστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας κατά 
τον προσδιορισµό του φορολογούµενου εισοδήµατος. 
δ) Τα ποσά που έχουν εισπραχθεί για φόρους, τέλη και εισφορές που είχαν καταβληθεί 
αχρεωστήτως, εφόσον είχαν γίνει δεκτά από τον προιστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής 
υπηρεσίας κατά τον προσδιορισµό του φορολογούµενου εισοδήµατος. 
4. Για κάθε κατηγορία επαγγέλµατος προβλέπεται ένας µοναδικός συντελεστής καθαρών 
αµοιβών, ο οποίος εφαρµόζεται στις ακαθάριστες αµοιβές. Οι συντελεστές καθαρών αµοιβών 
περιλαµβάνονται σε ειδικό πίνακα, ο οποίος καταρτίζεται µε αποφάσεις του Υπουργού 
Οικονοµικών, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση, στις 
ακαθάριστες αµοιβές των αρχιτεκτόνων και µηχανικών εφαρµόζονται οι συντελεστές που 
ορίζονται στην παράγραφο 5 του προηγούµενου άρθρου. 
Το πέµπτο και τα επόµενα εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 32, ισχύουν ανάλογα και 
για τον προσδιορισµό του καθαρού εισοδήµατος επί ελευθέριων επαγγελµάτων. 
[Η παρ.4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 20 άρθ. 4 Ν.2873/2000 (ΦΕΚ Α’ 285)] 
5. Αν από τα στοιχεία που προσκοµίζει ο φορολογούµενος, αποδεικνύεται ότι από γεγονότα 
ανώτερης βίας, οι πραγµατικές καθαρές αµοιβές είναι κατώτερες από αυτές που 
προσδιορίζονται µε την εφαρµογή του συντελεστή, οι αµοιβές αυτές µπορεί να καθορίζονται 
µε χρήση κατώτερου συντελεστή, όχι όµως κατώτερου από το µηδέν. 



6. Ειδικά, για τις αµοιβές αρχιτεκτόνων και µηχανικών από τη σύνταξη µελετών και σχεδίων 
οικοδοµικών έργων, την επίβλεψη της εκτέλεσης τους και την ενέργεια πραγµατογνωµοσύνης 
σχετικής µε αυτά τα έργα, ο τεκµαρτός προσδιορισµός του καθαρού εισοδήµατός τους γίνεται 
µε εφαρµογή του συντελεστή, ο οποίος υπολογίζεται: 
α) Στο ποσό της συµβατικής αµοιβής, για την εκπόνηση σχεδίων ή µελετών και επίβλεψη 
έργων του ∆ηµοσίου, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, δηµόσιων επιχειρήσεων ή 
εκµεταλλεύσεων, οργανισµών ή επιχειρήσεων κοινής ωφελείας και των κοινωφελών ή 
θρησκευτικών ιδρυµάτων. 
β) Στο ποσό της νόµιµης αµοιβής, για τις υπόλοιπες περιπτώσεις. 
7-11. [Οι παρ.7-11 καταργήθηκαν µε την παρ. 8 άρθ. 7 Ν.3091/2002 (ΦΕΚ Α’ 330)]  
 
 

Άρθρο 51 
 
[Το άρθρο 51 καταργήθηκε µε την παρ.8 άρθ.7 Ν.3091/2002 (ΦΕΚ Α’ 330)] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ 

 
 

Άρθρο 52 
Προκαταβολή του φόρου 

 
1. Με βάση τη δήλωση του άρθρου 61 και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης του άρθρου 74 
βεβαιώνεται ποσό ίσο µε το πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) του φόρου που προκύπτει από 
τους βεβαιωτικούς αυτούς τίτλους για το φόρο που αναλογεί στο εισόδηµα του διανυόµενου 
οικονοµικού έτους. 
[Τo πρώτο εδάφιο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.9 άρθ. 3 Ν. 2579/1998 (ΦΕΚ Α’ 
31)]  
Αν στους βεβαιωτικούς αυτούς τίτλους περιλαµβάνονται και εισοδήµατα για τα οποία ο φόρος 
παρακρατείται στην πηγή ή καταβάλλεται κατά τις διατάξεις των επόµενων παραγράφων, ο 
φόρος που παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε για τα εισοδήµατα αυτά εκπίπτει από το φόρο 
που πρέπει να βεβαιωθεί κατά το προηγούµενο εδάφιο. Αν το εισόδηµα µε βάση το οποίο 
ενεργείται η βεβαίωση του φόρου προσδιορίζεται κατά τρόπο τεκµαρτό, ο φόρος που 
αναλογεί στο τεκµαρτό αυτό εισόδηµα λαµβάνεται υπόψη για τον προσδιορισµό του ποσού 
που πρέπει να βεβαιωθεί κατά το άρθρο αυτό. Όταν υποβάλλεται δήλωση για πρώτη φορά το 
προς βεβαίωση ποσό της παραγράφου αυτής περιορίζεται στο µισό.  
Για την καταβολή του φόρου της βεβαίωσης αυτής εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της 
παραγράφου 9 του άρθρου 9. 
[Το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 7 άρθ. 6 
Ν.3091/2002 (ΦΕΚ Α’ 330)] 
2. Οι διατάξεις του πρώτου και του τέταρτου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου δεν 
εφαρµόζονται όταν: 
α) Το ποσό που πρέπει να βεβαιωθεί δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) δραχµές. 
[Η περ.α' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.22 άρθ. 3 Ν.2873/2000 (ΦΕΚ Α’ 285)] 
β) Στους βεβαιωτικούς τίτλους περιλαµβάνονται µόνο εισοδήµατα από µισθωτές υπηρεσίες 
γενικά και από ιδιοκατοίκηση.  
[Η περ.β' της παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.6 άρθ. 6 Ν.3091/2002 (ΦΕΚ Α’ 
330)]  
3. Αν δεν υποβληθεί δήλωση, ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας 
προβαίνει στη βεβαίωση του προκαταβλητέου ποσού φόρου, µε βάση την υπάρχουσα 
εγγραφή για το εγγύτερο, πριν από την παράλειψη υποβολής της δήλωσης οικονοµικό έτος, 
εφόσον διαπιστώνεται ότι ο υπόχρεος εξακολουθεί να αποκτά το εισόδηµα. 
4. Ειδικά, για τους αρχιτέκτονες και τους µηχανικούς ο προκαταβλητέος φόρος υπολογίζεται 
ως εξής: 



α) Σε τέσσερα τοις εκατό (4%) της νόµιµης αµοιβής για εκπόνηση µελετών και σχεδίων που 
αναφέρονται στις περιπτώσεις β' και δ' της παραγράφου 5 του άρθρου 49.  
[Η περ.α' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.17 άρθ. 6 Ν.2338/1996 (ΦΕΚ Α’ 43)] 
β) Σε δέκα τοις εκατό (10%) της νόµιµης αµοιβής για εκπόνηση µελετών και σχεδίων που 
αφορούν οποιασδήποτε άλλης φύσης έργα και για την επίβλεψη της εκτέλεσης αυτών, καθώς 
και των έργων της προηγούµενης περίπτωσης και της ενέργειας πραγµατογνωµοσύνης κ.λ.π. 
για τα έργα αυτά. 
Εξαιρετικά, για αµοιβές αρχιτεκτόνων και µηχανικών για την επίβλεψη της εκτέλεσης κάθε 
είδους τεχνικών έργων που ορίζονται στις προηγούµενες περιπτώσεις, ο προκαταβλητέος 
φόρος επιβάλλεται πριν από τη θεώρηση των οικείων εργασιών από την αρµόδια αρχή στο 
ποσό της αµοιβής επίβλεψης του δικαιούχου, όπως αυτή κατατίθεται στο Τεχνικό 
Επιµελητήριο της Ελλάδας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 242/1984 (ΦΕΚ 
96 Α') και προκειµένου για εκπόνηση µελετών ή σχεδίων και επίβλεψη έργων του ∆ηµοσίου, 
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και των κοινωφελών ή θρησκευτικών ιδρυµάτων, ο 
προκαταβλητέος φόρος κατά τα ποσοστά της παραγράφου αυτής, υπολογίζεται στο ποσό της 
συµβατικής αµοιβής. Το ποσό του φόρου, που προκύπτει κατά τα οριζόµενα στην παρούσα, 
αποδίδεται στη δηµόσια οικονοµική υπηρεσία της περιφέρειας, όπου βρίσκεται η 
επαγγελµατική έδρα του δικαιούχου των αµοιβών αρχιτέκτονα ή µηχανικού µε την υποβολή 
δήλωσης πριν από τη θεώρηση των σχεδίων ή µελετών ή από τη χορήγηση της σχετικής 
άδειας από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ηµοσίου. 
Η δήλωση αυτή περιλαµβάνει το ονοµατεπώνυµο του δικαιούχου της αµοιβής, τη διεύθυνση 
του, τη νόµιµη ή συµβατική κατά περίπτωση αµοιβή, τον προκαταβλητέο φόρο, την αρµόδια 
για τη φορολογία δηµόσια οικονοµική υπηρεσία του ίδιου και εκείνου που του ανέθεσε τη 
σύνταξη της µελέτης ή των σχεδίων ή την επίβλεψη, πλην των περιπτώσεων που την 
ανάθεση έκανε το ∆ηµόσιο. Η υπηρεσία του ∆ηµοσίου που είναι αρµόδια για τη θεώρηση των 
σχεδίων ή µελετών ή για τη χορήγηση της άδειας, απαγορεύεται να προβεί στη θεώρηση ή 
στη χορήγηση της άδειας, αν δεν καταβληθεί προηγουµένως στη δηµόσια οικονοµική 
υπηρεσία το οφειλόµενο ποσό του προκαταβλητέου φόρου. Η καταβολή αποδεικνύεται µε την 
προσκόµιση του οικείου τριπλότυπου της αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας. Με 
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης, όπως και κάθε άλλη 
σχετική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής. 
5. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί: 
α) Να ορίζεται, όπως για εισόδηµα από εµπορία καπνού σε φύλλα αντί για την προκαταβολή 
σε ποσό ίσο µε το µισό του φόρου που αναλογεί στο εισόδηµα του προηγούµενου 
οικονοµικού έτους, προκαταβάλλεται για το φόρο του εισοδήµατος του οικονοµικού έτους που 
έχει αρχίσει, πριν από την έκδοση από τον αρµόδιο προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής 
υπηρεσίας της άδειας µεταφοράς ή µεταβίβασης του καπνού, ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) 
στην αξία του τιµολογίου των εξαγόµενων στην αλλοδαπή και ένα τοις εκατό (1 %) στα 
πωλούµενα στο εσωτερικό καπνά σε φύλλα. 
β) Να ορίζεται, όπως η προκαταβολή υπολογίζεται µε άλλο τρόπο, καθώς και κάθε άλλη 
λεπτοµέρεια αναγκαία για την εφαρµογή του άρθρου αυτού. 
  
 

Άρθρο 53 

 
Μείωση του προκαταβλητέου φόρου 1. Σε περίπτωση που τυχόν µειωθεί το εισόδηµα κατά 
ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) και πάνω, ο φορολογούµενος δικαιούται να ζητήσει µε 
αίτησή του τη µείωση του φόρου που βεβαιώθηκε κατά τις διατάξεις του προηγούµενου 
άρθρου. Η αίτηση υποβάλλεται µέχρι το τέλος του µήνα Σεπτεµβρίου του οικονοµικού έτους 
στο οποίο έγινε η βεβαίωση και αφορά το ποσά του φόρου για τις δόσεις που δεν έγιναν 
ληξιπρόθεσµες κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης. Κατά την εκτίµηση της µείωσης του 
εισοδήµατος από εµπορικές γενικά επιχειρήσεις ή από γεωργικές εκµεταλλεύσεις ή από την 
άσκηση του ελευθέριου επαγγέλµατος, λαµβάνονται ενδεικτικά υπόψη: 
α) Το ποσό των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης στην τρέχουσα διαχειριστική περίοδο, 
συγκρινόµενο µε τα ακαθάριστα έσοδα της αντίστοιχης περιόδου του προηγούµενου 
διαχειριστικού έτους. 
β) Το ποσοστό των δαπανών και εξόδων διαχείρισης επί των ακαθάριστων εσόδων της 
τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου σε σύγκριση µε το αντίστοιχο ποσοστό της προηγούµενης 
διαχειριστικής περιόδου. 



γ) Οι ουσιώδεις µεταβολές που τυχόν επήλθαν στους παράγοντες διαµόρφωσης του µικτού 
κέρδους της επιχείρησης κατά την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο σε σχέση µε την 
προηγούµενη. 
δ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο πολύ πιθανολογείται µείωση του κέρδους της τρέχουσας 
χρήσης. 
2. Ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας προβαίνει στην επαλήθευση της 
αίτησης που του υποβλήθηκε και υποχρεούται, µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από την 
υποβολή της, να ανακοινώσει στο φορολογούµενο τα αποτελέσµατα του ελέγχου. Αν 
διαπιστώσει ότι το εισόδηµα µειώθηκε πραγµατικά κατά το ποσοστό της προηγούµενης 
παραγράφου, ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας προβαίνει στην έκπτωση 
ανάλογου, µε τη µείωση που επήλθε, ποσού φόρου από τις επόµενες δόσεις που οφείλονται. 
3. Αν περάσει άπρακτη η προθεσµία της προηγούµενης παραγράφου, ο φορολογούµενος 
δικαιούται όπως τις από τη λήξη της προθεσµίας και µετά απαιτητές δόσεις του φόρου, 
καταβάλλει µειωµένες κατά το ποσοστό της µείωσης των εισοδηµάτων του, όπως αυτό 
αναφέρεται στην αίτησή του που υπέβαλε για το σκοπό αυτόν, µε επιφύλαξη να καταβάλει τον 
τυχόν επιπλέον οφειλόµενο φόρο κατά τον έλεγχο της δήλωσης και την οριστική εκκαθάριση 
του. 
4. Αν γίνει νέα εκκαθάριση λόγω υποβολής τροποποιητικής δήλωσης, εφόσον µειωθεί ο 
φόρος µειώνεται αναλόγως και η προκαταβολή του φόρου. 
[Η παρ.4 προστέθηκε µε την παρ. 23 άρθ. 3 Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ Α’ 285)] 
  
  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 

 
 

Άρθρο 54 
Παρακράτηση φόρου στο εισόδηµα από κινητές αξίες 

 
1. Στα διανεµόµενα κέρδη των ηµεδαπών ανώνυµων εταιριών, µε τη µορφή µερισµάτων, 
προµερισµάτων, αµοιβών και ποσοστών, εκτός µισθού, των µελών του διοικητικού 
συµβουλίου και των διευθυντών, καθώς και των αµοιβών εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, 
ουδεµία παρακράτηση φόρου ενεργείται, ως φορολογούµενα τα εισοδήµατα αυτά στο όνοµα 
του νοµικού προσώπου.  
2. Στα εισοδήµατα της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 24 ενεργείται 
παρακράτηση φόρου µε συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%), εξαντλουµένης της 
φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου για τα εισοδήµατα αυτά. 
[Η παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.11 άρθ. 3 Ν.2579/1998 (ΦΕΚ Α’ 31)] 
3. Στα εισοδήµατα της περίπτωσης η της παραγράφου 1 του άρθρου 24 ενεργείται 
παρακράτηση φόρου µε συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Με την παρακράτηση του 
φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για το εισοδήµατα αυτά. 
4. Στα λοιπά εισοδήµατα των άρθρων 24 και 25 ενεργείται παρακράτηση, έναντι του φόρου 
που αναλογεί, µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), επιφυλασσόµενων των διατάξεων του 
άρθρου 12 του παρόντος. 
Εξαιρετικά, για αµοιβές µελών διοικητικού συµβουλίου και τόκους από ιδρυτικούς τίτλους και 
προνοµιούχες µετοχές, που εκπίπτουν σύµφωνα µε τις διατάξεις των περιπτώσεων α', β' και 
γ' της παραγράφου 6 του άρθρου 105 από τα ακαθάριστα έσοδα, καθώς και για τα 
εισοδήµατα των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 25 ενεργείται παρακράτηση φόρου ως 
ακολούθως: α) Με συντελεστή σαράντα τοις εκατό (40%) εφόσον τα εισοδήµατα προέρχονται 
από ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες των οποίων οι µετοχές δεν είναι εισηγµένες στο 
Χρηµατιστήριο Αθηνών ή ηµεδαπές ανώνυµες τραπεζικές εταιρίες, ανεξάρτητα αν οι µετοχές 
αυτών είναι εισηγµένες ή όχι στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.  
β) Με συντελεστή τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) εφόσον τα εισοδήµατα προέρχονται από 
ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες των οποίων οι µετοχές κατά την έναρξη της διαχειριστικής 
περιόδου είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών µε εξαίρεση τις τραπεζικές. Με την 
παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου για τα εισοδήµατα 
αυτά. 
[Τα τρία τελευταία εδάφια της παρ.4 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ. 12 άρθ. 3 
Ν.2579/1998 (ΦΕΚ Α’ 31)] 
5. Η παρακράτηση φόρου ενεργείται: 



α) Για εισοδήµατα από αµοιβές µελών διοικητικού συµβουλίου, τόκους από ιδρυτικούς τίτλους 
και προνοµιούχες µετοχές, που εκπίπτουν, σύµφωνα µε τις διατάξεις των περιπτώσεων α', β' 
και γ' της παρ. 6 του άρθρου 105 από τα ακαθάριστα έσοδα, καθώς και για τα εισοδήµατα της 
παρ. 5 του άρθρου 25, κατά την καταβολή ή την εγγραφή τους σε πίστωση του δικαιούχου. 
[Η περ. α' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 5 άρθ. 16 Ν.2459/1997] 
β) Για τα εισοδήµατα της περίπτωσης στ' της παρ. 1 του άρθρου 24, κατά την καταβολή ή την 
εγγραφή τους σε πίστωση του δικαιούχου ή της εγγραφής αυτών στον οικείο λογαριασµό των 
βιβλίων της ασφαλιστικής εταιρίας. 
γ) Για τα εισοδήµατα της παρ. 2 του άρθρου 25 κατά την καταβολή ή την εγγραφή τους σε 
πίστωση του δικαιούχου και το αργότερο µέσα σε ένα (1) µήνα από την έγκριση από τη γενική 
συνέλευση των µετόχων. 
δ) Για εισοδήµατα από οµολογίες και χρεόγραφα των ηµεδαπών νοµικών προσώπων 
δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και από κινητές αξίες γενικά αλλοδαπής προέλευσης, 
κατά την εξαργύρωση των τοκοµεριδίων η της εισπράξεως των µερισµάτων από το δικαιούχο. 
ε) Για τόκους, από την καταβολή τους ή την εγγραφή τους στα βιβλία του οφειλέτη σε 
πίστωση του δανειστή. 
Εξαιρετικά, αν ο οφειλέτης τόκων είναι φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν ασκεί επιχείρηση ή 
ελεύθερο επάγγελµα, δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου. Στην περίπτωση αυτή, ο 
δικαιούχος του εισοδήµατος των τόκων έχει υποχρέωση να αποδώσει τον αναλογούντα φόρο 
εισοδήµατος είκοσι τοις εκατό (20%) στην αρµόδια για τη φορολογία του δηµόσια οικονοµική 
υπηρεσία, µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του επόµενου µήνα, από αυτόν µέσα στον οποίο 
έγινε η καταβολή των τόκων. 
[Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε στην περ. ε' µε την παρ.2 άρθ.17 Ν.2459/1997 (ΦΕΚ Α’ 17)] 
στ. Για τα εισοδήµατα της περίπτωσης η της παραγράφου 1 του άρθρου 24, κατά το χρόνο 
λήξης έκαστης σύµβασης ή κατά την καταβολή τους εφόσον αυτό συµφωνείται να γίνει πριν 
από το χρόνο λήξης της σύµβασης. 
6. Υπόχρεος σε παρακράτηση φόρου ορίζεται: 
α) Για τα εισοδήµατα των περιπτώσεων α', β' και γ' της προηγούµενης παραγράφου, η 
ηµεδαπή ανώνυµη εταιρία που τα καταβάλλει. 
β) Για τα εισοδήµατα της περίπτωσης δ' της προηγούµενης παραγράφου, αυτός που ενεργεί 
στην Ελλάδα την εξαργύρωση ή την καταβολή τους. 
γ) Για τα εισοδήµατα της περίπτωσης ε' της προηγούµενης παραγράφου, ο χρεώστης που 
καταβάλλει τους τόκους, 
δ) Για τα εισοδήµατα της περίπτωσης στ της προηγούµενης παραγράφου, το πρόσωπο που 
τα καταβάλλει.  
[Η περ. δ' προστέθηκε µε την παρ.5 αρθ. 16 Ν.2459/1997 (ΦΕΚ Α’ 17)] 
  
 

Άρθρο 55 
Παρακράτηση φόρου στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις 

 
1. Στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις η παρακράτηση του φόρου ενεργείται ως εξής: 
α) Στα εισοδήµατα της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 28 µε συντελεστή 
είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), που καταβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2007 και µετά. 
Ειδικά, στα εισοδήµατα του προηγούµενου εδαφίου, που καταβάλλονται από την 1η 
Ιανουαρίου 2005, ο συντελεστής παρακράτησης ορίζεται σε τριάντα δύο τοις εκατό (32%) και 
για τα ίδια εισοδήµατα που καταβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2006 έως την 31η 
∆εκεµβρίου του ίδιου έτους, ο συντελεστής αυτός ορίζεται σε είκοσι εννέα τοις εκατό (29%). 
Για τα αναφερόµενα πιο πάνω εισοδήµατα, τα οποία καταβάλλονται ή µε τα οποία 
πιστώνονται οι δικαιούχοι µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2004, ο συντελεστής παρακράτησης 
ορίζεται σε τριάντα πέντε τοις εκατό (35%). 
Ο φόρος παρακρατείται από την ανώνυµη εταιρία ή την εταιρία περιορισµένης ευθύνης κατά 
την καταβολή των µισθών και για την απόδοσή του εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 59. Με την παρακράτηση του πιο πάνω φόρου εξαντλείται η 
φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τους µισθούς που λαµβάνουν. 
[Το πρώτο εδάφιο της περ.α' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από τα τρία πρώτα εδάφια µε την 
παρ.1 άρθ.7 Ν.3296/2004 (ΦΕΚ Α’ 253)] 
β) Στα εισοδήµατα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών 
δηµόσιων, δηµοτικών, κοινοτικών ή λιµενικών προσόδων µε συντελεστή τρία τοις εκατό (3%) 
που υπολογίζεται στην αξία του κατασκευαζόµενου έργου ή του µισθώµατος. Υπόχρεος σε 



παρακράτηση ορίζεται το ∆ηµόσιο γενικά και κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ενεργεί 
εκκαθάριση ή καταβολή για τις περιπτώσεις αυτές. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν 
παρακρατήθηκε ο φόρος, τότε αυτός αποδίδεται µε δήλωση του δικαιούχου της αµοιβής κατά 
τα οριζόµενα στο άρθρο 60. 
γ) Στα εισοδήµατα αντιπροσώπων, πρακτόρων, µεσιτών κ.λ.π. από αµοιβές ή προµήθειες για 
τη σύναψη σύµβασης προµήθειας από αλλοδαπά εργοστάσια ή αλλοδαπούς οίκους 
οποιασδήποτε φύσης υλικού, µε συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) που υπολογίζεται 
στο ποσό της αµοιβής ή της προµήθειας τους. Το ∆ηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου 
δικαίου και οι τράπεζες υποχρεούνται να παρακρατούν το φόρο κατά την εκκαθάριση ή 
καταβολή των αµοιβών ή προµηθειών. 
Σε περίπτωση που η αµοιβή ή προµήθεια αποστέλλεται µε έµβασµα ή επιταγή απευθείας στο 
όνοµα του αντιπροσώπου, προκειµένου να διενεργηθεί η πιο πάνω παρακράτηση από τις 
τράπεζες ο αντιπρόσωπος οφείλει να υποβάλλει σχετική δήλωση σ' αυτές µε την οποία να 
γνωρίζει ότι το ποσό του εµβάσµατος ή της επιταγής αποτελεί ή όχι προµήθεια. Ειδικά αν η 
προµήθεια αντιπροσώπου κατατίθεται από τον ξένο οίκο σε τραπεζικό λογαριασµό του στην 
αλλοδαπή, τότε ο φόρος αυτός αποδίδεται µε δήλωση του δικαιούχου της αµοιβής κατά τα 
οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 60 µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του επόµενου 
µήνα από την έκδοση του σχετικού παραστατικού στοιχείου. 
[Τα τελευταία εδάφια της περ. γ' προστέθηκαν µε την παρ.14 άρθ.3 Ν.2579/1998 (ΦΕΚ Α’ 31)] 
δ) Στην επιχειρηµατική αµοιβή, που θεωρείται ότι καταβάλλεται στους διαχειριστές εταίρους 
των εταιριών περιορισµένης ευθύνης κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 109, µε 
συντελεστή «είκοσι τοις εκατό (20%) πλέον τελών χαρτοσήµου και εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. 
(1,20%). Η παρακράτηση των πιο πάνω ποσών από την εταιρία περιορισµένης ευθύνης 
ενεργείται κατά το χρόνο έγκρισης του ισολογισµού της και σε περίπτωση µη έγκρισής του, 
εντός τριών (3) µηνών από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης, κατά το χρόνο που λήγει το 
τρίµηνο αυτό). 
[Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 καταργήθηκε για διαχειριστικές περιόδους εταιριών 
περιορισµένης ευθύνης που αρχίζουν από 1 Ιανουαρίου 2003 και µετά.(παρ. 3 άρθ. 9 
Ν.3091/2002 (ΦΕΚ Α’ 330)] 
ε) ∆ηµόσιες υπηρεσίες, οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά νοµικά πρόσωπα 
δηµοσίου δικαίου, κοινωφελή ιδρύµατα, οργανισµοί και επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, 
δηµόσιες επιχειρήσεις, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύµατα ή πιστωτικοί οργανισµοί, 
συνεταιρισµοί και ενώσεις τους, σύλλογοι γενικά και ενώσεις προσώπων ανεξάρτητα από το 
σκοπό τους, καθώς και επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελµατίες, που τηρούν βιβλία 
δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όταν για την επαγγελµατική 
τους εξυπηρέτηση ή για την εκτέλεση του σκοπού τους καταβάλλουν σε τρίτους, εκτός από τα 
πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 186/1992, προµήθειες, 
µεσιτείες, αµοιβές ή άλλες κάθε είδους παροχές µη έµµισθης υπηρεσίας, ενοίκια αυτοκινήτων, 
µηχανηµάτων ή άλλων κινητών πραγµάτων, εφόσον σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ορίζεται 
από το π.δ. 186/1992 η έκδοση θεωρηµένου αποδεικτικού στοιχείου από το δικαιούχο των 
αµοιβών αυτών, οφείλουν να παρακρατούν κατά την καταβολή της αµοιβής φόρο, ο οποίος 
υπολογίζεται µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό αυτής. Εξαιρούνται 
από την παρακράτηση οι προµήθειες που καταβάλλονται από ασφαλιστικές εταιρίες στους 
νόµιµους αντιπροσώπους ή εξουσιοδοτηµένους γενικούς ή απλούς πράκτορές τους. 
Επίσης, σε παρακράτηση φόρου είκοσι τοις εκατό (20%) υπόκειται το ακαθάριστο ποσό της 
αποζηµίωσης που καταβάλλει ο εκµισθωτής στο µισθωτή, σε περίπτωση καταγγελίας της 
σύµβασης εµπορικής µίσθωσης ακινήτου, µε βάση νόµο ή µετά από δικαστική απόφαση ή 
µετά από συµφωνία µεταξύ των διαδίκων που παραιτήθηκαν της σχετικής δίκης. 
[Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε µε την παρ.11 άρθ. 5 Ν.2753/1999 (ΦΕΚ Α’ 249)]  
στ) ∆ηµόσιες υπηρεσίες, οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωφελή ιδρύµατα και νοµικά 
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου γενικά, κατά την προµήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής 
υπηρεσιών από επιχειρήσεις, υποχρεούνται όπως, κατά την καταβολή ή την έκδοση της 
σχετικής εντολής πληρωµής της αξίας αυτών, παρακρατούν φόρο εισοδήµατος, ο οποίος 
υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών µε συντελεστή ως 
ακολούθως: 
[Η πρώτη περίοδος της περ. στ' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 άρθ. 15 
Ν.2992/2002 (ΦΕΚ Α’ 54)]  
αα) ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για τα υγρά καύσιµα και τα προϊόντα καπνοβιοµηχανίας 
(τσιγάρα). 



[Η υποπερ. αα' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 11 άρθ. 6 Ν.2338/1996 (ΦΕΚ Α’ 
43)] 
ββ) ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα λοιπά αγαθά και 
γγ) ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) για την παροχή υπηρεσιών. 
Εξαιρούνται από την παρακράτηση φόρου οι υπόχρεοι του πρώτου εδαφίου: 
αα) όταν προµηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες και δεν απαιτείται σύµβαση, 
εφόσον η καθαρή αξία αυτών, κατά συναλλαγή, δεν υπερβαίνει το ποσό των πενήντα 
χιλιάδων (50.000) δραχµών, 
ββ) όταν λαµβάνουν υπηρεσίες ή προµηθεύονται ηλεκτρικό ρεύµα, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, 
τηλεγραφήµατα, γραµµατόσηµα, φωταέριο, νερό και εισιτήρια γενικά, 
γγ) όπου προβλέπεται παρακράτηση ή προκαταβολή φόρου από άλλη διάταξη για το ίδιο 
έσοδο και 
δδ) όταν προµηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες από τις πολεµικές βιοµηχανίες 
ΕΑΒ, ΕΒΟ, ΠΥΡΚΑΛ και ΕΛΘΟ, καθώς και από το Κέντρο Επιχειρηµατικής Πολιτιστικής 
Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) και την Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας (ΑΝ.Ε.Μ.). 
[Η υποπερ. δδ' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.13 άρθ.4 Ν.2873/2000 (ΦΕΚ Α’ 
285)]  
Επίσης, εξαιρούνται από την υποχρέωση παρακράτησης φόρου οι: αα) ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε. και οι θυγατρικές της επιχειρήσεις, για τα αγαθά που προµηθεύονται ή τις 
υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτές. ββ) Καταστήµατα Αφορολόγητων Ειδών Α.Ε. για τα 
εµπορεύσιµα αγαθά που προµηθεύονται. γγ) ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. για 
τα αγαθά που προµηθεύεται ή τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτή και δδ) ∆ηµόσια 
Επιχείρηση Πετρελαίου Α.Ε., οι θυγατρικές της επιχειρήσεις, καθώς και οι θυγατρικές των 
θυγατρικών. 
ζ) Στα εισοδήµατα που προέρχονται από αµοιβές ή προµήθειες λόγω διαµεσολάβησης για 
πώληση µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων, µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), που 
υπολογίζεται στο ποσό της αµοιβής ή προµήθειας του δικαιούχου. Οι Α.Ε. ∆ιαχειρίσεως 
αµοιβαίων κεφαλαίων υποχρεούνται να παρακρατούν το φόρο κατά την καταβολή των 
προµηθειών ή αµοιβών. 
η) Οι µισθοί και λοιπές αµοιβές που καταβάλλει η εταιρία περιορισµένης ευθύνης σε 
διαχειριστές εταίρους αυτής, λόγω παρεχόµενων σε αυτήν υπηρεσιών, δεν υπόκεινται σε 
παρακράτηση φόρου. Για τα πιο πάνω ποσά, το νοµικό πρόσωπο υποχρεούται, έναντι του 
οφειλόµενου φόρου επί της επιχειρηµατικής αµοιβής, να καταβάλλει στο ∆ηµόσιο φόρο που 
υπολογίζεται µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), πλέον τελών χαρτοσήµου ένα τοις εκατό 
(1 %). Για την απόδοση του φόρου αυτού εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
59. Ο φόρος της περίπτωσης αυτής εκπίπτει από τον παρακρατούµενο, σύµφωνα µε την 
περίπτωση δ', φόρο και το προκύπτον χρεωστικό υπόλοιπο καταβάλλεται εφάπαξ, σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 60. Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο επιστρέφεται). 
[Η περίπτωση η' της παραγράφου 1 καταργείται για διαχειριστικές περιόδους εταιριών 
περιορισµένης ευθύνης που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 2003 και µετά (παρ. 3 άρθ. 9 
Ν.3091/2002 (ΦΕΚ Α’ 330)] 
  
 

Άρθρο 56 
Παρακράτηση φόρου στο εισόδηµα από γεωργικές επιχειρήσεις 

 
[Το άρθρο 56 καταργήθηκε µε την παρ. 4 άρθ. 5 Ν.3296/2004 (ΦΕΚ Α’ 253)] 
 
 

Άρθρο 57 
Παρακράτηση φόρου στο εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες 

 
1. Στο εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες ο φόρος παρακρατείται από εκείνον που απασχολεί 
κατά σύστηµα έµµισθο ή ηµεροµίσθιο προσωπικό είτε καταβάλλει συντάξεις, επιχορηγήσεις 
και κάθε άλλη παροχή. Η παρακράτηση ενεργείται κατά την καταβολή και ο φόρος 
υπολογίζεται ως εξής: 
α) Με βάση την κλίµακα (α) της παραγράφου 1, καθώς και το πρώτο και τρίτο εδάφιο της 
παραγράφου 2 του άρθρου 9, στους αµειβόµενους µε µηνιαίο µισθό, τους συνταξιούχους και 
τους αµειβόµενους µε ηµεροµίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες µε σχέση µίσθωσης 
εργασίας πάνω από ένα έτος στον ίδιο εργοδότη ή µε σχέση µίσθωσης εργασίας αορίστου 



χρόνου, µετά από προηγούµενη αναγωγή του µισθού ή της σύνταξης ή του ηµεροµισθίου ή 
της αµοιβής που ορίζεται µε άλλη βάση, σε ετήσιο καθαρό εισόδηµα. 
[Η περ. α΄ τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 5 άρθ. 9 Ν.3091/2002 (ΦΕΚ Α’ 330)] 
β) Στους αµειβόµενους µε ηµεροµίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισµένου χρόνου 
αλλά διάρκειας µικρότερης από ένα έτος, µε συντελεστή στο ακαθάριστο ποσό του 
ηµεροµισθίου, ο οποίος ορίζεται σε τρία τοις εκατό (3%) για ηµεροµίσθιο πάνω από οκτώ 
χιλιάδες (8.000) δραχµές. 
[Η περ. β' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.17 άρθ. 3 Ν.2873/2000 (ΦΕΚ Α’ 285)] 
γ) Στις καθαρές αµοιβές για υπερωριακή εργασία, επιχορηγήσεις, επιδόµατα και σε κάθε 
άλλου είδους πρόσθετες αµοιβές ή παροχές, οι οποίες καταβάλλονται τακτικά ή έκτακτα και 
δεν συντελλόνται µε τις τακτικές αποδοχές, µε συντελεστή, ο οποίος ορίζεται σε είκοσι τοις 
εκατό (20%). Ειδικά σε περίπτωση πολλαπλής απασχόλησης των ωροµίσθιων καθηγητών 
κάθε ειδικότητας, από τους εργοδότες εκτός από εκείνον που καταβάλλει τις µεγαλύτερες 
αποδοχές, µηνιαίως, µε συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%). 
[Η περ. γ' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 άρθ. 5 Ν.2892/2001] 
δ) Στα εισοδήµατα που καταβάλλονται αναδροµικά, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 46, 
µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο καταβαλλόµενο ποσό, ανεξάρτητα από το έτος στο 
οποία ανάγονται για να φορολογηθούν τα εισοδήµατα αυτά. 
ε) Στο καθαρό ποσό των συντάξεων ή άλλων παροχών παρόµοιας φύσης, που 
καταβάλλονται από ταµεία επικουρικά, µετοχικά, αρωγής ή αλληλοβοήθειας, και δεν 
εµπίπτουν στις διατάξεις της περίπτωσης α', ο φόρος υπολογίζεται ως εξής: 
αα) Με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%), αν το καθαρό ποσό της παροχής δεν υπερβαίνει τα 
δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ ετησίως. 
ββ) Με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), αν το καθαρό ποσό της παροχής υπερβαίνει 
ετησίως τα δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ και µέχρι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια 
(4.500) ευρώ. 
γγ) Με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%), αν το καθαρό ποσό της παροχής υπερβαίνει 
τα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) ευρώ ετησίως. 
[Οι υποπερ. αα' και ββ' τίθενται όπως τροποποιήθηκαν µε την παρ.5 άρθ. 5 Ν.3296/2004 
(ΦΕΚ Α’ 253)] 
στ) Στις αµοιβές των αξιωµατικών και του κατώτερου πληρώµατος του εµπορικού ναυτικού 
για τις υπηρεσίες που παρέχουν σε εµπορικά πλοία, καθώς και για τις αµοιβές του ιπτάµενου 
προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας, µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 
9. 
[Η περ.στ΄ τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 6 άρθ. 9 Ν.3091/2002 (ΦΕΚ Α’ 330)] 
[Οι περ.α' γ' δ' και ε' τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ. 16 άρθ. 3 Ν.2579/1998 
(ΦΕΚ Α’ 31)] 
Ο φόρος που παρακρατείται σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτής της παραγράφου µειώνεται κατά 
ποσοστό ενάµισι τοις εκατό (1,5 %) κατά την παρακράτησή του. 
[Το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 10 άρθ. 1 
Ν.3296/2004 (ΦΕΚ Α’ 253)] 
2. Για την εφαρµογή των πιο πάνω διατάξεων ισχύουν, κατά περίπτωση και οι διατάξεις των 
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7, καθώς και του άρθρου 59. 
3. Στο µηνιαίο εισόδηµα από αµοιβές για υπηρεσία ενεργού εφηµερίας, µεικτής εφηµερίας και 
εφηµερίας ετοιµότητας, που αποκτούν οι ιατροί που είναι ενταγµένοι στο Εθνικό Σύστηµα 
Υγείας (Ε.Σ.Υ.), οι πανεπιστηµιακοί ιατροί που δεν ασκούν ελευθέριο επάγγελµα, οι 
ειδικευόµενοι ιατροί που διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1397/1983 (ΦΕΚ 143 Α') και οι 
ιατροί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(Ι.Κ.Α.), που διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 1666/1986 (ΦΕΚ 200 Α'), για 
ποσό που αντιστοιχεί αθροιστικά σε δύο (2) ηµέρες ενεργού εφηµερίας, δύο (2) ηµέρες 
µεικτής εφηµερίας και δύο (2) ηµέρες εφηµερίας ετοιµότητας κατά µήνα, ο φόρος 
υπολογίζεται και παρακρατείται µε βάση την κλίµακα του άρθρου 9, όταν οι αµοιβές αυτές 
συνεντέλλονται σε µισθοδοτική κατάσταση µαζί µε τις άλλες αποδοχές του δικαιούχου ή µε 
βάση το συντελεστή της περίπτωσης γ' όταν αυτές εντέλλονται µε χωριστή κατάσταση. Για το 
ποσό που αντιστοιχεί στις υπόλοιπες ηµέρες ενεργού, µεικτής και ετοιµότητας εφηµεριών, 
παρακρατείται φόρος µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) και µε την παρακράτηση αυτή 
εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για το ποσό των αµοιβών αυτών, ο φορολογούµενος 
όµως µπορεί το ποσό των ετήσιων αµοιβών του προηγούµενου εδαφίου, για τις οποίες 
παρακρατήθηκε φόρος µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), να το περιλάβει στη δήλωσή 
του οικείου οικονοµικού έτους και να υπαχθεί σε φόρο µε βάση την κλίµακα του άρθρου 9. 



[Η παρ.3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 14 άρθ. 5 Ν.2892/2001] 
4. Τα επιδόµατα της παρ. 3 του άρθρου 45 φορολογούνται αυτοτελώς µε συντελεστή φόρου 
δέκα τοίς εκατό (10%). Το ποσό του φόρου, που προκύπτει, παρακρατείται κατά την 
καταβολή των επιδοµάτων από τον υπόχρεο για την καταβολή τους. Οι δικαιούχοι µπορούν 
να περιλάβουν το συνολικό ποσό αυτών των επιδοµάτων στην ετήσια δήλωση φορολογίας 
εισοδήµατος του οικείου οικονοµικού έτους, για να φορολογηθούν µε βάση την κλίµακα του 
άρθρου 9. Στην περίπτωση αυτή, για το συµψηφισµό του φόρου που παρακρατήθηκε, 
εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του ίδιου άρθρου.  
5. Από το καθαρό ποσό του ειδικού επιδόµατος των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 33 του 
ν.1892/1990 παρακρατείται φόρος µε συντελεστή δέκα τοίς εκατό (10%) κατά την καταβολή 
του στους δικαιούχους. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των 
δικαιούχων για το ποσό αυτών των αµοιβών. Ο δικαιούχος µπορεί να περιλάβει το ποσό 
αυτών των αµοιβών στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του οικείου οικονοµικού 
έτους, για να φορολογηθεί, ως εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες, µε την κλίµακα του 
άρθρου 9 αυτού του νόµου. Στην περίπτωση αυτή, από το φόρο που προκύπτει στο συνολικό 
του εισόδηµα εκπίπτει ο φόρος που παρακρατήθηκε από το ποσό αυτών των αµοιβών.  
6. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού 
Οικονοµικών, µπορεί για τους αµειβόµενους µε ηµεροµίσθιο, να µεταβάλλονται ο συντελεστής 
του παρακρατούµενου φόρου και το ποσό του ηµεροµισθίου.  
7. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, οι οποίες δηµοσιεύονται στην εφηµερίδα της 
κυβερνήσεως, καθορίζονται λεπτοµερέστερα ο τρόπος παρακράτησης και ιδιαίτερα ο τρόπος 
αναγωγής των αµοιβών σε ετήσιο εισόδηµα, ο υπολογισµός του φόρου σε περίπτωση που ο 
µισθωτός ή ο συνταξιούχος εισπράττει µισθούς, ηµεροµίσθια, πρόσθετες αµοιβές ή 
αποζηµιώσεις ή συντάξεις ή µερίσµατα και λοιπά βοηθήµατα ή οποιαδήποτε παροχή από 
περισσότερους από έναν εργοδότες ή φορείς και γενικά ρυθµίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα 
που αφορά την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.  
 
 

Άρθρο 58 

Παρακράτηση φόρου στο εισόδηµα από αµοιβές ελευθερίων επαγγελµάτων 
 
1. Στο εισόδηµα από αµοιβές ελευθέριου επαγγέλµατος ενεργείται παρακράτηση φόρου µε 
συντελεστή «είκοσι τοις εκατό (20%)» στο ακαθάριστο ποσό των αµοιβών αυτών. Ο φόρος 
παρακρατείται από τις δηµόσιες υπηρεσίες, οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά 
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, κοινωφελή ιδρύµατα, οργανισµούς και επιχειρήσεις 
κοινής ωφελείας, δηµόσιες επιχειρήσεις, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύµατα ή πιστωτικούς 
οργανισµούς, συνεταιρισµούς και ενώσεις τους, συλλόγους γενικά και ενώσεις προσώπων 
ανεξάρτητα από το σκοπό τους, καθώς και από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελµατίες 
που τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κώδικα βιβλίων και Στοιχείων, κατά την 
καταβολή των αµοιβών. 
Επίσης, οι υπόχρεοι του προηγούµενου εδαφίου, όταν για την επαγγελµατική τους 
εξυπηρέτηση ή για την εκτέλεση του σκοπού τους καταβάλλουν σε τρίτους, εκτός από τα 
πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 186/1992, προµήθειες, 
µεσιτείες, αµοιβές ή άλλες κάθε είδους παροχές µη έµµισθης υπηρεσίας, ενοίκια αυτοκινήτων 
µηχανηµάτων ή άλλων κινητών πραγµάτων, εφόσον σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ορίζεται 
από το π.δ. 186/1992 η έκδοση θεωρηµένου αποδεικτικού στοιχείου από το δικαιούχο των 
αµοιβών αυτών, οφείλουν να παρακρατούν κατά την καταβολή της αµοιβής φόρο, ο οποίος 
υπολογίζεται µε συντελεστή "είκοσι τοις εκατό (20%)"  στο ακαθάριστο ποσό αυτής. 
Ειδικά για τις παροχές µη έµµισθης υπηρεσίας που καταβάλλονται από τους  εκµεταλλευτές 
επιβατικών αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης, ο παραπάνω συντελεστής περιορίζεται σε 
ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%). 
[Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε µε το άρθρο 30 παρ.16 Ν.3220/2004 (ΦΕΚ Α’ 15)] 
Εξαιρούνται από την παρακράτηση οι προµήθειες που καταβάλλονται από ασφαλιστικές 
εταιρίες στους νόµιµους αντιπροσώπους ή εξουσιοδοτηµένους γενικούς ή απλούς πράκτορές 
τους. 
[Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε µε την παρ.13 άρθ. 5 Ν.2753/1999 (ΦΕΚ Α’ 249)]  
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'  
ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΦΟΡΟΥ 



 
 

Άρθρο 59  
Απόδοση του φόρου µε διµηνιαίες δηλώσεις. 

[Ο τίτλος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.18 άρθ. 3 Ν.2579/1998 (ΦΕΚ Α’ 31)] 
 

1. Όσοι παρακρατούν φόρο, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων α, ε και η της 
παραγράφου 1 του άρθρου 55 και των άρθρων 56, 57 και 58, υποχρεούνται να αποδίδουν 
αυτόν µε εφάπαξ καταβολή στη δηµόσια οικονοµική υπηρεσία της έδρας τους, µέχρι την 20ή 
ηµέρα των µηνών Μαρτίου, Μαΐου, Ιουλίου, Σεπτεµβρίου, Νοεµβρίου και Ιανουαρίου κάθε 
έτους µε προσωρινή δήλωση, η οποία περιλαµβάνει τα ακαθάριστα ποσά που έχουν 
καταβληθεί στο προηγούµενο ηµερολογιακό δίµηνο και το φόρο που παρακρατήθηκε. H 
υποβολή της δήλωσης πραγµατοποιείται ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του αριθµού 
φορολογικού µητρώου (A.Φ.M.) του φορολογουµένου, µε αρχή για το ψηφίο 1 την εικοστή 
(20ή) ηµέρα των µηνών αυτών και ολοκληρώνεται µέσα σε έντεκα (11) εργάσιµες ηµέρες. 
2. Ειδικώς, εάν ο υπόχρεος παρακράτησης φόρου απασχολεί ή καταβάλλει συντάξεις σε 
περισσότερα από πεντακόσια (500) πρόσωπα, ανεξάρτητα από το διάστηµα που διαρκεί 
µέσα στο έτος η απασχόληση ή η συνταξιοδότησή τους, υποχρεούται να αποδίδει τα ποσά 
που παρακράτησε, κατά τη διάρκεια κάθε µήνα, µέχρι την εικοστή (20ή) ηµέρα του επόµενου 
από την παρακράτηση µήνα. 
Για την υποβολή της δήλωσης έχουν εφαρµογή τα αναφερόµενα στις διατάξεις της 
προηγούµενης παραγράφου. 
[Οι παρ. 1 και 2 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ.14 άρθ.5 Ν.2753/1999 (ΦΕΚ Α’ 
249)] 
3. Εκτός από τις προσωρινές δηλώσεις εκείνοι που έχουν υποχρέωση να παρακρατούν φόρο 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 57 οφείλουν να επιδίδουν µέχρι την 
τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του Μαρτίου κάθε έτους, στον 
προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας της έδρας τους, οριστική δήλωση η οποία 
περιλαµβάνει το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση κατοικίας κάθε δικαιούχου, τον αριθµό 
φορολογικού µητρώου του, το ποσό των αµοιβών, το ποσό του φόρου που αναλογεί επ' 
αυτών µε βάση την κλίµακα του άρθρου 9, το ποσό του φόρου που οφείλεται µετά την 
έκπτωση από το φόρο που αναλογεί του ποσοστού που ορίζεται µε τις διατάξεις του 
τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 57, το φόρο που παρακρατήθηκε για κάθε 
µισθωτό ή ηµεροµίσθιο ή συνταξιούχο κατά περίπτωση, καθώς και το υπόλοιπο για καταβολή 
ποσό φόρου, το οποίο θα καταβάλλεται εφάπαξ µε την υποβολή της δήλωσης. 
[Η παρ.3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 18 άρθ. 1 Ν.2954/2001 (ΦΕΚ Α’ 255)] 
4. Κατ' εξαίρεση, οι υπόχρεοι που παρακρατούν φόρο κατά την καταβολή αµοιβών σε 
αξιωµατικούς του εµπορικού ναυτικού, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες σε πλοία, αποδίδουν µε 
εφάπαξ καταβολή τα ποσά που παρακράτησαν, µε εξαµηνιαίες δηλώσεις, τις οποίες θα 
υποβάλλουν στην αρµόδια δηµόσια οικονοµική υπηρεσία µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο 
του Σεπτεµβρίου, για τα ποσά φόρου που παρακράτησαν κατά τη διάρκεια του πρώτου 
ηµερολογιακού εξαµήνου κάθε έτους και µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του Μαρτίου, για τα 
ποσά φόρου που παρακράτησαν κατά τη διάρκεια του δεύτερου ηµερολογιακού εξαµήνου 
κάθε έτους. Για την καταβολή του φόρου που πρέπει να παρακρατείται από τις κάθε είδους 
αµοιβές των αξιωµατικών των εµπορικών πλοίων ευθύνονται αλληλέγγυα και αδιαίρετα, βάσει 
του τίτλου που έχει αποκτηθεί έστω για έναν από τους υποχρέους, ο οποίος ισχύει και ως 
προς τους άλλους υπόχρεους για τη λήψη των αναγκαίων, µέτρων για την είσπραξη του 
φόρου: α) Όλοι οι κατά καιρούς πλοιοκτήτες, για το φόρο που οφείλεται πριν από τη 
χρονολογία µεταβίβασης από αυτούς της κυριότητας του πλοίου, ως και διάδοχοι τους. β) Οι 
εφοπλιστές, για το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο είχαν την εκµετάλλευση πλοίου. γ) Σε 
περίπτωση συµπλοιοκτησίας, κάθε συµπλοιοκτήτης ανάλογα µε το ποσοστό της εξ 
αδιαιρέτου συγκυριότητάς του επί του πλοίου και οι διαχειριστές, για το χρονικό διάστηµα που 
είχαν τη διαχείριση του πλοίου, για ολόκληρο το ποσό του φόρου. δ) Οι διευθυντές, 
διαχειριστές και γενικά οι εκπρόσωποι των κάθε είδους εταιριών ή επιχειρήσεων, οι οποίες 
εκµεταλλεύονται πλοία, ο καθένας χωριστά για ολόκληρο το ποσό του φόρου. Για τον 
προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας ως εκπρόσωποι των πλοιοκτητών 
θεωρούνται και οι πράκτορες ή πληρεξούσιοι τους στην Ελλάδα, οι οποίοι έχουν ευθύνη για 
τις υποχρεώσεις που αφορούν το φόρο µισθωτών υπηρεσιών, τις οποίες έχουν τα πρόσωπα 
τα οποία εκπροσωπούν, µόνον εφόσον έχουν αναλάβει την προσωπική ευθύνη για τις 
υποχρεώσεις αυτές και τούτο αποδεικνύεται από σχετικό έγγραφο. Οι διατάξεις της παρ. 1 



του άρθρου 19 του ν. 27/1975 εφαρµόζονται αναλόγως και για την καταβολή του φόρου αυτής 
της παραγράφου. 5. 
Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρµόζονται και για το κατώτερο πλήρωµα του 
εµπορικού ναυτικού. 
[Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 προστέθηκε µε την παρ. 2 άρθ. 14 Ν.2992/2002 (ΦΕΚ Α’ 54)]  
5. Σε περίπτωση θανάτου του προσώπου που ενήργησε την παρακράτηση του φόρου, 
υπόχρεοι σε απόδοσή του κατά τα οριζόµενα στις προηγούµενες παραγράφους και σε 
επίδοση της οριστικής δήλωσης στον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, 
είναι οι κληρονόµοι αυτού και ο καθένας ανάλογα µε την κληρονοµική µερίδα που περιήλθε σε 
αυτόν. 
6. Σε περίπτωση µη υποβολής προσωρινής δήλωσης ή εκπρόθεσµης υποβολής ή υποβολής 
ανακριβούς προσωρινής δήλωσης, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος και πρόστιµο, κατά τα 
οριζόµενα από τις διατάξεις των άρθρων 86 και 87, µε ενιαίο φύλλο ελέγχου που εκδίδεται 
µετά τη λήξη της προθεσµίας για την υποβολή της οριστικής δήλωσης, επιφυλασσοµένων 
των διατάξεων του άρθρου 67 για τον προσωρινό έλεγχο. Επίσης, όταν συντρέχει 
περίπτωση, επιβάλλονται και οι λοιπές κυρώσεις του παρόντος. 
7. ∆ήλωση που υποβάλλεται χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή του φόρου θεωρείται 
απαράδεκτη και δεν παράγει κανένα έννοµο αποτέλεσµα. 8. Με αποφάσεις του Υπουργού 
Οικονοµικών, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να µεταφέρεται, 
για ορισµένες κατηγορίες υποχρέων, η ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας που ορίζεται στην 
παράγραφο 1, στις 16,17 και 18 του µήνα απόδοσης του φόρου και να κατανέµονται σε αυτές 
οι υπόχρεοι µε βάση την αλφαβητική σειρά της επωνυµίας ή του τίτλου τους. Επίσης, µε τις 
ίδιες αποφάσεις µπορεί να ορίζεται ως αρµόδια για την είσπραξη του φόρου που 
παρακρατούν νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή δηµόσιες επιχειρήσεις και 
οργανισµοί από µισθούς, ηµεροµίσθια ή κάθε είδους παροχές ή αµοιβές που καταβάλλουν σε 
πρόσωπα που απασχόλησαν σε υποκαταστήµατα, πρατήρια ή σε άλλες µονάδες τους που 
λειτουργούν εκτός της έδρας τους, η δηµόσια οικονοµική υπηρεσία της έδρας τους και να 
καθορίζεται το περιεχόµενο της προσωρινής και οριστικής δήλωσης και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του άρθρου αυτού. 
 
 

Άρθρο 60 
Απόδοση του φόρου µε µηνιαίες δηλώσεις 

 
1. Όσοι παρακρατούν φόρο, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 
14, υποχρεούνται να αποδίδουν αυτόν µε εφάπαξ καταβολή στη δηµόσια οικονοµική 
υπηρεσία της έδρας τους, υποβάλλοντας δήλωση µέσα στον επόµενο από την παρακράτηση 
µήνα, η οποία περιλαµβάνει το ονοµατεπώνυµο, όνοµα πατέρα ή συζύγου, τη διεύθυνση των 
δικαιούχων, τα καταβληθέντα ποσά και το φόρο που αναλογεί σε αυτά. 
[Η παρ.1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.15 άρθ. 5 Ν.2753/1999 (ΦΕΚ Α’ 249)] 
2. Όσοι παρακρατούν φόρο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 54, υποχρεούνται να 
αποδίδουν αυτόν εφάπαξ, µε την υποβολή δήλωσης στη δηµόσια οικονοµική υπηρεσία, στην 
περιφέρεια της οποίας έγινε η καταβολή των ποσών για τα οποία παρακρατήθηκε ο φόρος, 
µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του επόµενου από την παρακράτηση του φόρου µήνα, µε 
εξαίρεση τον φόρο που παρακρατήθηκε από τα εισοδήµατα της περίπτωσης στ' της παρ. 1 
του άρθρου 24, ο οποίος αποδίδεται εφάπαξ µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τη λήξη της 
προθεσµίας που ορίζεται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για το κλείσιµο του 
ισολογισµού.  
3. Όσοι παρακρατούν φόρο σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 9, 10, 11,12 και 
13του άρθρου 13, των περιπτώσεων β/, γ/,δ/,στ/ και της παραγράφου 1 του άρθρου 55 και 
της παραγράφου 4 του άρθρου 57. υποχρεούνται να αποδίδουν αυτόν µε σχετική δήλωση, 
που πρέπει να υποβάλλουν µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του επόµενου από την 
παρακράτηση µήνα στη δηµόσια οικονοµική υπηρεσία στην περιφέρεια της οποίας έγινε η 
καταβολή των ποσών για τα οποία παρακρατήθηκε ο φόρος, ο οποίος αποδίδεται εφάπαξ µε 
την υποβολή της οικείας δήλωσης. 
[Η παρ.3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 άρθ. 8 Ν.3091/2002 (ΦΕΚ Α’ 330)] 
4. Οι διαχειριστές πάγιας προκαταβολής και οι υπόλογοι χρηµατικών ενταλµάτων, γενικά, 
αποδίδουν το φόρο µε µηνιαίες δηλώσεις που υποβάλλονται στη δηµόσια οικονοµική 
υπηρεσία της περιφέρειάς τους µέχρι και το πρώτο δεκαήµερο του επόµενου µήνα από το 
µήνα της παρακράτησης. 5. Σε περίπτωση θανάτου του προσώπου που ενήργησε την 



παρακράτηση του φόρου, υπόχρεοι σε απόδοσή του, κατά τα οριζόµενα στις προηγούµενες 
παραγράφους, και σε επίδοση της οριστικής δήλωσης στον προϊστάµενο της δηµόσιας 
οικονοµικής υπηρεσίας είναι οι κληρονόµοι αυτού και ο καθένας ανάλογα µε την κληρονοµική 
µερίδα που περιήλθε σε αυτόν. 6. Σε περίπτωση µη υποβολής δήλωσης ή υποβολής 
εκπρόθεσµης ή ανακριβούς δήλωσης του άρθρου αυτού επιβάλλεται πρόσθετος φόρος και 
πρόστιµο, κατά τα οριζόµενα από τις διατάξεις των άρθρων 86 και 87. Επίσης, όταν συντρέχει 
περίπτωση, επιβάλλονται και οι λοιπές κυρώσεις του παρόντος. 7. ∆ήλωση που υποβάλλεται 
χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή του φόρου θεωρείται απαράδεκτη και δεν παράγει κανένα 
έννοµο αποτέλεσµα. 8. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, που δηµοσιεύονται στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται ο τύπος και το περιεχόµενο των δηλώσεων αυτού του 
άρθρου, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του. 
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Άρθρο 61 
Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης 

 
1. Κάθε φυσικό πρόσωπο, για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 2, έχει 
υποχρέωση να υποβάλλει δήλωση, εφόσον το ετήσιο φορολογούµενο εισόδηµά του 
υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. 
Υποχρέωση για υποβολή δήλωσης υπάρχει επίσης και όταν το συνολικό εισόδηµα του 
φορολογουµένου είναι µικρότερο από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, αλλά στο εισόδηµα αυτό 
περιλαµβάνεται και ζηµία από εµπορική επιχείρηση ή γεωργική εκµετάλλευση, την οποία 
δικαιούται κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 να συµψηφίσει µε εισοδήµατα του ίδιου και των 
επόµενων ετών.  
[Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ.1 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ. 1 άρθ. 6 
Ν.3091/2002 (ΦΕΚ Α’ 330)] 
Παράλειψη του υπόχρεου να επιδώσει µέχρι το τέλος του οικείου οικονοµικού έτους δήλωση, 
η οποία αναγράφει τη ζηµιά που προέκυψε στο ίδιο ή τα προηγούµενα αυτού οικονοµικά έτη, 
του στερεί το δικαίωµα να τη συµψηφίσει. 
Ειδικά προκειµένου για τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία αποκτούν αποκλειστικά εισόδηµα από 
µισθωτές υπηρεσίες, αυτά υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση, αν το ετήσιο 
φορολογούµενο εισόδηµά τους υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, εφόσον 
έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα και δεν συντρέχει µία από τις περιπτώσεις α΄, ε΄, στ΄, η΄ 
ή ι΄ αυτής της παραγράφου. 
[Το τέταρτο και πέµπτο εδάφιο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 6 άρθ. 5 Ν. 
3296/2004 (ΦΕΚ Α’ 253)]  
Φυσικά πρόσωπα, κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, που έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα, 
υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση, εφόσον το ετήσιο καθαρό γεωργικό τους εισόδηµα 
υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) δραχµών και δεν συντρέχει για τα 
πρόσωπα αυτά µία από τις περιπτώσεις α' έως ια' αυτής της παραγράφου. Φυσικά 
πρόσωπα, τα οποία αποκτούν και γεωργικό εισόδηµα, χωρίς να είναι κατά κύριο επάγγελµα 
αγρότες, υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση, ανεξάρτητα από το ύψος του καθαρού 
γεωργικού εισοδήµατος που αποκτούν ή το ύψος των επιδοτήσεων που λαµβάνουν ή το 
ύψος του επιστρεφόµενου φόρου προστιθέµενης αξίας που εισπράττουν. Αν ο 
φορολογούµενος κατοικεί στην αλλοδαπή, υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης είναι αλληλεγγύως 
µε αυτόν, οι αντιπρόσωποι ή οι πράκτορές του στην Ελλάδα. Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης 
για τα εισοδήµατά τους, ανεξάρτητα από το αν υπόκεινται ή όχι σε φάρο κατά τις διατάξεις του 
παρόντος είναι και:  
α) Οι κύριοι ή κάτοχοι επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ή ηµιφορτηγού, εκτός από 
αγροτικό ηµιφορτηγό, ή αυτοκινήτου µικτής χρήσης ή αυτοκινήτου τύπου JEEΡ ή 
αεροσκάφους, κότερου ή θαλαµηγού ή ακάτου ή σκαφών αναψυχής, εκτός από αυτοκίνητα ή 
σκάφη αναψυχής που δεν λαµβάνονται υπόψη για τον προσδιορισµό της συνολικής ετήσιας 



δαπάνης διαβίωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18, καθώς και όσοι έχουν στη 
διάθεσή τους για τις ατοµικές ή οικογενειακές τους ανάγκες τέτοιου είδους µεταφορικά µέσα, 
τα οποία ανήκουν είτε στη σύζυγό τους είτε στα µέλη που τους βαρύνουν είτε σε εταιρίες στις 
οποίες αυτοί µετέχουν ως εταίροι, διαχειριστές εταίροι ή είναι πρόεδροι ή διοικητές. 
[Η περ. α΄ της παρ.1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 άρθ. 6 Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 
Α’ 330)] 
β) Όσοι ασκούν ατοµική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελµα.  
γ) Όσοι µετέχουν σε προσωπική ή περιορισµένης ευθύνης εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία ή 
αστική εταιρία που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελµα.  
δ) Όσοι έχουν εισόδηµα από εκµίσθωση ακινήτων πάνω από διακόσιες χιλιάδες (200.000) 
δραχµές το έτος. 
[Η περ. δ' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 άρθ. 8 Ν.2873/2000 (ΦΕΚ Α’ 285)] 
ε' στ) Όσοι αγοράζουν ακίνητα ή ανεγείρουν οικοδοµή. 
ζ) Όσοι διατηρούν µία ή περισσότερες δευτερεύουσες κατοικίες µε συνολική επιφάνεια πάνω 
από εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικά µέτρα ή κατοικούν σε οικοδοµή µε επιφάνεια πάνω 
από διακόσια (200) τετραγωνικά µέτρα. 
[Η περ. ζ' της παρ.1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 άρθ. 6 Ν.3091/2002 (ΦΕΚ Α’ 
330)]  
η) Όσοι είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, εφόσον λαµβάνουν επιδοτήσεις ποσού άνω των 
πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχµών, για προϊόντα φυτικής παραγωγής ή επτακοσίων 
πενήντα χιλιάδων (750.000) δραχµών, για προϊόντα ζωικής παραγωγής. Επίσης, όσοι 
λαµβάνουν καλλιεργητικά δάνεια πάνω από δύο εκατοµµύρια (2.000.000) δραχµές ή όταν το 
χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασµού τους αυτής της κατηγορίας στην τράπεζα την 31η 
∆εκεµβρίου κάθε έτους υπερβαίνει τα δύο εκατοµµύρια (2.000.000) δραχµές.  
θ) Όσοι έχουν άδεια της αρµόδιας αρχής να πωλούν αγαθά πλανοδίως ή στις λαϊκές αγορές.  
ι) Όσοι κατέχουν ή καλλιεργούν ορισµένη έκταση γεωργικής γης, καθώς και όσοι εισπράττουν 
επιστρεφόµενο φόρο προστιθέµενης αξίας. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, που 
δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η ελάχιστη έκταση, σε σχέση 
µε το είδος της καλλιέργειας, το ύψος του επιστρεφόµενου φόρου προστιθέµενης αξίας και 
κάθε άλλη λεπτοµέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρµογή αυτής της περίπτωσης. ι'  
ια) οποιοσδήποτε, εφόσον προσκληθεί γι αυτό εγγράφως από τον αρµόδιο προϊστάµενο της 
δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτήν ο καλούµενος υποχρεούται να 
υποβάλει τις οικείες δηλώσεις µέσα στην προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την 
ηµεροµηνία της επίδοσης σε αυτόν της οικείας πρόσκλησης.  
2. Για τους εγγάµους, για τους οποίους συντρέχουν οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της 
παρ. 1 του αρθρου 5, υπόχρεος σε επίδοση δήλωσης είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήµατα 
της συζύγου του. Ειδικά, υποχρεούνται να επιδώσουν φορολογική δήλωση ο καθένας 
χωριστά για το συνολικό εισόδηµά του οι σύζυγοι όταν: α) Έχει διακοπεί η έγγαµη συµβίωση 
κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Το βάρος της απόδειξης για τη διακοπή φέρει ο 
φορολογούµενος. β) Ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης. γ) Ο 
ένας από τους δύο συζύγους έχει υποβληθεί σε δικαστική συµπαράσταση. 
[Η περ.γ' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 20 άρθ. 1 Ν.2954/2001 (ΦΕΚ Α’ 255)] 
Στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 5, για τα εισοδήµατα των ανήλικων τέκνων, 
υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης είναι ο πατέρας ή, αν αυτός δεν υπάρχει ή δεν έχει 
τη γονική µέριµνα, η µητέρα. 
3. Υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης, στις πιο κάτω περιπτώσεις, είναι:  
α) Σε περιπτώσεις σχολάζουσας κληρονοµίας ή επιδικίας ή µεσεγγύησης, κατά περίπτωση, ο 
κηδεµόνας ή ο προσωρινός διαχειριστής ή ο µεσεγγυούχος. 
β) Για τους ανήλικους ή αυτούς που έχουν υποβληθεί σε δικαστική συµπαράσταση, κατά 
περίπτωση, ο επίτροπος ή ο κηδεµόνας ή ο δικαστικός συµπαραστάτης. 
[Η περ.β' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 21 άρθ. 1 Ν.2954/2001 (ΦΕΚ Α’ 255)] 
γ) Σε περίπτωση θανάτου του φορολογουµένου, οι κληρονόµοι του για το σύνολο του 
εισοδήµατος που απέκτησε µέχρι τη χρονολογία του θανάτου του. Με αποφάσεις του 
Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των διατάξεων αυτής της 
παραγράφου. 
4. Η δήλωση αποτελεί δεσµευτικό τίτλο για το φορολογούµενο. Μπορεί όµως, για λόγους 
συγγνωστής πλάνης να την ανακαλέσει εν όλω ή εν µέρει φέροντας και το βάρος της 
απόδειξης των πραγµατικών περιστατικών που τη συνιστούν. Η ανάκληση γίνεται µε την 
υποβολή δήλωσης µέσα στο οικείο οικονοµικό έτος στον προϊστάµενο της δηµόσιας 
οικονοµικής υπηρεσίας, µε την οποία ανακαλείται φορολογητέα ύλη ή τεκµαρτή και 



πραγµατική δαπάνη ή οποιοδήποτε προσδιοριστικό της δαπάνης στοιχείο, προκειµένου να 
προσδιοριστεί το εισόδηµα µε βάση τα τεκµήρια. «Στην περίπτωση απόρριψης της 
ανάκλησης επιδίδεται, από τον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, µε 
απόδειξη, γνωστοποίηση αυτής στο φορολογούµενο, ο οποίος µπορεί να την προσβάλει 
προσφεύγοντας, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στο άρθρο 66 του Ν. 2717/1999 (ΦΕΚ 
97 Α'), ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου. Αν η ανακλητική δήλωση υποβληθεί σε χρόνο 
µεταγενέστερο του οικείου οικονοµικού έτους, ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής 
υπηρεσίας υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο φορολογούµενο, επί αποδείξει, ότι η 
ανάκληση δεν γίνεται δεκτή λόγω παρόδου του οικείου οικονοµικού έτους και ο 
φορολογούµενος µπορεί να προσφύγει µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στο άρθρο 66 του 
Ν. 2717/1999 κατά της γνωστοποίησης αυτής ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου, το 
οποίο αποφαίνεται στην ουσία. 
Η συζήτηση της προσφυγής προσδιορίζεται κατά προτίµηση µέσα σε τρείς (3) µήνες το 
αργότερο από την κατάθεση της προσφυγής. Ανάκληση δήλωσης µε σκοπό την ανατροπή 
οριστικής και αµετάκλητης φορολογικής εγγραφής είναι ανεπίτρεπτη.  
Αν ο φορολογούµενος λάβει το εκκαθαριστικό σηµείωµα µετά την 31η ∆εκεµβρίου του οικείου 
οικονοµικού έτους, η ανάκληση γίνεται µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στο άρθρο 66 του 
Ν. 2717/1999. 
[Το τελευταίο εδάφιο της παρ.4 προστέθηκε µε την παρ. 10 αρθ. 13 Ν.2992/2002 (ΦΕΚ Α’ 54)]  
5. Όταν ο φορολογούµενος έχει αµφιβολίες αναφορικά µε την υποχρέωση επίδοσης δήλωσης 
για ορισµένα στοιχεία φορολογητέας ύλης, έχει το δικαίωµα να υποβάλει δήλωση στην οποία 
γίνεται ρητή γι’ αυτό επιφύλαξη, η οποία πρέπει να είναι ειδική και αιτιολογηµένη. Κάθε γενική 
και αόριστη επιφύλαξη θεωρείται ανύπαρκτη και δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσµα. Ο 
προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας υποχρεούται να απαντήσει στην 
επιφύλαξη µέσα σε τρεις (3) µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης ως εξής: α) 
Είτε να δεχθεί την επιφύλαξη και να διαγράψει το ποσό της φορολογητέας ύλης για το οποίο 
έγινε η επιφύλαξη. β) Είτε να απορρίψει την επιφύλαξη και να γνωστοποιήσει αυτό στο 
φορολογούµενο µε ιδιαίτερη ανακοίνωση, την οποία θα του επιδώσει µε απόδειξη ή µε το 
κοινοποιούµενο για άλλες ανακρίβειες της δήλωσης φύλλο ελέγχου ή µε το φύλλο ελέγχου 
που εκδόθηκε µετά από τη διενέργεια ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή, αν δεν επέλθει 
διοικητική επίλυση της διαφοράς, ο φορολογούµενος δικαιούται να ζητήσει από το διοικητικό 
πρωτοδικείο, είτε µε την προσφυγή που ασκεί για τυχόν άλλες διαφορές που προέκυψαν από 
τον έλεγχο, είτε µε αυτοτελή αίτηση που υποβάλλεται µέσα στην προθεσµία για την υποβολή 
της προσφυγής, την οποία έγινε η επιφύλαξη. Η συζήτηση για την προσφυγή ή την αίτηση 
αυτή ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου προσδιορίζεται, κατά προτίµηση, µέσα σε τρείς 
(3) µήνες το αργότερο από την κατάθεση της προσφυγής ή της αίτησης. Κατά τον ίδιο τρόπο 
µπορεί να γίνει επιφύλαξη αναφορικά µε το χαρακτηρισµό της φορολογητέας ύλης και την 
υπαγωγή της σε άλλη φορολογία ή σε άλλη κατηγορία ή σε µειωµένο φορολογικό συντελεστή 
ή στις εκπτώσεις από το φορολογούµενο εισόδηµα κ.λπ. Ειδικώς, όταν πρόκειται για 
υπαγωγή σε άλλη φορολογία ή κατηγορία εισοδήµατος και γίνει δεκτή η επιφύλαξη, η δήλωση 
λογίζεται ότι υποβλήθηκε για τη φορολογία ή την κατηγορία αυτή. Η επιφύλαξη δεν 
συνεπάγεται αναστολή της βεβαίωσης και είσπραξης του αµφισβητούµενου φόρου. Όταν η 
επιφύλαξη γίνει δεκτή από τον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας ή το 
διοικητικό δικαστήριο, ενεργείται νέα εκκαθάριση του φόρου της δήλωσης και το επιπλέον 
ποσό αυτού που βεβαιώθηκε ή καταβλήθηκε εκπίπτει ή συµψηφίζεται µε το φόρο που 
προκύπτει µε βάση τα οριστικά στοιχεία, όταν αυτός είναι µεγαλύτερος από το φόρο που 
προέκυψε µε βάση τα στοιχεία της δήλωσης. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο επιπλέον φόρος 
επιστρέφεται. 
6. οι διατάξεις της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου εφαρµόζονται ανάλογα και όταν η 
δήλωση του υπόχρεου έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά µέσω του διαδικτύου, η υποβολή όµως 
της δήλωσης µε επιφύλαξη ή της όµοιας ανακλητικής γίνεται χειρόγραφα. 
[Η παρ.6 προστέθηκε µε την παρ. 8 άρθ. 5 Ν.2892/2001 (ΦΕΚ Α’ 46)] 
  
 

Άρθρο 62 
Προθεσµία υποβολής και περιεχόµενο της δήλωσης 

 
1 Η δήλωση υποβάλλεται, είτε σε δύο (2) αντίτυπα, αυτοπροσώπως από τον υπόχρεο ή από 
πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί από αυτόν ή ταχυδροµείται επί αποδείξει, είτε 
υποβάλλεται ηλεκτρονικά µέσω διαδικτύου, στον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής 



υπηρεσίας, που είναι αρµόδιος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 63, µέχρι την 1η 
Μαρτίου του οικείου οικονοµικού έτους. 
[Το πρώτο εδάφιο της παρ.1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 9 άρθ. 5 Ν. 2892/2001 
(ΦΕΚ Α’ 46)]  
Κατ’ εξαίρεση η δήλωση υποβάλλεται: 
α) Μέχρι την 1η Απριλίου του οικείου οικονοµικού έτους, όταν µεταξύ των εισοδηµάτων του 
φορολογουµένου περιλαµβάνεται και γεωργικό εισόδηµα ή εισόδηµα από εκµίσθωση ή 
δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης. 
β) Μέχρι τις 16 Απριλίου του οικείου οικονοµικού έτους, όταν µεταξύ των εισοδηµάτων του 
φορολογουµένου περιλαµβάνονται και κέρδη από ατοµικές εµπορικές γενικά επιχειρήσεις, ή 
από την ατοµική άσκηση ελευθέριου επαγγέλµατος, όταν τηρούνται βιβλία τρίτης κατηγορίας 
του κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και εφόσον η διαχειριστική τους περίοδος λήγει µέσα στους 
µήνες Νοέµβριο ή ∆εκέµβριο. 
γ) Μέχρι τις 2 Μαΐου του οικείου οικονοµικού έτους όταν µεταξύ των εισοδηµάτων του 
φορολογουµένου περιλαµβάνεται: 
αα) Εισόδηµα από συµµετοχή σε εταιρεία ή κοινοπραξία ή κοινωνία που δεν τηρούν βιβλία ή 
τηρούν βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, καθώς και 
εισόδηµα από συµµετοχή σε εταιρεία ή κοινοπραξία ή κοινωνία που τηρούν βιβλία τρίτης 
κατηγορίας του κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ή αν αυτές έχουν ως αντικείµενο εργασιών την 
αντιπροσώπευση ή πρακτόρευση ασφαλιστικών εταιρειών ή τη µεσιτεία ασφαλειών, καθώς 
και την πρακτόρευση ή αντιπροσώπευση τραπεζών ή αν αυτές συµµετέχουν σε εταιρεία ή 
κοινοπραξία που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας του κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και εφόσον 
η διαχειριστική περίοδος λήγει µέσα στους µήνες Νοέµβριο ή ∆εκέµβριο του προηγούµενου 
ηµερολογιακού έτους. Με αποφάσεις του Υπουργού Oικονοµικών, οι οποίες δηµοσιεύονται 
στην Εφηµερίδα της Kυβερνήσεως, µπορεί να επεκτείνεται η εφαρµογή της διάταξης της 
υποπερίπτωσης αυτής και σε ορισµένες κατηγορίες υποχρέων, των οποίων ο προσδιορισµός 
τους εισοδήµατος εξαρτάται, κατά κύριο λόγο, από την εκκαθάριση δοσοληπτικών 
λογαριασµών µεταξύ αυτών και επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του 
κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, στα οποία εµφανίζονται αυτοί οι λογαριασµοί. 
ββ) Εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες. 
γγ) Εισόδηµα που προέκυψε στο εξωτερικό. 
δδ) Εισόδηµα από αµοιβές ως αξιωµατικού ή κατώτερου πληρώµατος εµπορικών πλοίων. 
εε) Εισόδηµα που προέκυψε στην ηµεδαπή, εφόσον ο φορολογούµενος δεν κατοικεί ούτε 
διαµένει σε αυτήν. 
στστ) Εισόδηµα που καταβάλλεται από ανώνυµη εταιρία στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου 
της, για τις υπηρεσίες που παρέχουν µε βάση ειδική σύµβαση µίσθωσης εργασίας ή εντολής. 
ζζ) Η δήλωση υποβάλλεται σε εφαρµογή των διατάξεων της περίπτωσης α' της παραγράφου 
1 του άρθρου 61, εφόσον ο φορολογούµενος δεν κατοικεί ούτε διαµένει στην ηµεδαπή. 
[Οι περ.στστ' και ζζ' προστέθηκαν µε την παρ. 22 άρθ. 1 Ν.2954/2001 (ΦΕΚ Α’ 255)] 
δ) Μέχρι την ηµεροµηνία που ορίζεται από την παράγραφο αυτήν για τα από κάθε πηγή 
εισοδήµατα του δικαιούχου, του έτους είσπραξης ή απόκτησης των εισοδηµάτων: (αα) από 
µισθώµατα ακινήτων γενικά που καταβάλλονται αναδροµικώς µε βάση νόµο ή δικαστική 
απόφαση, (ββ) από κάθε είδους αποδοχές και συντάξεις που καταβάλλονται αναδροµικώς µε 
βάση νόµο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύµβαση, καθώς και από πρόσθετες αµοιβές και 
αποζηµιώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 46, (γγ) από διατροφή 
που καταβάλλεται αναδροµικώς µε βάση δικαστική απόφαση και (δδ) από υπηρεσίες 
ελευθέριου επαγγέλµατος που αντιπροσωπεύουν εργασίες δύο ή περισσότερων ετών και 
καταβάλλονται µεταγενέστερα. 
ε) Οταν, κατ' εφαρµογή των διατάξεων της περίπτωσης β της παραγράφου 5 του άρθρου 28 
και του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 29, η διαχειριστική περίοδος είναι 
υπερδωδεκάµηνη, υποβάλλονται δύο δηλώσεις, µία για τη δωδεκάµηνη περίοδο και µία για τη 
µικρότερη περίοδο, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται για την υποβολή της δήλωσης της 
δωδεκάµηνης περιόδου. 
H υποβολή της δήλωσης πραγµατοποιείται ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του αριθµού 
φορολογικού µητρώου (A.Φ.M.) του φορολογουµένου, µε αρχή, για το ψηφίο 1, τις 
ηµεροµηνίες που αναφέρονται στις παραπάνω περιπτώσεις και ολοκληρώνεται µέσα σε 
έντεκα (11) εργάσιµες ηµέρες, εκτός των υποπεριπτώσεων ββ, γγ, δδ, και εε της περίπτωσης 
γ που ολοκληρώνεται σε είκοσι δύο (22) εργάσιµες ηµέρες. 



Ειδικά οι δηλώσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω διαδικτύου µπορούν να 
υποβάλλονται µέχρι την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των δηµόσιων υπηρεσιών της 
επόµενης ηµέρας από την ηµέρα λήξης της προθεσµίας τους. 
[Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε µε την παρ.10 άρθ. 5 Ν.2892/2001 (ΦΕΚ Α’ 46)] 
στ) Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του προηγούµενου άρθρου, η προθεσµία 
υποβολής της δήλωσης παρατείνεται για περίοδο δύο (2) µηνών µετά τη λήξη της 
προθεσµίας για την αποποίηση της κληρονοµίας, εφόσον η λήξη αυτής της προθεσµίας 
συµπίπτει µε ηµεροµηνία πριν από την παρέλευση έξι (6) µηνών από το θάνατο του 
υπόχρεου φορολογουµένου. Η προθεσµία αυτή υπολογίζεται ανάλογα και για τους εκ 
διαθήκης κληρονόµους του αποβιώσαντος, εφόσον αυτοί δεν καλούνται στην κληρονοµία 
κατά την τάξη της εξ αδιαθέτου διαδοχής. 
Αν δηµοσιευθεί διαθήκη µε την οποία ο αποβιώσας διαθέτει την περιουσία του διαφορετικά 
από ό,τι προβλέπεται κατά την τάξη της εξ αδιαθέτου διαδοχής, για τους µη τετιµηµένους, οι 
οποίοι είχαν, κατ' αρχή, υποχρέωση υποβολής δήλωσης ως εξ αδιαθέτου κληρονόµοι του 
αποβιώσαντος, δεν επιβάλλοντοι κυρώσεις για τη µη υποβολή δήλωσης. Κατά την εφαρµογή 
των διατάξεων του προηγούµενου εδαφίου, τυχόν κυρώσεις που επιβλήθηκαν στους µη 
τετιµηµένους, αλλ' εξ αδιαθέτου κληρονόµους του αποβιώσαντος, αίρονται οίκοθεν από τη 
φορολογική αρχή, µετά τη δηµοσίευση της διαθήκης αυτού, ανεξάρτητα από την υποβολή 
δήλωσης από τους κληρονόµους µε βάση την οικεία διαθήκη. 
Αν δηµοσιευθεί διαθήκη µε την οποία η κληρονοµιαία περιουσία διατίθεται διαφορετικά από 
ό,τι προβλέπεται στη εξ αδιαθέτου διαδοχή, για τους τετιµηµένους, οι οποίοι δεν καλούνται 
άµεσα κατά την τάξη αυτής της διαδοχής, η προθεσµία υποβολής της δήλωσης παρατείνεται 
για περίοδο δύο (2) µηνών µετά την πάροδο της προθεσµίας αποποίησης της κληρονοµίας, 
εφόσον η λήξη της προθεσµίας αυτής συµπίπτει µε ηµεροµηνία πριν από την παρέλευση έξι 
(6) µηνών από τη δηµοσίευση της διαθήκης του υπόχρεου. Οι διατάξεις αυτής της 
παραγράφου εφαρµόζονται αναλόγως και σε περιπτώσεις διαδοχικών αποποιήσεων 
κληρονοµίας ή δηµοσίευσης πλειόνων διαθηκών. 
[H περ.στ' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2.άρθ. 8 Ν.2873/2000 (ΦΕΚ Α’ 285)] 
Μετά την παρέλευση της προθεσµίας που ορίζεται στην παράγραφο αυτήν και σε κάθε 
περίπτωση πριν από την καταχώρηση στο οικείο βιβλίο του φύλλου ελέγχου, που εκδίδεται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 68, επιτρέπεται η επίδοση αρχικής ή συµπληρωµατικής 
δήλωσης, για την οποία επιβάλλεται και ο οριζόµενος από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 
2523/1997 πρόσθετος φόρος,. Αρχική ή συµπληρωµατική δήλωση για τα εισοδήµατα τα 
οποία έχουν περιληφθεί στο φύλλο ελέγχου, η οποία επιδίδεται µετά την καταχώρισή της στα 
τηρούµενα από τον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας βιβλία, είναι 
απαράδεκτη και δεν παράγει έννοµο αποτέλεσµα. 
[H παρ.1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 άρθ. 5 Ν.2753/1999 (ΦΕΚ Α’ 249)] 
2. Αν, πριν από την έναρξη της προθεσµίας υποβολής της δήλωσης, ο φορολογούµενος 
πρόκειται να εγκατασταθεί οριστικά στο εξωτερικό ή να µεταναστεύσει στο εξωτερικό για 
χρονικό διάστηµα πάνω από έτος ή να µεταφέρει στην αλλοδαπή την περιουσία του που 
βρίσκεται στην Ελλάδα, θεωρείται ότι λήγει η διαχειριστική περίοδος στην ηµεροµηνία αυτή 
και υποχρεούται να υποβάλει δήλωση και να καταβάλει το φόρο που αναλογεί στο συνολικό 
εισόδηµα του, το οποίο απέκτησε µέχρι τη χρονολογία της αναχώρησής του ή της µεταφοράς 
της περιουσίας του στο εξωτερικό. Σε αυτή την περίπτωση, ο προϊστάµενος της δηµόσιας 
οικονοµικής υπηρεσίας µπορεί να ζητήσει κάθε αναγκαία εγγύηση, κατά την κρίση του, για να 
διασφαλίσει τα συµφέροντα του ∆ηµοσίου και ο φορολογούµενος δικαιούται, εφόσον συναινεί 
και ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, να διορίσει πρόσωπο φερέγγυο ως 
αντιπρόσωπό του στην Ελλάδα, για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεών του. 
3. Οι αλλοδαποί οι οποίοι απέκτησαν εισόδηµα που φορολογείται στην Ελλάδα, έχουν 
υποχρέωση, προτού αναχωρήσουν στο εξωτερικό, να υποβάλουν δήλωση γι αυτό το 
εισόδηµά τους και να καταβάλουν το φόρο που αναλογεί σε αυτό. Στην περίπτωση αυτή 
εφαρµόζεται ανάλογα η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου. 
4. Η δήλωση συντάσσεται σε δύο αντίτυπα σε έντυπα που παρέχονται δωρεάν από το 
∆ηµόσιο, υπογράφονται και τα δύο αντίτυπα από τον υπόχρεο και, εφόσον δηλώνονται και 
εισοδήµατα της συζύγου, υπογράφονται και από αυτή ή από τον πληρεξούσιό τους που έχει 
ειδικά εξουσιοδοτηθεί γι' αυτό. Αν ο υπόχρεος για την υπογραφή της δήλωσης είναι 
αγράµµατος, αυτή υπογράφεται από δύο µάρτυρες. Μαζί µε την ετήσια δήλωσή του ο 
υπόχρεος υποβάλλει δήλωση µε τα στοιχεία των ακινήτων που του ανήκουν κατά πλήρες 
δικαίωµα ιδιοκτησίας ή κατ' επικαρπία ή ψιλή κυριότητα ή έχει δικαίωµα χρήσης ή οίκησης σε 
αυτά.  



∆ήλωση φορολογίας εισοδήµατος που υποβάλλεται ηλεκτρονικά µέσω του διαδικτύου 
παράγει τα ίδια έννοµα αποτελέσµατα µε τη δήλωση που υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή 
ταχυδροµικά. 
[Το τελευταίο εδάφιο της παρ.4 προστέθηκε µε την παρ. 11 άρθ. 5 Ν.2892/2001 (ΦΕΚ Α’ 46)] 
Ειδικά για τις δηλώσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω διαδικτύου δεν υποβάλλονται τα 
δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις. Με αποφάσεις του Υπουργού 
Οικονοµικών, οι οποίες δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η 
διαδικασία και ο τρόπος ελέγχου αυτών των δικαιολογητικών, καθώς και κάθε άλλη σχετική 
λεπτοµέρεια που είναι αναγκαία. 
[Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ.4 προστέθηκαν µε την παρ.4 άρθ.13 Ν.2992/2002 (ΦΕΚ Α’ 
54)] 
5. Ο υπόχρεος για την επίδοση της δήλωσης βεβαιώνει υπεύθυνα, έχοντας γνώση των 
συνεπειών των άρθρων 86, 87, 88 και 90, την ειλικρίνεια και το περιεχόµενο της δήλωσης και 
των λοιπών συνυποβαλλόµενων µε αυτήν εντύπων. 
6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζεται κάθε φορά ο τύπος 
και το περιεχόµενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, τα δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία 
τα οποία συνυποβάλλονται µε τη δήλωση, καθώς και ο τύπος και το περιεχόµενο της 
απλουστευµένης δήλωσης εισοδηµατικής κατάστασης, ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής της. 
[Η παρ. 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 5 άρθ. 6 Ν.3091/2002 (ΦΕΚ Α’ 330)]  
  
 

Άρθρο 63 
Αρµόδιος προϊστάµενος δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας 

 
1. Αρµόδιος για την παραλαβή των δηλώσεων και τον έλεγχό τους, την εξακρίβωση αυτών 
που δεν έχουν επιδώσει δηλώσεις και γενικά για την επιβολή του φόρου είναι ο προϊστάµενος 
της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας της κατοικίας του φορολογούµενου.  
κατ' εξαίρεση προκειµένου: 
α) Για τα πρόσωπα που ασκούν ατοµικώς εµπορική επιχείρηση γενικά ή ελευθέριο 
επάγγελµα, αρµόδιος είναι, κατά περίπτωση, ο κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης, 
προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας της έδρας της κύριας επιχείρησής τους ή 
του κύριου επαγγέλµατος τους. 
[H περ.α' της παρ.1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 5 άρθ. 4 Ν.2753/1999 (ΦΕΚ Α’ 
249)]  
β) Για τα πρόσωπα που είναι κάτοικοι αλλοδαπής και έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν 
δήλωση στην Ελλάδα, εφόσον δεν υπάγονται στην περίπτωση α', αρµόδιος είναι ο 
προϊστάµενος της ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας Κατοίκων Εξωτερικού ή ο προϊστάµενος 
της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας που ορίζεται κάθε φορά µε απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών. 
[Η περ.β' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.10 άρθ. 26 Ν.2789/1999] 
γ) Για σχολάζουσα κληρονοµία ή σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου πριν από την 
επίδοση της δήλωσης, αρµόδιος είναι ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας 
της περιφέρειας στην οποία κατοικούσε ο κληρονοµούµενος ή βρισκόταν η έδρα της ατοµικής 
επαγγελµατικής του εγκατάστασης πριν από το θάνατό του. 
2. Για την παραλαβή και τον έλεγχο εκπρόθεσµης δήλωσης, αρµόδιος είναι ο προϊστάµενος 
της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας στην περιφέρεια της οποίας ο φορολογούµενος έχει την 
κατοικία του ή την έδρα της επιχείρησής του σύµφωνα µε τις διατάξεις της προηγούµενης 
παραγράφου κατά το χρόνο της υποβολής αυτής της δήλωσης. Πριν από την υποβολή της 
εκπρόθεσµης δήλωσης νοµίµως επιλαµβάνεται ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής 
υπηρεσίας που ήταν αρµόδιος για το αµέσως προηγούµενο της υποβολής της εκπρόθεσµης 
δήλωσης χρονικό διάστηµα. 
3. Oι δηλώσεις των προσώπων που αναφέρονται στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 
αυτού του άρθρου, στην παράγραφο 3 του άρθρου 47, καθώς και των προξενικών 
υπαλλήλων του κράτους, που υπηρετούν στο εξωτερικό, µπορεί να επιδίδονται και στην 
προξενική αρχή του τόπου που διαµένει ο υπόχρεος, η οποία οφείλει να τις διαβιβάζει χωρίς 
υπαίτια καθυστέρηση στον προϊστάµενο της αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας. 
[Το άρθρο 63 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 5 άρθ. 22 Ν.2648/1998 (ΦΕΚ Α’ 
238)] 
  
 



Άρθρο 64 
∆ήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα 

 
1. Oι υπόχρεοι, που υπόκεινται σε φορολογία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10, 
υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήµατος στον προϊστάµενο της αρµόδιας δηµόσιας 
οικονοµικής υπηρεσίας, ως εξής: 
α) Μέχρι την 1η Απριλίου του οικείου οικονοµικού έτους, αν η εταιρεία ή η κοινοπραξία ή η 
κοινωνία δεν τηρεί βιβλία ή τηρεί βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του κώδικα Βιβλίων 
και Στοιχείων. H υποβολή της δήλωσης πραγµατοποιείται ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του 
αριθµού φορολογικού µητρώου (A.Φ.M.) του φορολογουµένου µε αρχή το ψηφίο 1 και 
ολοκληρώνεται µέσα σε έντεκα (11) εργάσιµες ηµέρες. 
β) Μέχρι τις 15 Απριλίου του οικείου οικονοµικού έτους, αν η εταιρεία έχει ως αντικείµενο 
εργασιών την αντιπροσώπευση ή πρακτόρευση ασφαλιστικών εταιρειών ή τη µεσιτεία 
ασφαλειών, καθώς και την πρακτόρευση ή αντιπροσώπευση τραπεζών ή αν αυτή συµµετέχει 
σε εταιρεία ή κοινοπραξία που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας του κώδικα Βιβλίων και 
Στοιχείων και εφόσον η διαχειριστική περίοδος αυτής λήγει µέσα στους µήνες Νοέµβριο ή 
∆εκέµβριο του προηγούµενου ηµερολογιακού έτους. 
γ) Αν, κατ' εφαρµογή των διατάξεων της περίπτωσης β της παραγράφου 5 του άρθρου 28 και 
του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 29, η διαχειριστική περίοδος είναι 
υπερδωδεκάµηνη, υποβάλλονται δύο δηλώσεις, µία για τη δωδεκάµηνη περίοδο και µία για τη 
µικρότερη περίοδο, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται για τη δήλωση της δωδεκάµηνης 
περιόδου. Στην περίπτωση αυτήν η κατανοµή των αποτελεσµάτων γίνεται µε βάση τα 
ακαθάριστα έσοδα καθεµιάς περιόδου. 
δ) Μέσα σε τρεισήµισι (3,5) µήνες από την ηµεροµηνία λήξης της διαχειριστικής περιόδου, αν 
η εταιρεία ή η κοινοπραξία ή η κοινωνία τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας του κώδικα Βιβλίων και 
Στοιχείων. 
ε) Μέσα σε τρείς (3) µήνες από την ηµεροµηνία λύσης, µετατροπής ή συγχώνευσης της 
εταιρείας ή κοινοπραξίας, κατά περίπτωση, και εφόσον η εταιρεία ή η κοινοπραξία τηρεί 
βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και η διαχειριστική 
περίοδός της λήγει µέχρι τις 30 Νοεµβρίου του οικείου οικονοµικού έτους. 
στ) Για τους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση 
εφαρµόζεται ανάλογα η περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 107. 
H δήλωση επιδίδεται από το νόµιµο εκπρόσωπο ή το πρόσωπο που έχει ορισθεί γι' αυτό, 
στον προϊστάµενο της αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας. 
[H παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 6 άρθ. 4 Ν.2753/1999 (ΦΕΚ Α’ 249)]  
2. Αρµόδιος για την παραλαβή των δηλώσεων και τον έλεγχό τους, την εξεύρεση του 
εισοδήµατος αυτών που δεν έχουν επιδώσει δηλώσεις και γενικά για την επιβολή του φόρου 
είναι ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας της περιφέρειας στην οποία 
βρίσκεται η έδρα των υποχρέων, που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 2 κατά το χρόνο 
υποβολής της δήλωσης. 
Πριν από την υποβολή εκπρόθεσµης δήλωσης νοµίµως επαναλαµβάνεται ο προϊστάµενος 
της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, που ήταν αρµόδιος για το αµέσως προηγούµενο της 
υποβολής της εκπρόθεσµης δήλωσης χρονικό διάστηµα. 
[Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε µε την παρ. 7; 107 άρθ. 4 Ν.2753/1999 (ΦΕΚ Α’ 249)]  
3.Τα ποσά του φόρου, της προκαταβολής και των τελών ή εισφορών, που οφείλονται µε βάση 
τη δήλωση αυτού του άρθρου, καταβάλλονται σε οκτώ (8) ίσες µηνιαίες δόσεις, από τις 
οποίες η πρώτη µε την υποβολή της εµπρόθεσµης δήλωσης, οι δε υπόλοιπες επτά (7), µέχρι 
την τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα των επτά (7) επόµενων µηνών, από 
τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της δήλωσης. 
[Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 31 παρ. 1 
Ν.3220/2004 (ΦΕΚ Α’ 15) και αφορά δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος για το οικονοµικό 
έτος 2004 κι έπειτα.] 
Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσµης δήλωσης καταβάλλονται µαζί µε αυτήν οι 
λιιξιπρόθεσµες δόσεις και οι πρόσθετοι φόροι που ορίζονται στο άρθρο 86. ∆ήλωση, που 
υποβάλλεται χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή των αναφερόµενων στα προηγούµενα εδάφια 
ποσών, θεωρείται απαράδεκτη και δεν παράγει κανένα έννοµο αποτέλεσµα. «Στην 
περίπτωση που ο οφειλόµενος φόρος µε βάση την εµπρόθεσµη δήλωση καταβάλλεται 
εφάπαξ µέσα στην προθεσµία υποβολής της δήλωσης παρέχεται έκπτωση «ενάµισι τοις 
εκατό (1,5%) στο συνολικό ποσό αυτού και των λοιπών συµβεβαιούµενων µε αυτόν οφειλών. 



[Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 άρθ. 3 
Ν.2579/1998 (ΦΕΚ Α’ 31)] 
4. Ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας της έδρας των πιο πάνω υποχρέων, 
ύστερα από σχετικό έλεγχο, εκδίδει και κοινοποιεί σε αυτές, κατά τις διατάξεις του Κώδικα 
Φορολογικής ∆ικονοµίας, πράξη προσδιορισµού των οικονοµικών αποτελεσµάτων και 
επιβολής φόρου, µαζι µε τη σχετική έκθεση ελέγχου. Η πράξη προσδιορισµού 
αποτελεσµάτων και επιβολής φόρου της κοινοπραξίας ή κοινωνίας κοινοποιείται στον 
εκπρόσωπο της, ο οποίος αναγράφεται στη δήλωση ή, σε περίπτωση µη ορισµού του, σε 
οποιοδήποτε µέλος της κοινοπραξίας ή κοινωνίας. Σε περίπτωση λύσης της εταιρίας ή 
κοινοπραξίας ή κοινωνίας η πράξη εκδίδεται στο όνοµα αυτών και κοινοποιείται σε όλα τα 
µέλη τους και όταν πρόκειται για πτώχευση η πράξη εκδίδεται στο όνοµα της πτωχεύσασας 
και κοινοποιείται στα µέλη και στο σύνδικο.  
5. Τα οικονοµικά αποτελέσµατα που προσδιορίζονται µε βάση την οριστική απόφαση του 
διοικητικού δικαστηρίου ή το πρακτικό διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, καθώς και αυτά 
που οριστικοποιούνται λόγω µη άσκησης προσφυγής, δεν µπορεί να αµφισβητηθούν από 
τους εταίρους ή τα µέλη της κοινωνίας ή κοινοπραξίας. 
«6. Οι διατάξεις του άρθρου 52, εκτός από το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του ίδιου 
άρθρου, του άρθρου 53, των δεύτερου και τρίτου εδαφίων και της περίπτωσης ι΄ της 
παραγράφου 1, καθώς και των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 61, των άρθρων 65 έως και 
90, εφαρµόζονται ανάλογα. Για τους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 ο 
συντελεστής υπολογισµού της προκαταβολής φόρου της παραγράφου 1 του άρθρου 52 
µειώνεται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) κατά τα τρία πρώτα οικονοµικά έτη από 
την έναρξη της δραστηριότητάς τους. Εξαιρούνται οι εταιρίες που κάνουν έναρξη 
δραστηριότητας µετά από εικονική λύση ή διακοπή άλλης επιχείρησης. Ως εικονική θεωρείται 
η λύση εταιρίας ή η διακοπή ατοµικής επιχείρησης, όταν, µετά τη λύση ή διακοπή, στην ίδια 
επαγγελµατική εγκατάσταση συνεχίζεται η ίδια δραστηριότητα από νέα εταιρία µε άλλη µορφή 
αλλά τους ίδιους εταίρους ή εταιρία στην οποία συµµετέχει το φυσικό πρόσωπο που είχε την 
ατοµική επιχείρηση.» 
Ειδικώς, οι διατάξεις του άρθρου 52 δεν εφαρµόζονται για εταιρίες του άρθρου 13 του ν. 
718/1977 (ΕΚ 304 Α') για το οικονοµικό έτος 1993. 
7. Οι διατάξεις του άρθρου 10 δεν εφαρµόζονται για: α) Κοινωνίες αστικού δικαίου που 
εκµεταλλεύονται φορτηγά ή επιβατικά αυτοκίνητα δηµόσιας χρήσης, για τα καθαρά κέρδη που 
προέρχονται από τη συνεκµετάλλευση µε τη µορφή κοινωνίας µέχρι και δύο αυτοκινήτων. Τα 
καθαρά κέρδη που προέρχονται από την εκµετάλλευση των πάνω από δύο αυτοκινήτων 
φορολογούνται µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού. β) Τους λοιπούς υπόχρεους, που 
αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 2, οι οποίοι εκµεταλλεύονται ένα µόνο αυτοκίνητο 
δηµόσιας χρήσης. γ) Συνιδιοκτησίες που συνεκµεταλλεύονται αλιευτικά σκάφη µέχρι και δέκα 
(10) κόρους ολικής χωρητικότητας στις οποίες συµµετέχουν αποκλειστικά επαγγελµατίες 
αλιείς. 
[Η περ. γ' προστέθηκε µε την παρ. 17 άρθ. 3 Ν.2753/1999 (ΦΕΚ Α’ 249)] 
8. Την πρόταση για διοικητική επίλυση της διαφοράς υποβάλλει ο νόµιµος εκπρόσωπος της 
εταιρίας και αν πρόκειται για κοινοπραξία ή κοινωνία εκείνος που ορίζεται για το σκοπό αυτόν, 
ο οποίος και υπογράφει την πράξη της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς. Ειδικά, αν 
πρόκειται για εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία που έχει λυθεί, η πρόταση για τη διοικητική 
επίλυση της διαφοράς υποβάλλεται και η πράξη υπογράφεται από κάθε µέλος χωρίς αυτό να 
δεσµεύει τα λοιπά µέλη. 9. Με αποφάσεις του υπουργού Οικονοµικών, που δηµοσιεύονται 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης 
φορολογίας εισοδήµατος και της πράξης προσδιορισµού αποτελεσµάτων, καθώς και κάθε 
άλλη λεπτοµέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρµογή των διατάξεων αυτού του άρθρου. 
  
 

Άρθρο 65 
Μεταγραφή δηλώσεων 

 
1. Οι δηλώσεις, που επιδίδονται στον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, καταχωρίζονται από αυτόν σε βιβλία µεταγραφής 
δηλώσεων. 2. Η καταχώριση των δηλώσεων που αναφέρονται στην προηγούµενη 
παράγραφο ενεργείται στα βιβλία µεταγραφής δηλώσεων, µε βάση τη χρονολογική σειρά 
επίδοσής τους. 
  



 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

ΕΛΕΓΧΟΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ 
 
 

Άρθρο 66 
Φορολογικός έλεγχος 

 
1. Ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας ελέγχει την ακρίβεια των 
επιδιδόµενων δηλώσεων και προβαίνει σε έρευνα για την εξακρίβωση των υπόχρεων που 
δεν έχουν υποβάλει δήλωση. Για το σκοπό αυτόν δικαιούται: α) Να ζητά από τον υπόχρεο, 
ανεξάρτητα από το αν έχει υποβάλει ή όχι φορολογική δήλωση, καλώντας αυτόν µε έγγραφο, 
το οποίο του αποστέλλει επί αποδείξει, να δώσει µέσα σε σύντοµη και τακτή προθεσµία, είτε 
αυτοπροσώπως είτε µε εντολοδόχο που διορίζεται µε απλή επιστολή, τις αναγκαίες 
διευκρινίσεις και να προσκοµίσει κάθε λογαριασµό και κάθε στοιχείο που είναι χρήσιµο για τον 
καθορισµό του εισοδήµατος. β) Να ζητά από τις δηµόσιες ή δηµοτικές και κοινοτικές αρχές, τα 
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τις τράπεζες, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά από 
κάθε οργάνωση επαγγελµατική, εµπορική, βιοµηχανική, γεωργική κ.λ.π. οποιεσδήποτε 
πληροφορίες θεωρεί αναγκαίες για τη διευκόλυνση του έργου του. 
Κατά την αληθή έννοια της διάταξης του προηγούµενου εδαφίου υφίσταται υποχρέωση 
παροχής των ζητούµενων πληροφοριών από τον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής 
υπηρεσίας ή από πρόσωπο που έχει τις ίδιες ελεγκτικές αρµοδιότητες µε αυτόν.  
[Το δεύτερο εδάφιο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.7 άρθρου 8 Ν.2386/1996 (ΦΕΚ 
Α’ 43)] 
Ειδικά για την άρση του απορρήτου σε έλεγχο διενεργούµενο από ειδικό συνεργείο, που 
συστάθηκε µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 1914/1990 (ΦΕΚ 178 Α'), απαιτείται 
απόφαση του προϊσταµένου του ειδικού συνεργείου που διενεργεί φορολογικό έλεγχο. 
Επίσης, για την άρση του απορρήτου σε έλεγχο που διενεργείται από την Υπηρεσία Ελέγχου 
∆ιακίνησης Αγαθών (ΥΠ.Ε.∆.Α.) και τα παραρτήµατά της, απαιτείται κοινή απόφαση του 
Προϊσταµένου της ΥΠ.Ε.∆.Α. ή του παραρτήµατός της και του εποπτεύοντος επιθεωρητή. 
[Τα δύο τελευταία εδάφια προστέθηκαν µε την παρ.8 άρθ. 8 Ν.2386/1996 (ΦΕΚ Α’ 43)] 
Η εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής δεν εµποδίζεται από την επίκληση, εκ µέρους 
οποιουδήποτε, του, κατά την ισχύουσα νοµοθεσία, απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων, 
το οποίο αίρεται ειδικώς προς διευκόλυνση του φορολογικού ελέγχου. Για την άρση του 
απορρήτου στην περίπτωση αυτή απαιτείται κοινή απόφαση του επιθεωρητή της δηµόσιας 
οικονοµικής υπηρεσίας και του προϊσταµένου της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, οι οποίοι 
είναι αρµόδιοι για το συγκεκριµένο φορολογικό έλεγχο. γ) Να καλεί οποιοδήποτε πρόσωπο 
και να ζητά από αυτό τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη διευκόλυνση του έργου του. 
Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να είναι έγγραφες. δ) Να ενεργεί, είτε µόνος, είτε µέσω 
υπαλλήλου της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας ή αλλού δηµόσιου υπαλλήλου, είτε µέσω 
άλλης αρχής, οποιαδήποτε επιτόπια εξέταση που θα κρίνει αναγκαία και ειδικά, προκειµένου 
για υπόχρεους που υπάγονται στις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, πρέπει να 
ενεργεί σύµφωνα µε αυτές τις διατάξεις. ε) Να ενεργεί, είτε ο ίδιος, είτε ο οριζόµενος µε 
έγγραφη εντολή του υπάλληλος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, ελεγκτικές 
επαληθεύσεις στα βιβλία και στοιχεία επιτηδευµατία αρµοδιότητας άλλου προϊσταµένου 
δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, που έχει την έδρα του στην ίδια πάλη ή στον ίδιο νοµό, για 
να διαπιστώνει την ακρίβεια των δεδοµένων των βιβλίων και στοιχείων επιτηδευµατία δικής 
του αρµοδιότητας. Ο έλεγχος του άλλου επιτηδευµατία περιορίζεται στη διαδικασία 
διασταύρωσης στοιχείων που φέρεται ως εκδότης ή λήπτης αυτών, µε τα δεδοµένα των 
βιβλίων και των στοιχείων του. Για την εφαρµογή της περίπτωσης αυτής, οι νοµοί Αττικής και 
Πειραιά θεωρούνται ως ένας νοµός. Στην περίπτωση του ελέγχου αυτού δεν έχουν εφαρµογή 
οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 36 του π.δ. 186/1992. 
2. Ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας κατά τον υπολογισµό και την 
εκκαθάριση του φόρου δεν λαµβάνει υπόψη λέξεις, ποσά και αριθµούς που έχουν αναγραφεί 
στις ενδείξεις της ετήσιας δήλωσης του υπόχρεου και συνεπάγονται τη διενέργεια µειώσεων ή 
εκπτώσεων του εισοδήµατος ή του φόρου ή διαµορφώνουν το αφορολόγητο ποσό ή την 
ετήσια τεκµαρτή δαπάνη, εφόσον δεν συνυποβάλλονται από τον υπόχρεο τα νόµιµα στοιχεία 
που αποδεικνύουν άµεσα τη συνδροµή των προϋποθέσεων, µε βάση όσα ορίζονται στις 
κείµενες διατάξεις. Αριθµητικά λάθη στις αθροίσεις και στις µεταφορές, καθώς και 
αναριθµητισµοί, που αφορούν στην ορθή συµπλήρωση της ετήσιας δήλωσης του υποχρέου, 



διορθώνονται οίκοθεν από τον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, µε βάση τα 
στοιχεία που έχει στη διάθεσή του. Το περιεχόµενο του σηµειώµατος υπολογισµού και 
εκκαθάρισης του φόρου αυτής της παραγράφου µπορεί να αµφισβητηθεί από το 
φορολογούµενο µε κάθε αποδεικτικό µέσο ενώπιον του προϊσταµένου της δηµόσιας 
οικονοµικής υπηρεσίας ή του διοικητικού πρωτοδικείου, κατά τα οριζόµενα από τον Κώδικα 
Φορολογικής ∆ικονοµίας. Το δικαίωµα αυτό του φορολογουµένου ασκείται από την 
ηµεροµηνία έκδοσης του οικείου χρηµατικού καταλόγου µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου του οικείου 
οικονοµικού έτους. 
Αν ο φορολογούµενος λάβει αυτό το σηµείωµα µετά τις 31 ∆εκεµβρίου του οικείου 
οικονοµικού έτους, η αµφισβήτηση ασκείται µέσα στις προθεσµίες που ορίζονται στο άρθρο 
66 του ν. 2717/1999. Η εκκαθάριση και καταβολή του φόρου δεν αναστέλλεται από τη 
διαδικασία αυτή.  
[Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 16 άρθ. 5 
Ν.2753/1999 (ΦΕΚ Α’ 249)]  
Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρµόζονται ανάλογα και στην περίπτωση που η 
δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του υπόχρεου υποβάλλεται ηλεκτρονικά µέσω διαδικτύου, 
εφόσον ο υπόχρεος δεν υποβάλλει τα οικεία δικαιολογητικά µέχρι το τέλος Ιουλίου του οικείου 
οικονοµικού έτους. 
[Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε µε την παρ.12 άρθ. 5 Ν.2892/2001 (ΦΕΚ Α’ 46)]  
3. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, µπορεί να καθορίζονται οι ελεγκτικές 
επαληθεύσεις που πρέπει να διενεργούνται και οι αρχές, οι κανόνες, τα στοιχεία, τα κριτήρια 
και γενικά ο τρόπος και οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται, κατά τον έλεγχο των 
δηλώσεων που προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο της παρ. 1, για ορισµένες ή και όλες τις 
κατηγορίες εισοδηµάτων, ανάλογα και µε την προέλευση και το ύψος αυτών, καθώς και 
ειδικός τρόπος επίλυσης των φορολογικών διαφορών που προκύπτουν από τον έλεγχο 
αυτόν. Σε δηλώσεις που ελέγχονται σύµφωνα µε τις αποφάσεις του προηγούµενου εδαφίου 
αλλά δεν επέρχεται επίλυση της φορολογικής διαφοράς, µπορεί µε τις αποφάσεις αυτές να 
ορίζεται η διενέργεια πρόσθετων ελεγκτικών επαληθεύσεων. Για τις δηλώσεις αυτές 
εκδίδονται και κοινοποιούνται τα σχετικά φύλλα ελέγχου ή οι πράξεις και ακολουθείται η 
οριζόµενη από τις οικείες φορολογικές διατάξεις διαδικασία. Με τις ίδιες αποφάσεις µπορεί να 
καθορίζεται ειδικός τρόπος επίλυσης των φορολογικών διαφορών που προκύπτουν και από 
τον έλεγχο δηλώσεων που δεν εµπίπτουν στον τρόπο ελέγχου των αποφάσεων αυτών και να 
ορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται στις περιπτώσεις αυτές. 
[Η παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 άρθ. 13 Ν.2601/1998 (ΦΕΚ Α’ 81)] 
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί επίσης να καθορίζεται ειδικός τρόπος 
έκδοσης των καταλογιστικών πράξεων που αφορούν τις δηλώσεις που ελέγχονται κατά τα 
οριζόµενα στο πρώτο εδάφιο καθώς και βεβαίωσης των οικείων διαφορών, µε την έκδοση 
ενιαίας ανά φορολογικό αντικείµενο πράξης για όλες τις χρήσεις για τις οποίες επέρχεται 
επίλυση των διαφορών. 
[Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε στην παρ.3 µε την παρ.24 άρθ.1 Ν.2954/2001 (ΦΕΚ Α’ 
255)]  
4. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, οι οποίες δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως: α) Συνιστώνται ειδικά ελεγκτικά κέντρα, στα οποία παρέχεται η αρµοδιότητα 
για το φορολογικό έλεγχο ορισµένων επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από τη µορφή ή τον τύπο µε 
τον οποίο λειτουργούν ή το είδος τους ή την κατηγορία των βιβλίων που τήρησαν και 
καθορίζεται ο αριθµός αυτών, η χωρική τους αρµοδιότητα, η οργάνωση, η στελέχωση και ο 
τρόπος λειτουργίας τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια που είναι αναγκαία για 
την εφαρµογή των διατάξεων αυτής της περίπτωσης. β) Μπορεί να ανατίθεται η διενέργεια 
ελέγχου σε προϊστάµενο δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας που δεν είναι καθ' ύλη και κατά 
τόπο αρµόδιος. Όλη η υπόλοιπη, εκτός από τη διενέργεια του ελέγχου, διαδικασία επιβολής 
του φόρου ενεργείται από τον καθ' ύλη και κατά τόπο αρµόδιο προϊστάµενο της δηµόσιας 
οικονοµικής υπηρεσίας. γ) Συνιστώνται στα ελεγκτικά κέντρα που προβλέπονται από το 
άρθρο 3 του ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211 Α') ειδικές Επιτροπές, στις οποίες θα ανατίθεται ο 
έλεγχος των δαπανών των περιπτώσεων ι' και ιη' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του 
παρόντος, όταν αυτές υπερβαίνουν τα κατά περίπτωση όρια. Με τις ίδιες αποφάσεις του 
Υπουργού Οικονοµικών ή και µε άλλες καθορίζεται η σύνθεση των Επιτροπών αυτών, ο 
τρόπος λειτουργίας τους, οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται κατά τον έλεγχο των 
ως άνω δαπανών, τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι ελεγχόµενες επιχειρήσεις και κάθε 
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Το δεύτερο εδάφιο της προηγούµενης περίπτωσης β' 
εφαρµόζεται ανάλογα και στην παρούσα περίπτωση. 



5. Τα δικαιώµατα ελέγχου που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 4, έχουν και οι 
επιθεωρητές των δηµόσιων οικονοµικών υπηρεσιών, οι οποίοι µπορεί να διατάσσουν και 
επανέλεγχο για οποιαδήποτε φορολογική υπόθεση µε υπαλλήλους της αρµόδιας δηµόσιας 
οικονοµικής υπηρεσίας ή µε άλλους υπαλλήλους των δηµόσιων οικονοµικών υπηρεσιών που 
εποπτεύουν, οι οποίοι µετακινούνται για το σκοπό αυτόν µε απόφασή τους.  
6. Όσοι, καλούµενοι σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, αρνούνται ή παραλείπουν 
αναιτιολογήτως να δώσουν πληροφορίες για την εξακρίβωση του εισοδήµατος και να 
διευκολύνουν το ελεγκτικό έργο του προϊσταµένου της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, 
υπόκεινται στο πρόστιµο που ορίζεται από το άρθρο 87.  
7. Σε δίκες για αδικήµατα που διαπράχθηκαν εναντίον υπαλλήλων ή επιθεωρητών του 
Υπουργείου Οικονοµικών, οι οποίοι ενήργησαν για το συµφέρον της υπηρεσίας, µπορεί, 
ύστερα από προηγούµενη έγκρισή του Υπουργού Οικονοµικών, να παρίσταται για την 
υπεράσπισή τους, ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, εκπρόσωπος της νοµικής διεύθυνσης 
του Υπουργείου Οικονοµικών.  
8. Επιφυλασσοµένης της εφαρµογής της διατάξεως της παραγράφου 3 του παρόντος, από τις 
ανέλεγκτες δηλώσεις, των οποίων επίκειται ο χρόνος παραγραφής, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 84, ελέγχονται υποχρεωτικά κατά προτεραιότητα οι δηλώσεις µε τα µεγαλύτερα 
εισοδήµατα. Στις περιπτώσεις που δεν καθίσταται εφικτός ο έλεγχος των υπόλοιπων 
δηλώσεων µέχρι να συµπληρωθεί ο χρόνος της παραγραφής, οι δηλώσεις αυτές 
περαιώνονται µε έλεγχο, που καθορίζεται µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών. 
Παραγραφή του δικαιώµατος του ∆ηµοσίου προς επιβολή φόρου, λόγω εφαρµογής της 
διατάξεως της παραγράφου 3, δεν δηµιουργεί πειθαρχική ευθύνη φοροτεχνικών υπαλλήλων. 
9. Ο υπόχρεος, προ της έκδοσης του φύλλου ελέγχου ή της πράξης, µπορεί να λάβει γνώση 
του αποτελέσµατος του ελέγχου της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού και να υποβάλει 
αρχική ή συµπληρωµατική δήλωση. Στην περίπτωση αυτήν, οι προβλεπόµενες κατά 
φορολογικό αντικείµενο προσαυξήσεις ή πρόστιµα µειώνονται στο 1/5 για υποθέσεις 
οικονοµικού έτους 1991 και παλαιότερα.  
10. Ο έλεγχος των δηλώσεων, κατά τα οριζόµενα στις προηγούµενες παραγράφους του 
παρόντος άρθρου, ενεργείται κατ' αρχήν µόνο στην τελευταία ανέλεγκτη διαχειριστική περίοδο 
και στις δύο αµέσως προηγούµενες από αυτήν. Ως τελευταία ανέλεγκτη διαχειριστική 
περίοδος θεωρείται εκείνη για την οποία έχει παρέλθει η προθεσµία υποβολής της οικείας 
δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος και δεν έχει παρέλθει η προθεσµία υποβολής της 
δήλωσης της επόµενης διαχειριοτικής περιόδου. 
Εάν από τον διενεργούµενο κατά τα ανωτέρω έλεγχο προκύψουν, για µία τουλάχιστον από 
τις ελεγχόµενες διαχειριστικές περιόδους, ουσιαστικές παραβάσεις του Κ.Β.Σ. ή διαφορές 
καθαρών εισοδηµάτων ή κερδών ή αµοιβών από οποιαδήποτε αιτία που υπερβαίνουν το 
5%αυτών που έχουν δηλωθεί ή σε ποσό τα 15.000 ευρώ, τότε ο έλεγχος επεκτείνεται και στις 
δύο αµέσως προηγούµενες ανέλεγκτες διαχειριστικές περιόδους. Εξαιρετικά, πέραν των 
διαχειριστικών περιόδων που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο, διενεργείται έλεγχος σε όλες 
γενικά τις προηγούµενες ανέλεγκτες διαχειριστικές περιόδους για τις οποίες δεν έχει 
παραγραφεί το δικαίωµα του δηµοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής 
του φόρου, εφόσον, έστω και για µία από αυτές, υφίστανται διαπιστωµένες ουσιαστικές 
παραβάσεις του Κ. Β.Σ. ή δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήµατος. 
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζεται κάθε θέµα σχετικό για 
την εφαρµογή της παραγράφου αυτής. 
 
 

Άρθρο 67 
Προσωρινός φορολογικός έλεγχος 

 
1. Επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελµατίες, των οποίων το καθαρό εισόδηµα εξευρίσκεται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 31 και 49 αντίστοιχα και δεν έχουν υπαχθεί σε οριστικό 
έλεγχο κατά τις διατάξεις του προηγούµενου άρθρου, µπορεί να υπαχθούν σε προσωρινό 
έλεγχο για το µερικό προσδιορισµό του εισοδήµατός τους. Ο έλεγχος αυτός διατάσσεται από 
τον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας για ένα ή περισσότερα συγκεκριµένα 
θέµατα και αντικείµενα του πλήρους και οριστικού φορολογικού ελέγχου.  
2. Επίσης, ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας δικαιούται να διενεργεί 
έλεγχο στα στοιχεία των δηλώσεων, στα βιβλία και τα στοιχεία που τηρήθηκαν, καθώς και 
στην επαγγελµατική εγκατάσταση κάθε υπόχρεου για να διαπιστώσει: 



α) Αν οι εκπτώσεις από το εισόδηµα υπολογίστηκαν σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. β) 
Το αντικείµενο εργασιών του υπόχρεου και αν το εισόδηµα που δηλώθηκε ανταποκρίνεται 
προς τα πραγµατικά δεδοµένα που προκύπτουν από τα βιβλία που τηρήθηκαν, τα στοιχεία 
που εκδόθηκαν και τα στοιχεία που έχουν ληφθεί, καθώς και αν εφαρµόστηκαν οι διατάξεις 
του παρόντος. Όταν από τον προσωρινό έλεγχο διαπιστωθεί ότι τα φορολογικά στοιχεία δεν 
έχουν καταχωρηθεί ή έχουν καταχωρηθεί ανακριβώς στα τηρούµενα βιβλία, τότε η υπόθεση 
καθίσταται υποχρεωτικά ελεγκτές για όλες τις δηλώσεις που εκκρεµούν, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 66. γ) Αν µε ανακλητική δήλωση, που υποβλήθηκε σύµφωνα 
µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 61, µειώθηκαν νόµιµα οι φορολογικές 
υποχρεώσεις και επιβαρύνσεις γενικά.  
3. Η ενέργεια προσωρινού ελέγχου, και αν ακόµα το προσωρινό φύλλο που εκδόθηκε έγινε 
οριστικό, δεν αποκλείει την ενέργεια και δεύτερου προσωρινού ελέγχου και την έκδοση 
συµπληρωµατικού φύλλου ελέγχου, µε εντολή του προϊσταµένου της δηµόσιας οικονοµικής 
υπηρεσίας και αντικείµενο ελέγχου το ίδιο ή διαφορετικό του πρώτου προσωρινού ελέγχου, 
αν από στοιχεία ή πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν ή από βάσιµες υπόνοιες ή από τα 
στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων προκύπτει ότι δεν δηλώθηκε ή δηλώθηκε ανακριβώς 
συγκεκριµένη φορολογητέα ύλη.  
4. Ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας µπορεί να διενεργεί προσωρινό 
έλεγχο για να διαπιστώσει την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 52 και 54 έως 58 για 
την προκαταβολή και την παρακράτηση του φόρου. 5. Στις περιπτώσεις των προηγούµενων 
παραγράφων εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 64, 68, 69, 70, 71, 74, 83, 86, 
87 και 90. 
 
 

Άρθρο 68 
Έκδοση φύλλων ελέγχου 

 
1. Με βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου ο προϊστάµενος της δηµοσίας οικονοµικής 
υπηρεσίας εκδίδει φύλλα ελέγχου προσδιορισµού του φόρου, τόσο γι' αυτούς που έχουν 
επιδώσει δηλώσεις, όσο και γι αυτούς που παρέλειψαν να επιδώσουν δήλωση. Στις 
περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 61 το φύλλο ελέγχου εκδίδεται: α) Αν πρόκειται για 
σχολάζουσα κληρονοµία στο όνοµα του θανόντος, για επιδικία ή µεσεγγύηση, στο όνοµα του 
τελευταίου πριν από την επιδικία ή µεσεγγύηση νοµέα ή επικαρπωτή. β) Αν πρόκειται για 
ανηλίκους, δικαστικώς ή νοµίµως απαγορευµένους ή υπό δικαστική αντίληψη τελούντες, στο 
όνοµα του προσώπου που τελεί σε µια από τις νοµικές αυτές καταστάσεις. γ) Αν πρόκειται για 
πτώχευση, στο όνοµα του πτωχού. δ) Αν πρόκειται για θανόντα φορολογούµενο, στο όνοµα 
του για τα εισοδήµατα που απέκτησε µέχρι την ηµεροµηνία του θανάτου του. Φύλλο ελέγχου 
εκδίδεται και σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ζηµία από εµπορική επιχείρηση, γεωργική 
εκµετάλλευση ή ελευθέριο επάγγελµα, εφόσον η ζηµία αυτή προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 30, 31, 41 και 49 και προκύπτει από τα βιβλία που τηρεί ο υπόχρεος, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα βιβλίων και Στοιχείων. Με την επιφύλαξη των διατάξεων 
του προηγούµενου εδαφίου δεν εκδίδεται φύλλο ελέγχου, αν το ποσό που τελικά οφείλεται 
δεν υπερβαίνει τις εννέα χιλιάδες (9.000) δραχµές, αθροιστικά λαµβανόµενο για το 
φορολογούµενο και τη σύζυγό του. 
[Το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 17 άρθ. 3 Ν. 
2873/2000 (ΦΕΚ Α’ 285)] 
2. Φύλλο ελέγχου και αν ακόµη έγινε οριστικό, δεν αποκλείει την έκδοση και κοινοποίηση 
συµπληρωµατικού φύλλου ελέγχου, αν: α) από συµπληρωµατικά στοιχεία, που περιήλθαν µε 
οποιονδήποτε τρόπο σε γνώση του προϊσταµένου της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας 
εξακριβώνεται ότι το εισόδηµα του φορολογουµένου υπερβαίνει αυτό που έχει περιληφθεί στο 
προηγούµενο φύλλο ελέγχου ή β) η δήλωση που υποβλήθηκε ή τα έντυπα ή οι καταστάσεις 
που τη συνοδεύουν αποδεικνύονται ανακριβή. Στις πιο πάνω περιπτώσεις το νέο φύλλο 
ελέγχου εκδίδεται για το άθροισµα του εισοδήµατος που προκύπτει από το προηγούµενο 
φύλλο ελέγχου, καθώς και αυτού που εξακριβώθηκε µε βάση τα πιο πάνω στοιχεία. Αν 
εκδοθεί το πιο πάνω φύλλο ελέγχου, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 70. 
3. Τα φύλλα ελέγχου καταχωρίζονται στο βιβλίο µεταγραφής φύλλων ελέγχου µε βάση τη 
χρονολογική σειρά έκδοσης τους. 
4. Αν ο προσδιορισµός του συνολικού ποσού της φορολογητέας ύλης µε ένα φύλλο ελέγχου 
είναι δυσχερής, επειδή ορισµένα αντικείµενα απαιτούν ειδικότερη εξέταση ή τη διενέργεια 
ελέγχου µέσα ή έξω από την περιφέρεια της αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, 



εκδίδεται µερικό φύλλο ελέγχου προσδιορισµού του φόρου, στο οποίο περιλαµβάνεται η 
φορολογητέα ύλη, για την οποία ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας 
διαθέτει τα απαιτούµενα στοιχεία.  
Σε αυτό το φύλλο ελέγχου διατυπώνεται ρητή επιφύλαξη ότι ο προσδιορισµός της υπόλοιπης 
φορολογητέας ύλης θα γίνει µε την έκδοση συµπληρωµατικού φύλλου ελέγχου. Η αίτηση για 
τη διοικητική επίλυση της διαφοράς ή η προσφυγή στο διοικητικό δικαστήριο κατά του 
συµπληρωµατικού φύλλου ελέγχου αφορά µόνο τη φορολογητέα ύλη που προσδιορίζεται µε 
αυτό. 
5. Στις περιπτώσεις προσωρινού φορολογικού ελέγχου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
προηγούµενου άρθρου, αν από τα βιβλία και στοιχεία του υποχρέου ή σε περίπτωση 
έλλειψης αυτών, από κάθε άλλο σχετικό στοιχείο, προκύπτει ότι ο φορολογούµενος 
παρέλειψε να δηλώσει ή δήλωσε ανακριβώς τη φορολογητέα ύλη που προκύπτει από τα 
βιβλία ή στοιχεία ή παρέλειψε να παρακρατήσει ή να αποδώσει ή παρακράτησε ή απέδωσε 
ανακριβώς το φόρο, ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας εκδίδει προσωρινό 
φύλλο ελέγχου προσδιορισµού του φόρου. Το προσωρινό φύλλο ελέγχου πρέπει να περιέχει 
τη φορολογητέα ύλη που προκύπτει από τα βιβλία και στοιχεία του υποχρέου και το φόρο 
που αναλογεί σε αυτή µε τις νόµιµες προσαυξήσεις. Οι τυχόν δικαστικές αποφάσεις που 
εκδίδονται για τα προσωρινά φύλλα ελέγχου αποτελούν προσωρινό δεδικασµένο και δεν 
επηρεάζουν την κύρια δίκη. 
6. Η περαίωση των δηλώσεων που κρίνονται ειλικρινείς ενεργείται µε περιληπτικό φύλλο 
ελέγχου.  
7. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόµενο των 
φύλλων ελέγχου. 
 
  
 

Άρθρο 69 
Κοινοποίηση φύλλων ελέγχου 

 
Αντίγραφο του φύλλου ελέγχου, που εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 68, 
κοινοποιείται στον υπόχρεο µαζί µε τη σχετική έκθεση ελέγχου. Αν ο φορολογούµενος έχει 
διορίσει αντίκλητο στην έδρα της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, η κοινοποίηση µπορεί να 
γίνει στον αντίκλητο. Για την επίδοση του φύλλου ελέγχου εφαρµόζονται αναλόγως οι 
διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής ∆ικονοµίας. Ειδικά, η κοινοποίηση του φύλλου ελέγχου σε 
περίπτωση πτώχευσης γίνεται στο σύνδικο και τον πτωχό και σε περίπτωση θανάτου του 
φορολογουµένου στους κληρονόµους του. Όταν η δήλωση περαιωθεί ως ειλικρινής, η 
γνωστοποίηση του φύλλου ελέγχου στον υπόχρεο γίνεται µε απλή ταχυδροµική επιστολή. 
 
  

Άρθρο 70 

 
1. Ο υπόχρεος, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε το φύλλο ελέγχου, µπορεί, αν αµφισβητεί την 
ορθότητά του, να προτείνει τη διοικητική επίλυση της διαφοράς µεταξύ αυτού και του 
αρµόδιου προϊσταµένου της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας.  
2. Η πρόταση για διοικητική επίλυση της διαφοράς υποβάλλεται, προκειµένου για 
σχολάζουσα κληρονοµιά, από τον κηδεµόνα, για επιδικία από τον προσωρινό διαχειριστή, για 
µεσεγγύηση από το µεσεγγυούχο, για πτωχεύσαντα από το σύνδικο, για ανήλικο από τον 
ασκούντα τη γονική µέριµνα και επί πλειόνων από τον έναν από αυτούς ή γι' αυτόν που έχει 
υποβληθεί σε δικαστική συµπαράσταση από το δικαστικό συµπαραστάτη και προκειµένου για 
θανόντα φορολογούµενο από τους κληρονόµους του. Τα πρόσωπα, που, κατά το 
προηγούµενο εδάφιο, προτείνουν τη διοικητική επίλυση της διαφοράς, υπογράφουν και την 
πράξη που ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου αυτού.   
[Το πρώτο εδάφιο της παρ.2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 25 άρθ. 1 
Ν.2954/2001 (ΦΕΚ Α’ 255)]  
3. Η πρόταση υποβάλλεται στον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας που έχει 
εκδώσει το φύλλο ελέγχου, µε το δικόγραφο της προσφυγής ή µε ιδιαίτερη αίτηση που 
κατατίθεται µέσα στη νόµιµη προθεσµία για την άσκηση της προσφυγής. Αυτός που 
υποβάλλει την αίτηση για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς υποχρεούται να προσκοµίσει 
µέσα στην παραπάνω προθεσµία τα αποδεικτικά στοιχεία για την υποστήριξη της αίτησης του 
και να αναπτύξει τους ισχυρισµούς του.  



4. Ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, αφού λάβει υπόψη όλα τα στοιχεία 
του φακέλου της υπόθεσης, τα στοιχεία που προσκοµίζονται από το φορολογούµενο και όσα 
αναπτύσσονται από αυτόν εγγράφως ή προφορικώς, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο, µπορεί, 
εφόσον κρίνει το αίτηµα βάσιµο, να αποδεχθεί την ακύρωση του φύλλου ελέγχου ή τη 
διαγραφή των εισοδηµάτων µερικών µόνο πηγών ή τον περιορισµό του συνόλου της 
φορολογητέας ύλης που αναφέρεται στο φύλλο ελέγχου ή µερικών µόνο πηγών ή της ίδιας 
πηγής ή του φόρου ή άλλου δικαιώµατος.  
5. Ειδικώς, όταν στο φύλλο ελέγχου περιλαµβάνονται και εισοδήµατα που προέρχονται από 
γεωργικές ή εµπορικές επιχειρήσεις ή από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλµατος ή µόνο 
τέτοια εισοδήµατα, που προέρχονται όµως αποκλειστικά από άσκηση επιχειρήσεων που 
τηρούν βιβλία και στοιχεία της τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, η 
διοικητική επίλυση της διαφοράς γίνεται από επιτροπή που αποτελείται από τον αρµόδιο 
επιθεωρητή, τον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας ή τους νόµιµους 
αναπληρωτές τους, από εκπρόσωπο του Εµπορικού και Βιοµηχανικού ή Οικονοµικού 
Επιµελητηρίου ή του εµπορικού ή επαγγελµατικού συλλόγου της περιοχής, στην οποία 
εδρεύει η αρµόδια δηµόσια οικονοµική υπηρεσία. Οι πιο πάνω φορείς ορίζουν τους 
εκπροσώπους τους µε τους αναπληρωτές τους, ύστερα από έγγραφο του προϊσταµένου της 
αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, Η θητεία των εκπροσώπων του Εµπορικού και 
Βιοµηχανικού ή Οικονοµικού Επιµελητηρίου ή εµπορικού ή επαγγελµατικού συλλόγου, καθώς 
και των νόµιµων αναπληρωτών τους, που µετέχουν στη διοικητική επίλυση της διαφοράς, 
είναι διετής και αρχίζει από την ηµεροµηνία που αυτοί ορίστηκαν ως εκπρόσωποι. Οι 
εκπρόσωποι των παραπάνω φορέων που δεν είναι δηµόσιοι υπάλληλοι οφείλουν να δώσουν 
ενώπιον του αρµόδιου επιθεωρητή της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας τον όρκο του 
δηµοσίου υπαλλήλου, συντασσόµενης σχετικής πράξης. Η εξέταση του αιτήµατος για τη 
διοικητική επίλυση της διαφοράς δεν κωλύεται αν απουσιάζει κατά τη συζήτηση ένα από τα 
τρία µέλη της επιτροπής. Κατά τη συζήτηση της πρότασης για διοικητική επίλυση της 
διαφοράς παρίσταται ο φορολογούµενος αυτοπροσώπως ή µε εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό 
του κατά τις διατάξεις της παραγράφου 7. Αν δεν παραστεί ο φορολογούµενος ή 
εκπρόσωπός του κατά τη συνεδρίαση που έχει ορισθεί για την εξέταση της πρότασής του, η 
διοικητική επίλυση της διαφοράς µαταιώνεται.  
6. Αν συµπέσουν οι απόψεις του υπόχρεου και: α) του προϊσταµένου της δηµόσιας 
οικονοµικής υπηρεσίας, όταν πρόκειται για πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση ή ελευθέριο 
επάγγελµα, τα οποία τηρούν κατά περίπτωση βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του 
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, β) δύο (2) τουλάχιστον από τα µέλη της επιτροπής της 
προηγούµενης παραγράφου, όταν πρόκειται για φύλλα ελέγχου που αναφέρονται σε αυτή, 
συντάσσεται και υπογράφεται, από όλα τα µέρη που µετείχαν στη διαδικασία, πράξη 
επίλυσης της διαφοράς, µε την αναγραφή της γνώµης τυχόν µειοψηφήσαντος µέλους της 
επιτροπής. Με την πράξη αυτή που είναι αµετάκλητη θεωρείται ότι η διαφορά επιλύθηκε ολικά 
ή µερικά, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το αποτέλεσµα που επήλθε από τη σύµπτωση των 
απόψεων των µερών. Στην περίπτωση αυτήν, η προσφυγή που τυχόν ασκήθηκε δεν παράγει 
κανένα αποτέλεσµα ή ισχύει µόνο για το µέρος που δεν επιλύθηκε η διαφορά.  
Αν υποβληθεί αίτηµα για διοικητική επίλυση της διαφοράς µε ιδιαίτερη αίτηση, η προθεσµία 
για την άσκηση της προσφυγής αναστέλλεται µε την υποβολή της αίτησης, µη 
υπολογιζόµενης της ηµέρας υποβολής αυτής και συνεχίζει από την επόµενη εργάσιµη για τις 
δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα της ηµέρας υπογραφής της πράξης µαταίωσης ή µερικής 
επίλυσης της διαφοράς. 
[Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 26 άρθ. 1 
Ν.2954/2001 (ΦΕΚ Α’ 255)] 
7. Η συζήτηση της αίτησης για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς και η υπογραφή της 
σχετικής πράξης µπορεί να γίνει και από ειδικό πληρεξούσιο του υπόχρεου, εφόσον κατατεθεί 
στον αρµόδιο προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας πληρεξούσιο έγγραφο 
δηµόσιο ή ιδιωτικό µε θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από την κατά νόµο αρµόδια 
αρχή. Αν ο υπόχρεος είναι αγράµµατος, το ιδιωτικό πληρεξούσιο έγγραφο υπογράφεται από 
δύο µάρτυρες, των οποίων η γγησιότητα των υπογραφών βεβαιώνεται, όπως στο 
προηγούµενο εδάφιο αναφέρεται ή αναπληρώνεται τούτο από έγγραφο δηµόσιας, δηµοτικής 
ή κοινοτικής αρχής, το οποίο περιέχει τη δήλωση που έγινε ενώπιον αυτών από τον υπόχρεο.  
8. Στα πρόσωπα που ορίζονται στην παράγραφο 5 αυτού του άρθρου για να εξετάζουν µε 
δικαίωµα ψήφου το αίτηµα διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, καθώς και στον υπάλληλο που 
ορίζεται για την τήρηση των πρακτικών, καταβάλλεται για κάθε συνεδρίαση, στην οποία 
παρέστησαν, αποζηµίωση, η οποία καθορίζεται µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών. 



Με όµοιες αποφάσεις καθορίζεται η διαδικασία για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς, για τη 
λειτουργία της επιτροπής, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που είναι αναγκαία για την 
εφαρµογή αυτού του άρθρου. 
9. Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4125/1960 εφαρµόζεται 
και επί προσφυγής που ασκείται από νοµικό πρόσωπο, όταν ο εκπρόσωπος αυτού διαµένει, 
κατά το χρόνο άσκησης της προσφυγής, έξω από την έδρα της φορολογικής αρχής που 
εξέδωσε τη µε αυτή προσβαλλόµενη πράξη.  
10. Σε διοικητική επίλυση της διαφοράς, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 
και 6, περιορίζεται στο µισό (1/2) το ποσοστό προσαύξησης κατά 100% ή 50% ή 40% ή 20% 
ανάλογα µε την περίπτωση, του συντελεστή καθαρού κέρδους ή καθαρού εισοδήµατος ή 
καθαρών αµοιβών, που προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 2 του άρθρου 32, 2 
και 4 του άρθρου 34, 3 του άρθρου 41, 5 του άρθρου 49 και 4 του άρθρου 50. Οι κατά 
περίπτωση διατάξεις που ορίζουν ότι επί εξωλογιστικού προσδιορισµού εφαρµόζεται ο 
συντελεστής που προκύπτει από το λογιστικό προσδιορισµό, εφόσον αυτός είναι 
µεγαλύτερος από το συντελεστή που προβλέπεται για το οικείο επάγγελµα, ισχύουν ανάλογα 
και κατά την εφαρµογή των διατάξεων του προηγούµενου εδαφίου.  
[Η παρ.10 προστέθηκε µε την παρ.5 άρθ.13 Ν.2601/1998 (ΦΕΚ Α’ 81)]  
11. Αντίγραφο του πρακτικού της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς παραδίδεται στον 
υπόχρεο. Το πρακτικό αυτό επέχει και θέση ατοµικής ειδοποίησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 4 του ν.δ. 356/1974 (K.E.∆.E.). 
[Η παρ.11 προστέθηκε µε την παρ.2 άρθ.30 Ν.2648/1998 (ΦΕΚ Α’ 238)] 
 
  

Άρθρο 71 
∆ικαστικός συµβιβασµός 

 
1. ∆ικαστικός συµβιβασµός µε βάση αυτό το νόµο είναι δυνατός σε όσες περιπτώσεις 
επιτρέπεται και όπως προβλέπεται διοικητική επίλυση της διαφοράς. 
Στο δικαστικό συµβιβασµό δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 
70. 
[Το δεύτερο εδάφιο προστέθηκε µε την παρ.6 άρθρο 13 Ν.2601/1998 (ΦΕΚ Α’ 81)] 
2. Κατά τη συζήτηση που διεξάγεται επί του ακροατηρίου ενώπιον οποιουδήποτε διοικητικού 
δικαστηρίου και σε κάθε στάση της δίκης, παρουσία και των δύο µερών, κάθε διάδικος µπορεί 
να προτείνει την κατάργηση της φορολογικής δίκης, µε την κατάθεση δήλωσης στο 
γραµµατέα του δικαστηρίου πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη συζήτηση. Η 
δήλωση αφού υπογραφεί και από το διάδικο που αποδέχθηκε την πρόταση και θεωρηθεί από 
αυτόν που διευθύνει τη συζήτηση, καταχωρίζεται ολόκληρη στα πρακτικά τα οποία έχουν τα 
αποτελέσµατα αµετάκλητης απόφασης. 
3. Ύστερα από αίτηση ενός από τους διάδικους ή αυτεπάγγελτα, το δικαστήριο αναβάλλει 
εφάπαξ τη συζήτηση για την πρόταση. Η δήλωση που κατατέθηκε δεν ανακαλείται, µπορεί 
όµως µέχρι την, µετά την αναβολή, συζήτηση ή κατά τη διάρκεια αυτής να συµπληρωθεί για 
να βελτιωθεί.  
4. Αν αποκρουσθεί η πρόταση από τον άλλο διάδικο, αυτή θεωρείται ως να µην έχει γίνει και 
συνεχίζεται η διαδικασία. 
5. Σε περίπτωση οµοδικίας η πρόταση γίνεται από κοινού από όλους τους οµοδίκους, εκτός 
αν το δικαστήριο έχει διατάξει το χωρισµό. Σε περίπτωση παρέµβασης δεν απαιτείται 
σύµπραξη αυτού που παρεµβαίνει. 
6. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 71 του ν. 4125/1960 εφαρµόζονται και στην 
περίπτωση του άρθρου αυτού. 
7. ∆εύτερη πρόταση από τον ίδιο διάδικο και στον ίδιο βαθµό δικαιοδοσίας δεν συγχωρείται. 
 
 

Άρθρο 72 
Μεταφορά φορολογητέας ύλης 

 
1. Αν φορολογητέα ύλη έχει περιληφθεί από το φορολογούµενο σε διαχειριστικό έτος άλλο 
από αυτό στο οποίο ανήκει, ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας προβαίνει 
σε ανάλογη τροποποίηση των φορολογικών εγγραφών των ετών, τα οποία αφορά. Αν η 
φορολογική εγγραφή του έτους, στο οποίο ανήκει η φορολογητέα ύλη, έχει γίνει τελεσίδικη, 
αυτή δεν τροποποιείται, αλλά ο κύριος φόρος που αναλογεί, προστίθεται στο φόρο του 



κρινόµενου έτους, προσαυξηµένος µε τον τυχόν πρόσθετο φόρο, προσαύξηση ή πρόστιµο ή 
κατά περίπτωση εκπίπτει από το φόρο αυτού του έτους. Αν τα ποσά που προστίθενται στο 
κρινόµενο έτος αντιπροσωπεύουν δαπάνες ή εκπτώσεις ή αφορολόγητα ποσά που ανήκουν 
σε προηγούµενα διαχειριστικά έτη ή έσοδα τα οποία έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία σε 
προηγούµενα διαχειριστικά έτη, δεν επιβάλλεται πρόσθετος φόρος, προσαύξηση ή πρόστιµο 
στο φόρο ο οποίος αναλογεί σε αυτά τα ποσά που προστίθενται στο κρινόµενο έτος. 2. Οι 
διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται ανάλογα και σης περιπτώσεις κατά 
τις οποίες η φορολογητέα ύλη φορολογήθηκε στο όνοµα προσώπου, το οποίο σύµφωνα µε 
το νόµο δεν έχει φορολογική υποχρέωση γι' αυτή τη φορολογητέα ύλη. Σε αυτή την 
περίπτωση ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, όταν διαπιστώσει την 
πλάνη, προβαίνει σε νέα εγγραφή στο όνοµα του πραγµατικού υπόχρεου. Η τελεσιδικία της 
νέας εγγραφής, στο όνοµα του πραγµατικού υπόχρεου, αποτελεί λόγο τροποποίησης ή 
ακύρωσης ή, κατά περίπτωση, αναθεώρησης της παλιάς εγγραφής, καθόσον αφορά τη 
φορολογητέα ύλη η οποία περιλήφθηκε στη νέα εγγραφή. 
3. Κατά την εφαρµογή των διατάξεων των προηγούµενων παραγράφων δεν ισχύουν: α) οι 
διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώµατος του ∆ηµοσίου για την ενέργεια των οικείων 
φορολογικών εγγραφών και β) η προθεσµία που ορίζεται από τις διατάξεις του νόµου περί 
εισπράξεως δηµοσίων εσόδων για την επιστροφή ή το συµψηφισµό φόρων, γενικά, που 
καταβλήθηκαν αχρεωστήτως. 
 
 

Άρθρο 73 

Επιβράβευση ειλικρίνειας 
 
1. Αν µετά τον έλεγχο, ο οποίος διενεργείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 66, κρίνονται 
ειλικρινείς οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος και των άλλων συναφών φορολογικών 
αντικειµένων που έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα από τους υπόχρεους, παρέχονται σε αυτούς 
τα ακόλουθα δικαιώµατα: 
α) [Η περ.α' καταργήθηκε µε την περ.5 άρθρου 1 Ν.2459/1997 (ΦΕΚ Α’ 17)] 
β) Εφάπαξ χρηµατοδότηση από τις εµπορικές τράπεζες, ύστερα από αίτηση του δικαιούχου, 
η οποία εξετάζεται και κατά προτεραιότητα, µέχρι το ποσό των άµεσων και έµµεσων φόρων, 
των τελών και εισφορών που προκύπτουν από τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν από τους 
υπόχρεους και κρίθηκαν ειλικρινείς. Η χρηµατοδότηση αυτή παρέχεται µε τους όρους που 
προβλέπονται κάθε φορά για τα µεσοπρόθεσµα βιοτεχνικά δάνεια, εκτός από την παροχή 
προσωπικής ή εµπράγµατης ασφάλειας, αντί της οποίας παρέχεται εγγύηση του ∆ηµοσίου. 
2. Για τις οµόρρυθµες, ετερόρρυθµες και περιορισµένης ευθύνης εταιρίες, τις κοινοπραξίες, 
κοινωνίες και αστικές εταιρίες κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η µείωση του φόρου παρέχεται στα 
φυσικά πρόσωπα που είναι µέλη τους και η χρηµατοδότηση στο νοµικό πρόσωπο ή στην 
ένωση προσώπων, εφόσον τόσο οι δηλώσεις του νοµικού προσώπου ή της ένωσης 
προσώπων όσο και εκείνες των µελών τους κρίνονται ειλικρινείς. 
3. Στις περιπτώσεις έκδοσης φύλλου ελέγχου, κατά την παρ. 2 του άρθρου 68 καταλογίζεται 
σε βάρος του δικαιούχου ολόκληρο το ποσό της κατά την παράγραφο 1 µείωσης του φόρου, 
εφόσον αυτό εισπράχθηκε από το δικαιούχο. 
4. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζεται η 
διαδικασία εφαρµογής των διατάξεων της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη σχετική 
λεπτοµέρεια που είναι αναγκαία. 
  
 

Άρθρο 74 
Βεβαίωση του φόρου 

 
1. Ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας βεβαιώνει το φόρο, αρχικό ή 
πρόσθετο, κατά περίπτωση, που προκύπτει: 
α) Βάσει των δηλώσεων που υποβάλλονται. 
β) Βάσει των φύλλων ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 68, εφόσον αυτά έχουν 
οριστικοποιηθεί µε διοικητική επίλυση της διαφοράς ή λόγω µη άσκησης ή εκπρόθεσµης 
άσκησης προσφυγής. 
γ) Βάσει οριστικών αποφάσεων διοικητικών δικαστηρίων ή πρακτικών δικαστικού 
συµβιβασµού. 



2. Για τη βεβαίωση του φόρου, ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας 
συντάσσει χρηµατικό κατάλογο µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών από τη λήξη του µήνα που 
αποκτήθηκε ο τίτλος βεβαίωσης και οπωσδήποτε όχι αργότερα από τρία (3) έτη από το τέλος 
του έτους στο οποίο αποκτήθηκε ο τίτλος βεβαίωσης. 
Η παράλειψη βεβαίωσης του φόρου στην προθεσµία των δύο (2) µηνών αποτελεί πειθαρχικό 
αδίκηµα, που τιµωρείται σύµφωνα µε της διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. 
3. ∆εν βεβαιώνεται το ποσό που τελικώς οφείλεται µε βάση οποιονδήποτε νόµιµο τίτλο, 
εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει τις εννέα χιλιάδες (9.000) δραχµές, αθροιστικό λαµβανόµενο για 
το φορολογούµενο και τη σύζυγό του. 
Επίσης, αµελείται η βεβαίωση και η καταβολή του ποσού της οφειλής, η οποία προκύπτει στο 
συνολικό εισόδηµα του συνταξιούχου, εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει το ποσό του ενός 
εκατοµµυρίου (1.000.000) δραχµών και ο φορολογούµενος έχει υπερβεί την ηλικία των εξήντα 
πέντε (65) ετών. Αν το συνολικό εισόδηµα του συνταξιούχου υπερβαίνει το ένα εκατοµµύριο 
(1.000.000) δραχµές, το διαθέσιµο εισόδηµα που αποµένει σε αυτόν, µετά την αφαίρεση της 
οφειλής, η οποία προκύπτει από το εισόδηµά του για κύριο και συµπληρωµατικό φόρο, τέλη 
και εισφορές που συµβεβαιώνονται µε το φόρο, δεν µπορεί να είναι κατώτερο από ένα 
εκατοµµύριο (1.000.000) δραχµές. 
[Το πρώτο εδάφιο της παρ.3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.17 άρθ. 3 Ν.2873/2000 
(ΦΕΚ Α’ 285)] 
4. Για τους εγγάµους, εφόσον συντρέχει περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 5, η οφειλή για 
φόρο, τέλη και εισφορές, που αναλογούν στα εισοδήµατά τους βεβαιώνεται στο όνοµα του 
συζύγου, η ευθύνη όµως για την καταβολή της οφειλής, που αναλογεί στα εισοδήµατα 
καθενός συζύγου, βαρύνει καθένα σύζυγο χωριστά. Επίσης, εφόσον συντρέχει η περίπτωση 
της παρ. 2 του άρθρου 5, για την καταβολή της οφειλής, η οποία αναλογεί επιµεριστικά στο 
εισόδηµα που προστίθεται και φορολογείται στο όνοµα του ενός συζύγου, ευθύνεται εις 
ολόκληρον και ο άλλος σύζυγος. 
Αν µε αίτηση του ενός συζύγου ζητηθεί ο διαχωρισµός της οφειλής που προκύπτει από την 
κοινή δήλωση των συζύγων, ο αρµόδιος προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας 
υποχρεούται να του ανακοινώσει µε σχετικό έγγραφο του το ποσό αυτής της οφειλής. Το 
έγγραφο αυτό αποτελεί νόµιµο τίτλο, η ισχύς του οποίου ανάγεται στο χρόνο που έγινε η 
βεβαίωση του ολικού ποσού αυτής της οφειλής. Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης, στις 
περιπτώσεις α' και β' της παρ. 3 του άρθρου 61, ευθύνονται εις ολόκληρον µε τους 
υποχρέους για την καταβολή του φόρου και έχουν δικαίωµα αναγωγής. 
5. O φόρος που βεβαιώνεται κατά τη διάρκεια του οικείου οικονοµικού έτους ή µεταγενέστερα 
από τη λήξη του: 
α) Με βάση φύλλο ελέγχου που έγινε οριστικό, λόγω µη άσκησης ή εκπρόθεσµης άσκησης 
προσφυγής, καταβάλλεται σε έξι (6) ίσες µηνιαίες δόσεις, µε τον περιορισµό ότι κάθε δόση 
δεν είναι µικρότερη των εκατό χιλιάδων (100.000) δραχµών, εκτός της τελευταίας. H πρώτη 
δόση καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του 
επόµενου από την βεβαίωση µήνα και οι υπόλοιπες µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις 
δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα των µηνών που ακολουθούν. 
β) Μετά τη διοικητική επίλυση της διαφοράς και την καταβολή του ενός πέµπτου (1/5), το 
υπόλοιπο καταβάλλεται σε έξι (6) ίσες µηνιαίες δόσεις, µε τον περιορισµό ότι κάθε δόση δεν 
είναι µικρότερη των εκατό χιλιάδων (100.000) δραχµών, εκτός της τελευταίας. H πρώτη 
καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του επόµενου 
από την υπογραφή του πρακτικού µήνα και οι υπόλοιπες µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις 
δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα των µηνών που ακολουθούν. Αν ο υπόχρεος καταβάλλει εντός 
της προθεσµίας καταβολής του ενός πέµπτου (1/5), το σύνολο του ποσού που προκύπτει 
συνεπεία της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, παρέχεται επί αυτού έκπτωση κατά 
ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%). Τα παραπάνω ισχύουν ανάλογα και επί δικαστικού 
συµβιβασµού. 
[Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε µε την παρ. 5 άρθ. 12 Ν.2753/1999 (ΦΕΚ Α’ 249)] 
γ) Με βάση απόφαση διοικητικού δικαστηρίου, καταβάλλεται σε δύο (2) ίσες µηνιαίες δόσεις, 
µε τον περιορισµό ότι το συνολικό ποσό του φόρου δεν είναι µικρότερο των εκατό χιλιάδων 
(100.000) δραχµών. H πρώτη δόση καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις 
δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του επόµενου από τη βεβαίωση µήνα, και η δεύτερη µέχρι την 
τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του µήνα που ακολουθεί. 
[Η παρ. 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 άρθ. 30 Ν.2648/1998 (ΦΕΚ Α’ 238)] 
6. Αν δεν έχει επιτευχθεί διοικητική επίλυση της διαφοράς και ασκήθηκε από το 
φορολογούµενο εµπρόθεσµη προσφυγή, βεβαιώνεται αµέσως από τον προϊστάµενο της 



δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας ποσοστό «δέκα τοις εκατό (10%) του αµφισβητούµενου 
κύριου φόρου, πρόσθετου φόρου και λοιπών συµβεβαιουµένων µε αυτόν φόρων και τελών. 
Το ποσό αυτό βεβαιώνεται µετά την πάροδο της προθεσµίας για διοικητική επίλυση της 
διαφοράς και πριν από τη διαβίβαση της προσφυγής στο διοικητικό δικαστήριο και 
καταβάλλεται εφάπαξ µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του 
επόµενου από τη βεβαίωση µήνα. 
[Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6  τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 άρθ. 28 
Ν.2648/1998 (ΦΕΚ Α’ 238)] 
Η αναστολή που χορηγείται κατά τις διατάξεις των άρθρων 200 έως 205 του ν. 2717/1999 
(ΦΕΚ 97 Α), δεν αποκλείει την ολοκλήρωση της διαδικασίας βεβαίωσης και ταµειακώς του 
παραπάνω ποσοστού του αµφισβητούµενου κύριου φόρου, του πρόσθετου φόρου και των 
λοιπών συµβεβαιούµενων φόρων και τελών. 
[Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 προστέθηκε µε την παρ. 9 άρθ. 46 Ν.3220/2004 (ΦΕΚ Α’ 15)] 
7. Φόρος που έχει ήδη βεβαιωθεί κατά το ποσό που δεν οφείλεται µε βάση οριστική απόφαση 
του διοικητικού πρωτοδικείου, εκπίπτει ή επιστρέφεται κατά περίπτωση. Τυχόν άσκηση 
έφεσης από το ∆ηµόσιο κατά οριστικών αποφάσεων διοικητικών πρωτοδικείων δεν 
αναστέλλει σε καµιά περίπτωση τη διαδικασία της έκπτωσης των ποσών που βεβαιώθηκαν ή 
της επιστροφής των ποσών που καταβλήθηκαν αλλά δεν οφείλονται βάσει των αποφάσεων 
αυτών. 
8. Βάσει των αποφάσεων των διοικητικών εφετείων ή του Συµβουλίου της επικρατείας, ο 
προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας προβαίνει σε νέα εκκαθάριση φόρου και 
ενεργεί συµπληρωµατική βεβαίωση του επιπλέον φόρου που τυχόν οφείλεται ή έκπτωση του 
επιπλέον ποσού φόρου που βεβαιώθηκε. 
9. Φόροι, τέλη και εισφορές που βεβαιώνονται βάσει προσωρινού φύλλου ελέγχου, που 
εκδόθηκε µετά από τον προσωρινό έλεγχο που προβλέπεται από την παρ.4 του άρθρου 67, 
καταβάλλονται εφάπαξ. Η τυχόν άσκηση προσφυγής ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου 
δεν αναστέλλει την προσωρινή βεβαίωση του φόρου. Από το φόρο, τέλη και εισφορές που 
βεβαιώνονται τελεσίδικα, βάσει του οριστικού φύλλου ελέγχου, ο προϊστάµενος της δηµόσιας 
οικονοµικής υπηρεσίας εκπίπτει τα ποσά που καταλογίστηκαν µε το προσωρινό φύλλο 
ελέγχου. 
Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 6 ισχύουν και για τη βεβαίωση των 
φόρων, τελών και εισφορών βάσει προσωρινού φύλλου ελέγχου για το οποίο ασκήθηκε 
προσφυγή. 
[Το τελευταίο εδάφιο της παρ.9 προστέθηκε µε την παρ. 10 άρθ. 46 Ν.3220/2004 (ΦΕΚ Α’ 15)] 
10. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ο φόρος που προκύπτει στην 
περίπτωση β' της παραγράφου 5 µπορεί να καταβάλλεται και σε περισσότερες µηνιαίες 
δόσεις που σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνουν τις τριάντα έξι (36). 
[Η παρ.10 προστέθηκε µε την παρ.17 άρθ. 46 Ν.3220/2004 (ΦΕΚ Α’ 15)] 
 
 

Άρθρο 75 
Ακύρωση ή τροποποίηση οριστικής εγγραφής 

 
1. Το φύλλο ελέγχου που οριστικοποιήθηκε επειδή δεν ασκήθηκε ένδικο µέσο, καθώς και 
αυτό που αφορά δήλωση η οποία κρίθηκε ειλικρινής, δύναται να ακυρωθεί ή να 
τροποποιηθεί, κατά περίπτωση, για έναν από τους λόγους που αναφέρονται πιο κάτω, 
περιοριστικά: 
α) Για ολική ή µερική έλλειψη φορολογικής υποχρέωσης. 
β) Αν ο φορολογούµενος δεν έλαβε γνώση αποδεδειγµένα του φύλλου ελέγχου. 
γ) Αν ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας που έχει εκδώσει το φύλλο 
ελέγχου δεν είχε αρµοδιότητα να επιληφθεί στη φορολογία. 
δ) Για λογιστικό λάθος. 
ε) Για εσφαλµένο προσδιορισµό του φορολογητέου εισοδήµατος και του φόρου που αναλογεί 
σε αυτό. 
2. Για την ακύρωση ή τροποποίηση του φύλλου ελέγχου, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, 
αποφασίζει ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, µε τη σύµφωνη γνώµη του 
αρµόδιου επιθεωρητή δηµόσιων οικονοµικών υπηρεσιών, ύστερα από αίτηµα του 
φορολογουµένου ή προκειµένου για τις περιπτώσεις γ', δ' και ε' της παραγράφου 1, ο 
αρµόδιος επιθεωρητής δηµόσιων οικονοµικών υπηρεσιών, ύστερα από αίτηµα του 
προϊσταµένου της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται µέσα σε τρία 



(3) έτη από την καταχώρηση του οικείου φύλλου ελέγχου στο βιβλίο που ορίζεται στην παρ. 3 
του άρθρου 68. 
[Το πρώτο εδάφιο της παρ.2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 22 άρθ. 6 του 
Ν.2386/1996 (ΦΕΚ Α’ 43)] 
3. Με βάση την απόφαση της προηγούµενης παραγράφου, ο προϊστάµενος της δηµόσιας 
οικονοµικής υπηρεσίας προβαίνει σε νέα εκκαθάριση και ενεργεί συµπληρωµατική βεβαίωση 
του επιπλέον φόρου που τυχόν οφείλεται ή έκπτωση του επιπλέον ποσού φόρου που 
βεβαιώθηκε. 
4. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων εφαρµόζονται αναλόγως και για την πράξη 
προσδιορισµού αποτελεσµάτων, η οποία εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64. 
5. Το φύλλο ελέγχου που εκδόθηκε στο όνοµα µέλους των νοµικών προσώπων ή των 
ενώσεων προσώπων, που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 2 και οριστικοποιήθηκε, 
τροποποιείται αυτοδικαίως από τον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, 
ύστερα από τη σχετική απόφαση του διοικητικού εφετείου ή του Συµβουλίου της επικρατείας, 
µε την οποία µεταβάλλονται τα αποτελέσµατα των νοµικών προσώπων ή των ενώσεων 
προσώπων, που έχει προσδιορίσει το διοικητικό πρωτοδικείο. Με βάση την απόφαση του 
διοικητικού εφετείου ή του Συµβουλίου της επικρατείας, η οποία εκδόθηκε για τα νοµικά 
πρόσωπα ή τις ενώσεις προσώπων, ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας 
που είναι αρµόδιος για τη φορολογία του µέλους, ενεργεί συµπληρωµατική βεβαίωση ή 
έκπτωση του επιπλέον βεβαιωθέντος φόρου. 
 
 

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ - ΑΠΟΡΡΗΤΟ 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
 

Άρθρο76 

Αλλαγή κατοικίας ή έδρας 
 
1. Αν ο υπόχρεος σε δήλωση µεταβάλει την κατοικία ή τη διαµονή του, έχει υποχρέωση να 
υποβάλλει µέχρι τη λήξη του οικείου έτους, στον προϊστάµενο της ∆ηµόσιας Οικονοµικής 
Υπηρεσίας που είναι αρµόδιος πριν από τη µεταβολή, τη δήλωση που προβλέπεται από τις 
διατάξεις του άρθρου 5 της 1027411/842/∆Μ/26.2.1998 (ΦΕΚ 193 Β') απόφασης του 
Υπουργού Οικονοµικών, για τον τόπο της νέας κατοικίας ή διαµονής του. 
2. Αν πρόκειται για αλλαγή της έδρας της κύριας επιχείρησης ή του επαγγέλµατος 
εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1642/1986. 
3. Αν δεν υποβληθεί η δήλωση που προβλέπουν οι παράγραφοι 1 και 2, αρµοδίως 
επιλαµβάνεται για την επιβολή του φόρου ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής 
υπηρεσίας που είναι αρµόδιος πριν από τη µεταβολή. 
4. Η παράλειψη υποβολής της δήλωσης που προβλέπεται από την παράγραφο 1, καθώς και 
η υποβολή ανακριβούς δήλωσης, συνεπάγεται την επιβολή προστίµου που ορίζεται στο 
άρθρο 87. 
  
 

Άρθρο 77 
Υποχρεώσεις εκµισθωτών ακινήτων 

 
1. Ιδιωτικά έγγραφα µίσθωσης αστικών ακινήτων ασχέτως ποσού µισθώµατος ή γεωργικών 
ακινήτων, εφόσον το µίσθωµα είναι ανώτερο των εκατό (100) ευρώ κατά µήνα, 
προσκοµίζονται από τον εκµισθωτή ή τον µισθωτή για θεώρηση, µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες 
από τη σύνταξή τους, στον προϊστάµενο οποιασδήποτε δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας. Τα 
έγγραφα αυτά υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα, από τα οποία το ένα επιστρέφεται 
θεωρηµένο σε αυτόν που τα προσκόµισε και το άλλο παραµένει στη δηµόσια οικονοµική 
υπηρεσία ή σε περίπτωση αναρµοδιότητας, διαβιβάζεται στον προϊστάµενο της δηµόσιας 
οικονοµικής υπηρεσίας που είναι αρµόδιος για τη φορολογία του εκµισθωτή. 



2. Τα έγγραφα της προηγούµενης παραγράφου, εφόσον δεν έχουν θεωρηθεί από τον 
προϊστάµενο δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, στερούνται κάθε αποδεικτικής δύναµης και 
δεν εξετάζονται από τα δικαστήρια και τις δηµόσιες γενικά αρχές. Επίσης, στερούνται 
αποδεικτικής δύναµης και τα αντέγγραφα, µε τα οποία συµφωνείται µίσθωµα διαφορετικό από 
το καθοριζόµενο στο έγγραφο της µίσθωσης. 
3. Αν µεταβιβασθεί η κυριότητα ακινήτου, ο νέος κύριος είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον 
συνυπεύθυνος µε τον προκάτοχο για την πληρωµή του φόρου των τριών (3), πριν από τη 
µεταβίβαση, ετών, που αναλογεί επιµεριστικά στο εισόδηµα του ακινήτου που µεταβιβάστηκε 
και προκύπτει από την εγγραφή που υπάρχει κατά την ηµέρα της µεταβίβασης. Ίδια 
υποχρέωση υπάρχει για το χαρτόσηµο και τα τέλη ύδρευσης. Οι συµβολαιογράφοι έχουν 
υποχρέωση να υπενθυµίζουν τη διάταξη αυτή στους συµβαλλοµένους και να αναγράφουν 
τούτο ρητά στο συµβόλαιο της αγοραπωλησίας. «4. Όσοι δεν προσκοµίζουν τα έγγραφα 
µίσθωσης ακινήτου για θεώρηση ή τα προσκοµίζουν εκπρόθεσµα, καθώς και οι 
συµβολαιογράφοι που δεν εφαρµόζουν τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου, 
υπόκεινται σε πρόστιµο που ορίζεται στο άρθρο 4 του Ν. 2523/1997. 
[Οι παρ.1, 2 και 4 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ. 3 άρθ.26 Ν.3220/2004 (ΦΕΚ 
Α’ 15)] 
  
  

Άρθρο 78 
Υποχρεώσεις µισθωτών ακινήτων και θαλάσσιων σκαφών αναψυχής 

 
1. Οι µισθωτές ακινήτων πάσης φύσεως, καθώς και θαλάσσιων σκαφών αναψυχής, έχουν 
υποχρέωση να δηλώνουν αναλυτικά κάθε οικονοµικό έτος, µε τη δήλωση φορολογίας 
εισοδήµατος, τα ενοίκια που κατέβαλαν κατά το αµέσως προηγούµενο ηµερολογιακό έτος για 
τις µισθώσεις αυτές, το ονοµατεπώνυµο του εκµισθωτή, τον αριθµό φορολογικού µητρώου 
και τη διεύθυνση κατοικίας του. Επίσης, έχουν υποχρέωση να δηλώνουν και το ποσό που 
κατέβαλαν για την ανέγερση οικοδοµής σε έδαφος ξένης κυριότητας, όταν η οικοδοµή, µετά τη 
λήξη της µίσθωσης, έχει συµφωνηθεί να περιέλθει στον εκµισθωτή. 
[Το πρώτο εδάφιο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 άρθ .8 Ν.2873/2000 (ΦΕΚ Α’ 
285)] 
2. Οι µισθωτές αγροτικών ακινήτων δεν µπορούν να πάρουν δάνειο από την Αγροτική 
Τράπεζα της Ελλάδος για την εκµετάλλευση των ακινήτων αυτών, αν το ιδιωτικό έγγραφο 
µίσθωσης δεν είναι θεωρηµένο από τον προϊστάµενο της αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής 
υπηρεσίας. 
3. Όσοι παραλείπουν να δηλώσουν τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
υπόκεινται σε πρόστιµο που ορίζεται στο άρθρο 87. 
  
 

Άρθρο 79 
Υποχρεώσεις κοµιστών τίτλων 

 
1. Οι κύριοι µετοχών και οµολογιών γενικά, όταν εξαργυρώνουν τις µερισµαταποδείξεις και τα 
τοκοµερίδια που ανήκουν στις µετοχές τους ή τις οµολογίες τους, έχουν υποχρέωση να 
παρίστανται αυτοπροσώπως ή µε ειδικό πληρεξούσιό τους, που εξουσιοδοτείται και µε απλή 
επιστολή. 
Αν δηλώνεται ότι η εξαργύρωση των µερισµαταποδείξεων και τοκοµεριδίων γίνεται για 
λογαριασµό τρίτου, το φυσικό ή το νοµικό πρόσωπο που ενεργεί την εξαργύρωση οφείλει να 
την αρνηθεί, εφόσον ο κοµιστής τους δεν είναι πληρεξούσιος που να αποδεικνύει επαρκώς 
την ταυτότητά του. 
2. Κοµιστές ανώνυµων µετοχών που δεν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο έχουν 
υποχρέωση, κατά την εξαργύρωση των µερισµαταποδείξεων, να υποβάλλουν υπεύθυνη 
δήλωση του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α') ότι είναι κύριοι ή επικαρπωτές των µετοχών. Αυτός 
που ενεργεί την εξαργύρωση των µερισµαταποδείξεων έχει υποχρέωση να την αρνηθεί, 
εφόσον δεν προσκοµίζεται η πιο πάνω υπεύθυνη δήλωση. Η δήλωση αυτή αποστέλλεται 
µέσα σε δύο (2) µήνες από τη λήξη κάθε ηµερολογιακού έτους, στον προϊστάµενο της 
δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, που είναι αρµόδιος για τη φορολογία της ανώνυµης 
εταιρίας. 
3. Όσοι παραβαίνουν τις υποχρεώσεις, που προβλέπονται από τις προηγούµενες 
παραγράφους, υπόκεινται σε πρόστιµο που ορίζεται στο άρθρο 87. Αν ο µέτοχος δεν 



υπέβαλε δήλωση ή υπέβαλε ψευδή υπεύθυνη δήλωση, τα πόσά των µερισµάτων, που είχαν 
απαλλαγεί από το φόρο εισοδήµατος, προστίθενται στα εισοδήµατα του πραγµατικού µετόχου 
και φορολογούνται µε τα ισχύοντα κατά το χρόνο που διαπιστώθηκε η παράβαση. 
4. Η µεταβίβαση εν ζωή ή λόγω θανάτου ονοµαστικών ή ανώνυµων µετοχών µη εισηγµένων 
στο Χρηµατιστήριο Αθηνών πραγµατοποιείται αποκλειστικώς µε συµβολαιογραφικό έγγραφο 
ή µε ιδιωτικό έγγραφο θεωρηµένο από τον προϊστάµενο της οικείας δηµόσιας οικονοµικής 
υπηρεσίας. Απόκτηση τέτοιων µετοχών κατά παράβαση της διάταξης του προηγούµενου 
εδαφίου θεωρείται άκυρη και δεν παράγει κανένα έννοµο δικαίωµα υπέρ αυτού που τις 
αποκτά, όπως το δικαίωµα είσπραξης µερίσµατος, συµµετοχής στις γενικές συνελεύσεις, 
µεταβίβασης των µετοχών αυτών κτλ. Τα παραπάνω εφαρµόζονται ανάλογα και όταν αυτός 
που µεταβιβάζει τις εν λόγω µετοχές δεν είναι φυσικό πρόσωπο. Με αποφάσεις του 
Υπουργού Οικονοµικών, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται 
οι λεπτοµέρειες που είναι αναγκαίες για την εφαρµογή αυτής της παραγράφου, καθώς και οι 
περιπτώσεις που οι περιπτώσεις που η πιο πάνω µεταβίβαση µπορεί να γίνει κι µε άλλο 
τρόπο. 
[Η παρ. 4 προστέθηκε µε την παρ.3 άρθ.15 Ν.2459/1997 (ΦΕΚ Α’ 17)] 
  
 

Άρθρο 80 

Υποχρεώσεις οφειλετών τόκων 
 
1. Κάθε πρόσωπο που οφείλει τόκους οι οποίοι φορολογούνται, έχει υποχρέωση, µέσα σε 
ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία που οι τόκοι θα γίνουν ληξιπρόθεσµοι και απαιτητοί, να το 
γνωστοποιήσει στον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, που είναι αρµόδιος 
για τη φορολογία του πιστωτή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 63. 
Η γνωστοποίηση γίνεται µε υπεύθυνη δήλωση από την οποία προκύπτει το ονοµατεπώνυµο 
και η κατοικία ή η έδρα του πιστωτή, το ποσό του δανείου, η τοκοφόρος χρονική περίοδος, το 
επιτόκιο, οι τόκοι που αναλογούν στο δάνειο και ο χρόνος που αυτοί έγιναν ληξιπρόθεσµοι και 
απαιτητοί. Οι εµπορικές επιχειρήσεις, την πιο πάνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν µέσα σε 
ένα (1 ) µήνα από τη λήξη της διαχειριστικής τους περιόδου. 
2. Όσοι παραβαίνουν την υποχρέωση που προβλέπεται στην προηγούµενη παράγραφο, 
υπόκεινται σε πρόστιµο που ορίζεται στο άρθρο 87.  
  
 

Άρθρο 81 
Υποχρεώσεις συµβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων, τραπεζών κ.λ.π. 

 
1. Οι συµβολαιογράφοι υποχρεούνται να αρνηθούν τη σύνταξη συµβολαιογραφικών 
εγγράφων για τις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 και τις περιπτώσεις 
ε' της παραγράφου 1 και δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Ν. 2523/1997 αν δεν 
προσκοµιστεί υπεύθυνη δήλωση του υπόχρεου εις διπλούν, από την οποία να προκύπτει ότι: 
α) τα µισθώµατα του ακινήτου που µεταβιβάζεται ή υποθηκεύεται δηλώθηκαν εµπρόθεσµα 
στη φορολογία εισοδήµατος κατά την τελευταία διετία πριν από τη µεταβίβαση, ή την εγγραφή 
της υποθήκης ή ότι το γεωργικό εισόδηµα από την εκµετάλλευση του ακινήτου που 
µεταβιβάζεται δηλώθηκε στη φορολογία εισοδήµατος κατά την τελευταία διετία πριν από τη 
µεταβίβαση ή β) το µεταβιβαζόµένο ή υποθηκευόµενο ακίνητο δεν απέφερε εισόδηµα κατά το 
χρόνο που ήταν κύριος, επικαρπωτής ή νοµέας του και πάντως όχι πέραν των πέντε (5) ετών 
από το χρόνο της µεταβίβασης ή της εγγραφής της υποθήκης. Η υπεύθυνη δήλωση 
µνηµονεύεται στο σχετικό συµβόλαιο. Το ένα αντίτυπο της υπεύθυνης δήλωσης οφείλουν οι 
συµβολαιογράφοι ή οι υποθηκοφύλακες να στέλνουν µέσα στον επόµενο µήνα από τη 
σύνταξη του συµβολαιογραφικού εγγράφου ή την εγγραφή της υποθήκης στον Προϊστάµενο 
της ∆.Ο.Υ. που είναι αρµόδια για τη φορολογία αυτού που µεταβιβάζει ακίνητο ή παραχωρεί 
υποθήκη. Ειδικά, σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσµης δήλωσής των, αντί για την 
προσκόµιση της πιο πάνω υπεύθυνης δήλωσης, απαιτείται η προσκόµιση πιστοποιητικού του 
προϊσταµένου της αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, από το οποίο να προκύπτει ότι 
δηλώθηκαν τα µισθώµατα του µεταβιβαζόµενου ή υποθηκευόµενου ακινήτου την τελευταία 
διετία πριν από τη µεταβίβαση ή την εγγραφή της υποθήκης. ∆εν απαιτείται η υποβολή της 
υπεύθυνης δήλωσης ή του πιστοποιητικού, όταν η εγγραφή υποθήκης γίνεται ύστερα από 
δικαστική απόφαση ή από το νόµο. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών 



καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόµενο της υπεύθυνης δήλωσης και του πιστοποιητικού, 
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή αυτής της παραγράφου. 
Στις συµβολαιογραφικές πράξεις που συντάσσονται για τη µεταβίβαση ή µε σκοπό τη 
µεταβίβαση ακινήτων, οι συµβολαιογράφοι υποχρεούνται να αναγράφουν, εκτός των λοιπών 
στοιχείων των αντισυµβαλλοµένων, και τον αριθµό φορολογικού µητρώου αυτών. 
2. Οι φύλακες µεταγραφών υποχρεούνται να αρνηθούν τη µεταγραφή των δικαιοπραξιών για 
τις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 Ο και τις περιπτώσεις ε' της 
παραγράφου 1 και δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Ν. 2523/1997, όπως επίσης και 
τη µεταγραφή του πρακτικού συµβιβαστικής επίλυσης ιδιωτικών διαφορών του άρθρου 214Α 
του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, καθώς και τη µεταγραφή της δήλωσης αποδοχής 
κληρονοµιάς ή κληροδοσίας ή του κληρονοµητηρίου, αν δεν υποβληθεί η υπεύθυνη δήλωση ή 
το πιστοποιητικό, που αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο. 
∆εν απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ή του πιστοποιητικού, όταν το 
κληρονοµητήριο εκδίδεται από το αρµόδιο δικαστήριο, ύστερα από αίτηση τρίτου. Το ένα 
αντίτυπο της υπεύθυνης δήλωσης οφείλουν οι φύλακες µεταγραφών να στέλνουν µέσα στον 
επόµενο µήνα από τη παραλαβή του στον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. που υπάγεται ο 
φορολογούµενος. 
3. Τα δικαστήρια απέχουν να δικάσουν αγωγή για έξωση µισθωτή ακινήτου, αν δεν 
προσκοµιστεί πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι δηλώθηκαν τα µισθώµατα του 
ακινήτου κατά την τελευταία διετία πριν από την εκδίκαση της υπόθεσης. 
4. Οι Τράπεζες, το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο και οι 
λοιποί οργανισµοί απαγορεύεται να χορηγούν στεγαστικά δάνεια για τα ακίνητα της 
περίπτωσης γ' της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 2523/1997, αν δεν υποβληθεί η υπεύθυνη 
δήλωση ή το πιστοποιητικό, που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Το ένα αντίτυπο της 
υπεύθυνης δήλωσης οφείλουν να στέλνουν µέσα στον επόµενο µήνα από την παραλαβή 
στον Προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται ο φορολογούµενος. 
[Οι παρ.1-4 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ.1 άρθ. 26 Ν.3220/2004 (ΦΕΚ Α’ 15)]  
5. Οι συµβολαιογράφοι έχουν υποχρέωση να αρνηθούν τη σύνταξη συµβολαιογραφικών 
πράξεων εξόφλησης τόκων ή κεφαλαίου δανείου ή οποιασδήποτε απαίτησης, γενικά, στην 
περίπτωση που ο οφειλέτης δεν τους προσκοµίσει θεωρηµένο από τον προϊστάµενο της 
αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης, που 
προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 80. Αντίγραφα των συµβολαίων εξόφλησης τόκων 
οφείλουν οι συµβολαιογράφοι να στέλνουν, µέσα στον επόµενο µήνα από τη σύνταξή τους, 
στον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, που είναι αρµόδιος για τη φορολογία 
του πιστωτή. 
6. Προκειµένου να γίνει εξάλειψη υποθήκης ή προσηµείωσης µε βάση δικαστική απόφαση, ο 
αρµόδιος υποθηκοφύλακας, εφόσον διαπιστώσει ότι η εµπράγµατος ασφάλεια αφορά 
απαίτηση έντοκη από σύµβαση, νόµο ή δικαστική απόφαση, οφείλει να αρνηθεί την εξάλειψη 
της σχετικής υποθήκης ή προσηµείωσης µε βάση τη δικαστική απόφαση, αν δεν του 
προσκοµιστεί και βεβαίωση του προϊσταµένου της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, από την 
οποία να προκύπτει ότι υποβλήθηκε σε αυτόν αντίγραφο της πιο πάνω δικαστικής 
απόφασης. 
7. Τράπεζες και κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ενεργούν εξαργύρωση µερισµάτων και 
τοκοµεριδίων, υποχρεούνται να εξακριβώνουν την ταυτότητα και τη διεύθυνση της κατοικίας 
και επαγγελµατικής εγκατάστασης του εξαργυρούντος και να τηρούν ακριβή σηµείωση του 
ποσού των εξαργυρωθέντων µερισµάτων και τοκοµεριδίων, καθώς και του ποσού και του 
είδους των µετοχών και οµολογιών που ανήκουν σε αυτούς.  
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των 
διατάξεων της παραγράφου αυτής. 
8.Οι συµβολαιογράφοι υποχρεούνται στις συµβολαιογραφικές πράξεις που συντάσσουν για 
τις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 1 ταυ άρθρου 13 να µνηµονεύουν το κέρδος ή την 
ωφέλεια που προέκυψε από τη µεταβίβαση ή την εκχώρηση των περιουσιακών στοιχείων 
που αναφέρονται σ' αυτές τις περιπτώσεις. 
[Το πρώτο εδάφιο της παρ.8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 5 άρθ. 15 
Ν.2459/1997 (ΦΕΚ Α’ 17)] 
Οµοίως έχουν υποχρέωση να επισυνάπτουν στο συµβόλαιο εκχώρησης ή µεταβίβασης 
θεωρηµένο αντίτυπο της δήλωσης απόδοσης του οικείου φόρου και να αναφέρουν ρητά στο 
κείµενο του συµβολαίου τα στοιχεία της σχετικής δήλωσης και του νόµιµου αποδεικτικού 
καταβολής του φόρου. 



Αντίγραφα των συµβολαίων οφείλουν οι συµβολαιογράφοι να στέλνουν µέσα στον επόµενο 
µήνα από τη σύνταξή τους στον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας στην 
οποία υποβλήθηκε η δήλωση της παραγράφου 1 του άρθρου 13. 
[Τα τελευταία εδάφια τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ.2 άρθ.6 Ν.2386/1996 (ΦΕΚ 
Α’ 43)] 
9. Όσοι παραβαίνουν τις υποχρεώσεις, που προβλέπονται από τις παραγράφους 1, 2, 4 έως 
8, υπόκεινται σε πρόστιµο που ορίζεται στο άρθρο 4 του Ν. 2523/1997. Στο ίδιο πρόστιµο 
υπόκειται και ο υπόχρεος που θα υποβάλλει ψευδή υπεύθυνη δήλωση. 
10. Απαγορεύεται η σύνταξη συµβολαιογραφικών εγγράφων, καθώς και η καταχώριση 
συµβολαιογραφικού ή ιδιωτικού συµφωνητικού (συµφωνίας) για τη µεταβίβαση της 
κυριότητας ολικά ή µερικά ή της σύστασης άλλου εµπράγµατου δικαιώµατος επί σκάφους 
αναψυχής ή αεροσκάφους ή ελικοπτέρου που αναφέρονται στις περιπτώσεις β', ε' και στ' της 
παρ. 1 του άρθρου 16, σε δηµόσια βιβλία ή έγγραφα, καθώς και η θεώρηση των υπογραφών 
στις σχετικές δηλώσεις ή συµφωνίες από οποιαδήποτε αρχή ή πρόσωπο έχει το δικαίωµα της 
θεώρησης αυτής, καθώς και η έκδοση οποιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου, που να βεβαιώνει 
τη µεταβολή της κυριότητας ή τη σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος επί των παραπάνω 
περιουσιακών στοιχείων, αν δεν προσκοµισθεί υπεύθυνη δήλωση του φορολογουµένου εις 
διπλούν, ότι τα παραπάνω µεταβιβαζόµενα ή βαρυνόµενα περιουσιακά στοιχεία έχουν 
περιληφθεί στη δήλωση που υπέβαλε ο υπόχρεος για τη φορολογία του εισοδήµατός του, 
που απέκτησε το αµέσως προηγούµενο του έτους της µεταβίβασης ή της σύστασης 
εµπράγµατου δικαιώµατος στα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία. 
11. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, ορίζεται το έγγραφο που 
αναπληρώνει την υπεύθυνη δήλωση της προηγούµενης παραγράφου και γενικά η διαδικασία 
που θα ακολουθείται στην περίπτωση που η µεταβίβαση ή η σύσταση εµπράγµατου 
δικαιώµατος στα περιουσιακά στοιχεία αυτά γίνεται µε βάση το νόµο ή δικαστική απόφαση ή 
αυτοσύµβαση ή αναγκαστικό (δηµόσιο) πλειστηριασµό ή ιδιωτικό συµφωνητικό και δεν 
προσκοµίζεται η υπεύθυνη δήλωση των προηγούµενων παραγράφων, καθώς και κάθε άλλο 
σχετικό θέµα για την εφαρµογή αυτού του άρθρου. 
12. Το πρόσωπο, που κατ' εφαρµογή των διατάξεων της προηγούµενης παραγράφου 
χρησιµοποίησε άλλο έγγραφο αντί για την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 1, έχει 
υποχρέωση µέσα σε ένα (1) µήνα από την καταχώριση στο νηολόγιο ή στο µητρώο 
αεροσκαφών, των πράξεων µεταβίβασης ή σύστασης εµπράγµατου δικαιώµατος στα 
περιουσιακά στοιχεία αυτά υπέρ αυτού, να προσκοµίσει στη δηµόσια οικονοµική υπηρεσία, 
που ήταν αρµόδια για την φορολογία του, σχετική υπεύθυνη δήλωση για την εγγραφή, 
διαφορετικά του επιβάλλεται το πρόστιµο του άρθρου 4 του Ν. 2523/1997. 
13. Σε όσους υποβάλλουν εκπροθέσµους δηλώσεις στις οποίες δηλώνουν δαπάνες των 
περιπτώσεων β', ε' και στ', της παραγράφου 1 του άρθρου 16 επιβάλλεται το πρόστιµο κατά 
το άρθρο 4 του Ν. 2523/1997, εφόσον σε έξι (6) µήνες από την υποβολή της εκπρόθεσµης 
δήλωσης µεταβιβάσουν περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 10. 
14. Μετά την παραλαβή της υπεύθυνης δήλωσης της παραγράφου 12 από την οικεία δηµόσια 
οικονοµική υπηρεσία, αν διαπιστωθεί ότι δεν έχει δηλωθεί, αν και υπήρχε υποχρέωση, η 
τεκµαρτή δαπάνη των περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση, 
επιβάλλεται το πρόστιµο του άρθρου 4 του Ν. 2523/1997. 
15. Όταν οι πωλήσεις αυτοκινήτων γίνονται από αντιπροσώπους, οι συµβολαιογράφοι 
υποχρεούνται να στέλνουν αντίγραφα των συµβολαίων πώλησης και των σχετικών 
πληρεξουσίων στην αρµόδια δηµόσια οικονοµική υπηρεσία για τη φορολογία των 
αντιπροσώπων. Όσοι παραβαίνουν την υποχρέωση αυτήν υπόκεινται σε πρόστιµο που 
ορίζεται στο άρθρο 4 του ν. 2523/1997. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι συµβολαιογράφοι και 
για τις περιπτώσεις καταρτίσεως συµβολαιογραφικών πληρεξουσίων µε σκοπό την πώληση 
αγροτεµαχίων και ακινήτων γενικά. 
[Οι παρ.9-15 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ. 1 άρθ. 26 Ν.3220/2004 (ΦΕΚ Α’ 
15)] 
16. ∆ηµόσιες υπηρεσίες, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τράπεζες, πιστωτικοί 
οργανισµοί, συνεταιρισµοί ή ενώσεις συνεταιρισµών και γενικά ενώσεις προσώπων 
υποχρεούνται να αρνηθούν την καταβολή των επιδοτήσεων ή αποζηµιώσεων επί της 
γεωργικής παραγωγής της περίπτωσης β, της παραγράφου 1 και των περιπτώσεων α' και β' 
της παραγράφου 2 του άρθρου 89, αν δεν προσκοµιστεί το πιστοποιητικό ή δεν υποβληθεί η 
υπεύθυνη δήλωση, κατά περίπτωση, που αναφέρεται στην παράγραφο 1.  
17. ∆ηµόσιες υπηρεσίες υποχρεούνται να αρνηθούν τη χορήγηση της άδειας των 
περιπτώσεων δ' της παραγράφου 1 και γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 89, αν δεν 



προσκοµιστεί το πιστοποιητικό ή δεν υποβληθεί η υπεύθυνη δήλωση, κατά περίπτωση, που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1.  
18. ∆ηµόσιες υπηρεσίες, δήµοι και κοινότητες του κράτους, το Ταµείο Λαϊκών Αγορών και 
κάθε άλλη αρµόδια αρχή υποχρεούνται να αρνηθούν τη χορήγηση της άδειας της 
περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 89, αν δεν προσκοµιστεί το πιστοποιητικό ή 
δεν υποβληθεί η υπεύθυνη δήλωση, κατά περίπτωση, που αναφέρεται στην παράγραφο 1. 
19. Οι διατάξεις του άρθρου 87 εφαρµόζονται ανάλογα.  
[Οι νέες παράγραφοι 16 έως και 18 προστέθηκαν και η παράγραφος 16 αριθµήθηκε σε 19 µε 
την παρ.25 άρθ.6 Ν.2386/1996 (ΦΕΚ Α’ 43)] 
 
 

Άρθρο 82 
Υποχρεώσεις υπηρεσιών 

 
1. Οι αρµόδιες υπηρεσίες για την έκδοση οικοδοµικών αδειών υποχρεούνται να στέλνουν 
αντίγραφα των αδειών που εκδίδονται από αυτές στην αρµόδια για τη φορολογία του 
ιδιοκτήτη της οικοδοµής δηµόσια οικονοµική υπηρεσία, στο τέλος κάθε τριµήνου για τις άδειες 
που εκδόθηκαν µέσα στο τρίµηνο αυτό. 
2. Οι δηµόσιες υπηρεσίες, οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νοµικά πρόσωπα 
δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οι δηµόσιες επιχειρήσεις, οργανισµοί και τράπεζες 
υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Υπουργείο Οικονοµικών πληροφοριακά στοιχεία, σχετικά 
µε την άσκηση του επαγγέλµατος διαφόρων επιτηδευµατιών και ελεύθερων επαγγελµατιών, 
τα οποία είναι αναγκαία για το έργο των δηµόσιων οικονοµικών υπηρεσιών. 
Τα στοιχεία που θα υποβάλλονται και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της διατάξεως αυτής 
καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου 
υπουργού, µε την επιφύλαξη των διατάξεων περί τραπεζικού απορρήτου. 
3. Τα πρόσωπα που παραβαίνουν τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 αυτού του άρθρου ή 
δηλώνουν ανακριβή στοιχεία υπόκεινται για κάθε παράβαση σε πρόστιµο που ορίζεται στο 
άρθρο 87 αυτού του νόµου. 
4. Οργανώσεις, σύλλογοι, σωµατεία, ιδρύµατα, οργανισµοί κ.λ.π., όταν πραγµατοποιούν 
χορούς, συγκεντρώσεις, δεξιώσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρµόδια δηµόσια 
οικονοµική υπηρεσία, που υπάγεται το κέντρο διασκέδασης ή το ξενοδοχείο, αίτηση στην 
οποία επισυνάπτεται το συµφωνητικό µε το κέντρο ή το ξενοδοχείο και αναφέρεται ο σκοπός 
της εκδήλωσης, η επιβάρυνση κατά άτοµο και ο αριθµός των προσκλήσεων που θα 
εκδοθούν. Μέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την πραγµατοποίηση του χορού ή τής 
συγκέντρωσης ή της δεξίωσης οι παραπάνω φορείς υποχρεούνται να προσκοµίσουν στην 
ανωτέρω δηµόσια οικονοµική υπηρεσία φωτοτυπία του τιµολογίου του κέντρου διασκέδασης 
ή του ξενοδοχείου. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία, επιβάλλεται, µε 
πράξη του προϊσταµένου της αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, στον υπόχρεο 
πρόστιµο πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχµών µέχρι ένα εκατοµµύριο (1.000.000) 
δραχµές. Το πρόστιµο αυτό µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
5. Ορκωτοί ελεγκτές ή άλλα ελεγκτικά όργανα, προβλεπόµενα από τις διατάξεις του άρθρου 
75 του ν. 1969/1991, που ενεργούν, µε βάση τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής του 
κανονισµού του σώµατος αυτών, έλεγχο στις ανώνυµες εταιρίες, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει κάθε φορά, ή άλλους νόµους, υποχρεούνται να αναγράφουν 
τις οποιεσδήποτε παραβάσεις των διατάξεων της φορολογικής νοµοθεσίας, που 
διαπιστώνουν κατά τον έλεγχο, στο οικείο πιστοποιητικό ελέγχου, το οποίο πρέπει να 
κοινοποιούν στη ∆ιεύθυνση Ελέγχων του Υπουργείου Οικονοµικών. Κάθε παράλειψη των πιο 
πάνω προσώπων διώκεται και τιµωρείται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 6. «Κρατικές 
υπηρεσίες ή κρατικοί φορείς, αρµόδιοι για την έγκριση και καταβολή επιδοτήσεων ή 
αποζηµιώσεων σε δικαιούχους, αναγράφουν υποχρεωτικά στις εγκριτικές ή διαπιστωτικές 
πράξεις που συντάσσουν, εκτός των λοιπών στοιχείων των δικαιούχων, και τον αριθµό 
φορολογικού µητρώου και την αρµόδια για τη φορολογία του δικαιούχου ∆ηµόσια Οικονοµική 
Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.).» 
Αντίγραφα των πράξεων αυτών ή άλλα στοιχεία, αναγκαία για τις ελεγκτικές επαληθεύσεις, 
διαβιβάζονται στις αρµόδιες δηµόσιες οικονοµικές υπηρεσίες. 
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Γεωργίας καθορίζονται τα στοιχεία για 
τις επαληθεύσεις, οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται, καθώς και κάθε άλλη σχετική 



λεπτοµέρεια, που είναι αναγκαία για την εφαρµογή των διατάξεων της προηγούµενης 
παραγράφου. 
8. Για κάθε σύµβαση µίσθωσης εργασίας ή έργου µεταξύ τραγουδιστή των κέντρων 
διασκέδασης αναψυκτηρίων ή συναυλιών και οποιουδήποτε αντισυµβαλλοµένου, για την 
άσκηση του επαγγέλµατός του καταρτίζεται συµφωνητικό, το οποίο κατατίθεται από τον 
αντισυµβαλλόµενο του τραγουδιστή µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τη σύνταξή του, στον 
προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας που είναι αρµόδιος για τη φορολογία του. 
Το συµφωνητικό αυτό υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα, από τα οποία το ένα επιστρέφεται 
θεωρηµένο σε αυτόν που τα προσκόµισε και το άλλο διαβιβάζεται στον προϊστάµενο της 
αρµόδιας για τη φορολογία του τραγουδιστή δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας. Στο 
συµφωνητικό αυτό πρέπει να αναγράφονται ο χρόνος έναρξης και η διάρκεια της σύµβασης, 
ο αριθµός των εµφανίσεων του τραγουδιστή και το ποσό αµοιβής του. Σε κάθε κέντρο 
διασκέδασης τηρείται από τον εκµεταλλευτή του ιδιαίτερος φάκελος µε τα συµφωνητικά που 
έχουν καταρτιστεί µε τους τραγουδιστές που απασχολούνται στο κέντρο και τίθεται κάθε φορά 
στη διάθεση του φορολογικού ελέγχου. Αν δεν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία ή τα στοιχεία 
που δηλώνονται είναι ανακριβή, επιβάλλεται µε πράξη του προϊσταµένου της αρµόδιας 
δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας στον υπόχρεο πρόστιµο για κάθε παράβαση διακοσίων 
χιλιάδων (200.000) δραχµών µέχρι οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) δραχµές. Επίσης, αν δεν 
κατατεθεί το παραπάνω συµφωνητικό στην αρµόδια δηµόσια οικονοµική υπηρεσία, η αµοιβή 
που καταβλήθηκε στον τραγουδιστή δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα του 
αντισυµβαλλοµένου. Σε περίπτωση υπογραφής αντεγγράφου, από το οποίο προκύπτει ότι 
συµφωνήθηκε ή καταβλήθηκε ποσό αµοιβής ή µισθού στον τραγουδιστή διαφορετικό από 
εκείνο που αναφέρεται στο συµφωνητικό που κατατέθηκε στον προϊστάµενο της αρµόδιας 
δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, ανεξάρτητα από τις άλλες κυρώσεις που προβλέπονται 
από το νόµο, επιβάλλεται σε κάθε αντισυµβαλλόµενο πρόστιµο ίσο µε το πενήντα τοις εκατό 
(50%) της διαφοράς µεταξύ του ποσού της αµοιβής ή µισθού που αναγράφεται στο 
αντέγγραφο και του ποσού της αµοιβής ή µισθού που αναγράφεται στο συµφωνητικό που 
υποβλήθηκε στη δηµόσια οικονοµική υπηρεσία. Το αντέγγραφο ως προς τις µεταξύ των 
συµβαλλοµένων σχέσεις είναι ανίσχυρο και δεν παράγει έννοµο αποτέλεσµα. Εισόδηµα για 
τον τραγουδιστή θεωρείται το µεγαλύτερο από τα ποσά που αναγράφονται στο συµφωνητικό 
και στο αντέγγραφο. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται ανάλογα και για τα 
συµφωνητικά που καταρτίζονται µεταξύ αµειβοµένου αθλητή γενικά ή προπονητή και 
οποιουδήποτε τρίτου, καθώς και για τις αµοιβές ή µισθούς που καταβάλλονται στα πρόσωπα 
αυτά. Για τα πρόστιµα που προβλέπονται από την παράγραφο αυτή εφαρµόζονται οι 
διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 87. 
Συµφωνητικά, τα οποία έχουν υπογραφεί πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
παραγράφου και εξακολουθούν να ισχύουν κατά τη δηµοσίευσή της, κατατίθενται µε τη 
διαδικασία της ίδιας παραγράφου στην αρµόδια δηµόσια οικονοµική υπηρεσία εντός δύο (2) 
µηνών από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού.  
[Η παρ.8 προστέθηκε µε την παρ.9 άρθ. 4 Ν.2390/1996 (ΦΕΚ Α’ 54)] 
  
 

Άρθρο 83 
Υποχρεώσεις εκείνων που ενεργούν παρακράτηση φόρων 

 
1. Αν ο φόρος παρακρατείται από τρίτα πρόσωπα, τα οποία έχουν υποχρέωση να 
υποβάλλουν δήλωση αντί του πραγµατικού φορολογουµένου, τα πρόσωπα αυτά έχουν και 
όλες τις ευθύνες που απορρέουν από αυτό το νόµο. 
2. Όσοι παρακρατούν φόρο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, έχουν υποχρέωση να 
χορηγούν σε αυτούς από τους οποίους έγινε η παρακράτηση, βεβαίωση, στην οποία 
αναγράφουν το φορολογούµενο εισόδηµα και το φόρο που παρακρατήθηκε. 'Ίδια υποχρέωση 
υπάρχει και στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φόρος για παρακράτηση. Η βεβαίωση αυτή 
χορηγείται στους δικαιούχους µέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του οικείου οικονοµικού έτους. 
3. Αν πρόκειται για εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες, ο υπόχρεος χορηγεί µία µόνο 
βεβαίωση σε κάθε δικαιούχο, στην οποία αναγράφει τις κάθε είδους αποδοχές, τόσο από 
τακτικές, όσο και από πρόσθετες αµοιβές, φορολογούµενες ή απαλλασσόµενες. Η βεβαίωση 
αυτή εκδίδεται σε δύο αντίτυπα. Το δεύτερο αντίτυπο υποβάλλεται στον προϊστάµενο της 
αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, µαζί µε την ετήσια οριστική δήλωση µισθωτών 
υπηρεσιών. 



Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, που δηµοσιεύονται στην εφηµερίδα της 
κυβερνήσεως, µπορεί να ορίζεται ότι ορισµένες κατηγορίες υπόχρεων, αντί για το δεύτερο 
αντίτυπο αυτής της βεβαίωσης, υποβάλλουν στον προϊστάµενο της αρµόδιας δηµόσιας 
οικονοµικής υπηρεσίας τις ίδιες πληροφορίες σε µαγνητικά µέσα.  
4. [Η παράγραφος 4 καταργήθηκε µε την παρ. 3 αρύ. 6 Ν.2386/1996 (ΦΕΚ Α’ 43)] 
5. Όσοι αρνούνται να χορηγήσουν τις βεβαιώσεις που ορίζονται από το άρθρο αυτό ή τις 
χορηγούν εκπρόθεσµα, καθώς και αυτοί που χορηγούν αναληθή βεβαίωση ή αναγράφουν τις 
συνολικές αποδοχές σε περισσότερες βεβαιώσεις, υπόκεινται σε πρόστιµο που ορίζεται στο 
άρθρο 87.  
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ – ΑΠΟΡΡΗΤΟ 

 
 

Άρθρο 84 
Παραγραφή 

 
1. Η κοινοποίηση φύλλου ελέγχου, κατά τις διατάξεις του άρθρου β9, δεν µπορεί να γίνει µετά 
την πάροδο πενταετίας από το τέλος του έτους µέσα στο οποίο λήγει η προθεσµία για την 
επίδοση της δήλωσης. Το δικαίωµα του ∆ηµοσίου για επιβολή του φόρου παραγράφεται µετά 
την πάροδο της πενταετίας. 
2. Κατ εξαίρεση, η βεβαίωση του φόρου µπορεί να γίνει και µετά την πάροδο πενταετίας, αν η 
εγγραφή στο όνοµα της οµόρρυθµης, ετερόρρυθµης εταιρίας, κοινοπραξίας, κοινωνίας και 
αστικής εταιρίας, σύµφωνα µε το άρθρο 64, έγινε οριστική µετά την πάροδο αυτής, όχι όµως 
και πέρα από έξι (6) µήνες από την κοινοποίηση στον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής 
υπηρεσίας της απόφασης του διοικητικού δικαστηρίου ή από την οριστικοποίηση της 
εγγραφής µε διοικητική επίλυση της διαφοράς ή λόγω µη άσκησης ή εκπρόθεσµης άσκησης 
προσφυγής. 
3. Εξαιρετικώς, επίσης, δύναται να κοινοποιηθεί φύλλο ελέγχου και µετά την πάροδο της 
πενταετίας: 
α) Αν το φύλλο ελέγχου που κοινοποιήθηκε εντός της πενταετίας ακυρωθεί µετά την πάροδο 
αυτής, γιατί ο φορολογούµενος δεν έλαβε γνώση αυτού. 
β) Αν εντός της πενταετίας κοινοποιήθηκε το φύλλο ελέγχου σε πρόσωπο, που δεν έχει 
φορολογική υποχρέωση, συνολικά ή µερικά. 
γ) Αν η έκδοση του φύλλου ελέγχου έγινε από αναρµόδια δηµόσια οικονοµική υπηρεσία ή 
έγινε για οικονοµικό έτος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο υπάγεται το φορολογητέο 
εισόδηµα. 
δ) Αν το φύλλο ελέγχου που εκδόθηκε εµπρόθεσµα ακυρωθεί µετά την πάροδο αυτής. 
4. Το δικαίωµα του ∆ηµοσίου για την ενέργεια αρχικής ή συµπληρωµατικής φορολογικής 
εγγραφής και την επιβολή φόρων, πρόσθετων φόρων, για φορολογικές παραβάσεις, 
παραγράφεται µετά την πάροδο δεκαετίας, εφόσον η µη ενάσκησή του, έστω και κατά ένα 
µέρος, οφείλεται: 
α) Στην από πρόθεση πράξη ή παράλειψη του φορολογουµένου µε τη σύµπραξη του 
αρµόδιου φορολογικού οργάνου. 
β) Σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 68. 
Όταν τα συµπληρωµατικά στοιχεία περιέρχονται στον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής 
υπηρεσίας το τελευταίο έτος της παραγραφής, ο χρόνος αυτής παρατείνεται για ένα ακόµη 
ηµερολογιακό έτος. 
5. Αν δεν υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήµατος ή δήλωση απόδοσης 
παρακρατούµενων φόρων ή δήλωση φόρου εισοδήµατος του άρθρου 64, το δικαίωµα του 
∆ηµόσιου να κοινοποιήσει το φύλλο ελέγχου ή την πράξη καταλογισµού φόρου του άρθρου 
64, παραγράφεται µετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ετών από τη λήξη της προθεσµίας για την 
επίδοση της δήλωσης. 
Σε περίπτωση υποβολής των πιο πάνω δηλώσεων κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους 
πριν από την ηµεροµηνία λήξης του χρόνου παραγραφής, το δικαίωµα του ∆ηµοσίου για την 
κοινοποίηση φύλλου ελέγχου παραγράφεται µετά την πάροδο τριετίας από τη λήξη του έτους 
υποβολής της δήλωσης. 
6. Αν το φύλλο ελέγχου ακυρωθεί για τυπικούς λόγους µε απόφαση διοικητικού δικαστηρίου, 
η οποία κοινοποιείται στον αρµόδιο προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας το 



τελευταίο έτος της παραγραφής του ή µετά τη συµπλήρωση του χρόνου της παραγραφής, ο 
προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας µπορεί να εκδώσει και να κοινοποιήσει 
νέο φύλλο ελέγχου µέσα σε ένα (1) έτος από την κοινοποίηση της απόφασης. 
7. Αν υποβληθεί ανακλητική δήλωση ή δήλωση µε επιφύλαξη, η αξίωση για την επιστροφή 
του φόρου παραγράφεται µετά τρία (3) έτη από την ηµέρα της µε οποιονδήποτε τρόπο 
αποδοχής της. 
Η αξίωση προς το ∆ηµόσιο επιστροφής φόρου βάσει υποβληθείσης εµπρόθεσµης δήλωσης 
αναβιώνει από της κοινοποιήσεως φύλλου ή πράξεως ελέγχου. 
 
 

Άρθρο 85 
Φορολογικό απόρρητο 

 
1. Οι δηλώσεις φόρου του παρόντος χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για φορολογικούς 
σκοπούς και δεν επιτρέπεται η χρησιµοποίησή τους για δίωξη εκείνου που υπέβαλε τη 
δήλωση ή του προσώπου από το οποίο αυτός απέκτησε το εισόδηµα, για παράβαση των 
κειµένων διατάξεων. 
2. Οι φορολογικές δηλώσεις, τα φορολογικά στοιχεία, οι εκθέσεις, οι πράξεις προσδιορισµού 
αποτελεσµάτων, τα φύλλα ελέγχου, οι αποφάσεις του προϊσταµένου της δηµόσιας 
οικονοµικής υπηρεσίας και κάθε στοιχείο του φακέλου που έχει σχέση µε τη φορολογία ή 
άπτεται αυτής είναι απόρρητα και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίηση τους σε οποιονδήποτε 
άλλον εκτός από το φορολογούµενο στον οποίο αφορούν αυτά. 
3. Ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας συντάσσει κάθε έτος, µε βάση τις 
δηλώσεις που του επιδίδονται, κατάλογο φορολογουµένων, ο οποίος περιέχει το 
ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία, τον τίτλο και τα λοιπά στοιχεία τους, το καθαρό εισόδηµα 
απο τις κατηγορίες ∆ και Ζ, το συνολικό καθαρό εισόδηµα το οποίο υπόκειται σε φορολογία. 
καθώς και το φόρο που αναλογεί σε αυτό. Ο κατάλογος αυτός καταρτίζεται µέσα σε έξι (6) 
µήνες από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των δηλώσεων και συµπληρώνεται µε τα 
αντίστοιχα στοιχεία της οριστικοποίησης της εγγραφής του υποχρέου. Τοποθετείται σε 
πρόσφορη θέση στο κατάστηµα της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας και των δήµων ή 
κοινοτήτων όπου εδρεύει δηµόσια οικονοµική υπηρεσία, ώστε να µπορεί να λαµβάνει γνώση 
αυτού οποιοσδήποτε. Επιτρέπεται η έκδοση καταλόγων των φορολογουµένων όλης της 
χώρας, καθώς και η δηµοσιευσή τους στις εφηµερίδες. 
4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στους καταλόγους των φορολογουµένων δεν αποτελούν 
απόρρητο και ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας υποχρεούται να χορηγεί, 
ύστερα από αίτηση, βεβαίωση για τα στοιχεία αυτά σε οποιονδήποτε τρίτο ο οποίος έχει 
έννοµο συµφέρον και το αποδεικνύει. 
5. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται, αποκλειστικά και µόνο: 
α) Η χορήγηση στοιχείων στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών και στους ορκωτούς 
εκτιµητές για την άσκηση των καθηκόντων τους, καθώς και στις περιπτώσεις που ορίζονται 
από το άρθρο 1445 του Αστικού Κώδικα. 
β) Σε ειδικά εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) 
να λαµβάνουν στοιχεία από το φάκελο του εργοδότη για την εξακρίβωση των µισθών και 
ηµεροµισθίων που αυτός κατέβαλε στο προσωπικό που απασχολεί. 
γ) Σε ειδικά εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης να 
λαµβάνουν τα αναγκαία στοιχεία και πληροφορίες για την επιβολή φόρων, τελών, 
δικαιωµάτων ή εισφορών τους ή για τον έλεγχο των δηλώσεων των επιβαρύνσεων αυτών. 
δ) Σε δίκες για διαφορές από εµπορικές µισθώσεις ακινήτων η χορήγηση στους 
ενδιαφεροµένους για χρήση στο δικαστηριο αντιγράφων των µισθωτηρίων συµβολαίων, 
καθώς και βεβαιώσεων για το καταβαλλόµενο µίσθωµα οποιουδήποτε ακινήτου. Ο 
προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας δικαιούται να ζητήσει υπεύθυνη δήλωση 
του ν. 1599/1986, στην οποία ο αιτών θα δηλώνει ότι τα χορηγούµενα στοιχεία θα 
χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά και µόνο για δίκες του προηγούµενου εδαφίου. 
ε) Η χορήγηση στοιχείων σε δηµόσιες υπηρεσίες, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και 
οργανισµούς που έχουν αρµοδιότητα διαχείρισης, παρακολούθησης ή ελέγχου των πάσης 
φύσεως χρηµατοδοτήσεων, ενισχύσεων ή επιδοτήσεων που καταβάλλονται σε φυσικά ή 
νοµικά πρόσωπα και φορείς και προέρχονται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, για την 
άσκηση αποκλειστικά των παραπάνω αρµοδιοτήτων τους. 
[Η περ. ε' προστέθηκε µε την παρ.6 άρθ.32 Ν.2648/1998 (ΦΕΚ Α’ 238)] 



ζ) Σε ειδικά εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους των φορέων κύριας ασφάλισης ελευθέρων 
επαγγελµατιών και ανεξάρτητα απασχολουµένων να λαµβάνοντα αναγκαία στοιχεία και 
πληροφορίες από τους φακέλους που τηρούνται στις δηµόσιες οικονοµικές υπηρεσίες 
(∆.Ο.Υ.) για τα εισοδήµατα φορολογουµένων, ασφαλισµένων ή ασφαλιστέων στους εν λόγω 
φορείς, µε σκοπό τη διευκόλυνση του έργου των οργανισµών αυτών στην είσπραξη των 
νοµοθετηµένων πόρων τους, καθώς και στον έλεγχο της νοµιµότητας της χορήγησης των 
παροχών τους. 
[Η νέα περ. ε' προστέθηκε µε την παρ.5 άρθ.16 Ν.3232/2004 και αναριθµήθηκε σε ζ' µε την 
παρ.12 άρθ.5 Ν.3296/2004 (ΦΕΚ Α’ 253)] 
στ) Η χορήγηση των στοιχείων του Υποσυστήµατος Μητρώου Φορολογουµένων και του 
Αρχείου Οχηµάτων σε δηµόσιες υπηρεσίες και ασφαλιστικά ταµεία που αποτελούν νοµικά 
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του 
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, µε την υποχρέωση χρησιµοποίησης αυτών 
αποκλειστικά για τις υπηρεσιακές τους ανάγκες. 
[Η περ. στ' προστέθηκε µε το άρθρο 46 παρ.1 Ν.3220/2004 (ΦΕΚ Α’ 15)]  
η) Η χορήγηση σε επιτηδευµατίες του ΑΦΜ, του αντικειµένου εργασιών και της 
επαγγελµατικής εγκατάστασης άλλων επιτηδευµατιών χωρίς να υπάρχει έννοµο συµφέρον.» 
[Η περ. η΄ προστέθηκε µε την παρ.13 άρθ.5 Ν.3296/2004 (ΦΕΚ Α’ 253)] 
6. Η παραβίαση του φορολογικού απορρήτου του άρθρου αυτού συνιστά πειθαρχικό αδίκηµα 
που τιµωρείται κατά τις οικείες διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου και ποινικό αδίκηµα που 
τιµωρείται κατά τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα για παράβαση καθήκοντος. 
7. Τις ευθύνες της προηγούµενης παραγράφου έχουν και τα πρόσωπα, που είναι υπάλληλοι 
κατά την έννοια του άρθρου 13 του Ποινικού Κώδικα, τα οποία νόµιµα λαµβάνουν γνώση 
φορολογικών απορρήτων και χρησιµοποιούν αυτά για σκοπό διάφορο εκείνου που ο νόµος 
επιτρέπει ή τα ανακοινώνουν µε κάθε τρόπο, άµεσο ή έµµεσο, σε τρίτους. Τα λοιπά 
πρόσωπα τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης µέχρι έξι (6) µήνες µετά από έγκληση του 
προϊσταµένου της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας ή του αρµόδιου επιθεωρητή προς τον 
εισαγγελέα πληµµελειοδικών στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται η δηµόσια οικονοµική 
υπηρεσία και µε πρόστιµο που ορίζεται στο άρθρο 87, το οποίο επιβάλλεται µε πράξη του 
προϊσταµένου της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας µετά την τελεσιδικία της απόφασης τον 
ποινικού δικαστηρίου. 
8. Όσοι µε οποιαδήποτε ιδιότητα συµπράττουν στην εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος 
και από το λόγο αυτό λαµβάνουν γνώση των τραπεζικών ή άλλων συναλλαγών, 
υποχρεούνται να τηρούν το απόρρητο των συναλλαγών τούτων, υποκείµενοι σε αντίθετη 
περίπτωση στις ποινές και τα πρόστιµα των παραγράφων 6 και 7. 9. Με αποφάσεις του 
Υπουργού Οικονοµικών, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται για 
όλη τη χώρα ή για ορισµένες µόνο περιφέρειες, ανάλογα µε τον πληθυσµό, το ύψος του 
εισοδήµατος πάνω από το οποίο, οι φορολογούµενοι που το αποκτούν, θα περιλαµβάνονται 
στους καταλόγους των φορολογουµένων, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια αναγκαία για την 
εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 3. 
  
 

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 
 
 

Άρθρο 86 
Πρόσθετοι φόροι 

 
1. Οι υπόχρεοι, που υποβάλλουν εκπρόθεσµη δήλωση, υπόκεινται σε πρόσθετο φόρο που 
ορίζεται σε ποσοστό δυόµισι τοις εκατό (2,5%) επί του οφειλόµενου µε τη δήλωση φόρου για 
κάθε µήνα εκπρόθεσµης υποβολής της δήλωσης. 
2. Οι υπόχρεοι, που υποβάλλουν ανακριβή δήλωση, υπόκεινται σε πρόσθετο φόρο, που 
υπολογίζεται σε ποσοστό επί του φόρου, την πληρωµή του οποίου θα απέφευγε ο υπόχρεος 
λόγω της ανακρίβειας ως ακολούθως: 
α) Επί διαφοράς φόρου µέχρι ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) δραχµών ο πρόσθετος φόρος 
ορίζεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). 



β) Για το πέραν του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) δραχµών ποσό, ο πρόσθετος φόρος 
ορίζεται σε ποσοστό εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%). 
3. Οι υπόχρεοι, που δεν υποβάλλουν δήλωση, υπόκεινται σε πρόσθετο φόρο, που ορίζεται σε 
ποσοστό διακόσια τοις εκατό (200%) επί του φόρου, την πληρωµή του οποίου θα απέφευγαν, 
λόγω µη υποβολής της δήλωσης. 
4. Προκειµένου για υπόχρεους σε παρακράτηση φόρου, τα παραπάνω ποσοστά πρόσθετων 
φόρων διπλασιάζονται. Απαγορεύεται η µε οποιονδήποτε τρόπο επίρριψη του πρόσθετου 
φόρου από τον υπόχρεο σε παρακράτηση στον πραγµατικό φορολογούµενο. 
5. Οι πρόσθετοι φόροι του παρόντος άρθρου επιβάλλονται χωρίς να εξετάζεται η ύπαρξη 
δόλου ή αµέλειας ή αν ο υπόχρεος παρερµήνευσε σχετικές διατάξεις. 
6. Όσοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 61, 
ευθύνονται αλληλεγγύως µε τους φορολογουµένους για την καταβολή των πρόσθετων φόρων 
που ορίζονται στο άρθρο αυτό. Ειδικά η ευθύνη των κληρονόµων του φορολογουµένου 
εκτείνεται µόνο µέχρι το ποσό της κληρονοµικής µερίδας που περιήλθε σε καθέναν από 
αυτούς. 
7. Κατά τον καθορισµό του πρόσθετου φόρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου, ως δηλούµενο θεωρείται το ποσό του συνολικού καθαρού εισοδήµατος του 
φορολογουµένου, το οποίο λαµβάνεται υπόψη για τη βεβαίωση του φόρου που προκύπτει 
στο εισόδηµα, σύµφωνα µε το άρθρο 9, είτε το εισόδηµα αυτό εξευρίσκεται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 4 µε τη άθροιση των επι µέρους εισοδηµάτων από τις κατηγορίες Α' έως 
Ζ', είτε καθορίζεται µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 15 έως και 19. 
8. Οι διατάξεις των παραγράφων 1,2 και 3 του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται σε 
περίπτωση υποβολής συµπληρωµατικών δηλώσεων, µε τις οποίες ο υπόχρεος αποδέχεται 
το τεκµαρτό ακαθάριστο εισόδηµα από οικοδοµές, όπως αυτό έχει προσδιορισθεί µε βάση τα 
στοιχεία έγγραφης πρόσκλησης του αρµόδιου προϊσταµένου της οικείας δηµόσιας 
οικονοµικής υπηρεσίας, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 22 του παρόντος. 
9. Επί της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς οι επιβληθέντες παραπάνω πρόσθετοι φόροι 
περιορίζονται στο ένα τρίτο (1/3) για την περίπτωση της παραγράφου 2 και στο ένα δεύτερο 
(1/2) για τις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4. 
 
  

Άρθρο 87 
Πρόστιµα 

 
1. Τα πρόσωπα που παραβαίνουν τις διατάξεις των άρθρων 13 παράγραφος 1, 19, 33 
παράγραφος 15, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 76, 77, 78, 79,80, 81, 82 παράγραφοι 1 και 2, 83 
και 85 παράγραφοι 7 και 8 υπόκεινται για κάθε παράβαση σε πρόστιµο, που ορίζεται σε 
ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του φόρου που προκύπτει κάθε φορά, µη δυνάµενο να 
είναι µικρότερο από εξήντα χιλιάδες (60.000) δραχµές και µεγαλύτερο από τριακόσιες χιλιάδες 
(300.000) δραχµές, στην περίπτωση που δεν προκύπτει ποσό οφειλόµενου φόρου, 
επιβάλλεται το ελάχιστο πρόστιµο. 
[H παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.26 άρθ.6 του Ν.2386/1996 (ΦΕΚ Α’ 43)] 
2. Τα πρόστιµα που προβλέπουν οι διατάξεις αυτού του άρθρου, επιβάλλονται µε το οικείο 
φύλλο ελέγχου ή µε ιδιαίτερη πράξη του προϊστάµενου της αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής 
υπηρεσίας κατά περίπτωση. 
Κατά τη διοικητική επίλυση της διαφοράς το πρόστιµο που επιβλήθηκε µειώνεται στο ένα 
τρίτο (1/3) αυτού. 
3. Για την κοινοποίηση της πράξης και τη διαδικασία βεβαίωσης, γενικά, του προστίµου 
εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις αυτού του νόµου. 
[H παρ. 3 προστέθηκε µε την παρ.27 άρθ.6 του Ν.2386/1996 (ΦΕΚ Α’ 43)] 
 
 

Άρθρο 88 

Κυρώσεις σε όσους δεν δηλώνουν το εισόδηµα από ακίνητα 
 
1. Όσοι αποκτούν εισόδηµα από ακίνητα και είναι υπόχρεοι να υποβάλλουν δήλωση, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, αν δεν δηλώσουν το εισόδηµα αυτό στερούνται το 
δικαίωµα: 
α) Να εγείρουν αγωγή έξωσης ή να µεταβιβάσουν την κυριότητα µε οποιονδήποτε τρόπο ή να 
συστήσουν εµπράγµατα δικαιώµατα, για µία πενταετία από τη λήξη της προθεσµίας για την 



υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, στα ακίνητα για τα οποία δεν έχουν δηλωθεί 
τα µισθώµατα. 
β) Να παραχωρήσουν υποθήκη για µία δεκαετία από τη λήξη της προθεσµίας για την 
υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, σε ακίνητα για τα οποία δεν έχουν δηλωθεί τα 
µισθώµατα. 
γ) Να πάρουν στεγαστικό δάνειο από τις τράπεζες, το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, 
το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο και λοιπούς οργανισµούς, οι οποίοι χορηγούν στεγαστικά 
δάνεια, για τα ακίνητα για τα οποία δεν έχουν δηλωθεί τα µισθώµατα. 
2. Τα εισοδήµατα από εκµίσθωση ακινήτων, που δηλώνονται εκπρόθεσµα, φορολογούνται 
αυτοτελώς, χωρίς καµιά έκπτωση ή µείωση, µε συντελεστή πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον 
µέσα σε τρεις (3) µήνες από την υποβολή της εκπρόθεσµης δήλωσης ζητηθεί το 
πιστοποιητικό που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 81. 
Για την καταβολή του φόρου αυτού ευθύνεται στο ακέραιο και ο τελευταίος, ύστερα από 
σύµβαση, διακάτοχος του ακινήτου. Για τη διαδικασία της βεβαίωσης του φόρου 
εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 74. 
  
 

Άρθρο 89 
Κυρώσεις σε όσους δεν δηλώνουν το εισόδηµα από γεωργικές επιχειρήσεις 

 
1. Όσοι αποκτούν καθαρό γεωργικά εισόδηµα, από οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα και 
είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτού του νόµου, αν δεν 
δηλώσουν το εισόδηµα αυτό και είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, δεν δικαιούνται: 
α) Να εισπράξουν επιστρεφόµενο φόρο προστιθέµενης αξίας, ποσού άνω των τριακοσίων 
χιλιάδων (300.000) δραχµών. 
β) Να εισπράξουν επιδοτήσεις ποσού άνω των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχµών, 
για τη φυτική παραγωγή και επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (750.000) δραχµών, για τη ζωική 
παραγωγή. 
γ) Να πάρουν άδεια από την αρµόδια αρχή να πωλούν αγροτικά προϊόντα πλανοδίως ή σε 
λαϊκές αγορές. 
δ) Να πάρουν άδεια αγροτικού αυτοκινήτου. 
ε) Να µεταβιβάσουν µε οποιονδήποτε τρόπο την κυριότητα γεωργικής γης, για µια πενταετία 
από τη λήξη της προθεσµίας για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος. 
2. Όσοι δεν είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες και αποκτούν καθαρό γεωργικό εισόδηµα, 
από οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα, αν δεν δηλώσουν το εισόδηµα αυτό, δεν 
δικαιούνται: 
α) Να εισπράξουν κάθε µορφής και ποσού επιδότηση. 
β) Να εισπράξουν κάθε ποσό αποζηµίωσης γεωργικής παραγωγής, λόγω έκτακτων και 
απρόβλεπτων ζηµιών. 
γ) Να πάρουν άδεια αγροτικού αυτοκινήτου. 
δ) Να µεταβιβάσουν µε οποιονδήποτε τρόπο την κυριότητα γεωργικής γης, για µια πενταετία 
από τη λήξη της προθεσµίας για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος. 
3. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, µπορούν να αναπροσαρµόζονται τα ποσά της προηγούµενης παραγράφου. 
Με τις ίδιες αποφάσεις ρυθµίζεται και κάθε άλλη λεπτοµέρεια, που είναι αναγκαία για την 
εφαρµογή αυτού του άρθρου. 
  

 
Άρθρο 90 

Κυρώσεις για τη µη υποβολή ή ανακριβή υποβολή δήλωσης 
 
1. Αν ο υπόχρεος δεν έχει υποβάλει δήλωση και ο οφειλόµενος κύριος φόρος, µε βάση 
τελεσίδικη απόφαση υπερβαίνει σε µια διαχειριστική περίοδο το ποσό των τριακοσίων 
χιλιάδων (300.000) δραχµών ή έχει υποβάλει δήλωση, αλλά µεταξύ του κύριου φόρου που 
οφείλεται µε βάση τη δήλωση και του φόρου που προσδιορίστηκε τελεσίδικα υπάρχει διαφορά 
µεγαλύτερη από τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχµές και η διαφορά αυτή αντιστοιχεί σε 
ποσοστό µεγαλύτερο από το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του κύριου φόρου που αναλογεί 
µε βάση τη δήλωση, το διοικητικό εφετείο απαγγέλλει σε βάρος του υπόχρεου, µε την ίδια 
απόφαση µε την οποία προσδιορίστηκε ο φόρος, τις πιο κάτω ποινές: 



α) Την απώλεια του δικαιώµατος να καταβληθεί σε δόσεις ο φόρος που βεβαιώθηκε πριν από 
τη δηµοσίευση της απόφασης και ο φόρος που βεβαιώνεται µε βάση την απόφαση αυτή. 
Εξαιρούνται οι δόσεις προκαταβολής του φόρου. 
β) Την απώλεια του δικαιώµατος συµµετοχής σε δηµοπρασίες του δηµόσιου τοµέα γενικά, για 
χρονικό διάστηµα από έξι (6) µήνες έως ένα (1) έτος. 
γ) Την απώλεια του δικαιώµατος λήψης πιστοποιητικού φορολογικής ενηµερότητας για 
χρονικό διάστηµα από έξι (6) µήνες έως ένα (1) έτος. 
2. Αν οριστικοποιηθεί το φύλλο ελέγχου µε διοικητική επίλυση της διαφοράς ή δικαστικό 
συµβιβασµό ή λόγω µη άσκησης προσφυγής ή µετά από άσκηση προσφυγής που κρίθηκε 
τελεσίδικα εκπρόθεσµη ή που έγινε τελεσίδικη µε απόφαση του διοικητικού πρωτοδικείου, ο 
προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας υποχρεούται µέσα σε τρεις (3) µήνες να 
επιβάλει µε απόφασή του τις κυρώσεις που προβλέπει η προηγούµενη παράγραφος. Η 
τρίµηνη αυτή προθεσµία αρχίζει από τη λήξη της προθεσµίας για την άσκηση προσφυγής, αν 
η οριστικοποίηση του φύλλου ελέγχου έγινε λόγω µη άσκησης προσφυγής και από την 
κοινοποίηση στον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας της τελεσίδικης 
απόφασης, αν η οριστικοποίηση αυτή έγινε µετά από άσκηση προσφυγής, που κρίθηκε 
τελεσίδικα εκπρόθεσµη ή που έγινε τελεσίδικη µε απόφαση του διοικητικού πρωτοδικείου ή 
από την ηµεροµηνία, που επιτεύχθηκε η διοικητική επίλυση της διαφοράς ή που 
κοινοποιήθηκαν τα πρακτικά του δικαστικού συµβιβασµού. 
3. Ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας οφείλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση 
να ανακοινώνει στις αρµόδιες αρχές την απόφαση του ή την απόφαση του διοικητικού 
εφετείου µε τις οποίες επιβάλλονται οι κυρώσεις της παραγράφου 1. 
4. Οι κυρώσεις τις οποίες προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου αυτού, επιβάλλονται 
ανεξάρτητα από τους πρόσθετους φόρους και τα πρόστιµα που προβλέπουν οι διατάξεις του 
παρόντος. 
  
 

Άρθρο 91 
Αναστολή λειτουργίας καταστηµάτων επιτηδευµατιών 

 
1. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών δύναται να διατάσσεται µέχρι ένα (1) µήνα η 
παύση λειτουργίας καταστήµατος, γραφείου, εργοστασίου ή εργαστηρίου επιτηδευµατιών, σε 
βάρος των οποίων διαπιστώνεται µία από τις παρακάτω φορολογικές παραβάσεις: 
α) Έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων, καθώς και λήψη τέτοιων στοιχείων 
µεγάλης αξίας. 
[Η περ. α' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.9 άρθρου 8 Ν.2386/1996 (ΦΕΚ Α’ 43)] 
β) Τήρηση ανεπίσηµων βιβλίων και στοιχείων. 
γ) Μη έκδοση του φορολογικού στοιχείου, για την πώληση ή διακίνηση αγαθών ή την παροχή 
υπηρεσιών. 
δ) Η χωρίς άδεια της αρµόδιας φορολογικής αρχής άσκηση επαγγέλµατος ή άσκηση 
επαγγέλµατος σε διεύθυνση που δεν δηλώθηκε ή σε διαφορετική από αυτή που δηλώθηκε. 
2. Η ανωτέρω απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών εκδίδεται µετά από σύµφωνη γνώµη 
επιτροπής που αποτελείται από: 
α) 'Εναν πρόεδρο εφετών διοικητικών δικαστηρίων, ως πρόεδρο, 
β) 'Εναν εφέτη διοικητικών δικαστηρίων. 
γ) Το Γενικό ∆ιευθυντή Φορολογίας και ∆ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών, 
µε αναπληρωτή τον προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήµατος του ίδιου 
Υπουργείου. 
δ) Το Γενικό ∆ιευθυντή Επιθεώρησης και Ελέγχων του Υπουργείου Οικονοµικών, µε 
αναπληρωτή τον προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης ελέγχων του ίδιου Υπουργείου. 
ε) 'Έναν ορκωτό ελεγκτή, που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό 
Οικονοµικών. 
Στην επιτροπή µετέχει ως εισηγητής, χωρίς δικαίωµα ψήφου, ο προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης 
Βιβλίων και Στοιχείων του Υπουργείου Οικονοµικών ή ο νόµιµος αναπληρωτής του. 
Τα µε στοιχεία α' και β' µέλη διορίζονται µε τους αναπληρωτές τους, σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις. Χρέη γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Βιβλίων και Στοιχείων του 
Υπουργείου Οικονοµικών. Η επιτροπή συνεδριάζει εφόσον µετέχει ο πρόεδρος ή ο 
αναπληρωτής του και τουλάχιστον δύο µέλη. Η γνωµοδότηση της επιτροπής αυτής εκδίδεται 
µετά προηγούµενη κλήση, από τη ∆ιεύθυνση Ελέγχων του Υπουργείου Οικονοµικών, του 
παραβάτη προς διατύπωση των απόψεών του επί των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν σε 



βάρος του. Η κλήση επιδίδεται από επιµελητή οποιασδήποτε υπηρεσίας του Υπουργείου 
Οικονοµικών. 
3. Όταν ο παραβάτης είναι επιτηδευµατίας, η απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών 
αποστέλλεται στην αρµόδια αστυνοµική αρχή, η οποία υποχρεούται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες 
να την εκτελέσει και να αναφέρει σχετικά στη ∆ιεύθυνση ελέγχων του Υπουργείου 
Οικονοµικών. 
Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στην αρµόδια φορολογική αρχή και στο φορολογούµενο. 
Ένδικα µέσα κατά της απόφασης αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της. 
4. Η φορολογική αρχή που θα διαπιστώσει την παράβαση υποχρεούται, µέσα σε δέκα (10) 
ηµέρες, να υποβάλει στη ∆ιεύθυνση Ελέγχων του Υπουργείου Οικονοµικών εµπεριστατωµένη 
έκθεση ελέγχου. Οι αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών εκδίδονται χωρίς να απαιτείται 
οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής. 
5. Η ανωτέρω διοικητική κύρωση επιβάλλεται ανεξάρτητα από τις άλλες κυρώσεις, που 
προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις. 
6. Ο τρόπος και η διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή 
των διατάξεων αυτού του άρθρου καθορίζονται µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών 
Οικονοµικών και ∆ηµόσιας Τάξης. 
7. Η αναστολή της άσκησης του επαγγέλµατος ή της λειτουργίας του καταστήµατος δεν ασκεί 
ουδεµία επίδραση στις ενοχικές σχέσεις του επιτηδευµατία µετά των µετ' αυτού, µε σύµβαση 
παροχής εξαρτηµένης εργασίας, συνδεόµενων µισθωτών, που διέπονται από τις κείµενες 
διατάξεις. 
  
 

Άρθρο 92 
∆ιασφάλιση των συµφερόντων του ∆ηµοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής 

 
1. Κάθε φορά που η φορολογική αρχή διαπιστώνει φορολογικές παραβάσεις, από τις οποίες 
βάσει ειδικής έκθεσης ελέγχου, προκύπτει διαφορά φορολογητέας ύλης πάνω από τριακόσια 
εκατοµµύρια (300.000.000) δραχµές ή δεν έχει αποδοθεί στο ∆ηµόσιο ποσά πάνω από 
πενήντα εκατοµµύρια (50.000.000) δραχµές από παρακρατούµενους φόρους, τέλη και 
εισφορές, απαγορεύεται στις αρµόδιες δηµόσιες οικονοµικές υπηρεσίες να παραλαµβάνουν 
δηλώσεις ή να χορηγούν βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά που απαιτούνται κατά τις κείµενες 
διατάξεις και ζητούνται από τον παραβάτη, για την κατάρτιση συµβολαιογραφικών πράξεων 
µεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων. 
Στην περίπτωση αυτή αναστέλλεται έναντι του ∆ηµοσίου και το απόρρητο των καταθέσεων ή 
λογαριασµών ή του περιεχοµένου θυρίδων του φορολογουµένου σε τράπεζες ή άλλα 
πιστωτικά ιδρύµατα και δεσµεύεται το πενήντα τοις εκατό (50%) των καταθέσεων ή του 
περιεχοµένου των θυρίδων. 
Τα µέτρα του προηγούµενου εδαφίου λαµβάνονται και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα 
σύµβουλο της ανώνυµης εταιρείας καθώς και για το διαχειριστή της εταιρείας περιορισµένης 
ευθύνης και των προσωπικών εταιρειών. Τα µέτρα των δύο προηγούµενων εδαφίων 
καταλαµβάνουν και τους κοινούς λογαριασµούς. 
[Τα τελευταία εδάφια προστέθηκαν µε την παρ. 10 άρθ. 8 Ν.2386/1996 (ΦΕΚ Α’ 43)] 
Τα παραπάνω ποσά δύναται να αυξοµειώνονται µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, 
που εκδίδονται το βραδύτερο µέχρι τις 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους. 
2. Αντίγραφο της πιο πάνω ειδικής έκθεσης ελέγχου υποβάλλεται, από την αρχή που την 
εξέδωσε, στη ∆ιεύθυνση Ελέγχων του Υπουργείου Οικονοµικών και η οποία υποχρεούται να 
ενηµερώσει µε οποιονδήποτε τρόπο όλες τις δηµόσιες οικονοµικές υπηρεσίες, τις τράπεζες 
και λοιπά πιστωτικά ιδρύµατα. Οι ανωτέρω υπηρεσίες και οι φορείς από της ενηµερώσεώς 
τους υποχρεούνται να εφαρµόζουν αµέσως τις απαγορεύσεις και δεσµεύσεις της 
παραγράφου 1 αυτού του άρθρου, χωρίς καµιά άλλη διαδικασία ή διατύπωση. 
3. Η ενέργεια αυτή της ∆ιεύθυνσης Ελέγχων κοινοποιείται και στο φορολογούµενο, στη 
γνωστή κατοικία του ή στην έδρα της επιχειρήσεώς του, ο οποίος µπορεί µέσα σε ένα (1) 
µήνα από της ειδοποιήσεώς του να ζητήσει µε αίτηση του στον Υπουργό Οικονοµικών, την 
άρση των απαγορευτικών µέτρων. Τα µέτρα µπορούν να αρθούν µερικώς ή στο σύνολό τους 
µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µετά από σύµφωνη γνώµη της επιτροπής της παρ. 
2 του άρθρου 91. «Κατ' εξαίρεση των όσων ορίζονται στο προηγούµενο εδάφιο, τα µέτρα 
αίρονται υποχρεωτικά, σε περίπτωση που ο υπόχρεος φορολογούµενος καταβάλλει ποσό 
πάνω από ογδόντα τοις εκατό (80%) των οφειλόµενων φόρων, των προς απόδοση στο 



∆ηµόσιο ποσών από παρακρατούµενους φόρους, τέλη, εισφορές και των νόµιµων 
προσαυξήσεων αυτών. 
[Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε µε την παρ.11 άρθ.8 Ν.2386/1996 (ΦΕΚ Α’ 43)] 
4. Η αρµόδια φορολογική αρχή υποχρεούται να ενεργήσει τον κατά νόµο έλεγχο και να 
περατώσει αυτόν, µε έκδοση των σχετικών φύλλων ελέγχου ή άλλων φορολογικών πράξεων, 
µέσα σε έξι (6) µήνες από την έκδοση της πιο πάνω ειδικής έκθεσης ελέγχου. 
Αν µέσα στην προθεσµία αυτή δεν έχουν εκδοθεί τα φύλλα ελέγχου ή οι πράξεις, οι συνέπειες 
και απαγορεύσεις που καθορίζονται µε αυτό το άρθρο, αίρονται µε απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών, κατά την έκδοση της οποίας διερευνάται η ύπαρξη υπαιτιότητας, είτε από 
µέρους του φορολογουµένου είτε από µέρους της φορολογούσας αρχής. 
Σε περίπτωση υπαιτιότητας του φορολογουµένου διατηρούνται οι συνέπειες και 
απαγορεύσεις του άρθρου αυτού και σε περίπτωση υπαιτιότητας της φορολογικής αρχής 
ασκείται σε βάρος του φορολογικού οργάνου, στο οποίο έχει ανατεθεί ο φορολογικός έλεγχος, 
πειθαρχική δίωξη, επιφυλασσοµένων των περί παραβάσεως καθήκοντος διατάξεων του 
Ποινικού Κώδικα. 
  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 
 

Άρθρο 93 
Αδικήµατα φοροδιαφυγής 

 
1. Αδίκηµα φοροδιαφυγής διαπράττει: 
α) Όποιος δεν υποβάλλει δηλώσεις ή υποβάλλει ανακριβείς δηλώσεις για φόρους, τέλη ή 
εισφορές που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις υποχρεούται να παρακρατεί και να αποδίδει 
στο ∆ηµόσιο ή για το φόρο προστιθέµενης αξίας ή για το φόρο κύκλου εργασιών ή την ειδική 
εισφορά ειδών πολυτελείας της υποπερίπτωσης β' της περίπτωσης Ζ' της παρ. 1 του άρθρου 
11 του ν.4169/1961 (ΦΕΚ 81 Α), εφόσον το συνολικό ποσό των παραπάνω φόρων, τελών και 
εισφορών που είχε υποχρέωση να δηλώσει και να αποδώσει στο ∆ηµόσιο, από συναλλαγές ή 
άλλες πράξεις που πραγµατοποιήθηκαν σε διάστηµα ενός ηµερολογιακού εξαµήνου 
υπερβαίνει το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) δραχµών ή το ποσό του ενός 
εκατοµµυρίου (1.000.000) δραχµών για διάστηµα ενός ηµερολογιακού έτους. 
β) Όποιος δεν υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήµατος, εφόσον για το ποσό του 
εισοδήµατος που δεν δηλώθηκε, οφείλεται κύριος φόρος πάνω από τριακόσιες χιλιάδες 
(300.000) δραχµές. 
γ) Όποιος τηρεί ανακριβή βιβλία και στοιχεία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, εφόσον η 
ανακρίβεια διαπιστωθεί από τακτικό έλεγχο του οποίου το αποτέλεσµα οριστικοποιήθηκε είτε 
µε διοικητική επίλυση της διαφοράς, είτε λόγω παρόδου άπρακτης της προθεσµίας για 
άσκηση προσφυγής, είτε µε οριστική απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου, εφόσον στη 
διαχειριστική περίοδο που ελέγχθηκε προκύπτει διαφορά ακαθάριστων εσόδων πάνω από 
είκοσι τοις εκατό (20%) σε σχέση µε αυτά που δηλώθηκαν και πάντως όχι µικρότερη από ένα 
εκατοµµύριο (1.000.000) δραχµές. 
2. Ο δράστης των ποινικών αδικηµάτων, που προβλέπονται στις περιπτώσεις α και β' της 
προηγούµενης παραγράφου, τιµωρείται µε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον έξι (6) µηνών. Σε 
κάθε άλλη περίπτωση ο δράστης τιµωρείται µε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον ενός (1) 
µηνός. 
3. Οι ποινές αυτές επιβάλλονται: 
α) Προκειµένου για ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες στους διευθύνοντες συµβούλους, 
εντεταλµένους ή συµπράττοντες συµβούλους και διευθυντές και γενικά σε κάθε πρόσωπο 
εντεταλµένο, είτε αµέσως από το νόµο είτε από ιδιωτική βούληση ή δικαστική απόφαση στη 
διεύθυνση των εταιριών αυτών. 
β) Προκειµένου για οµόρρυθµες ή ετερόρρυθµες ή περιορισµένης ευθύνης εταιρίες ή 
συνεταιρισµούς στους διαχειριστές αυτών. 
γ) Προκειµένου για αλλοδαπές επιχειρήσεις γενικά, στους διευθυντές ή αντιπροσώπους ή 
πράκτορες που έχουν στην Ελλάδα. 
4. Σε περίπτωση υποτροπής το κατώτατο όριο των ως άνω ποινών διπλασιάζεται και 
επιπροσθέτως δύναται να αφαιρείται η άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή να διατάσσεται το 
κλείσιµο του καταστήµατος για χρονικό διάστηµα από ένα (1) µήνα µέχρι και πέντε (5) µήνες. 



5. Οι ανωτέρω ποινές επιβάλλονται ανεξάρτητο από τους πρόσθετους φόρους και τα 
πρόστιµα που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις. 
6. Η ποινική δίωξη για τα αδικήµατα αυτού του άρθρου ασκείται µετά από µηνυτήρια 
αναφορά, που υποβάλλεται υποχρεωτικώς από τον προϊστάµενο της αρµόδιας δηµόσιας 
οικονοµικής υπηρεσίας στην Εισαγγελική Αρχή, µέσα σε ένα (1) µήνα από την 
οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής, αναστελλοµένης, µέχρι λήξεως της προθεσµίας 
αυτής της παραγραφής του αδικήµατος. 
7. Σε περιπτώσεις που επιτεύχθηκε εξώδικη λύση ή δικαστικός συµβιβασµός της διαφοράς, 
δεν ασκείται ποινική δίωξη για τα αδικήµατα αυτού του άρθρου. 
8. Αρµόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση των ανωτέρω αδικηµάτων είναι το πληµµελειοδικείο, 
στην περιφέρεια του οποίου ο υπαίτιος έχει την κατοικία του ή την έδρα της επιχείρησης. Στο 
δικαστήριο αυτό διαβιβάζονται η µηνυτήρια αναφορά της αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής 
υπηρεσίας και εφόσον υπάρχουν στη δικογραφία η έκθεση ελέγχου και τα αναφερόµενα σε 
αυτήν έγγραφα, το φύλλο ελέγχου ή η πράξη καταλογισµού τέλους ή εισφοράς, η απόφαση 
επιβολής προστίµου Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, καθώς και η απόφαση του διοικητικού 
δικαστηρίου. Κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο το δικαστήριο µπορεί να κλητεύσει ως 
µάρτυρες τα αρµόδια φορολογικά όργανα µόνο στην περίπτωση που θα κρίνει αναγκαίες και 
άλλες αποδείξεις. Στην ίδια περίπτωση µπορεί να διατάξει και οποιαδήποτε άλλη απόδειξη. 
Το ∆ηµόσιο µπορεί να παρίσταται στο δικαστήριο ως πολιτικώς ενάγων µε τον προϊστάµενο 
της αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας ή τον υπάλληλο της υπηρεσίας του, που 
ορίζεται από αυτόν. 
Έγγραφη προδικασία δεν απαιτείται. Ο αρµόδιος εισαγγελέας γνωστοποιεί στην αρµόδια 
δηµόσια οικονοµική υπηρεσία, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη δηµόσια 
συνεδρίαση, την αρχική δικάσιµο. 
9. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, µπορεί να τεθούν όροι και προϋποθέσεις για την υποβολή της µηνυτήριας 
αναφοράς από τα αρµόδια φορολογικά όργανα. 
  
 

Άρθρο 94 

Ποινικές κυρώσεις σε υπερτιµολογήσεις και υποτιµολογήσεις 
 
Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 του άρθρου 39 εκτός από το πρόστιµο 
ασκείται και ποινική δίωξη µετά από µηνυτήρια αναφορά που υποβάλλεται από τον 
προϊστάµενο της αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας στον Εισαγγελέα των 
Πληµµελειοδικών στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται η δηµόσια οικονοµική υπηρεσία. 
Στην περίπτωση αυτήν από το αρµόδιο δικαστήριο, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης µέχρι έξι (6) 
µηνών. 
Η πιο πάνω ποινή επιβάλλεται: 
α) Προκειµένου για ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες στους διευθύνοντες συµβούλους, 
εντεταλµένους ή συµπράττοντες συµβούλους και διευθυντές και γενικά κάθε πρόσωπο 
εντεταλµένο είτε αµέσως από το νόµο είτε από ιδιωτική βούληση ή δικαστική απόφαση στη 
διεύθυνση αυτών. 
β) Προκειµένου για οµόρρυθµες ή ετερόρρυθµες η περιορισµένης ευθύνης εταιρίες ή 
συνεταιρισµούς στους διαχειριστές αυτών. 
γ) Προκειµένου για αλλοδαπές επιχειρήσεις γενικά στους διευθυντές η αντιπροσώπους ή 
πράκτορες αυτών, που βρίσκονται στην Ελλάδα. 
  
 

Άρθρο 95 
Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για µη απόδοση παρακρατούµενων φόρων 

 
1. Όποιος δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσµη δήλωση µετά την παρέλευση τριάντα (30) 
ηµερών από τη λήψη της νόµιµης προθεσµίας ή υποβάλλει ανακριβή δήλωση µε βάση τα 
δεδοµένα των τηρούµενων από αυτόν βιβλίων και στοιχείων, που προβλέπεται από τις 
κείµενες διατάξεις για την απόδοση στο ∆ηµόσιο του φόρου προστιθέµενης αξίας ή άλλων 
φόρων, τελών και εισφορών που παρακρατούνται, επιρρίπτονται ή εισπράττονται για να 
αποδοθούν στο ∆ηµόσιο, εφόσον το προς απόδοση ποσό για κάθε φορολογία είναι ανώτερο 
των εκατό χιλιάδων (100.000) δραχµών, τιµωρείται α) µε φυλάκιση µέχρι έξι (6) µηνών και 
χρηµατική ποινή όχι κατώτερη των εκατό χιλιάδων(lOO.000) δραχµών και µέχρι ενός 



εκατοµµυρίου (1.000.000) δραχµών, εφόσον το προς απόδοση ποσά για κάθε φορολογία δεν 
υπερβαίνει το ένα εκατοµµύριο (1.000.000) δραχµές και β) µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) 
έτους και χρηµατική ποινή από ένα εκατοµµύριο (l.000.000) δραχµές και άνω εφόσον το προς 
απόδοση ποσό για κάθε φορολογία υπερβαίνει το ένα εκατοµµύριο (1.000.000) δραχµές, 
εφόσον ο παραβάτης δεν τιµωρείται βαρύτερα µε άλλες διατάξεις. 
[Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.12 άρθ.8 Ν.2386/1996 (ΦΕΚ Α’ 43)] 
2. Σε περίπτωση υποτροπής τα κατώτερα όρια των ποινών διπλασιάζονται και επιπροσθέτως 
δύναται µε την απόφαση του δικαστηρίου να διατάσσεται η αφαίρεση της άδειας ασκήσεως 
του επαγγέλµατος ή το κλείσιµο του καταστήµατος για χρονικό διάστηµα ενός (1) µηνός και 
µέχρι ενός (1) έτους. 
3. Υπόχρεοι για την απόδοση των φόρων των παραγράφων 1 και 2 αυτού του άρθρου στην 
περίπτωση των νοµικών προσώπων είναι: 
α) Οι εκπρόσωποι του νοµικού προσώπου, καθώς και όλα τα, κατά τις ισχύουσες εκάστοτε 
διατάξεις, δυνάµενα να προσωποκρατηθούν για χρέη του νοµικού προσώπου προς το 
∆ηµόσιο πρόσωπα. 
β) Επί αλλοδαπών πάσης µορφής επιχειρήσεων, οι ορισθέντες ως εκπρόσωποί τους στην 
Ελλάδα. 
4. Ως αυτουργοί του αδικήµατος, που προβλέπεται από την παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, 
διώκονται και τιµωρούνται: 
α) ο κατ’ εξουσιοδότηση ή πληρεξουσιότητα υπογράψας την προς τη δηµόσια οικονοµική 
υπηρεσία δήλωση ή έχων υποχρέωση να ενεργήσει προς δήλωση ή απόδοση των οικείων 
χρηµατικών ποσών, χωρίς να εκλείπει η ευθύνη και των λοιπών κατά το άρθρο αυτό 
αυτουργών ή συµµετόχων. 
β) Ο επίτροπος, ο κηδεµόνας και ο διοικητής αλλοτρίων, κατά ης οικείες διατάξεις του αστικού 
δικαίου, για τις πράξεις ή παραλείψεις αυτών κατά την εκτέλεση του λειτουργήµατός τους ή 
ως εκ της ιδιότητάς τους αυτής. 
γ) Ο λογιστής της επιχείρησης που συνέταξε ανακριβή δήλωση ή παρέλειψε να συντάξει ή 
συνέταξε και δεν την παρέδωσε στον υπόχρεο επιτηδευµατία για την καταβολή των 
παρακρατούµενων φόρων. 
5. Οι περί συµµετοχής στο αδίκηµα διατάξεις του Ποινικού Κώδικα έχουν εφαρµογή και στο 
αδίκηµα αυτού του άρθρου. 
6. Μετατροπή ή αναστολή της επιβαλλόµενης ποινής για τα αδικήµατα της παραγράφου 1 
αυτού του άρθρου δεν επιτρέπεται, η δε άσκηση της έφεσης δεν έχει ανασταλτικό 
αποτέλεσµα. 
7. Ο προϊστάµενος της αρµόδιας φορολογικής αρχής, όταν διαπιστώσει µε οποιονδήποτε 
τρόπο τη διάπραξη της παράβασης, που προβλέπεται στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, 
υποχρεούται να υποβάλει αµέσως σχετική µηνυτήρια αναφορά στον αρµόδιο εισαγγελέα 
πρωτοδικών υποπίπτων άλλως σε βαρύ πειθαρχικό παράπτωµα και, αν η παράλειψη 
ενέργειας οφείλεται σε πρόθεση, τιµωρείται µε την ποινή του άρθρου 259 του Ποινικού 
Κώδικα. 
Τα εγκλήµατα αυτού του άρθρου υπάγονται στην αρµοδιότητα του µονοµελούς 
πληµµελειοδικείου στην περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα της η αρµόδια δηµόσια 
οικονοµική υπηρεσία. 
8. Για τη δίωξη του αδικήµατος δεν απαιτείται οριστικοποίηση της πράξης της φορολογούσας 
αρχής ή υπηρεσίας η οποία καταλογίζει την οικεία φορολογική παράβαση, ούτε περαίωση της 
τυχόν κύριας ή συναφούς φορολογικής ή άλλης δίκης, αλλά αρκεί η έκδοση της πράξης 
καταλογισµού του µη αποδοθέντος φόρου. Τυπικές πληµµέλειες της πιο πάνω πράξης δεν 
ασκούν επιρροή στην ποινική υπόθεση. Η άσκηση προσφυγής ενώπιον του διοικητικού 
πρωτοδικείου, καθώς και η διαδικασία γενικά της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές φορολογικές διατάξεις δεν αποτελούν λόγο αναστολής 
της ποινικής δίωξης. 
9. Η διοικητική επίλυση της διαφοράς, σύµφωνα µε τις σχετικές φορολογικές διατάξεις, δεν 
ασκεί επίδραση στην ποινική υπόθεση αυτού του άρθρου. 
Σε περίπτωση που ο υπόχρεος καταβάλει το οφειλόµενο ποσό µέχρι την ηµέρα της δίκης, 
µπορεί να επιβληθεί µόνο χρηµατική ποινή. 
10. Η παραγραφή των αδικηµάτων αυτού του άρθρου αρχίζει από το τέλος του έτους κατά το 
οποίο τελέστηκαν. 
11. Σε επιχειρήσεις που λειτουργούν για πρώτη φορά, η εφαρµογή των διατάξεων αυτού του 
άρθρου αρχίζει έξι (6) µήνες από τη χρονολογία υποβολής από την επιχείρηση αυτήν προς 
την αρµόδια δηµόσια οικονοµική υπηρεσία της δήλωσης έναρξης άσκησης επιτηδεύµατος. 



12. Η καταδίκη για το αδίκηµα της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου επιφέρει αυτοδικαίως 
κατά του καταδικασθέντος φυσικού προσώπου και του υπόχρεου νοµικού προσώπου: 
α) Την απώλεια του δικαιώµατος συµµετοχής σε δηµοπρασίες του ∆ηµοσίου, των νοµικών 
προσώπων δηµόσιου δικαίου, των κοινωφελών ιδρυµάτων και οργανισµών κοινής ωφέλειας 
για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους. 
β) Την απώλεια του δικαιώµατος λήψης πιστοποιητικού φορολογικής ενηµερότητας για 
χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους. 
γ) Την απαγόρευση για περίοδο τριών (3) ετών της σύναψης συµβάσεων µε το κράτος ή 
άλλους δηµόσιους οργανισµούς ή φορείς. 
δ) Την απώλεια του δικαιώµατος για περίοδο τριών (3) ετών λήψης δανείων µε την εγγύηση 
του ∆ηµοσίου ή δηµόσιων επιχορηγήσεων ή κρατικών πιστώσεων. 
13. Απόσπασµα της απόφασης του δικαστηρίου παραδίδεται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από 
της εκδόσεώς της από το γραµµατέα της έδρας του δικαστηρίου στην αρµόδια δηµόσια 
οικονοµική υπηρεσία, η οποία επιµελείται αµέσως για την κοινοποίηση της στις αρµόδιες 
αρχές προς εφαρµογή των κυρώσεων της προηγούµενης παραγράφου. 
14. Τα αδικήµατα της παραγράφου 1 θεωρούνται πάντοτε αυτόφωρα. 
  
 

Άρθρο 96 

Ποινικές κυρώσεις για άλλες πράξεις φοροδιαφυγής 
 
1. Όποιος κατακρατεί, καταστρέφει, πλαστογραφεί οποιοδήποτε βιβλίο, έγγραφο ή στοιχείο ή 
συντάσσει ψευδή δήλωση ή αποδέχεται ή υπογράφει ψευδή βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε 
σχέση µε την περιουσιακή ή οικονοµική γενικά κατάσταση του φορολογουµένου ή αλλού 
προσώπου υπόχρεου σε καταβολή φόρου, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο (2) έτη και 
χρηµατική ποινή από ένα εκατοµµύριο (1.000.000) δραχµές µέχρι τρία εκατοµµύρια 
(3.000.000) δραχµές, εκτός εάν οι πράξεις αυτές τιµωρούνται βαρύτερα µε άλλες διατάξεις. 
2. Όποιος αποπειράται µε εξαγορά ή µε βίαια µέσα ή µε απειλές να δυσχεράνει ή να 
παρεµποδίσει ή να εκφοβίσει φοροτεχνικό υπάλληλο να ενεργήσει έλεγχο για την εφαρµογή 
των φορολογικών νόµων τιµωρείται, σύµφωνο µε τις διατάξεις των άρθρων 167, 235 και 236 
του Ποινικού Κώδικα. Στις περιπτώσεις αυτές το δικαστήριο επιβάλλει και χρηµατική ποινή 
από ένα εκατοµµύριο (1.000.000) δραχµές µέχρι πέντε εκατοµµύρια (5.000.000) δραχµές, 
εκτός εάν οι πράξεις αυτές τιµωρούνται βαρύτερα µε άλλες διατάξεις. 
3. Μετατροπή ή αναστολή της επιβαλλόµενης ποινής για τα αδικήµατα των παραγράφων 1 
και 2 αυτού του άρθρου δεν επιτρέπεται. Η άσκηση εφέσεως δεν έχει ανασταλτικό 
αποτέλεσµα. 
4. Οποιοδήποτε πρόσωπο συντάσσει ή υπογράφει οποιαδήποτε φορολογική δήλωση, µε την 
οποία αποκρύπτει περιουσιακό στοιχείο ή εισόδηµα, έχει για την περίπτωση ψευδούς 
δηλώσεως όλες τις συνέπειες, που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 1599/1986, εφόσον 
η διαφορά οφειλόµενου φόρου υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχµές. 
  
 

Άρθρο 97 
Μη επιβολή κυρώσεων 

 
Πρόσθετοι φόροι, προσαυξήσεις, πρόστιµα και λοιπές κυρώσεις δεν επιβάλλονται, όταν ο 
υπόχρεος κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσής του ή την κατάθεση της διασάφησης 
ακολούθησε την ερµηνεία που δόθηκε στις διατάξεις της άµεσης και έµµεσης φορολογίας από 
ερµηνευτικές οδηγίες του Υπουργείου Οικονοµικών ή από έγγραφο της φορολογικής αρχής ή 
από τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας ή από τη νοµολογία των διοικητικών 
δικαστηρίων αν δεν υπάρχουν αντίθετες αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας. Οι 
διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται αναλόγως και στην περίπτωση που ο 
υπόχρεος δεν υπέβαλε φορολογική δήλωση. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος 
άρθρου και εφόσον, για την επιβολή του φόρου, δεν απαιτείται από το νόµο η υποβολή 
φορολογικής δήλωσης λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης. 
  
 

ΤΜΗΜΑ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 



ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ 

 
 

Άρθρο 98 
Επιβολή του φόρου 

 
Επιβάλλεται φόρος στο συνολικό καθαρό εισόδηµα από κάθε πηγή, που αποκτάται από κάθε 
νοµικό πρόσωπο από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 101. 
  
 

Άρθρο 99 

Αντικείµενο του φόρου 
 

1. Αντικείµενο του φόρου είναι: 
α) Σε ηµεδαπές γενικά ανώνυµες εταιρίες και εταιρίες περιορισµένης ευθύνης, µε εξαίρεση τις 
τραπεζικές και ασφαλιστικές εταιρίες, το συνολικό καθαρό εισόδηµα ή κέρδος που προκύπτει 
στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή. Τα διανεµόµενα κέρδη λαµβάνονται από το υπόλοιπο των 
κερδών, που αποµένει µετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήµατος. Ειδικά, σε 
ηµεδαπές τραπεζικές και ασφαλιστικές ανώνυµες εταιρίες, το συνολικό καθαρά εισόδηµα ή 
κέρδος, που προκύπτει στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή µετά την αφαίρεση του µέρους αυτών, 
που αναλογεί στα αφορολόγητα έσοδα ή στα εισοδήµατα που φορολογούνται κατά ειδικό 
τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Για τον προσδιορισµό του µέρους των 
κερδών που αναλογούν στα αφορολόγητα έσοδα ή στα εισοδήµατα που φορολογούνται κατά 
ειδικό τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης γίνεται επιµερισµός των συνολικών 
καθαρών κερδών, ανάλογα µε το ύψος των φορολογούµενων εσόδων και των αφορολόγητων 
ή των φορολογηθέντων κατά ειδικό τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης 
εσόδων. Περαιτέρω, σε περίπτωση διανοµής στα ανωτέρω προκύψαντα φορολογούµενα 
κέρδη, προστίθεται το µέρος των αφορολόγητων κερδών ή των φορολογούµενων κατά ειδικό 
τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, που αναλογούν στα διανεµόµενα κέρδη 
µε οποιαδήποτε µορφή, µετά την αναγωγή του εξευρισκοµένου αυτού ποσού σε µικτό ποσό 
µε την προσθήκη του αναλογούντος σε αυτό φόρου. 
Επίσης, επί ηµεδαπών ανώνυµων εταιριών, οι οποίες απαλλάσσονται του φόρου 
εισοδήµατος βάσει ειδικών διατάξεων νόµων, αντικείµενο φόρου είναι τα κεφαλαιοποιούµενα 
ή διανεµόµενα µε οποιαδήποτε µορφή κέρδη, µετά την αναγωγή αυτών σε µικτό ποσό µε την 
προσθήκη του αναλογούντος σε αυτά φόρου εισοδήµατος. 
Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου έχουν ανάλογη εφαρµογή και σε οποιαδήποτε 
περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανοµής κερδών γιο τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος 
εισοδήµατος. 
«Κατ' εξαίρεση, το συνολικό καθαρό εισόδηµα ή κέρδος των εταιριών περιορισµένης ευθύνης, 
που συστήθηκαν µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν.588/1977 (ΦΕΚ 148 
Α'), δεν υπόκειται σε φόρο στο όνοµα του νοµικού προσώπου, αλλά στο όνοµα κάθε εταίρου 
αυτών για το ποσοστό των κερδών που του αναλογεί από τη συµµετοχή του στην εταιρία.» 
[Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε µε την παρ.20 άρθ.4 Ν.2390/1996 (ΦΕΚ Α’ 54)] 
β) Σε δηµόσιες, δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και εκµεταλλεύσεις κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα ανεξάρτητα αν αποτελούν ή όχι ίδια νοµικά πρόσωπα, το συνολικό καθαρό 
εισόδηµα ή κέρδος. 
γ) Στους συνεταιρισµούς που έχουν συσταθεί νόµιµα και στις ενώσεις αυτών, στο συνολικό 
καθαρό εισόδηµα ή κέρδος που προκύπτει στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή πριν από την 
αφαίρεση των χορηγούµενων εκπτώσεων στα µέλη τους. Τα διανεµόµενα κέρδη και οι 
χορηγούµενες εκπτώσεις στα µέλη λαµβάνονται από το υπόλοιπο των κερδών, που αποµένει 
µετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήµατος. 
Για την εφαρµογή της διάταξης αυτής δεν λαµβάνονται υπόψη οι χορηγούµενες επί των 
τιµολογίων πωλήσεως εκπτώσεις σε διατιµηµένα είδη και µέχρι των επιτρεπόµενων από τις 
εκάστοτε ισχύουσες αγορανοµικές διατάξεις ποσοστών. 
δ) Σε αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν µε οποιονδήποτε τύπο εταιρίας, καθώς και 
στους κάθε είδους αλλοδαπούς οργανισµούς οι οποίοι αποβλέπουν στην απόκτηση 
οικονοµικών ωφεληµάτων το καθαρό εισόδηµα ή κέρδος το οποίο προκύπτει από πηγή που 
βρίσκεται στην Ελλάδα, καθώς και το καθαρό κέρδος το οποίο προκύπτει από τη µόνιµη 
εγκατάσταση της επιχείρησης στην Ελλάδα κατά την έννοια του άρθρου 100. Για τον 



προσδιορισµό των φορολογητέων κερδών, προκειµένου για υποκαταστήµατα αλλοδαπών 
τραπεζών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων, που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα, τα οποία 
αποκτούν και εισοδήµατα που απαλλάσσονται του φόρου ή εισοδήµατα που φορολογούνται 
κατά ειδικό τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, αφαιρούνται από τα καθαρά 
κέρδη που ορίζονται στο προηγούµενο εδάφιο, το µέρος αυτών που αναλογεί στα πιο πάνω 
εισοδήµατα, το οποίο εξευρίσκεται µε επιµερισµό ανάλογα µε τα ακαθάριστα έσοδα που 
υπόκεινται σε φορολογία και των απαλλασσοµένων ή φορολογηθέντων κατά ειδικό τρόπο µε 
εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. 
Σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισµούς ανεξάρτητα αν είναι εγκατεστηµένοι ή όχι στην 
Ελλάδα, που εκµεταλλεύονται πλοία υπό ξένη σηµαία ή αεροσκάφη, λογίζεται ότι προκύπτει 
στην Ελλάδα και υπόκειται σε φόρο, το κέρδος από τη µεταφορά επιβατών, εµπορευµάτων 
και λοιπών πραγµάτων γενικά από ελληνικούς λιµένες και αερολιµένες και µέχρι το λιµένα 
προορισµού ή µέχρι τον αλλοδαπό λιµένα ή αερολιµένα επιβίβασης των επιβατών ή 
µεταφόρτωσης των εµπορευµάτων και λοιπών πραγµάτων σε πλοίο ή αεροσκάφος άλλης 
αλλοδαπής επιχείρησης. 
ε) Σε ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, µη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, το καθαρό εισόδηµα που προκύπτει στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή µόνο από 
την εκµίσθωση ακινήτων καθώς και από κινητές αξίες. ∆εν αποτελούν αντικείµενο φορολογίας 
τα λοιπά εισοδήµατα αυτών των νοµικών προσώπων, καθώς και τα κάθε είδους άλλα έσοδά 
τους που πραγµατοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους. 
στ) Σε αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, το καθαρό εισόδηµα από κάθε πηγή, που προκύπτει στην ηµεδαπή. ∆εν 
αποτελούν αντικείµενο φορολογίας τα κάθε είδους άλλα έσοδα αυτών των νοµικών 
προσώπων που πραγµατοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους. 
2. Ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες µπορούν να διανέµουν σε κάθε διαχειριστική χρήση, µε 
απόφαση της γενικής συνέλευσης των µετόχων, µέρος των ετήσιων καθαρών κερδών, όπως 
αυτά προσδιορίζονται µε τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 2190/1920 µε τη µορφή µετοχών 
τους στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό. Οι µετοχές, που χορηγούνται στους εργαζόµενος 
πρέπει να προέρχονται από αντίστοιχη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. 
Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής 
Οικονοµίας, Οικονοµικών, Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εµπορίου, ρυθµίζεται 
το ύψος του ποσού που µπορούν να διανέµουν οι ανώνυµες εταιρίες από τα κέρδη τους 
στους εργαζόµενους οι όροι και οι προϋποθέσεις διάθεσης µετοχών και ιδίως θέµατα που 
αφορούν το είδος των µετοχών αυτών, τις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν στα 
πρόσωπα των δικαιούχων, τον τρόπο διάθεσης και κατανοµής τους, καθώς και κάθε άλλη 
σχετική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων αυτής της παραγράφου. 
  
 

Άρθρο 100 
Έννοια µόνιµης εγκατάστασης στην Ελλάδα των αλλοδαπών νοµικών προσώπων 

 
1. Για την εφαρµογή του παρόντος θεωρείται ότι υπάρχει µόνιµη εγκατάσταση της αλλοδαπής 
επιχείρησης ή οργανισµού στην Ελλάδα, εφόσον: 
α) ∆ιατηρεί στην Ελλάδα ένα ή περισσότερα καταστήµατα, πρακτορεία, παραρτήµατα, 
γραφεία, αποθήκες, εργοστάσια ή εργαστήρια, καθώς και εγκαταστάσεις που αποσκοπούν 
στην εκµετάλλευση φυσικών πόρων, ή  
β) προβαίνει στη βιοµηχανοποίηση πρώτων υλών ή επεξεργασία γεωργικών προϊόντων µε 
δικές του εγκαταστάσεις ή µε τη χρησιµοποίηση εγκαταστάσεων τρίτων στην Ελλάδα, οι 
οποίοι ενεργούν ύστερα από εντολή και για λογαριασµό του, ή 
γ) διεξάγει στην Ελλάδα εργασίες ή παρέχει υπηρεσίες µέσω αντιπροσώπου, ο οποίος έχει 
εξουσιοδότηση και µπορεί να διαπραγµατεύεται και να συνάπτει συµβάσεις για λογαριασµό 
του νοµικού προσώπου, επίσης και όταν οι εργασίες ή υπηρεσίες προσφέρονται χωρίς 
αντιπρόσωπο, εφόσον αφορούν είτε στην κατάρτιση µελετών ή σχεδίων είτε στη διεξαγωγή 
ερευνών γενικά ή αυτές οι εργασίες και υπηρεσίες είναι τεχνικές ή επιστηµονικές γενικά, ή  
δ) διατηρεί απόθεµα εµπορευµάτων από το οποίο εκτελεί παραγγελίες για λογαριασµό του, ή  
ε) συµµετέχει σε προσωπική εταιρία ή εταιρία περιορισµένης ευθύνης, που εδρεύει στην 
Ελλάδα. 
2.Για να προσδιοριστεί το καθαρό κέρδος που προκύπτει στην Ελλάδα από τη µόνιµη 
εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης, η επιβάρυνση της µόνιµης εγκατάστασης στην Ελλάδα 
µε γενικά έξοδα διαχείρισης και διάφορα άλλα έξοδα οργάνωσης και λειτουργίας της που 



πραγµατοποιούνται από την έδρα της επιχείρησης που βρίσκεται στην αλλοδαπή, δεν µπορεί 
να είναι µεγαλύτερη από πέντε τοις εκατό (5%) των εξόδων διοικητικής λειτουργίας που 
πραγµατοποιούνται στην Ελλάδα από τη µόνιµη εγκατάσταση της αλλοδαπής επιχείρησης, 
όπως αυτά εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις κάθε δεδοµένης διαχειριστικής χρήσης. 
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται τα αναγκαία προς τούτο 
δικαιολογιτικά για την αναγνώριση των δαπανών αυτών και κάθε άλλη λεπτοµέρεια χρήσιµη 
για την εφαρµογή αυτού του άρθρου.  
[Η παρ.2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.12 άρθ.14 Ν.2459/1997 (ΦΕΚ Α’ 17)] 
  
 

Άρθρο 101 

Υποκείµενο του φόρου 
 

1. Στο φόρο υπόκεινται: 
α) Οι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες. 
β) Οι δηµόσιες, δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και εκµεταλλεύσεις κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα ανεξάρτητα αν αποτελούν ή όχι ίδια νοµικά πρόσωπα. 
γ) Οι συνεταιρισµοί που έχουν συσταθεί νόµιµα και οι ενώσεις τους. 
δ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν µε οποιονδήποτε τύπο εταιρίας, καθώς και οι 
κάθε είδους αλλοδαποί οργανισµοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονοµικών 
ωφεληµάτων. 
ε) Οι ηµεδαπές εταιρίες περιορισµένης ευθύνης.  
2. Επίσης, στο φόρο αυτόν υπόκεινται και τα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ηµεδαπά ή 
αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, στα οποία περιλαµβάνονται και τα 
κάθε είδους ιδρύµατα. 
 
 

Άρθρο 102 

Χρόνος επιβολής του φόρου 
 

Ο φόρος επιβάλλεται κάθε οικονοµικό έτος στο συνολικό καθαρό εισόδηµα από κάθε πηγή 
που αποκτάται: 
α) Για τα νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του προηγούµενου άρθρου, κατά τη 
διαχειριστική περίοδο η οποία λήγει µέσα στο χρονικό διάστηµα από την 1η Αυγούστου του 
προηγούµενου ηµερολογιακού έτους µέχρι τις 31 Ιουλίου του οικείου οικονοµικού έτους. 
[Η περ. α΄ τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 7 άρθ. 9 Ν.3091/2002, ΦΕΚ Α 330] 
β) Για τους υποχρέους της παραγράφου 2 του προηγούµενου άρθρου κατά το αµέσως 
προηγούµενο ηµερολογιακό έτος. 
 

 
Άρθρο 103 

Απαλλαγές από το φόρο 
 
1. Απαλλάσσονται από το φόρο:  
α) Το Ελληνικό ∆ηµόσιο στο οποίο περιλαµβάνονται και οι αποκεντρωµένες δηµώσες 
υπηρεσίες, οι οποίες λειτουργούν ως ειδικά ταµεία, οι δήµοι και οι κοινότητες, τα δηµοτικά και 
κοινοτικά ιδρύµατα και τα λοιπά δηµοτικά και κοινοτικά νοµικά πρόσωπα, οι σύνδεσµοι 
δήµων και κοινοτήτων, οι αποκλειστικά αµιγείς δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις 
ύδρευσης, αποχέτευσης και διαχείρισης απορριµµάτων, και τηλεθέρµανσης, η 'Ένωση 
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος,. η Κεντρική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων της 
Ελλάδας και οι τοπικές ενώσεις δήµων και κοινοτήτων για τα κάθε είδους εισοδήµατά τους. 
[Η περ. α' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 άρθ.13 Ν.2459/1997 (ΦΕΚ Α’ 17) και 
ισχύει για τα εισοδήµατα που αποκτούνται από την 1η Ιανουαρίου 1996 και µετά]. 
β) Τα εισοδήµατα από οικοδοµές γενικά και από εκµίσθωση γαιών που ανήκουν στους Ιερούς 
Ναούς, στις Ιερές Μητροπόλεις, στις Ιερές Μονές, στις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, στην 
Ιερά Μονή Πάτµου, στην Ιερά Μονή Σινά, στην Αποστολική ∆ιακονία, στον Πανάγιο Τάφο, 
στο Οικουµενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, στα Πατριαρχεία Ιεροσολύµων και 
Αλεξανδρείας, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, καθώς και στις Ιερές Σταυροπηγιακές Μονές 
Κύπρου. 



[Η περ. β' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 άρθ. 6 Ν.3296/2004 (ΦΕΚ Α’ 253) και 
ισχύει για εισοδήµατα οικονοµικού έτους 2008 και µετά.]  
γ) Τα τεκµαρτά εισοδήµατα από οικοδοµές που ανήκουν σε δηµόσιες, δηµοτικές και 
κοινοτικές επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε ή χωρίς νοµική 
προσωπικότητα και σε δηµόσια ή δηµοτικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα, εφόσον αυτές 
χρησιµοποιούνται για την εγκατάσταση και λειτουργία τους. 
[Η περ.γ' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 7 άρθ. 6 Ν.2873/2000 (ΦΕΚ Α’ 285)] 
δ) Τα εισοδήµατα από οικοδοµές γενικά και από εκµίσθωση γαιών τα οποία αποκτούν τα 
ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα που νόµιµα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία 
επιδιώκουν αποδεδειγµένα κοινωφελείς σκοπούς. 
Κατ' εξαίρεση, τα ηµεδαπά κοινωφελή ιδρύµατα απαλλάσσονται και για τα εισοδήµατα από 
µερίσµατα µετοχών αλλοδαπών ανωνύµων εταιριών. 
[Η περ. δ' προστέθηκε µε την παρ. 2 άρθ. 6 Ν.3296/2004 (ΦΕΚ Α’ 253)] 
ε) Τα τεκµαρτά εισοδήµατα από ακίνητα τα οποία ανήκουν σε αναγνωρισµένα ξένα 
θρησκεύµατα και δόγµατα, εφόσον χρησιµοποιούνται για την τέλεση της λατρείας τους και τη 
διεξαγωγή υπηρεσιών θρησκευτικής φύσης, µε τον όρο της αµοιβαιότητας. 
στ) Τα τεκµαρτά εισοδήµατα από ακίνητα τα οποία ανήκουν σε ξένα κράτη, εφόσον 
χρησιµοποιούνται για την εγκατάσταση των πρεσβειών και προξενείων τους, µε τον όρο της 
αµοιβαιότητας. 
ζ) Τα κέρδη από την εκµετάλλευση πλοίων υπό ελληνική σηµαία, που αποκτώνται από 
ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες, συνεταιρισµούς ή ενώσεις συνεταιρισµών, τα οποία υπόκεινται 
στον ειδικό φόρο για τα πλοία, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 
Αν δικαιούχος των ως άνω κερδών είναι ηµεδαπή ανώνυµη εταιρία ή εταιρία περιορισµένης 
ευθύνης ή συνεταιρισµός, σε περίπτωση διανοµής τους µε οποιαδήποτε µορφή, τα κέρδη 
αυτά δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήµατος, µη εφαρµοζόµενων των διατάξεων της παρ. 2 του 
άρθρου 106 του παρόντος. 
[Το πρώτο εδάφιο της περ. ζ' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 6 άρθ. 6 Ν.2873/2000 
(ΦΕΚ Α’ 285)] 
η) Τα κέρδη από την εκµετάλλευση πλοίων υπό ξένη σηµαία και αεροσκαφών, που 
πραγµατοποιούν στην Ελλάδα οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, µε τον όρο της αµοιβαιότητας. 
θ) Τα εισοδήµατα που αποκτούν οι συνεταιρισµοί πρώτου, δεύτερου και τρίτου βαθµού που 
χαρακτηρίζονται από το νόµο ως αγροτικοί από δραστηριότητες που εµπίπτουν στους 
σκοπούς που καθορίζονται από τις διατάξεις του καταστατικού τους. Στην απαλλαγή αυτή δεν 
περιλαµβάνονται: 
αα) Τα εισοδήµατα από εκµίσθωση ακινήτων και από κινητές αξίες, εκτός των τόκων από 
συναλλαγµατικές και γραµµάτια, εφόσον πηγάζουν από εµπορικές συναλλαγές, καθώς και 
των τόκων από δάνεια ή πιστώσεις στα µέλη του συνεταιρισµού. 
ββ) Τα κέρδη από πώληση προϊόντων µετά από προηγούµενη επεξεργασία τους ή διασκευή 
η οποία µπορεί να προσδώσει σε αυτά το χαρακτήρα βιοµηχανικών προϊόντων. ∆εν 
θεωρείται ως βιοµηχανική επεξεργασία η διαλογή, εξευγενισµός, καθαρισµός, έκθλιψη, 
εκκόκιση, εκχύµωση, αποφλοίωση, παστερίωση, η παραγωγή γαλακτοκοµικών προϊόντων, 
καθώς και η απλή συσκευασία για τη συντήρηση και µεταφορά των γεωργικών προϊόντων 
στον τόπο της κατανάλωσης, ανεξάρτητα από τα µέσα που χρησιµοποιούνται για το σκοπό 
αυτόν. 
γγ) Τα κέρδη από τη λιανική πώληση σε τρίτους γεωργικών προϊόντων γενικά παραγωγής 
του συνεταιρισµού ή των µελών αυτού από ίδια πρατήρια ή µε τη µεσολάβηση τρίτων που 
ενεργούν λιανική πώληση κατ' εντολή και για λογαριασµό τους. 
δδ) Τα κέρδη από την πώληση σε τρίτους που δεν είναι µέλη του συνεταιρισµού, αγαθών 
γενικά που δεν παράγονται από το συνεταιρισµό ή από τα µέλη του, καθώς και τα κέρδη από 
παροχή υπηρεσιών σε τρίτους που δεν είναι µέλη του συνεταιρισµού. Στα εισοδήµατα αυτά 
συµψηφίζονται οι τυχόν ζηµίες, που προκύπτουν από κλάδους του συνεταιρισµού, που 
απαλλάσσονται από το φόρο. 
ι) Τα εισοδήµατα από κινητές αξίες, που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 6 τα οποία 
αποκτώνται από νοµικά πρόσωπα που υπόκεινται στη φορολογία του παρόντος. 
ια) Οι εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και τα αµοιβαία κεφάλαια, επιφυλασσόµενων των 
διατάξεων των παρ. 3 και 5 του άρθρου 114. 
ιβ) Τα εισοδήµατα που απαλλάσσονται της φορολογίας µε βάση σύµβαση που έχει κυρωθεί 
µε νόµο. 
ιγ) Οι τόκοι που αποκτά η Εθνική Κτηµατική Τράπεζα της Ελλάδος από τη χορήγηση δανείων 
προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο, εφόσον: αα) το χορηγούµενο δάνειο προέρχεται από ισόποσο 



δάνειο, το οποίο έχει λάβει προηγουµένως η Τράπεζα µε εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου 
από το Ταµείο Αποκαταστάσεως του Συµβουλίου της Ευρώπης, ββ) τα δύο ως άνω δάνεια 
έχουν την ίδια διάρκεια και επιβαρύνονται µε το ίδιο επιτόκιο και γγ) στη συναπτόµενη µεταξύ 
του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της Εθνικής Κτηµατικής Τράπεζας της Ελλάδος σύµβαση 
αναφέρονται οι ανωτέρω όροι, καθώς και ο όρος απαλλαγής των τόκων από τη φορολογία 
εισοδήµατος. 
[Η περ. ιγ' προστέθηκε µε την παρ.10 άρθ.4 Ν.2390/1996 (ΦΕΚ Α’ 54)] 
2. Η διαφορά υπερτιµήµατος των οικοπέδων που πωλούν στα µέλη τους οι οικοδοµικοί 
συνεταιρισµοί µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εφόσον εµφανίζεται σε ειδικό λογαριασµό 
αποθεµατικού και χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για την εκτέλεση έργων κοινής ωφέλειας, που 
θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του οικισµού, δεν αποτελεί εισόδηµα του συνεταιρισµού. Σε 
περίπτωση διανοµής µε οποιονδήποτε τρόπο του πιο πάνω υπερτιµήµατος στα µέλη του 
συνεταιρισµού, αυτό φορολογείται µε βάση τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. 
  
 

Άρθρο 104 
Χρονική περίοδος που προκύπτει το εισόδηµα 

 
1. Ως χρονική περίοδος κατά την οποία προκύπτει το εισόδηµα, λαµβάνεται: 
α) Η εταιρική χρήση ή το διαχειριστικό έτος, για τα νοµικά πρόσωπα που τηρούν βιβλία τρίτης 
κατηγορίας του Κώδικα βιβλίων και Στοιχείων. Οι διατάξεις του άρθρου 29 εφαρµόζονται και 
για τα νοµικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 101. 
β) Το ηµερολογιακό έτος στις λοιπές περιπτώσεις. 
2. Για νοµικά πρόσωπα που έχουν τεθεί σε εκκαθάριση, ως διαχειριστική περίοδος, για την 
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος, λαµβάνεται η περίοδος µεταξύ του χρόνου που 
τέθηκαν αυτά σε εκκαθάριση και του χρόνου λήξης αυτής. 
  
 

Άρθρο 105 

Προσδιορισµός ακαθάριστου και καθαρού εισοδήµατος νοµικών προσώπων 
 

1. Ως ακαθάριστα έσοδα των νοµικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 101 λαµβάνονται: 
α) το τίµηµα των οριστικών πωλήσεων που έχουν πραγµατοποιηθεί, καθώς και οι αµοιβές 
από παροχή υπηρεσιών που έχουν αποκτηθεί. 
β) Το εισόδηµα από ακίνητα, από κινητές αξίες, από συµµετοχή σε άλλες εµπορικές 
επιχειρήσεις, από γεωργικές επιχειρήσεις, όπως αυτό προκύπτει από τις διατάξεις των 
άρθρων 13 παράγραφος 1, 20, 21, 22, 24, 25, 28 παράγραφοι 1, 2 και 3, 30, 37, 40, 41, 
καθώς και κάθε εισόδηµα από οποιαδήποτε άλλη πηγή σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 3 
του άρθρου 48. 
2. Από τα ακαθάριστα έσοδα της προηγούµενης παραγράφου, εκπίπτουν οι δαπάνες 
απόκτησης εισοδήµατος όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 31. Τα έξοδα µισθοδοσίας 
εργαζοµένου σε ανώνυµη εταιρία και συνδεοµένου µε διοικητικό σύµβουλο της εταιρίας αυτής 
µε συγγενικό δεσµό εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι και τον τέταρτο βαθµό εκπίπτουν µόνον 
εφόσον καταβλήθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές κύριας ή επικουρικής υποχρεωτικής 
ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. ή άλλους ασφαλιστικούς οργανισµούς. 
3. Για τις ασφαλιστικές ανώνυµες εταιρίες εκπίπτουν, επιπλέον, από τα ακαθάριστα έσοδα: 
α) Τα µαθηµατικά αποθέµατα των ασφαλειών ζωής, τα οποία υπολογίζονται µε βάση τους 
κανόνες της αναλογιστικής. 
β) Τα αποθεµατικά για την κάλυψη των κινδύνων που ισχύουν, τα οποία υπολογίζονται επί 
των καθαρών ασφαλίστρων µε συντελεστή που ορίζεται κατά κλάδους, µε κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονοµικών και Εµπορίου. 
γ) Οι κρατήσεις για ζηµίες που έχουν συµβεί, οι οποίες λαµβάνονται όπως αυτές καθορίζονται 
µε πραγµατογνωµοσύνη, η οποία καταχωρείται υποχρεωτικά στο βιβλίο επισυµβασών 
ζηµιών, που προβλέπεται από την περίπτωση ια' της παρ. 5 του άρθρου 10 του π.δ. 
186/1993, µειωµένες κατά το ποσό της τυχόν συµµετοχής των αντασφαλιστών στις κρατήσεις 
αυτές. Ως καθαρά ασφάλιστρο νοείται, για την εφαρµογή αυτής της παραγράφου, το ολικό 
ποσό του ασφαλίστρου µειωµένο κατά το ποσό του αντασφαλίστρου. 
δ) Τα ποσά που καταβάλλουν σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία, στην οποία µεταβιβάζεται το 
σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, περιλαµβανοµένου ολόκληρου του χαρτοφυλακίου των 



ασφαλιστηρίων συµβολαίων µετά των συναφών δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, 
ασφαλιστικής εταιρείας ζωής της οποίας η άδεια λειτουργίας έχει ανακληθεί 
Επίσης, από τα ακαθάριστα έσοδα της ασφαλιστικής ανώνυµης εταιρείας προς την οποία έχει 
µεταβιβαστεί το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της παραπάνω ασφαλιστικής εταιρείας 
ζωής εκπίπτει το ποσό του ελλείµµατος των επενδύσεων της τελευταίας που της αναλογεί, 
όπως το ποσό αυτό ορίζεται στην απόφαση του προηγούµενου εδαφίου. Η έκπτωση του 
ποσού αυτού πραγµατοποιείται από τα ακαθάριστα έσοδα της διαχειριστικής περιόδου εντός 
της οποίας εκδίδεται η πιο πάνω απόφαση. Οι παραπάνω διατάξεις εφαρµόζονται 
ανεξάρτητα από το χρόνο ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας 
ζωής. 
[Η περ.δ' προστέθηκε µε το άρθρο 20 Ν.2965/2001] 
4. Οι τράπεζες επιτρέπεται να εκπίπτουν, αντί των ποσών των αποσβέσεων των επισφαλών 
απαιτήσεων για τις οποίες έχουν γίνει οριστικές εγγραφές, ποσοστό στο ποσό του ετήσιου 
µέσου όρου των πραγµατικών χορηγήσεων, όπως αυτό προκύπτει από τις µηνιαίες 
λογιστικές καταστάσεις τους. 
Τέτοιες χορηγήσεις είναι οι απαιτήσεις κεφαλαίου και οι απαιτήσεις των εγγεγραµµένων 
τόκων, όχι όµως και επισφαλών ή µη εισπράξιµων τόκων των επισφαλών απαιτήσεων ή 
απαιτήσεων µη παραγωγικών, τους οποίους οι τράπεζες δικαιούνται να µην εµφανίζουν ή 
εγγράφουν στα βιβλία τους, υποχρεούµενες να αποδεικνύουν ότι πρόκειται για τέτοιους 
τόκους, καθώς και η κάλυψη στο σύνολό του ή εν µέρει οµολογιακού δανείου ιδιωτικών 
επιχειρήσεων ή η απόκτηση µετοχών κατά τη σύσταση ανώνυµης εταιρείας ή αύξηση του 
κεφαλαίου της, για το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο οι τίτλοι των οµολογιών ή µετοχών 
παραµένουν στο χαρτοφυλάκιο της τράπεζας. 
[Το δεύτερο εδάφιο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.6 άρθ.1 Ν.2579/1998 (ΦΕΚ Α’ 
31)]  
Στις χορηγήσεις αυτές δεν περιλαµβάνονται τα δάνεια γενικά προς το ∆ηµόσιο και τα νοµικά 
πρόσωπα δηµόσιου δικαίου, τα δάνεια γενικά για τα οποία δόθηκε εγγύηση του ∆ηµοσίου και 
οι καταθέσεις σε άλλες Τράπεζες. 
Το πιο πάνω ποσοστό ορίζεται: 
α) Σε δύο τοις χιλίοις (2ο/οο) για τις κτηµατικές τράπεζες του ν. 3221/1924 (ΦΕΚ 210 Α'), µε 
εξαίρεση τις χορηγήσεις προς τις ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις στις οποίες το 
ποσοστό ορίζεται σε ένα τοις εκατό (1%). 
β) Σε δύο τοις εκατό (2%) για τράπεζες επενδύσεων. 
γ) Σε ένα τοις εκατό (1%) για τις άλλες τράπεζες. 
5. Πέρα από το ποσοστό έκπτωσης που προβλέπεται στην προηγούµενη παράγραφο οι 
τράπεζες δικαιούνται να εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους, για τον προσδιορισµό 
των αποτελεσµάτων της χρήσης πρόσθετες ειδικές κατά περίπτωση προβλέψεις για την 
απόσβεση απαιτήσεων κατά πελατών τους, για τις οποίες έχει διακοπεί ο λογισµός τόκων, 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το άρθρο 27 του ν.2076/1992 (ΦΕΚ 130 Α'). Κατά το 
µέρος που οι προβλέψεις αυτές δεν επαληθευθούν και δεν διενεργηθούν οριστικές εγγραφές 
διαγραφής των απαιτήσεων µέσα στις επόµενες οκτώ (8) χρήσεις από τη χρήση σχηµατισµού 
τους, η τράπεζα υποχρεούται µέσα σε τρεις (3) µήνες από τη λήξη της όγδοης χρήσης να 
υποβάλει συµπληρωµατική δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του οικείου οικονοµικού έτους, 
στο οποίο σχηµατίστηκε η πρόβλεψη, µη εφαρµοζοµένων στην περίπτωση αυτή των 
διατάξεων του άρθρου 84. Η δήλωση αυτή του µη επαληθευθέντος υπολοίπου είναι 
εκπρόθεσµη και επιβάλλονται επί του φόρου που προκύπτει οι προσαυξήσεις που 
προβλέπονται για την εκπρόθεσµη υποβολή της. Σε περίπτωση µη υποβολής της δήλωσης 
αυτής εκδίδεται φύλλο ελέγχου καταλογισµού του οφειλόµενου τυχόν φόρου πλέον των 
νόµιµων προσαυξήσεων.» 
6. Πλέον των αναφερόµενων στις προηγούµενες παραγράφους δαπανών, από τα 
ακαθάριστα έσοδα των ηµεδαπών ανώνυµων εταιριών εκπίπτουν και οι ακόλουθες: 
α) Τα ποσά που καταβάλλει ηµεδαπή ανώνυµη εταιρία για την εξαγορά ιδρυτικών τίτλων 
αυτής, καθώς και οι τόκοι που καταβάλλει στους κατόχους ιδρυτικών τίτλων της εφόσον οι 
τόκοι αυτοί δεν προέρχονται από τα κέρδη της. 
β) Οι τόκοι που καταβάλλει ηµεδαπή ανώνυµη εταιρία στους κατόχους προνοµιούχων 
µετοχών αυτής, εφόσον οι τόκοι δεν προέρχονται από τα κέρδη της. 
γ) Οι αµοιβές και αποζηµιώσεις µελών του διοικητικού συµβουλίου που βαρύνουν την ίδια την 
ανώνυµη εταιρία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του κ.ν. 2190/1920. 



7. Το ποσό που αποµένει µετά τις εκπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3, 4, 5 
και 6 αποτελεί το συνολικό καθαρά εισόδηµα των νοµικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 
101. 
8. Ως καθαρό εισόδηµα των αλλοδαπών επιχειρήσεων που εκµεταλλεύονται πλοία υπό ξένη 
σηµαία και αεροσκάφη λαµβάνεται ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) στα ακαθάριστα έσοδα 
που πραγµατοποιούνται από τη µεταφορά επιβατών, εµπορευµάτων και πραγµάτων γενικά, 
από ελληνικούς λιµένες και αερολιµένες και µέχρι το λιµένα προορισµού ή µέχρι τον 
αλλοδαπό λιµένα ή αερολιµένα επιβίβασης των επιβατών ή µεταφόρτωσης των 
εµπορευµάτων και λοιπών πραγµάτων σε πλοίο ή αεροσκάφος άλλης αλλοδαπής 
επιχείρησης. 
9. Για τον προσδιορισµό των τυχόν εισοδηµάτων που αποκτούν από πηγές που υπάρχουν 
στην Ελλάδα, αλλοδαπές επιχειρήσεις ή οργανισµοί που δεν διατηρούν µόνιµη εγκατάσταση 
στην Ελλάδα κατά την έννοια του άρθρου 100, εφαρµόζονται οι διατάξεις του δεύτερου 
µέρους του πρώτου τµήµατος του παρόντος, που αναφέρονται στον προσδιορισµό του 
εισοδήµατος των φυσικών προσώπων. 
10. Οι διατάξεις του άρθρου 39 εφαρµόζονται και για τα νοµικά πρόσωπα της παρ. 1 του 
άρθρου 101. Επίσης, οι ίδιες διατάξεις εφαρµόζονται ανάλογα και για τις αλλοδαπές 
επιχειρήσεις ή οργανισµούς που αποκτούν µε τις διατάξεις του άρθρου 100 µόνιµη 
εγκατάσταση στην Ελλάδα, όταν η επιχείρηση που εδρεύει στην αλλοδαπή επιβάλλει στο 
υποκατάστηµα, πρακτορείο, εργοστάσιο κ.λ.π., που βρίσκεται στην Ελλάδα όρους εµπορικής 
ή οικονοµικής συνεργασίας καταφανώς επαχθέστερους εκείνων, οι οποίοι θα 
συνοµολογούντο αν η συναλλαγή εγένετο µε τρίτους, µε αποτέλεσµα να επέρχεται µετάθεση 
του κέρδους στην αλλοδαπή. Στην περίπτωση αυτή το κέρδος αυτό θεωρείται ότι προέκυψε 
στην Ελλάδα και επαυξάνει το κέρδος του υποκαταστήµατος, πρακτορείου, εργοστασίου 
κ.λπ., που προκύπτει από τη δραστηριότητά του στην Ελλάδα. 
11. Οι διατάξεις των άρθρων 4 παράγραφοι 3, 4 και 7, 32, 34 µε την επιφύλαξη των 
διατάξεων της παραγράφου 12 του άρθρου αυτού, 35, 36 και 38 εφαρµόζονται αναλόγως και 
για τα νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101. 
[Η παρ. 11 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 άρθ.11 Ν.3296/2004 (ΦΕΚ Α’ 253)] 
12. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού εφαρµόζονται και για τον 
προσδιορισµό των καθαρών κερδών των νοµικών προσώπων της παραγράφου 1 του 
άρθρου 101, που έχουν ως αντικείµενο εργασιών την πώληση ανεγειρόµενων οικοδοµών, 
καθώς και των κοινοπραξιών στις οποίες συµµετέχουν. Ως ακαθάριστα έσοδα για την 
εφαρµογή των ανωτέρω, λαµβάνονται τα οριζόµενα από την παράγραφο 1 του άρθρου 34. 
Όταν κατά τις διαχειριστικές περιόδους µέσα στις οποίες κτώνται έσοδα από τις πιο πάνω 
εργασίες δεν έχει ολοκληρωθεί η ανέγερση της οικοδοµής, ως καθαρά κέρδη δηλώνονται 
αυτά που προκύπτουν σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 34 και µε τη 
δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του οικονοµικού έτους που αφορά στη διαχειριστική 
περίοδο της ολοκλήρωσης της οικοδοµής δηλώνεται το τελικό αποτέλεσµα το οποίο 
προέκυψε, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο, από τη συγκεκριµένη οικοδοµή. Από τον 
αναλογούντα φόρο εισοδήµατος της δήλωσης αυτής, εκπίπτει ο φόρος που έχει καταβληθεί 
µε βάση τις προηγούµενες δηλώσεις φορολογίας και ο οποίος αντιστοιχεί στα τεκµαρτά κέρδη 
της οικοδοµής της οποίας ολοκληρώθηκε η κατασκευή. 
[Η παράγραφος 12 προστέθηκε µε την παρ.1 άρθ. 11 Ν.3296/2004 (ΦΕΚ Α’ 253)] 
13. Τα εισοδήµατα των νοµικών προσώπων και ιδρυµάτων της παρ. 2 του άρθρου 101 
προσδιορίζονται ως εξής: 
α) Τα εισοδήµατα από ακίνητα, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 20 έως 23. 
β) Τα εισοδήµατα από κινητές αξίες, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 24 έως 27. Κατ' 
εξαίρεση, για τον προσδιορισµό του καθαρού εισοδήµατος από τόκους που αποκτούν αυτά τα 
νοµικά πρόσωπα, εκπίπτουν οι τόκοι που καταβάλλονται σε δανειοδοτικούς φορείς, µέχρι το 
ύψος του συνολικού ακαθάριστου εισοδήµατος από τόκους. 
γ) Τα εισοδήµατα από γεωργικές εκµεταλλεύσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 40 
και 41. 
δ) Τα εισοδήµατα τα οποία δεν µπορούν να υπαχθούν σε µια από τις κατηγορίες Α' έως ζ' της 
παρ. 2 του άρθρου 4, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 48, 49 και 50. 
14. Για την εξεύρεση του συνολικού καθαρού φορολογητέου εισοδήµατος των νοµικών 
προσώπων και ιδρυµάτων της προηγούµενης παραγράφου, εφαρµόζονται ανάλογα οι 
διατάξεις των παρ. 3, 4 και 7 του άρθρου 4. 
15. Ο φόρος του παρόντος, οι πρόσθετοι φόροι και τα πρόστιµα δεν αναγνωρίζονται για 
έκπτωση κατά τον προσδιορισµό του καθαρού εισοδήµατος. 



15. Τα έσοδα και τα έξοδα των εταιρειών που εφαρµόζουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που 
προκύπτουν κατά την αρχική αναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών µέσων, κατανέµονται 
ανάλογα µε τη χρονική διάρκεια των αντίστοιχων µέσων, σύµφωνα και µε τα οριζόµενα από 
τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Ως χρηµατοοικονοµικά µέσα νοούνται τα οριζόµενα από τα 
∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, όπως αυτά υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατ' 
εφαρµογή του Κανονισµού 1606/2002, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. 
16. Για την εξεύρεση του συνολικού καθαρού φορολογητέου εισοδήµατος των εταιρειών που 
είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά εφαρµόζουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα που 
υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προβλέπεται από τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 
1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 
19ης Ιουλίου 2002, που δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (L 243) και των Κανονισµών που εκδίδονται από την Επιτροπή (Commission), 
κατ' εξουσιοδότηση των άρθρων 3 και 6 του Κανονισµού αυτού, εφαρµόζονται τα εξής: 
(α) Στην περίπτωση των εταιρειών που τηρούν τα βιβλία τους σύµφωνα µε τους κανόνες της 
ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας, τα κέρδη (ή ζηµίες) της εταιρείας προκύπτουν 
αποκλειστικά από τα τηρούµενα βιβλία µε βάση τους ισχύοντες κανόνες της φορολογικής 
νοµοθεσίας. 
Τα κέρδη (ή ζηµίες) της εταιρείας που προκύπτουν από τις Οικονοµικές Καταστάσεις µε βάση 
τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν λαµβάνονται υπόψη για τους σκοπούς φορολογίας. 
(β) Στην περίπτωση των εταιρειών που τηρούν τα βιβλία τους σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα που υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κέρδη (ή ζηµίες) της 
εταιρείας προκύπτουν αποκλειστικά από τον Πίνακα Φορολογικών Αποτελεσµάτων Χρήσης 
της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 
[Οι παρ. 15 και 16 προστέθηκαν µε την παρ. 2 άρθ.13 Ν.3301/2004] 
  
 

Άρθρο 106 
Υπολογισµός φορολογητέου εισοδήµατος 

 
1. Όταν µεταξύ των εισοδηµάτων των νοµικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 101 του 
παρόντος, συµπεριλαµβάνονται και µερίσµατα ή κέρδη από συµµετοχή σε άλλες εταιρίες, των 
οποίων τα κέρδη έχουν φορολογηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος ή του άρθρου 
10, τα εισοδήµάτα αυτά αφαιρούνται από τα συνολικά καθαρά κέρδη προκειµένου 
υπολογισµού των φορολογητέων κερδών του νοµικού προσώπου. 
Σε περίπτωση όµως, που στα καθαρά κέρδη ηµεδαπής ανώνυµης εταιρίας, εταιρίας 
περιορισµένης ευθύνης και συνεταιρισµού, συµπεριλαµβάνονται, εκτός από τα µερίσµατα και 
τα κέρδη από συµµετοχή σε άλλες εταιρίες, που αναφέρονται πιο πάνω, και εισοδήµατα 
φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης ή 
αφορολόγητα έσοδα και περαιτέρω λαµβάνει χώρα διανοµή κερδών, για τον προσδιορισµό 
των διανεµόµενων κερδών, που αναλογούν στα εισοδήµατα, που προβλέπουν οι διατάξεις 
των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, λαµβάνονται τα συνολικά καθαρά κέρδη, 
που προκύπτουν από τους ισολογισµούς των νοµικών αυτών προσώπων. 
2. Αν στα καθαρά κέρδη, που προκύπτουν από ισολογισµούς συνεταιρισµών, εταιριών 
περιορισµένης ευθύνης και ηµεδαπών ανώνυµων εταιριών, πλην τραπεζικών και 
ασφαλιστικών, συµπεριλαµβάνονται και έσοδα αφορολόγητα, για τον προσδιορισµό των 
φορολογητέων κερδών του νοµικού προσώπου προστίθεται σε αυτά το µέρος των 
αφορολόγητων εσόδων, που αναλογεί στα διανεµόµενα κέρδη µε οποιαδήποτε µορφή µετά 
την αναγωγή του εξευρισκοµένου αυτού ποσού σε µικτό ποσό µε την προσθήκη του 
αναλογούντος σε αυτό φόρου. 
Αν όµως τα αφορολόγητα έσοδα του νοµικού προσώπου είναι µεγαλύτερα από τα 
προκύψαντα, βάσει ισολογισµού, καθαρά κέρδη και περαιτέρω λαµβάνει χώρα διανοµή 
κερδών µε οποιαδήποτε µορφή, το µέρος των κερδών που διανέµεται φορολογείται στο 
όνοµα του νοµικού προσώπου κατά την αναγωγή αυτού σε µικτό ποσό µε την προσθήκη του 
αναλογούντος σε αυτό φόρου. Στην περίπτωση αυτή, επί της ζηµίας που προκύπτει µετά τη 
λογιστική αναµόρφωση των προκυψάντων αποτελεσµάτων, η οποία λαµβάνει χώρα µε την 
υποβολή της δήλωσης του άρθρου 107, δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 4. 
3. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται ανάλογα και επί διανοµής 
κερδών από εταιρίες περιορισµένης ευθύνης, ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες, πλην τραπεζικών 



και ασφαλιστικών, και από συνεταιρισµούς, στα κέρδη των οποίων περιλαµβάνονται και 
κέρδη προσδιορισθέντα ή φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο επ' ονόµατί τους. 
4. Αφορολόγητα αποθεµατικά ανώνυµων εταιριών, εταιριών περιορισµένης ευθύνης ή 
συνεταιρισµών, ανεξάρτητα του χρόνου σχηµατισµού τους, διανεµόµενα ή 
κεφαλαιοποιούµενα οποτεδήποτε, φορολογούνται κατά το χρόνο της διανοµής ή 
κεφαλαιοποίησης µε βάση τις διατάξεις του παρόντος στο όνοµα του νοµικού προσώπου, 
µετά την αναγωγή αυτών σε µικτό ποσό µε την προσθήκη του αναλογούντος φόρου. 
Τα ως άνω διανεµόµενα ή κεφαλαιοποιούµενα αποθεµατικά φορολογούνται αυτοτελώς, µη 
συναθροιζοµένων των ποσών αυτών µε το προκύπτον αποτέλεσµα του ισολογισµού, κατά το 
χρόνο που γίνεται η διανοµή ή κεφαλαιοποίηση. 
Προς τούτο, το νοµικό πρόσωπο υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση του άρθρου 107 µέσα 
στο πρώτο δεκαπενθήµερο του επόµενου µήνα από το µήνα που λαµβάνεται η απόφαση από 
το αρµόδιο όργανο για διανοµή ή κεφαλαιοποίηση των αποθεµατικών. Ο προκύπτων φόρος 
καταβάλλεται σε τρεις ίσες µηνιαίες δόσεις, από τις οποίες, η πρώτη ταυτόχρονα µε την 
υποβολή της δήλωσης, οι δε υπόλοιπες δύο την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των δύο (2) 
επόµενων, από την υποβολή της δήλωσης, µηνών. 
Με την καταβολή του ως άνω φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων 
για τα διανεµόµενα ή κεφαλαιοποιούµενα αποθεµατικά. 
Τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρµογή: α) σε αφορολόγητα αποθεµατικά, για την κεφαλαιοποίηση 
των οποίων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν.1473/1984 (ΦΕΚ 127 Α) και του 
άρθρου 101 του ν.1892/1990, β) σε περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων 
αποθεµατικών που έχουν σχηµατίσει µέχρι του χρόνου έναρξης ισχύος του ν.2065/1992 οι 
εταιρίες περιορισµένης ευθύνης, µε εξαίρεση τα σχηµατισθέντα βάσει αναπτυξιακών νόµων 
αποθεµατικά. 
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται ανάλογα και για τις επιχειρήσεις της 
περίπτωσης δ της παρ. 1 του άρθρου 101, σε περίπτωση πίστωσης του κεντρικού 
καταστήµατος ή ανάληψης ή εξαγωγής στο εξωτερικό κερδών ή αποθεµατικών που δεν έχουν 
φορολογηθεί στο όνοµα του νοµικού προσώπου, ανεξάρτητα του χρόνου σχηµατισµού τους. 
Στην περίπτωση αυτή η δήλωση του άρθρου 107, για την καταβολή του οφειλόµενου φόρου 
υποβάλλεται µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του επόµενου µήνα από το µήνα που γίνεται η 
πίστωση ή η ανάληψη ή η εξαγωγή στο εξωτερικό των κερδών ή αποθεµατικών και ο 
οφειλόµενος φόρος καταβάλλεται µέσα στην προθεσµία, που ορίζεται από την παράγραφο 
αυτή. 
5. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται ανάλογα και επι διανοµής ή 
κεφαλαιοποίησης αποθεµατικών, προερχόµενων από εισοδήµατα που έχουν φορολογηθεί 
κατά ειδικό τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. «Στην περίπτωση αυτήν ο 
παρακρατηθείς ή καταβληθείς, κατά περίπτωση, στα ανωτέρω εισοδήµατα φόρος 
συµψηφίζεται µε αυτόν που αναλογεί στο νοµικό πρόσωπο για τα εισοδήµατα αυτά.» 
Εξαιρετικά, κατά την κεφαλαιοποίηση ή διανοµή αποθεµατικών που έχουν σχηµατισθεί µέχρι 
το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος από µερίσµατα, προερχόµενα από συµµετοχή σε 
άλλες ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες, αυτά δεν υπόκεινται σε φορολογία και ούτε επιστρέφεται 
ο παρακρατηθείς φόρος µερισµάτων. 
Τα ανωτέρω έχουν ανάλογη εφαρµογή και επί των επιχειρήσεων της περίπτωσης δ' της παρ. 
1 του άρθρου 101, σε περίπτωση πίστωσης του κεντρικού καταστήµατος ή ανάληψης ή 
εξαγωγής στο εξωτερικό κερδών ή αποθεµατικών, που έχουν φορολογηθεί κατά ειδικό τρόπο 
µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, ανεξάρτητα του χρόνου σχηµατισµού τους. 
[Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 8 άρθ. 6 
Ν.2873/2000 (ΦΕΚ Α’ 285)]  
6. Σε περίπτωση διάλυσης ηµεδαπής ανώνυµης εταιρίας θεωρείται ως κέρδος, 
φορολογούµενο στο όνοµα του νοµικού προσώπου, το ποσό που λαµβάνουν οι µέτοχοι 
πέραν του πράγµατι καταβληθέντος και µη επιστραφέντος σε αυτούς µετοχικού κεφαλαίου και 
των κερδών που έχουν υπαχθεί σε φορολογία µε βάση τις διατάξεις του παρόντος. 
Ως πράγµατι καταβληθέν από τους µετόχους ποσό θεωρείται το µετοχικό κεφάλαιο της 
εταιρίας, προσαυξηµένο κατά τα αποθεµατικά τα σχηµατισθέντα από καταβολή των µετόχων 
κατά την τυχόν υπέρ το άρτιον έκδοση των µετοχών. 
Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, έχουν ανάλογη εφαρµογή και σε 
περίπτωση διάλυσης εταιρίας περιορισµένης ευθύνης. 
7. Σε περίπτωση εξαγοράς ή µε οποιονδήποτε τρόπο απόκτησης από ηµεδαπή ανώνυµη 
εταιρία ιδίων αυτής µετοχών µε σκοπό την απόσβεση ή µείωση του κεφαλαίου της, το ποσό 
που καταβάλλεται στους µετόχους πέραν του πράγµατι καταβληθέντος από αυτούς αντίτιµου 



µετοχών και µη επιστραφέντος σε αυτούς, προέρχεται από το υπόλοιπο των κερδών που 
προκύπτει µετά την αφαίρεση του αναλογούντος, µε βάση το άρθρο 109 του παρόντος, 
φόρου, από τα συνολικά κέρδη. 
Ως πράγµατι καταβληθέν από τους µετόχους ποσό θεωρείται το µετοχικό κεφάλαιο της 
εταιρίας, προσαυξηµένο κατά τα αποθεµατικά τα σχηµατισθέντα από την τυχόν υπέρ το 
άρτιον έκδοση των µετοχών. 
Το ανωτέρω ποσό που λαµβάνουν οι µέτοχοι δεν υπόκειται σε φορολογία εφόσον το νοµικό 
πρόσωπο δεν έχει, µέσα στη διαχειριστική χρήση που λαµβάνει χώρα η απόσβεση ή µείωση 
του κεφαλαίου, εισοδήµατα απαλλασσόµενα της φορολογίας ή προσδιοριζόµενα ή 
φορολογούµενα κατά ειδικό τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. 
Σε περίπτωση ύπαρξης των πιο πάνω εισοδηµάτων, έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις 
των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου. 
8. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών θα καθοριστούν η λογιστική εµφάνιση και ο 
τρόπος παρακολούθησης των αποθεµατικών, που σχηµατίζουν οι επιχειρήσεις από τα κέρδη 
κάθε χρήσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων 
του παρόντος άρθρου. 
9. Επί ηµεδαπών ανώνυµων εταιριών, εταιριών περιορισµένης ευθύνης και συνεταιρισµών, 
των οποίων τα κέρδη προσδιορίζονται τεκµαρτώς µε τις διατάξεις του άρθρου 34, σε 
περίπτωση που µετά την έγκριση του ισολογισµού και τη διάθεση των κερδών της οικείας 
διαχειριστικής χρήσης από τη γενική συνέλευση και την εφαρµογή των διατάξεων των 
παραγράφων 2 και 3 του παρόντος, αποµένει υπόλοιπο κερδών που δεν φορολογήθηκε στο 
νοµικό πρόσωπο και εµφανίζεται στο λογαριασµό «Αφορολόγητα κέρδη τεχνικών και 
οικοδοµικών επιχειρήσεων», το σαράντα τοις εκατό (40%) αυτού φορολογείται στο νοµικό 
πρόσωπο µε τους συντελεστές φορολογίας που προβλέπονται από το άρθρο 109 κατά 
περίπτωση. Προς τούτο, το νοµικό πρόσωπο υποχρεούται για τα κέρδη αυτά να υποβάλλει 
ιδιαίτερη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος µέχρι το τέλος του ένατου µήνα από τη λήξη της 
οικείας διαχειριστικής χρήσης και να καταβάλλει το φόρο που προκύπτει σε τρεις (3) ίσες 
µηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται µε την υποβολή της εµπρόθεσµης 
δήλωσης και οι υπόλοιπες δύο την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των δύο επόµενων µηνών. Επί 
του φόρου που προκύπτει από τη δήλωση αυτή δεν ενεργείται βεβαίωση προκαταβολής 
φόρου εισοδήµατος. ∆ήλωση που υποβάλλεται χωρίς την καταβολή του οφειλόµενου φόρου 
θεωρείται απαράδεκτη και δεν παράγει κανένα έννοµο αποτέλεσµα. Με την καταβολή του 
φόρου αυτού για το µέρος των φορολογηθέντων κερδών εξαντλείται κάθε φορολογική 
υποχρέωση του νοµικού προσώπου και των µετόχων ή εταίρων ή µελών, κατά περίπτωση. 
Τα φορολογηθέντα αυτά κέρδη, µετά την αφαίρεση του φόρου που καταβάλλεται, 
εµφανίζονται σε ειδικούς λογαριασµούς στα τηρούµενα βιβλία της επιχείρησης και δύνανται 
οποτεδήποτε να διανεµηθούν ή να κεφαλαιοποιηθούν, χωρίς περαιτέρω φορολογική 
επιβάρυνση. 
10. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου έχουν ανάλογη εφαρµογή και στις 
επιχειρήσεις των περιπτώσεων β' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 101 για τα πέραν των 
τεκµαρτών κέρδη της οικείας διαχειριστικής χρήσης που δεν φορολογήθηκαν κατά την 
υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος του άρθρου 107. 
11. Για τις αλλοδαπές εταιρίες και οργανισµούς που αναλαµβάνουν την εργοληπτική 
κατασκευή δηµοσίων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων στην Ελλάδα, για τις οποίες έχουν 
εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου «8» του άρθρου 13, µε την προβλεπόµενη από τις 
διατάξεις του ίδιου άρθρου παρακράτηση φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση από 
το φόρο εισοδήµατος των επιχειρήσεων αυτών µόνο για τα προσδιοριζόµενα µε το άρθρο 34 
τεκµαρτά κέρδη. Σε περίπτωση πραγµατοποίησης κερδών από τις εργασίες τους στην 
Ελλάδα πέραν των φορολογουµένων τεκµαρτών κερδών, έχουν ανάλογη εφαρµογή οι 
διατάξεις των παραγράφων 9 και 10 του άρθρου αυτού για το µέρος των κερδών που δεν 
φορολογήθηκε. 
[Οι παρ.9,10 και 11 προστέθηκαν µε την παρ.4 άρθ.7 Ν. 2579/1998 (ΦΕΚ Α’ 31)] 
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Άρθρο 107 
Υπόχρεοι σε δήλωση-Προθεσµία και περιεχόµενο αυτής 



 
1. Κάθε νοµικό πρόσωπο του άρθρου 101 υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση φόρου 
εισοδήµατος στον αρµόδιο προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας. Επίσης σε 
υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήµατος υποχρεούνται και τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα που 
έχουν στην κυριότητά τους ακίνητο στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν προκύπτει ή όχι εισόδηµα 
από αυτό. 
[Το δεύτερο εδάφιο προστέθηκε µε την παρ.3 άρθ.15 Ν. 2992/2002 (ΦΕΚ Α’ 54)]  
2. Η δήλωση της προηγούµενης παραγράφου υποβάλλεται: α) Από τα νοµικά πρόσωπα της 
παραγράφου 1 του άρθρου 101 και του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου, µέχρι τη δέκατη (10η) ηµέρα του πέµπτου µήνα από την ηµεροµηνία λήξης της 
διαχειριστικής περιόδου, για τα εισοδήµατα που απόκτησαν µέσα σε αυτήν. Με απόφαση του 
Υπουργού Oικονοµικών, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Kυβερνήσεως, µπορεί να 
µεταφέρεται ειδικά για τις ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες η ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας 
που ορίζεται πιο πάνω και η υποβολή της δήλωσης να γίνεται ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο 
του αριθµού φορολογικού µητρώου (A.Φ.M.) του νοµικού προσώπου. 
[Το πρώτο εδάφιο της περ. α' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 άρθ. 15 
Ν.2992/2002 (ΦΕΚ Α’ 54)]  
β) Από τα νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 101, µέχρι τις 10 Μαρτίου του 
οικείου οικονοµικού έτους για τα εισοδήµατα που απέκτησαν µέσα στο αµέσως προηγούµενο 
έτος, ανεξάρτητα αν τα εισοδήµατα αυτά υπόκεινται ή όχι σε φορολογία. 
Όταν δηλώνεται εισόδηµα από την εκµίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης, 
υποκείµενο σε φορολογία εισοδήµατος, η δήλωση υποβάλλεται µέχρι τις 15 Απριλίου του 
οικείου οικονοµικού έτους. 
Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται ανάλογα και στα νοµικά πρόσωπα µη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας Κ.Β.Σ.. 
H υποβαλλόµενη δήλωση συνοδεύεται υποχρεωτικά µε αναλυτική κατάσταση εσόδων και 
εξόδων. 
[Οι περ. α' και β' τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ. 8 άρθ. 4 Ν.2753/1999 (ΦΕΚ Α’ 
249), η δε περ.β' συµπληρώθηκε µε την παρ.9 άρθ. 6 Ν.2873/2000 (ΦΕΚ Α’ 285)] 
γ) Από τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, µέσα σε ένα (1) µήνα 
από τη λήξη της εκκαθάρισης για τα εισοδήµατα που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο αυτή. Σε 
περίπτωση παράτασης της εκκαθάρισης πέραν του έτους υποβάλλεται προσωρινή δήλωση 
για τα εισοδήµατα κάθε έτους µέσα σε ένα (1) µήνα από τη λήξη του, επιφυλασσοµένης της 
υποβολής οριστικής δήλωσης συγχρόνως µε τη λήξη της εκκαθάρισης. Σε περίπτωση µη 
υποβολής της δήλωσης ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης, ο προϊστάµενος της δηµόσιας 
οικονοµικής υπηρεσίας εκδίδει προσωρινό φύλλο ελέγχου, το οποίο περιέχει το φορολογητέο 
εισόδηµα που προκύπτει από τα βιβλία και το ποσό του φόρου που αναλογεί µαζί µε τον 
πρόσθετο φόρο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 86, αντίγραφο του οποίου 
κοινοποιείται στο υπόχρεο νοµικό πρόσωπο. Ο φόρος βεβαιώνεται εφάπαξ αµέσως µετά την 
οριστικοποίηση του προσωρινού φύλλου ελέγχου. Κατά του προσωρινού φύλλου ελέγχου 
επιτρέπονται τα ένδικα µέσα που προβλέπονται από τον Κώδικα Φορολογικής ∆ικονοµίας Οι 
δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται κατά την προσωρινή διαδικασία αποτελούν προσωρινό 
δεδικασµένο και δεν επηρεάζουν την κύρια δίκη. Από το ποσό του κύριου και πρόσθετου 
φόρου που πρόκειται να βεβαιωθεί µε βάση το οριστικό φύλλο ελέγχου εκπίπτει ο φόρος που 
έχει καταλογισθεί µε τα προσωρινά φύλλα ελέγχου και ο επιπλέον φόρος που έχει καταβληθεί 
επιστρέφεται µετά την τελεσιδικία της εγγραφής. 
δ) Από τα διαλυόµενα νοµικά πρόσωπα, για τα οποία δεν επιβάλλεται από το νόµο 
εκκαθάβιση, µέσα σε ένα (1) µήνα από τη διάλυση και σε κάθε περίπτωση πριν από τη 
διάθεση µε οποιονδήποτε τρόπο των περιουσιακών στοιχείων τους. 
3. Οι διατάξεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου και η περίπτωση ια' της παραγράφου 1 
καθώς και οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 61 εφαρµόζονται ανάλογα και στα νοµικά πρόσωπα της 
παρ. 1 του άρθρου 101.  
4. Ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες στα καθαρά κέρδη των οποίων συµπεριλαµβάνονται και 
εισοδήµατα απαλλασσόµενα της φορολογίας ή κέρδη προσδιορισθέντα ή φορολογηθέντα 
κατά ειδικό τρόπο, εφόσον µέσα σε έξι (6) µήνες από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης δεν 
συνέρχεται η γενική συνέλευση των µετόχων για να εγκρίνει την προταθείσα από το διοικητικό 
συµβούλιο διανοµή κερδών ή συνέρχεται και τροποποιεί την προταθείσα αυτή διανοµή 
κερδών, υποχρεούνται να υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση εντός τριάντα (30) ηµερών 
από τη λήξη του πιο πάνω εξαµήνου για τα φορολογητέα κέρδη, που προκύπτουν κατά την 
εφαρµογή των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 106. Ο τυχόν οφειλόµενος, βάσει της 



τροποποιητικής δήλωσης, φόρος και προκαταβολή φόρου καταβάλλεται σε τρεις (3) ίσες 
µηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται µε την υποβολή της εµπρόθεσµης 
δήλωσης και οι υπόλοιπες δύο την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των δύο επόµενων µηνών. 
Σε περίπτωση µεταγενέστερης, αλλά µέσα στην ίδια διαχειριστική χρήση, µερικής ή ολικής 
έγκρισης της διανοµής, εφαρµόζονται επίσης οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 106 
του παρόντος. Προς τούτο, υποβάλλεται συµπληρωµατική δήλωση µέσα σε τριάντα (30) 
ηµέρες από το χρόνο έγκρισης από τη γενική συνέλευση και ο οφειλόµενος φόρος 
καταβάλλεται εφάπαξ µε την υποβολή της εµπρόθεσµης δήλωσης. 
Οι διατάξεις των δύο προηγούµενων εδαφίων εφαρµόζονται ανάλογα και σε περίπτωση 
περαιτέρω διανοµής κερδών του ίδιου οικονοµικού έτους, εφόσον η διανοµή λαµβάνει χώρα 
µέχρι το χρόνο λήξης της τρέχουσας διαχειριστικής χρήσης. 
[Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε µε την παρ. 2 άρθρου 13 Ν.2459/1997 (ΦΕΚ Α’ 17)] 
5.Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται κατά περίπτωση και για τις 
ηµεδαπές εταιρίες περιορισµένης ευθύνης και συνεταιρισµούς. 
6. Η δήλωση συντάσσεται σε έντυπο που παρέχεται δωρεάν από, το ∆ηµόσιο και 
υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου. Με αποφάσεις του 
Υπουργού Οικονοµικών, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται 
ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης, καθώς και τα δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία που 
υποβάλλονται µαζί µε αυτή. 
[Η νέα παρ. 5 προστέθηκε και η παρ. 6 αριθµήθηκε σε παρ. 6 µε την παρ. 3 άρθ. 13 
Ν.2459/1997 (ΦΕΚ Α’ 17)] 
  
 

Άρθρο 108 

Αρµόδιος προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας 
 
1. Αρµόδιος για την παραλαβή των δηλώσεων και τον έλεγχο τους, την εξεύρεση του 
εισοδήµατος αυτών που δεν έχουν επιδώσει δηλώσεις και γενικά για την επιβολή του φόρου, 
είναι ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας: 
α) Της περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η έδρα του υπόχρεου ηµεδαπού νοµικού 
προσώπου. 
β) Της περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η κύρια µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα του 
υπόχρεου αλλοδαπού νοµικού προσώπου. 
2. Αν στην ίδια περιφέρεια εδρεύουν περισσότεροι από έναν προϊστάµενοι δηµόσιων 
οικονοµικών υπηρεσιών, καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ο αρµόδιος 
προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας σύµφωνα µε την προηγούµενη 
παράγραφο, ο οποίος µπορεί να είναι διαφορετικός κατά γενικές κατηγορίες νοµικών 
προσώπων. Επίσης, µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται ο αρµόδιος 
προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα που δεν 
έχουν µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα και για το σύνολο των εισοδηµάτων τους από κάθε 
πηγή που αποκτούν στην Ελλάδα. 
  
 

Άρθρο 109 
Υπολογισµός του φόρου 

 
1. Για τα νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 ο φόρος υπολογίζεται µε 
συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) στο συνολικό φορολογητέο εισόδηµά τους, το οποίο 
προκύπτει από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2007 και µετά. 
Ειδικά, για τα κέρδη τα οποία προκύπτουν από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 
την 1η Ιανουαρίου 2005, ο συντελεστής φορολογίας ορίζεται σε τριάντα δύο τοις εκατό (32%) 
και για τα κέρδη τα οποία προκύπτουν από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 
1η Ιανουαρίου 2006 έως την 31η ∆εκεµβρίου του ίδιου έτους, ο συντελεστής αυτός ορίζεται σε 
είκοσι εννέα τοις εκατό (29%). Για τα κέρδη τα οποία προκύπτουν από διαχειριστικές 
περιόδους που άρχισαν µέσα στο έτος 2004, ο συντελεστής φορολογίας ορίζεται σε τριάντα 
πέντε τοις εκατό (35%). 
[Η παρ.1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 άρθ. 6 Ν. 3296/2004 (ΦΕΚ Α’ 253)] 
2. Για τα ηµεδαπά και αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ο φόρος 
υπολογίζεται µε συντελεστή τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) για τα εισοδήµατα του 
οικονοµικού έτους 2005, τριάντα δύο τοις εκατό (32%) για τα εισοδήµατα του οικονοµικού 



έτους 2006, είκοσι εννέα τοις εκατό (29%) για τα εισοδήµατα του οικονοµικού έτους 2007 και 
είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για τα εισοδήµατα του οικονοµικού έτους 2008 και εποµένων. 
Επίσης, τα εισοδήµατα που αποκτούν από την εκµίσθωση οικοδοµών και γαιών οι Ιεροί Ναοί, 
οι Ιερές Μητροπόλεις, οι Ιερές Μονές, η Αποστολική ∆ιακονία, η Ιερά Μονή Πάτµου, η Ιερά 
Αρχιεπισκοπή Κύπρου και Ιερές Σταυροπηγιακές Μονές Κύπρου, τα ηµεδαπά νοµικά 
πρόσωπα που νόµιµα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν αποδεδειγµένα 
κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και τα ηµεδαπά κοινωφελή ιδρύµατα, φορολογούνται για το 
οικονοµικό έτος 2005 µε συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), ο οποίος µειώνεται σε επτά τοις 
εκατό (7%) για τα εισοδήµατα οικονοµικού έτους 2006 και σε τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα 
εισοδήµατα οικονοµικού έτους 2007. 
[Η νέα παρ.2 προστέθηκε µε την παρ. 5 άρθ. 6 Ν.3296/2004 (ΦΕΚ Α’ 253)]  
3. Επιπλέον του οριζόµενου στις προηγούµενες παραγράφους φόρου, επιβάλλεται και 
συµπληρωµατικός φόρος στο εισόδηµα από ακίνητα που αποκτούν τα νοµικά πρόσωπα. Ο 
φόρος αυτός υπολογίζεται µε συντελεστή τρία τοις εκατό (3%) στο συνολικό ακαθάριστο 
εισόδηµα που προέρχεται από ακίνητα, µη δυνάµενος να υπερβεί το ποσό του φόρου 
εισοδήµατος των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Ο φόρος της παραγράφου 
αυτής δεν επιβάλλεται στα εισοδήµατα από ακίνητα των νοµικών προσώπων, τα οποία 
απαλλάσσονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 103 του παρόντος, του φόρου 
εισοδήµατος για τα εισοδήµατα αυτά. 
4. Από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί στο φορολογούµενο εισόδηµα και του 
συµπληρωµατικού φόρου εκπίπτουν: 
α) Ο φόρος που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 
12, 13 παράγραφος 1, 55, 111 και 114 του παρόντος, στο εισόδηµα που υπόκειται σε φόρο. 
[Η περ. α΄ τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 6 άρθ. 8 Ν.3091/2002 (ΦΕΚ Α’ 330)] 
β) Ο φόρος που αναλογεί στο µέρος των φορολογηθέντων κατά ειδικό τρόπο µε εξάντληση 
της φορολογικής υποχρέωσης εισοδηµάτων, που διανέµονται και µε τα οποία έχουν 
προσαυξηθεί τα υποκείµενα σε φορολογία κέρδη του νοµικού προσώπου, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 106 του παρόντος. 
Ειδικά για τις τραπεζικές και ασφαλιστικές εταιρίες εκπίπτει από το συνολικό φόρο του 
νοµικού προσώπου το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε ή προεισπράχθηκε για 
εισοδήµατα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης και 
το οποίο αναλογεί στη χρονική περίοδο που τα ως άνω νοµικά πρόσωπα είχαν στο 
χαρτοφυλάκιο κυριότητάς τους τίτλους επενδύσεων που παράγουν τα εισοδήµατα αυτά. 
[Το τελευταίο εδάφιο της περ. β' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 12 άρθρου 13 
Ν.2459/1997 (ΦΕΚ Α’ 17)] 
γ) Ο φόρος που αποδεδειγµένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδηµα που προέκυψε 
σε αυτήν και υπόκειται σε φορολογία. Ειδικά, για µερίσµατα που εισπράττει ηµεδαπή µητρική 
εταιρεία από αλλοδαπή θυγατρική εταιρεία, εκπίπτει το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε ως 
φόρος εισοδήµατος νοµικού προσώπου, καθώς και το ποσό που παρακρατήθηκε ως φόρος 
επί του µερίσµατος κατά το µέρος το οποίο αναλογεί στα πιο πάνω διανεµόµενα µερίσµατα. 
Όταν τα µερίσµατα αυτά έχουν διανεµηθεί προηγουµένως από θυγατρική της πιο πάνω 
αλλοδαπής εταιρείας, του ίδιου ή άλλου κράτους, και η καταβάλλουσα στην ηµεδαπή εταιρεία 
τα µερίσµατα δεν έχει προβεί σε παρακράτηση φόρου ή δεν έχει καταβάλει η ίδια φόρο 
εισοδήµατος, το ηµεδαπό νοµικό πρόσωπο δικαιούται να εκπέσει από τον αναλογούντα φόρο 
εισοδήµατος το ποσό φόρου εισοδήµατος που έχει καταβάλει η θυγατρική της αλλοδαπής 
εταιρείας ή που έχει παρακρατήσει για τα υπόψη µερίσµατα, τα οποία τελικά έχουν διανεµηθεί 
προς το ηµεδαπό νοµικό πρόσωπο. 
 Για την απόδειξη του ύψους του φόρου που έχει καταβληθεί εκτός Ελλάδας για το ποσό του 
διανεµόµενου µερίσµατος που τελικώς κτάται από την ηµεδαπή ανώνυµη εταιρεία απαιτείται 
βεβαίωση εκδιδόµενη στη χώρα καταβολής του φόρου, από Ορκωτό Ελεγκτή ή άλλη αρµόδια 
αρχή της χώρας. 
Το ποσό φόρου που εκπίπτει σύµφωνα µε την περίπτωση αυτή σε καµία περίπτωση δεν 
µπορεί να είναι ανώτερο από το ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισόδηµα αυτό στην 
Ελλάδα. 
[Η περ.γ' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 6 άρθ. 6 Ν. 3296/2004 (ΦΕΚ Α’ 253)]  
5. 'Οταν το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατηθηκε είναι µεγαλύτερο από το 
φόρο που αναλογεί η επιπλέον διαφορά συµψηφίζεται στο υπόλοιπο ποσό που προκύπτει 
για βεβαίωση. 
  
 



Άρθρο 110 
Καταβολή του φόρου 

 
1. Ο φόρος εισοδήµατος, η βεβαιούµενη µε βάση το άρθρο 111 προκαταβολή φάρου 
εισοδήµατος, τα τέλη χαρτοσήµου κ.λ.π. ποσά, που οφείλονται µε βάση τη δήλωση του 
άρθρου 107, καταβάλλονται: «α) Από τα νοµικά πρόσωπα που υποβάλλουν δήλωση 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 2 του άρθρου 107 του 
παρόντος, σε οκτώ (8) ίσες µηνιαίες δόσεις, από τις οποίες, η µεν πρώτη µε την υποβολή της 
εµπρόθεσµης δήλωσης, οι δε υπόλοιπες επτά (7), µέχρι την τελευταία εργάσιµη για τις 
δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα των επτά (7) επόµενων µηνών, από τη λήξη της προθεσµίας 
υποβολής της δήλωσης.» 
[Η περ. α' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 31 παρ. 2 Ν.3220/2004 (ΦΕΚ Α’ 15)] 
β) Από τα νοµικά πρόσωπα που υποβάλλουν δήλωση σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
περιπτώσεων γ' και δ' της παρ. 2 του άρθρου 107 του παρόντος, εφάπαξ µε την υποβολή της 
εµπρόθεσµης προσωρινής ή οριστικής δήλωσης. 2. ∆ήλωση που υποβάλλεται χωρίς την 
καταβολή των αναφερόµενων στην προηγούµενη παράγραφο ποσών, θεωρείται απαράδεκτη 
και δεν παράγει κανένα έννοµο αποτέλεσµα. 
Στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής του συνολικού ποσού της οφειλής, που αναφέρεται στην 
προηγούµενη παράγραφο µε την εµπρόθεσµη δήλωση, παρέχεται έκπτωση ενάµισι τοις 
εκατό (1,5%) επί του καταβαλλόµενου ποσού. 
[Το δεύτερο εδάφιο της παρ.2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 7 άρθ. 6 
Ν.3296/2004 (ΦΕΚ Α’ 253)] 
  
 

Άρθρο 111 
Προκαταβολή του φόρου 

 
1. Με βάση την οριστική δήλωση του νοµικού προσώπου ή τον οριστικό τίτλο, ο 
προϊστάµενος της αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας βεβαιώνει ποσό ίσο µε το 
πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) του φόρου που αναλογεί στα εισοδήµατα της διαχειριστικής 
περιόδου ή του ηµερολογιακού έτους, κατά περίπτωση, που έληξε. 
[Τo πρώτο εδάφιο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.10 άρθ. 3 Ν.2579/1998 (ΦΕΚ Α’ 
31)] 
Το ως άνω ποσοστό αυξάνεται σε εξήντα τοις εκατό (60%) ειδικά για τις τραπεζικές ηµεδαπές 
ανώνυµες εταιρίες και τα υποκαταστήµατα αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν νόµιµα 
στην Ελλάδα. 
[Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε µε την παρ.5 άρθρου 13 Ν.2459/1997 (ΦΕΚ Α’ 17)] 
Τα ανωτέρω ποσοστά µειώνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) για τα νέα νοµικά πρόσωπα 
κατά τα τρία (3) πρώτα οικονοµικά έτη από τη δήλωση έναρξης εργασιών τους, που 
προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του Ν. 
2859/ 2000 (ΦΕΚ 248 Α΄). Η µείωση αυτή δεν εφαρµόζεται για τα νοµικά πρόσωπα που 
προέρχονται από µετατροπή ή συγχώνευση άλλων επιχειρήσεων µε βάση τις διατάξεις 
οποιουδήποτε νόµου. 
[Τα τελευταία εδάφια προστέθηκαν µε την παρ. 9 άρθ. 6 Ν. 3296/2004 (ΦΕΚ Α’ 253)] 
Η βεβαίωση αυτή γίνεται έναντι του φόρου που αναλογεί στο εισόδηµα της διανυόµενης 
διαχειριστικής περιόδου ή του ηµερολογιακού έτους κατά περίπτωση. Όταν δεν υπάρχει 
δήλωση ή οριστικός τίτλος, ο καταβλητέος φόρος υπολογίζεται µε βάση το φόρο που 
προκύπτει από στοιχεία του εγγύτερου οικονοµικού έτους.  
2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται και επί των προσωρινών 
δηλώσεων που υποβάλλουν, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παρ. 2 του 
άρθρου 107, τα νοµικά πρόσωπα που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση.  
3. Τα ποσά του φόρου που εισπράττονται στην πηγή µε παρακράτηση, εφόσον συντρέχει 
περίπτωση, εκπίπτουν από το ποσό που πρέπει να βεβαιωθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου αυτού. ∆εν εκπίπτουν τα ποσά του φόρου που έχουν παρακρατηθεί σε εισοδήµατα 
που έχουν φορολογηθεί κατά ειδικό τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.  
4. Αν µειωθεί το φορολογητέο εισόδηµα, εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 53. 
Η εννεάµηνη προθεσµία για την υποβολή της αίτησης µείωσης του προκαταβλητέου ποσού 
φόρου αρχίζει από την ηµέρα έναρξης της νέας διαχειριστικής περιόδου ή του ηµερολογιακού 
έτους κατά περίπτωση.  



5. Οι διατάξεις των παρ.4 και 5 του άρθρου 52 εφαρµόζονται και στα νοµικά πρόσωπα που 
φορολογούνται µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 101. Αν το προκαταβλητέο ποσό φόρου 
εισοδήµατος που υπολογίζεται µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου αυτής είναι µικρότερο 
της προκαταβολής φόρου που οφείλεται µε βάση τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, η 
διαφορά που προκύπτει βεβαιώνεται στο όνοµα του νοµικού προσώπου ως προκαταβολή 
φόρου. 
6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρµογή επί των διανεµόµενων ή 
κεφαλαιοποιούµενων κερδών ανώνυµων εταιριών, που απαλλάσσονται του φόρου 
εισοδήµατος, βάσει ειδικών διατάξεων νόµων, καθώς και επί των εισοδηµάτων που ορίζονται 
από τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 106 του παρόντος. 
  
 

Άρθρο 112 
Επιβράβευση ειλικρινείας 

 
Οι διατάξεις του άρθρου 73 εφαρµόζονται αναλόγως και για τα νοµικά πρόσωπα των 
περιπτώσεων α' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 101.  
  
 

Άρθρο 113 
∆ιαδικασία βεβαίωσης του φόρου 

 
Οι διατάξεις των άρθρων 65 έως 72, 74, 75, 79, 80, 81, 83 έως 85, εφαρµόζονται αναλόγως 
και στη φορολογία εισοδήµατος των νοµικών προσώπων τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 
101. 
 
 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 
 

Άρθρο 114 
Υποχρέωση παρακράτησης φόρου 

 
1. Οι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες και συνεταιρισµοί που διανέµουν κέρδη µε τη µορφή 
µερισµάτων, προµερισµάτων, αµοιβών και ποσοστών, εκτός µισθού, στα µέλη του διοικητικού 
συµβουλίου και στους διευθυντές, καθώς και αµοιβών στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, 
δεν προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου, ως φορολογούµενα τα εισοδήµατα αυτά στο όνοµα 
του νοµικού προσώπου. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και στα διανεµόµενα, από εταιρίες 
περιορισµένης ευθύνης, κέρδη. Με την καταβολή του οριζόµενου, από το άρθρο 109 του 
παρόντος, φόρου εισοδήµατος, επέρχεται εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης για τα 
διανεµόµενα κέρδη της παραγράφου αυτής.  
2. Οι διατάξεις του άρθρου 54 εφαρµόζονται ανάλογα και όταν ο καταβάλλων το εισόδηµα ή 
δικαιούχος αυτού είναι νοµικό πρόσωπο ή επιχείρηση από τα αναφερόµενα στο άρθρο 101 
του παρόντος. Εξαιρετικά, αν ο δικαιούχος του εισοδήµατος από κινητές αξίες, εκτός 
µερισµάτων και τόκων από µετοχές και ιδρυτικούς τίτλους, που προέρχονται από τα 
διανεµόµενα κέρδη ηµεδαπής ανώνυµης εταιρίας, είναι πρόσωπο από τα αναφερόµενα στην 
περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 101 το οποίο όµως δεν έχει µόνιµη 
εγκατάσταση στην Ελλάδα, το ποσοστό του παρακρατούµενου φόρου ορίζεται σε είκοσι 
πέντε τοις εκατό (25%) στο εισόδηµα αυτό και ο αλλοδαπός δικαιούχος δεν υποχρεούται στην 
υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης για το πιο πάνω εισόδηµα. Εξαιρετικά για τους 
τόκους που καταβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου του έτους 
2006, το ποσοστό του παρακρατούµενου φόρου ορίζεται σε είκοσι εννέα τοις εκατό (29%). 
[Το δεύτερο εδάφιο της παρ.2 τίθεταί όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 άρθ. 26 
Ν.3427/2005 (ΦΕΚ Α’ 312)] 
3. Στους τόκους που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή και τους οποίους καταβάλλει 
ηµεδαπή ανώνυµη εταιρεία ή µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα εταιρείας κράτους µέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδεδεµένη εταιρεία άλλου κράτους µέλους ή σε µόνιµη 
εγκατάσταση συνδεδεµένης εταιρείας κράτους µέλους ευρισκόµενη σε άλλο κράτος µέλος, 
δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήµατος. Ως τόκοι νοούνται τα εισοδήµατα από 



πάσης φύσεως απαιτήσεις, ασφαλισµένες ή µη µε υποθήκη και παρέχουσες ή µη δικαίωµα 
συµµετοχής στα κέρδη του οφειλέτη και ιδίως εισοδήµατα από τίτλους, οµολογίες ή 
χρεόγραφα, συµπεριλαµβανοµένων ενδεχόµενων πρόσθετων ωφεληµάτων και ανταµοιβών 
που απορρέουν από τίτλους, οµολογίες ή άλλα χρεόγραφα. Για την εφαρµογή των 
αναφερόµενων στην παράγραφο αυτή διατάξεων, µία εταιρεία θεωρείται «συνδεδεµένη» µε 
άλλη εταιρεία εφόσον τουλάχιστον η πρώτη εταιρεία κατέχει άµεσα ελάχιστη συµµετοχή είκοσι 
πέντε τοις εκατό (25%) στο µετοχικό κεφάλαιο της δεύτερης εταιρείας ή η δεύτερη εταιρεία 
κατέχει άµεσα ελάχιστη συµµετοχή µε το ίδιο πιο πάνω ποσοστό στο µετοχικό κεφάλαιο της 
πρώτης εταιρείας ή µία τρίτη εταιρεία κατέχει άµεσα ελάχιστη συµµετοχή µε το ίδιο πιο πάνω 
ποσοστό στο µετοχικό κεφάλαιο τόσο της πρώτης όσο και της δεύτερης εταιρείας, και υπό τον 
όρο ότι σε όλες τις αναφερόµενες πιο πάνω περιπτώσεις η συµµετοχή κατέχεται χωρίς 
διακοπή για δύο έτη. Η απαλλαγή από την παρακράτηση παρέχεται µε την προϋπόθεση ότι ο 
δικαιούχος των τόκων δέχεται τις πληρωµές για δικό του λογαριασµό και όχι µε την ιδιότητα 
του αντιπροσώπου και εφόσον προσκοµίσει σχετική βεβαίωση που ισχύει για δύο έτη από 
την ηµεροµηνία χορήγησής της. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα 
στοιχεία του δικαιούχου: 
α) ότι έχει την έδρα της πραγµατικής διοίκησής του σε ένα συγκεκριµένο κράτος µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
β) ότι υπόκειται στο πιο πάνω κράτος µέλος που έχε την έδρα του σε φόρο εισοδήµατος 
χωρίς να τυγχάνει απαλλαγής από αυτόν, 
γ) ότι κατέχει την πιο πάνω αναφερόµενη συµµετοχή χωρίς διακοπή τουλάχιστον για δύο έτη, 
δ) ότι το εισόδηµα από τους τόκους που αποκτά, σε περίπτωση που αυτός είναι µόνιµη 
εγκατάσταση άλλης εταιρείας, υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος στο κράτος µέλος όπου έχει τη 
µόνιµη εγκατάσταση και ότι η εταιρεία της οποίας αποτελεί µόνιµη εγκατάσταση πληροί τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α΄, β΄, γ΄ και ε΄ του παρόντος άρθρου, 
ε) ότι έχει µία από τις µορφές που ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και 
Οικονοµικών σύµφωνα µε το Παράρτηµα της Οδηγίας 2003/49/ΕΚ (L. 157/49). Με την ίδια 
απόφαση θα καθοριστούν ο τρόπος και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την εφαρµογή των 
αναφερόµενων στο άρθρο αυτό. 
Εξαιρετικά, κατά τη διάρκεια µεταβατικής περιόδου οκτώ ετών που αρχίζει από την 1η Ιουλίου 
2005, κατά την καταβολή των αναφερόµενων πιο πάνω τόκων, θα ενεργείται παρακράτηση 
φόρου εισοδήµατος µε συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) κατά τα πρώτα τέσσερα έτη και 
πέντε τοις εκατό (5%) κατά τα τελευταία τέσσερα έτη, εκτός εάν από την οικεία διµερή 
σύµβαση για την αποφυγή διπλής φορολογίας εισοδήµατος προβλέπεται ευνοϊκότερη 
φορολογική µεταχείριση. Η παρακράτηση του φόρου ενεργείται από τον χρεώστη κατά την 
καταβολή των τόκων ή την εγγραφή τους στα βιβλία σε πίστωση του αλλοδαπού δικαιούχου 
και αποδίδεται εφάπαξ µε την υποβολή δήλωσης µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του 
επόµενου από την παρακράτηση του φόρου µήνα. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η 
φορολογική υποχρέωση του αλλοδαπού δικαιούχου. 
Οι διατάξεις των προηγούµενων εδαφίων δεν έχουν εφαρµογή για τόκους από προνοµιούχες 
µετοχές και ιδρυτικούς τίτλους, για τόκους υπερηµερίας, καθώς και για τόκους που αποτελούν 
έµµεση διανοµή κερδών. Μέχρι την έναρξη της µεταβατικής περιόδου που αναφέρεται πιο 
πάνω, κατά την καταβολή των υπόψη τόκων, θα ενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις των διµερών συµβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας 
ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, κατά περίπτωση. 
[Η νέα παρ.3 προστέθηκε και οι παράγραφοι 3,4,5 και 6 αναριθµήθηκαν σε 4,5,6 και 7 
αντίστοιχα µε το άρθρο 16 Ν.3312/2005 (ΦΕΚ Α’ 35)] 
4. Κατά την είσπραξη τόκων από εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου ενεργείται από τον 
καταβάλλοντα παρακράτηση φόρου εισοδήµατος, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τα 
άρθρα 12 και 54, κατά περίπτωση. Με την παρακράτηση αυτήν εξαντλείται η φορολογική 
υποχρέωση των δικαιούχων για τα εισοδήµατα αυτά. 
5. Με την καταβολή του οριζόµενου στην παράγραφο 3 του άρθρου 16 του ν.1969/1991 
φόρου, τα διανεµόµενα µερίσµατα στους µετόχους της εταιρείας επενδύσεων χαρτοφυλακίου 
απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήµατος. 
[Η παρ.4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.2 άρθ.16 Ν. 2459/1997 (ΦΕΚ Α’ 17)] 
6. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 αυτού του άρθρου εφαρµόζονται ανάλογα και για τα 
αµοιβαία κεφάλαια.  
7. Οι διατάξεις των παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 13 εφαρµόζονται ανάλογα και όταν ο 
καταβάλλων το εισόδηµα είναι νοµικό πρόσωπο του άρθρου 101. 
 



 
Άρθρο 115 

Ευθύνη διοικούντων νοµικά πρόσωπα 
 
1. Τα πρόσωπα που είναι διευθυντές, διαχειριστές ή διευθύνοντες σύµβουλοι και 
εκκαθαριστές των ηµεδαπών ανώνυµων εταιρειών ή συνεταιρισµών κατά το χρόνο της 
διάλυσης ή συγχώνευσής τους, ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για την πληρωµή 
του φόρου που οφείλεται από αυτά τα νοµικά πρόσωπα σύµφωνα µε τον παρόντα, καθώς και 
του φόρου που παρακρατείται, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους. Στις ανώνυµες 
εταιρίες που συγχωνεύονται, ευθύνεται αλληλεγγύως µαζί µε τα πιο πάνω πρόσωπα, για την 
πληρωµή των κατά το προηγούµενο εδάφιο οφειλόµενων φόρων της διαλυµένης εταιρίας και 
εκείνη που την απορρόφησε ή η νέα εταιρία που συστήθηκε ανεξάρτητα από το χρόνο 
βεβαίωσής τους. Τα πρόσωπα που αναφέρονται πιο πάνω έχουν δικαίωµα αναγωγής κατά 
των προσώπων που διατέλεσαν σύµβουλοι, καθώς και µέλη ή µέτοχοι του νοµικού 
προσώπου κατά το χρόνο της διάλυσής του ως προς τους φόρους που αφορούν σε χρήσεις 
προγενέστερες από την έναρξη της εκκαθάρισης, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους. 
2. Τα πρόσωπα που είναι διευθυντές, διαχειριστές και γενικά εντεταλµένοι στη διοίκηση του 
νοµικού προσώπου, κατά το χρόνο της διάλυσης των λοιπών νοµικών προσώπων του 
άρθρου 101, ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για την πληρωµή του φόρου που 
οφείλεται από αυτά τα νοµικά πρόσωπα σύµφωνα µε τον παρόντα, καθώς και των φόρων 
που παρακρατούνται, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους.  
3. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 ευθύνονται προσωπικώς και 
αλληλεγγύως για τους παρακρατούµενους φόρους και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του 
νοµικού προσώπου που εκπροσωπούν, ως εξής: 
α) Αν έχει γίνει η παρακράτηση φόρου, όλα τα πρόσωπα που είχαν µία από τις ως άνω 
ιδιότητες από τη λήξη της προθεσµίας απόδοσης του φόρου και µετά. 
β) Αν δεν έχει γίνει η παρακράτηση φόρου, όλα τα πρόσωπα, που είχαν µία από τις πιο πάνω 
ιδιότητες κατά το χρόνο που υπήρχε η υποχρέωση παρακράτησης του φόρου. 
[Η παρ.3 προστέθηκε µε την παρ.6 άρθ. 22 Ν. 2648/1998 (ΦΕΚ Α’ 238)] 
  
 

Άρθρο 116 
∆ιοικητικές και ποινικές κυρώσεις 

 
Οι διατάξεις των άρθρων 86 έως 88 και 90 έως 97 εφαρµόζονται και στα νοµικά πρόσωπα 
που αναφέρονται στο άρθρο 101. Ειδικά σε περίπτωση µη υποβολής της δήλωσης που 
προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 105 εκδίδεται φύλλο ελέγχου 
καταλογισµού του οφειλόµενου τυχόν φόρου πλέον πρόσθετος φόρος µη δήλωσης και 
πρόστιµο, που δεν µπορεί να είναι µικρότερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού της 
πρόβλεψης. 
  
 

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
 

Άρθρο 117 
Φορολογία αδιανέµητων κερδών 

 
Κέρδη αδιανέµητα ηµεδαπών ανώνυµων εταιριών και συνεταιρισµών που έχουν φορολογηθεί 
στο όνοµα του νοµικού προσώπου και προέρχονται από κέρδη ισολογισµών διαχειριστικών 
χρήσεων που έληξαν µέχρι και την 29 Ιουνίου 1992, αν διανεµηθούν µε οποιαδήποτε µορφή 
ή κεφαλαιοποιηθούν, υπόκεινται σε φορολογία µε συντελεστή φόρου πέντε τοις εκατό (5%) 
που υπολογίζεται επί του ποσού που διανέµεται ή κεφαλαιοποιείται και δεν επιστρέφεται ούτε 
συµψηφίζεται ο φόρος εισοδήµατος που είχε καταβληθεί κατά το χρόνο που προέκυψαν τα 
κέρδη αυτά. 
Ο φόρος που οφείλεται αποδίδεται στην αρµόδια δηµόσια οικονοµική υπηρεσία µε δήλωση, η 
οποία πρέπει να υποβληθεί µέσα να υποβληθεί µέσα σε ένα µήνα από το χρόνο που η γενική 
συνέλευση εγκρίνει τη διανοµή ή κεφαλαιοποίηση των πιο πάνω αδιανέµητων κερδών και 
καταβάλλεται εφάπαξ µε την υποβολή της εµπρόθεσµης δήλωσης. 



Ο φόρος αυτός βαρύνει την επιχείρηση και δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της κατά 
τον υπολογισµό των φορολογητέων κερδών, ούτε συµψηφίζεται µε το φόρο εισοδήµατος που 
οφείλεται από την επιχείρηση. 
Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογικά υποχρέωση από το φόρο 
εισοδήµατος της εταιρίας ή του συνεταιρισµού και των δικαιούχων για τα κέρδη που 
κεφαλαιοποιήθηκαν ή διανεµήθηκαν στους δικαιούχους. Οι διατάξεις των άρθρων 113, 116 
και του ν.4125/1960 εφορµόζονται ανάλογα και στο φόρο που οφείλεται µε βάση τις διατάξεις 
αυτής της παραγράφου. 
[Το άρθρο 117 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.6 άρθ.13 Ν.2459/1997 (ΦΕΚ Α’ 17)] 
  
 

Άρθρο 118 
Κίνητρα ανάπτυξης µικρών νησιών 

 
1. Για τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν µόνιµα σε νησιά µε πληθυσµό, σύµφωνα µε την 
τελευταία απογραφή, κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, το ποσό του πρώτου 
κλιµακίου εισοδήµατος της κλίµακας (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 9, προκειµένου να 
υπολογιστεί ο φόρος που αναλογεί στο εισόδηµά τους αυξάνεται κατά πενήντα τοις εκατό 
(50%). Τα επόµενα κλιµάκια εισοδήµατος της κλίµακας παραµένουν ως έχουν.  
[Το πρώτο εδάφιο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.11 άρθ. 5 Ν.3296/2004 (ΦΕΚ Α’ 
253)] 
Εάν τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου αποκτούν εισοδήµατα από εκµετάλλευση 
ενοικιαζόµενων επιπλωµένων δωµατίων, διαµερισµάτων και κάµπινγκ και µε την 
προϋπόθεση ότι αυτές οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε νησιά µε πληθυσµό, σύµφωνα µε την 
τελευταία απογραφή, κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, από το ετήσιο 
συνολικό ποσό φόρου που καταβάλλεται γι' αυτά τα εισοδήµατα αυτοτελώς, µε βάση τις 
διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 33, αφαιρείται ποσό φόρου ίσο µε αυτό που 
αναλογεί µε βάση την κλίµακα της παραγράφου 1 του άρθρου 9 σε ποσό εισοδήµατος ίσο µε 
το αυξηµένο κλιµάκιο του πρώτου εδαφίου. 
[Το παραπάνω εδάφιο προστέθηκε µε το άρθρο 25 Ν.2836/2000 (ΦΕΚ Α’ 168)] 
2. Για νοµικά πρόσωπα, κοινοπραξίες και κοινωνίες αστικού δικαίου οι συντελεστές 
φορολογίας που προβλέπονται από την παράγραφο 1 των άρθρον 10 και 109 µειώνονται 
κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) για τα κέρδη που προκύπτουν από δραστηριότητες 
οι οποίες ασκούνται στα νησιά της παραγράφου 1. 
Εάν τα πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου αποκτούν εισοδήµατα από την εκµετάλλευση 
ενοικιαζόµενων επιπλωµένων δωµατίων, διαµερισµάτων και κάµπινγκ και µε την 
προϋπόθεση ότι αυτές οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε νησιά µε πληθυσµό, σύµφωνα µε την 
τελευταία απογραφή, κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, το ετήσιο συνολικό 
ποσό φόρου που καταβάλλεται γι' αυτά τα εισοδήµατα αυτοτελώς, µε βάση τις διατάξεις της 
παραγράφου 6 του άρθρου 33, µειώνεται κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%). 
[Το παραπάνω εδάφιο προστέθηκε µε το άρθρο 25 Ν.2836/2000 (ΦΕΚ Α’ 168)] 
3. Καταργείται ο κατά περίπτωση επιβαλλόµενος Ειδικός Φόρος Τραπεζικών Εργασιών των 
άρθρον 6 έως και 16 του ν.1676/1986 (ΦΕΚ 204 Α') και η εισφορά του άρθρου 1 του 
ν.128/1975 (ΦΕΚ 173 Α') στα δάνεια και πιστώσεις που χορηγούνται στα πρόσωπα των 
παραγράφων 1 και 2, καθώς και στους τόκους και προµήθειες των δανείων και πιστώσεων 
αυτών τα οποία χρησιµοποιούνται αποκλειστικά σε δραστηριότητες που ασκούνται σε νησιά 
της παραγράφου 1. 
4. Οι φορολογικοί συντελεστές µεταβίβασης ακινήτων, του άρθρου 4 του α.ν.1521/1950, 
µειώνονται κατά ποσοστό 40% για αγορά ακινήτων ή εµπράγµατων δικαιωµάτων επί 
ακινήτων στα νησιά της παραγράφου 1, εφόσον η αγορά αυτή γίνεται από φυσικά πρόσωπα 
µόνιµους κατοίκους των νησιών αυτών. Επίσης κατά 40% µειώνεται ο φόρος που προκύπτει 
για γονική παροχή ακινήτων που βρίσκονται στις πιο πάνω περιοχές, εφόσον ο δικαιούχος 
αυτής είναι µόνιµος κάτοικος των νησιών αυτών. 
5. Οι ως άνω φορολογικές απαλλαγές και µειώσεις παρέχονται για µία 10ετία από τη 
δηµοσίευση του παρόντος. 
6. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 
και κάθε άλλα αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.» 
[Το άρθρο 118 προστέθηκε µε το άρθ. 8 Ν. 2459/1997 (ΦΕΚ Α’ 17)] 
 
 



Άρθρο δεύτερο 

Έναρξη ισχύος 
 
Η ισχύς των διατάξεων αυτού του νόµου αρχίζει:  
α. Των διατάξεων των περιπτώσεων α' και β' του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του 
άρθρου 9, από την 1η Ιανουαρίου 1995 για τις αµοιβές που καταβάλλονται στους δικαιούχους 
από την ηµεροµηνία αυτή και µετά.  
β. Των διατάξεων του τέταρτου και πέµπτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 9 και του 
δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 110 από το οικονοµικό έτος 1995 για τα εισοδήµατα 
που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 1994 και µετά.  
γ. Των διατάξεων των περιπτώσεων β', γ' και δ' του άρθρου 17, της περίπτωσης στ' του 
άρθρου 18, καθώς και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 19, για τα χρηµατικά 
ποσά δαπανών που πραγµατοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 1995 και µετά. δ. Των 
διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 57, από την 1η Ιουλίου 1994, για το 
φόρο που παρακρατείται από εισοδήµατα που καταβάλλονται στους δικαιούχους από την 
ηµεροµηνία αυτήν και µετά. ε. Των διατάξεων των περιπτώσεων β' και θ' της παρ. 1, καθώς 
και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 31, για δαπάνες που αφορούν 
διαχειριστικές χρήσεις που κλείνουν µε 30 Ιουνίου 1994 και µετά. στ. Των διατάξεων των 
περιπτώσεων α' και β' της παρ. 1 του άρθρου 109 για διαχειριστικές χρήσεις που κλείνουν µε 
30 Ιουνίου 1994 και µετά. ζ. Των λοιπών διατάξεων από τότε που άρχισε η ισχύς τους, όπως 
αυτή αναφέρεται στα νοµοθετήµατα που κωδικοποιούνται µε αυτά το νόµο. 
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