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NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, 

συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις 

 (ΦΕΚ Α 251/24.11.2014) 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

 

Αρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής  

 

2. Οι παρακάτω οντότητες εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις αυτού του νόμου:   

 

α) Τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας 

περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας και της ιδιωτικής 

κεφαλαιουχικής εταιρείας.   

 

β) Τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, 

όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι των προσώπων αυτών έχουν περιορισμένη 

ευθύνη λόγω του ότι είναι είτε νομικά πρόσωπα της περίπτωσης α΄ της παρούσας 

παραγράφου ή άλλου νομικού τύπου συγκρίσιμου με τα νομικά πρόσωπα της 

περίπτωσης αυτής.  

  

γ) Η ετερόρρυθμη εταιρεία, η ομόρρυθμη εταιρεία, η ατομική επιχείρηση και κάθε 

άλλη οντότητα του ιδιωτικού τομέα που υποχρεούται στην εφαρμογή αυτού του 

νόμου από φορολογική ή άλλη νομοθετική διάταξη.   

 

δ) Κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές οντότητες που ανήκουν στο δημόσιο τομέα ή 

ελέγχονται από το Δημόσιο ή τελούν υπό την εποπτεία του Δημοσίου, όταν δεν 

εμπίπτουν στην εφαρμογή του άρθρου 156 του ν. 4270/2014. 

   

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ : 

 

 

Παράγραφος 2 (υποκείμενες οντότητες). 
 

1.2.1 Με την παράγραφο 2 καθορίζονται οι οντότητες που υπάγονται στο σύνολο των 

διατάξεων αυτού του νόμου. Ιδιαίτερα, με την περίπτωση (γ) της παραγράφου 2 

υπόκειται στις ρυθμίσεις του νόμου και κάθε οντότητα που βάσει της φορολογικής ή 

άλλης νομοθεσίας υποχρεούνται στην τήρηση λογιστικών αρχείων, 

συμπεριλαμβανομένων και των αλλοδαπών νομικών προσώπων. 

 

1.2.2 Ενδεικτικά, στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 2 εντάσσονται οι αστικές 

εταιρείες κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, οι 

συνεταιρισμοί, οι δικηγορικές εταιρίες, οι κοινοπραξίες, καθώς και οποιαδήποτε 

άλλη οντότητα του ιδιωτικού τομέα, που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική 

δραστηριότητα. Ακόμη εντάσσονται τα Ν.Π.Ι.Δ., τα σωματεία, οι σύλλογοι, οι 



ενώσεις προσώπων και γενικά μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα, εφόσον 

αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. 
 

 

 

 

Παράγραφος 7 
 

1.7.1 Οι κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές οντότητες που ανήκουν στο δημόσιο 

τομέα ή ελέγχονται από το δημόσιο ή τελούν υπό την εποπτεία του δημοσίου, όταν 

εμπίπτουν στην εφαρμογή του άρθρου 156 του νόμου 4270/2014, χρησιμοποιούν το 

οικείο σχέδιο λογαριασμών που προβλέπεται από το κλαδικό λογιστικό τους 

σχέδιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 156 του νόμου 4270/2014. 

 

 

Αρθρο 2. Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων    

 

1. Οι οντότητες κατατάσσονται με βάση το μέγεθός τους στις παρακάτω κατηγορίες 

των παραγράφων 2 έως 6 του παρόντος άρθρου.   

 

 

2. Πολύ μικρές οντότητες. 

Πολύ μικρές οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες κατά την ημερομηνία του 

ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία 

κριτήρια:   

α) Σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων): 350.000 ευρώ.   

β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 700.000 ευρώ.   

γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 10 άτομα.   

 

 

 

3. Ειδικά οι οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 εντάσσονται στην 

κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων με μόνη προϋπόθεση ότι ο κύκλος 

εργασιών τους δεν υπερβαίνει το ποσό του 1.500.000 ευρώ.   

 

 

4. Μικρές οντότητες. 

Μικρές οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες δεν είναι πολύ μικρές οντότητες και κατά 

την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από 

τα ακόλουθα τρία κριτήρια:   

α) Σύνολο ενεργητικού: 4.000.000 ευρώ.   

β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 8.000.000 ευρώ.   

γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 50 άτομα.   

 

5. Μεσαίες οντότητες. 

Μεσαίες οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες δεν είναι πολύ μικρές ή μικρές 



οντότητες και οι οποίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα 

όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:   

α) Σύνολο ενεργητικού: 20.000.000 ευρώ.   

β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 40.000.000 ευρώ.   

γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 250 άτομα.   

 

 

 

6. Μεγάλες οντότητες. 

Μεγάλες οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες κατά την ημερομηνία κλεισίματος του 

ισολογισμού τους υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία 

κριτήρια:   

α) Σύνολο ενεργητικού: 20.000.000 ευρώ.   

β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 40.000.000 ευρώ.   

γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 250 άτομα.   

 

 

9. Όταν η οντότητα υπερβαίνει ή παύει να υπερβαίνει τα όρια δύο εκ των τριών 

κριτηρίων των παραγράφων 2 και 4 έως 6 ή το κριτήριο της παραγράφου 3 του 

παρόντος άρθρου για δύο διαδοχικές περιόδους, για τους σκοπούς εφαρμογής των 

ρυθμίσεων αυτού του νόμου η αλλαγή κατηγορίας μεγέθους ενεργοποιείται από 

την περίοδο που έπεται των δύο εν λόγω διαδοχικών περιόδων.   

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ : 

 

Κατηγορίες οντοτήτων 

 

2.2 Για τους λογιστικούς σκοπούς αυτού του νόμου, δηλαδή για τον προσδιορισμό των 

λογιστικών υποχρεώσεων των οντοτήτων που υποχρεούνται στην εφαρμογή των 

λογιστικών διατάξεων του παρόντος νόμου, το παρόν άρθρο ταξινομεί τις υποκείμενες 

οντότητες με βάση το μέγεθός τους σε: πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες. 

Ωστόσο, οι παρακάτω κατηγορίες οντοτήτων δεν εφαρμόζουν τους λογιστικούς 

κανόνες που προδιαγράφονται στα κεφάλαια 4 έως 8, αλλά εφαρμόζουν άλλο 

λογιστικό πλαίσιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του παρόντος νόμου: 

 

α) οι οντότητες που υποχρεωτικά ή προαιρετικά εφαρμόζουν Δ.Π.Χ.Α., 

 

β) η Τράπεζα της Ελλάδος (εφαρμόζει τις λογιστικές αρχές του ευρωσυστήματος), 

 

γ) οι κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές οντότητες που ανήκουν στο δημόσιο 

τομέα ή ελέγχονται από το δημόσιο ή τελούν υπό την εποπτεία του δημοσίου, και 

εμπίπτουν στην εφαρμογή του άρθρου 156 του νόμου 4270/2014 (εφαρμόζουν το 

προβλεπόμενο για αυτές λογιστικό πλαίσιο), και 

 

δ) οι οργανισμοί επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) του νόμου 4099/2012 

(οδηγία 2009/65/ΕΚ) είτε λειτουργούν με τη μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου είτε με 



τη μορφή ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (ΑΕΕΜΚ). 

 

Συνεπώς, για τις προηγούμενες κατηγορίες οντοτήτων δεν ισχύει η ταξινόμηση 

βάσει μεγέθους για λογιστικούς σκοπούς. 

 

2.6 Σημειώνεται ότι μοναδικό κριτήριο για την ένταξη των οντοτήτων της 

παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 (ετερόρρυθμη εταιρεία, ομόρρυθμη εταιρεία, 

ατομική επιχείρηση, κλπ.) στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων αποτελεί ο 

κύκλος εργασιών τους, με όριο το ποσό των 1.500.000 ευρώ για δύο συνεχόμενες 

ετήσιες περιόδους. 

 

Δηλαδή, μια πολύ μικρή οντότητα της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 εντάσσεται 

στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων (από πολύ μικρή), όταν υπερβεί το όριο 

του (καθαρού) κύκλου εργασιών 1.500.000 ευρώ. Ως μικρή πλέον οντότητα, θα 

υποχρεούται να συντάσσει τις καταστάσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 16, 

δηλαδή θα συντάσσει επιπλέον και Ισολογισμό, και εκ του λόγου αυτού οφείλει να 

χρησιμοποιεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, σύμφωνα με την παράγραφο 10 

του άρθρου 3. Διευκρινίζεται ότι η οντότητα αυτή θα συνεχίσει να θεωρείται ως 

μικρή οντότητα με βάση αποκλειστικά το κριτήριο της παραγράφου 3 (υπέρβαση 

καθαρού κύκλου εργασιών 1.500.000 ευρώ), έστω και εάν τα άλλα δύο κριτήρια 

είναι κατώτερα των ορίων των πολύ μικρών οντοτήτων της παραγράφου 2 του 

άρθρου 2 (σύνολο ενεργητικού ≤350.000 και μέσος όρος προσωπικού ≤50).  

 

Τούτο προκύπτει με σαφήνεια από την παράγραφο 4 του άρθρου 2. Ομοίως, η 

οντότητα αυτή, εάν έχοντας ενταχθεί στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων (από 

πολύ μικρή), πάψει να υπερβαίνει το όριο του καθαρού κύκλου εργασιών 1.500.000 

ευρώ για δύο συνεχόμενες περιόδους, θα κατέβει κατηγορία μεγέθους (θα γίνει και 

πάλι πολύ μικρή), έστω και εάν τα άλλα δύο κριτήρια υπερβαίνουν τα όρια της 

παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014 (σύνολο ενεργητικού >350.000 και 

καθαρός κύκλος εργασιών >700.000). 

 

2.7 Ειδικά, διευκρινίζεται ότι όποια οντότητα της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 

ήταν πολύ μικρή οντότητα στην τελευταία ετήσια περίοδο πριν την εφαρμογή του 

νόμου, για να ενταχθεί σε ανώτερη κατηγορία πρέπει να υπερβεί τα τιθέμενα όρια 

του νέου νόμου για δύο συνεχόμενες ετήσιες περιόδους. Δηλαδή, εάν μια οντότητα 

υπερέβη το όριο του καθαρού κύκλου εργασιών ποσού 1.500.000 ευρώ το 2014 για 

πρώτη φορά, θα πρέπει και το 2015 να υπερβεί το εν λόγω όριο, ώστε να θεωρηθεί 

μικρή οντότητα (από πολύ μικρή) το έτος 2016. 
 

2.8 Σημειώνεται ότι βάσει της παρ. 10 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, οι 

κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές οντότητες που ανήκουν στο δημόσιο τομέα ή 

ελέγχονται από το δημόσιο ή τελούν υπό την εποπτεία του δημοσίου, όταν δεν 

εμπίπτουν στην εφαρμογή του άρθρου 156 του νόμου 4270/2014 για λογιστικούς 

σκοπούς, εντάσσονται στις «μεγάλες» οντότητες με την προϋπόθεση ότι δεν 

εμπίπτουν στις κατηγορίες οντοτήτων της παραγράφου 2(α), 2(β) ή 2(γ) του 

άρθρου 1 (ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ετερόρρυθμη κατά 

μετοχές εταιρεία, ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, ετερόρρυθμη εταιρεία, 



ομόρρυθμη εταιρεία, ατομική επιχείρηση, κλπ.). Όταν εμπίπτουν στην παράγραφο 

2(α), 2(β) ή 2(γ) του άρθρου 1 ακολουθούν τα κριτήρια αυτών των οντοτήτων. 

 

2.11 Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου ως «κύκλος εργασιών» 

θεωρείται αυτός που προέρχεται από τις συνήθεις δραστηριότητες της οντότητας, 

σύμφωνα με τον ορισμό του Παραρτήματος Α. Συνεπώς δεν περιλαμβάνονται στον 

κύκλο εργασιών επιχορηγήσεις, ασυνήθη έσοδα (π.χ. έσοδα από συναλλαγματικές 

διαφορές, πωλήσεις παγίων ή επενδύσεων), καθώς και φόροι, τέλη και δικαιώματα 

που εισπράττονται υπέρ τρίτων. Εννοείται ότι δεν εμπίπτουν στην έννοια του 

εσόδου η αξία αυτοπαραδόσεων και τα έσοδα που πραγματοποιούνται για 

λογαριασμό τρίτου. 
 

2.12 Αν η περίοδος (διαχειριστική χρήση ή φορολογικό έτος) είναι μικρότερη του 

12μήνου (πχ. έναρξη κατά τη διάρκεια της περιόδου), ο κύκλος εργασιών για την 

κατάταξη στις προαναφερόμενες κατηγορίες οντοτήτων βρίσκεται με αναγωγή σε 

ετήσια βάση. Διευκρινίζεται ότι χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών ή 

μεγαλύτερο λογίζεται ως μήνας, ενώ χρονικό διάστημα μικρότερο των 15 ημερών 

δεν λαμβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση που η οντότητα λειτούργησε στην πρώτη 

ετήσια περίοδο για χρονικό διάστημα μικρότερο των τεσσάρων μηνών, δεν γίνεται 

αναγωγή σε ετήσια βάση για το διάστημα αυτό. Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή η 

ένταξη σε κατηγορία γίνεται με βάση τις επόμενες δύο πλήρεις ετήσιες περιόδους. 
 

2.13 Σημειώνεται ότι τα κριτήρια μεγέθους του άρθρου 2 ισχύουν από 1η 

Ιανουαρίου 2015. Τα μεγέθη της επιχείρησης (κύκλος εργασιών, ενεργητικό και 

μέσος όρος προσωπικού) των δύο τελευταίων ετήσιων περιόδων πριν την 

εφαρμογή του παρόντος νόμου αποτελούν τη βάση για να κριθεί η ταξινόμηση της 

επιχείρησης βάσει μεγέθους του παρόντος νόμου. Συνεπώς, για την περίοδο του 

2015 το μέγεθος της οντότητας θα κριθεί με βάση τα νέα ποσοτικά κριτήρια και τα 

ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των ετών 2013 και 2014, όπως 

δημοσιεύθηκαν για εκείνα τα έτη. 
 

Αρθρο 3. Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία    

 

1. Η οντότητα τηρεί, ως μέρος του λογιστικού συστήματός της, αρχείο κάθε 

συναλλαγής και γεγονότος αυτής που πραγματοποιείται στη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράς, καθώς και των προκυπτόντων πάσης φύσεως εσόδων, κερδών, εξόδων, 

ζημιών, αγορών και πωλήσεων περιουσιακών στοιχείων, εκπτώσεων και 

επιστροφών, φόρων, τελών και των πάσης φύσεως εισφορών σε ασφαλιστικούς 

οργανισμούς.   

 

 

2. Το λογιστικό σύστημα της οντότητας παρακολουθεί σε αρχείο κάθε στοιχείο του 

ισολογισμού, καθώς και κάθε μεταβολή αυτού.   

 

 

3. Η τήρηση των αρχείων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου γίνεται με 



τρόπο ανάλογο του μεγέθους και της φύσης της οντότητας και σύμφωνα με τον 

παρόντα νόμο.   

 

 

4. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης τήρησης των αρχείων των παραγράφων 1 

και 2 του παρόντος άρθρου, το κριτήριο της σημαντικότητας της παρ. 5 του 

άρθρου 17 του παρόντος νόμου δεν έχει εφαρμογή.   

 

 

6. Τα λογιστικά αρχεία τηρούνται με ηλεκτρονικό ή χειρόγραφο τρόπο. Όταν στην 

τήρηση των αρχείων χρησιμοποιούνται συντομεύσεις ή σύμβολα, το νόημά τους 

ορίζεται με σαφήνεια.   

 

 

7. Τα λογιστικά στοιχεία (παραστατικά), συμπεριλαμβανομένων των τιμολογίων 

πώλησης, επιτρέπεται να συντάσσονται σε γλώσσα άλλη από την Ελληνική. Τα 

λογιστικά βιβλία (αρχεία) τηρούνται στην Ελληνική γλώσσα.   

 

 

10. Όταν η οντότητα συντάσσει ισολογισμό, χρησιμοποιεί ένα κατάλληλο 

διπλογραφικό σύστημα για την παρακολούθηση των στοιχείων των παραγράφων 1 

και 2 του παρόντος άρθρου και τηρεί:   

 

α) Αρχείο στο οποίο καταχωρείται αναλυτικά κάθε συναλλαγή και γεγονός 

(ημερολόγιο).  

  

β) Αρχείο με τις μεταβολές κάθε τηρούμενου λογαριασμού (αναλυτικό καθολικό).  

  

γ) Σύστημα συγκέντρωσης του αθροίσματος των αυξήσεων και μειώσεων 

(χρεώσεων και πιστώσεων), καθώς και το υπόλοιπο κάθε τηρούμενου λογαριασμού 

(ισοζύγιο).   

 

 

 

11. Η οντότητα της παρ. 2(γ) του άρθρου 1 που εμπίπτει στην κατηγορία των πολύ 

μικρών οντοτήτων και επιλέγει, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, να καταρτίσει τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της παρ. 8 του άρθρου 16 δύναται να μην 

τηρήσει τα αρχεία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.   

 

 

12. Όταν, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις αυτού του νόμου, η οντότητα δεν συντάσσει 

ισολογισμό, δύναται, αντί του λογιστικού συστήματος της παραγράφου 10, να 

χρησιμοποιεί ένα κατάλληλο απλογραφικό λογιστικό σύστημα (βιβλία εσόδων – 

εξόδων) για την παρακολούθηση των στοιχείων της παραγράφου 1 του παρόντος 

άρθρου, τα οποία συμπεριλαμβάνουν:   

 

α) Τα πάσης φύσεως έσοδα διακεκριμένα σε έσοδα από πώληση εμπορευμάτων, 

από πώληση προϊόντων, από παροχή υπηρεσιών και λοιπά έσοδα.   



 

β) Τα πάσης φύσεως κέρδη.   

 

γ) Τις πάσης φύσεως αγορές περιουσιακών στοιχείων, διακεκριμένα σε αγορές 

εμπορευμάτων, υλικών (πρώτων ή βοηθητικών υλών), παγίων και αγορές λοιπών 

περιουσιακών στοιχείων.  

  

δ) Τα πάσης φύσεως έξοδα, διακεκριμένα σε αμοιβές προσωπικού 

συμπεριλαμβανομένων εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, αποσβέσεις, 

έξοδα από τη λήψη λοιπών υπηρεσιών και λοιπά έξοδα. 

   

ε) Τις πάσης φύσεως ζημίες.   

 

στ) Τους πάσης φύσεως φόρους και τέλη, ξεχωριστά κατά είδος.   

 

 

  

ΕΡΜΗΝΕΙΑ : 

 

Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία  

 

 

Παράγραφος 1 (περί λογιστικού συστήματος και λογιστικών αρχείων) 
 

3.1.1 Το λογιστικό σύστημα μιας οντότητας περιλαμβάνει τα διάφορα λογιστικά αρχεία 

αλλά και τις διαδικασίες και μεθόδους για την καταχώρηση των σχετικών συναλλαγών 

και γεγονότων, καθώς και για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Τα λογιστικά αρχεία περιλαμβάνουν τόσο τα τηρούμενα «λογιστικά αρχεία 

(βιβλία)» όσο και τα «λογιστικά στοιχεία» (παραστατικά). Σημειώνεται ότι όπου σε 

άλλους νόμους γίνεται χρήση του όρου «Βιβλία και στοιχεία» ο όρος αυτός αναφέρεται 

στα λογιστικά αρχεία (λογιστικά βιβλία και λογιστικά στοιχεία) του παρόντος νόμου. 

 

3.1.2 Τα λογιστικά αρχεία είναι τα ηλεκτρονικά ή φυσικά μέσα, στα οποία περιέχονται 

πληροφορίες αναγκαίες για την κατάρτιση και τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. Τα λογιστικά αρχεία περιλαμβάνουν βάσεις πρωτογενών 

πληροφοριακών δεδομένων, παραστατικά των συναλλαγών και γεγονότων (λογιστικά 

στοιχεία), και άλλα λογιστικά αρχεία (λογιστικά βιβλία) στα οποία καταχωρούνται 

δεδομένα των συναλλαγών και γεγονότων. Ενδεικτικά παραδείγματα λογιστικών 

αρχείων είναι: 

 

α) οι βάσεις δεδομένων ενός συστήματος πληροφορικής και οι αναλυτικές και 

συγκεντρωτικές αναφορές που παράγει, όπως τα κλασικά λογιστικά βιβλία 

(ημερολόγια, αναλυτικά και συγκεντρωτικά καθολικά και αναλυτικές απογραφές 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων), 

 

β) οι τεχνικές προδιαγραφές που χρησιμοποιεί μια βιοτεχνική ή βιομηχανική επιχείρηση 

για την παραγωγή των προϊόντων και των υπηρεσιών της, 

 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4308/year/2014/article/3/paragraph/1
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4308/year/2014/article/3/paragraph/1


γ) αρχεία στα οποία παρακολουθούνται τα αποθέματα και οι κινήσεις τους κατά 

ποσότητα ή και αξία, 

 

δ) τα κοστολογικά δεδομένα μιας περιόδου στα οποία αποτυπώνεται η συγκέντρωση 

του κόστους και η κατανομή της στους τελικούς φορείς (προϊόντα και υπηρεσίες), 

 

ε) αναλυτικά υπολογιστικά φύλλα σε οποιαδήποτε μορφή, στα οποία γίνεται 

επεξεργασία δεδομένων για παραγωγή στοιχείων προς αυτούσια χρήση ή περαιτέρω 

επεξεργασία, 

 

στ) μισθοδοτικές καταστάσεις και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται για τη σύνταξή τους, 

όπως παρουσιολόγια και πίνακες εγκεκριμένων μισθών και παροχών, 

 

ζ) τα παντός είδους τηρούμενα πρακτικά των διαφόρων οργάνων διοίκησης της 

οντότητας, 

 

η) τα στοιχεία (παραστατικά) που εκδίδει μια οντότητα τα οποία συνοδεύουν τη 

διακίνηση των αποθεμάτων της, 

 

θ) τα τιμολόγια και οι αποδείξεις λιανικής πώλησης που εκδίδει η οντότητα, ή τρίτος 

για λογαριασμό της, για την πώληση αγαθών και υπηρεσιών, 

 

ι) τα στοιχεία που εκδίδονται για την πληρωμή ή την είσπραξη χρημάτων και 

χρεογράφων, 

 

ια) τα στοιχεία (παραστατικά) που λαμβάνει η οντότητα από τρίτους στα πλαίσια της 

λειτουργίας της, όπως στοιχεία διακίνησης αγαθών, τιμολόγια αγοράς, στοιχεία 

πληρωμών και εισπράξεων και αντίγραφα κίνησης λογαριασμών, 

 

ιβ) οι παντός είδους συμβάσεις στις οποίες υπεισέρχεται η οντότητα στα πλαίσια της 

λειτουργίας της, 

 

ιγ) τα παντός είδους έγγραφα για την επικοινωνία με το προσωπικό της και τους 

τρίτους, περιλαμβανομένων των φορολογικών ασφαλιστικών και λοιπών εποπτικών και 

ρυθμιστικών αρχών, 

 

ιδ) έγγραφα συντασσόμενα για κάλυψη υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη 

φορολογική (π.χ. δηλώσεις Φ.Π.Α) ή άλλη νομοθεσία. 

 

3.1.3 Τα λογιστικά βιβλία, άλλα πρωτογενή ή δευτερογενή αρχεία και παραστατικά, 

όπου συντρέχει περίπτωση, υποστηρίζουν τις συντασσόμενες λογιστικές καταστάσεις. 

 

Παράγραφος 3 
 

3.3.1 Εισάγεται η αρχή ότι το λογιστικό σύστημα (μέθοδοι, διαδικασίες και λογιστικά 

αρχεία) προσαρμόζονται ανάλογα με το μέγεθος και τη φύση (συμπεριλαμβανομένης 

της πολυπλοκότητας) της οντότητας. 

 



Παράγραφος 4 
 

3.4.1 Στα λογιστικά αρχεία καταχωρείται κάθε συναλλαγή και γεγονός της 

οντότητας, ανεξάρτητα από την αξία. Δηλαδή, η έννοια του σημαντικού μεγέθους 

δεν έχει εφαρμογή στην καταχώρηση των επιπτώσεων των συναλλαγών και των 

γεγονότων. Συνεπώς, η οντότητα πρέπει να καταχωρεί στο λογιστικό της σύστημα 

τις επιπτώσεις όλων των συναλλαγών και όλων των γεγονότων και δεν δύναται να 

επικαλείται το ασήμαντο ποσό αυτών για να αιτιολογήσει μη καταχώρηση. 
 

 

Ενδεικτικά, διπλογραφικό λογιστικό σύστημα εφαρμόζουν: 

 

α) ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ και οι Ετερόρρυθμες κατά μετοχές εταιρείες, 

 

β) ΟΕ και ΕΕ των οποίων όλα τα άμεσα ή έμμεσα μέλη είναι είτε οντότητες της 

περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1, είτε άλλες οντότητες συγκρίσιμου νομικού τύπου 

με τις οντότητες της περίπτωσης αυτής, δηλαδή έχουν περιορισμένη ευθύνη, 

 

γ) Οι οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014, δηλαδή οι 

ΟΕ, ΕΕ, οι ατομικές επιχειρήσεις, οι αστικές εταιρείες κερδοσκοπικού ή μη 

χαρακτήρα, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, οι δικηγορικές εταιρίες, οι κοινοπραξίες 

κ.λπ. με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 1.500.000 ευρώ, 
 

δ) Τα μη κερδοσκοπικά Ν.Π.Ι.Δ. (σωματεία, σύλλογοι, ενώσεις προσώπων κ.λπ.,) 

εφόσον αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, με κύκλο 

εργασιών μεγαλύτερο από 1.500.000 ευρώ (οντότητες της παραγράφου 2(γ) του 

άρθρου 1 του Ν. 4308/2014), 
 

ε) Ο πρατηριούχος υγρών καυσίμων και ο πωλητής πετρελαίου θέρμανσης 

(οντότητα της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014, δηλαδή ΟΕ, ΕΕ, 

ατομική επιχείρηση) με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 8.000.000 ευρώ, 

 

στ) Κερδοσκοπικές ή μη οντότητες που ανήκουν στο Δημόσιο ή ελέγχονται από 

αυτό ή τελούν υπό την εποπτεία αυτού (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ.), οι οποίες δεν 

εμπίπτουν στην εφαρμογή του άρθρου 156 του Ν. 4270/2014 (Λογιστικό Σχέδιο 

Γενικής Κυβέρνησης), 

 

ζ) Οι συνεταιρισμοί και κάθε οντότητα που υποχρεούνται σε σύνταξη ισολογισμού 

από άλλη νομοθεσία. 
 

Παράγραφος 11 

 

3.11.1 Η διάταξη ορίζει ότι η πολύ μικρή οντότητα (καθαρός κύκλος εργασιών 

μέχρι 1.500.000 ευρώ) της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 (ετερόρρυθμη εταιρεία, 

ομόρρυθμη εταιρεία, ατομική επιχείρηση, κλπ), η οποία σύμφωνα με το νόμο 

επιλέγει να συντάξει μόνο (συνοπτική) Κατάσταση Αποτελεσμάτων του 

υποδείγματος Β.6, δύναται να μην παρακολουθεί (απαλλαγή) τα στοιχεία 

ισολογισμού και μεταβολές αυτών (όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 του 



παρόντος άρθρου), αλλά μόνο τα στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων που 

περιγράφονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.  

 

Την ίδια δυνατότητα έχει και η οντότητα της παραγράφου 11 του άρθρου 30 

(πρατήρια καυσίμων και πωλητές πετρελαίου θέρμανσης με καθαρό κύκλο 

εργασιών μέχρι 8.000.000 ευρώ).  

 

Σημειώνεται ότι οι οντότητες αυτές υπόκεινται στις ρυθμίσεις του άρθρου 4 του 

παρόντος νόμου και έχουν υποχρέωση τήρησης ορισμένων αρχείων, από τα 

αναφερόμενα σε εκείνο το άρθρο. 
 

3.12.9 Συνοπτικά, απλογραφικό λογιστικό σύστημα εφαρμόζουν οι πολύ μικρές 

οντότητες της παρ. 2γ του άρθρου 1 που δεν συντάσσουν ισολογισμό. Ενδεικτικά: 

 

α) Οι ομόρρυθμες εταιρείες, οι ετερόρρυθμες εταιρείες, οι ατομικές επιχειρήσεις, 

οι αστικές εταιρείες κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, οι κοινωνίες αστικού 

δικαίου, οι δικηγορικές εταιρίες, οι κοινοπραξίες, καθώς και οποιαδήποτε άλλη 

οντότητα του ιδιωτικού τομέα, που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική 

δραστηριότητα, με κύκλο εργασιών μέχρι και 1.500.000 ευρώ (οντότητες της 

παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014). 

 

γ) Τα μη κερδοσκοπικά Ν.Π.Ι.Δ. (σωματεία, σύλλογοι, ενώσεις προσώπων κ.λπ.), 

εφόσον αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, με κύκλο 

εργασιών μέχρι και 1.500.000 ευρώ. 

 

δ) Ειδικώς, οι παρακάτω οντότητες οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παραγράφου 13 του άρθρου 30 του παρόντος νόμου συντάσσουν μόνο συνοπτική 

κατάσταση αποτελεσμάτων, ανεξαρτήτως μεγέθους: 

 

δ1) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στην Ελλάδα με βάση του 

νόμους 89/1967 (ΦΕΚ Α’ 132) και 378/1968 (ΦΕΚ Α’ 82), όπως επίσης και κάθε 

επιχείρηση που έχει υπαχθεί στους ίδιους νόμους. Οίκοθεν νοείται ότι οποιαδήποτε 

αναφορά στον Α.Ν. 89/1967 καταλαμβάνει και το Ν. 27/1975 (ΦΕΚ 

 

Α 77), όπως άλλωστε προκύπτει και από τη διάταξη του άρθρου 34 του Ν. 

3427/2005 (ΦΕΚ Α 312). 

 

δ2) Τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών αεροπορικών επιχειρήσεων που 

λειτουργούν στην Ελλάδα, εφόσον, σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική 

νομοθεσία, απαλλάσσονται από φόρο εισοδήματος. 
 

δ3) Ο εκμεταλλευτής πλοίου δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του Ν. 27/1975. 

 

3.12.10 Σημειώνεται ότι οι ατομικές επιχειρήσεις, οι οποίες με τις διατάξεις του 

Κ.Φ.Α.Σ. απαλλάσσονταν από τη τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων 

λιανικής λόγω ύψους ακαθαρίστων εσόδων της προηγούμενης διαχειριστικής 

περιόδου (όριο 5.000 ευρώ), εφεξής απαλλάσσονται μόνο από την τήρηση 

λογιστικών βιβλίων, σύμφωνα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 



Εσόδων. Οι οντότητες αυτές υποχρεούνται, για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος, 

σε έκδοση στοιχείων λιανικής, χωρίς ωστόσο να απαιτείται η χρήση φορολογικού 

ηλεκτρονικού μηχανισμού. 
 

Λοιπές επεξηγήσεις 

 

3.1 Από τις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν προκύπτει υποχρέωση τήρησης 

ιδιαίτερων λογιστικών αρχείων για τα υποκαταστήματα. Η λογιστική 

παρακολούθηση των υποκαταστημάτων μπορεί να διενεργείται από το λογιστικό 

σύστημα της οντότητας σύμφωνα με τις καθιερωμένες λογιστικές πρακτικές. 

 

3.2 Δαπάνες που πραγματοποιούνται από ιδρυτή οντότητας πριν από τη σύστασή 

της στο όνομά του αλλά ρητά και τεκμηριωμένα για λογαριασμό της, 

μεταφέρονται στα αρχεία της οντότητας μετά τη σύστασή της. 
 

3.3 Επί προαιρετικής ένταξης στο διπλογραφικό σύστημα, η οντότητα δύναται να 

επανέλθει στο απλογραφικό οποτεδήποτε και χωρίς κανένα περιορισμό. Ωστόσο, 

διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η αλλαγή λογιστικού συστήματος στη διάρκεια 

μιας ετήσιας (διαχειριστικής) περιόδου (φορολογικό έτος). 

 

3.4 Η τήρηση τόσο του απλογραφικού όσο και του διπλογραφικού συστήματος 

γίνεται σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τη θεμελιώδη αρχή του δεδουλευμένου 

(accrual assumption) κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του παρόντος νόμου. 

Δηλαδή,αναγνωρίζονται και καταχωρούνται οι επιπτώσεις των συναλλαγών και 

γεγονότων όταν προκύπτουν και όχι όταν διακανονίζονται ταμειακά. 
 

Αρθρο 4. Άλλα λογιστικά αρχεία    

 

1. Η οντότητα τηρεί κατά περίπτωση, πέραν των αρχείων του άρθρου 3, τα αρχεία 

(βιβλία) που περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους, με ημερομηνία αναφοράς την 

ημερομηνία τέλους της περιόδου αναφοράς (ημερομηνία του ισολογισμού). 

 

 

2. Αρχείο ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Στο αρχείο 

αυτό, με τήρηση αναλυτικής μερίδας, παρακολουθείται η αξία κτήσης κατά την 

αρχική αναγνώριση, καθώς και κάθε επακόλουθη μεταβολή, δηλαδή προσθήκη, 

αναπροσαρμογή, απομείωση, διαγραφή και απόσβεση επί του παγίου, με ένδειξη 

των σωρευτικών ποσών και των ποσών που αφορούν την περίοδο αναφοράς. Στο 

αρχείο αυτό παρακολουθούνται και τα πλήρως αποσβεσμένα πάγια τα οποία 

εξακολουθούν να πληρούν τον ορισμό του παγίου περιουσιακού στοιχείου, είτε 

εξακολουθούν να είναι σε λειτουργία είτε όχι.   
 

 

3. Αρχείο επενδύσεων σε χρεωστικούς τίτλους, τίτλους καθαρής θέσης και λοιπούς 

τίτλους. Στο αρχείο αυτό καταχωρούνται κατά τίτλο τα υπάρχοντα στοιχεία με 

σύντομη περιγραφή και αναφορά της ποσότητας και της λογιστικής αξίας τους.   



 

 

4. Αρχείο ιδιόκτητων αποθεμάτων: Στο αρχείο αυτό καταχωρούνται:  

  

α) Τα ποσοτικά δεδομένα της φυσικής απογραφής (σύντομη περιγραφή είδους, 

μονάδα μέτρησης και ποσότητα), κατά είδος και διακεκριμένα για κάθε 

αποθηκευτικό χώρο.  

  

β) Η κατά μονάδα αξία επιμέτρησης, καθώς και η συνολική αξία επιμέτρησης του 

κάθε είδους. 

   

γ) Ο προσδιορισμός της ποσότητας των αποθεμάτων δύναται να γίνεται με έμμεσες 

τεχνικές που είναι αξιόπιστες και κατάλληλα τεκμηριωμένες.   

 

δ) Αναλώσιμα υλικά αγαθά που δεν είναι σημαντικά μπορούν να μην 

απογράφονται.   

 

 

 

5. Αρχείο αποθεμάτων τρίτων. Η οντότητα που έχει στην κατοχή της αποθέματα 

κυριότητας άλλης οντότητας τηρεί αρχείο στο οποίο καταγράφονται αναλυτικά τα 

σχετικά αποθέματα, κατά είδος και ποσότητα και διακεκριμένα κατά 

αποθηκευτικό χώρο, σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ και γ΄ της παραγράφου 4 του 

παρόντος άρθρου.   

 

6. Αρχείο λοιπών περιουσιακών στοιχείων. Στο αρχείο αυτό καταχωρούνται 

αναλυτικά κατά είδος τα υπάρχοντα λοιπά περιουσιακά στοιχεία, με σύντομη 

περιγραφή και αναφορά της ποσότητας, όπου συντρέχει περίπτωση, και της 

λογιστικής τους αξίας.   

 

 

7. Αρχείο λογαριασμών καθαρής θέσης. Στο αρχείο αυτό καταχωρούνται 

αναλυτικά κατά είδος οι λογαριασμοί καθαρής θέσης.   

 

 

8. Αρχείο λογαριασμών υποχρεώσεων. Στο αρχείο αυτό καταχωρούνται αναλυτικά 

κατά είδος οι υποχρεώσεις, με αναφορά της ποσότητας (όταν συντρέχει 

περίπτωση) και της λογιστικής τους αξίας.   

 

 

9. Αρχείο περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα. Στο αρχείο 

αυτό παρακολουθείται η ποσότητα των μονάδων του ξένου νομίσματος για τα 

επιμέρους περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που εκφράζονται στο νόμισμα 

αυτό.   

 

 

10. Οι πληροφορίες που απαιτούνται από το παρόν άρθρο δύναται να παρέχονται 



από άλλα αρχεία που τηρεί η οντότητα ή από συνδυασμό αρχείων.   
 

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ : 

 

 

Άλλα λογιστικά αρχεία  
 

 

Λοιπές επεξηγήσεις 

 

4.01 Σημειώνεται ότι οι οντότητες της περίπτωσης 2(γ) του άρθρου 1 που, 

σύμφωνα με το νόμο, συντάσσουν μόνο κατάσταση αποτελεσμάτων 

(απαλλασσόμενες από την υποχρέωση σύνταξης ισολογισμού), δεν έχουν 

υποχρέωση τήρησης των αρχείων των παραγράφων 6 (Αρχείο λοιπών 

περιουσιακών στοιχείων), 7 (Αρχείο λογαριασμών καθαρής θέσης) και 8 (Αρχείο 

λογαριασμών υποχρεώσεων) του παρόντος άρθρου. 

 

Αρθρο 5. Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος    

 

5. Κάθε συναλλαγή και γεγονός που αφορά την οντότητα τεκμηριώνεται με 

κατάλληλα παραστατικά (τεκμήρια). Τα παραστατικά αυτά εκδίδονται είτε από 

την οντότητα είτε από τους συναλλασσόμενους με αυτήν είτε από τρίτους, σε 

έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο αυτόν. Τα 

παραστατικά αναφέρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ασφαλή 

ταυτοποίηση κάθε μίας συναλλαγής ή γεγονότος, και σε κάθε περίπτωση όσα 

ορίζει ο παρών νόμος.   

 

 

6. Ο συναλλασσόμενος με την οντότητα ή το τρίτο μέρος που εκδίδει παραστατικά 

της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου για λογαριασμό της οντότητας, οφείλει να 

αποστέλλει στην οντότητα τα εκδιδόμενα παραστατικά ή κατ’ ελάχιστον όλες τις 

απαιτούμενες πληροφορίες, σε επαρκή χρόνο για την εκπλήρωση κάθε νόμιμης 

υποχρέωσης και από τα δύο μέρη.   

 

 

18. Η οντότητα μπορεί να αναθέτει σε τρίτο πρόσωπο (εξωτερικός λογιστής) την 

τήρηση μέρους ή του συνόλου του λογιστικού της συστήματος ή τη σύνταξη των 

χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. Η ανάθεση της τήρησης του λογιστικού 

συστήματος ή της κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε τρίτο 

πρόσωπο δεν απαλλάσσει τη διοίκηση της οντότητας από τη σχετική ευθύνη που 

προκύπτει, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο ή εν γένει την κείμενη νομοθεσία, για τα 

λογιστικά αρχεία και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.   

 

19. Όταν η οντότητα χρησιμοποιεί τρίτο πρόσωπο για την εκπλήρωση οποιασδήποτε 

υποχρέωσης που προκύπτει από τον παρόντα νόμο, το τρίτο μέρος έχει, στην 



περίπτωση οποιουδήποτε ελέγχου τις ίδιες υποχρεώσεις συνεργασίας με το ελεγκτικό 

όργανο (ελεγκτής) όπως ή οντότητα. Μη συνεργασία του τρίτου μέρους με το 

ελεγκτικό όργανο δεν απαλλάσσει την οντότητα από οποιαδήποτε υποχρέωση 

προβλέπεται από τον παρόντα νόμο.   

 

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ : 

 

Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος  

 

Παράγραφος 5 

 

5.5.1 Η παράγραφος αυτή καθιερώνει τη γενική υποχρέωση της οντότητας να 

τεκμηριώνει επαρκώς με κατάλληλα παραστατικά (τεκμήρια) κάθε συναλλαγή ή 

γεγονός που καταχωρείται στα λογιστικά της αρχεία (βιβλία). 

 

Παράγραφος 7 
 

5.7.1 Η παράγραφος αυτή αναθέτει στην διοίκηση της οντότητας τη θέση σε λειτουργία 

κατάλληλων δικλίδων αναφορικά με την τεκμηρίωση των συναλλαγών και τη 

δυνατότητα συσχέτισης των συναλλαγών με τα λογιστικά αρχεία και τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Περαιτέρω, η ίδια παράγραφος απαιτεί τη θέση σε 

λειτουργία δικλίδων με στόχο την εύλογη διασφάλιση της αυθεντικότητας των 

παραστατικών των συναλλαγών και την ακεραιότητα του περιεχομένου τους, με σκοπό 

την επιβεβαίωση της προέλευσής τους και την τεκμηρίωση της συναλλαγής. 

 

5.7.2 Με τον όρο «ακεραιότητα του περιεχομένου» νοείται ότι το περιεχόμενο ενός 

παραστατικού (λογιστικού στοιχείου, π.χ. τιμολογίου) δεν έχει αλλοιωθεί, σε σχέση με 

ό,τι προδιαγράφει ο παρών νόμος ή με ό,τι καθορίσθηκε από τον εκδότη του εν λόγω 

παραστατικού. Η προέλευση του παραστατικού αναφέρεται στη διασφάλιση της 

ταυτότητας του εκδότη του παραστατικού ή του προμηθευτή αναλόγως. Πλήρεις 

ορισμοί αυτών των εννοιών παρατίθενται στο Παράρτημα Α (Γλωσσάριο όρων). 

 

5.7.3 Από τη διάταξη της περίπτωσης (β) της παραγράφου 7 προκύπτει ότι τα διάφορα 

έσοδα και έξοδα της οντότητας δύνανται να καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία του 

απλογραφικού λογιστικού συστήματος ή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος 

(ημερολόγιο, καθολικό) με συγκεντρωτική εγγραφή, εφόσον ανάλυση (απαιτούμενες 

αναλυτικές πληροφορίες) προκύπτει από άλλα τηρούμενα βοηθητικά αρχεία, 

καταστάσεις, κλπ. της οντότητας, και με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η 

δυνατότητα διενέργειας οποιουδήποτε ελέγχου με αποτελεσματικό τρόπο. 

 

5.7.4 Ιδιαίτερα, για τις πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 

που χρησιμοποιούν απλογραφικό σύστημα, από το συνδυασμό των διατάξεων του 

άρθρου αυτού και των διατάξεων του άρθρου 12 προκύπτει ότι για τις λιανικές 

πωλήσεις με τη χρήση φορολογικών μηχανισμών (παράγραφοι 8 και 9 του άρθρου 

12) η σχετική καταχώρηση στα λογιστικά βιβλία δύναται να διενεργείται με μία 

εγγραφή κατά περίοδο (τρίμηνο) και το σχετικό ποσό θα προκύπτει ως η διαφορά 

του σωρευτικού αθροίσματος πωλήσεων του μηχανισμού κατά την έναρξη και τη 



λήξη της περιόδου (μήνας ή τρίμηνο, κατά περίπτωση). 
 

 

 

Παράγραφος 14 

 

5.14.1 Η παράγραφος αυτή ορίζει ότι, για τις ανάγκες αυτού του νόμου, τα 

τηρούμενα λογιστικά αρχεία (βιβλία και παραστατικά) πρέπει να είναι διαθέσιμα 

στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα εντός ευλόγου χρονικού περιθωρίου. Σημειώνεται 

ότι άλλα νομοθετήματα δύναται να ρυθμίζουν με διαφορετικό τρόπο το θέμα της 

πρόσβασης στα λογιστικά αρχεία (σχετικές και οι διατάξεις των άρθρων 14 και 24 

του Ν. 4174/2013). 
 

 

Αρθρο 6. Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων  

 

1. Η ενημέρωση των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) γίνεται ως εξής: 

 

α) Όταν η οντότητα συντάσσει ισολογισμό, η ενημέρωση για τα εκδιδόμενα ή 

λαμβανόμενα παραστατικά του κάθε μήνα γίνεται το αργότερο μέχρι το τέλος του 

επόμενου μήνα. 

   

β) Όταν η οντότητα δεν συντάσσει ισολογισμό, η ενημέρωση για τα εκδιδόμενα ή 

λαμβανόμενα παραστατικά του κάθε ημερολογιακού τριμήνου γίνεται το αργότερο 

μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λήξη του τριμήνου. 

   

γ) Σε κάθε περίπτωση, η ενημέρωση γίνεται εντός του απαιτούμενου χρόνου για 

την έγκαιρη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.   
 

 

 

2. Ο προσδιορισμός της ποσότητας αποθεμάτων, όπου συντρέχει περίπτωση, 

διενεργείται σε κατάλληλο χρόνο που διασφαλίζει την αξιοπιστία των δεδομένων 

σε σχέση με την ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

της οντότητας.   

 

 

3. Η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου 

ολοκληρώνεται στο συντομότερο χρόνο από:  

  

α) έξι μήνες από τη λήξη της περιόδου ή  

  

β) το χρονικό όριο που επιτρέπει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που τίθενται 

από τη φορολογική ή άλλη νομοθεσία της χώρας.   

 

 



Αρθρο 7. Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων   

 

1. Το σύνολο των λογιστικών αρχείων που η οντότητα τηρεί, σύμφωνα με τις 

διατάξεις αυτού του νόμου διαφυλάσσονται για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 

από: 

   

α) Πέντε (5) έτη από τη λήξη της περιόδου.  

  

β) Το χρόνο που ορίζεται από άλλη νομοθεσία.   
 

 

 

2. Τα λογιστικά αρχεία μπορούν να διαφυλάσσονται σε οποιαδήποτε μορφή, 

εφόσον υπάρχει σύστημα αναζήτησης, εμφάνισης και εκτύπωσης ή αναπαραγωγής 

αυτών, για τη διευκόλυνση οποιουδήποτε ελέγχου.   
 

 

3. Ειδικά για κάθε τιμολόγιο, διαφυλάσσονται επιπλέον τα δεδομένα που διασφαλίζουν 

την αυθεντικότητα και την ακεραιότητα του περιεχομένου του, σύμφωνα με τις 

παραγράφους (1) και (2) του παρόντος άρθρου.   

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ : 

Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων 
 

Παράγραφος 1 

 

7.1.1 Η παράγραφος αυτή αναφέρεται στις προθεσμίες φύλαξης των λογιστικών 

αρχείων. 

 

71.2 Από τις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν ορίζεται ο τόπος τήρησης και 

διαφύλαξης των βιβλίων και των στοιχείων. Συνεπώς αυτά μπορούν να τηρούνται 

και να φυλάσσονται οπουδήποτε, ακόμη και κατά την διάρκεια της περιόδου που 

αφορούν, με την προϋπόθεση να επιδεικνύονται και να δίνονται στον έλεγχο όταν 

αυτά ζητηθούν, εντός ευλόγου χρόνου. Σημειώνεται ωστόσο ότι άλλα 

νομοθετήματα δύναται να ρυθμίζουν με διαφορετικό τρόπο το θέμα της 

διαφύλαξης των βιβλίων και των στοιχείων (σχετικές και οι διατάξεις του της παρ. 

2 του άρθρου 13 του Ν. 4174/2013). 

 

Παράγραφος 2 

 

7.2.1 Η παράγραφος αυτή παρέχει τη δυνατότητα διαφύλαξης σε οποιαδήποτε 

μορφή (έντυπη ή ηλεκτρονική) των τηρούμενων λογιστικών αρχείων (βιβλίων και 

στοιχείων), ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησης αυτών (χειρόγραφα ή 

μηχανογραφικά). 

 

7.2.2 Παρέχεται η δυνατότητα, για τους σκοπούς αυτού του νόμου, αρχεία που 



αρχικά δημιουργούνται σε έντυπη μορφή να ψηφιοποιούνται και να φυλάσσονται 

στη νέα μορφή ακόμα και κατά τη διάρκεια της εκάστοτε τρέχουσας περιόδου. 

 

7.2.3 Η δυνατότητα διαφύλαξης των λογιστικών αρχείων σε ηλεκτρονικά μέσα, 

κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο αυτή, παρέχεται για το σύνολο των 

τηρούμενων, εκδιδόμενων και λαμβανόμενων λογιστικών αρχείων (βιβλίων και 

παραστατικών κατά περίπτωση, μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014.  

 

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται επίσης και για τα παραστατικά (στοιχεία) με 

ημερομηνία έκδοσης πριν την 1/1/2015 αλλά δεν παρέχεται για τα τηρούμενα μέχρι 

31 Δεκεμβρίου 2014 βιβλία. 

 

 

Αρθρο 8. Τιμολόγιο πώλησης  

 

1. Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτόν το νόμο 

οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών, εντός της χώρας ή 

άλλης χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή προς άλλη χώρα, καθώς και σε 

κάθε περίπτωση συναλλαγής που υπόκειται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας 

(Φ.Π.Α.), βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. 

 

 

2. Κάθε έγγραφο που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για το 

τιμολόγιο θεωρείται τιμολόγιο, με την προϋπόθεση ότι ο παραλήπτης των αγαθών 

ή υπηρεσιών που υπόκεινται σε τιμολόγηση αποδέχεται το έγγραφο αυτό.  

 

 

3. Κάθε έγγραφο ή μήνυμα που τροποποιεί και αναφέρεται ειδικά και 

αναμφισβήτητα σε ένα αρχικό τιμολόγιο, θεωρείται τιμολόγιο.   
 

 

 

4. Ο όρος «τιμολόγιο» μπορεί να υποκαθίσταται αναλόγως των καθιερωμένων 

πρακτικών σε διάφορους κλάδους της οικονομίας.   

 

 

 

5. Η οντότητα που πωλεί αγαθά ή υπηρεσίες έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι 

εκδίδεται τιμολόγιο για κάθε πώληση. Ο πωλητής αγαθών ή υπηρεσιών εκδίδει το 

τιμολόγιο πώλησης. Εναλλακτικά, ο πωλητής μπορεί με προηγούμενη συμφωνία 

να διασφαλίσει την έκδοση τιμολογίου από το λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών 

(αυτο-τιμολόγηση) ή από τρίτο πρόσωπο εξ ονόματος και για λογαριασμό του 

πωλητή. Η συμφωνία για έκδοση τιμολογίου από το λήπτη αγαθών ή υπηρεσιών ή 

από άλλο τρίτο πρόσωπο δεν απαλλάσσει την οντότητα από τη νόμιμη υποχρέωση 

να διασφαλίσει ότι θα εκδοθεί τιμολόγιο, καθώς και από κάθε σχετική ευθύνη.   

 



 

 

6. Πιστωτικό τιμολόγιο είναι το τιμολόγιο που εκδίδεται για κάθε περίπτωση 

εκπτώσεων, επιστροφών ή άλλων διαφορών.   

 

 

 

7. Τα εκδιδόμενα ή λαμβανόμενα τιμολόγια αποτελούν μέρος των λογιστικών 

αρχείων της οντότητας.  

 

 

8. Στην περίπτωση έκδοσης τιμολογίου από το λήπτη των αγαθών ή των 

υπηρεσιών (αυτo-τιμολόγηση) ή από τρίτο πρόσωπο εξ ονόματος και για 

λογαριασμό του πωλητή, ο εκδότης του τιμολογίου παρέχει όλες τις απαιτούμενες 

πληροφορίες για την τεκμηρίωση και καταχώρηση των σχετικών συναλλαγών από 

τον πωλητή, έγκαιρα για την εκπλήρωση υπ’ αυτού κάθε νόμιμης υποχρέωσης.   

 

9. Τo Δημόσιο, οι περιφέρειες, οι νομαρχίες, οι δήμοι και κοινότητες και οι λοιποί 

οργανισμοί δημοσίου δικαίου δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου για τις 

δραστηριότητες ή πράξεις, τις οποίες πραγματοποιούν ως δημόσια εξουσία, έστω 

και αν για αυτές τις δραστηριότητες ή πράξεις εισπράττουν δικαιώματα, τέλη, 

εισφορές ή άλλες επιβαρύνσεις. Η εξαίρεση αυτή παρέχεται με την προϋπόθεση ότι 

οι πράξεις αυτές δεν υπόκεινται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία και την Οδηγία 2006/112/ΕΚ.   

 

 

 

10. Οι οντότητες που υπόκεινται στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου όταν 

συναλλάσσονται ως αγοραστές με πρόσωπα μη υπόχρεα στην έκδοση τιμολογίου, 

εκδίδουν σχετικό παραστατικό προς τεκμηρίωση και αναγνώριση της συναλλαγής. 

 

 Το παραστατικό αυτό αναφέρει:  

  

α) Την ημερομηνία έκδοσης.   

 

β) Την επωνυμία, τη διεύθυνση και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του 

αντισυμβαλλόμενου. 

   

γ) Την ποσότητα και το είδος των παραδιδόμενων αγαθών ή την έκταση και το 

είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

  

δ) Την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ή ολοκληρώθηκε η 

παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών. 

   

ε) Την αξία μονάδας αγαθού ή υπηρεσίας, κατά περίπτωση, και το συνολικό ποσό 

της συναλλαγής.   

 

στ) Το είδος και το ποσό τυχόν φορολογικών επιβαρύνσεων.   



 

11. Οι οντότητες που υπόκεινται στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου όταν 

συναλλάσσονται ως αγοραστές με οντότητα που επίσης υπόκεινται σε αυτόν το 

νόμο και η οποία για οποιονδήποτε λόγο δεν εκδίδει τιμολόγιο πώλησης, 

υπόκεινται στην υποχρέωση της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου.   

 

 

 

12. Ο τρίτος που πωλεί αγαθά για λογαριασμό της οντότητας και εκδίδει το 

σχετικό παραστατικό πώλησης για λογαριασμό της, εκδίδει επίσης έγγραφο 

(εκκαθάριση), σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, για τις πωλήσεις για λογαριασμό 

της οντότητας. Το έγγραφο περιλαμβάνει τις απαιτούμενες πληροφορίες και 

αποστέλλεται από τον εκδότη στην οντότητα έγκαιρα, για την εκπλήρωση κάθε 

νόμιμης υποχρέωσης.   

 

 

 

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ : 

 

Τιμολόγιο πώλησης 
 

8.1 Οι ρυθμίσεις του κεφαλαίου αυτού ενσωματώνουν στο εσωτερικό δίκαιο τις 

σχετικές ρυθμίσεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ.  

 

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, δίνεται ο ορισμός της έννοιας του τιμολογίου, 

καθορίζεται η ευθύνη του πωλητή για την έκδοση τιμολογίου πώλησης και παρέχεται η 

δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου από άλλα πρόσωπα.  

 

Επίσης, παρέχεται απαλλαγή από την έκδοση τιμολογίου στο δημόσιο και λοιπούς 

οργανισμούς δημοσίου δικαίου, για δραστηριότητες ή πράξεις, που πραγματοποιούν ως 

δημόσια εξουσία, με την προϋπόθεση ότι οι πράξεις αυτές δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α.. 

Ακόμα, αντιμετωπίζονται ειδικά θέματα που αφορούν την τιμολόγηση (άρνηση 

έκδοσης τιμολογίου, τιμολόγηση στην περίπτωση μη υπόχρεου σε έκδοση τιμολογίου, 

πώληση αγαθών για λογαριασμό τρίτου).  

 

Τέλος, ορίζεται ότι τα εκδοθέντα ή ληφθέντα τιμολόγια, αποτελούν μέρος των 

λογιστικών αρχείων της οντότητας. 

 

8.2 Η έννοια της χονδρικής πώλησης αγαθών και υπηρεσιών δεν ορίζεται στις διατάξεις 

αυτές, προκύπτει όμως εξ αντιδιαστολής με την έννοια της λιανικής (ιδιώτες 

καταναλωτές). Συνεπώς, εκδίδεται τιμολόγιο, για πωλήσεις προς άλλη οντότητα που 

ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα ή το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα πρόσωπα ή αγρότες του ειδικού καθεστώτος του Φ.Π.Α. ή εξαγωγές ή 

γενικά πρόσωπα του άρθρου 1 του παρόντος νόμου. 

 

 



 

Παράγραφος 1 
 

8.1.1 Η παράγραφος αυτή, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/112/ΕΚ ορίζει με σαφήνεια 

ότι «τιμολόγιο» εκδίδεται για πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών και σε κάθε περίπτωση 

συναλλαγής που υπόκειται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). 

 

8.1.2 Για την είσπραξη αποζημιώσεων, επιδοτήσεων, οικονομικών ενισχύσεων, 

επιστροφών τόκων, εισφορών και λοιπών συναφών εσόδων, δεν προβλέπεται ή 

έκδοση τιμολογίου από την Οδηγία 2006/112/ΕΕ. Η συναλλαγή δύναται να 

τεκμηριώνεται από παραστατικό που εκδίδει ο χορηγών το σχετικό ποσό ή η 

τράπεζα που το καταβάλλει (π.χ. απόφαση επιχορήγησης, βεβαίωση από τον 

ΟΠΕΚΕΠΕ που περιλαμβάνει τα στοιχεία του δικαιούχου, το ποσό, την 

ημερομηνία ή άλλο ανάλογο στοιχείο). 
 

Παράγραφος 2 
 

8.2.1 Η απαιτούμενη αποδοχή (παράγραφος 2) του τιμολογίου πώλησης (ή 

έγγραφου που εξομοιώνεται με τιμολόγιο) εκ μέρους του παραλήπτη των αγαθών ή 

υπηρεσιών που υπόκεινται σε τιμολόγηση μπορεί να διενεργείται με κάθε 

πρόσφορο τρόπο, έγγραφο ή ηλεκτρονικό. Ενδεικτικά, η εξόφληση του τιμολογίου 

θεωρείται ως έμμεση αποδοχή αυτού. 
 

Παράγραφος 3 
 

8.3.1 Παράδειγμα τιμολογίου της παραγράφου 3 (έγγραφο ή μήνυμα που 

τροποποιεί και αναφέρεται ειδικά και αναμφισβήτητα σε ένα αρχικό τιμολόγιο) 

είναι η περίπτωση όπου εκδίδεται συμπληρωματικό / διορθωτικό τιμολόγιο για 

διόρθωση διαφορών αξίας που υπήρχαν στο αρχικά εκδοθέν τιμολόγιο (αναγραφή 

μικρότερης αξίας σε σχέση με την ορθή). 

 

Παράγραφος 4 
 

8.3.1 Παραδείγματα χρήσης διαφορετικής ονομασίας για τιμολόγια πώλησης λόγω 

καθιερωμένων πρακτικών σε διάφορους κλάδους της οικονομίας είναι οι 

λογαριασμοί, φορτωτικές, τραπεζικά, χρηματιστηριακά, ταχυδρομικά 

παραστατικά, παραστατικά που εκδίδονται στις περιπτώσεις είσπραξης 

ανταποδοτικών τελών και λοιπών συναφών δικαιωμάτων από το Δημόσιο, καθώς 

και λοιπά έγγραφα τα οποία περιλαμβάνουν τα στοιχεία του τιμολογίου. 

 

Παράγραφος 5 
 

8.5.1 Η παράγραφος αυτή ορίζει ότι η οντότητα που πωλεί αγαθά ή υπηρεσίες 

δύναται, αντί να εκδώσει η ίδια το σχετικό τιμολόγιο, να διασφαλίσει με 

προηγούμενη συμφωνία την έκδοσή του από το λήπτη των αγαθών ή των 

υπηρεσιών (αυτο-τιμολόγηση) ή από τρίτο πρόσωπο εξ’ ονόματος και για 

λογαριασμό της. Ωστόσο η σχετική συμφωνία δεν απαλλάσσει την οντότητα από 

τη νόμιμη υποχρέωση να διασφαλίσει ότι θα εκδοθεί τιμολόγιο καθώς και από 



κάθε σχετική ευθύνη. 
 

Παράγραφος 6 

 

8.6.1 Με την παράγραφο αυτή προβλέπεται η έκδοση πιστωτικού τιμολογίου για 

εκπτώσεις, επιστροφές ή άλλες διαφορές. Τέτοιες διαφορές μπορεί να είναι η 

διαπίστωση ελλειμμάτων κατά την αποστολή και παράδοση των αγαθών, 

λανθασμένου υπολογισμού αξίας, λανθασμένη αναγραφή επωνυμίας, εσφαλμένης 

χρέωσης Φ.Π.Α. επί του αρχικά εκδοθέντος τιμολογίου και τυχόν άλλες διαφορές, 

που έχουν σχέση και επηρεάζουν το περιεχόμενο του αρχικού τιμολογίου. 

Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση το πιστωτικό τιμολόγιο εκδίδεται από 

πωλητή των αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο 

για την έκδοση τιμολογίου. 

 

Παράγραφος 10 

 

8.10.1 Με την παράγραφο αυτή ρυθμίζεται η περίπτωση στην οποία οντότητα που 

υπόκεινται στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου συναλλάσσεται ως αγοραστής με 

πρόσωπα μη υπόχρεα στην έκδοση τιμολογίου. Για την περίπτωση αυτή η 

οντότητα αγοραστής υποχρεούται σε έκδοση σχετικού παραστατικού προς 

τεκμηρίωση της συναλλαγής. Το σχετικό παραστατικό αναφέρει: 
 

α) Την ημερομηνία έκδοσης. 

 

β) Την επωνυμία, τη διεύθυνση και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του 

αντισυμβαλλόμενου. 
 

γ) Την ποσότητα και το είδος των παραδιδόμενων αγαθών ή την έκταση και το 

είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 

δ) Την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ή ολοκληρώθηκε η 

παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών. 

 

ε) Την αξία μονάδας αγαθού ή υπηρεσίας, κατά περίπτωση, και το συνολικό ποσό 

της συναλλαγής. 

 

στ) Το είδος και το ποσό τυχόν φορολογικών επιβαρύνσεων. 

 

Σημειώνεται ότι από τη διάταξη δεν εισάγεται ειδική ονομασία για το σχετικό 

παραστατικό το οποίο δύναται να είναι ενδεικτικά, κάθε έγγραφη συμφωνία 

(συμφωνητικό), υπεύθυνη δήλωση, τιμολόγιο (αγοράς), «τίτλος κτήσης», απόδειξη 

δαπάνης, αρκεί να περιλαμβάνει όλα τα κατά τα ανωτέρω προαπαιτούμενα 

δεδομένα. Το σχετικό παραστατικό εκδίδεται στον καθοριζόμενο στο άρθρο 11 του 

παρόντος νόμου χρόνο έκδοσης. Σημειώνεται επίσης ότι ο αναφερόμενος όρος 

«έκταση» στην περίπτωση παροχής υπηρεσίας, μαζί με το σχετικό είδος, είναι 

προσδιοριστικοί παράγοντες της αξίας της υπηρεσίας. 

 

 



Παράγραφος 11 
 

8.11.1 Η παράγραφος αυτή ορίζει ότι η λύση της παραγράφου 10 ακολουθείται και 

στην περίπτωση που η οντότητα συναλλάσσεται ως αγοραστής με άλλη 

υποκείμενη στον παρόντα νόμο οντότητα, η οποία για οποιοδήποτε λόγο δεν 

εκδίδει τιμολόγιο πώλησης, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης άρνησης 

έκδοσης τιμολογίου για το σύνολο ή μέρος της συναλλαγής. 
 

Αρθρο 9. Περιεχόμενο τιμολογίου  

 

1. Το τιμολόγιο φέρει υποχρεωτικά τις ακόλουθες ενδείξεις:   

 

α) Την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.  

  

β) Τον αύξοντα αριθμό για μία ή περισσότερες σειρές τιμολογίων, ο οποίος 

χαρακτηρίζει το τιμολόγιο με μοναδικό τρόπο. 

   

γ) Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), με βάση τον οποίο ο πωλητής 

πραγματοποίησε την παράδοση των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών.   

 

δ) Τον Α.Φ.Μ. του πελάτη, με βάση τον οποίο έλαβε χώρα η παράδοση των 

αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών.   

 

ε) Την πλήρη επωνυμία και την πλήρη διεύθυνση του πωλητή και του πελάτη που 

αποκτά τα αγαθά ή λαμβάνει τις υπηρεσίες.   

 

στ) Την ποσότητα και το είδος των παραδιδόμενων αγαθών ή την έκταση και το 

είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών, εκτός εάν η έκταση και το είδος των 

παρεχόμενων υπηρεσιών προκύπτει από άλλα έγγραφα στα οποία παραπέμπει το 

τιμολόγιο.  

  

ζ) Την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ή ολοκληρώθηκε η 

παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών, εφόσον η ημερομηνία αυτή δεν 

συμπίπτει με την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.   

 

η) Την αξία αγαθών ή υπηρεσιών ανά συντελεστή Φ.Π.Α., την αξία που 

απαλλάσσεται Φ.Π.Α., την αξία μονάδας αγαθού ή υπηρεσίας χωρίς Φ.Π.Α., 



καθώς και την αξία κάθε έκπτωσης ή επιστροφής, εάν δεν συμπεριλαμβάνονται 

στην τιμή μονάδας.   

 

θ) Το συντελεστή Φ.Π.Α. που εφαρμόζεται.  

  

ι) Το ποσό του οφειλόμενου Φ.Π.Α., εκτός εάν εφαρμόζεται ειδικό καθεστώς, 

σύμφωνα με το οποίο η πληροφορία αυτή παραλείπεται. 

   

ια) Τον όρο «Αυτο-τιμολόγηση», όταν το τιμολόγιο εκδίδεται από τον λήπτη των 

αγαθών ή των υπηρεσιών.  

  

ιβ) Όταν η πράξη απαλλάσσεται από Φ.Π.Α., η διάταξη της εθνικής νομοθεσίας (ν. 

2859/2000) ή η διάταξη της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ ή άλλη διάταξη, σύμφωνα με 

την οποία η παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών απαλλάσσεται από το φόρο 

αυτόν.  

  

ιγ) Όταν ο λήπτης είναι υπόχρεος καταβολής του Φ.Π.Α., η αναφορά «Αντίστροφη 

επιβάρυνση». 

   

ιδ) Επί ενδοκοινοτικής παράδοσης ενός καινούργιου μεταφορικού μέσου, τα 

στοιχεία που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί Φ.Π.Α., βάσει της 

Οδηγίας 2006/112/ΕΚ.  

  

ιε) Όταν εφαρμόζεται το καθεστώς του περιθωρίου κέρδους των πρακτορείων 

ταξιδίων, η αναφορά «Καθεστώς περιθωρίου – Ταξιδιωτικά πρακτορεία».   

 

ιστ) Ο όρος «Καθεστώς περιθωρίου – Μεταχειρισμένα αγαθά» ή «Καθεστώς 

περιθωρίου – Έργα τέχνης» ή «Καθεστώς περιθωρίου – Αντικείμενα συλλεκτικής 

και αρχαιολογικής αξίας», όταν εφαρμόζεται ένα από τα ειδικά καθεστώτα που 

ισχύουν στον τομέα των μεταχειρισμένων αγαθών και των αντικειμένων 

καλλιτεχνικής, συλλεκτικής και αρχαιολογικής αξίας, αντίστοιχα. 

   

ιζ) Όταν ο υπόχρεος στο Φ.Π.Α. είναι φορολογικός αντιπρόσωπος κατά την έννοια 

της ισχύουσας νομοθεσίας περί Φ.Π.Α. και της σχετικής Οδηγίας 2006/112/ΕΚ, τα 

πλήρη στοιχεία του εν λόγω προσώπου, καθώς και τον Αριθμό Φορολογικού 

Μητρώου (Α.Φ.Μ.) αυτού.   

 

 

 



2. Τα ποσά του τιμολογίου μπορεί να εκφράζονται σε οποιοδήποτε νόμισμα. Το 

ποσό Φ.Π.Α. του τιμολογίου εκφράζεται και στο εθνικό νόμισμα.   

 

3. Το τιμολόγιο δεν απαιτείται να φέρει υπογραφή για τους σκοπούς αυτού του 

νόμου.   

ΕΡΜΗΝΕΙΑ : 

 

Περιεχόμενο τιμολογίου 

 

Παράγραφος 1 

 

9.1.1 Η παράγραφος αυτή (στοιχεία α έως ιζ) καθορίζει το υποχρεωτικό από την 

Οδηγία 2006/112/ΕΕ περιεχόμενο του τιμολογίου. Σημειώνεται ότι, με τις 

διατάξεις του στοιχείου (στ) της παραγράφου αυτής παρέχεται η δυνατότητα μη 

αναγραφής στο τιμολόγιο του είδους και της έκτασης των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδείξεις αυτές (έκταση και είδος 

παρεχόμενων υπηρεσιών) προκύπτουν από άλλα έγγραφα, όπως είναι οι τυχόν 

καταρτισθείσες συμβάσεις, συμφωνητικά, καθώς και λοιπά έγγραφα στα οποία 

παραπέμπει το τιμολόγιο. 

 

9.1.2 Εξαιρετικά, στα στοιχεία που εκδίδουν τα πρατήρια υγρών καυσίμων για 

χονδρικές πωλήσεις βενζίνης, πετρελαίου κίνησης και υγραερίου αξίας μέχρι 

τριακόσια (300) ευρώ ( εγίνε 100 ) δύναται να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας 

του μέσου μεταφοράς, αντί των στοιχείων της παραγράφου (δ) και (ε) της 

παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η 

συσχέτιση του εκδιδόμενου παραστατικού με την αγοράζουσα οντότητα και τα 

απαιτούμενα στοιχεία του τιμολογίου. Ο αριθμός κυκλοφορίας δύναται να 

αναγράφεται χειρόγραφα με υπογραφή και σφραγίδα του εκδότη, εάν δεν 

εκτυπώνεται από το μηχανισμό έκδοσης παραστατικών πώλησης. 

 

Παράγραφος 2 

 

9.2.1 Η παράγραφος αυτή παρέχει τη δυνατότητα έκφρασης των σχετικών ποσών 

που αναγράφονται στο τιμολόγιο σε οποιοδήποτε νόμισμα, εκτός του ποσού που 

αναφέρεται στο Φ.Π.Α. το οποίο εκφράζεται και στο εθνικό νόμισμα, ανεξάρτητα 

εάν αυτά αφορούν συναλλαγές στο εσωτερικό της χώρας ή με το εξωτερικό. 

 

9.2.2 Ιδιαίτερα, με την παράγραφο 1.ζ ορίζεται ότι επί του τιμολογίου, μεταξύ 

άλλων, αναγράφεται και η ημερομηνία παράδοσης των αγαθών ή της παροχής 

υπηρεσιών, όταν αυτή η ημερομηνία δεν συμπίπτει με την ημερομηνία έκδοσης 

του τιμολογίου. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται τεκμήριο για την εφαρμογή της 

αρχής του δεδουλευμένου. 

 

Παράγραφος 3 

 

9.3.1 Η παράγραφος ορίζει ότι, για τους σκοπούς αυτού του νόμου και σύμφωνα με 

την Οδηγία 2006/112/ΕΕ, το τιμολόγιο δεν απαιτείται να φέρει την υπογραφή του 



εκδότη. Ωστόσο, η υπογραφή του εκδότη επί του τιμολογίου μπορεί να απαιτείται 

από άλλη νομοθεσία ή να είθισται ως καθιερωμένη επιχειρηματική πρακτική. 

 

Αρθρο 10. Απλοποιημένο τιμολόγιο και συγκεντρωτικό τιμολόγιο  

 

1. Επιτρέπεται η έκδοση απλοποιημένου τιμολογίου σε κάθε μία από τις παρακάτω 

δύο περιπτώσεις:  

  

α) όταν το ποσό του τιμολογίου δεν υπερβαίνει το ποσό των 100 ευρώ, ή  

  

β) όταν το εκδιδόμενο τιμολόγιο είναι έγγραφο της παρ. 3 του άρθρου 8.  
 

 

 

2. Το απλοποιημένο τιμολόγιο φέρει υποχρεωτικά τις ακόλουθες ενδείξεις:  

 

α) Την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.  

  

β) Προσδιορισμό της οντότητας που πωλεί τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. 

   

γ) Τον προσδιορισμό των αγαθών ή των υπηρεσιών που προσφέρονται.  

  

δ) Το ποσό του Φ.Π.Α. που οφείλεται ή τις απαιτούμενες πληροφορίες για τον 

υπολογισμό του.  

  

ε) Στην περίπτωση έκδοσης τιμολογίου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8, 

αναφορά στο αρχικό τιμολόγιο και τις συγκεκριμένες ενδείξεις (δεδομένα) που 

τροποποιούνται.   

 

 

 

3. Επιτρέπεται η έκδοση συγκεντρωτικού τιμολογίου το οποίο αναφέρεται σε 

διαφορετικές παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών. Το συγκεντρωτικό 

τιμολόγιο περιλαμβάνει τις ίδιες πληροφορίες όπως το τιμολόγιο ή το 

απλοποιημένο τιμολόγιο, κατά περίπτωση.  

 

Αρθρο 11. Χρόνος έκδοσης τιμολογίου  

 

1. Η υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου γεννάται κατά το χρόνο που πραγματοποιείται 

η αποστολή ή παράδοση των αγαθών ή των υπηρεσιών.   

 

 

2. Ο χρόνος έκδοσης τιμολογίου καθορίζεται ως εξής:  



  

α) Σε περίπτωση πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, τιμολόγιο εκδίδεται το 

αργότερο μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα της παράδοσης ή αποστολής 

αγαθών ή της ολοκλήρωσης της υπηρεσίας, κατά περίπτωση. 

   

β) Σε περίπτωση συνεχιζόμενης παροχής αγαθών, υπηρεσίας ή κατασκευής έργου, 

το τιμολόγιο εκδίδεται μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα από την περίοδο 

στην οποία μέρος της σχετικής αμοιβής καθίσταται απαιτητό για τα αγαθά ή τις 

υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί ή το μέρος του έργου που έχει ολοκληρωθεί.  

  

γ) Σε περίπτωση απόκτησης δικαιώματος λήψης υπηρεσίας, με την απόκτηση του 

δικαιώματος αυτού. 

   

δ) Στην περίπτωση έκδοσης συγκεντρωτικού τιμολογίου της παρ. 3 του άρθρου 10, 

το συγκεντρωτικό τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη 15η του επόμενου 

μήνα από το μήνα εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε το πρώτο γεγονός πώλησης 

αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που συμπεριλαμβάνεται στο συγκεντρωτικό 

τιμολόγιο.  

  

ε) Ειδικά, όταν ο αγοραστής των αγαθών ή υπηρεσιών είναι το Δημόσιο ή νομικό 

πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το τιμολόγιο δύναται να εκδίδεται μέχρι το τέλος της 

ετήσιας περιόδου μέσα στην οποία έγινε η παράδοση ή η αποστολή των αγαθών ή 

η παροχή των υπηρεσιών ή η πιστοποίηση δημόσιων έργων ή η οριστικοποίηση 

της συναλλαγής από τον αγοραστή, κατά περίπτωση.   

 

 

Αρθρο 12. Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών  

 

 

1. Για κάθε πώληση αγαθών ή υπηρεσιών σε ιδιώτες καταναλωτές, μπορεί να 

εκδίδεται στοιχείο λιανικής πώλησης (απόδειξη λιανικής πώλησης ή απόδειξη 

παροχής υπηρεσιών), αντί έκδοσης τιμολογίου του άρθρου 8. Αντίτυπο αυτού του 

εγγράφου παραδίδεται, αποστέλλεται ή τίθεται στη διάθεση του πελάτη.   

 

 

2. Το στοιχείο λιανικής πώλησης φέρει υποχρεωτικά τις ακόλουθες ενδείξεις:  

  

α) Την ημερομηνία έκδοσης.  

  

β) Τον αύξοντα αριθμό για μία ή περισσότερες σειρές στοιχείων λιανικής πώλησης, 

ο οποίος χαρακτηρίζει το στοιχείο αυτό με μοναδικό τρόπο. 

   

γ) Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), με βάση τον οποίο ο πωλητής 

πραγματοποίησε την παράδοση των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών. 

  

δ) Το πλήρες όνομα και την πλήρη διεύθυνση του πωλητή των αγαθών ή 

υπηρεσιών.  



  

ε) Το συντελεστή Φ.Π.Α. που εφαρμόζεται και τη μικτή αξία πώλησης που αυτός 

αφορά.   
 

3. Για σκοπούς ευχερούς ταυτοποίησης των σχετικών συναλλαγών, δύναται να 

καθίσταται υποχρεωτική η αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα 

στοιχεία λιανικής πώλησης ορισμένων κατηγοριών υπηρεσιών ή αγαθών, με 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, ύστερα από δημοσίευση 

αξιολόγησης των διοικητικών βαρών για τις υποκείμενες οντότητες σε σχέση με το 

αναμενόμενο φορολογικό όφελος.   

 

 

4. Στην περίπτωση εκπτώσεων ή επιστροφών εκδίδεται πιστωτικό στοιχείο 

λιανικής πώλησης. Για κάθε εκδιδόμενο πιστωτικό στοιχείο λιανικής πώλησης 

άνω των 50 ευρώ τηρείται από τον πωλητή αρχείο με το ονοματεπώνυμο και τη 

διεύθυνση του πελάτη.   

 

5. Με στοιχείο λιανικής πώλησης εξομοιώνεται κάθε άλλο έγγραφο που 

περιλαμβάνει τα δεδομένα του στοιχείου λιανικής πώλησης και αντίτυπο αυτού 

παραδίδεται, αποστέλλεται ή τίθεται στη διάθεση του πελάτη.  
 

 

6. Το στοιχείο λιανικής πώλησης μπορεί να φέρει ανάλογη ονομασία, σύμφωνα με 

τις επικρατούσες συναλλακτικές πρακτικές ή τις απαιτήσεις άλλης νομοθεσίας.   

 

 

7. Η οντότητα που πωλεί αγαθά ή υπηρεσίες σε ιδιώτες καταναλωτές έχει την 

ευθύνη να διασφαλίζει ότι εκδίδεται στοιχείο λιανικής πώλησης ή εναλλακτικά 

τιμολόγιο, για κάθε σχετική πώληση. Η οντότητα αυτή εκδίδει το παραστατικό 

πώλησης. Εναλλακτικά, η οντότητα μπορεί με προηγούμενη συμφωνία να 

διασφαλίσει την έκδοση παραστατικού από τρίτο πρόσωπο εξ’ ονόματος και για 

λογαριασμό της. Η συμφωνία για έκδοση παραστατικού πώλησης από τρίτο 

πρόσωπο δεν απαλλάσσει την οντότητα από τη νόμιμη υποχρέωση να διασφαλίσει 

ότι θα εκδοθεί σχετικό παραστατικό, καθώς και από κάθε σχετική ευθύνη, 

σύμφωνα με αυτόν το νόμο.   
 

 

8. Η έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης (αποδείξεων λιανικής ή τιμολογίων) 

γίνεται με τη χρήση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών που προβλέπει ο ν. 

1809/1988 κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.   

 

10. Οι οντότητες δύνανται να εκδίδουν τα στοιχεία λιανικής πώλησης με τη χρήση 

υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης, αντί της 

χρήσης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών της παραγράφου 8.   

 

 

12. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης με 

χειρόγραφο τρόπο ή με άλλο τεχνικό μέσο, αντί της εφαρμογής των παραγράφων 8 



ή 10 του παρόντος άρθρου, για περιστασιακές λιανικές πωλήσεις.   
 

 

13. Η οντότητα μπορεί να εκδίδει παραστατικά λιανικής πώλησης με χειρόγραφο 

τρόπο στην περίπτωση διακοπής του συστήματος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 

ή διακοπής της λειτουργίας του μέσου της παραγράφου 8, λόγω τεχνικού 

προβλήματος. Σε περίπτωση μη λειτουργίας του εξοπλισμού της παραγράφου 8 

του παρόντος άρθρου λόγω τεχνικού προβλήματος, η οντότητα λαμβάνει όλα τα 

απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση της λειτουργίας του εξοπλισμού χωρίς 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση και για την αποτροπή επαναλήψεων του 

προβλήματος. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων της 

παραγράφου 9 δύναται να ρυθμίζονται θέματα εφαρμογής αυτής της παραγράφου, 

καθώς και να επιβάλλονται υποχρεώσεις ενημέρωσης της Διεύθυνσης 

Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων 

Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.   

 

 

 

14. Η οντότητα που εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης με τη χρήση φορολογικών 

ηλεκτρονικών μηχανισμών της παραγράφου 8, διαβιβάζει εντός δέκα (10) ημερών 

από την έναρξη ή την παύση της χρήσης του εν λόγω μέσου στη Διεύθυνση 

Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων 

Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών τις ακόλουθες, κατά περίπτωση 

πληροφορίες:  

  

α) Τον τύπο και το σειριακό αριθμό (κωδικό) του κατασκευαστή του 

χρησιμοποιούμενου μέσου που απαιτείται για την ταυτοποίηση του εν λόγω μέσου. 

  

β) Την ημερομηνία απόκτησης και την ημερομηνία οριστικής παύσης της χρήσης 

του μέσου.   
 

15. Οι οντότητες, οι οποίες επιλέγουν να εκδίδουν τα στοιχεία λιανικής πώλησης 

μέσω τρίτου προσώπου (πάροχος) διαβιβάζουν προς τη Διεύθυνση Υποστήριξης 

Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Εσόδων του 

Υπουργείου Οικονομικών την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας του τρίτου 

προσώπου, καθώς και την ημερομηνία έναρξης και παύσης της χρήσης των 

υπηρεσιών του παρόχου. Η διαβίβαση των πληροφοριών αυτών γίνεται εντός δέκα 

(10) ημερών από την έναρξη ή την παύση χρήσης των υπηρεσιών του παρόχου.   

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ : 

 

Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών  

 

Παράγραφος 1 

 

12.1.1 Για πωλήσεις προς ιδιώτες καταναλωτές, παρέχεται η δυνατότητα να εκδίδεται, 

αντί του τιμολογίου πώλησης που θα περιλάμβανε το σύνολο των πληροφοριών 

(ενδείξεων) του άρθρου 9, παραστατικό λιανικής πώλησης, κάτι που είναι το σύνηθες 



στην πράξη. 

 

Παράγραφος 4 

 

12.4.1 Με την παράγραφο αυτή καθιερώνεται η υποχρέωση τήρησης αρχείου από τον 

πωλητή για κάθε εκδιδόμενο πιστωτικό στοιχείο λιανικής πώλησης αξίας άνω των 50 

ευρώ. Στο αρχείο αυτό καταχωρείται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη. 

Αντί της τήρησης ιδιαίτερου αρχείου επιστροφών και εκπτώσεων λιανικής, ο πωλητής 

δύναται να αναγράφει τις πληροφορίες αυτές στα εκδιδόμενα πιστωτικά στοιχεία. 

Διευκρινίζεται ότι πιστωτικό στοιχείο λιανικής δύναται να εκδίδεται για κάθε πώληση 

λιανικής (εμπορεύματα, προϊόντα, υπηρεσίες, κλπ.). 

 

Παράγραφος 5 
 

12.5.1 Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι κάθε έγγραφο που περιέχει τα 

οριζόμενα στοιχεία (πληροφορίες) του παραστατικού λιανικής πώλησης 

εξομοιώνεται με παραστατικό λιανικής πώλησης (π.χ. συμβόλαια μεταβίβασης 

αγαθών, λογαριασμοί, εισιτήρια, τραπεζικά παραστατικά, ασφαλιστήρια 

συμβόλαια κ.λπ.). Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση ξεχωριστού 

στοιχείου λιανικής για την είσπραξη αμοιβής από συμβολαιογράφους, εφόσον η 

αμοιβή αναγράφεται στο σχετικό συμβόλαιο, δεδομένου ότι το συμβόλαιο 

εξομοιώνεται στην περίπτωση αυτή με στοιχείο λιανικής βάσει των στοιχείων που 

περιέχει. Το ίδιο ισχύει αναλογικά και με τις ίδιες προϋποθέσεις για κάθε άλλο 

υπόχρεο (π.χ. δικαστικοί επιμελητές). 
 

Παράγραφος 6 
 

12.6.1 Με την παράγραφο γίνεται δεκτό ότι το παραστατικό λιανικής πώλησης 

μπορεί να φέρει ονομασία (τίτλο), ανάλογα με τις επικρατούσες πρακτικές 

(«Απόδειξη», «Απόδειξη λιανικής», «Απόδειξη λιανικής πώλησης», «Απόδειξη 

παροχής υπηρεσιών» και «Απόδειξη λιανικών συναλλαγών»). 

 

Παράγραφος 7 
 

12.7.1 Με την παράγραφο ρυθμίζεται το θέμα της ανάθεσης, από οντότητα που 

πραγματοποιεί λιανικές πωλήσεις (αγαθών ή υπηρεσιών), της έκδοσης παραστατικού 

λιανικής πώλησης σε τρίτο μέρος, εξ’ ονόματος και για λογαριασμό της. Η ανάθεση 

προϋποθέτει προηγούμενη συμφωνία. 

 

12.7.2 Η δυνατότητα ανάθεσης σε τρίτο της έκδοσης παραστατικών λιανικής παρέχεται 

ανεξαιρέτως, χωρίς κανένα περιορισμό για το είδος της λιανικής πώλησης. Δηλαδή, 

από την 1η Ιανουαρίου 2015 η δυνατότητα αυτή δεν περιορίζεται στην έκδοση 

εισιτηρίων για θεάματα, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, κλπ, όπως ίσχυε μέχρι την 31η 

Δεκεμβρίου 2014. 

 

12.7.3 Η ανάθεση δεν απαλλάσσει την οντότητα από τη σχετική ευθύνη για την έκδοση 

αποδείξεων αλλά και κάθε ευθύνη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 



12.7.4 Το τρίτο πρόσωπο που εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης για λογαριασμό της 

οντότητας, οφείλει να αποστέλλει εγκαίρως στην οντότητα τα εκδιδόμενα στοιχεία 

λιανικής πώλησης ή κατ’ ελάχιστο όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που αφορούν τις 

πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό της οντότητας λιανικές συναλλαγές. 

 

Παράγραφος 8 
 

12.8.1 Με την παράγραφο 8 εισάγεται γενική υποχρέωση για χρήση Φορολογικών 

Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) που προέβλεπε ο Ν.1809/1988 κατά τη θέση 

σε ισχύ του παρόντος νόμου, για την έκδοση παραστατικών πωλήσεων λιανικής 

(αποδείξεις λιανικής ή τιμολόγια). Συγκεκριμένα, οι αποδείξεις λιανικής (πώλησης 

ή παροχής υπηρεσιών) εκδίδονται με τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής ή, 

εφόσον εκδίδονται μηχανογραφικά, με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό. 
 

12.8.2 Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η οντότητα εκδίδει τιμολόγιο για τις 

λιανικές πωλήσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών, αυτό εκδίδεται μηχανογραφικά 

με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό, εκτός εάν η οντότητα απαλλάσσεται από 

τη χρήση φορολογικού μηχανισμού σύμφωνα με το άρθρο αυτό, περίπτωση στην 

οποία το τιμολόγιο εκδίδεται με οποιονδήποτε τρόπο, είτε χειρόγραφα είτε 

μηχανογραφικά χωρίς σήμανση από φορολογικό μηχανισμό. 

 

Παράγραφος 10 
 

12.10.1 Με την παράγραφο αυτή παρέχεται η δυνατότητα στις υποκείμενες οντότητες, 

αντί της έκδοσης παραστατικών λιανικής πώλησης με τη χρήση Φορολογικού 

Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (φορολογικής ταμειακής μηχανής ή μηχανισμού 

Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.), να εκδίδουν τα σχετικά στοιχεία πώλησης (αποδείξεις ή και τιμολόγια) 

χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες των παρόχων ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων 

λιανικής πώλησης. Οι πάροχοι εκδίδουν τα στοιχεία λιανικής πώλησης με τη χρήση 

ηλεκτρονικών μέσων, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της υπόχρεης οντότητας. 

 

12.10.2 Εκτός από την κατ’ εντολή και για λογαριασμό της οντότητας ηλεκτρονική 

έκδοση των στοιχείων λιανικής πώλησης, ο πάροχος μπορεί, κατόπιν συμφωνίας με την 

υπόχρεη οντότητα, να αναλάβει και την αρχειοθέτηση και διαφύλαξη των στοιχείων 

λιανικής πώλησης για λογαριασμό της οντότητας. Η φύλαξη των στοιχείων λιανικής 

από τρίτο, δεν απαλλάσσει την οντότητα από τη σχετική ευθύνη σύμφωνα με τον 

παρόντα νόμο και τη φορολογική νομοθεσία (σχετικές οι διατάξεις της παρ. 2 του 

άρθρου 13 του Ν. 4174/2013). 

 

Παράγραφος 12 
 

12.12.1 Με την παράγραφο αυτή παρέχεται η δυνατότητα, για περιστασιακές 

λιανικές πωλήσεις, οι οντότητες να εκδίδουν τα στοιχεία λιανικής χειρόγραφα ή 

μηχανογραφικά χωρίς σήμανση από φορολογικό μηχανισμό και χωρίς να κάνουν 

χρήση των υπηρεσιών των παρόχων ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων λιανικής 

πώλησης. Για παράδειγμα, ένα εργοστάσιο που πουλά λιανικά στους υπαλλήλους 

του, δεν απαιτείται να χρησιμοποιεί φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό. 



Αντίθετα, στην περίπτωση που λειτουργεί πρατήριο λιανικής πώλησης, απαιτείται 

η χρησιμοποίηση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού. 
 

Παράγραφος 13 

 

12.13.1 Με την παράγραφο παρέχεται η δυνατότητα σε οντότητες, σε περίπτωση 

διακοπής του συστήματος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ή διακοπής της 

λειτουργίας του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού λόγω τεχνικού 

προβλήματος, να εκδίδουν τα στοιχεία λιανικής χειρόγραφα ή μηχανογραφικά 

χωρίς σήμανση από φορολογικό μηχανισμό και χωρίς να κάνουν χρήση των 

υπηρεσιών των παρόχων ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης. 
 

12.13.2 Η παράγραφος αυτή θεσπίζει την υποχρέωση της οντότητας να μεριμνά για την 

αποκατάσταση της βλάβης Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού χωρίς καμία 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση καθώς και για την αποτροπή επαναλήψεων του 

προβλήματος. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων θα 

καθοριστούν υποχρεώσεις ενημέρωσης της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ηλεκτρονικών 

Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, σχετικά με τις βλάβες αυτές. 

 

12.13.4 Διευκρινίζεται ότι σε σχέση με την υποχρέωση ενημέρωσης της Διεύθυνσης 

Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, 

ως παύση χρήσης και ως απόκτηση Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού 

θεωρείται, αντίστοιχα, και η βλάβη της μνήμης του Φορολογικού Ηλεκτρονικού 

Μηχανισμού καθώς και η αντικατάστασή της από νέα μνήμη. 

 

Αρθρο 13. Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης  

 

Το στοιχείο λιανικής πώλησης (απόδειξη ή τιμολόγιο) εκδίδεται:  

  

α) Σε περίπτωση πώλησης αγαθών, κατά το χρόνο παράδοσης ή την έναρξη της 

αποστολής. Όταν η παράδοση των πωλούμενων αγαθών γίνεται από τρίτο, το στοιχείο 

λιανικής πώλησης εκδίδεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την παράδοση. 

   

β) Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών, με την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας. 

   

γ) Σε περίπτωση απόκτησης δικαιώματος λήψης υπηρεσίας, με την απόκτηση του 

δικαιώματος αυτού. 

   

δ) Σε περίπτωση συνεχιζόμενης παροχής υπηρεσίας ή κατασκευής έργου, το 

παραστατικό της πώλησης εκδίδεται όταν μέρος της αμοιβής καθίσταται απαιτητό για 

το μέρος της υπηρεσίας ή του έργου που έχει ολοκληρωθεί και σε κάθε περίπτωση με 

την ολοκλήρωση της υπηρεσίας ή του έργου.   

 

 

 



ΕΡΜΗΝΕΙΑ : 

 

Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης 

 

Παράγραφος 1 
 

13.1.1 Με την παράγραφο αυτή καθορίζεται ο χρόνος έκδοσης παραστατικών λιανικής 

πώλησης (απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο, κατά περίπτωση), ανάλογα με το 

αντικείμενο της πώλησης [περιπτώσεις (α) έως (δ)]. 

 

13.1.2 Για την περίπτωση πώλησης αγαθών (περίπτωση α), το παραστατικό εκδίδεται 

κατά την παράδοση ή την έναρξη αποστολής. 

 

13.1.3 Διευκρινίζεται ότι στις λιανικές πωλήσεις αγαθών η έκδοση παραστατικού 

διακίνησης από τον πωλητή δεν μεταθέτει το χρόνο έκδοσης του παραστατικού 

λιανικής πώλησης. Το στοιχείο αυτό πρέπει να εκδίδεται και πάλι κατά την παράδοση ή 

την έναρξη της αποστολής των αγαθών. 

 

13.1.3 Αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που η παράδοση των πωλούμενων 

αγαθών στον ιδιώτη – αγοραστή γίνεται από τρίτο (τριγωνική παράδοση από τον 

προμηθευτή ή αποστολή από αποθηκευτή κ.λπ.), τα στοιχεία λιανικής πώλησης 

μπορούν να εκδοθούν το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την 

παράδοση των αγαθών. Εννοείται πως όταν εκδίδεται παραστατικό λιανικής, δεν 

απαιτείται έκδοση παραστατικού διακίνησης. 
 

13.1.4 Στην περίπτωση απόκτησης δικαιώματος λήψης υπηρεσιών που θα 

παρασχεθούν σε μελλοντικό χρόνο για συγκεκριμένο ή μη χρονικό διάστημα, τα 

στοιχεία λιανικής εκδίδονται με την απόκτηση του δικαιώματος αυτού, 

ανεξάρτητα του τρόπου καταβολής (μετρητοίς, επιταγές, πιστωτικές κάρτες κ.λπ.). 

Τέτοιες περιπτώσεις είναι, μεταξύ άλλων, τα εισιτήρια θεαμάτων, τα εισιτήρια 

μεταφοράς προσώπων κ.λπ. Ο χρόνος αυτός μπορεί να είναι πριν από την έναρξη ή 

με την έναρξη της παροχής της υπηρεσίας, και η έκδοση του σχετικού 

παραστατικού μπορεί να τίθεται ως προϋπόθεση για να αποκτήσει και να μπορεί 

να ασκήσει ο πελάτης το δικαίωμα λήψης ή χρήσης των υπηρεσιών, για ορισμένο 

ή μη χρονικό διάστημα. Σημειώνεται ότι το πλήθος των λήψεων των υπηρεσιών 

μπορεί να είναι, ή να μην είναι, καθορισμένο. 
 

13.1.5 Ειδικά για τις λιανικές πωλήσεις αγαθών σε συνεχή ροή (π.χ. ηλεκτρικό 

ρεύμα, φυσικό αέριο κ.λπ.), κατ’ αναλογία της ρύθμισης της περίπτωσης (β) της 

παραγράφου 2 του άρθρου 11, το στοιχείο λιανικής μπορεί να εκδοθεί μέχρι τη 

δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα του επόμενου μήνα από την περίοδο στην οποία μέρος 

της σχετικής αμοιβής καθίσταται απαιτητό για τα αγαθά που έχουν πωληθεί. 
 

13.1.6 Για την περίπτωση συνεχιζόμενης παροχής υπηρεσίας ή κατασκευής 

(τεχνικού) έργου της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του ως άνω άρθρου (π.χ. 

διδασκαλία συγκεκριμένων μαθημάτων, συμπλήρωση φορολογικής δήλωσης από 



το φοροτέχνη-λογιστή, κλπ.), ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στην παράγραφο 2 του 

άρθρου 11 του παρόντος νόμου. 

 

Αρθρο 14. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο  

 

1. Το τιμολόγιο μπορεί να εκδίδεται σε ηλεκτρονική ή σε έντυπη μορφή.   

 

 

2. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο, συμπεριλαμβανομένου του στοιχείου λιανικής πώλησης, 

είναι οποιοδήποτε τιμολόγιο περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από τον 

παρόντα νόμο και το οποίο έχει εκδοθεί και ληφθεί σε ηλεκτρονική μορφή.   

 

 

 

3. Η χρήση ηλεκτρονικού τιμολογίου υπόκειται στην αποδοχή του, με έντυπο ή 

ηλεκτρονικό τρόπο, εκ μέρους του λήπτη των αγαθών ή υπηρεσιών που υπόκεινται σε 

τιμολόγηση.   

 

 

 

4. Στην περίπτωση που πλήθος ηλεκτρονικών τιμολογίων αποστέλλονται ή τίθενται 

συγκεντρωτικά στη διάθεση του ίδιου προσώπου που αποκτά αγαθά ή λαμβάνει 

υπηρεσίες, οι επαναλαμβανόμενες ενδείξεις στα διάφορα τιμολόγια είναι δυνατόν να 

παρατίθενται μία μόνο φορά, όταν είναι δυνατή η πρόσβαση στο σύνολο των 

πληροφοριών κάθε τιμολογίου.   

 

 

 

Άρθρο 30: Απλοποιήσεις και απαλλαγές 

 

Παράγραφος 1(α) 

 

30.1α.1 Οι πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 

(ετερόρρυθμη εταιρεία, ομόρρυθμη εταιρεία, ατομική επιχείρηση, κλπ) που 

επιλέγουν, σύμφωνα με το νόμο να συντάσσουν μόνο Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

με το υπόδειγμα Β.6 και τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα (βιβλία «εσόδων-

εξόδων»), δύνανται να μην εφαρμόζουν τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 3 περί 

σχεδίου λογαριασμών. Δηλαδή, δεν υποχρεούνται σε τήρηση σχεδίου 

λογαριασμών, πέραν της ομαδοποίησης των διαφόρων εσόδων και εξόδων 

σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 3του παρόντος νόμου. 

 

Παράγραφος 1(ι) 
 

30.1ι.1 Οι πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 (ετερόρρυθμη 

εταιρεία, ομόρρυθμη εταιρεία, ατομική επιχείρηση, κλπ) που επιλέγουν, σύμφωνα 

με το νόμο να συντάσσουν μόνο Κατάσταση Αποτελεσμάτων με το υπόδειγμα Β.6, 

αντιμετωπίζουν λογιστικά όλες τις συμβάσεις μίσθωσης σύμφωνα με τη 

φορολογική νομοθεσία. 



 

Παράγραφος 3 
 

30.3.1 Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι οι πολύ μικρές οντότητες της 

παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 (ετερόρρυθμη εταιρεία, ομόρρυθμη εταιρεία, 

ατομική επιχείρηση, κλπ.) οποίων ο ετήσιος καθαρός κύκλος εργασιών από 

πωλήσεις αγαθών δεν υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ έχουν τη δυνατότητα 

να μην διενεργούν απογραφή των αποθεμάτων τους στο τέλος της περιόδου. Στην 

περίπτωση αυτή αντιμετωπίζουν τις αγορές της περιόδου που δεν διενεργούν 

απογραφή ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

 

30.3.2 Αν η περίοδος (φορολογικό έτος) είναι μικρότερη του 12μήνου (πχ. έναρξη 

κατά τη διάρκεια της περιόδου), ο κύκλος εργασιών για την υποχρέωση 

διενέργειας απογραφής αποθεμάτων υπολογίζεται με αναγωγή σε ετήσια βάση. 

Διευκρινίζεται ότι το χρονικό διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο των (15) ημερών 

λογίζεται ως μήνας ενώ το χρονικό διάστημα που είναι μικρότερο των 15 ημερών 

δεν λαμβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση που η οντότητα λειτούργησε στην πρώτη 

ετήσια περίοδο για χρονικό διάστημα μικρότερο των τεσσάρων μηνών, δεν γίνεται 

αναγωγή σε ετήσια βάση για το διάστημα αυτό. 
 

 

 

Παράγραφος 5 
 

 

 

 

 

 

Παράγραφος 13 
 

30.13.1 Η παράγραφος αυτή παρέχει τη δυνατότητα σε καθορισμένες κατηγορίες 

οντοτήτων να συντάσσουν μόνο Κατάσταση Αποτελεσμάτων σύμφωνα με το 

υπόδειγμα Β.6 του Παραρτήματος Β, απαλλασσόμενες από τη σύνταξη 

ισολογισμού. Δηλαδή, οι κατονομαζόμενες οντότητες θεωρούνται «πολύ μικρές» 

οντότητες ανεξάρτητα από το μέγεθός τους και συνεπώς δύνανται να 

χρησιμοποιούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα, σύμφωνα με την παράγραφο 12 

του άρθρου 3 του παρόντος νόμου. 

 

30.13.2 Ειδικότερα, με την υποπαράγραφο 13α εμπίπτουν στη ρύθμιση της 

παραγράφου 13 οι αλλοδαπές επιχειρήσεις της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 του 

παρόντος νόμου, οι οποίες εγκαθίστανται στην Ελλάδα με βάση τους νόμους 

89/1967 και 378/1968.  

Διευκρινίζεται ότι το άρθρο 2 του N. 378/1968 παραμένει σε ισχύ και συνεπώς η 

ίδια απαλλαγή ισχύει και για όσες άλλες επιχειρήσεις της παραγράφου 2 του 

άρθρου 1 έχουν υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του N. 89/1967 δυνάμει του 

άρθρου 2 του N. 378/1968. Άλλωστε, η ίδια απαλλαγή ίσχυε και με τις 



καταργούμενες από τον παρόντα νόμο διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. (υποπαράγραφος Ε1 

της παραγράφου Ε του νόμου 4093/2012). 
 

30.13.3 Διευκρινίζεται ότι τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών αεροπορικών 

επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της 

παραγράφου 13 (υποπαράγραφος 13β) εφόσον, σύμφωνα με την ισχύουσα 

φορολογική νομοθεσία, απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος στην Ελλάδα. 

 

 

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες 

  20Χ1 20Χ0 

Κύκλος εργασιών (καθαρός) Χ Χ 

Λοιπά συνήθη έσοδα Χ Χ 

Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) Χ Χ 

Αγορές εμπορευμάτων και υλικών Χ Χ 

Παροχές σε εργαζόμενους Χ Χ 

Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων Χ Χ 

Λοιπά έξοδα και ζημιές Χ Χ 

Λοιπά έσοδα και κέρδη Χ Χ 

Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) X X 

Αποτέλεσμα προ φόρων Χ Χ 

Φόροι X X 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους X X 

 



 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4172 Φορολογία εισοδήματος 

Νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.  

 

Αρθρο 1. Πεδίο Εφαρμογής  

 
1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) ρυθμίζει τη φορολογία του εισοδήματος: 
α) των φυσικών προσώπων, 
β) των νομικών προσώπων και των κάθε είδους νομικών οντοτήτων.  
 
 
2. Ο Κ.Φ.Ε. ρυθμίζει τον τρόπο φορολόγησης για τις κατηγορίες εισοδημάτων, όπως 
ορίζονται στον Κ.Φ.Ε., καθώς και τον τρόπο απόδοσης των φόρων με την υποβολή της 
δήλωσης, την προκαταβολή του φόρου και την παρακράτησή του.  
 
 

Αρθρο 2. Ορισμοί  

 
Οι όροι που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε. έχουν την έννοια που 
προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν ο Κ.Φ.Ε. ορίζει διαφορετικά. Για τους σκοπούς 
του παρόντος νοούνται ως  

 
α) «φορολογούμενος»: κάθε πρόσωπο που υπόκειται σε φόρο εισοδήματος, σύμφωνα 
με τον Κ.Φ.Ε., 

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

 
γ) «νομικό πρόσωπο»: κάθε επιχείρηση ή εταιρεία με νομική προσωπικότητα ή ένωση 
επιχειρήσεων ή εταιρειών με νομική προσωπικότητα,  

 
δ) «νομική οντότητα»: κάθε μόρφωμα εταιρικής ή μη οργάνωσης και κερδοσκοπικού ή μη 
χαρακτήρα που δεν είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως ιδίως συνεταιρισμός, 
οργανισμός, υπεράκτια ή εξωχώρια εταιρεία, κάθε μορφής εταιρεία ιδιωτικών 
επενδύσεων, κάθε μορφής καταπίστευμα ή εμπίστευμα ή οποιοδήποτε μόρφωμα 
παρόμοιας φύσης, κάθε μορφής ίδρυμα ή σωματείο ή οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας 
φύσης, κάθε μορφή προσωπικής επιχείρησης ή οποιαδήποτε οντότητα προσωπικού 
χαρακτήρα, κάθε μορφής κοινή επιχείρηση, κάθε μορφής εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίου 
ή περιουσίας ή διαθήκης ή κληρονομίας ή κληροδοσίας ή δωρεάς, κάθε φύσης 
κοινοπραξία, κάθε μορφής εταιρεία αστικού δικαίου, συμμετοχικές ή αφανείς εταιρείες, 
κοινωνίες αστικού δικαίου, 

 
ε) «υπόχρεος σε παρακράτηση»: κάθε πρόσωπο που υποχρεούται σε παρακράτηση 
φόρου στην πηγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε., 

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



ζ) «συνδεδεμένο πρόσωπο»: κάθε πρόσωπο, το οποίο συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στη 
διοίκηση, τον έλεγχο ή το κεφάλαιο άλλου προσώπου, το οποίο είναι συγγενικό 
πρόσωπο ή με το οποίο συνδέεται. 

Ειδικότερα, τα ακόλουθα πρόσωπα θεωρούνται συνδεδεμένα πρόσωπα: 

 
αα) κάθε πρόσωπο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια ή συμμετοχή στο 
κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή 
δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου, 

 
ββ) δύο ή περισσότερα πρόσωπα, εάν κάποιο πρόσωπο κατέχει άμεσα ή έμμεσα 
μετοχές, μερίδια δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία 
τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου,  

 
γγ) κάθε πρόσωπο με το οποίο υπάρχει σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής 
εξάρτησης η ελέγχου η ασκεί καθοριστική επιρροή ή έχει τη δυνατότητα άσκησης 
καθοριστικής επιρροής άλλου προσώπου ή σε περίπτωση που και τα δύο πρόσωπα 
έχουν σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή 
δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής από τρίτο πρόσωπο. 
 

Αρθρο 7. Φορολογητέο εισόδημα  

 
1. Φορολογητέο εισόδημα είναι το εισόδημα που απομένει μετά την αφαίρεση των 
δαπανών που εκπίπτουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. από το ακαθάριστο 
εισόδημα.  
 
 
2. Ο Κ.Φ.Ε. διακρίνει τις ακόλουθες κατηγορίες ακαθάριστων εισοδημάτων: 

 
α) εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, 

 
β) εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, 

 
γ) εισόδημα από κεφάλαιο και 

 
δ) εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.  
 
 

Αρθρο 13. Παροχές σε είδος  

 
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 και του άρθρου 
14, οποιεσδήποτε παροχές σε είδος λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή 
μέτοχος ή συγγενικό πρόσωπο αυτού κατά την έννοια της περίπτωσης στ' του 
άρθρου 2, συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά του στην αγοραία αξία 
τους, εφόσον η συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει το ποσό των 
τριακοσίων (300) ευρώ ανά φορολογικό έτος και μόνο για το υπερβάλλον ποσό.  
 



 
2. Η αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από 
ένα (1) φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό 
διάστημα εντός του φορολογικού έτους, υπολογίζεται με βάση την ακόλουθη 
κλίμακα ως ποσοστό της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) του οχήματος ως 
εξής: 

 
α) για ΛΤΠΦ από μηδέν (0) έως δεκατέσσερις χιλιάδες (14.000) ευρώ ως ποσοστό 
τέσσερα τοις εκατό (4%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα, 

 
β) για ΛΤΠΦ από δεκατέσσερις χιλιάδες ένα (14.001) έως δεκαεπτά χιλιάδες 
(17.000) ευρώ ως ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο 
εισόδημα, 

 
γ) για ΛΤΠΦ από δεκαεπτά χιλιάδες ένα (17.001) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ 
ως ποσοστό τριάντα τρία τοις εκατό (33%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο 
εισόδημα, 

 
δ) για ΛΤΠΦ από είκοσι χιλιάδες ένα (20.001) έως είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) 
ευρώ ως ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο 
εισόδημα, 

 
ε) για ΛΤΠΦ από είκοσι πέντε χιλιάδες ένα (25.001) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) 
ευρώ ως ποσοστό τριάντα επτά τοις εκατό (37%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο 
εισόδημα, 

 
στ) για ΛΤΠΦ πλέον των τριάντα χιλιάδων ένα (30.001) ευρώ, ως ποσοστό είκοσι 
τοις εκατό (20%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα, ανεξάρτητα αν το όχημα 
ανήκει στην επιχείρηση ή είναι μισθωμένο με οποιονδήποτε τρόπο στα ανωτέρω 
πρόσωπα. 

 
Το ανωτέρω ποσοστό καθενός οχήματος δεν επιμερίζεται σε περισσότερα του 
ενός πρόσωπα. 

 
Η αξία της παραχώρησης του οχήματος μειώνεται βάσει παλαιότητας ως εξής: 
i) 0-2 έτη καμία μείωση. 
ii) 3-5 έτη μείωση δέκα τοις εκατό (10%). 
iii) 6-9 έτη μείωση είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). 
iv) Από 10 έτη και μετά μείωση πενήντα τοις εκατό (50%). 

 
Από τις διατάξεις του παρόντος εξαιρούνται τα οχήματα που παραχωρούνται 
αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς και έχουν Λιανική Τιμή Πώλησης Προ 
Φόρων έως δεκαεπτά χιλιάδες (17.000) ευρώ.  
 
 
3. Οι παροχές σε είδος με τη μορφή δανείου, προς εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο 
από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, είτε περιβάλλονται τη 
μορφή έγγραφης συμφωνίας είτε όχι, αποτιμώνται με βάση το ποσό της διαφοράς 
που προκύπτει μεταξύ των τόκων που θα κατέβαλε ο εργαζόμενος ή εταίρος ή 
μέτοχος στη διάρκεια του ημερολογιακού μήνα κατά τον οποίο έλαβε την παροχή, 
εάν το επιτόκιο υπολογισμού των τόκων ήταν το μέσο επιτόκιο αγοράς, του 
οποίου η μέθοδος υπολογισμού ορίζεται με απόφαση του Υπουργού 



Οικονομικών, κατά τον ίδιο μήνα και των τόκων που τυχόν κατέβαλε ο 
εργαζόμενος στη διάρκεια του εν λόγω ημερολογιακού μήνα.  
 
 
4. Η αγοραία αξία των παροχών σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή 
εταίρος ή μέτοχος από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με τη μορφή 
δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών προσδιορίζεται κατά τον χρόνο 
άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης και ανεξαρτήτως εάν συνεχίζει να ισχύει η 
εργασιακή σχέση, εφόσον οι μετοχές που αποκτώνται κατά την άσκηση του 
δικαιώματος προαίρεσης μεταβιβαστούν πριν από τη συμπλήρωση κατ' 
αντιστοιχία του οριζόμενου χρονικού διαστήματος στο άρθρο 42Α κατά 
περίπτωση. Η αγοραία αξία άσκησης δικαιώματος για τις μετοχές των εισηγμένων 
εταιρειών είναι η τιμή κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο μειωμένη κατά 
την τιμή διάθεσης του δικαιώματος. Η αγοραία αξία άσκησης δικαιώματος για τις 
μετοχές των μη εισηγμένων εταιρειών είναι η τιμή πώλησης μειωμένη κατά την 
τιμή κτήσης, η οποία προσδιορίζεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της 
παραγράφου 4 του άρθρου 42.  
 
 
5. Η αγοραία αξία της παραχώρησης κατοικίας σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο 
από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό 
διάστημα ενός φορολογικού έτους, αποτιμάται στο ποσό του μισθώματος που 
καταβάλλει η επιχείρηση ή σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας σε ποσοστό τρία 
τοις εκατό (3%) επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.  
 
 

Αρθρο 14. Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις  

 
1. Από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις εξαιρούνται: 
α) η αποζημίωση εξόδων διαμονής και σίτισης και η ημερήσια αποζημίωση που έχουν 
καταβληθεί από τον εργαζόμενο αποκλειστικά για σκοπούς της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας του εργοδότη, 
β) η αποζημίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από τον εργοδότη για 
υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον αφορούν έξοδα κίνησης που πραγματοποιήθηκαν από 
τον εργαζόμενο κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του και αποδεικνύονται από νόμιμα 
παραστατικά, 
γ) το επίδομα αλλοδαπής που χορηγείται σε υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών 
και των λοιπών δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών, 
δ) οι κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, οι οποίες επιβάλλονται με νόμο, 
ε) οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλει ο εργαζόμενος περιλαμβανομένων των 
εισφορών εργοδότη και εργαζομένου υπέρ των επαγγελματικών ταμείων που έχουν 
συσταθεί με νόμο, 
στ) η εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή από ταμεία πρόνοιας και ασφαλιστικούς 
οργανισμούς του Δημοσίου, καθώς και επαγγελματικά ταμεία που έχουν συσταθεί με 
νόμο στους ασφαλισμένους και τα εξαρτώμενα μέλη του ασφαλισμένου, 
ζ) η αξία των διατακτικών σίτισης αξίας έως έξι (6) ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα, 
η) οι παροχές ασήμαντης αξίας μέχρι του ποσού των είκοσι επτά (27) ευρώ ετησίως, 
ι) τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργαζόμενο ή τον εργοδότη για 
λογαριασμό του εργαζομένου στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών 
συμβολαίων, 
ια) τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργοδότη για την ιατροφαρμακευτική και 
νοσοκομειακή κάλυψη του υπαλληλικού του προσωπικού ή για την κάλυψη του κινδύνου 
ζωής ή ανικανότητάς του στο πλαίσιο ασφαλιστηρίου συμβολαίου, μέχρι του ποσού των 
χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ ετησίως ανά εργαζόμενο, 
ιβ) η αποζημίωση για αγορά μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών 
μέσων μαζικής μεταφοράς, 



ιγ) η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 
50 g CO2/Km και με Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως σαράντα χιλιάδες (40.000) 
ευρώ, προς έναν εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή 
νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους, και 
ιδ) η παροχή σε είδος με τη μορφή μετοχών που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή 
μέτοχος από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ανεξαρτήτως, εάν συνεχίζει να ισχύει η 
εργασιακή σχέση, εφόσον ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης και οι μετοχές που 
αποκτώνται, μεταβιβαστούν μετά από τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) ή τριάντα 
έξι (36) μηνών από την απόκτησή τους ανάλογα με την περίπτωση κατ' αντιστοιχία με το 
άρθρο 42Α. 
ιε) Η ελεγκτική αποζημίωση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 70 του ν. 4647/2019.  
 

2. Οι ακόλουθες κατηγορίες εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις 
απαλλάσσονται από το φόρο: 
α) Το εισόδημα που αποκτάται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους από αλλοδαπό 
διπλωματικό ή προξενικό εκπρόσωπο, κάθε φυσικό πρόσωπο που εργάζεται σε 
πρεσβεία, διπλωματική αποστολή, προξενείο ή αποστολή αλλοδαπού κράτους για τη 
διεκπεραίωση κρατικών υποθέσεων που είναι πολίτης του εν λόγω κράτους και κάτοχος 
διπλωματικού διαβατηρίου, καθώς και από κάθε φυσικό πρόσωπο που εργάζεται σε 
θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνούς Οργανισμού που έχει εγκατασταθεί 
βάσει διεθνούς συνθήκης την οποία εφαρμόζει η Ελλάδα. 
β) Η διατροφή που λαμβάνει ο/η δικαιούχος, σύμφωνα με δικαστική απόφαση ή 
συμβολαιογραφική πράξη. 
γ) Η σύνταξη που καταβάλλεται σε ανάπηρους πολέμου και σε θύματα ή οικογένειες 
θυμάτων πολέμου, καθώς και σε ανάπηρους ειρηνικής περιόδου, στρατιωτικούς γενικά, 
που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους ή τις οικογένειές τους. 
δ) Το εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές 
κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες. 
ε) Οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε ανάπηρους με 
ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%). 
στ) Το επίδομα ανεργίας που καταβάλλει ο Ο.Α.Ε.Δ. στους δικαιούχους ανέργους, 
εφόσον το άθροισμα των λοιπών εισοδημάτων του φορολογούμενου δεν υπερβαίνει 
ετησίως τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. 
ζ) Το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης συνταξιούχων (Ε. Κ. Α.Σ.) που καταβάλλεται 
στους δικαιούχους. 
η) Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στους αναγνωρισμένους πολιτικούς 
πρόσφυγες, σε αυτούς που διαμένουν προσωρινά στην Ελλάδα για ανθρωπιστικούς 
λόγους και σε όσους έχουν υποβάλει αίτηση για αναγνώριση προσφυγικής ιδιότητας, η 
οποία βρίσκεται στο στάδιο εξέτασης από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη, από φορείς που υλοποιούν προγράμματα παροχής οικονομικής ενίσχυσης 
των προσφύγων, τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ύπατη Αρμοστεία του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
θ) το επίδομα επικίνδυνης εργασίας που καταβάλλεται με τη μορφή πτητικού, 
καταδυτικού, ναρκαλιείας, αλεξιπτωτιστών, δυτών και υποβρυχίων καταστροφών σε 
αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής 
Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Λιμενικού Σώματος, η πτητική 
αποζημίωση που καταβάλλεται στους πιλότους της πολιτικής αεροπορίας και της 
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας,  καθώς και η ειδική αποζημίωση που καταβάλλεται 
στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και τα πληρώματα ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. 
που εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία με αεροπορικά μέσα για παροχή Α' Βοηθειών, κατά 
ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%). 
ι) Οι αμοιβές που καταβάλλει η Παγκόσμια Ένωση Αναπήρων Καλλιτεχνών (V.D.Μ.F.Κ.) 
στα μέλη της ζωγράφους με το πόδι και το στόμα, οι οποίοι είναι φορολογικοί κάτοικοι 
Ελλάδας, αποκλειστικά για την εργασία της ζωγραφικής που αμείβεται από την ως άνω 
Ένωση με συνάλλαγμα. 



 

Αρθρο 15. Φορολογικός συντελεστής  

 
1. Το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις υποβάλλεται σε φόρο, 
σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα: 
  

Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις, 
Επιχειρηµατική Δραστηριότητα) σε ευρώ 

Φορολογικός συντελεστής  (%) 

0-10.000 9% 

10.001-20.000 22% 

20.001-30.000 28% 

30.001-40.000 36% 

40.001 - 44% 

 
Όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι 
χιλιάδων (6.000) ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 
εννιάμιση χιλιάδων (9.500) ευρώ και εφόσον δεν ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα 
για την οποία απαιτείται η υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών ή ατομική αγροτική 
δραστηριότητα, το εισόδημα αυτό, εξαιρουμένου του εισοδήματος από κεφάλαιο και από 
υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, και η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, 
φορολογούνται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο και την παράγραφο 1 του άρθρου 
16. Εάν το πραγματικό εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, το 
υπερβάλλον ποσό φορολογείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 29. Οι 
διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τους φορολογούμενους που 
διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, για το εισόδημα που απέκτησαν μετά 
τη διακοπή της.  
 
2.α. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται για το εισόδημα που αποκτούν οι αμειβόμενοι αθλητές 
από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τα τμήματα αμειβόμενων αθλητών ή τα 
αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, εφόσον τα ποσά τα οποία λαμβάνουν εφάπαξ ή 
τμηματικά για την υπογραφή του συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση ή τη λύση 
του συμβολαίου συνεργασίας τους δεν υπερβαίνουν τις 40.000 ευρώ εντός του οικείου 
φορολογικού έτους. Αν το εισόδημα του προηγούμενου εδαφίου υπερβαίνει τις 40.000 
ευρώ, φορολογείται με φορολογικό συντελεστή 22% και με εξάντληση της φορολογικής 
υποχρέωσης.  
 
 
3. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 14, 
φορολογείται αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, κάθε εφάπαξ 
αποζημίωση που παρέχεται από οποιονδήποτε φορέα και για οποιονδήποτε λόγο 
διακοπής της σχέσεως εργασίας ή άλλης σύμβασης, η οποία συνδέει το φορέα με τον 
δικαιούχο της αποζημίωσης. 
 
Ο φόρος υπολογίζεται, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα: 

Κλιμάκιο αποζημίωσης (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής 

< 60.000 0% 

60.000,01 - 100.000 10% 

100.000,01 - 150.000 20% 

> 150.000 30% 



 
 
 
 
6. α) Ως δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για τους σκοπούς του παρόντος 
Κώδικα, θεωρούνται δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών στην ημεδαπή ή 
σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., οι οποίες καταβάλλονται με 
ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κάρτες και μέσα 
πληρωμής με κάρτες, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών Παρόχων Υπηρεσιών 
Πληρωμών του ν. 4537/2018 και χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού. 
β) Το απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για κάθε φορολογικό 
έτος ορίζεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του πραγματικού εισοδήματος που 
προέρχεται από μισθωτή εργασία - συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα και μέχρι 
είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ δαπανών. Στον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος 
δεν περιλαμβάνεται το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α και το ποσό της 
διατροφής που δίδεται στον/στην διαζευγμένο/-η σύζυγο ή σε μέρος συμφώνου 
συμβίωσης ή/και εξαρτώμενο τέκνο, εφόσον καταβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα 
πληρωμής. 
Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή της κλίμακας της παραγράφου 1 
προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του 
απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, 
πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό (22%). 
Στον φορολογούμενο του οποίου είναι κατασχεμένοι ένας ή περισσότεροι λογαριασμοί, 
πλην του ακατάσχετου λογαριασμού του ν. 4254/2014 (Α' 85), μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 
του οικείου φορολογικού έτους, το όριο δαπανών του πρώτου εδαφίου της παρούσας 
περίπτωσης περιορίζεται στις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ δαπανών. 
γ) Η προηγούμενη περίπτωση β' δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
(i) Φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ό) έτος της ηλικίας 
τους. 
(ii) Ατομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω. 
(iii) Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση. 
(iv) Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην 
Ελλάδα. 
(v) Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς 
και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή. 
(vi) Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. 
(vii) Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία. 
(viii) Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους 
και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία 
απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους. Ως τουριστικοί τόποι ορίζονται 
όσοι περιλαμβάνονται στο π.δ. 899/1976, όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 664/1977. 
(ix) Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης 
(ΚΕΑ). 
(x) Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν 
των έξι (6) μηνών). 
(xi) Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα. 
(xii) Οι φυλακισμένοι. 
δ) Οι δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής 
λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή της περίπτωσης β' του άρθρου αυτού, εφόσον 
περιλαμβάνονται στις ακόλουθες ομάδες του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.: 
Ομάδα 1 (Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά). 
Ομάδα 2 (Αλκοολούχα ποτά και καπνός). 
Ομάδα 3 (Ένδυση και υπόδηση). 
Ομάδα 4 (Στέγαση), εξαιρουμένων των ενοικίων. 
Ομάδα 5 (Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες). 
Ομάδα 6 (Υγεία). 
Ομάδα 7 (Μεταφορές), εξαιρουμένης της δαπάνης για τέλη κυκλοφορίας και της αγοράς 



οχημάτων, πλην των ποδηλάτων. 
Ομάδα 8 (Επικοινωνίες). 
Ομάδα 9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες), εξαιρουμένης της αγοράς σκαφών, 
αεροπλάνων και αεροσκαφών. 
Ομάδα 10 (Εκπαίδευση). 
Ομάδα 11 (Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια). 
Ομάδα 12 (Αλλα αγαθά και υπηρεσίες). 
ε) Το ποσό των δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δηλώνεται ατομικά από κάθε 
σύζυγο ή από κάθε μέρος συμφώνου συμβίωσης. Σε περίπτωση κοινής δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος, όπου καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από 
οποιονδήποτε εκ των δύο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, το τυχόν πλεονάζον 
ποσό δύναται κατά την εκκαθάριση να μεταφερθεί στον άλλον σύζυγο ή στο άλλο μέρος 
συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του απαιτούμενου ποσού δαπανών. Στις 
περιπτώσεις κοινών τραπεζικών λογαριασμών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (κάθε 
μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) οι πραγματικοί δικαιούχοι, οι οποίοι καθορίζονται 
με βάση τις πραγματικές περιστάσεις, μπορούν να χρησιμοποιούν τους εν λόγω 
λογαριασμούς ανάλογα με τις πραγματοποιούμενες δαπάνες τους. Τα ίδια ισχύουν και 
για πιστωτικές κάρτες με δικαιούχους κύρια και πρόσθετα μέλη. 
στ) Σε περίπτωση που οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί και οι οποίες αφορούν 
καταβολές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, δανειακές υποχρεώσεις 
προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ενοίκια υπερβαίνουν το εξήντα τοις εκατό (60%) 
τοις εκατό του πραγματικού εισοδήματος, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1β' του 
παρόντος, το απαιτούμενο ποσοστό δαπανών περιορίζεται στο είκοσι τοις εκατό (20%). 
Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω δαπάνες 
έχουν καταβληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως ορίζονται στην περίπτωση α' 
της παρούσας. 
ζ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ 
καθορίζεται η διαδικασία συγκέντρωσης των απαραίτητων δεδομένων από τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.  
 

Αρθρο 19. Μειώσεις φόρου για δωρεές  

 
1. Το ποσό του φόρου μειώνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) επί των ποσών δωρεών 
προς τους φορείς που ορίζονται στην απόφαση της επόμενης παραγράφου, εφόσον οι 
δωρεές υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους το ποσό των εκατό (100) 
ευρώ. Το συνολικό ποσό των δωρεών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) 
του φορολογητέου εισοδήματος.  
 
 
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται οι φορείς με έδρα την ημεδαπή ή 
άλλα κράτη - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που αναγνωρίζονται για το σκοπό του 
προσδιορισμού της μείωσης φόρου επί του ποσού των χορηγούμενων σε αυτούς 
δωρεών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, εφόσον τα ποσά των δωρεών 
κατατίθενται σε ειδικούς για το σκοπό αυτόν λογαριασμούς τραπεζών που λειτουργούν 
νόμιμα σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ..  
 
 
3. Οι διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογή και για τις δωρεές που 
χορηγούνται σε δικαιούχους χρηματοδότησης, σύμφωνα με την περ. ε΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 1 του ν. 3023/2002 όπως ισχύει, δηλαδή σε πολιτικά κόμματα ή συνασπισμούς 
κομμάτων ή υποψηφίους ή αιρετούς αντιπροσώπους της Βουλής των Ελλήνων και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  
 

 



 

 

Αρθρο 21. Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα  

 
1. Ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από 
τις επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των 
αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Στα έσοδα από τις 
επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται και τα έσοδα από την πώληση των 
στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης, καθώς και το προϊόν της εκκαθάρισής της, 
όπως αυτά προκύπτουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους 

 
6. Η ωφέλεια επιχείρησης που προκύπτει από την παραίτηση πιστώτριας επιχείρησης 
από την είσπραξη χρέους στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας ή δικαστικού συμβιβασμού, 
η οποία λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους συνεργασίας, αποτελεί 
εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με την επιφύλαξη των ειδικότερων 
διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4389/2016. Στην περίπτωση αυτή δεν έχουν εφαρμογή 
οι διατάξεις περί φορολογίας δωρεών του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, 
Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών, και Κερδών από Τυχερά Παίγνια ο οποίος 
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (Α' 266).  
 
 

Αρθρο 22. Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες  

 
Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η 
έκπτωση όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του 
Κ.Φ.Ε., οι οποίες:  

 
α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές 
συναλλαγές της, συμπεριλαμβανομένων και δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 

 
β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται 
κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική 
Διοίκηση, 

 
γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά 
την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.  

 
Ειδικά οι δαπάνες για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης εκπίπτουν υπό την 
προϋπόθεση η επιχείρηση να εμφανίζει λογιστικά κέρδη χρήσης κατά τον χρόνο 
πραγματοποίησής τους. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που η 
δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος του Δημοσίου.  

 

Αρθρο 36. Μερίσματα 



 
1. Ο όρος «μερίσματα» σημαίνει το εισόδημα που προκύπτει από μετοχές, ιδρυτικούς 
τίτλους, ή άλλα δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη τα οποία δεν αποτελούν απαιτήσεις 
από οφειλές (χρέη), καθώς και το εισόδημα από άλλα εταιρικά δικαιώματα, στα οποία 
περιλαμβάνονται τα μερίδια, οι μερίδες συμπεριλαμβανομένων των προμερισμάτων και 
μαθηματικών αποθεματικών, οι συμμετοχές σε κέρδη προσωπικών επιχειρήσεων, οι 
διανομές των κερδών από κάθε είδους νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, καθώς και 
κάθε άλλο συναφές διανεμόμενο ποσό.  
 
 
2. Εάν η διανομή των μερισμάτων υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, όπως ορίζεται στο 
Μέρος Τέταρτο του Κ.Φ.Ε., ο παρακρατούμενος φόρος εξαντλεί τη φορολογική 
υποχρέωση μόνο για τα φυσικά πρόσωπα και για το συγκεκριμένο είδος εισοδήματος του 
φορολογούμενου με βάση τον Κ.Φ.Ε..  
 
 

Αρθρο 37. Τόκοι 

 
1. Ο όρος «τόκοι» σημαίνει το εισόδημα που προκύπτει από απαιτήσεις κάθε είδους, είτε 
εξασφαλίζονται με υποθήκη είτε όχι, και είτε παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη 
του οφειλέτη είτε όχι, και ιδιαίτερα εισόδημα από καταθέσεις, κρατικά χρεόγραφα, τίτλους 
και ομολογίες, με ή χωρίς ασφάλεια, και κάθε είδους δανειακή σχέση, 
συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων ωφελημάτων (premiums), των συμφωνιών 
επαναγοράς (repos/ reverse repos) και ανταμοιβών τα οποία απορρέουν από τίτλους, 
ομολογίες ή χρεόγραφα.  
 
 
2. Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος οι τόκοι ομολογιακών δανείων και εντόκων 
γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που αποκτούν φυσικά πρόσωπα.  
 
 
3. Οι τόκοι που προκύπτουν από ομόλογα που εκδίδονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), κατ' εφαρμογή προγράμματος συμμετοχής 
στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, έχουν την ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τους 
τόκους που προκύπτουν από ομόλογα που εκδίδει το Ελληνικό Δημόσιο στην Ελλάδα. 
Για τους τόκους που προκύπτουν από τα ομόλογα αυτά εφαρμόζονται ανάλογα οι 
διατάξεις της παραγράφου 2.  
 
 
4. Εάν οι τόκοι υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, όπως ορίζεται στο Μέρος Τέταρτο 
του Κ.Φ.Ε, ο παρακρατούμενος φόρος εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση μόνο για τα 
φυσικά πρόσωπα και για το συγκεκριμένο είδος εισοδήματος του φορολογούμενου με 
βάση τον Κ.Φ.Ε..  
 
 
5. Οι τόκοι εταιρικών ομολογιών εισηγμένων σε τόπο διαπραγμάτευσης εντός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 4514/2018 ή σε 
οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά εκτός Ε.Ε., η οποία εποπτεύεται από αρχή 
διαπιστευμένη στον Διεθνή Οργανισμό Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (International 
Organization of Securities Commissions, IOSCO), καθώς και των πάσης φύσεως 
ομολογιών που εκδίδουν οι πιστωτικοί συνεταιρισμοί που λειτουργούν ως πιστωτικά 
ιδρύματα, οι οποίοι αποκτώνται από φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι 
αλλοδαπής, απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος.  
 
 



 

Αρθρο 38. Δικαιώματα (royalties)  

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

Αρθρο 39. Εισόδημα από ακίνητη περιουσία  

 
1. Ο όρος «εισόδημα από ακίνητη περιουσία» σημαίνει το εισόδημα, σε χρήμα ή σε είδος, 
που προκύπτει από την εκμίσθωση ή την ιδιοχρησιμοποίηση ή τη δωρεάν παραχώρηση 
χρήσης γης και ακινήτων. Ειδικότερα το εισόδημα αυτό προκύπτει από: 

 
α) Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης γης ή ακινήτων 
συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων, κατασκευών και κάθε είδους εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμού τους. 

 
β) Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης μεταλλείων, λατομείων, δασικών 
και αγροτικών εκτάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται λιβάδια, καλλιεργήσιμες γαίες, 
βοσκήσιμες γαίες, καθώς και κάθε είδους κατασκευές ή εγκαταστάσεις που είναι στην 
επιφάνεια του εδάφους ή κάτω από αυτή, όπως τα ιχθυοτροφεία, οι λίμνες, οι δεξαμενές, 
οι πηγές και τα φρέατα. 

 
γ) Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης από την παραχώρηση χώρου για 
την τοποθέτηση κάθε είδους διαφημιστικών επιγραφών. 

 
δ) Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων σε ακίνητα.  
 



2. Το εισόδημα σε είδος αποτιμάται στην αγοραία αξία. Το εισόδημα από 
ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση τεκμαίρεται ότι συνίσταται στο τρία τοις εκατό 
(3%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Κατ' εξαίρεση, το τεκμαρτό εισόδημα του 
προηγούμενου εδαφίου που αφορά δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι διακόσια 
τετραγωνικά μέτρα (200 τ.μ.), προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς 
ανιόντες ή κατιόντες, καθώς και το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από τη δωρεάν 
παραχώρηση της χρήσης ακινήτων στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου απαλλάσσονται από το φόρο. 

 
Ειδικά για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα δεν 
υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση προς 
ανιόντες, κατιόντες και συζύγους, αγροτικών εκτάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται 
λιβάδια, καλλιεργήσιμες γαίες, βοσκήσιμες γαίες, και κάθε είδους κατασκευές ή 
εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής. 

 
 
 
3. Οι ακόλουθες δαπάνες εκπίπτουν με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 
α) Αν ο εκμισθωτής ή ο παραχωρών είναι φυσικό πρόσωπο εκπίπτει ποσοστό πέντε τοις 
εκατό (5%) για δαπάνες επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης ή άλλες πάγιες και 
λειτουργικές δαπάνες του ακινήτου. 

 
β) Αν ο εκμισθωτής ή ο παραχωρών είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και τα κάθε 
είδους ιδρύματα οι κάθε είδους δαπάνες εκπίπτουν σε ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις 
εκατό (75%). Ειδικά για το Άγιο Όρος το ποσοστό της έκπτωσης για τις δαπάνες του 
προηγούμενου εδαφίου ανέρχεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). 

 
γ) Αν ο εκμισθωτής ή ο παραχωρών είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα εκπίπτουν σε ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%), οι 
δαπάνες επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης, καθώς και οι πάγιες και λειτουργικές 
δαπάνες. 

 
δ) Το μίσθωμα που καταβάλλεται στις περιπτώσεις υπεκμίσθωσης. 

 
ε) Οι δαπάνες αντιπλημμυρικών έργων και έργων αποξήρανσης ελών σε ποσοστό δέκα 
τοις εκατό (10%). 

 
στ) Το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλει, βάσει νόμου, ο εκμισθωτής στο μισθωτή 
για τη λύση της μισθωτικής σχέσης του ακινήτου.  
 
 
4. Τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν 
εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, 
εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, 
έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης 
μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί 
εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. Τα εν λόγω 
εισοδήματα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα 
εισπράχθηκαν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8. Τα μη εισπραχθέντα 



εισοδήματα δηλώνονται σε ειδικό κωδικό ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση 
ακίνητης περιουσίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. 
 
 

Αρθρο 40. Φορολογικός συντελεστής για το εισόδημα από κεφάλαιο  

 

 
1. Τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%). 

 
 
 
2. Οι τόκοι φορολογούνται με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%).  
 
 
3. Τα δικαιώματα φορολογούνται με συντελεστή είκοσι (20%).  
 

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

Εισόδημα από ακίνητη περιουσία 

(ευρώ) 
Συντελεστής % 

0-12.000  15% 

12.001 – 35.000  35% 

35.001-  45% 

 
Για τα εισοδήματα από ακίνητη περιουσία που φορολογούνται σύμφωνα με την ανωτέρω 
κλίμακα, εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 6 του άρθρου 15. 
 
 
 

Αρθρο 44. Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και 

νομικών οντοτήτων  

 
«Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων» είναι ο φόρος που 
επιβάλλεται ετησίως στα κέρδη που πραγματοποιούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές 
οντότητες.  
 
 

Αρθρο 46. Απαλλασσόμενα νομικά πρόσωπα  

 
Από το φόρο εισοδήματος απαλλάσσονται:  

 
α) οι φορείς γενικής κυβέρνησης με εξαίρεση το εισόδημα που αποκτούν από κεφάλαιο 
και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Για τους σκοπούς του προηγούμενου εδαφίου 
στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης δεν περιλαμβάνονται οι κεφαλαιουχικές εταιρείες, 
εκτός από αυτές στις οποίες το κράτος ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου συμμετέχει 
με ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). 



   
β) η Τράπεζα της Ελλάδος, 

 
γ) οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε 
κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), που είναι εγκατεστημένοι στην ημεδαπή ή σε άλλο κράτοςμέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. 

 
δ) οι διεθνείς οργανισμοί, υπό τον όρο ότι η απαλλαγή από το φόρο προβλέπεται βάσει 
διεθνούς συμβάσεως που έχει κυρωθεί στην ημεδαπή ή τελεί υπό τον όρο της 
αμοιβαιότητας, 

 
ε) το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α. Ε. σύμφωνα με τη 
νομοθεσία που το διέπει. 

 
στ) Οι σχολικές επιτροπές και οι σχολικές εφορείες μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

Αρθρο 58. Φορολογικός συντελεστής  

 
1. α) Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα 
και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, εξαιρουμένων των πιστωτικών 
ιδρυμάτων που εμπίπτουν στην περίπτωση β' της παρούσας παραγράφου, καθώς και οι 
υπόχρεοι των περιπτώσεων β', γ', δ', ε', στ' και ζ' του άρθρου 45 που τηρούν 
απλογραφικά βιβλία, φορολογούνται με συντελεστή είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) για 
τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019 και εφεξής. 

 
 
2. Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί 
του ν.4384/2016 και οι νομικές οντότητες που αναγνωρίζονται από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως Ομάδες και Οργανώσεις παραγωγών του 
άρθρου 27 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1305/2013 και περιλαμβάνονται στο τηρούμενο 
Μητρώο Οργανώσεων Παραγωγών και Ομάδων (ΜΟΠΟ) δυνάμει του άρθρου 7 
παράγραφος 1 της υπ' αρίθμ. 397/18235/2017 απόφασης (Β' 601) φορολογούνται με 
συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).  
 
 
3. Ο φορολογούμενος που αποκτά εισόδημα το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 
σύμφωνα με το άρθρο 62 περιλαμβάνει το εισόδημα αυτό στα φορολογητέα κέρδη του 
πριν την αφαίρεση του παρακρατούμενου φόρου. Ο πληρωτέος από το φορολογούμενο 
φόρος σε σχέση με το εν λόγω εισόδημα μειώνεται κατά το ποσό του φόρου που 
παρακρατήθηκε.  
 
 
 
5. Τα κέρδη των επιχειρήσεων των περιπτώσεων α' , β' , δ' , ε' και στ' του άρθρου 45, 
εφόσον αυτές εμπίπτουν στην έννοια των πολύ μικρών επιχειρήσεων, όπως ορίζονται 
στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, από τη διάθεση 
παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρεία «Δ.Ε.Η. Α.Ε.» ή άλλο προμηθευτή, 
μετά από την ένταξή τους στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών 
Συστημάτων μέχρι δέκα (10) Kw», κατόπιν απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 14 



του ν. 3468/2006 (Α' 8), απαλλάσσονται του φόρου. Η εν λόγω απαλλαγή χορηγείται με 
την προϋπόθεση ότι τα κέρδη εμφανίζονται σε ειδικό λογαριασμό με την ονομασία 
«Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι δέκα (10) Kw». Σε 
περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους, φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος κώδικα κατά το χρόνο διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους αντίστοιχα. 
 
 
 

Αρθρο 59. Φορολόγηση στην πηγή  

 
1. Τα ακόλουθα πρόσωπα υποχρεούνται να παρακρατούν φόρο σύμφωνα με το 
σύστημα φορολόγησης στην πηγή: 

 
α) κάθε φυσικό πρόσωπο που αποκτά κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα ή 
νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που διενεργεί πληρωμές ή δίνει παροχές σε είδος 
στους εργαζομένους τους ή υπαλλήλους τους, 

 
β) κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που καταβάλλει συντάξεις σε φυσικά 
πρόσωπα, 

 
γ) ταμεία κοινωνικής ασφάλισης ή παρόμοιες οντότητες που διενεργούν πληρωμές στους 
ασφαλισμένους τους.  
 

2. Το πρόσωπο, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, το οποίο καταβάλλει εισόδημα για 
μισθωτή εργασία σύμφωνα με το άρθρο 12, φέρει την ευθύνη παρακράτησης φόρου και 
απόδοσής του στο κράτος. Εάν δεν διενεργείται παρακράτηση, ο υπόχρεος οφείλει να 
καταβάλλει το φόρο που δεν παρακρατήθηκε, καθώς και τυχόν πρόστιμα και ποινές που 
προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία. 

 
 
 
3. Εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο δεν υπόκειται σε παρακράτηση.  
 
 

Αρθρο 60. Φορολογικός συντελεστής 

 
1. Το μηνιαίο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, συμπεριλαμβανομένων των 
παροχών σε είδος, των ημερομισθίων και των εφάπαξ παροχών, υπόκειται σε 
παρακράτηση φόρου με βάση την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15 και του 
άρθρου 16 μετά από προηγούμενη αναγωγή του σε ετήσιο.  
 
 
2. Με την επιφύλαξη της παρ. 1, το εισόδημα από μισθωτή εργασία που αποκτούν οι 
αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα που υπηρετεί σε πλοία του εμπορικού ναυτικού, οι 
κυβερνήτες, οι συγκυβερνήτες και οι μηχανικοί αεροσκαφών αεροπορικών εταιρειών με 
φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, καθώς και τα μέλη των 
Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών του άρθρου 5 του ν. 4375/2016 υπόκειται σε 
παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τους συντελεστές της παρ. 2 του άρθρου 15.  
 



3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος αναγωγής του 
μηνιαίου εισοδήματος της παραγράφου 1 σε ετήσιο, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα 
για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. 

 
 
4. Στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά, 
σύμφωνα με το άρθρο 12, καθώς και στις πρόσθετες αμοιβές που δεν 
συμπεριλαμβάνονται στις τακτικές αποδοχές διενεργείται παρακράτηση με συντελεστή 
είκοσι τοις εκατό (20%) στο καταβαλλόμενο ποσό ανεξάρτητα από το έτος στο οποίο 
ανάγονται για να φορολογηθούν τα εισοδήματα αυτά. Ειδικά, στις καθαρές αμοιβές που 
καταβάλλονται σε αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες 
ορισμένου χρόνου αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, καθώς και σε ξεναγούς που 
υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 1545/1985, διενεργείται παρακράτηση 
φόρου με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%.). 

 
Εξαιρετικά, στα εφάπαξ χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στους δικαιούχους του 
εφάπαξ χρηματικού ποσού των άρθρων 10 έως και 15 του ν. 4575/2018 (Α' 192), μετά 
την παρακράτηση με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) που ορίζεται από τις διατάξεις 
της παραγράφου αυτής, εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα 
εισοδήματα αυτά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του 
άρθρου 43Α. 
 
4.α. Για τα ποσά τα οποία εισπράττουν οι αμειβόμενοι αθλητές εφάπαξ ή τμηματικά για 
την υπογραφή του συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση ή λύση του συμβολαίου 
συνεργασίας τους, από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τα τμήματα αμειβομένων 
αθλητών ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, ο συντελεστής παρακράτησης ορίζεται 
σε 22%, εφόσον τα ποσά που εισπράττονται υπερβαίνουν τις 40.000 ευρώ εντός του 
οικείου φορολογικού έτους. Στην περίπτωση που το εισόδημα καταβάλλεται ελεύθερο 
φόρου, ο φόρος υπολογίζεται μετά την αναγωγή του ποσού σε μικτό με την προσθήκη 
του αναλογούντος φόρου.  
 

5. Ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους αποδίδεται το 
αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής του 
υποκείμενου σε παρακράτηση εισοδήματος. 

 
 

6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται για το εισόδημα από μισθωτή 
εργασία που καταβάλλουν η Ιερά Κοινότητα, οι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους και τα 
εξαρτήματα αυτών.  

 
 
 

Αρθρο 61. Υπόχρεοι σε παρακράτηση  

 
Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική 
δραστηριότητα και έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, οι φορείς γενικής 
κυβέρνησης ή κάθε φορολογούμενος που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην 
Ελλάδα, αλλά δραστηριοποιείται μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα, και 
προβαίνει σε πληρωμές σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 62, καθώς και οι 
συμβολαιογράφοι για τις συναλλαγές της περίπτωσης στ' του άρθρου 62 υποχρεούται σε 
παρακράτηση φόρου όπως ορίζεται στο άρθρο 64. 



Όσον αφορά στα ομόλογα του άρθρου 37 παράγραφος 5, σε παρακράτηση φόρου 
υποχρεούνται από τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου μόνον οι φορείς πληρωμής 
που προβαίνουν σε καταβολές τόκων και δεν υποχρεούται σε παρακράτηση ο εκδότης 
των ομολόγων.  
 
 

Αρθρο 62. Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση  

 
1. Οι ακόλουθες πληρωμές υπόκειται σε παρακράτηση φόρου: 
α) μερίσματα,  
β) τόκοι, 
γ) δικαιώματα (royalties), 
δ) αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές 
υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως εάν έχουν 
παρασχεθεί στην Ελλάδα, όταν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό πρόσωπο, 
ε) το ασφάλισμα που καταβάλλεται εφάπαξ ή με τη μορφή περιοδικά καταβαλλόμενης 
παροχής στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων, 
στ) η υπεραξία που αποκτά φυσικό πρόσωπο από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας 
σύμφωνα με το άρθρο 41 εκτός της περίπτωσης του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 
1 και της περίπτωσης ε' της παραγράφου 6 του άρθρου 41.  
 

2. Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που έχουν τη φορολογική τους κατοικία 
στην Ελλάδα ή σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και λαμβάνουν αμοιβές για τις 
υπηρεσίες που αναφέρονται στην περίπτωση δ' της παρ. 1 δεν υπόκεινται σε 
παρακράτηση φόρου, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 64. 

 
 

3. Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που δεν έχει τη φορολογική του κατοικία 
στην Ελλάδα ή σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και λαμβάνει αμοιβές για τεχνικές 
υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες ή και αμοιβές για 
παρόμοιες υπηρεσίες υπόκειται σε παρακράτηση φόρου. Το ως άνω νομικό πρόσωπο ή 
νομική οντότητα ή το φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί 
να επιλέξει να φορολογηθεί για το εισόδημα από δικαιώματα και τις αμοιβές για τεχνικές 
υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες 
σύμφωνα με το καθεστώς που ισχύει για τους φορολογικούς κατοίκους που λαμβάνουν 
τέτοιες αμοιβές και να πιστώσει τον παρακρατηθέντα φόρο έναντι του οφειλόμενου 
φόρου εισοδήματος. 

 
 
 
4. Το φυσικό πρόσωπο που αποκτά υπεραξία από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας 
σύμφωνα με το άρθρο 41 καταβάλλει στο συμβολαιογράφο κατά την υπογραφή του 
συμβολαίου μεταβίβασης το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στην υπεραξία σύμφωνα 
με το άρθρο 43. 
 
 
 
5. Τα νομικά πρόσωπα ή οι νομικές οντότητες που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας ή 
έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λαμβάνουν αμοιβές για δικαιώματα 
(royalties) σύμφωνα με την περίπτωση γ' της παραγράφου 1 δεν υπόκεινται σε 
παρακράτηση φόρου σύμφωνα με το άρθρο 64.  
 



Αρθρο 68. Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων 

και νομικών οντοτήτων και καταβολή του φόρου  

 
1. Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες υποχρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρονικά 
όλα τα εισοδήματά τους στη Φορολογική Διοίκηση.  
 

2. Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έκτου μήνα από το 
τέλος του φορολογικού έτους. Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που 
έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη 
της εκκαθάρισης για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο αυτή. Σε 
περίπτωση παράτασης της εκκαθάρισης πέραν του έτους υποβάλλεται προσωρινή 
δήλωση για τα εισοδήματα κάθε έτους - μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη του, 
επιφυλασσομένης της υποβολής οριστικής δήλωσης συγχρόνως με τη λήξη της 
εκκαθάρισης. Για τα διαλυόμενα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, για τα οποία 
δεν επιβάλλεται από το νόμο εκκαθάριση, η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα 
από τη διάλυση και σε κάθε περίπτωση πριν από τη διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο 
των περιουσιακών στοιχείων τους. 

 
 

3. Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων υπολογίζεται με 
βάση την ετήσια φορολογική δήλωση του φορολογούμενου και το ποσό της φορολογικής 
οφειλής καθορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 του Κώδικα Φορολογικής 
Διαδικασίας, κατόπιν έκπτωσης:  

α) του φόρου που παρακρατήθηκε, 

β) του φόρου που προκαταβλήθηκε, 

γ) του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή σύμφωνα με το άρθρο 9. 

Ειδικά για τα μερίσματα που εισπράττει ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα 
από ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με έδρα σε άλλο κράτος-
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 48, από 
το ποσό του φόρου εκπίπτει το ποσό του αναλογούντος φόρου εισοδήματος κατά το 
μέρος που αφορά στα διανεμόμενα κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής 
οντότητας που προβαίνει στη διανομή, καθώς και το ποσό του φόρου που 
παρακρατήθηκε ως φόρος επί του μερίσματος. Σε περίπτωση που το ποσό του φόρου 
που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι μεγαλύτερο από τον οφειλόμενο φόρο, η 
επιπλέον διαφορά επιστρέφεται. 

 
Η καταβολή του φόρου γίνεται σε έξι (6), κατ' ανώτατο όριο, ισόποσες μηνιαίες δόσεις 
από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου 
μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης και οι υπόλοιπες πέντε 
(5) μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε (5) επόμενων μηνών, η οποία δεν 
μπορεί να εκτείνεται πέραν του ίδιου φορολογικού έτους. Για τα νομικά πρόσωπα και τις 
νομικές οντότητες που έχουν λυθεί ή έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση η καταβολή του φόρου 
γίνεται εφάπαξ και όχι αργότερα από την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την υποβολή της 
δήλωσης. 

 
 
 
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται ειδικότερα ο τρόπος και ο 
χρόνος υποβολής, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, 
καθώς και τα δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με αυτήν.  



 
 
5. Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων που δεν αποκτούν έσοδα υποκείμενα σε φόρο 
εισοδήματος, αλλά αποκλειστικά και μόνο έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την 
επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος. Τα ανωτέρω ισχύουν ανάλογα και για τις άτυπες ενώσεις 
ιδιοκτητών και ενοίκων πολυκατοικίας, όταν δεν αποκτούν φορολογητέο εισόδημα.  
 
 

Αρθρο 71. Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και 

νομικών οντοτήτων  

 
1. Με βάση τη δήλωση που υποβάλλει το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα και τους 
λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 
βεβαιώνεται ποσό ίσο με εκατό τοις εκατό (100%) του φόρου που προκύπτει για το φόρο 
που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους. 

 
Με βάση τη δήλωση που υποβάλλει το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα και τους 
λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 
αποκλειστικά και μόνο για το φορολογικό έτος 2018, βεβαιώνεται ποσό ίσο με το 
ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του φόρου που προκύπτει από επιχειρηματική 
δραστηριότητα για τον φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του έτους αυτού.  
 
 
2. Το ποσοστό της παραγράφου 1 ισχύει και για τα νομικά πρόσωπα των περιπτώσεων 
β', γ' , ε' και στ' μόνο για τις κοινοπραξίες των προσωπικών εταιρειών του άρθρου 45. 
 
 
 
3. Τα ποσοστά των προηγούμενων παραγράφων μειώνονται κατά πενήντα τοις εκατό 
(50%) για τα νέα νομικά πρόσωπα κατά τα τρία (3) πρώτα οικονομικά έτη από τη 
δήλωση έναρξης εργασιών τους. Η μείωση αυτή δεν εφαρμόζεται για τα νομικά 
πρόσωπα που προέρχονται από μετατροπή ή συγχώνευση άλλων επιχειρήσεων με 
βάση τις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου.  
 
 
4. Η βεβαίωση αυτή γίνεται έναντι του φόρου που αναλογεί στο εισόδημα του 
διανυόμενου φορολογικού έτους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δήλωση ή οριστικός 
τίτλος, ο καταβλητέος φόρος υπολογίζεται με βάση το φόρο που προκύπτει από στοιχεία 
του εγγύτερου φορολογικού έτους.  
 
 
5. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και επί των προσωρινών 
δηλώσεων που υποβάλλουν τα νομικά πρόσωπα ή οι νομικές οντότητες που έχουν τεθεί 
υπό εκκαθάριση.  
 
 
6. Από το ποσό που βεβαιώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού εκπίπτει ο 
φόρος που παρακρατείται από πηγή Ελλάδος, εφόσον συντρέχει περίπτωση.  
 
 
7. Αν μειωθεί το φορολογητέο εισόδημα, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 
70. Η εννεάμηνη προθεσμία για την υποβολή της αίτησης μείωσης του προκαταβλητέου 
ποσού φόρου αρχίζει από την ημέρα έναρξης του νέου φορολογικού έτους.  



 
 
8. Οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 69 εφαρμόζονται και στα νομικά 
πρόσωπα και τις νομικές οντότητες. Αν το προκαταβλητέο ποσό φόρου εισοδήματος που 
υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου αυτής είναι μικρότερο της 
προκαταβολής φόρου που οφείλεται με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, η 
διαφορά που προκύπτει βεβαιώνεται στο όνομα του νομικού προσώπου ή της νομικής 
οντότητας ως προκαταβολή φόρου.  
 
 
9. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρμογή: 

 
α) για τις εταιρείες που μετασχηματίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 52 και 
54 του παρόντος, του ν.δ. 1297/1972 και του ν. 2166/1993 κατά περίπτωση, 

 
β) για τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες που συγχωνεύονται σε ανώνυμη εταιρεία ή 
διασπώνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68, 80 και 81, κατά περίπτωση, του 
κ.ν. 2190/1920 (Α' 37), 

 
γ) για τις ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που συγχωνεύονται σε εταιρεία 
περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν. 3190/1955 (Α' 91), 

 
δ) για τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις που συγχωνεύονται σε νέα ή υφιστάμενη 
αγροτική συνεταιριστική οργάνωση, καθώς και τις δευτεροβάθμιες ή τριτοβάθμιες 
αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις που μετατρέπονται σε ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία 
περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2810/2000 (Α' 
61). 

 
στ) για τα νομικά πρόσωπα που μετασχηματίζονται, σύμφωνα με ειδικές διατάξεις νόμου, 
σε άλλο νομικό πρόσωπο που εμπίπτει στις διατάξεις της ίδιας παραγράφου, 

 
ζ) για τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα κέρδη ανωνύμων εταιρειών, που 
απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος, βάσει ειδικών διατάξεων νόμων.  
 
 

Αρθρο 72. Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος  

 
1. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 71 του νόμου αυτού ισχύουν για τα εισοδήματα 
που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, στα 
φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά, με την επιφύλαξη 
των επόμενων παραγράφων του άρθρου αυτού.  
 
 
2. Οι διατάξεις των άρθρων 22 και 23 ισχύουν για δαπάνες που αφορούν φορολογικές 
περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά.  
 
 
3. Οι διατάξεις των άρθρων 24, 25, 28 ισχύουν για φορολογικές περιόδους που αρχίζουν 
από την 1η Ιανουαρίου 2014 και εξής.  
 



 
4. Οι διατάξεις του άρθρου 26 ισχύουν για προβλέψεις που σχηματίζονται στα 
φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά. Για τις προβλέψεις 
επισφαλών απαιτήσεων που έχουν σχηματισθεί στα φορολογικά έτη 2010, 2011, 2012 
και 2013 θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περίπτωσης θ' της παρ. 1 του άρθρου 31 
του ν. 2238/1994.  
 
 
5. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 27 ισχύουν από την έναρξη ισχύος του ν. 
4046/2012 (Α' 28).  
 
 
6. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 11 του άρθρου 41 ισχύουν για υπεραξία από 
μεταβιβάσεις ακίνητης περιουσίας που θα πραγματοποιηθούν από την 1η Ιανουαρίου 
2014 και μετά.  
 
 
7. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 5 του άρθρου 42 ισχύουν για υπεραξία από 
μεταβιβάσεις μετοχών, μεριδίων, ομολόγων, παραγώγων και ολόκληρης επιχείρησης 
που θα πραγματοποιηθούν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά.  
 
 
8. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 42 ισχύουν από την 29η Φεβρουαρίου 
2012.  
 
 
9. α. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 49 τίθεται σε ισχύ 
από την 1η Ιανουαρίου 2017. Κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο οι δαπάνες τόκων δεν 
αναγνωρίζονται ως εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες στο βαθμό που οι 
πλεονάζουσες δαπάνες τόκων υπερβαίνουν τα ακόλουθα ποσοστά των φορολογητέων 
κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDΑ): 
- το εξήντα τοις εκατό (60%) από την 1η Ιανουαρίου 2014,  
- το πενήντα τοις εκατό (50%) από την 1η Ιανουαρίου 2015,  
- το σαράντα τοις εκατό (40%) από την 1η Ιανουαρίου 2016,  
β. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 49 τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 
2016. Κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο οι δαπάνες τόκων αναγνωρίζονται πλήρως ως 
εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες εφόσον το ποσό των εγγεγραμμένων στα βιβλία 
καθαρών δαπανών τόκων δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) 
ευρώ το χρόνο. 
γ. Οι διατάξεις του άρθρου 49 δεν εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ειδικού σκοπού, μόνο 
κατά το μέρος που αφορά στην εκτέλεση δημοσίου έργου ή την παροχή δημόσιας 
υπηρεσίας μέσω σύμβασης παραχώρησης, κατά την έννοια των προεδρικών 
διαταγμάτων 59/2007 και 60/2007, η οποία έχει κυρωθεί με νόμο, ή μέσω σύμβασης 
Σύμπραξης Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ. Ι.Τ.) κατά τις διατάξεις του ν. 3389/2005, οι 
οποίες συνάπτονται μέχρι και τις 31.12.2014. 
 
 
 
10. Οι διατάξεις των άρθρων 52 έως και 56 ισχύουν για μετασχηματισμούς που 
πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά.  
 
 
11. Οι διατάξεις των άρθρων 61 έως και 64 ισχύουν για πληρωμές των οποίων η 
διαδικασία αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά.  
 
 
12. Τα μη διανεμηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά των νομικών προσώπων του 



άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε., όπως αυτά σχηματίστηκαν μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2013, 
και τα οποία προέρχονται από κέρδη που δεν φορολογήθηκαν κατά το χρόνο που 
προέκυψαν λόγω απαλλαγής αυτών κατ' εφαρμογή διατάξεων του ν. 2238/1994, όπως 
ισχύει μετά τη δημοσίευση του Κ.Φ.Ε. ή εγκυκλίων ή αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ' 
εξουσιοδότηση αυτού, σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους - μέχρι την 31η 
Δεκεμβρίου 2013, φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%). 
Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του νομικού 
προσώπου και των μετόχων ή εταίρων αυτού. 
Από την 1η Ιανουαρίου 2014 και εξής, τα μη διανεμηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα 
αποθεματικά του πρώτου εδαφίου συμψηφίζονται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε 
φορολογικού έτους με δηλωθείσες φορολογικές ζημίες της επιχείρησης από οποιαδήποτε 
αιτία που προέκυψαν κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη μέχρι εξαντλήσεώς τους, εκτός αν 
διανεμηθούν ή κεφαλαιοποιηθούν οπότε υπόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση με 
συντελεστή δεκαεννέα τοις εκατό (19%). 
Για τους σκοπούς του προηγούμενου εδάφιου ως συμψηφισμός νοείται το αλγεβρικό 
άθροισμα και το οποίο αυξομειώνει το φορολογικό αποτέλεσμα (κέρδη ή ζημίες) της 
επιχείρησης. 
Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του νομικού 
προσώπου και των μετόχων ή εταίρων αυτού. 
Η καταβολή του φόρου της παραγράφου αυτής γίνεται μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα 
από την απόφαση διανομής από τη γενική συνέλευση των μετόχων.  
 
 
13. Για ισολογισμούς που κλείνουν με ημερομηνία 31.12.2014 και μετά δεν επιτρέπεται η 
τήρηση λογαριασμών αφορολόγητου αποθεματικού, πλην των επενδυτικών ή 
αναπτυξιακών νόμων, του αφορολόγητου αποθεματικού της περίπτωσης ζ' της 
παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν. 2238/1994, όπως ισχύει μετά τη δημοσίευση του 
Κ.Φ.Ε. καθώς και ειδικών διατάξεων νόμων. 
 
 
 
14. Οι διατάξεις που διέπουν τη φορολογία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και των 
συνδεομένων φυσικών προσώπων μόνο σε σχέση με το εισόδημα που απορρέει από τις 
επιχειρήσεις αυτές δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.  
 
 
15. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 4 του παρόντος Κώδικα δεν 
εφαρμόζονται για τις εταιρείες που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με το ν. 
27/1975 και το ν.δ. 2687/1953.  
 
 
16. Συσσωρευθέντα κεφάλαια που αντιστοιχούν σε καταβαλλόμενα έως 31.12.2013 
ασφάλιστρα του εργαζομένου εξαιρούνται από την οριζόμενη στην παράγραφο 4 του 
άρθρου 15 φορολόγηση.  
 
 
17. Οι διατάξεις του ν. 2778/1999 (Α' 295) που διέπουν τη φορολογία των εταιρειών 
επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και των θυγατρικών τους δεν θίγονται από τις 
διατάξεις του παρόντος Κώδικα.  
 
 
18. Οι διατάξεις του ν. 2367/1995 (Α' 178) και του ν. 2992/2002 (Α' 54), που διέπουν τη 
φορολογία των Εταιρειών Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) και των 
Αμοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ) αντίστοιχα, δεν θίγονται 
από τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.  
 



(19) 18. Για τις συμβάσεις χρηματοοικονομικής μίσθωσης που έχουν συναφθεί πριν την 
έναρξη ισχύος του παρόντος Κώδικα έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στον Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήματος που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2238/1994 (Α' 151), 
μέχρι τον χρόνο λήξης αυτών. 

 
 
 
(20) 19. Από την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013 καταργείται η παρ. 3 του άρθρου 6 του 
ν. 1905/1990 (Α' 147). 
 
 
 
(21) 22. Από την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013 παύουν να ισχύουν η παρ. 1 του 
άρθρου 31 του ν. 2682/1999 (Α' 16) και η παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 2789/2000 (Α' 
21). 
 
 
 
(22) 21. Για τις παροχές σε είδος, όπως ορίζονται στο άρθρο 13 του Κώδικα, η 
παράγραφος 1 του άρθρου 60 τίθεται σε ισχύ από την 1.1.2015. 
 
 
 
(23) 22. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 67 τίθεται σε ισχύ από την 1η 
Ιανουαρίου 2015. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2014 η δήλωση υποβάλλεται κατά το 
χρονικό διάστημα από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και την 30ή Ιουνίου. 
 
 
 
(24) 23. Οι διατάξεις του Κώδικα για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος 
από επιχειρηματική δραστηριότητα των οικοδομικών επιχειρήσεων εφαρμόζονται για 
ακίνητα για τα οποία η άδεια κατασκευής έχει εκδοθεί από την 1.1.2006 και μετά. 
 
 
 
(25) 24. Κατά τον υπολογισμό του φόρου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 
και προκειμένου να διατηρηθεί ακέραιο το ποσό της μείωσης του φόρου, σύμφωνα με το 
άρθρο 16, ο φορολογούμενος απαιτείται να προσκομίσει αποδείξεις σε ποσοστό δέκα 
τοις εκατό (10%) του φορολογητέου εισοδήματός του. Το ποσό των αποδείξεων που 
προσκομίζονται δεν απαιτείται να υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων πεντακοσίων 
(10.500) ευρώ. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων, 
ο φόρος προσαυξάνεται κατά τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου ποσού 
αποδείξεων, με ανώτατο όριο τις δέκα χιλιάδες πεντακόσια (10.500) ευρώ και του 
προσκομισθέντος ποσού αποδείξεων, η οποία πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 22%. 
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι δαπάνες για τις οποίες 
απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων, ο τρόπος επιμερισμού των δαπανών μεταξύ των 
συζύγων, οι κατηγορίες των φορολογουμένων που εξαιρούνται από την υποχρέωση 
αυτή, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων 
αυτών. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αποκλειστικά για το φορολογικό έτος 2014. 
 
 
 
(26) 25. Από την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013 παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του ν. 
2238/1994 (Α' 151), συμπεριλαμβανομένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και 
εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση αυτού του νόμου. 
 
 



 
(27) 26. Σε περίπτωση κατά την οποία η μεταβίβαση του άρθρου 41 Κ.Φ. Ε. αφορά 
δικαίωμα το οποίο αποκτήθηκε μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 1994, η υπεραξία θεωρείται 
μηδενική. 
Ειδικά στην περίπτωση της χρησικτησίας, εφόσον ο σχετικός χρόνος συμπληρώθηκε 
πριν από την 31η Δεκεμβρίου 1994, ως χρόνος κτήσης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου 1995. 
 
 
 
(28) 27. Στην περίπτωση ακινήτου που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 41 και έχει 
αποκτηθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτό, από 1ης Ιανουαρίου 1995 έως και την 31 
η Δεκεμβρίου 2002, ο συντελεστής απομείωσης της παραγράφου 5 πολλαπλασιάζεται με 
το συντελεστή 0,8. 
 
 
 
(29) 28. Για την περίοδο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2015 η υπεραξία που αποκτά ένα 
νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα από πώληση και επαναμίσθωση (lease back) 
ακινήτου αναγνωρίζεται ως έσοδο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Διεθνές Λογιστικό 
Πρότυπο 17, όπως αυτό υιοθετείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 
 
(30) 29. Ειδικά ο χρόνος υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του παρακρατούμενου 
φόρου που καταβάλλεται τον Ιανουάριο του 2014, παρατείνεται μέχρι τις 30 Απριλίου 
2014. 
 
 
 
(31) 30. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 15, της παραγράφου 5 του άρθρου 
29 και της παραγράφου 4 του άρθρου 58 του Κώδικα εφαρμόζονται και για το νησί της 
Κεφαλονιάς για εισοδήματα που αποκτώνται ή κέρδη που προκύπτουν από την 1η 
Ιανουαρίου 2014 μέχρι και την 31 η Δεκεμβρίου 2015. 
 
 
 
(32) 31. Ειδικά, για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1.1.2013 έως 31.12.2013 
εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2238/1994 και οι 
εκδοθείσες κατ' εξουσιοδότηση αυτού υπουργικές αποφάσεις. 
 
 
 
(33) 32. Ειδικά οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία και οι οποίες για τον 
προσδιορισμό των αποτελεσμάτων τους του οικονομικού έτους 2014 (χρήση 2013) 
εφάρμοσαν τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 
31 του ν. 2238/1994 (Α΄ 151), δύνανται, αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του 
φορολογητέου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2014, ως απογραφή έναρξης να 
λάβουν ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των αγορών της διαχειριστικής χρήσης του 2013 
και ως απογραφή λήξης το δέκα τοις εκατό (10%) των αγορών του φορολογικού έτους 
2014, ανεξαρτήτως υποχρέωσης σύνταξης απογραφής εμπορεύσιμων περιουσιακών 
στοιχείων. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται αναλόγως για τους 
αγρότες που πριν την 1.1.2014 τηρούσαν βιβλία και εξέδιδαν στοιχεία του Κ.Φ.Α.Σ.. Οι 
αγρότες και λοιποί επιτηδευματίες που δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων, δύνανται 
να εξάγουν το λογιστικό αποτέλεσμα του φορολογικού έτους 2014, είτε χωρίς απογραφές 
έναρξης και λήξης είτε να προβούν σε αποτίμηση των εμπορεύσιμων περιουσιακών 
στοιχείων τους της 1.1.2014 με οποιονδήποτε αξιόπιστο τρόπο και σε σύνταξη 
απογραφής λήξης της 31.12.2014 με τον ίδιο τρόπο, όπως και της απογραφής έναρξης 



σε καταστάσεις τις οποίες διαφυλάσσουν έως το χρόνο παραγραφής. 
 
 
 
(34) 33. α. Η ισχύς του άρθρου 41 αναστέλλεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2022. 
β. Η διάταξη της παρούσας παραγράφου τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015.  
 
 
(35) 34. .................... 
 
 
 
(36) 35. Όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων κατά τα φορολογικά έτη 
2014 και 2015 δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα 
δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ και εφόσον δεν ασκείται επιχειρηματική 
δραστηριότητα για την οποία απαιτείται η υποβολή δήλωση έναρξης εργασιών ή ατομική 
αγροτική δραστηριότητα, το εισόδημα αυτό, εξαιρουμένου του εισοδήματος από κεφάλαιο 
και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, και η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, 
φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών – συνταξιούχων της παρ. 1 του άρθρου 15. 
Εάν το πραγματικό εισόδημα της προηγούμενης παραγράφου υπερβαίνει το ποσό των 
6.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό φορολογείται με την κλίμακα της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τους 
φορολογούμενους που διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, για το 
εισόδημα που απέκτησαν μετά τη διακοπή της.  
 
(36Α) 35.Α. Όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων κατά τα φορολογικά έτη 
2016 και 2017 δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα 
δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ και εφόσον δεν ασκείται επιχειρηματική 
δραστηριότητα για την οποία απαιτείται η υποβολή δήλωση έναρξης εργασιών ή ατομική 
αγροτική δραστηριότητα, το εισόδημα αυτό, εξαιρουμένου του εισοδήματος από κεφάλαιο 
και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, και η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, 
φορολογούνται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 και την παρ. 1 του άρθρου 16. 
Εάν το πραγματικό εισόδημα της προηγούμενης παραγράφου υπερβαίνει το ποσό των 
6.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό φορολογείται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 29. 
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τους φορολογούμενους που 
διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, για το εισόδημα που απέκτησαν μετά 
τη διακοπή της.  
 
 
(37) 36. Το ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος 
της παραγράφου 1 του άρθρου 71 εφαρμόζεται για τα κέρδη που προκύπτουν σε 
φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά. Ειδικά, για τα κέρδη 
που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 71 στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 
2014 έως και την 31 η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, το ποσοστό της προκαταβολής φόρου 
ορίζεται σε πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) και για τα κέρδη που προκύπτουν στο 
φορολογικό έτος που αρχίζει από την 1 η Ιανουαρίου 2015 έως και την 31 η Δεκεμβρίου 
του ίδιου έτους το ποσοστό αυτό ορίζεται σε εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%). 
 
 
 
(38) 37. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2014, η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης 
φόρου εισοδήματος της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 4172/2013 παρατείνεται έως την 
31η Αυγούστου 2015.  
 
 
(39) 38. Το ποσοστό της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος της παραγράφου 1 του 



άρθρου 69 ορίζεται σε πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) για τα κέρδη που προκύπτουν 
στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως και την 31η 
Δεκεμβρίου του ίδιου έτους και σε εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) για τα κέρδη που 
προκύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως και την 
31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. 
 
 
 
(40) 39. Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες με φορολογικό έτος που 
αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2014 και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους η καταβολή 
του φόρου σύμφωνα με το άρθρο 68 γίνεται σε πέντε (5) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από 
τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την 21η Αυγούστου 2015 και η καθεμία από τις 
επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, 
Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2015. 
 
 
 
(41) 40. Τα φορολογικά πλεονεκτήματα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 48 και της 
παραγράφου 1 του άρθρου 63 δεν παρέχονται σε ρύθμιση ή σειρά ρυθμίσεων οι οποίες, 
έχοντας τεθεί σε εφαρμογή με κύριο σκοπό ή έναν από τους κύριους σκοπούς την 
απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήματος που παρακωλύει το αντικείμενο ή τον σκοπό 
του παρόντος, δεν είναι γνήσιες ως προς όλα τα σχετικά γεγονότα και τις συνθήκες. Μια 
ρύθμιση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από ένα στάδια ή μέρη. 
Για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής, μια ρύθμιση ή σειρά ρυθμίσεων θεωρείται μη 
γνήσια στον βαθμό που δεν τίθεται σε εφαρμογή για βάσιμους εμπορικούς λόγους που 
απηχούν την οικονομική πραγματικότητα.  
 
 
(42) 41. Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες με φορολογικό έτος που 
αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2016 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, η καταβολή 
του φόρου σύμφωνα με το άρθρο 68 γίνεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις 
οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου 
2017 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε 
επόμενων μηνών.  
 
 
(43) 42. Δεν συνιστά εισόδημα και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά 
αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του Κ.Φ.Ε. το ποσό του μισθώματος που δεν 
εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των 
επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, για όλους τους μήνες που ίσχυσε ή θα ισχύσει το 
μέτρο μειωμένης καταβολής επί του μηνιαίου μισθώματος σε ποσοστό σαράντα τοις 
εκατό (40%).  
 
 
(44) 43. Οι διατάξεις της περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 15 και της παρ. 2 του άρθρου 60 
ισχύουν για τις αμοιβές που έχουν καταβληθεί από τη συγκρότηση των Ανεξάρτητων 
Επιτροπών Προσφυγών του άρθρου 5 του ν. 4375/2016, ήτοι από το 2016.  
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ  
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ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 44, 45 και 46 του νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 

4172/2013). 

 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 44, 45 και 46 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 

167Α’), αναφορικά με το αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και 

νομικών οντοτήτων, τα υποκείμενα του φόρου και τα απαλλασσόμενα νομικά πρόσωπα, και 

σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:  

 

Άρθρο 44 

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος νομικών  

προσώπων και νομικών οντοτήτων 

Με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4172/2013 ορίζεται το αντικείμενο φορολογίας 

εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Συγκεκριμένα, φόρος 

εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων είναι αυτός που επιβάλλεται 

ετησίως στα κέρδη που πραγματοποιούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες 

όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 2 και 45 του ν. 4172/2013. 

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10  

Ταχ. Κώδ.: 101 84 Αθήνα 

Πληροφορίες: Ε. Καπούτσου, Β. Δασουράς 

Τηλέφωνο: 210 – 33.75.312 

ΦΑΞ: 210 – 33.75.001 

ΠΟΛ.: 1044 

 

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ. 

 

Αθήνα,  10 Φεβρουαρίου 2015 
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Ως κέρδη, στα οποία επιβάλλεται ο φόρος, νοούνται τα κέρδη από επιχειρηματική 

δραστηριότητα, όπως αυτά προσδιορίζονται με βάση το άρθρο 47 του ίδιου πιο πάνω 

νόμου. Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι 

όλα τα έσοδα που αποκτούν τα αναφερόμενα στο άρθρο 45 νομικά πρόσωπα και νομικές 

οντότητες θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, και συνεπώς τα κέρδη 

τους θεωρούνται κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα. Τα κέρδη δε αυτά 

προσδιορίζονται, σύμφωνα με την παρ. 1 του πιο πάνω άρθρου και νόμου, με βάση τις 

διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ του Μέρους Δεύτερου («Φόρος Εισοδήματος Φυσικών 

Προσώπων»), ήτοι με βάση τις διατάξεις των άρθρων 21 έως και 28 του ν. 4172/2013, 

εκτός από τις περιπτώσεις όπου ορίζεται διαφορετικά στο Κεφάλαιο Β’ του Μέρους Τρίτου, 

περί φορολογητέου εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Τα 

ανωτέρω ισχύουν και για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που τηρούν 

απλογραφικά βιβλία, κατά ρητή διατύπωση της παρ. 4 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013. 

Διευκρινίζεται ότι τα αναφερόμενα πιο πάνω εφαρμόζονται τόσο σε νομικά πρόσωπα 

και νομικές οντότητες που έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα όσο και σε αυτά 

που δεν έχουν τη  φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα αλλά διατηρούν στη χώρα μας 

μόνιμη εγκατάσταση, δεδομένου ότι με βάση τις διατάξεις της περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 

5 του ν. 4172/2013, εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή είναι το εισόδημα από 

επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκείται στην ημεδαπή μέσω μόνιμης εγκατάστασης. 

Στην έννοια της μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα περιλαμβάνεται και η άσκηση 

δραστηριότητας στη χώρα μας μέσω γραφείου ή παραρτήματος, κ.λπ. από αλλοδαπά 

νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.  

 

Άρθρο 45 

Υποκείμενα του φόρου 

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 ορίζονται τα πρόσωπα που 

υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. 

Συγκεκριμένα, στον ως άνω φόρο υπόκεινται:  

α) οι κεφαλαιουχικές εταιρείες που συστάθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή,  

β) οι προσωπικές εταιρείες που συστάθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή,  

γ) τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου 

που συστάθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε 

είδους σωματεία και ιδρύματα, με εξαίρεση μόνο τα κάθε είδους έσοδα που 
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πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, τα οποία δεν 

αποτελούν αντικείμενο φόρου,  

δ) οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις αυτών,  

ε) οι κοινωνίες αστικού δικαίου, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές 

εταιρείες, οι συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα,  

στ) οι κοινοπραξίες και  

ζ) οι λοιπές νομικές οντότητες που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013) 

και δεν περιλαμβάνονται σε μια από τις προηγούμενες περιπτώσεις. 

2. Κατόπιν των ανωτέρω, διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 

α) Ως κεφαλαιουχικές εταιρείες που συστάθηκαν στην ημεδαπή νοούνται ιδίως οι 

ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, οι ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ, οι ημεδαπές εταιρείες 

περιορισμένης ευθύνης και οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, ενώ ως προσωπικές 

νοούνται οι ημεδαπές ομόρρυθμες εταιρείες, οι ετερόρρυθμες εταιρείες και οι ετερόρρυθμες 

κατά μετοχές εταιρείες.  

Ως κεφαλαιουχικές ή προσωπικές εταιρείες που συστάθηκαν στην αλλοδαπή και 

είναι υποκείμενα φόρου στην Ελλάδα νοούνται αυτές που είτε έχουν τη φορολογική κατοικία 

τους στην Ελλάδα σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 4 του ν. 4172/2013, είτε 

διατηρούν στη χώρα μας μόνιμη εγκατάσταση σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4172/2013 ή 

τις Σ.Α.Δ.Φ., είτε αποκτούν εισόδημα από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα στην Ελλάδα, για 

τα οποία δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 63 του ν. 4172/2013.   

Διευκρινίζεται ότι για το χαρακτηρισμό και την υπαγωγή στα πρόσωπα του άρθρου 

45 μιας μόνιμης εγκατάστασης αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα λαμβάνεται υπόψη η 

νομική μορφή της έδρας, δεδομένου ότι η μόνιμη εγκατάσταση δεν έχει αυτοτελή νομική 

προσωπικότητα. Συνεπώς, μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα αλλοδαπής κεφαλαιουχικής 

εταιρείας περιλαμβάνεται στα πρόσωπα της περ. α’ του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, ενώ 

μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας αλλοδαπής προσωπικής εταιρείας περιλαμβάνεται στα 

πρόσωπα της περ. β’ του ίδιου πιο πάνω άρθρου και νόμου. Τα πιο πάνω έχουν εφαρμογή 

και για τα υποκαταστήματα αλλοδαπών δικηγορικών εταιρειών, τα οποία αντιμετωπίζονται 

ως νομικά πρόσωπα των περ. α’ ή β’ του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, ανάλογα με τη 

νομική μορφή της έδρας, και όχι ως ημεδαπές αστικές εταιρείες.    

β) Όσον αφορά τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή 

ιδιωτικού δικαίου που συστάθηκαν στην αλλοδαπή, ισχύουν τα αναφερόμενα πιο πάνω 

στην περίπτωση α’ της παρούσας παραγράφου.  
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Τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου  

υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με εξαίρεση 

τα κάθε είδους έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του 

σκοπού τους, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο επιβολής φόρου εισοδήματος. Ενδεικτικά 

αναφέρονται περιπτώσεις τέτοιων εσόδων, όπως οι εισφορές (συνδρομές) και τα 

δικαιώματα εγγραφής των μελών τους, τα έσοδα από εράνους, κρατικές επιχορηγήσεις, 

χορηγίες ιδιωτών ή επιχειρήσεων, δωρεές τρίτων, λαχειοφόρους κληρώσεις, από 

διαφημίσεις που καταχωρούνται σε περιοδικά που εκδίδονται και διανέμονται μόνο στα μέλη 

τους δωρεάν, καθώς και τα έσοδα από τη διάθεση φυλλαδίων και λοιπών εντύπων 

πνευματικού περιεχομένου των Ιερών Μονών (σχετική η Γνμδ ΝΣΚ 389/2000).  

Αντίθετα, τα έσοδα που αποκτούν τα πιο πάνω πρόσωπα από δραστηριότητα η 

οποία δεν συνιστά άσκηση της μη κερδοσκοπικής αποστολής τους αποτελούν αντικείμενο 

φορολογίας, έστω και αν διατίθενται για την εκπλήρωση του μη κερδοσκοπικού σκοπού 

τους, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ’ του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, 

μόνο τα έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού 

τους δεν αποτελούν αντικείμενο φορολογίας (σχετ. η αριθ. 383/1973 γνωμοδότηση του 

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους). Έσοδα που αποτελούν αντικείμενο φορολογίας, πέραν 

αυτών που προέρχονται από κεφάλαιο (τόκοι, εισόδημα από ακίνητη περιουσία, κ.λπ.) και 

υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, είναι για παράδειγμα και οι συνδρομές από τρίτους - μη 

μέλη, τα έσοδα από την έκδοση και πώληση περιοδικών, βιβλίων, εντύπων, κ.λπ. σε 

τρίτους - μη μέλη των πιο πάνω προσώπων καθώς και από τις διαφημίσεις που 

καταχωρούνται σε αυτά, τα έσοδα από τις διαφημίσεις σε φανέλες αθλητικών σωματείων, τα 

έσοδα (δίδακτρα) από λειτουργία ιδιωτικών σχολείων, εργαστηρίων, κ.λπ., τα έσοδα από 

την πώληση εικόνων, από την εκμετάλλευση ξενώνων και ραδιοφωνικών σταθμών από τις 

Ιερές Μονές, κ.λπ. 

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση η διαπίστωση της πραγματοποίησης εσόδων 

κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού των πιο πάνω προσώπων ανάγεται, ως 

θέμα πραγματικό, στην ελεγκτική αρμοδιότητα της φορολογικής αρχής, η οποία κρίνει επί 

του τεταγμένου σκοπού τους και για τον τρόπο κτήσης και διάθεσης των εσόδων τους.  

Με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι με τα πρόσωπα της περ. γ’ του άρθρου 45 του ν. 

4172/2013 εξομοιώνονται και οι διπλωματικές και οι προξενικές αρχές ξένων κρατών που 

είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα. Κατά συνέπεια, τα έσοδα που αποκτούν οι 

εγκατεστημένες στη χώρα μας πρεσβείες και προξενεία, από όπου και αν προέρχονται 

(εισόδημα από τόκους, εκμίσθωση ακινήτων, κ.λπ.), υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος 
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νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, με εξαίρεση αυτά που αποκτούν στα πλαίσια 

άσκησης της κρατικής λειτουργίας τους, όπως για παράδειγμα το εισόδημα από την 

ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων που ανήκουν σε ξένα κράτη και στα οποία εγκαθίστανται οι 

πρεσβείες ή τα προξενεία αυτών, τα έσοδα από θεωρήσεις διαβατηρίων, από επικυρώσεις, 

κ.λπ. Τονίζεται ότι τα ανωτέρω τελούν υπό την επιφύλαξη όσων τυχόν ειδικότερα ορίζονται 

στις Συμβάσεις για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας, καθώς και στις διεθνείς 

συμβάσεις της Βιέννης επί των διπλωματικών σχέσεων (ν.δ. 503/1970) και επί των 

προξενικών σχέσεων (ν. 90/1975). 

Τέλος, επισημαίνεται ότι τα αναφερόμενα πιο πάνω για τα μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δηλαδή για τα πρόσωπα της 

περ. γ’ του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, δεν έχουν εφαρμογή στις αστικές μη 

κερδοσκοπικές εταιρείες, καθόσον αποτελούν διακριτά υποκείμενα του φόρου εισοδήματος 

νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, σύμφωνα με την περ. ε’ του ίδιου πιο πάνω 

άρθρου και νόμου και δεν περιλαμβάνονται στα πρόσωπα της περ. γ’ του άρθρου 45 του ν. 

4172/2013. Για τις αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες ισχύουν τα αναφερόμενα πιο κάτω 

στην περ. δ’ της παρούσας.  

γ) Όσον αφορά στους συνεταιρισμούς, σε αυτούς περιλαμβάνονται οι κάθε είδους 

αστικοί (καταναλωτικοί, προμηθευτικοί, πιστωτικοί, κ.λπ.), οικοδομικοί, αγροτικοί, κ.λπ. 

συνεταιρισμοί, καθώς και οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), 

δεδομένου ότι με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4019/2011 η Κοιν. 

Σ.Επ. είναι αστικός συνεταιρισμός. 

δ) Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη, συμμετοχικές ή 

αφανείς εταιρείες 

 i) Όσον αφορά στις κοινωνίες αστικού δικαίου (άρθρο 785 ΑΚ) που ασκούν 

επιχείρηση ή επάγγελμα, με τις διατάξεις της περ. ε’ του άρθρου 45 του ν.4172/2013 αυτές 

είναι υποκείμενα στο φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και 

επομένως, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, 

δηλαδή αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, υπόκεινται σε φορολογία 

για τα εισοδήματά τους που προκύπτουν είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή. Τα 

προηγούμενα ισχύουν και για τις κοινωνίες κληρονομικού δικαίου (άρθρο 1884 ΑΚ), εφόσον 

ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα. 

ii) Όσον αφορά στις αστικές εταιρείες κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα (άρθρο 741 

ΑΚ), αυτές είναι υποκείμενα του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών 

οντοτήτων, σύμφωνα με την περ. ε’ του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, και επομένως, 
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σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές οι αστικές εταιρείες, αδιάφορα αν έχουν σκοπό 

κερδοσκοπικό ή μη κερδοσκοπικό, αποτελούν υποκείμενα του φόρου και υπάγονται σε 

φορολογία για τα εισοδήματά τους που προκύπτουν είτε στη Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή.  

iii) Τέλος, ως υποκείμενα φόρου στις διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος, περιλαμβάνονται και οι συμμετοχικές ή αφανείς εταιρείες εφόσον ασκούν 

επιχείρηση ή επάγγελμα (άρθρα 285 επ. του ν. 4072/2012).  

ε) Στις διατάξεις της περ. στ’ του άρθρου 45 ως υποκείμενα φόρου περιλαμβάνονται 

και οι κοινοπραξίες (άρθρο 293 του ν. 4072/2012). 

στ) Διευκρινίζεται ότι στην έννοια των νομικών οντοτήτων της περ. δ’ του άρθρου 2 

του ν. 4172/2013 εμπίπτουν και τα Κ.Τ.Ε.Λ. που δεν έχουν μετατραπεί σε ανώνυμες 

εταιρείες.   

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι στην ίδια έννοια των νομικών οντοτήτων εμπίπτουν 

καταρχήν τα κληροδοτήματα που αποτελούν κεφάλαια αυτοτελούς διαχείρισης και 

στερούνται νομικής προσωπικότητας (άρθρο 96 α.ν. 2039/1939 και νυν άρθρο 50 παρ. 2 

του ν. 4182/2013), καθώς και οι ειδικοί λογαριασμοί των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που 

συνιστώνται για την αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης, κ.λπ. 

Ωστόσο, δεδομένου ότι τα πιο πάνω κληροδοτήματα και οι ειδικοί λογαριασμοί δεν 

αποτελούν αυτοτελή νομικά πρόσωπα (αριθ. 74/2004 και 354/2003 γνωμοδοτήσεις του 

Ν.Σ.Κ.) και η περιουσία τους περιέρχεται στα νομικά πρόσωπα υπέρ των οποίων έχει 

καταληφθεί ή στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, κατά περίπτωση, με την παρούσα γίνεται δεκτό 

ότι οι πιο πάνω νομικές οντότητες δεν έχουν αυτοτελή φορολογική υποχρέωση, αλλά τα 

εισοδήματά τους φορολογούνται στο όνομα των προσώπων την περιουσία των οποίων 

προσαυξάνουν, με βάση την προβλεπόμενη για τα τελευταία φορολογική μεταχείριση. 

 

 

Άρθρο 46 

Απαλλασσόμενα νομικά πρόσωπα 

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν μετά την 

τροποποίησή τους με την περ. 9 της υποπαρ. Δ1 της παρ. Δ του άρθρου πρώτου του ν. 

4254/2014, ορίζονται τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που απαλλάσσονται από το 

φόρο εισοδήματος. Συγκεκριμένα, από το φόρο εισοδήματος απαλλάσσονται: 

α) οι φορείς γενικής κυβέρνησης, με εξαίρεση το εισόδημα που αποκτούν από 

κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Οι κεφαλαιουχικές εταιρείες οι οποίες 

χαρακτηρίζονται ως φορείς γενικής κυβέρνησης δεν εμπίπτουν στα απαλλασσόμενα πιο 
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πάνω πρόσωπα και επομένως φορολογούνται για το σύνολο των εισοδημάτων τους, εκτός 

και αν σε αυτές συμμετέχει το κράτος ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με ποσοστό 

εκατό τοις εκατό (100%), οπότε φορολογούνται μόνο για τα αναφερόμενα πιο πάνω 

εισοδήματά τους (εισόδημα από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου).  

β) η Τράπεζα της Ελλάδος,  

γ) οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και οι οργανισμοί συλλογικών 

επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), που είναι εγκατεστημένοι στην ημεδαπή ή σε άλλο 

κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(ΕΟΧ),  

δ) οι διεθνείς οργανισμοί, υπό τον όρο ότι η απαλλαγή από το φόρο προβλέπεται 

βάσει διεθνούς συμβάσεως που έχει κυρωθεί στην ημεδαπή ή τελεί υπό τον όρο της 

αμοιβαιότητας και  

ε) το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ), 

σύμφωνα με τη νομοθεσία που το διέπει. 

Αναλυτικά, για καθένα από τα πιο πάνω πρόσωπα διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 

α) Φορείς γενικής κυβέρνησης  

i) Με τις διατάξεις των περ. β’ έως και στ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 

«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 

– δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» δίνονται οι ακόλουθοι ορισμοί: 

 Γενική Κυβέρνηση: περιλαμβάνει τρία υποσύνολα, εφεξής αποκαλούμενα 

υποτομείς: της Κεντρικής Κυβέρνησης, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και 

των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ), σύμφωνα με τους κανόνες και τα κριτήρια 

του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ΕΣΟΛ).  

 Υποτομέας της Κεντρικής Κυβέρνησης: περιλαμβάνει την Κεντρική Διοίκηση και τα 

νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 

δικαίου που περιλαμβάνονται στη Γενική Κυβέρνηση και δεν ανήκουν στους υποτομείς των 

ΟΤΑ και των ΟΚΑ.  

 Υποτομέας ΟΤΑ: περιλαμβάνει (αα) τους ΟΤΑ, οι οποίοι αποτελούνται από τους 

Δήμους (OTA A΄ βαθμού) και τις Περιφέρειες (OTA B΄ βαθμού) και (ββ) τα νομικά πρόσωπα 

ιδιωτικού δικαίου και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που ανήκουν, ελέγχονται ή 

χρηματοδοτούνται από τους ΟΤΑ. 

 Υποτομέας OKA: περιλαμβάνει Ασφαλιστικά Ταμεία, Οργανισμούς Απασχόλησης και 

Οργανισμούς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. 

 Κεντρική Διοίκηση ή Δημόσιο ή Κράτος: περιλαμβάνει την Προεδρία της 
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Δημοκρατίας, τα Υπουργεία και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, καθώς και τις Ανεξάρτητες 

Αρχές που δεν έχουν νομική προσωπικότητα. Για λόγους στατιστικής ταξινόμησης, η Βουλή 

των Ελλήνων περιλαμβάνεται και αυτή στην Κεντρική Διοίκηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό 

της, ως προς τον προϋπολογισμό εξόδων και τον ισολογισμό-απολογισμό αυτής.  

 Οι φορείς εκτός Κεντρικής Διοίκησης, που περιλαμβάνονται στους υποτομείς της 

Γενικής Κυβέρνησης, προσδιορίζονται, ανά υποτομέα, από το Μητρώο Φορέων Γενικής 

Κυβέρνησης, που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και αποτελούν 

ξεχωριστά νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης ή από 

ΟΤΑ. 

 Οι πιο πάνω διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 ισχύουν από 1.1.2015, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 183 του ίδιου νόμου και συνεπώς μέχρι 

την 31.12.2014 ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995, με τις οποίες δίνονται 

παρόμοιοι ορισμοί με τους πιο πάνω και οι οποίες προβλέπουν επίσης τήρηση Μητρώου 

Φορέων Γενικής Κυβέρνησης με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.  

ii) Κατόπιν των ανωτέρω, ως φορείς γενικής κυβέρνησης, προκειμένου για την 

εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων, νοούνται αυτοί που περιλαμβάνονται στο 

Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που τηρείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή 

(ΕΛΣΤΑΤ) με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 ή της παρ. 1 

του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, κατά περίπτωση. Διευκρινίζεται ότι επειδή το Μητρώο 

αυτό μεταβάλλεται συνεχώς, θα χρησιμοποιείται κάθε φορά το τελευταίο δημοσιευμένο που 

υφίσταται κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος και αφορά στο χρόνο 

λήξης του φορολογικού έτους στη διάρκεια του οποίου γεννάται η σχετική φορολογική 

υποχρέωση.   

Περαιτέρω και δεδομένου ότι στο εν λόγω Μητρώο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, 

και οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης ή Δημοσίου ή Κράτους, έχει ανακύψει το ερώτημα 

κατά πόσο οι φορείς αυτοί (εφεξής Ελληνικό Δημόσιο) φορολογούνται για το εισόδημα που 

αποκτούν από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου ή απαλλάσσονται από το 

φόρο εισοδήματος για τα πάσης φύσεως εισοδήματά τους. Με την παρούσα διευκρινίζεται 

ότι επειδή το Ελληνικό Δημόσιο δεν περιλαμβάνεται στα υποκείμενα του φόρου 

εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 

και κατ’ επέκταση στο πεδίο εφαρμογής του νόμου αυτού, εξαιρείται της φορολογίας 

εισοδήματος, για το κάθε μορφής εισόδημά του, συμπεριλαμβανομένου αυτού που 

προκύπτει από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Είναι δε αυτονόητο ότι στο 

εισόδημα αυτό, λόγω της πιο πάνω απαλλαγής, δεν ενεργείται και καμία παρακράτηση 
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φόρου. Τυχόν ποσά που έχουν ήδη παρακρατηθεί από την 1.1.2014 μέχρι την έκδοση της 

παρούσας στο εισόδημα του Ελληνικού Δημοσίου (π.χ.  τόκους καταθέσεων) και έχουν 

αποδοθεί, δεν αναζητούνται από τους υπόχρεους σε παρακράτηση, ενώ αυτά που δεν 

έχουν ακόμη αποδοθεί θα πρέπει να αποδοθούν κανονικά ακολουθώντας όλες τις 

προβλεπόμενες, κατά περίπτωση, διαδικασίες.  

Διευκρινίζεται ότι στο ως άνω απαλλασσόμενο εισόδημα του Ελληνικού Δημοσίου 

περιλαμβάνεται και το εισόδημα που προκύπτει από κοινωφελείς περιουσίες που 

διατίθενται υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4182/2013 «Κώδικας 

κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», όπως για 

παράδειγμα από περιουσίες που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου 

Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4182/2013.  

Τα αναφερόμενα πιο πάνω έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις υπηρεσίες, 

οργανωτικές, διοικητικές μονάδες, κ.λπ. που στερούνται ίδιας νομικής προσωπικότητας και 

υπάγονται στους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης (Υπουργεία, κ.λπ.), όπως για παράδειγμα 

οι στρατιωτικές εκμεταλλεύσεις εξυπηρέτησης προσωπικού που αποτελούν μονάδες του 

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καθώς και για τις αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες, όπως 

για παράδειγμα το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (παρ. 1 άρθρου 19 του ν. 

2386/1996). 

Περαιτέρω, για τους λοιπούς φορείς γενικής κυβέρνησης που περιλαμβάνονται στο 

ως άνω Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ, με τις διατάξεις του 

κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ρητά ότι αυτοί απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος, 

με εξαίρεση τα εισοδήματά τους από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, ήτοι τα 

εισοδήματα από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, ακίνητη περιουσία, υπεραξία από 

μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας και τίτλων των άρθρων 36, 37, 38, 39, 41 και 42 του ν. 

4172/2013, αντίστοιχα, τα οποία φορολογούνται με βάση τις κείμενες διατάξεις. Εξαίρεση 

αποτελούν οι κεφαλαιουχικές εταιρίες (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κ.λπ.) που περιλαμβάνονται στο πιο 

πάνω Μητρώο, οι οποίες φορολογούνται για τα κάθε είδους εισοδήματά τους (όχι μόνο για 

αυτά από κεφάλαιο ή υπεραξία από μεταβίβαση κεφαλαίου) σύμφωνα με τις ισχύουσες 

φορολογικές διατάξεις που εφαρμόζονται και στις λοιπές κεφαλαιουχικές εταιρείες.  

Τα αναφερόμενα πιο πάνω για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες δεν έχουν εφαρμογή για 

αυτές που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και στις οποίες 

συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα το κράτος ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με ποσοστό 

εκατό τοις εκατό (100%). Οι εν λόγω εταιρείες φορολογούνται μόνο για τα εισοδήματά τους 
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από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και απαλλάσσονται από το φόρο 

εισοδήματος νομικών προσώπων για τα λοιπά εισοδήματα που τυχόν αποκτούν.  

Για τη διαπίστωση της συμμετοχής με ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του κράτους 

ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου σε κεφαλαιουχικές εταιρείες που περιλαμβάνονται 

στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, προκειμένου για την εφαρμογή των σχετικών 

διατάξεων, οι εταιρείες αυτές πρέπει να έχουν διαθέσιμα για επίδειξη σε ενδεχόμενο έλεγχο 

από την αρμόδια φορολογική αρχή τα σχετικά δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η 

πιο πάνω συμμετοχή, όπως ιδρυτικός νόμος, συστατικό έγγραφο/πράξη, καταστατικό 

νόμιμα δημοσιευμένο με τροποποιήσεις αυτού, κ.λπ. 

Διευκρινίζεται ότι, προκειμένου να έχουν εφαρμογή τα ανωτέρω, το σχετικό ποσοστό 

συμμετοχής θα πρέπει να ανέρχεται στο 100% καθ’ όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους.      

β) Τράπεζα της Ελλάδος  

 Με την περίπτωση β’ διατηρείται η απαλλαγή της Τράπεζας της Ελλάδος από το 

φόρο εισοδήματος για τα πάσης φύσεως εισοδήματά της.  

γ) Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και ΟΣΕΚΑ, που είναι εγκατεστημένοι 

στην ημεδαπή ή σε άλλο κράτος - μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ 

i) Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4099/2012 ορίζεται ότι στις 

διατάξεις των άρθρων 2 έως και 106 του νόμου αυτού υπάγονται οι οργανισμοί συλλογικών 

επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και οι εταιρείες διαχείρισης των άρθρων 12 έως 35, 

που έχουν λάβει άδεια σύστασης ή λειτουργίας στην Ελλάδα. Οι εν λόγω ΟΣΕΚΑ δύνανται 

να λαμβάνουν τη μορφή του αμοιβαίου κεφαλαίου ή ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων 

μεταβλητού κεφαλαίου (ΑΕΕΜΚ) όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του ίδιου νόμου. 

Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 4099/2012 ορίζεται ότι 

τα εισοδήματα από κινητές αξίες που αποκτούν οι ΟΣΕΚΑ από την ημεδαπή ή αλλοδαπή, 

πλην μερισμάτων ημεδαπής, απαλλάσσονται της φορολογίας, και δεν υπόκεινται σε 

παρακράτηση φόρου. 

Ειδικά για τους τόκους ομολογιακών δανείων που αποκτούν οι ΟΣΕΚΑ, η απαλλαγή 

ισχύει με την προϋπόθεση ότι οι τίτλοι από τους οποίους προκύπτουν οι τόκοι έχουν 

αποκτηθεί τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από το χρόνο που έχει οριστεί για την εξαργύρωση 

των τοκομεριδίων. Σε αντίθετη περίπτωση, ενεργείται παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 12 και 54 του ν. 2238/1994 (τώρα πλέον 62 και 64 του ν. 4172/2013) 

και με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του ΟΣΕΚΑ και των 

μεριδιούχων για τα εισοδήματα αυτά.   
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ii) Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 3371/2005, ως 

Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (Α.Ε.Ε.Χ.) νοείται η ανώνυμη εταιρεία που 

έχει αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του νόμου αυτού, ενώ με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 28 του ίδιου πιο πάνω νόμου 

ορίζεται ότι η Α.Ε.Ε.Χ. διέπεται από τις διατάξεις του ίδιου νόμου και συμπληρωματικά από 

τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. 

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 3371/2005 ορίζεται ότι τα 

εισοδήματα από κινητές αξίες, που αποκτούν οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου από 

την ημεδαπή ή αλλοδαπή, απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος και δεν υπόκεινται 

σε παρακράτηση φόρου. Ειδικά για τους τόκους ομολογιακών δανείων, η απαλλαγή ισχύει 

με την προϋπόθεση ότι οι τίτλοι από τους οποίους προκύπτουν οι τόκοι έχουν αποκτηθεί 

τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από το χρόνο που έχει οριστεί για την εξαργύρωση των 

τοκομεριδίων. Σε αντίθετη περίπτωση, ενεργείται παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 12 και 54 του ν. 2238/1994 (τώρα πλέον 62 και 64 του ν. 4172/2013) 

και με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση της εταιρείας 

επενδύσεων χαρτοφυλακίου για τα εισοδήματα αυτά. 

 iii) Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές 

αξίες (ΟΣΕΚΑ), που είναι εγκατεστημένοι στην ημεδαπή και έχουν λάβει άδεια σύστασης ή 

λειτουργίας στην Ελλάδα, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος που επιβάλλεται με τις 

διατάξεις του ν. 4172/2013, για τα κάθε είδους εισοδήματα που αποκτούν, μη 

εφαρμοζομένων των όσων ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 4099/2012, ενώ 

εξακολουθούν να υποχρεούνται σε καταβολή φόρου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις 

παρ. 3 και 4 του άρθρου 103 του ν. 4099/2012.  

Οι διατάξεις της περ. γ’ του άρθρου 46 του ν. 4172/2013 έχουν εφαρμογή και για 

τους ΟΣΕΚΑ που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. 

Τέλος, αναφορικά με τις εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, διευκρινίζεται ότι οι 

διατάξεις της περ. γ’ του άρθρου 46 προβλέπουν απαλλαγή για τις ανώνυμες εταιρείες 

επενδύσεων χαρτοφυλακίου που διέπονται από τις διατάξεις του ν. 3371/2005 και όχι για 

αυτές που είναι εγκατεστημένες σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, δεδομένου η αναφορά στο νόμο σε αυτούς «που είναι 

εγκατεστημένοι στην ημεδαπή ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου», καταλαμβάνει, όπως προκύπτει και από τη σχετική 

αιτιολογική έκθεση, μόνο τους ΟΣΕΚΑ.  
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Περαιτέρω, οι πιο πάνω, διεπόμενες από τις διατάξεις του ν. 3371/2005, Α.Ε.Ε.Χ. 

απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος που επιβάλλεται με τις διατάξεις του ν. 

4172/2013, για τα κάθε είδους εισοδήματά τους, μη εφαρμοζομένων των διατάξεων της 

παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 3371/2005, ενώ εξακολουθούν να υποχρεούνται σε καταβολή 

φόρου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 3371/2005.  

δ) Διεθνείς οργανισμοί 

Στους διεθνείς οργανισμούς που απαλλάσσονται από το φόρο βάσει διεθνούς 

σύμβασης που έχει κυρωθεί στην ημεδαπή με νόμο εμπίπτουν, μεταξύ άλλων, η Τράπεζα 

Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (α.ν. 766/1945), ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ν. 

412/1947), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ν. 1607/1986), το 

Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (ν. 1628/1986),  ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την 

Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (ν. 3315/2005), o Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικών 

Ερευνών (ν. 3519/2006), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (ν. 3774/2009), 

κ.λπ. 

ε) ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. 

 Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3986/2011 έχει συσταθεί ανώνυμη 

εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (Ταμείο).  

Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 11 του άρθρου 2 του ίδιου ως άνω 

νόμου ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων στο Ταμείο, 

σύμφωνα με την παράγραφο 5, καθώς και η μεταγραφή της απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ταμείου που προβλέπεται στην παράγραφο 6, απαλλάσσονται από κάθε 

φόρο, τέλος, εισφορά, αμοιβή ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, 

συμπεριλαμβανομένου του φόρου εισοδήματος για το κάθε μορφής εισόδημα που 

προκύπτει από τη δραστηριότητα του Ταμείου. 

Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 13 του ίδιου πιο πάνω άρθρου και νόμου ορίζεται, 

μεταξύ άλλων, ότι το Ταμείο απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών, 

φορολογικών, δικαστικών, ουσιαστικού και δικονομικού, δικαίου προνομίων και ατελειών 

του Δημοσίου. 

Επομένως, το ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος με βάση τη 

νομοθεσία που το διέπει.  
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2. Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι το εισόδημα που αποκτούν τα πρόσωπα των περ. β’ 

έως και ε’ του άρθρου 46 του ν. 4172/2013 δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με βάση 

τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του ν. 4172/2013, δεδομένου ότι τα πρόσωπα αυτά 

απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος για το σύνολο των εισοδημάτων τους. 

Ειδικά για τους ΟΣΕΚΑ που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος - μέλος ΕΕ/ΕΟΧ, 

προκειμένου να μην διενεργείται παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα που τυχόν αποκτούν 

στη χώρα μας, θα πρέπει να προσκομίζουν στους υπόχρεους σε παρακράτηση 

δικαιολογητικά έγγραφα από τις αρμόδιες αρχές, επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική 

γλώσσα, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος άλλο κράτος - 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.  

Όσον αφορά στα πρόσωπα της περ. α’ του άρθρου 46 του ν. 4172/2013, δηλαδή 

στους φορείς γενικής κυβέρνησης, δεδομένου ότι αυτοί φορολογούνται για το εισόδημα που 

αποκτούν από κεφάλαιο ή υπεραξία από μεταβίβαση κεφαλαίου, με εξαίρεση το Ελληνικό 

Δημόσιο και τις λοιπές υπηρεσίες που απαλλάσσονται για το συνολικό εισόδημά τους 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω, διενεργείται παρακράτηση στα πιο πάνω 

εισοδήματα που αποκτούν με βάση τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του ν. 4172/2013. 

3. Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι εκτός από τα απαλλασσόμενα με βάση τις διατάξεις του 

άρθρου 46 νομικά πρόσωπα, σε ισχύ διατηρούνται απαλλαγές από το φόρο εισοδήματος 

νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που προκύπτουν από διεθνείς συμφωνίες, 

συμβάσεις, κ.λπ. που έχουν κυρωθεί με νόμο, όπως για παράδειγμα για την Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων (Συνθήκη Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, ν. 3671/2008). Επίσης, 

σε ισχύ διατηρούνται απαλλαγές από το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και 

νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 που προκύπτουν από ειδικές διατάξεις 

νόμων που είτε δεν καταργήθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3842/2010 είτε 

θεσπίστηκαν μεταγενέστερα. Κατά συνέπεια, φορείς γενικής κυβέρνησης, όπως 

προσδιορίζονται πιο πάνω, για τους οποίους προβλέπεται απαλλαγή από το φόρο 

εισοδήματος με βάση ειδικές διατάξεις νόμων που διατηρούνται σε ισχύ, σύμφωνα με τα 

ανωτέρω, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις 

ειδικές αυτές διατάξεις νόμων, μη εφαρμοζομένων στην περίπτωση αυτή των διατάξεων της 

περ. α’ του άρθρου 46 του ν. 4172/2013 με βάση τις οποίες φορολογούνται για το εισόδημά 

τους από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Επιπλέον, από το φόρο 

εισοδήματος απαλλάσσονται και οι εταιρείες των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ 
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ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο ΤΑΙΠΕΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του 

άρθρου 2 του ν. 3986/2011. 

4. Οι διατάξεις των άρθρων 44 έως και 46 του ν. 4172/2013 ισχύουν για τα εισοδήματα 

που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, στα 

φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά. 

 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς                             ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  

        Τμήματος Διοίκησης      ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Αποδέκτες πίνακα Β’ (εκτός του αριθμού 2 αυτού) 

2. Κεντρική Υπηρεσία ΣΔΟΕ και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις της 

3. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) 

4. Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικά Συναλλασσομένων (e-υπηρεσίες) 

(Με την παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ) 

 

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Αποδέκτες πινάκων Α’, ΣΤ’ (εκτός των αριθ.1 και 2 αυτού), Ζ’ (εκτός των αριθμών 3, 

4 και 7), Η’, Θ’, Ι’, ΙΑ’, ΙΒ’, ΙΓ’, ΙΔ’, ΙΕ’, ΙΣΤ’, ΙΖ’, ΙΗ’, ΙΘ’, Κ’, ΚΑ’, ΚΒ’ και ΚΓ’ 

2. Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών και 

Πίστεως, Πλ. Κάνιγγος - 101 81 ΑΘΗΝΑ 

3. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Δ/νση Συστημάτων Πληρωμών & Διακανονισμού, Ε. 

Βενιζέλου 21, 102 50 ΑΘΗΝΑ 

4. ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου, 

Βασ. Γεωργίου 1Α, 546 40 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

5. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ, Δ/νση Οικονομικού/3α, Μεσογείων 227-231, 164 51 

ΧΟΛΑΡΓΟΣ 

6. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ, Δ/νση 

Οικονομικής Εποπτείας & Επιθεώρησης Νομικών Προσώπων, Σταδίου 29, 101 10 ΑΘΗΝΑ 

7. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Δ/νση Οικονομικών Τ.Α., Τμήμα Εσόδων, Σταδίου 27, 

101 83 ΑΘΗΝΑ 

8. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, Δ/νση Εθιμοτυπίας, Ζαλοκώστα 3, 106 71 ΑΘΗΝΑ 

9. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, Στρατηγού 

Καλλάρη 33 Α, 154 52 ΠΑΛΑΙΟ ΨΥΧΙΚΟ  

10. Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ. ΑΕ, Π. Δράκου 11 & Πινδάρου, 322 00 ΘΗΒΑ 

11. Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ, Λ. Βουλιαγμένης 564Β, 164 52 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 

12. ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ Α.Ε., 11ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, Τ.Κ. 144 51 ΑΘΗΝΑ 

13. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, Δ/νση Διοικητικού, Λυκούργου 12, 

105 51 ΑΘΗΝΑ 

14. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ, Ικτίνου 2, 105 52 ΑΘΗΝΑ 

15. ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, Σάμου & Γεννηματά 1, 

151 27 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 
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16. ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, Δ/νση Οικονομικού – Λογιστήριο, Μαιζώνος 108, 262 21 

ΠΑΤΡΑ 

17. ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, 41,9 χλμ. Αττικής Οδού, 190 02 ΠΑΙΑΝΙΑ  

18. BAKER TILLY HELLAS, Λεωφ. Μεσοδείων 396, 153 41 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

19. ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., Μητροπόλεως 5, 105 57 ΑΘΗΝΑ 

20. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Α.Ε. (ΕΣΣΤΥ), Καρόλου 1, 104 37 ΑΘΗΝΑ 

21. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΑΘΗΝΑΣ, Επιτροπή Εκπαίδευσης 

και Ερευνών, Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1, 122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ 

22. ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΕΟΠΠΕΠ), Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Ν. ΙΩΝΙΑ 

23. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ ΔΟΞΑΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ, Καινούργιο Δήμου 

Αγρινίου, 300 05 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ 

 

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο κ. Υπουργού 

2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 

3. Γραφείο κας Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων  

4. Γραφείο κ. Γενικού Δ/ντή Φορολογικής Διοίκησης 

5. Γραφεία κ.κ. Γενικών Δ/ντών 

6. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων 

7. Δ/νση Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας, Υποδ/νση Α’ Άμεσης 

Φορολογίας - Τμήματα Α’ (3), Β’ (6) 

8. Δ/νση Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας, Αυτοτελές Τμήμα Β’ - 

Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) 

9. Δ/νση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών – Αυτοτελές Τμήμα ΣΤ' - Μητρώου και 

Εγγραφής Φορολογουμένων 

10. Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών – Τμήμα Β’ – Κολωνού 2, 101 84 ΑΘΗΝΑ 

11. Δ/νση 49η Χρηματοδοτικού Προγραμματισμού και Διαχείρισης Κρατικών Διαθεσίμων, 

Πανεπιστημίου 37, 101 65 ΑΘΗΝΑ 



ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2961 Κύρωση του Κώδικα 

Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, 

Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια 

 

 

Αρθρο 1. Επιβολή φόρου  

 

1.Επιβάλλεται φόρος στις περιουσίες που αποκτήθηκαν αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής 

παροχής ή προίκας και στα κέρδη από λαχεία, σύμφωνα μετά οριζόμενα στον παρόντα 

νόμο.  

 

 

2.Στο φόρο υπόκειται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο αποκτά περιουσία από 

κάποια αιτία από αυτές που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.  

 

 

Αρθρο 25. Απαλλαγές από το φόρο  

 

1. Απαλλάσσονται από το φόρο οι κτήσεις, εφόσον δικαιούχοι είναι: 

α) το Δημόσιο, οι λογαριασμοί που δημιουργούνται υπέρ του Δημοσίου και 

β) ................................................ 

γ) ................................................ 

δ) Οι αλλοδαποί με τον όρο της αμοιβαιότητας, εφόσον προβλέπεται απαλλαγή τους από 

το φόρο με διεθνείς συμβάσεις. Αν στη νομοθεσία του αλλοδαπού κράτους δεν 

προβλέπεται πλήρης απαλλαγή, αλλά υπαγωγή σε ελαφρύτερη φορολογία με τον όρο 

της αμοιβαιότητας, η φορολογητέα στην Ελλάδα κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία 

φυσικού ή νομικού προσώπου, που έχει την ιθαγένεια του ξένου τούτου κράτους, 

υπόκειται σε ελαφρύτερο φόρο αντίστοιχο προς εκείνο που επιβάλλεται από το ξένο 

τούτο κράτος. 

ε) ................................................ 

στ) .............................................. 

ζ) ................................................  

 

 

2. Επίσης απαλλάσσονται από το φόρο: 

α) Η κτήση πλοίων, μετοχών ή μεριδίων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών 

πλοιοκτητριών πλοίων ολικής χωρητικότητας άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) 

κόρων. 

β) ........................................... 

γ) Η χρηματική κατάθεση σε τράπεζα σε ανοικτό λογαριασμό στο όνομα δύο ή 

περισσοτέρων από κοινού (Compte Joint, Joint Account) κατά τις διατάξεις του ν. 

5638/1932 (ΦΕΚ 307 Α'),στην οποία έχει τεθεί ο πρόσθετος όρος ότι με το θάνατο 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/695


οποιουδήποτε δικαιούχου η κατάθεση και ο λογαριασμός αυτής περιέρχεται αυτοδίκαια 

στους λοιπούς επιζώντες μέχρι τον τελευταίο από αυτούς. Η απαλλαγή αυτή ισχύει και σε 

κοινούς λογαριασμούς με προθεσμία ή ταμιευτηρίου με προειδοποίηση και σε κοινούς 

λογαριασμούς σε συνάλλαγμα ή σε συνάλλαγμα και δραχμές με προθεσμία ή 

ταμιευτηρίου με προειδοποίηση μόνιμων κατοίκων της αλλοδαπής ή αυτών με 

συνδικαιούχους μόνιμους κατοίκους της ημεδαπής. Αντίθετα η απαλλαγή αυτή δεν 

επεκτείνεται στους κληρονόμους του τελευταίου απομείναντος δικαιούχου. Οι διατάξεις 

αυτές εφαρμόζονται ανάλογα και σε μερίδα αμοιβαίου κεφαλαίου. 

δ) ........................................... 

ε) Η κινητή περιουσία που βρίσκεται στην αλλοδαπή Έλληνα υπηκόου που είναι 

εγκατεστημένος σε αυτή για δέκα (10) τουλάχιστον συναπτά έτη. Δεν περιλαμβάνονται 

στην απαλλαγή αυτή περιουσίες δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών και υπαλλήλων 

επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα, εφόσον τα πρόσωπα αυτά εγκαταστάθηκαν 

στην αλλοδαπή λόγω της ιδιότητας τους αυτής. 

στ) τα περιουσιακά στοιχεία που είχαν περιέλθει στον κληρονομούμενο αιτία δωρεάς ή 

γονικής παροχής από τους γονείς αυτού και κληρονομούνται από αυτούς,  

ζ) Η απόκτηση περιουσιακών στοιχείων για τα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος 2 του 

άρθρου 29 του παρόντος, μέχρι του ποσού των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ 

ανά δικαιούχο, εφόσον δικαιούχοι είναι σύζυγος και ανήλικα τέκνα του κληρονομουμένου. 

Εφόσον παρέχεται η απαλλαγή αυτή, κατά τον υπολογισμό του φόρου δεν ισχύει το 

πρώτο αφορολόγητο κλιμάκιο της κλίμακας της ίδιας αυτής παραγράφου και 

περιορίζονται αντίστοιχα τα επόμενα κλιμάκια. Η απαλλαγή για τον επιζώντα σύζυγο 

παρέχεται εφόσον η έγγαμη συμβίωση είχε διάρκεια τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

η) Η κληρονομιά η οποία περιέρχεται σε σύζυγο, τέκνα, γονείς ή αδέλφια στρατιωτικού, 

κατά τον ορισμό της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν.2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α΄), που 

απεβίωσε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας, σε εκτέλεση υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής. 

 

 

3. Υπόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 5 του 

άρθρου 29, οι κτήσεις, εφόσον δικαιούχοι είναι:  

 

α) τα ν.π.δ.δ., οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, οι δήμοι, οι κοινότητες, οι ιεροί ναοί, οι 

ιερές μονές, το Ιερό Κοινό του Πανάγιου Τάφου, η Ιερά Μονή του Όρους Σινά, το 

Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, το 

Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, η Εκκλησία της Κύπρου, η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας 

και  

 

β) Τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, τα οποία υπάρχουν ή 

συνιστώνται νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, καθώς και τα λοιπά αντίστοιχα αλλοδαπά με τον 

όρο της αμοιβαιότητας και οι περιουσίες του άρθρου 50 του ν. 4182/2013 (Α' 185), 

εφόσον επιδιώκουν αποδεδειγμένα σκοπούς εθνικούς ή θρησκευτικούς ή 

φιλανθρωπικούς ή εκπαιδευτικούς ή πολιτιστικούς ή γενικά επωφελείς για την κοινωνία 

εν όλω ή εν μέρει, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4182/2013. 

 

 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/237
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/536
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/536


Αρθρο 29. Κατάταξη φορολογουμένων - Φορολογικές κλίμακες  

 

1. Οι δικαιούχοι της κτήσης, ανάλογα με τη συγγενική τους σχέση προς τον 

κληρονομούμενο, κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες Α΄, Β΄ και Γ΄. Στην Α΄ κατηγορία 

υπάγονται: α) ο σύζυγος του κληρονομουμένου, β) το πρόσωπο το οποίο είχε συνάψει 

σύμφωνο συμβίωσης με τον κληρονομούμενο κατά τις διατάξεις του ν. 3719/2008 και το 

οποίο λύθηκε με το θάνατο αυτού, εφόσον η συμβίωση είχε διάρκεια τουλάχιστον δύο 

ετών, γ) οι κατιόντες πρώτου βαθμού (τέκνα από νόμιμο γάμο, τέκνα χωρίς γάμο έναντι 

της μητέρας, αναγνωρισθέντα εκούσια ή δικαστικά έναντι του πατέρα, νομιμοποιηθέντα 

με επιγενόμενο γάμο ή δικαστικά έναντι και των δύο γονέων), δ) οι κατιόντες εξ αίματος 

δεύτερου βαθμού και ε) οι ανιόντες εξ αίματος πρώτου βαθμού. Στη Β΄ κατηγορία 

υπάγονται: α) οι κατιόντες εξ αίματος τρίτου και επόμενων βαθμών, β) οι ανιόντες εξ 

αίματος δεύτερου και επόμενων βαθμών, γ) τα εκούσια ή δικαστικά αναγνωρισθέντα 

τέκνα έναντι των ανιόντων του πατέρα που τα αναγνώρισε, δ) οι κατιόντες του 

αναγνωρισθέντος έναντι του αναγνωρίσαντος και των ανιόντων αυτού, ε) οι αδελφοί 

(αμφιθαλείς ή ετεροθαλείς), στ) οι συγγενείς εξ αίματος τρίτου βαθμού εκ πλαγίου, ζ) οι 

πατριοί και οι μητριές, η) τα τέκνα από προηγούμενο γάμο του συζύγου, θ) τα τέκνα εξ 

αγχιστείας (γαμπροί - νύφες) και ι) οι ανιόντες εξ αγχιστείας (πεθεροί - πεθερές). Στη Γ΄ 

κατηγορία υπάγεται οποιοσδήποτε άλλος εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγενής του 

κληρονομουμένου ή εξωτικός.  

Σε περίπτωση υιοθεσίας, η κατάταξη στην οικεία κατηγορία του υιοθετηθέντος ή των 

συγγενών αυτού έναντι του υιοθετήσαντος ή των συγγενών αυτού γίνεται με βάση τη 

συγγενική σχέση που προκύπτει κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Κατ’ εξαίρεση, ο 

προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας μπορεί, για τον υπολογισμό του 

φόρου, να μην λάβει υπόψη το βαθμό συγγένειας που προκύπτει από την υιοθεσία, αν 

διαπιστώσει ότι αυτή έγινε για να καταστρατηγηθούν οι διατάξεις του παρόντος.  

Σε περιπτώσεις σχολάζουσας κληρονομίας, ο φόρος υπολογίζεται στο σύνολο της αξίας 

της, με βάση τους συντελεστές της Γ΄ κατηγορίας του άρθρου αυτού, με την επιφύλαξη 

των διατάξεων του άρθρου 101 για νέα εκκαθάριση του φόρου.  

 

 

 

2. Η αιτία θανάτου κτήση των κάθε φύσεως περιουσιακών στοιχείων υπόκειται σε φόρο, 

ο οποίος υπολογίζεται με βάση τις εξής ανά κατηγορία φορολογικές κλίμακες:  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' 

 

Κλιμάκια 

(σε ευρώ) 

Συντελεστής  

κλιμακίου 

(%) 

Φόρος  

κλιμακίου 

(σε ευρώ) 

Φορολογητέα  

περιουσία 

(σε ευρώ) 

Φόρος  

που αναλογεί 

(σε ευρώ) 

150.000 — — 150.000 — 

150.000 1 1.500 300.000 1.500 

300.000 5 15.000 600.000 16.500 

Υπερβάλλον 10       



 

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' 

Κλιμάκια 

(σε ευρώ) 

Συντελεστής  

κλιμακίου 

(%) 

Φόρος  

κλιμακίου 

(σε ευρώ) 

Φορολογητέα  

περιουσία 

(σε ευρώ) 

Φόρος  

που αναλογεί 

(σε ευρώ) 

30.000 — — 30.000 — 

70.000 5 3.500 100.000 3.500 

200.000 10 20.000 300.000 23.500 

Υπερβάλλον 20       

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ' 

Κλιμάκια 

(σε ευρώ) 

Συντελεστής  

κλιμακίου 

(%) 

Φόρος  

κλιμακίου 

(σε ευρώ) 

Φορολογητέα  

περιουσία 

(σε ευρώ) 

Φόρος  

που αναλογεί 

(σε ευρώ) 

6.000 — — 6.000 — 

66.000 20 13.200 72.000 13.200 

195.000 30 58.500 267.000 71.700 

Υπερβάλλον 40       

 

 

 

 

3. Όταν ο κληρονόμος ή κληροδόχος έχει αναπηρία κατά ποσοστό 67% και άνω, ο φόρος 

που αναλογεί σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους μειώνεται κατά ποσοστό 

δέκα τοις εκατό (10%).  

 

 

 

4. Αν στο ίδιο πρόσωπο συντρέχουν οι προϋποθέσεις μείωσης του φόρου, έκπτωσης και 

απαλλαγής, που προβλέπονται από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου και της 

ενότητας Α του άρθρου 26, οφείλεται ο μικρότερος φόρος που προκύπτει από την 



εφαρμογή των διατάξεων αυτών.  

 

 

 

5. Η αιτία θανάτου κτήση χρηματικών ποσών από τα πρόσωπα που ορίζονται στην 

παράγραφο 3 του άρθρου 25 υπόκειται σε φόρο ο οποίος υπολογίζεται αυτοτελώς με 

συντελεστή πέντε δέκατα τοις εκατό (0,5%). Η αιτία θανάτου κτήση των λοιπών 

περιουσιακών στοιχείων από τα πρόσωπα αυτά υπόκειται σε φόρο ο οποίος 

υπολογίζεται αυτοτελώς με συντελεστή πέντε δέκατα τοις εκατό (0,5%).  

 

 

 

6. Για την απόκτηση δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας και δικαιωμάτων που απορρέουν 

από άδεια μεταλλευτικών ερευνών, ο φόρος υπολογίζεται σε πεντακόσια (500) ευρώ ανά 

τετραγωνικό χιλιόμετρο ή κλάσμα αυτού επί της εκτάσεως του μεταλλείου ή του χώρου 

της άδειας μεταλλευτικών ερευνών.  

 

 

 

7. Για τα περιουσιακά στοιχεία, για τα οποία ο φόρος υπολογίζεται αυτοτελώς, δεν έχουν 

εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 4 και 36 του παρόντος.  

 

 

 

8. Στο ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τις προηγούμενες παραγράφους 

περιλαμβάνονται και: α) ποσοστό 3% υπέρ των δήμων και κοινοτήτων, που προβλέπεται 

από τις διατάξεις του άρθρου 50 του β.δ. 24/9-20.10.1958 (ΦΕΚ 171 Α΄) και β) ποσοστό 

7% που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3155/1955 (ΦΕΚ 63 Α΄). Η 

απόδοση των ποσοστών αυτών γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 4 

του άρθρου 81 του παρόντος. 

 

Αρθρο 43. Απαλλαγές από το φόρο  

 

Α. Απαλλαγή πρώτης κατοικίας 

 

1. Σε περίπτωση απόκτησης με γονική παροχή εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα, 

με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς της ενότητας Α του άρθρου 26:  

α) κατοικίας, δεν υπόκειται σε φόρο ποσό μέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ για 

κάθε ενήλικο άγαμο δικαιούχο. Το ποσό αυτό ανέρχεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες 

(250.000) ευρώ, προκειμένου για έγγαμο και διαζευγμένο ή χήρο ή άγαμο γονέα, που 

έχουν την επιμέλεια των τέκνων τους, και προσαυξάνεται κατά είκοσι πέντε χιλιάδες 

(25.000) ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτών και κατά τριάντα χιλιάδες 

(30.000) ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα τους,  

β) οικοπέδου, δεν υπόκειται σε φόρο ποσό μέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ για 

κάθε άγαμο δικαιούχο. Το ποσό αυτό ανέρχεται σε εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, 

προκειμένου για έγγαμο και διαζευγμένο ή χήρο ή άγαμο γονέα, που έχουν την επιμέλεια 

των τέκνων τους, και προσαυξάνεται κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για καθένα από 

τα δύο πρώτα τέκνα αυτών και κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για το τρίτο και 

καθένα από τα επόμενα τέκνα τους. Στο ποσό της απαλλαγής περιλαμβάνεται και η αξία 



μιας θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου και ενός αποθηκευτικού χώρου, για επιφάνεια 

εκάστου έως είκοσι (20) τ.μ., εφόσον βρίσκονται στην ίδια οικοδομή και αποκτώνται 

ταυτόχρονα.  

Αν η κατοικία ή το οικόπεδο ανήκει από κοινού στους δύο γονείς, παρέχεται απαλλαγή, 

εφόσον η απόκτηση γίνεται ταυτόχρονα και με το ίδιο συμβολαιογραφικό έγγραφο.  

 

 

 

2. Εάν ο δικαιούχος της απαλλαγής ή ο σύζυγος ή τα ανήλικα τέκνα αυτού είναι κύριοι 

κατοικίας ή οικοπέδου ή ιδανικού μεριδίου αυτών και μεταβιβάσουν με επαχθή ή 

χαριστική αιτία την επικαρπία ή το δικαίωμα της οίκησης ή ιδανικό μερίδιο επί της 

κατοικίας ή του οικοπέδου, το εμβαδόν των οποίων πληρούσε κατά το χρόνο της 

μεταβίβασης τις στεγαστικές τους ανάγκες, δεν παρέχεται απαλλαγή πριν την παρέλευση 

χρονικού διαστήματος πέντε (5) ετών από τη μεταβίβαση της επικαρπίας, της οίκησης ή 

του ιδανικού μεριδίου. Το ίδιο χρονικό διάστημα απαιτείται και όταν μεταβιβάζεται η ψιλή 

κυριότητα οικοπέδου ή ιδανικού μεριδίου αυτού. 

 

 

Β. Ειδικές περιπτώσεις δωρεών  

 

α) Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 25 εφαρμόζονται ανάλογα και στις κτήσεις 

αιτία δωρεάς. Οι χρηματικές δωρεές προς τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 3 του 

άρθρου 25 υπόκεινται στο φόρο που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 29 

μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού χιλίων (1.000) ευρώ κατ’ έτος.  

 

β) Απαλλάσσονται από το φόρο δωρεάς και από την υποχρέωση υποβολής των οικείων 

δηλώσεων φόρου:  

 

βα) οι δωρεές χρηματικών ποσών ή άλλων κινητών περιουσιακών στοιχείων από 

ανώνυμους και μη δωρητές, εφόσον οι δωρεές αυτές διοργανώνονται σε πανελλαδικό 

επίπεδο με την πρωτοβουλία φορέων για σκοπούς αποδεδειγμένα φιλανθρωπικούς και  

 

ββ) οι δωρεές των κάθε φύσεως περιουσιακών στοιχείων που καταρτίζονται μεταξύ των 

εκκλησιαστικών πρόσωπων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 25. 

 

βγ) οι δωρεές χρηματικών ποσών ή άλλων κινητών περιουσιακών στοιχείων ή 

οποιωνδήποτε παροχών από ανώνυμους και μη δωρητές, οι οποίες πραγματοποιούνται 

για την ανακούφιση πληγέντων από σεισμό, πυρκαγιά ή πλημμύρα μέσα σε μία τριετία 

από την κήρυξη περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. 

 

 

 

 



 

 

Γ. Λοιπές απαλλαγές 

 

Απαλλάσσονται από το φόρο: 

 

α) Οι κτήσεις από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 25. 

 

β) Τα βοηθήματα ή αποζημιώσεις που καταβάλλονται εφάπαξ ή περιοδικά από τα 

ασφαλιστικά ταμεία ή ασφαλιστικούς οργανισμούς, λόγω θανάτου του ασφαλισμένου, στη 

χήρα, τα τέκνα περιλαμβανομένων και των θετών, τους γονείς και τις άγαμες αδερφές 

αυτού. 

 

γ) Οι χωρίς αντάλλαγμα παραχωρήσεις κινητών ή ακινήτων του Δημοσίου, δήμων ή 

κοινοτήτων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. 

 

δ) .................... 

 

ε) Οι χωρίς αντάλλαγμα μεταβιβάσεις μετοχών και άλλων κινητών αξιών, με 

οποιουσδήποτε τυχόν περαιτέρω όρους, οι οποίες διενεργούνται από το Δημόσιο ή τη 

Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών (Δ.Ε.Κ.Α. Α.Ε.) ή προς το Δημόσιο ή τη Δ.Ε.Κ.Α. 

Α.Ε.. 

 

στ) χρηματικά ποσά μέχρι ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ συνολικά ανά δικαιούχο, που 

καταβάλλονται, εφάπαξ ή περιοδικά, σε σύζυγο και ανήλικα τέκνα στρατιωτικού που 

απεβίωσε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας συνεπαγομένης επαυξημένο 

κίνδυνο και προδήλως και αναμφισβήτητα λόγω αυτής. 

 

στ) χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως τις 31 

Δεκεμβρίου 2015 σε σύζυγο, τέκνα, γονείς και αδέλφια των προσώπων που απεβίωσαν 

ή αγνοούνται λόγω του ναυαγίου του πλοίου Norman Atlantic, που έλαβε χώρα το 

Δεκέμβριο του 2014. 

 

 

Αρθρο 44. Υπολογισμός του φόρου 

 

1. Το υπόλοιπο της περιουσίας, πλην των χρηματικών ποσών, που αποκτάται αιτία 

δωρεάς ή γονικής παροχής, το οποίο απομένει μετά την αφαίρεση των εκπτώσεων και 

απαλλαγών που προβλέπονται στα άρθρα 41 και 43, υποβάλλεται σε φόρο, ο οποίος 

υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29, οι οποίες εφαρμόζονται ανάλογα.  

Από το φόρο που προκύπτει εκπίπτει: α) ο φόρος που αναλογεί στις προγενέστερες 

δωρεές, γονικές παροχές ή προίκες, που συνυπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 36, με 



ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 και β) ο φόρος που αποδεδειγμένα 

καταβλήθηκε ή οριστικά και τελεσίδικα βεβαιώθηκε στην αλλοδαπή για τις δωρεές και 

γονικές παροχές κινητών που έγιναν εκεί, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του 

άρθρου 32.  

 

 

 

2. Η αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής κτήση χρηματικών ποσών υπόκειται σε φόρο, ο 

οποίος υπολογίζεται αυτοτελώς με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), προκειμένου για 

δικαιούχους που υπάγονται στην Α΄ κατηγορία, με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), 

προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στη Β΄ κατηγορία και με συντελεστή 

σαράντα τοις εκατό (40%), προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στη Γ΄ 

κατηγορία. 

 

 

 

3. Ο φόρος που προκύπτει για γονική παροχή ακινήτων που βρίσκονται σε νησιά με 

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

κατοίκους, μειώνεται κατά σαράντα τοις εκατό (40%), εφόσον το τέκνο είναι μόνιμος 

κάτοικος των νησιών αυτών. Η φορολογική αυτή μείωση παρέχεται για γονικές παροχές 

που συνιστώνται μέχρι τις 18.2.2017.  

 

 

 

4. Για την αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής μεταβίβαση εισηγμένων στο χρηματιστήριο 

μετοχών, ομολογιών, ιδρυτικών και λοιπών γενικά τίτλων των εμπορικών εταιρειών, 

δημοσίων χρεογράφων ή άλλων τέτοιας φύσης αξιών, καθώς και μη εισηγμένων στο 

χρηματιστήριο μετοχών και λοιπών τίτλων κινητών αξιών, εταιρικών μερίδων ή μεριδίων, 

ποσοστών συμμετοχής σε κοινωνία αστικού δικαίου, που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα, 

και συνεταιριστικών μερίδων απαιτείται η σύνταξη ιδιωτικού εγγράφου, το οποίο 

συνυποβάλλεται με την οικεία δήλωση, ή συμβολαιογραφικού εγγράφου. 



NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859 Κύρωση Κώδικα 

Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 

 

Αρθρο 1. Επιβολή του φόρου  

 

Επιβάλλεται φόρος κύκλου εργασιών με την ονομασία "φόρος 

προστιθέμενης αξίας" σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 

νόμου. 

Ο φόρος αυτός επιρρίπτεται από τον κατά νόμο υπόχρεος σε 

βάρος του αντισυμβαλλομένου. 

 

Αρθρο 3. Υποκείμενοι στο φόρο 

 

1. Στο φόρο υπόκειται: 

 

α) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό ή ένωση 

προσώπων, εφόσον ασκεί κατά τρόπο ανεξάρτητο οικονομική 

δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης, τον 

επιδιωκόμενο σκοπό ή το αποτέλεσμα της δραστηριότητας αυτής, 

 

β) κάθε πρόσωπο, το οποίο πραγματοποιεί περιστασιακά 

παράδοση ενός καινούργιου μεταφορικού μέσου, το οποίο 

αποστέλλεται ή μεταφέρεται προς άλλο κράτος - μέλος. 

Δε θεωρείται ότι ασκούν οικονομική δραστηριότητα κατά τρόπο 

ανεξάρτητο οι μισθωτοί και λοιπά φυσικά πρόσωπα, τα οποία 

συνδέονται με τον εργοδότη τους με σύμβαση εργασίας ή με 

οποιαδήποτε άλλη νομική σχέση που δημιουργεί δεσμούς 

εξάρτησης, όσον αφορά τους όρους εργασίας ή την αμοιβή και 

συνεπάγεται την ευθύνη του εργοδότη. 

 

γ) κάθε πρόσωπο, το οποίο πραγματοποιεί ευκαιριακά πράξεις του 



άρθρου 6, εφόσον με δήλωσή του ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς 

Φ.Π.Α. 

 

δ) η κοινοπραξία που κατασκευάζει ακίνητο με το σύστημα της 

αντιπαροχής, καθώς και η κοινωνία που κατασκευάζει ακίνητο σε 

οικόπεδο ή αγροτεμάχιο που ανήκει στα μέλη της, για τις 

παραδόσεις και αυτοπαραδόσεις που διενεργούνται από τα μέλη 

τους, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7. 

 

 

 

2.Το ελληνικό Δημόσιο, οι δήμοι, οι κοινότητες και τα άλλα νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου δε θεωρούνται υποκείμενοι στο φόρο 

για τις πράξεις παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που 

ενεργούν κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους, ακόμη και αν 

εισπράττουν τέλη, δικαιώματα ή εισφορές. Εν τούτοις τα πρόσωπα 

αυτά θεωρούνται ως υποκείμενοι στο φόρο κατά το μέτρο που η 

μη υπαγωγή στο φόρο των δραστηριοτήτων τους οδηγεί σε 

στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού. Τα πρόσωπα αυτά 

έχουν οπωσδήποτε την ιδιότητα του υποκειμένου στο φόρο, 

εφόσον ασκούν τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο 

παράρτημα Ι του παρόντος νόμου, εκτός αν αυτές είναι ασήμαντες.  

 

 

3.Η αληθής έννοια της παραγράφου 2 είναι ότι, τα πρόσωπα που 

αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου αυτής, εξαιρούνται 

μόνο για τις πράξεις που ενεργούν ως δημόσια εξουσία. 

 

Αρθρο 7. Πράξεις θεωρούμενες ως παράδοση αγαθών  

 

1.Θεωρείται ως παράδοση αγαθών, κατά την έννοια των 

διατάξεων του άρθρου 2, η διάθεση από υποκείμενο στο φόρο 

αγαθών της επιχείρησης του για τις ανάγκες της, εφόσον πρόκειται 

για αγαθά που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του 

άρθρου 30, για τα οποία δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του 



φόρου σε περίπτωση απόκτησης τους από άλλον υποκείμενο στο 

φόρο.  

 

2.Επίσης, ως παράδοση αγαθών θεωρούνται οι ακόλουθες 
πράξεις, εφόσον η απόκτηση των αγαθών ή κατά περίπτωση των 
υλικών ή των υπηρεσιών από τα οποία έχουν παραχθεί αυτά 
παρέχει στον υποκείμενο δικαίωμα έκπτωσης του φόρου:  

 
α) η διάθεση αγαθών από υπαγόμενη στο φόρο δραστηριότητα σε 
άλλη μη υπαγόμενη του ίδιου υποκειμένου, 

 
β) η ανάληψη από υποκείμενο στο φόρο αγαθών της επιχείρησής 
του για την ικανοποίηση αναγκών του ή του προσωπικού της 
επιχείρησης και γενικά η δωρεάν διάθεση αγαθών για σκοπούς 
ξένους προς την άσκηση της επιχείρησης. Εξαιρούνται τα δώρα 
μέχρις αξίας δέκα (10) ευρώ και τα δείγματα που διαθέτει ο 
υποκείμενος στο φόρο για την εκπλήρωση των σκοπών της 
επιχείρησής του. 

 
Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης, ως δώρα, 
που επίσης εξαιρούνται, θεωρούνται: 

 
αα) τα τρόφιμα, φάρμακα, ρούχα ή άλλα αγαθά, πλην εκείνων που 
υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης που διατίθενται 
δωρεάν σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν 
συσταθεί νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν αποδεδειγμένα 
φιλανθρωπικό ή κοινωφελή σκοπό, προκειμένου να διανεμηθούν 
αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση ή την ανακούφιση ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων χωρίς αντάλλαγμα, εφόσον τα αγαθά αυτά δεν 
θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Ως τέτοια αγαθά θεωρούνται 
αυτά τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς πώληση ή αξιοποίηση, 
ιδίως λόγω λαθών ή ελαττωμάτων ή ελλείψεων στη συσκευασία, 
την επισήμανση ή το ζύγισμα, ή λόγω απόσυρσης από την αγορά 
ή λόγω εγγύτητας προς την ημερομηνία λήξης. Ο περιορισμός του 
προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για την αντιμετώπιση 
καταστάσεων που κηρύσσονται ως έκτακτης ανάγκης Πολιτικής 
Προστασίας λόγω φυσικών καταστροφών. 



 
ββ) τα αγαθά που παραδίδονται στις Υπηρεσίες του Δημόσιου 
Τομέα, στους ΟΤΑ, στα ΝΠΔΔ, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 
14 του ν. 4270/2014 (Α' 143), στα εκκλησιαστικά ΝΠ, καθώς και 
στα ΝΠΙΔ ή στις οντότητες που εποπτεύονται από τους παραπάνω 
φορείς προκειμένου να διατεθούν για την κάλυψη των αναγκών 
των προσφύγων, ανεξαρτήτως της αξίας και των προδιαγραφών 
κατασκευής αυτών, 

 
γγ) τα είδη σίτισης που παραδίδονται στο Υπουργείο Παιδείας 
Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Εργασίας 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προκειμένου 
να διανεμηθούν περαιτέρω άνευ ανταλλάγματος για την κάλυψη 
των αναγκών σίτισης των μαθητών πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης. 

 
δδ) Τα αγαθά που παραδίδονται στις Υπηρεσίες του δημόσιου 
τομέα, στους Ο.Τ.Α. και στα Ν.Π.Δ.Δ., όπως προσδιορίζονται στο 
άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143), προκειμένου να διατεθούν για 
την κάλυψη των αναγκών των πληγέντων από ακραία φυσικά 
φαινόμενα, ανεξαρτήτως της αξίας και των προδιαγραφών 
κατασκευής αυτών. 

 

Αρθρο 9. Πράξεις θεωρούμενες ως παροχή υπηρεσιών 

 

1. Θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών, κατά την έννοια των 

διατάξεων του άρθρου 2, η από υποκείμενο στο φόρο: 

 

α) χρησιμοποίηση αγαθών της επιχείρησής του, για την 

ικανοποίηση αναγκών του ή του προσωπικού της επιχείρησης ή 

για σκοπούς ξένους προς αυτή, εφόσον κατά την απόκτηση των 

αγαθών αυτών δημιουργήθηκε δικαίωμα έκπτωσης του φόρου, 

 

β) παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες του ή για τις ανάγκες του 

προσωπικού του ή για σκοπούς ξένους προς την επιχείρησή του, 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/609
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/609


 

γ) χρησιμοποίηση δικών του υπηρεσιών για δραστηριότητα του 

ίδιου του υποκειμένου που απαλλάσσεται από το φόρο, καθώς 

επίσης και η χρησιμοποίηση δικών του υπηρεσιών για τις ανάγκες 

της επιχείρησής του, εφόσον πρόκειται για υπηρεσίες που 

προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 30, για τις 

οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου σε 

περίπτωση λήψης όμοιων υπηρεσιών από άλλον υποκείμενο στο 

φόρο. 

 

 

 

2. Δεν εξομοιώνεται με παροχή υπηρεσιών εξ επαχθούς αιτίας η 

χωρίς αντάλλαγμα παροχή υπηρεσιών από υποκείμενο στο φόρο 

για λόγους ανθρωπιστικούς. 

 

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών εξειδικεύονται κατά 

περίπτωση οι όροι και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της ανωτέρω 

διάταξης. 

 

 

Αρθρο 22. Απαλλαγές στο εσωτερικό της χώρας  

 

1. Απαλλάσσονται από το φόρο: 

 

α) η παροχή υπηρεσιών από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) 

και η παρεπόμενη των υπηρεσιών αυτών παράδοση αγαθών, 

 

β) οι δραστηριότητες των εθνικών δικτύων Ραδιοφωνίας και 

Τηλεόρασης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες εμπορικού 

χαρακτήρα, 

 

γ) οι ανταποδοτικές εισφορές που επιβάλλουν οι Οργανισμοί 



Εγγείων Βελτιώσεων – Ο.Ε.Β. – (Ειδικοί Οργανισμοί, ΓΟΕΒ, 

ΤΟΕΒ) στα μέλη τους για την παροχή αρδευτικού ύδατος και οι 

λοιπές παροχές που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές. 

 

δ) η παροχή υπηρεσιών νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης 

και διάγνωσης, καθώς και οι στενά συνδεόμενες με αυτές 

παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που ενεργούνται 

από οργανισμούς δημοσίου δικαίου. 

  

 Με τις υπηρεσίες αυτές εξομοιώνονται και οι υπηρεσίες που 

παρέχονται στις εγκαταστάσεις θεραπευτικών λουτρών και 

ιαματικών πηγών.  

 

 Η εν λόγω απαλλαγή ισχύει και για λοιπούς οργανισμούς, με την 

προϋπόθεση ότι οι εν λόγω οργανισμοί:  

 

 i. δεν έχουν ως σκοπό τη συστηματική επιδίωξη του κέρδους, τα 

ενδεχόμενα δε κέρδη τους δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 

διανέμονται αλλά να διατίθενται για τη διατήρηση ή τη βελτίωση 

των παρεχόμενων υπηρεσιών,  

 

 ii. η διοίκηση και διαχείριση των εν λόγω οργανισμών πρέπει να 

ασκείται από πρόσωπα που δεν έχουν, είτε αυτά τα ίδια είτε μέσω 

τρίτων προσώπων, άμεσο ή έμμεσο συμφέρον από τα 

αποτελέσματα της εκμετάλλευσης των σχετικών δραστηριοτήτων,  

 

 iii. οι απαλλαγές δεν πρέπει να δημιουργούν κίνδυνο στρέβλωσης 

των όρων του ανταγωνισμού, 

 

ε) οι παροχές ιατρικής περίθαλψης, οι οποίες πραγματοποιούνται 

στο πλαίσιο της άσκησης ιατρικών επαγγελμάτων, καθώς και οι 

παροχές υπηρεσιών από ψυχολόγους, μαίες, νοσοκόμους, 

φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές. 



 

στ) η παροχή υπηρεσιών από οδοντοτεχνίτες, καθώς και η 

παράδοση ειδών οδοντικής προσθετικής που ενεργείται από τους 

οδοντογιατρούς και τους οδοντοτεχνίτες, 

 

ζ) η παράδοση ανθρώπινων οργάνων, ανθρώπινου αίματος και 

ανθρώπινου γάλακτος, 

 

η) η παροχή υπηρεσιών από σωματεία ή ενώσεις προσώπων 

προς τα μέλη τους , τα οποία μέλη ασκούν δραστηριότητα 

απαλλασσόμενη από το φόρο ή μη υποκείμενη στο φόρο, εφόσον 

οι υπηρεσίες αυτές είναι άμεσα αναγκαίες για την άσκηση της 

δραστηριότητας αυτής και παρέχονται έναντι συνεισφοράς στα 

κοινά έξοδα, 

 

θ) η παροχή υπηρεσιών και η παράδοση αγαθών που συνδέονται 

στενά με την κοινωνική πρόνοια και ασφάλιση, καθώς και την 

προστασία των παιδιών και των νέων, που πραγματοποιούνται 

από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ή άλλους οργανισμούς ή 

ιδρύματα, αναγνωρισμένα από το κράτος, 

 

ι) η μεταφορά ασθενών ή τραυματιών με οχήματα ειδικά 

κατασκευασμένα ή διαρρυθμισμένα για το σκοπό αυτόν, εφόσον 

για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής έχει δοθεί έγκριση από 

την αρμόδια δημόσια αρχή, 

 

ια) .................... 

 

ιβ) η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι στενά 

συνδεόμενες με αυτή παραδόσεις αγαθών και παροχές 

υπηρεσιών, που παρέχονται από δημόσια εκπαιδευτήρια ή από 

άλλα πρόσωπα αναγνωρισμένα από την, κατά περίπτωση, 

αρμόδια αρχή. 



 

ιγ) η παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων όλων των βαθμίδων 

εκπαίδευσης, 

 

ιδ) η παροχή υπηρεσιών που συνδέεται στενά με τον αθλητισμό ή 

τη σωματική αγωγή, από νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα σε πρόσωπα που ασχολούνται με τον αθλητισμό ή τη 

σωματική αγωγή, 

 

ιε) η παροχή υπηρεσιών και η στενά συνδεόμενη με αυτές 

παράδοση αγαθών προς τα μέλη τους, έναντι καταβολής 

συνδρομής, από μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα 

και οργανισμούς, που επιδιώκουν στα πλαίσια του συλλογικού 

τους συμφέροντος σκοπούς πολιτικούς, συνδικαλιστικούς, 

θρησκευτικούς, φιλοσοφικούς, φιλανθρωπικούς ή εθνικούς εφόσον 

δεν οδηγούν σε στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού, 

 

ιστ) η παροχή υπηρεσιών πολιτιστικής ή μορφωτικής φύσης και η 

στενά συνδεόμενη με αυτές παράδοση αγαθών, από νομικά 

πρόσωπα ή άλλους οργανισμούς ή ιδρύματα μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, τα οποία λειτουργούν νόμιμα και έχουν σκοπούς 

πολιτιστικούς ή μορφωτικούς, εφόσον δεν οδηγούν σε στρέβλωση 

των όρων του ανταγωνισμού. Στις υπηρεσίες αυτές 

περιλαμβάνονται ιδίως οι παρεχόμενες σε επισκέπτες μουσείων, 

μνημείων, αρχαιολογικών ή άλλων παρόμοιων χώρων, καθώς και 

η οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, εκθέσεων και διαλέξεων, 

 

ιζ) η διάθεση προσωπικού από νομικά πρόσωπα θρησκευτικού ή 

φιλοσοφικού χαρακτήρα, για τις δραστηριότητες που αναφέρονται 

στις περιπτώσεις δ', θ' και ιβ' της παραγράφου αυτής, με σκοπό 

την πνευματική αρωγή και ανάπτυξη, 

 

ιη) η παροχή υπηρεσιών και η παράδοση αγαθών από τα 

πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις δ', θ', ιβ', ιδ', ιε' και 



ιστ' της παραγράφου αυτής, με την ευκαιρία εκδηλώσεων που 

οργανώνονται από αυτά για την οικονομική τους ενίσχυση, 

 

ιθ) οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εργασίες, καθώς και οι 

συναφείς με αυτές εργασίες που παρέχονται από ασφαλειομεσίτες 

και ασφαλιστικούς πράκτορες, συμπεριλαμβανομένων και των 

υπηρεσιών οδικής βοήθειας έναντι συνδρομής, που παρέχονται 

από ασφαλιστικές επιχειρήσεις, καθώς και από φυσικά πρόσωπα 

ή νομικά πρόσωπα παροχής οδικής βοήθειας, 

 

κ) οι εργασίες, στις οποίες περιλαμβάνεται και η διαπραγμάτευση, 

που αφορούν συνάλλαγμα, χαρτονομίσματα και νομίσματα, τα 

οποία αποτελούν νόμιμα μέσα πληρωμής, με εξαίρεση τα 

νομίσματα και χαρτονομίσματα για συλλογές, 

 

κα) οι εργασίες, στις οποίες περιλαμβάνεται και η διαπραγμάτευση 

εκτός από τη φύλαξη και διαχείριση, που αφορούν μετοχές 

ανώνυμων εταιρειών, μερίδια, ομολογίες και λοιπούς τίτλους, με 

εξαίρεση τους τίτλους παραστατικούς εμπορευμάτων, 

 

κβ) η διαχείριση των ΟΣΕΚΑ και των λοιπών οργανισμών 

συλλογικών επενδύσεων που αποσκοπούν στη συλλογή 

επενδυτικών κεφαλαίων από το ευρύ κοινό, 

 

κγ) η χορήγηση και η διαπραγμάτευση πιστώσεων, καθώς και η 

διαχείριση τους από το πρόσωπο που τις χορηγεί, 

 

κδ) η ανάληψη υποχρεώσεων, προσωπικών ή χρηματικών 

εγγυήσεων και λοιπών ασφαλειών, η διαπραγμάτευση για την 

ανάληψη των εργασιών αυτών και η διαχείριση εγγυήσεων 

πιστώσεων, που ενεργείται από το πρόσωπο που τις χορηγεί, 

 

κε) οι εργασίες, στις οποίες περιλαμβάνεται και η διαπραγμάτευση, 

που αφορούν καταθέσεις, τρεχούμενους λογαριασμούς, 



πληρωμές, μεταφορές καταθέσεων και εμβάσματα, απαιτήσεις, 

πιστωτικούς τίτλους, επιταγές και λοιπά αξιόγραφα, με εξαίρεση 

την είσπραξη απαιτήσεων τρίτων, καθώς και τις εργασίες που 

αφορούν την πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων που 

ενεργείται από τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με τις εργασίες 

αυτές, 

 

κστ) οι μισθώσεις ακινήτων,εκτός αυτών της περίπτωσης δ΄ της 

παραγράφου 2 του άρθρου 8, 

 

κζ) τα κρατικά λαχεία και τα τυχερά παίγνια και στοιχήματα που 

διεξάγονται από τις εταιρίες Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε., καθώς 

και τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα ή 

μέσω διαδικτύου, με βάση τις σχετικές διατάξεις του νόμου 

«Ρύθμιση της αγοράς παιγνίων, 

 

κη) η παράδοση στην ονομαστική τους αξία γραμματοσήμων που 

βρίσκονται σε κυκλοφορία, κινητού επισήματος και λοιπών 

ενσήμων, καθώς και ταινιών ή ενσήμων ασφαλιστικών 

οργανισμών και λοιπών παρόμοιων αξιών, εκτός από αυτήν που 

προορίζεται για συλλογές, 

 

κθ) η παράδοση αγαθού ή αγαθών επιχείρησης ως συνόλου, 

κλάδου ή μέρους αυτής από επαχθή ή χαριστική αιτία ή με τη 

μορφή εισφοράς σε υφιστάμενο ή συνιστώμενο νομικό πρόσωπο, 

από δραστηριότητα αποκλειστικά απαλλασσόμενη ή εξαιρούμενη 

από το φόρο ή από αγρότη του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 

41, εφόσον για τα αγαθά αυτά δεν έχει παρασχεθεί ούτε ασκηθεί 

άμεσα, δικαίωμα έκπτωσης, καθώς επίσης και η παράδοση 

αγαθών των οποίων η κτήση ή η διάθεση έχει εξαιρεθεί από το 

δικαίωμα έκπτωσης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 

30, 

 

λ) η παροχή υπηρεσιών των οποίων η αξία περιλαμβάνεται στη 

φορολογητέα αξία κατά την εισαγωγή αγαθών, όπως αυτή 



προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20, 

λα)  α) η παράδοση ακινήτων, εκτός από: 

  -την παράδοση που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 6, 

 -τις παραδόσεις που προβλέπουν οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄ 

της παραγράφου 2 του άρθρου 7, 

 β) η παράδοση ακινήτων σε δικαιούχους απαλλαγής από το φόρο 

μεταβίβασης κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας, καθώς και η 

παραχώρηση του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης επί 

κοινόκτητων κύριων, βοηθητικών ή ειδικών χώρων κτισμάτων ή 

επί κοινόκτητου τμήματος οικοπέδου που συνίσταται υπέρ των 

ανωτέρω ακινήτων. Η απαλλαγή αυτή από το Φ.Π.Α. κρίνεται 

οριστικά κατά το χρόνο της παράδοσης του ακινήτου. 

λβ)................... 

λγ) η παράδοση αγαθών, των οποίων η εισαγωγή απαλλάσσεται 

από το φόρο προστιθέμενης αξίας, εκτός των περιπτώσεων που 

ρυθμίζονται διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, 

λδ) τα έσοδα που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις του 

Ν.2206/1994 (ΦΕΚ 62 Α') από τα παιχνίδια που αναφέρονται στην 

παράγραφο 7 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου και τα οποία 

διεξάγονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις αυτού του νόμου.  

 

 

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε 

λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. 

Επίσης, με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του, 

κατά περίπτωση, αρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται οι 

προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα πρόσωπα που 

υπάγονται στις διατάξεις των περιπτώσεων δ', η', θ', ια', ιβ', ιδ', ιε', 

ιστ' και ιζ' της παραγράφου 1. 

 

Αρθρο 27. Ειδικές Απαλλαγές  

 

1. Απαλλάσσονται από το φόρο: 

α) H παράδοση και η εισαγωγή πλοίων που εμπίπτουν στις 

ακόλουθες κατηγορίες: 



αα) πλοία που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στη ναυσιπλοΐα 

ανοικτής θαλάσσης και τα οποία εκτελούν μεταφορά επιβατών με 

κόμιστρο ή με τα οποία ασκείται εμπορική, βιομηχανική ή αλιευτική 

δραστηριότητα, 

ββ) πλοία παράκτιας αλιείας,  

γγ) πλοία που προορίζονται για διάλυση,  

δδ) πολεμικά πλοία και πλοία του Δημοσίου,  

εε) ναυαγοσωστικά και άλλα πλοία επιθαλάσσιας αρωγής. 

Εξαιρούνται τα πλοία ιδιωτικής χρήσης που προορίζονται για 

αναψυχή ή αθλητισμό. 

Απαλλάσσονται επίσης η παράδοση και εισαγωγή αντικειμένων 

και υλικών, εφόσον προορίζονται να ενσωματωθούν ή να 

χρησιμοποιηθούν στα πλοία και πλωτά μέσα της περίπτωσης 

αυτής. 

Για την εφαρμογή της απαλλαγής της υποπερίπτωσης αα', ως 

πλοία που προορίζονται για τη ναυσιπλοΐα ανοικτής θαλάσσης 

θεωρούνται τα πλοία που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

(i) έχουν ναυπηγηθεί για την ανοικτή θάλασσα, ήτοι στα οποία το 

μέγιστο εξωτερικό μήκος του κύτους είναι ίσο ή ανώτερο των 12 

μέτρων και τα οποία υπάγονται στις δασμολογικές διακρίσεις 8901 

10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 10, 8903 91 

10, 8903 92 10, 8904 00 91 και 8906 90 10 του Κοινού 

Δασμολογίου της Ε.Ε. [Καν. (ΕΟΚ) αριθμ. 2658/87 του 

Συμβουλίου, όπως ισχύει] και 

(ii) διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοικτή θάλασσα. 

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις και 

κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της 

ανωτέρω υποπερίπτωσης (ii). 

β) η παράδοση και η εισαγωγή αεροσκαφών που προορίζονται για 

χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις και το Δημόσιο γενικά ή για 

εκμετάλλευση από αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες εκτελούν 

κυρίως διεθνείς μεταφορές με κόμιστρο ή που προορίζονται για 

διάλυση, καθώς και αντικειμένων και υλικών εφόσον προορίζονται 

να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε αυτά. 

Ως κυρίως διεθνείς μεταφορές θεωρούνται αυτές που εκτελούν οι 



αεροπορικές εταιρείες από και προς το εξωτερικό, εφόσον τα 

έσοδα από τις διεθνείς μεταφορές υπερβαίνουν το πενήντα τοις 

εκατό (50%) των συνολικών ετήσιων ακαθάριστων εσόδων τους 

από αεροπορικές μεταφορές κατά την προηγούμενη της 

παράδοσης ή εισαγωγής, διαχειριστική περίοδο. 

Εξαιρετικά για νεοσύστατες εταιρείες, για τις οποίες δεν μπορεί να 

εφαρμοστεί η περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, αυτές, κατά 

το πρώτο έτος της λειτουργίας τους, θεωρείται ότι εκτελούν 

διεθνείς μεταφορές, εφόσον το πιστοποιητικό του αερομεταφορέα 

και η σχετική άδεια εκμετάλλευσης προβλέπουν την διενέργεια 

αερομεταφορών παγκοσμίως. Η παραπάνω διάταξη εφαρμόζεται 

και ισχύει από 1.1.2013. 

γ) η παράδοση και η εισαγωγή καυσίμων, λιπαντικών, 

τροφοεφοδίων και λοιπών αγαθών που προορίζονται για τον 

εφοδιασμό των πλοίων, πλωτών μέσων και αεροσκαφών, τα 

οποία απαλλάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων 

α' και β'. Προκειμένου για πλοία και πλωτά μεσάτης εμπορικής 

ναυσιπλοΐας εσωτερικού ή άλλης εκμετάλλευσης εσωτερικού, 

καθώς και για αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν στα ελληνικά χωρικά 

ύδατα, η απαλλαγή περιορίζεται στα καύσιμα και λιπαντικά, 

δ) η ναύλωση πλοίων και η μίσθωση αεροσκαφών, τα οποία 

απαλλάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α' και 

β', εφόσον προορίζονται για την περαιτέρω ενέργεια 

φορολογητέων πράξεων ή πράξεων απαλλασσόμενων με 

δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών. 

Εξαιρείται η ναύλωση ή η μίσθωση σκαφών ή αεροσκαφών 

ιδιωτικής χρήσης που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό. Η 

ναύλωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής του ν. 2743/1999 

απαλλάσσεται, εφόσον αυτά προσεγγίζουν κατά την 

πραγματοποίηση των πλόων τους και σε λιμένες εκτός Ελλάδας. 

Απαλλάσσονται επίσης οι εργασίες κατασκευής, μετατροπής, 

επισκευής και συντήρησης των μέσων αυτών, για τα οποία 

προβλέπεται απαλλαγή στις περιπτώσεις α' και β' της 

παραγράφου αυτής, καθώς και των αντικειμένων που είναι 

ενσωματωμένα σε αυτά ή χρησιμοποιούνται για την εκμετάλλευση 

τους. 

Οι διατάξεις αυτής της περίπτωσης που αφορούν στα πλοία του ν. 
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2743/1999 εφαρμόζονται και για τα λοιπά επαγγελματικά πλοία. 

ε) η παροχή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των άμεσων 

αναγκών των πλοίων, πλωτών μέσων και αεροσκαφών, για τα 

οποία προβλέπεται απαλλαγή στις περιπτώσεις α' και β' της 

παραγράφου αυτής, όπως η ρυμούλκηση, η πλοήγηση, η 

πρόσδεση, η διάσωση, η πραγματογνωμοσύνη, η χρήση λιμανιών 

και αεροδρομίων. Η απαλλαγή επεκτείνεται και στην παροχή 

υπηρεσιών εξυπηρέτησης του φορτίου των μεταφορικών αυτών 

μέσων, 

στ) η παράδοση και η εισαγωγή αγαθών, καθώς και η παροχή 

υπηρεσιών που πραγματοποιούνται: 

αα) στα πλαίσια των ρυθμίσεων των διπλωματικών και 

προξενικών σχέσεων, 

ββ) για τις ανάγκες αναγνωρισμένων από την Ελλάδα διεθνών 

οργανισμών άλλων από αυτούς που αναφέρονται στην 

υποπερίπτωση δδ' της περίπτωσης αυτής, ή των μελών τους, με 

τις προϋποθέσεις και μέσα στα όρια που καθορίζονται από τις 

ιδρυτικές τους συμβάσεις ή τις συμφωνίες για την εγκατάστασή 

τους στην Ελλάδα, 

(γγ) στα πλαίσια της Συνθήκης της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, 

για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις των άλλων κρατών - μελών 

και των πολιτικών υπηρεσιών που τις συνοδεύουν ή για τον 

εφοδιασμό των κυλικείων και λεσχών τους, εφόσον αυτές 

ενεργούνται σύμφωνα με τη Συνθήκη, 

δδ) για τις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας ή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ή των 

οργανισμών που έχουν συσταθεί από τις Κοινότητες, για τους 

οποίους ισχύει το πρωτόκολλο της 8ης Απριλίου 1965 περί 

προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και οι 

συμφωνίες για την εφαρμογή του ή οι συμφωνίες για την έδρα 

τους, ιδίως στο μέτρο που αυτό δεν προκαλεί στρεβλώσεις του 

ανταγωνισμού, 

ζ) η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών προς άλλο 

κράτος - μέλος που προορίζονται για τις ένοπλες δυνάμεις 

οποιουδήποτε από τα κράτη που συμμετέχουν στο 

Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, εκτός από το ίδιο το κράτος -μέλος 
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προορισμού, για τη χρήση των ενόπλων δυνάμεων αυτών ή του 

πολιτικού προσωπικού που τις συνοδεύει ή για τον εφοδιασμό των 

λεσχών και των κυλικείων τους, εφόσον οι ένοπλες αυτές δυνάμεις 

υπηρετούν τον κοινό αμυντικό σκοπό, 

η) οι υπηρεσίες ενδοκοινοτικής μεταφοράς αγαθών από ή προς τα 

νησιά, που απαρτίζουν τις αυτόνομες περιοχές των Αζόρων και 

της Μαδέρας, 

θ) η παράδοση χρυσού στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και η 

εισαγωγή χρυσού που ενεργείται από αυτήν, 

ι) οι αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές προσώπων από το 

εσωτερικό της χώρας στο εξωτερικό και αντίστροφα, καθώς και οι 

στενά συνδεόμενες με αυτές βοηθητικές υπηρεσίες, 

ια) .... 

ιβ) Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών σε υποκείμενο 

στο φόρο, ο οποίος έχει σκοπό να τα διαθέσει περαιτέρω άνευ 

ανταλλάγματος στους φορείς του τελευταίου εδαφίου της 

περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ιδίου νόμου, 

για την κάλυψη των αναγκών των προσφύγων. 

ιγ) Η παράδοση αγαθών σε πλοία και πλωτά μέσα του ελληνικού 

Δημοσίου και σε πολεμικά πλοία των κρατών -  μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, για την κάλυψη αναγκών των 

προσφύγων που περισυλλέγουν. 

ιδ) Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών σε 

ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, σε φιλανθρωπικούς 

οργανισμούς εγχώριους ή άλλων χωρών, καθώς και σε πρεσβείες 

κρατών με σκοπό να διατεθούν περαιτέρω άνευ ανταλλάγματος 

στους φορείς του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης β' της 

παραγράφου 2 του άρθρου 7, για την κάλυψη των αναγκών των 

προσφύγων. 

ιε) Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών σε υποκείμενο 

στο φόρο, ο οποίος έχει σκοπό να τα διαθέσει περαιτέρω άνευ 

ανταλλάγματος στους φορείς της υποπερίπτωσης δδ' της 

περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ιδίου νόμου, 

για την κάλυψη των αναγκών των πληγέντων από ακραία φυσικά 

φαινόμενα. 

ιστ) Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών από 

υποκείμενο στον φόρο προμηθευτή προς δωρητή, ο οποίος τα 



χρησιμοποιεί στο πλαίσιο σύμβασης δωρεάς που συνάπτει με 

φορέα του Δημοσίου Τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 

του ν. 4270/2014 (Α' 143), ή με Ν.Π.Ι.Δ. που έχουν συσταθεί με 

ειδικό νόμο για το δημόσιο συμφέρον ή με άλλες οντότητες που 

εποπτεύονται από τους παραπάνω φορείς, εφόσον: (α) η 

σύμβαση δωρεάς κυρώνεται με νόμο ή εγκρίνεται από τον 

Υπουργό Οικονομικών και τον καθ' ύλην αρμόδιο Υπουργό με 

βάση τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και (β) το συνολικό 

ποσό της παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών 

ανέρχεται έως του ποσού της δωρεάς. Ο υποκείμενος στον φόρο 

προμηθευτής έχει δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. εισροών σχετικά 

με τις εν λόγω πράξεις, δεν χρεώνει φόρο στα εκδιδόμενα 

φορολογικά στοιχεία και υποχρεούται να αναγράφει σε αυτά τη 

σχετική απαλλακτική διάταξη, την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης δωρεάς και τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και την 

ημερομηνία έγκρισής της. 

ιζ) Η ναύλωση και η μίσθωση, πλοίων ή αεροσκαφών, που 

πραγματοποιούνται για τη μεταφορά ή φιλοξενία ή οποιαδήποτε 

άλλη χρήση με σκοπό την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών 

ροών, ή στο πλαίσιο εκτάκτων και επειγουσών αναγκών, στο 

Δημόσιο, ή κατ’ εντολή του Δημοσίου σε φορείς της 

υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του 

άρθρου 7 του παρόντος νόμου, καθώς και η παράδοση και η 

εισαγωγή καυσίμων, λιπαντικών, τροφοεφοδίων και λοιπών 

αγαθών, που προορίζονται για τον εφοδιασμό των πλοίων και 

αεροσκαφών αυτών. 

ιη) Η παράδοση ή εισαγωγή αγαθών καθώς και η παροχή 

υπηρεσιών προς το Δημόσιο ή κατ’ εντολή του Δημοσίου σε 

φορείς της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης β΄ της 

παραγράφου 2 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου, με σκοπό την 

αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών ή στο πλαίσιο εκτάκτων 

και επειγουσών αναγκών.  

 

 

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή 

της Α.Α.Δ.Ε. μπορεί να καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής 

των ανά περίπτωση απαλλαγών, οι διαδικασίες και τα 
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δικαιολογητικά για την εφαρμογή των απαλλαγών από τον Φ.Π.Α., 

καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος 

άρθρου.  
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 Öüñïò íïìéêïý ðñïóþðïõ ãéá åéóðñáô. ìåñßóìáôá (ðáñ.3 Üñèñ.68 í.4172/2013) 052
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701

012

011

014

006

007

911

702

704

703

749

(á)

(â)

(â) - (á) = (ä)

(á) - (â) = (ã)

(å)

(å) - (ä)

(ä) - (å)

(óô)

(-)

(-)

(+)

ÅÊÊÁÈÁÑÉÓÇ ÖÏÑÏÕ, ÔÅËÙÍ, ê.ëð.

ÄÇËÙÓÇ ÖÏÑÏËÏÃÉÁÓ ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÏÓ
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  ÕðÜãåóôå:

003

001  ÖïñïëïãçôÝá ÊÝñäç

  Þ Æçìßá

  ÖïñïëïãçôÝá ÁðïôåëÝóìáôá:

OXI1NAI 2

666

004

080

  ÕðïâïëÞ äÞëùóçò ãéá åéóðñáôô. ìåñßóìáôá ðñéí ôç óõìðëÞñùóç
OXI1NAI 2

OXI1NAI 2

655

656

  24 ìçíþí (ðáñ. 1 Üñèñïõ 48 í. 4172/2013)

  ÊáôÜèåóç åããõçôéêÞò åðéóôïëÞò (ðáñ. 3 Üñèñïõ 48 í. 4172/2013)996

995  ÖïñïëïãéêÞ áðáßôçóç Üñ. 27Á í. 4172/2013

  Õðüëïéðï öïñïëïãéêÞò áðáßôçóçò ãéá åðéóôñïöÞ

  ÊÝñäïò ðïõ öïñïëïãåßôáé (ðáñ.1 Üñèñ.47 í.4172/2013)
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Ðßíáêáò 1:   ÍÏÌÉÊÁ ÐÑÏÓÙÐÁ ðåñ. â´, å´ êáé óô´ ÁÑÈÑÏÕ 45 Í.4172/2013

á/á Á.Ö.Ì. Ìåëþí

Óôïé÷åßá Åôáßñùí / Ìåëþí - ÊáôáíïìÞ Êåñäþí óôïõò Åôáßñïõò / ÌÝëç Í.Ð. ðïõ ôçñïýí ÁðëïãñáöéêÜ Âéâëßá

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Ïíïìáôåðþíõìï Þ
Åðùíõìßá

%
Óõì-
ìåôï-
÷Þò

Éäéü-
ôçôá

ÊÝñäç Öïñïëïãïýìåíá
óôï üíïìá ôçò åôáéñåßáò,

ê.ëð. (ðñï öüñïõ)
(á)

Ó Õ Í Ï Ë Á   

Êýñéïò Öüñïò
Åôáéñåßáò, ê.ëð.

(â)

Êáèáñü Ðïóü
Êåñäþí

Åôáßñùí/Ìåëþí
(ã) = (á) - (â)

ÄáðÜíåò ðïõ åêðßðôïõí êáé áöïñïýí ôá
áêßíçôá (ðëçí éäéï÷ñçóéìïðïßçóçò)
(ðáñ. 3â êáé 3ã Üñè. 39 í.4172/2013)

75% 100%

ÊÝñäïò Æçìßá
Óõíïëéêü Åéóüäçìá

áðü Áêßíçôá
ÄáðÜíç Éäéï÷ñç-

óéìoðïßçóçò

ÄáðÜíåò ðïõ åêðßðôïõí
(Üñè. 22 êáé 23
í.4172/2013)

          

Êáèáñü Åéóüäçìá

ÊÝñäïò Æçìßá

¸óïäá

 Åéóüäçìá áðü õðåñáîßá ìåôáâßâ. êåöáëáßïõ

 Æçìßá áðü ìåôáâßâáóç êåöáëáßïõ

 ÓÕÍÏËÏ    

 Åéóüäçìá áðü åðé÷åéñçìáôéêÝò óõíáëëáãÝò

 ËïéðÜ Ýóïäá ìç öïñïëïãïýìåíá

 Åéóüä. áðü êåöÜëáéï (ðëçí áêßíçô. ðåñéïõóßáò)

ÁêáèÜñéóôï
Ðïóü

Ðßíáêáò 2:   ÍÏÌÉÊÁ ÐÑÏÓÙÐÁ ÌÇ ÊÅÑÄÏÓÊÏÐÉÊÏÕ ×ÁÑÁÊÔÇÑÁ ðåñ. ã´ ÁÑÈÑÏÕ 45 Í.4172/2013

 Ðßíáêáò 2Á:   Åéóüäçìá áðü Áêßíçôç Ðåñéïõóßá

 Ðßíáêáò 2Â:   ËïéðÜ ¸óïäá áðü Åðé÷åéñçìáôéêÞ Äñáóôçñéüôçôá

 ÖïñïëïãçôÝá ÊÝñäç:    Æçìßá:    Ðßíáêáò 2Ã:   ÖïñïëïãçôÝï Åéóüäçìá

×ñåùóôéêÞ äéáöïñÜ
ëüãù áíôáëëáãÞò
ïìïëüãùí (PSI)

Ìåñßóìáôá:   

Ôüêïé:   

..............................:   

Äéáöçìßóåéò:   

ÓõíäñïìÝò:   

×ïñçãßåò:   

ÅðéäïôÞóåéò Äçìïóßïõ:   

ËïéðÜ ¸óïäá:   

Óýíïëï ÅÓÏÄÙÍ:   

  

Å

Ó

Ï

Ä

Á

   

Á.

ÅñãïäïôéêÝò ÅéóöïñÝò:   

ÁìïéâÝò Ôñßôùí:   

Öüñïé, ÔÝëç ×áñôïóÞìïõ:   

ÁíÝãåñóç ÁêéíÞôùí:   

ÄáðÜíåò ÁêéíÞôùí:   

Ãéá ðñáãìáôïðïßçóç óêïðïý:   

..............................:   

Óýíïëï ÅÎÏÄÙÍ:   

  

Å

Î

Ï

Ä

Á

   

Â.
Åíïßêéá:   

Ìéóèïß:   

Åêìßóèùóç ÁêéíÞôùí:   
               

ÊéíçôÝò
Áîßåò 

 Ðßíáêáò 2Ä:   ÊáôÜóôáóç Åóüäùí - Åîüäùí

 Óõíïëéêü ðïóü ÷ñåùóôéêÞò äéáöïñÜò 746

 Óõíïëéêü ðïóü ÷ñåùóôéêÞò äéáöïñÜò ðïõ áðïóâÝóèçêå óôéò ðñïçãïýìåíåò ÷ñÞóåéò 747

 Ðïóü áðüóâåóçò ÷ñåùóôéêÞò äéáöïñÜò ôñÝ÷ïíôïò öïñïëïãéêïý Ýôïõò 753

 Õðïëåéðüìåíï ðïóü ÷ñåùóôéêÞò äéáöïñÜò ðñïò áðüóâåóç 748

 Óõíïëéêü ðïóü ÷ñåùóôéêÞò äéáöïñÜò 811

 Ðïóü áðüóâåóçò ÷ñåùóôéêÞò äéáöïñÜò ôñÝ÷ïíôïò öïñïëïãéêïý Ýôïõò 812

 Õðïëåéðüìåíï ðïóü ÷ñåùóôéêÞò äéáöïñÜò ðñïò áðüóâåóç 813

VÉ. ×ÑÅÙÓÔÉÊÇ ÄÉÁÖÏÑÁ ËÏÃÙ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ ÓÔÏ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÁÍÔÁËËÁÃÇÓ ÏÌÏËÏÃÙÍ - P.S.I. (í.4046/2012)

VÉI. ×ÑÅÙÓÔÉÊÇ ÄÉÁÖÏÑÁ ËÏÃÙ ÐÉÓÔÙÔÉÊÏÕ ÊÉÍÄÕÍÏÕ (ðáñ. 3 Üñè. 27 í.4172/2013)
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Ðßíáêáò 3:   ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÁ ÁÐÏ ÄÉÁÖÏÑÅÓ ÐÇÃÅÓ

 3Á:   ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÁÐÏ ÊÅÖÁËÁÉÏ
 Ðßíáêáò 3Á1:   ÌÅÑÉÓÌÁÔÁ (Üñè. 36 í.4172/2013)

Ó Õ Í Ï Ë Á   

Ðáñáêñáôçèåßò
Öüñïò

ÁêáèÜñéóôï
Ðïóü

    

á/á
       

Á.Ö.Ì.
           

×þñá

1.

2.

3.

Ðáñáêñáôçèåßò
Öüñïò

ÁêáèÜñéóôï
Ðïóü

á/á Ôüêïé Áðáëëáóóüìåíïé

Ó Õ Í Ï Ë Á   

1.

2.

3.

Ôüêïé Õðïêåßìåíïé óå ÐáñáêñÜôçóç

 Ðßíáêáò 3Á1á:   Ìåñßóìáôá çìåäáðÞò ðëçí áõôþí ðïõ åìðßðôïõí óôéò äéáôÜîåéò
 ôïõ Üñè. 48 í.4172/2013

1.

2.

3.

Ó Õ Í Ï Ë Á   

Öüñïò Í.Ð.ÁêáèÜñéóôï Ðïóüá/á Á.Ö.Ì. Ðáñáêñáôçèåßò Öüñïò

 Ðßíáêáò 3Á1â:   Ìåñßóìáôá áëëïäáðÞò èõãáôñéêÞò ê.ì. ôçò Å.Å. ðëçí áõôþí ðïõ åìðßðôïõí óôéò
 äéáôÜîåéò ôïõ Üñè. 48 í.4172/2013

1.

2.

3.

Ó Õ Í Ï Ë Á   

Öüñïò Í.Ð.ÁêáèÜñéóôï Ðïóüá/á ×þñá Á.Ö.Ì. Ðáñáêñáôçèåßò Öüñïò

 Ðßíáêáò 3Á1ã:   Ìåñßóìáôá áëëïäáðÞò èõãáôñéêÞò ôñßôùí ÷ùñþí

1.

2.

3.

Ó Õ Í Ï Ë Á   

ÁêáèÜñéóôï Ðïóüá/á ×þñá Á.Ö.Ì. Öüñïò Í.Ð. (âÜóåé Ó.Á.Ä.Ö.)

 Ðßíáêáò 3Á1ä:   Ìåñßóìáôá çìåäáðÞò áðü êÝñäç ðáñåëèïõóþí ÷ñÞóåùí ðïõ äåí åìðßðôïõí
 óôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñè. 48 í.4172/2013

1.

2.

3.

Ó Õ Í Ï Ë Á   

Öüñïò Í.Ð.ÁêáèÜñéóôï Ðïóüá/á Á.Ö.Ì. Ðáñáêñáôçèåßò Öüñïò

 Ðßíáêáò 3Á1å:   Ìåñßóìáôá áëëïäáðÞò èõãáôñéêÞò ê.ì. ôçò Å.Å. áðü êÝñäç ðáñåëèïõóþí
 ÷ñÞóåùí ðïõ äåí åìðßðôïõí óôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñè. 48 í.4172/2013

1.

2.

3.

Ó Õ Í Ï Ë Á   

Öüñïò Í.Ð.ÁêáèÜñéóôï Ðïóüá/á ×þñá Á.Ö.Ì. Ðáñáêñáôçèåßò Öüñïò

 Ðßíáêáò 3Á2:   ÔÏÊÏÉ (Üñè. 37 í.4172/2013)

 Ðßíáêáò 3Á3:   ÄÉÊÁÉÙÌÁÔÁ (Üñè. 38 í.4172/2013)

Ðáñáêñáôçèåßò Öüñïò

Åßäïò ÅéóïäÞìáôïò 

 Åêìßóèùóç êáé õðåêìßóèùóç (åêôüò ôïõ ðïóïý êùä. áñéèì. 215)

 ÄùñåÜí Ðáñá÷þñçóç

 Éäéï÷ñçóéìïðïßçóç

 Åéóüäçìá áðü áêßíçôç ðåñéïõóßá ðïõ õðÜãåôáé óå Ö.Ð.Á.

 Åêìßóèùóç êáé õðåêìßóèùóç êáôïéêéþí

 Åêìßóèùóç êáé õðåêìßóèùóç (Üñè. 4 í.2234/1994 êáé ðáñ. 3 Üñè. 22 í.4283/2014)

ÁêáèÜñéóôï Åéóüäçìá

Ó Õ Í Ï Ë Á   

Êùä

200

209

210

211

215

199

198

 Ðßíáêáò 3Á4:   ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÁÐÏ ÁÊÉÍÇÔÇ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁ (Üñè. 39 í.4172/2013)
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 Åíïßêéá ðïõ êáôáâëÞèçêáí óå ÉåñÝò ÌïíÝò ôïõ Áãßïõ ¼ñïõò 
üðïõ ôï ôÝëïò ÷áñôïóÞìïõ áðïäßäåôáé áðü ôïí ìéóèùôÞ (ðåñ.â´ ðáñ.3 Üñè.22 í.4283/2014) 212



 3Â:   ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÁÐÏ ÕÐÅÑÁÎÉÁ ÌÅÔÁÂÉÂÁÓÇÓ ÊÅÖÁËÁÉÏÕ
 Ðßíáêáò 3Â1:   ÌÅÔÁÂÉÂÁÓÇ ÁÊÉÍÇÔÇÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ 

ÆçìßáÕðåñáîßáá/á Áñéèìüò ÓõìâïëáßïõÁ.Ö.Ì. ÓõìâïëáéïãñÜöïõ

1.

2.

3.

Ó Õ Í Ï Ë Á   

 Ðßíáêáò 3Â2:   ÌÅÔÁÂÉÂÁÓÇ ÔÉÔËÙÍ (Üñè. 42 í.4172/2013)

ÆçìßáÕðåñáîßáá/á Åßäïò Ôßôëïõ

4.

5.

6.

 Ìåôï÷Ýò ìç åéóçãìÝíåò

 Ìåôï÷Ýò êáé Üëëåò êéíçôÝò áîßåò åéóçãìÝíåò

 Ìåñßäéá Þ ìåñßäåò óå ðñïóùðéêÝò åôáéñåßåò

 ÊñáôéêÜ ïìüëïãá êáé Ýíôïêá ãñáììÜôéá

 ÅôáéñéêÜ ïìüëïãá

 ÐáñÜãùãá

1.

2.

3.

Ó Õ Í Ï Ë Á   

4.

5.

s

d
fÇ

Ó Õ Í Ï Ë Á   

NAI 1

OXI 1

NAI 1

OXI 1

NAI 1

OXI 1

NAI 1

OXI 1

 1. Ï äéêáéïý÷ïò (íïìéêü ðñüóùðï) êáôÝ÷åé åëÜ÷éóôï ðïóïóôü óõììåôï÷Þò ôïõëÜ÷éóôïí 10%, åðß ôïõëÜ÷éóôïí äýï (2)
     Ýôç, ôçò áîßáò Þ ôïõ ðëÞèïõò ôïõ ìåôï÷éêïý Þ âáóéêïý êåöáëáßïõ Þ ôùí äéêáéùìÜôùí øÞöïõ ôïõ íïìéêïý
     ðñïóþðïõ ðïõ ðñïâáßíåé óôç äéáíïìÞ.

 2. Ï êáôáâÜëëùí ôá äéáíåìüìåíá êÝñäç (íïìéêü ðñüóùðï) ðåñéëáìâÜíåôáé óôïõò ôýðïõò ôùí åôáéñåéþí ðïõ
     áðáñéèìïýíôáé óôï ÌÝñïò Á ôïõ ÐáñáñôÞìáôïò É ôçò Ïäçãßáò 2011/96/ÅÅ.

 3. Ï êáôáâÜëëùí ôá äéáíåìüìåíá êÝñäç (íïìéêü ðñüóùðï) åßíáé öïñïëïãéêüò êÜôïéêïò êñÜôïõò - ìÝëïõò ôçò Å.Å.
     óýìöùíá ìå ôç íïìïèåóßá ôïõ êñÜôïõò áõôïý êáé äåí èåùñåßôáé öïñïëïãéêüò êÜôïéêïò ôñßôïõ êñÜôïõò åêôüò Å.Å.
     êáô' åöáñìïãÞ óýìâáóçò áðïöõãÞò äéðëÞò öïñïëïãßáò ðïõ Ý÷åé óõíáöèåß ìå áõôü ôï ôñßôï êñÜôïò.

 4. Ï êáôáâÜëëùí ôá äéáíåìüìåíá êÝñäç (íïìéêü ðñüóùðï) õðüêåéôáé, ÷ùñßò ôç äõíáôüôçôá åðéëïãÞò Þ áðáëëáãÞò, óå
     Ýíáí áðü ôïõò öüñïõò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï ÌÝñïò Â ôïõ ÐáñáñôÞìáôïò É ôçò Ïäçãßáò 2011/96/ÅÅ Þ óå
     ïðïéïíäÞðïôå Üëëï öüñï áíôéêáôáóôÞóåé Ýíáí áðü ôïõò öüñïõò áõôïýò.

 Ðßíáêáò 4Â:   ÓÕÍÄÑÏÌÇ ÐÑÏÛÐÏÈÅÓÅÙÍ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÖÁÑÌÏÃÇ ÔÏÕ ÁÑÈ. 48 Í.4172/2013

Ðßíáêáò 4:   ÅÖÁÑÌÏÃÇ ÔÙÍ ÐÑÏÛÐÏÈÅÓÅÙÍ ÔÏÕ ÁÑÈÑÏÕ 48 Í.4172/2013

1.

2.

3.

Ðïóüá/á

       

%
Óõì-

ìåôï÷Þò

Çì/íßá
êôÞóçò ôçò
óõììåôï÷Þò

×þñá ÅðùíõìßáÁ.Ö.Ì. ÐëÞñçò Äéåýèõíóç

4.

 Ðßíáêáò 4Á:   ÓÕÌÌÅÔÏ×ÅÓ ÔÏÕ ÁÑÈ. 48 Í.4172/2013 ÐÏÕ ÊÁÔÅ×ÏÍÔÁÉ ÁÐÏ ÔÏÍ ÄÉÊÁÉÏÕ×Ï ÔÏÕ ÅÉÓÏÄ/ÔÏÓ

5.

NAI 1

ÕÐÅÕÈÕÍÇ ÄÇËÙÓÇ ÔÏÕ ÄÉÊÁÉÏÕ×ÏÕ / ÅÊÐÑÏÓÙÐÏÕ

Äçëþíù üôé ðëçñåßôáé ç ùò Üíù ðñïûðüèåóç 1 ôïõ Ðßíáêá 4Â êáé

üôé èá ðñïóêïìßóù óôçí åëåãêôéêÞ áñ÷Þ, üôáí ìïõ æçôçèåß ôá

ó÷åôéêÜ Ýããñáöá ðïõ âåâáéþíïõí ôéò ðñïûðïèÝóåéò 2, 3 êáé 4 ôïõ 

Ðßíáêá 4Â. 
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 Ðïóü åéóðñáôôüìåíùí êåñäþí

 ÓõíôåëåóôÞò öïñïëïãßáò åéóïäÞìáôïò ôïõ íïìéêïý ðñïóþðïõ Þ ôçò ìüíéìçò åãêáôÜóôáóçò

 Ðïóü åããýçóçò ðñïò ôç ÖïñïëïãéêÞ Áñ÷Þ
___/___/______ Çìåñïìçíßá êáé áñéèìüò ôçò åããõçôéêÞò åðéóôïëÞò

Ð
Ï
Ó
Á

 Ðßíáêáò 4Ã:   ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÅÃÃÕÇÔÉÊÇÓ ÅÐÉÓÔÏËÇÓ ÕÐÅÑ ÔÏÕ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ÄÇÌÏÓÉÏÕ



ÅÊÐÔÙÓÅÉÓ
     ¸ãéíå Ýêðôùóç ãéá ðïóü:

    Áñéèì. Ô.Á.Ö.Å.:

     
 Çì/íßá:

   

 

 Ï ÅíåñãÞóáò ôçí Ýêðôùóç

  ÐáñáëÞöèçêå:

 Åìðñüèåóìá:

 Åêðñüèåóìá:

 ÌÞíåò Åêðñ.:   

 Çì/íßá:

 

   

 Ï ÅíåñãÞóáò ôïí Ýëåã÷ï êáé

 Ðáñáëáâþí (êùä.):

 Ï Íüìéìïò Åêðñüóùðïò   

 Åðþíõìï:

 ¼íïìá:

 Ä/íóç:   

 Á.Ö.Ì.:   

 Çì/íßá:

 Ï Äçëþí

 Ï Ðñïúóô/íïò Ëïãéóôçñßïõ

 Ä.Ï.Õ.:

 Áñ.åðáããåëì.ôáõôüôçôáò ËïãéóôÞ - 

 Êáôçãïñ.:

 Çì/íßá:

 Åðþíõìï:

 ¼íïìá:

 Ä/íóç:

 Á.Ö.Ì.:

 Ï Äçëþí

Ã
Ã

Ð
Ó

Ä
Ä

 -
 Ä

Ë
Ï

Ó
Å

Ë
Õ

  

Öïñïôå÷íéêïý:
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 Ðïóü õðåñáîßáò ðïõ ÷ñçóéìïðïéÞèçêå ãéá ôç ìåßùóç ôïõ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ

Ðßíáêáò 5:   ÕÐÅÑÁÎÉÁ ÁÐÏ ÌÅÔÁÓ×ÇÌÁÔÉÓÌÏ ÌÅ Í.Ä. 1297/1972

Ðßíáêáò 6: ÐÉÓÔÙÔÉÊÁ ÕÐÏËÏÉÐÁ ÔÇÓ ÐÁÑÁÃÑÁÖÏÕ 1 ÔÏÕ ÁÑÈÑÏÕ 93 ÔÏÕ Í. 4605/2019 

980

ÐéóôùôéêÜ õðüëïéðá
ãéá óõìøçöéóìü

ôï ôñÝ÷ïí
öïñïëïãéêü Ýôïò

Ðïóü ðïõ
óõìøçößóôçêå

ôï ôñÝ÷ïí
öïñïëïãéêü Ýôïò

Ðïóü ôïõ 
äåýôåñïõ åäáößïõ

ðïõ ðñïóôßèåôáé óôá
ðïóÜ ôïõ ðñþôïõ

åäáößïõ

ÐéóôùôéêÜ õðüëïéðá
ãéá óõìøçöéóìü

óå åðüìåíá
öïñïëïãéêÜ Ýôç

ÐéóôùôéêÜ õðüëïéðá
ôçò ðáñ.1 ôïõ Üñèñïõ 
93 ôïõ í.4605/2019
(äåýôåñï åäÜöéï)

ÐéóôùôéêÜ õðüëïéðá
ôçò ðáñ.1 ôïõ Üñèñïõ 
93 ôïõ í.4605/2019
(ðñþôï åäÜöéï)

754 756

755 757 758

759

760

  Ôá óôïé÷åßá ôùí öïñïëïãïõìÝíùí ðïõ óõëëÝãïíôáé ìå ôçí ðáñïýóá äÞëùóç ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ãéá íá ðñïóäéïñéóèåß ç öïñïëïãçôÝá ýëç êáé íá 
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ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4019 

 

Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές 
διατάξεις. 

 

Αρθρο 2 Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) 
 
1. Θεσπίζεται η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.), ως φορέας της 
Κοινωνικής Οικονομίας. Είναι αστικός συνεταιρισμός με κοινωνικό σκοπό και 
διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα. Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να 
είναι είτε φυσικά πρόσωπα είτε φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα. Τα μέλη 
της συμμετέχουν σε αυτήν με μια ψήφο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των 
συνεταιριστικών μερίδων που κατέχουν. 
 

2. Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό τους, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές 
Επιχειρήσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 
 

α) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης, οι οποίες αφορούν στην 

ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις 

Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού. Ποσοστό 40% κατ΄ ελάχιστον των εργαζομένων 

στις Επιχειρήσεις αυτές ανήκουν υποχρεωτικά στις Ευάλωτες Ομάδες 

Πληθυσμού. Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) 

θεωρούνται αυτοδικαίως Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης και 

υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Οι Κοι.Σ.Π.Ε. διέπονται από τις 

διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999 και συμπληρωματικά από τις 

διατάξεις του παρόντος νόμου και του Ν. 1667/1986, καθώς και όσων ορίζει 

το άρθρο 12 του Ν. 3842/2010 . 

β) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Κοινωνικής Φροντίδας, οι οποίες 

αφορούν στην παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού - 

προνοιακού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, όπως οι 

ηλικιωμένοι, τα βρέφη, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με χρόνιες 

παθήσεις. 

γ) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Συλλογικού και Παραγωγικού 

Σκοπού, οι οποίες αφορούν την παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών 

για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, 

οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών 

προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.) 

που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της 



απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση 

της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης. 
 

 

 
 

Αρθρο 7 Διανομή κερδών 
 
1. Τα κέρδη της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης δεν διανέμονται στα μέλη 
της, εκτός αν τα μέλη αυτά είναι και εργαζόμενοι σε αυτή, οπότε εφαρμόζεται η 
παράγραφος 2. 
 

2. Τα κέρδη διατίθενται ετησίως κατά ποσοστό 5% για το σχηματισμό 
αποθεματικού, κατά ποσοστό έως 35% διανέμονται στους εργαζομένους της 
επιχείρησης ως κίνητρο παραγωγικότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
καταστατικό τους και το υπόλοιπο διατίθεται για τις δραστηριότητες της επιχείρησης 
και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 
 
 


