
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4172 Φορολογία εισοδήματος, 

επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 

4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις. 

 

Αρθρο 4. Φορολογική κατοικία  

 

1. Ένα φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, εφόσον: 

 

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

το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων, ήτοι τους προσωπικούς και 

οικονομικούς δεσμούς του ή 

 

β) είναι προξενικός, διπλωματικός ή δημόσιος λειτουργός παρόμοιου 

καθεστώτος ή δημόσιος υπάλληλος που έχει την ελληνική ιθαγένεια και 

υπηρετεί στην αλλοδαπή.  

 

 

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 ένα φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται 

στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις 

(183) ημέρες, αθροιστικά, στη διάρκεια οποιασδήποτε δωδεκάμηνης 

περιόδου, είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος από την πρώτη ημέρα 

παρουσίας του στην Ελλάδα. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στην 

περίπτωση φυσικών προσώπων που βρίσκονται στην Ελλάδα αποκλειστικά 

για τουριστικούς, ιατρικούς, θεραπευτικούς ή παρόμοιους ιδιωτικούς σκοπούς 

και η παραμονή τους δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, 

συμπεριλαμβανομένων και σύντομων διαστημάτων παραμονής στο 

εξωτερικό. 

 

 

3. Ένα νομικό πρόσωπο ή μία νομική οντότητα είναι φορολογικός κάτοικος 

Ελλάδας για οποιοδήποτε φορολογικό έτος, εφόσον: 

α) συστάθηκε ή ιδρύθηκε, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, 

β) έχει την καταστατική έδρα του στην Ελλάδα ή  

γ) ο τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης είναι στην Ελλάδα οποιαδήποτε 

περίοδο στη διάρκεια του φορολογικού έτους.  

 

 

4. Ο «τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης» είναι στην Ελλάδα με βάση τα 

πραγματικά περιστατικά και τις συνθήκες λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τα εξής: 

α) τον τόπο άσκησης καθημερινής διοίκησης,  

β) τον τόπο λήψης στρατηγικών αποφάσεων,  

γ) τον τόπο ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων,  



δ) τον τόπο τήρησης βιβλίων και στοιχείων,  

ε) τον τόπο συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου ή όποιου άλλου 

εκτελεστικού οργάνου διοίκησης,  

στ) την κατοικία των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή όποιου άλλου 

εκτελεστικού οργάνου διοίκησης. 

Σε συνδυασμό με τη συνδρομή των παραπάνω περιστατικών και συνθηκών 

είναι δυνατόν να συνεκτιμάται και η κατοικία της πλειοψηφίας των μετόχων ή 

εταίρων.  

 

Αρθρο 5Α. Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει 

στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική 

τους κατοικία στην Ελλάδα  

 

1. Ο φορολογούμενος, φυσικό πρόσωπο, που μεταφέρει τη φορολογική 

κατοικία του στην Ελλάδα δύναται να υπαχθεί σε εναλλακτικό τρόπο 

φορολόγησης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2, για το εισόδημα που 

προκύπτει στην αλλοδαπή κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 5, 

εφόσον σωρευτικά: 

α) δεν ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος τα προηγούμενα επτά (7) από 

τα οκτώ (8) έτη πριν τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην 

Ελλάδα, και 

β) αποδεικνύει ότι επενδύει o ίδιος ή συγγενικό του πρόσωπο, κατά την 

έννοια της περίπτωσης στ' του άρθρου 2, ή μέσω νομικού προσώπου ή 

νομικής οντότητας στο οποίο ή στην οποία, αντίστοιχα, έχει την πλειοψηφία 

των μετοχών ή μεριδίων, σε ακίνητα ή επιχειρήσεις ή κινητές αξίες ή μετοχές ή 

μερίδια σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με έδρα την Ελλάδα. Το 

ποσό της επένδυσης αυτής δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πεντακοσίων 

χιλιάδων (500.000) ευρώ. Η επένδυση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 

τριών (3) ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης κατά την 

παράγραφο 3. 

Δεν απαιτείται να συντρέχει η προϋπόθεση της περίπτωσης β', εφόσον 

πρόκειται για φυσικό πρόσωπο που έχει αποκτήσει και διατηρεί άδεια 

διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει. 

Το εν λόγω φυσικό πρόσωπο υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο 

εισόδημά του που προκύπτει στην ημεδαπή, κατά την έννοια της 

παραγράφου 1 του άρθρου 5, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του παρόντος 

Κώδικα.  

 

 

2. Εφόσον γίνει δεκτή, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην 

παράγραφο 3, η υπαγωγή του φορολογούμενου σε εναλλακτικό τρόπο 

φορολόγησης για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή, το φυσικό 

πρόσωπο καταβάλλει κάθε φορολογικό έτος φόρο κατ' αποκοπή, 

ανεξαρτήτως του ύψους εισοδήματος που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, 



ποσού εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Το φυσικό πρόσωπο έχει τη 

δυνατότητα να ζητήσει την επέκταση της εφαρμογής του άρθρου αυτού σε 

συγγενικό του πρόσωπο, κατά την έννοια της περίπτωσης στ' του άρθρου 2, 

και στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται ποσό φόρου ίσο με είκοσι χιλιάδες 

(20.000) ευρώ για κάθε συγγενικό πρόσωπο και δεν εφαρμόζονται οι 

διατάξεις της φορολογίας δωρεών, κληρονομιών και γονικών παροχών. Ο 

φόρος της παραγράφου αυτής καταβάλλεται κάθε φορολογικό έτος σε μία (1) 

δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου και δεν 

συμψηφίζεται με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις ή τυχόν πιστωτικά 

υπόλοιπα των προσώπων που έχουν υπαχθεί στον εναλλακτικό τρόπο 

φορολόγησης. Τυχόν φόρος που έχει καταβληθεί από τα ίδια αυτά πρόσωπα 

στην αλλοδαπή για τα εισοδήματα που καλύπτονται από τον εναλλακτικό 

τρόπο φορολόγησης δεν συμψηφίζεται έναντι οποιασδήποτε φορολογικής 

τους υποχρέωσης στην Ελλάδα. 

 Για το πρώτο έτος υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος το φυσικό 

πρόσωπο οφείλει να αποδώσει το κατ' αποκοπή ποσό φόρου εντός τριάντα 

(30) ημερών από την έγκριση της αίτησής του κατά την παράγραφο 3.  

 

 

3. Η αίτηση μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας με υπαγωγή στον 

εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην 

αλλοδαπή κατά το παρόν άρθρο υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση από 

το φυσικό πρόσωπο μέχρι τις 31 Μαρτίου του εκάστοτε φορολογικού έτους. 

Εντός της ίδιας προθεσμίας δύνανται να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στον 

εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην 

αλλοδαπή κατά το παρόν άρθρο και φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις 

προϋποθέσεις της παραγράφου 1 και έχουν ήδη μεταφέρει τη φορολογική 

τους κατοικία στην Ελλάδα εντός του προηγούμενου φορολογικού έτους. 

Εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της αίτησης, η Φορολογική 

Διοίκηση εξετάζει την αίτηση και εκδίδει απόφαση, με την οποία την εγκρίνει ή 

την απορρίπτει. Με την έγκριση της αίτησης του φορολογούμενου εκδίδεται 

για το πρώτο έτος υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος πράξη διοικητικού 

προσδιορισμού του φόρου, σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2 του 

ΚΦΔ, για τον φορολογούμενο και για κάθε συγγενικό του πρόσωπο κατά την 

έννοια της περίπτωσης στ' του άρθρου 2 για το οποίο επεκτείνεται η 

εφαρμογή του άρθρου αυτού. 

Το φυσικό πρόσωπο δηλώνει στην αίτησή του το κράτος στο οποίο είχε την 

τελευταία φορολογική κατοικία του μέχρι την υποβολή της αίτησής του. Η 

Φορολογική Διοίκηση ενημερώνει τις φορολογικές αρχές του κράτους αυτού 

σχετικά με τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του εν λόγω 

φορολογουμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί διεθνούς διοικητικής 

συνεργασίας όπως αυτές ισχύουν.  

 

 

4. Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος αρχίζει από το πρώτο 

φορολογικό έτος για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση του φυσικού προσώπου 



για την υπαγωγή του στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και λήγει μετά το 

πέρας δεκαπέντε (15) φορολογικών ετών. Η υπαγωγή στις διατάξεις του 

παρόντος άρθρου δεν δύναται να παραταθεί πέραν των δεκαπέντε (15) 

φορολογικών ετών.  

 

 

5. Το φυσικό πρόσωπο που εντάσσεται στις διατάξεις του παρόντος, εφόσον 

σε κάποιο φορολογικό έτος δεν καταβάλλει ολόκληρο το οριζόμενο στην 

παράγραφο 2 κατ' αποκοπή ποσό φόρου, παύει να υπάγεται στις διατάξεις 

του παρόντος άρθρου από το οικείο φορολογικό έτος και εφεξής φορολογείται 

για το παγκόσμιο εισόδημά του βάσει των γενικών διατάξεων του παρόντος 

Κώδικα.  

 

 

6. Το φυσικό πρόσωπο δύναται σε οποιοδήποτε φορολογικό έτος κατά τη 

διάρκεια της προβλεπόμενης στην παράγραφο 4 εφαρμογής των διατάξεων 

του παρόντος να υποβάλει αίτηση για την ανάκληση της υπαγωγής του στις 

διατάξεις αυτές. Σε περίπτωση ανάκλησης, το φυσικό πρόσωπο υπάγεται σε 

φορολογία σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις για το φορολογικό έτος εντός του 

οποίου υποβάλλει την αίτηση ανάκλησης και εφεξής δεν υποχρεούται στην 

καταβολή του οριζόμενου κατ' αποκοπή ποσού φόρου για το έτος αυτό.  

 

 

7. Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογητέο εισόδημα του 

προσώπου που υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος, το οποίο τυχόν 

προκύπτει στην ημεδαπή, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 5 

του παρόντος, υποβάλλεται και η καταβολή του φόρου διενεργείται κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 67 του παρόντος Κώδικα. 

   

 

 

8. Με την καταβολή του κατ' αποκοπή ποσού φόρου της παραγράφου 2 

εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του φυσικού προσώπου που έχει 

υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος για εισόδημα που προκύπτει στην 

αλλοδαπή και το φυσικό πρόσωπο απαλλάσσεται από φόρο κληρονομιών ή 

δωρεών περιουσίας που βρίσκεται στην αλλοδαπή.  

 

 

 

Αρθρο 5Β. Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος φυσικών 

προσώπων, δικαιούχων εισοδήματος από συντάξεις που προκύπτουν 

στην αλλοδαπή, τα οποία μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία 

στην Ελλάδα   

 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5Α, φυσικό πρόσωπο, δικαιούχος 



εισοδήματος από σύνταξη, σύμφωνα με το άρθρο 12, που προκύπτει στην 

αλλοδαπή, το οποίο μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, 

υπάγεται σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης, όπως ορίζεται στην παρ. 2, για 

το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή, σύμφωνα με την παρ. 2 του 

άρθρου 5, εφόσον σωρευτικά: 

α) δεν ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας τα προηγούμενα πέντε (5) από τα 

έξι (6) έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα, 

και 

β) μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ 

συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την 

Ελλάδα.  

 

 

2. α) Εφόσον γίνει δεκτή, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 

3, η υπαγωγή του φορολογούμενου σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για 

το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή, το φυσικό πρόσωπο καταβάλλει 

κάθε φορολογικό έτος αυτοτελώς φόρο με συντελεστή επτά τοις εκατό (7%) 

για το σύνολο του εισοδήματός του που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή. 

β) Ο φόρος καταβάλλεται για κάθε φορολογικό έτος σε μία (1) δόση μέχρι την 

τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου και δεν συμψηφίζεται με άλλες 

φορολογικές υποχρεώσεις ή τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα του προσώπου που 

έχει υπαχθεί στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης. Με την καταβολή του 

φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του φυσικού 

προσώπου για το εισόδημα αυτό.  

 

 

3. α) Η αίτηση μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας με υπαγωγή στον 

εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην 

αλλοδαπή κατά το παρόν άρθρο υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση από 

το φυσικό πρόσωπο συνταξιούχο μέχρι τις 31 Μαρτίου του εκάστοτε 

φορολογικού έτους. Εντός της ίδιας προθεσμίας δύνανται να υποβάλουν 

αίτηση υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που 

προκύπτει στην αλλοδαπή κατά το παρόν και φυσικά πρόσωπα που πληρούν 

τις προϋποθέσεις της παρ. 1 και έχουν ήδη μεταφέρει τη φορολογική τους 

κατοικία στην Ελλάδα εντός του προηγούμενου φορολογικού έτους. 

β) Εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της αίτησης, η Φορολογική 

Διοίκηση εξετάζει την αίτηση και εκδίδει απόφαση, με την οποία την εγκρίνει ή 

την απορρίπτει, αναλόγως της συνδρομής ή μη των προϋποθέσεων της παρ. 

1. 

γ) Το φυσικό πρόσωπο δηλώνει στην αίτησή του το κράτος στο οποίο είχε την 

τελευταία φορολογική κατοικία του μέχρι την υποβολή της αίτησής του. Η 

Φορολογική Διοίκηση ενημερώνει τις φορολογικές αρχές του κράτους αυτού 

σχετικά με τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του εν λόγω 

φορολογουμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί διεθνούς διοικητικής 

συνεργασίας.  

 



 

4. Η εφαρμογή του παρόντος αρχίζει από το επόμενο φορολογικό έτος για το 

οποίο υποβάλλεται η αίτηση του φυσικού προσώπου για την υπαγωγή του 

στις διατάξεις του παρόντος και λήγει μετά το πέρας δεκαπέντε (15) 

φορολογικών ετών. Η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος είναι δυνατή για 

τα προσεχή δεκαπέντε (15) φορολογικά έτη.  

 

 

5. Το φυσικό πρόσωπο που εντάσσεται στις διατάξεις του παρόντος, εφόσον 

σε κάποιο φορολογικό έτος δεν καταβάλλει ολόκληρο το ποσό του οριζόμενου 

στην παρ. 2 φόρου, παύει να υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος από το 

οικείο φορολογικό έτος και εφεξής φορολογείται για το παγκόσμιο εισόδημά 

του βάσει των γενικών διατάξεων του παρόντος Κώδικα.  

 

 

6. Το φυσικό πρόσωπο μπορεί σε οποιοδήποτε φορολογικό έτος κατά τη 

διάρκεια του χρονικού διαστήματος της παρ. 4 να υποβάλει αίτηση για την 

ανάκληση της υπαγωγής του στις διατάξεις αυτές. Σε περίπτωση ανάκλησης, 

το φυσικό πρόσωπο φορολογείται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις για το 

φορολογικό έτος εντός του οποίου υποβάλλει την αίτηση ανάκλησης και 

εφεξής δεν υποχρεούται στην καταβολή του οριζόμενου ποσού φόρου για το 

έτος αυτό σύμφωνα με την παρ. 2.  

 

 

7. Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογητέο εισόδημα του 

προσώπου που υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος, το οποίο τυχόν 

προκύπτει στην ημεδαπή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5, 

υποβάλλεται και η καταβολή του φόρου διενεργείται κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 67.  

 

 

8. Οι παρ. 1 έως 7 του παρόντος δεν επηρεάζουν την εφαρμογή των διεθνών 

συμβάσεων που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα για την αποφυγή της διπλής 

φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου.  

 

 

 

 

Αρθρο 5Γ. Ειδικός τρόπος φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή 

εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην 

ημεδαπή, φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους 

κατοικία στην Ελλάδα  

 

1. Ο φορολογούμενος, φυσικό πρόσωπο, που μεταφέρει τη φορολογική 

κατοικία του στην Ελλάδα υπάγεται σε φορολόγηση, όπως ορίζεται στην παρ. 



2, για το εισόδημα από μισθωτή εργασία που αποκτά στην Ελλάδα κατά την 

έννοια της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 5, εφόσον σωρευτικά: 

α) δεν ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος τα προηγούμενα πέντε (5) 

από τα έξι (6) έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην 

Ελλάδα, 

β) μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του 

Ε.Ο.Χ. ή από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής 

συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα, 

γ) παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης κατά την 

έννοια της παρ. 2 του άρθρου 12, που ασκείται είτε σε ημεδαπό νομικό 

πρόσωπο ή νομική οντότητα είτε σε μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής 

επιχείρησης στην Ελλάδα και 

δ) δηλώνει ότι θα παραμείνει στην Ελλάδα τουλάχιστον για μία διετία.  

 

 

2. Εφόσον η αίτηση του φορολογούμενου σύμφωνα με τη διαδικασία που 

προβλέπεται στην παρ. 3 γίνει δεκτή, το φυσικό πρόσωπο απαλλάσσεται από 

τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 

43Α για το πενήντα τοις εκατό (50%) του εισοδήματός του από μισθωτή 

εργασία που αποκτά στην Ελλάδα μέσα στο φορολογικό έτος, 

επιφυλασσομένων των παρ. 60 και 61 του άρθρου 72. Για την υποβολή της 

δήλωσης και την καταβολή του φόρου του φυσικού προσώπου έχει εφαρμογή 

το άρθρο 67.  

 

 

3. Η αίτηση μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας για την υπαγωγή στις 

διατάξεις του παρόντος υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση από το φυσικό 

πρόσωπο εντός του έτους ανάληψης της υπηρεσίας του σύμφωνα με την 

περ. γ΄ της παρ. 1 και όχι πέραν της 31ης Ιουλίου του έτους αυτού. 

Εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της αίτησης η Φορολογική 

Διοίκηση εξετάζει την αίτηση και εκδίδει απόφαση, με την οποία την εγκρίνει ή 

την απορρίπτει, αναλόγως της συνδρομής ή μη των προϋποθέσεων της παρ. 

1. 

Το φυσικό πρόσωπο δηλώνει στην αίτησή του το κράτος στο οποίο είχε την 

τελευταία φορολογική κατοικία του μέχρι την υποβολή της αίτησής του. Η 

Φορολογική Διοίκηση ενημερώνει τις φορολογικές αρχές του κράτους αυτού 

σχετικά με τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του εν λόγω 

φορολογουμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί διεθνούς διοικητικής 

συνεργασίας, όπως αυτές ισχύουν.  

 

 

4. Οι διατάξεις του παρόντος έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα του 

φορολογικού έτους για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση του φυσικού 

προσώπου σύμφωνα με την παρ. 3 και λήγει μετά το πέρας επτά (7) συνολικά 

φορολογικών ετών. Η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος δεν δύναται να 

παραταθεί πέραν των επτά (7) φορολογικών ετών.  



 

 

5. Το φυσικό πρόσωπο που εντάσσεται στις διατάξεις του παρόντος, εφόσον 

σε κάποιο φορολογικό έτος δεν πληροί τις προϋποθέσεις των περ. γ΄ και δ΄ 

της παρ. 1, παύει να υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου από το 

οικείο φορολογικό έτος και εφεξής φορολογείται για το σύνολο του 

εισοδήματός του από μισθωτή εργασία που αποκτά στην Ελλάδα.  

 

 

6. Οι παρ. 1 έως και 6 εφαρμόζονται αποκλειστικά για την πλήρωση νέων 

θέσεων εργασίας.  

 

 

7. Οι παρ. 1 έως και 5 εφαρμόζονται ανάλογα και για τα φυσικά πρόσωπα 

που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, με σκοπό να 

ασκήσουν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Το πενήντα 

τοις εκατό (50%) του εισοδήματός τους από επιχειρηματική δραστηριότητα 

που αποκτούν στην Ελλάδα μέσα στο φορολογικό έτος απαλλάσσεται από 

τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 

43Α για επτά (7) συναπτά φορολογικά έτη. Η αίτηση μεταφοράς της 

φορολογικής κατοικίας για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος 

υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση από το φυσικό πρόσωπο εντός του 

φορολογικού έτους έναρξης των εργασιών του στην Ελλάδα και όχι πέραν της 

31ης Ιουλίου του έτους αυτού.  

 

 

 

 

Αρθρο 8. Φορολογικό έτος  

 

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

πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία το 

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

φορολογικό έτος δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.  

 

 

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 ένα νομικό πρόσωπο ή μια νομική 

οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος στην ημεδαπή και ανήκει κατά 

ποσοστό που υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) σε αλλοδαπό νομικό 

πρόσωπο ή νομική οντότητα μπορεί να χρησιμοποιήσει ως φορολογικό έτος 

το φορολογικό έτος του αλλοδαπού νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.  

 

 

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

σε εισόδημα που αποκτήθηκε το αμέσως προηγούμενο φορολογικό έτος.  



 

 

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

απέκτησε το δικαίωμα είσπραξής του. Κατ’ εξαίρεση για τις αγροτικές 

ενισχύσεις και επιδοτήσεις χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο 

χρόνος της είσπραξής τους, εκτός από την περίπτωση που εισπράττονται 

αναδρομικά κατόπιν ένστασης ή δικαστικής απόφασης, όπου χρόνος κτήσης 

τους δύναται να θεωρείται και ο χρόνος στον οποίο ανάγονται. 

Ειδικά για τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές που εισπράττονται το 

έτος 2014 και μετά και εφόσον αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια 

βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στον δικαιούχο ή προκύπτει με 

οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο το έτος στο οποίο ανάγονται, υπάγονται σε 

φόρο με βάση τις διατάξεις του έτους που ανάγονται.  

 

 

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

εργασιών ή δραστηριοτήτων στη διάρκεια του φορολογικού έτους, το πρώτο 

φορολογικό έτος λήγει στις 31 Δεκεμβρίου και το τελευταίο φορολογικό έτος 

αρχίζει την 1η Ιανουαρίου, με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της 

παραγράφου 1.  

 

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, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης για τη 

δαπάνη ηλεκτρικού ρεύματος για τη φόρτιση ατομικού ή εταιρικού οχήματος 

μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ., 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 γρ. CO2/χλμ. και με Λ.Τ.Π.Φ. 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, με το υπόλοιπο της αξίας να θεωρείται φορολογητέο 

εισόδημα με βάση την κλίμακα των περ. α΄ έως στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 13, 

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. 

ιστ) το άνευ χρηματικού ανταλλάγματος κόστος φόρτισης επιβατικού 

αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. στις 

εγκαταστάσεις του εργοδότη. 

ιζ) η παροχή σε είδος με τη μορφή μετοχών που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή 

εταίρος ή μέτοχος από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στο πλαίσιο 

προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης μετοχών στα οποία τίθεται ως προϋπόθεση 

η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ή η επέλευση συγκεκριμένου γεγονότος, 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διάθεση των μετοχών. 

ιη) η αξία των διατακτικών εσωτερικού τουρισμού συνολικής αξίας έως 

τριακοσίων (300) ευρώ ετησίως για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021.  

 

 

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. 

ια) Το εισόδημα από μισθωτή εργασία που αποκτούν αλλοδαποί αξιωματικοί 

και αλλοδαπό κατώτερο πλήρωμα, οι οποίοι είναι φορολογικοί κάτοικοι 

αλλοδαπής, σε πλοία του Εμπορικού Ναυτικού με ελληνική σημαία, τα οποία 

εκτελούν αποκλειστικά διεθνείς πλόες.  

 

 

 

 

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. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται για το εισόδημα από μισθωτή εργασία 
που αποκτούν: 
α) οι αξιωματικοί που υπηρετούν σε πλοία του Εμπορικού Ναυτικού και το 
οποίο φορολογείται με φορολογικό συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%), 
και 
β) το κατώτερο πλήρωμα που υπηρετεί σε πλοία του Εμπορικού Ναυτικού και 
το οποίο φορολογείται με φορολογικό συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%). 
γ) οι κυβερνήτες, οι συγκυβερνήτες και οι μηχανικοί αεροσκαφών 
αεροπορικών εταιρειών με φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στην 
Ελλάδα, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας για τη μηναία αποζημίωση 
που λαμβάνουν και η οποία φορολογείται με φορολογικό συντελεστή 
δεκαπέντε τοις εκατό (15%), και 
δ) τα μέλη των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών του άρθρου 5 του ν. 
4375/2016 (Α΄ 51) για τη μηνιαία αποζημίωση που λαμβάνουν και η οποία 
φορολογείται με φορολογικό συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%). 
Τα ως άνω εισοδήματα φορολογούνται αυτοτελώς με εξάντληση της 
φορολογικής υποχρέωσης των δικαιούχων τους μόνο γι' αυτά. 
 
2α. Η παρ. 1 εφαρμόζεται για το εισόδημα που αποκτούν οι αμειβόμενοι 
αθλητές και οι προπονητές από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τα τμήματα 



αμειβόμενων αθλητών ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, και οι 
εκπαιδευτές των Διαιτητών Ομαδικών Αθλημάτων από τις Ομοσπονδίες, 
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 σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ εντός 
του οικείου φορολογικού έτους. Αν το εισόδημα του προηγούμενου εδαφίου 
υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, φορολογείται με φορολογικό 
συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό (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) Άτομα 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. 
γ1) Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου δεν υπολογίζονται στο 
πραγματικό εισόδημα από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική 
δραστηριότητα, τα παρακάτω εισοδήματα με έκτακτο χαρακτήρα: 
i) Τα εισοδήματα των παρ. 3 και 4. 
ii) Το επίδομα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων, καθώς 
και το επίδομα αναζήτησης εργασίας στο πλαίσιο δράσεων συμβουλευτικής 
(παρ. 5 του άρθρου 64 του ν. 4756/2020 [Α΄235]). 
iii) Η αγροτική επιδότηση πρόωρης συνταξιοδότησης. 
iv) Η είσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης ή οικονομικής ενίσχυσης, λόγω 
διάλυσης αλιευτικού σκάφους. 
v) Έκτακτες αποζημιώσεις, αμοιβές, επιχορηγήσεις και οικονομικές ενισχύσεις 
που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και αποτελούν εισόδημα. 
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 (Άλλα 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 16. Μείωση φόρου εισοδήματος  

 

1. Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά 

το ποσό των επτακοσίων εβδομήντα επτά (777) ευρώ για τον φορολογούμενο 

χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11. Η μείωση του 

φόρου ανέρχεται σε οκτακόσια δέκα (810) ευρώ για τον φορολογούμενο με 

ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, σε εννιακόσια (900) ευρώ για δύο (2) εξαρτώμενα 



τέκνα, σε χίλια εκατόν είκοσι (1.120) ευρώ για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και 

σε χίλια τριακόσια σαράντα (1.340) ευρώ για τέσσερα (4) εξαρτώμενα τέκνα. 

Για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο μετά το τέταρτο, η μείωση του φόρου 

αυξάνεται κατά διακόσια είκοσι (220) ευρώ για κάθε επόμενο τέκνο. Εάν το 

ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου 

περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.  

 

 

2. Για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις, το 

οποίο υπερβαίνει το ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ, το ποσό της 

μείωσης μειώνεται κατά είκοσι (20) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του 

φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις μέχρι του ποσού της 

μείωσης του φόρου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Οι προβλέψεις 

του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται για φορολογούμενους με πέντε 

(5) εξαρτώμενα τέκνα και άνω.  

 

 

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. Ειδικά, για τον 

προσδιορισμό του εισοδήματος από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα 

στα έσοδα από επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται τα έσοδα από 

την παραγωγή γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών, 

υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων. 

Ειδικά, για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, 

στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα 

περιλαμβάνονται εκ των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα I της Κοινής 

Γεωργικής Πολιτικής, όπως αυτές ορίζονται, μόνο η βασική ενίσχυση καθώς 

και, κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, οι 

πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις. Οι αγροτικές αποζημιώσεις στο 

σύνολο τους δεν περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του κέρδους από 

επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Ειδικά, για τους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, στον 

προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν 

περιλαμβάνεται ποσοστό έως 35% των κερδών προ φόρων, εφόσον αυτό 

καταβάλλεται στους εργαζομένούς τους. 

 

 

2. Το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται για κάθε 
φορολογικό έτος με βάση το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, ο οποίος 
συντάσσεται σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην 
ελληνική νομοθεσία. Σε περίπτωση που η επιχείρηση εφαρμόζει Διεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα, το κέρδος προσδιορίζεται αποκλειστικά, σύμφωνα με τον 
πίνακα φορολογικών αποτελεσμάτων χρήσης. 

 

 

 

3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως «επιχειρηματική συναλλαγή» 

θεωρείται κάθε μεμονωμένη πράξη με την οποία πραγματοποιείται συναλλαγή 

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

επίτευξη κέρδους. Κάθε τρεις ομοειδείς συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα 

εντός ενός εξαμήνου θεωρούνται συστηματική διενέργεια πράξεων. Η διάταξη 

του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται για τους τίτλους του άρθρου 42 

που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη ή μη αγορά ή 

πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, συμπεριλαμβανομένης και της 

Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ή για τα ομόλογα που 



εκδίδονται από εισηγμένες εταιρείες, καθώς και για τα κρατικά ομόλογα. Με 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να προβλέπεται η εφαρμογή 

του προηγούμενου εδαφίου και σε κάθε άλλη ρυθμιζόμενη αγορά ή άλλους 

τίτλους. Σε περίπτωση συναλλαγών που αφορούν ακίνητα, η περίοδος του 

δεύτερου εδαφίου είναι δύο (2) έτη. Δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον 

προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, η πράξη 

πώλησης περιουσιακού στοιχείου από φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει 

αποκτηθεί αιτία κληρονομιάς ή με χαριστική αιτία από συγγενείς μέχρι 

δεύτερου βαθμού ή έχει διακρατηθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 

πέντε (5) ετών.  

 

 

4. Κάθε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από παράνομη ή 

αδικαιολόγητη ή άγνωστη πηγή ή αιτία θεωρείται κέρδος από επιχειρηματική 

δραστηριότητα υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κώδικα 

Φορολογικής Διαδικασίας.  

 

 

5. Για τις ανάγκες εφαρμογής της παραγράφου 3, ως μεμονωμένη πράξη 

νοείται η μεταβίβαση περιουσιακού στοιχείου, η οποία δεν εμπίπτει στις 

διατάξεις των άρθρων 41 ή 42.  

 

 

 

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 22Α. Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας  

 

1. Οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, στις οποίες 

περιλαμβάνονται και οι αποσβέσεις του εξοπλισμού και των οργάνων, που 

χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης της επιστημονικής και της 

τεχνολογικής έρευνας, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους προσαυξημένες 

κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Τα κριτήρια χαρακτηρισμού των 

δαπανών της παρούσας καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών 



Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία εκδίδεται ύστερα από 

εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Αν 

προκύψουν ζημίες μετά από την αφαίρεση του ως άνω ποσοστού, αυτές 

μεταφέρονται με βάση το άρθρο 27.  

 

 

2. Συγχρόνως με την υποβολή της φορολογικής της δήλωσης η επιχείρηση 

υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις δαπάνες 

έρευνας και τεχνολογίας που πραγματοποίησε. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση 

των δαπανών αυτών διενεργούνται μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) 

μηνών. Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

ενημερώνει σχετικά το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τη διαδικασία 

που καθορίζεται στην κοινή απόφαση της παρ. 1.  

 

 

 

 

Αρθρο 22Β. Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για συγκεκριμένες 

δαπάνες που αφορούν τους εργαζόμενους και την προστασία του 

περιβάλλοντος  

 

α) Για τη δαπάνη αγοράς μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων 

διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς, χορηγείται στην επιχείρηση 

δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά τον χρόνο 

πραγματοποίησής της, προσαυξημένης κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό 

(30%). 

β) Για τη δαπάνη μίσθωσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών 

ρύπων, με μέγιστη Λ.Τ.Π.Φ. έως τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, 

χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης του μισθώματος από τα 

ακαθάριστα έσοδά της, κατά τον χρόνο πραγματοποίησής της, 

προσαυξημένης κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και για το 

υπερβάλλον ποσό κατά ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%). Τα αντίστοιχα 

ποσοστά για αυτοκίνητα χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. είναι τριάντα 

τοις εκατό (30%) και για το υπερβάλλον ποσό δεκαπέντε τοις εκατό (15%). 

γ) Για τη δαπάνη αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια 

προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων 

έως 50 γρ. CO2/χλμ., χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από 

τα ακαθάριστα έσοδά της, όπως ορίζονται κατά την κείμενη νομοθεσία, κατά 

τον χρόνο πραγματοποίησής της, προσαυξημένης κατά ποσοστό πενήντα 

τοις εκατό (50%). 

Ειδικότερα, για επιχειρήσεις που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε 

νησιωτικούς δήμους της Ελλάδας, το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου 

ορίζεται σε εβδομήντα τοις εκατό (70%) κατά το ποσό των δαπανών που 

αφορούν τη δραστηριότητα στους δήμους αυτούς. 



Εάν το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφάται για την 

ηλεκτροδότηση των δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης προέρχεται 

από ΑΠΕ, όπως αυτό αποδεικνύεται αποκλειστικά με τη χρήση Εγγυήσεων 

Προέλευσης του άρθρου 15 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), τότε τα ποσοστά 

έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που περιγράφονται 

στα ανωτέρω εδάφια διαμορφώνονται σε 70% και 90% αντίστοιχα. 

Εφόσον οι παραπάνω δαπάνες γίνονται αποκλειστικά και μόνον για τη χρήση 

των σημείων φόρτισης από τους εργαζόμενους της επιχείρησης (μη δημόσια 

προσβάσιμα σημεία φόρτισης), το ποσοστό προσαύξησης είναι τριάντα τοις 

εκατό (30%). 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών και του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται η νομική βάση των 

ενισχύσεων της παρούσας περίπτωσης δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 

1407/2013 της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (L 352/1) για τις ενισχύσεις ήσσονος 

σημασίας (de minimis), η διαδικασία, οι όροι, η διάρκεια, οι προϋποθέσεις 

χορήγησης, η διαδικασία ελέγχου, οι αρμόδιες Υπηρεσίες, οι υποχρεώσεις 

των δικαιούχων, τυχόν περιορισμός του ύψους των ενισχύσεων, η διαδικασία 

και οι προϋποθέσεις ανάκτησης των ενισχύσεων σε περίπτωση εκ των 

υστέρων διαπίστωσης μη πλήρωσης των σχετικών προϋποθέσεων, καθώς 

και κάθε ζήτημα σχετικό με την εφαρμογή του εν λόγω κινήτρου. 

δ) Για τη δαπάνη αγοράς ελαφρού επαγγελματικού ηλεκτρικού οχήματος 

(κατηγορία Ν1 μέχρι 3,5 τόνοι μικτό βάρος) μηδενικών ρύπων χορηγείται στην 

επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά το 

χρόνο πραγματοποίησής της, προσαυξημένης κατά ποσοστό πενήντα τοις 

εκατό (50%). Το ποσοστό προσαύξησης της έκπτωσης για τη δαπάνη αγοράς 

αντίστοιχων οχημάτων χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. ορίζεται σε 

τριάντα τοις εκατό (30%). 

ε) Για τη δαπάνη αγοράς οχημάτων τύπου L, μοτοποδηλάτων και 

μοτοσυκλετών, καθώς και οχημάτων παντός εδάφους και άλλων μικρών 

οχημάτων με τρεις ή τέσσερις τροχούς, μηδενικών ρύπων ή χαμηλών ρύπων 

έως 50 γρ. CO2/χλμ. χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από 

τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά τον χρόνο πραγματοποίησής της, 

προσαυξημένης κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).  

 

 

 

 

 

Αρθρο 22Γ. Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης κατά 

τα φορολογικά έτη 2020 και 2021  

 

Η διαφημιστική δαπάνη που πραγματοποιεί επιχείρηση κατά τα φορολογικά 



έτη 2020 και 2021, κατά το μέρος που η εν λόγω δαπάνη αφορά: 

α) στην ανάρτηση σε χώρους που νόμιμα προορίζονται για υπαίθρια 

διαφήμιση, διαφημιστικών και χορηγικών μηνυμάτων ή επί πληρωμή 

δημοσιεύσεων ή 

β) στην αγορά χρόνου ή χώρου, με σκοπό τη μετάδοση ή καταχώρηση δια 

των ακόλουθων Μέσων Ψυχαγωγίας: βα) της τηλεόρασης, ββ) του 

ραδιοφώνου, βγ) του κινηματογράφου, βδ) του διαδικτύου, βε) των 

υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης και των λοιπών ψηφιακών μέσων και 

εργαλείων εφόσον η μετάδοση ή η καταχώριση στις υποπερ. βδ) και βε) 

πραγματοποιήθηκε από επιχείρηση που έχει καταχωρισθεί στο Μητρώο 

Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης του άρθρου 52 του ν. 

4339/2015 (Α΄ 133) και βστ) των εφημερίδων και περιοδικών, εκπίπτει από τα 

ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής 

της, προσαυξημένη κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) για το φορολογικό 

έτος 2020 και κατά εξήντα τοις εκατό (60%) για το φορολογικό έτος 2021 υπό 

τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

(i) η διαφημιστική δαπάνη της επιχείρησης για το φορολογικό έτος 2020 

ανέρχεται τουλάχιστον στο ισόποσο της προ εκδόσεως πιστωτικών 

τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) διαφημιστικής δαπάνης στα οριζόμενα 

στις περ. α) και β) για το έτος 2019 και 

(ii) η διαφημιστική δαπάνη της επιχείρησης για το φορολογικό έτος 2021 

ανέρχεται τουλάχιστον στο εκατόν πέντε τοις εκατό (105%) του ποσού της 

προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) 

διαφημιστικής δαπάνης στα οριζόμενα στις περ. α) και β) για το έτος 2019. 

Εφόσον η επιχείρηση βάσει σχετικών κανονιστικών πράξεων της διοίκησης, 

έχει αναστείλει τη δραστηριότητά της ή επλήγη οικονομικά λόγω της 

εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η ανωτέρω υπό στοιχείο 

(i) προϋπόθεση πληρούται εφόσον το ύψος της διαφημιστικής δαπάνης για το 

έτος 2020 ανέρχεται τουλάχιστον σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) της 

προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) 

διαφημιστικής δαπάνης έτους 2019. Αν προκύψουν ζημιές μετά από την 

αφαίρεση των ως άνω ποσοστών, αυτές μεταφέρονται με βάση το άρθρο 27. 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, έπειτα από εισήγηση του Διοικητή 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για 

την εφαρμογή της παρούσας. 

 

 

 

Αρθρο 22Δ. Διαφημιστικές δαπάνες  

 

Οι δαπάνες των διαφημιζομένων που αφορούν σε πράξεις του άρθρου 12 του 

ν. 2328/1995 (Α΄ 159) εκπίπτουν μόνο εφόσον οι σχετικές πράξεις 

διενεργούνται κατά τις προβλέψεις του άρθρου 12 του νόμου αυτού. 



 

Αρθρο 24. Φορολογικές Αποσβέσεις  

 

1. Κατά τον προσδιορισμό των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα, οι 

φορολογικές αποσβέσεις των στοιχείων του ενεργητικού εκπίπτουν από: 

α) τον κύριο των παγίων στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης σε όλες 

τις περιπτώσεις εκτός της περίπτωσης β', 

β) τον μισθωτή, σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά την έννοια των 

Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ε.Ε. δυνάμει του Κανονισμού 1606/2002 (Δ.Π.Χ.Α. - 

υποχρεωτική εφαρμογή Δ.Π.Χ.Α.) ή κατά την έννοια των Ελληνικών 

Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) του ν. 4308/2014.  

 

2. .................... 

 

 

 

3. Εδαφικές εκτάσεις, έργα τέχνης, αντίκες, κοσμήματα και άλλα πάγια 

στοιχεία ενεργητικού επιχειρήσεων που δεν υπόκεινται σε φθορά και 

αχρήστευση λόγω παλαιότητας, δεν υπόκεινται σε φορολογική απόσβεση.  

 

4. Κόστος κτήσης ή κατασκευής, περιλαμβανομένου και του κόστους 
βελτίωσης, ανανέωσης και ανακατασκευής καθώς και αποκατάστασης του 
περιβάλλοντος αποσβένονται, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

 

Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης 

Συντελεστής 

φορολογικής 

απόσβεσης (% ανά 

φορολογικό έτος) 

Κτίρια, κατασκευές, εγκαταστάσεις, βιομηχανικές και 

ειδικές εγκαταστάσεις, μη κτιριακές εγκαταστάσεις, 

αποθήκες και σταθμοί, περιλαμβανομένων των 

παραρτημάτων τους (και ειδικών οχημάτων 

φορτοεκφόρτωσης) 

4% 

Κατασκευές και εγκαταστάσεις για τη φόρτιση οχημάτων 

μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. 
100% 



Εδαφικές εκτάσεις που χρησιμοποιούνται σε εξόρυξη 

και λατομεία, εκτός αν χρησιμοποιούνται για τις 

υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 

5% 

Αεροσκάφη, σιδηροδρομικοί συρμοί, πλοία και σκάφη 

εκτός από μέσα μαζικής μεταφοράς ατόμων μηδενικών 

ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. 

5% 

Μηχανήματα, εξοπλισμός εκτός Η/Υ και λογισμικού 10% 

Μέσα μεταφοράς ατόμων εκτός από τα μέσα μεταφοράς 

μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. 
16% 

Μέσα μεταφοράς ατόμων μηδενικών ρύπων 50% 

Μέσα μεταφοράς ατόμων χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. 

CO2/χλμ. 
25% 

Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων εκτός από μέσα 

μεταφοράς εμπορευμάτων μηδενικών ή χαμηλών 

ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. 

12% 

Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων μηδενικών ρύπων 50% 

Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων χαμηλών ρύπων έως 

50 γρ. CO2/χλμ. 
25% 

Μέσα μαζικής μεταφοράς ατόμων μηδενικών ρύπων 50% 

Μέσα μαζικής μεταφοράς ατόμων χαμηλών ρύπων έως 

50 γρ. CO2/χλμ. 
25% 

Άυλα στοιχεία και δικαιώματα, έξοδα πολυετούς 

απόσβεσης 
10% 

Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός, και 

λογισμικό 
20% 

Λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης 10% 

Εξοπλισμός και όργανα, που χρησιμοποιούνται για τις 

ανάγκες εκτέλεσης επιστημονικής και τεχνολογικής 

έρευνας. Ως εξοπλισμός και όργανα που 

χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης της 

επιστημονικής και της τεχνολογικής έρευνας, θεωρείται 

αυτός, που περιγράφεται στο σχετικό άρθρο της κοινής 

υπουργικής απόφασης του άρθρου 22Α. 

40% 



 
Όπου ο συντελεστής του προηγούμενου πίνακα είναι πενήντα τοις εκατό 
(50%) ή εκατό τοις εκατό (100%), η επιχείρηση δικαιούται να χρησιμοποιήσει 
χαμηλότερο σταθερό συντελεστή για όλα τα έτη απόσβεσης. 
Ο συντελεστής φορολογικής απόσβεσης του ανωτέρω πίνακα για τα άυλα 
στοιχεία και δικαιώματα, καθώς και για τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης 
ισχύει, εφόσον δεν προκύπτει συμβατικά από την αρχική συμφωνία 
διαφορετική των δέκα (10) ετών οικονομική διάρκεια ζωής, οπότε και ο 
συντελεστής διαμορφώνεται ως το πηλίκο «1 διά έτη διάρκειας ζωής 
δικαιώματος». Σε περίπτωση δικαιωμάτων που θεμελιώθηκαν πριν από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος, για την αναπόσβεστη αξία (εναπομείνασα αξία) 
ως διάρκεια δικαιώματος λαμβάνεται η υπολειπόμενη διάρκεια του 
δικαιώματος. 

 

 
Για τη δαπάνη απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών 
ρύπων, με μέγιστη Λ.Τ.Π.Φ. έως τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, 
χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά 
της, προσαυξημένη κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και για το 
υπερβάλλον ποσό, ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%). Τα αντίστοιχα 
ποσοστά για αυτοκίνητα χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. είναι τριάντα 
(30%) και δεκαπέντε (15%) τοις εκατό. 
Για επιχειρήσεις που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε νησιωτικούς 
δήμους της ελληνικής επικράτειας, για τη δαπάνη απόσβεσης εταιρικού 
επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ρύπων, με μέγιστη Λ.Τ.Π.Φ. έως τις 
σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα 
έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, προσαυξημένη κατά ποσοστό 
εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) και για το υπερβάλλον ποσό ποσοστό 
τριανταπέντε τοις εκατό (35%). Τα αντίστοιχα ποσοστά για αυτοκίνητα 
χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. είναι τριανταπέντε (35%) και είκοσι τοις 
εκατό (20%). 

 
Για την εφαρμογή του έβδομου και όγδοου εδαφίου της παρούσας, με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, των 
κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται η νομική βάση των ενισχύσεων 
δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1407/2013 της 18ης Δεκεμβρίου 2013 
(L 352/1) για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), η διαδικασία, οι 
όροι, η διάρκεια, οι προϋποθέσεις χορήγησης, η διαδικασία ελέγχου τους, οι 
αρμόδιες υπηρεσίες, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, τυχόν περιορισμός του 
ύψους των ενισχύσεων, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις ανάκτησης των 
ενισχύσεων σε περίπτωση εκ των υστέρων διαπίστωσης μη πλήρωσης των 
σχετικών προϋποθέσεων, καθώς και κάθε ζήτημα σχετικό με την εφαρμογή 
του κινήτρου αυτού. 

 

 

 

5. Ο υπολογισμός των φορολογικών αποσβέσεων είναι υποχρεωτικός, γίνεται 



σε ετήσια βάση και δεν επιτρέπεται η μεταφορά αποσβενόμενων ποσών 

μεταξύ οικονομικών χρήσεων.  

 

 

6. Η φορολογική απόσβεση ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου αρχίζει από 

τον επόμενο μήνα εντός του οποίου χρησιμοποιείται ή τίθεται σε υπηρεσία 

από τον φορολογούμενο κατ' αναλογία με τους συντελεστές της παραγράφου 

4.  

 

 

7. Το ποσό της φορολογικής απόσβεσης δεν δύναται να υπερβεί το κόστος 

κτήσης ή κατασκευής, περιλαμβανομένου του κόστους βελτίωσης, ανανέωσης 

και ανακατασκευής, καθώς και αποκατάστασης του περιβάλλοντος. Εάν η 

αποσβέσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου της επιχείρησης είναι 

μικρότερη από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, το εν λόγω στοιχείο μπορεί να 

αποσβεστεί εξ ολοκλήρου μέσα στο φορολογικό έτος που αποκτήθηκε το 

περιουσιακό στοιχείο. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να 

αναπροσαρμόζεται το ποσό που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο μία φορά 

ανά πέντε έτη, με βάση τα κατάλληλα στοιχεία που δημοσιεύονται από την 

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).  

 

 

8. Οι νέες επιχειρήσεις δύνανται να αναβάλουν την φορολογική απόσβεση 

των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης κατά τα πρώτα τρία (3) 

φορολογικά έτη.  

 

 

9. Ο υπολογισμός της τιμής κτήσης σύμφωνα με τα άρθρα 41 και 42 γίνεται με 

βάση τις φορολογικές αποσβέσεις. 

 

 

 

10.α. Το συναφές με την ενεργειακή απόδοση ή εξοικονόμηση νερού κόστος, 

αποσβένυται με τους συντελεστές του πίνακα της παραγράφου 4 του 

παρόντος άρθρου προσαυξημένους κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). 

Σε περίπτωση που ο αρχικός συντελεστής απόσβεσης είναι ανώτερος του 

10%, ο προσαυξημένος συντελεστής δεν δύναται να υπερβαίνει τις 10 

ποσοστιαίες μονάδες. 

β. Η διάταξη της προηγούμενης περίπτωσης δεν καταλαμβάνει τις κατηγορίες 

ενεργητικού επιχείρησης τις σχετικές με: "Αεροσκάφη, σιδηροδρομικούς 

συρμούς, πλοία και σκάφη", "Μέσα μεταφοράς ατόμων" και "Μέσα μεταφοράς 

εμπορευμάτων". 

γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι διαδικασίες, καθώς και κάθε άλλη 



αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.  

 

Αρθρο 26. Επισφαλείς απαιτήσεις  

 

1. Τα ποσά των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων και οι 

διαγραφές αυτών, με την επιφύλαξη των οριζομένων στις παραγράφους 5 

έως 7 του παρόντος άρθρου, εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς, ως εξής: 

α) για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις μέχρι το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ που 

δεν έχουν εισπραχθεί για διάστημα άνω των δώδεκα (12) μηνών, ο 

φορολογούμενος δύναται να σχηματίσει πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 

σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) της εν λόγω απαίτησης, εφόσον έχουν 

αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος 

είσπραξης της εν λόγω απαίτησης, 

β) για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις άνω του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ 

που δεν έχουν εισπραχθεί για διάστημα άνω των δώδεκα (12) μηνών, ο 

φορολογούμενος δύναται να σχηματίσει πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, 

εφόσον έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του 

δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης, σύμφωνα με τον ακόλουθο 

πίνακα: 

Χρόνος υπερημερίας (σε μήνες) Προβλέψεις (σε ποσοστό %) 

> 12 50 

> 18 75 

> 24 100 

 

 

 

 

2. Ανεξάρτητα από την παράγραφο 1, ο σχηματισμός προβλέψεων 

επισφαλών απαιτήσεων δεν επιτρέπεται στις περιπτώσεις επισφαλών 

απαιτήσεων κατά των μετόχων ή εταίρων της επιχείρησης με ελάχιστο 

ποσοστό συμμετοχής δέκα τοις εκατό (10%) και των θυγατρικών εταιρειών 

της επιχείρησης με ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής δέκα τοις εκατό (10%), 

εκτός αν για την αξίωση που αφορά αυτές τις οφειλές υπάρχει εκκρεμοδικία 

ενώπιον δικαστηρίου ή διαιτητικού δικαστηρίου, ή εάν ο οφειλέτης έχει 

υποβάλει αίτημα κήρυξης σε πτώχευση ή υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης 

ή σε βάρος του έχει εκκινήσει η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης. Επίσης, 

δεν επιτρέπεται ο σχηματισμός προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις που 

καλύπτονται από ασφάλιση ή οποιαδήποτε εγγυοδοσία ή άλλη ενοχική ή 

εμπράγματη ασφάλεια ή για οφειλές του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή για εκείνες 

που έχουν δοθεί με την εγγύηση αυτών των φορέων.  



 

 

3. Η πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 1, 

ανακτάται άμεσα με τη μεταφορά αυτής της πρόβλεψης στα κέρδη της 

επιχείρησης, εφόσον η απαίτηση: 

α) καταστεί εισπράξιμη ή  

β) διαγραφεί.  

 

 

4.α. Απαίτηση δύναται να διαγραφεί για φορολογικούς σκοπούς μόνον 

εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: 

(i) έχει προηγουμένως εγγραφεί ποσό που αντιστοιχεί στην οφειλή ως έσοδο, 

(ii) έχει προηγουμένως διαγραφεί από τα βιβλία του φορολογούμενου, και 

(iii) έχουν αναληφθεί όλες οι κατά νόμον ενέργειες για την είσπραξη της 

απαίτησης. 

β. Απαιτήσεις, το συνολικό ύψος των οποίων, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 

δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά αντισυμβαλλόμενο, 

δύνανται να διαγραφούν στο φορολογικό έτος εντός του οποίου 

συμπληρώνονται δώδεκα (12) μήνες από τον χρόνο κατά τον οποίο 

κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, χωρίς να έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες 

ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω 

απαίτησης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των υποπεριπτώσεων (i) και 

(ii) της περίπτωσης α' της παρούσας και οι οφειλέτες έχουν λάβει 

αποδεδειγμένα γνώση της διαγραφής της οφειλής τους, όπου αυτό είναι 

δυνατόν. Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων που διαγράφονται σύμφωνα με 

το προηγούμενο εδάφιο δεν δύναται να υπερβαίνει, ανά φορολογικό έτος, 

ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των απαιτήσεων στο τέλος 

της χρήσης. 

 

γ. Απαιτήσεις που διαγράφονται στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας ή 

δικαστικού συμβιβασμού, ανεξαρτήτως του αν έχει σχηματισθεί σχετική 

πρόβλεψη, δύνανται να διαγραφούν για φορολογικούς σκοπούς μη 

εφαρμοζομένων των διατάξεων της υποπερίπτωσης (iii) της περίπτωσης α' 

της παρούσας. Στην περίπτωση και κατά το μέρος που δεν έχει σχηματισθεί 

πρόβλεψη, το σχετικό ποσό της διαγραφής της απαίτησης εκπίπτει με βάση 

τις διατάξεις του άρθρου 22.  

 

 

 

8. Στις επιχειρήσεις επαγγελματιών πρακτόρων παιχνιδιών πρόγνωσης της 

εταιρείας «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» 

(Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.) παρέχεται η δυνατότητα έκπτωσης για τις 

πραγματοποιούμενες πωλήσεις τους, ποσοστού με κλίμακα ενάμισι τοις εκατό 

(1,5%) για αξίες μέχρι 500.000 ευρώ και ένα τοις εκατό (1%) για αξίες από 

500.001 έως 1.000.000 ευρώ, ως ποσό πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων. 

Για τον υπολογισμό της ως άνω έκπτωσης δεν προσμετρώνται οι 



πραγματοποιούμενες πωλήσεις από τυχερά παίγνια μέσω 

παιγνιομηχανημάτων που αδειοδοτήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 39 του 

ν. 4002/2011 (Α΄ 180).  

 

 

Αρθρο 39Β. (Έκπτωση φόρου για δαπάνες που αφορούν λήψη 

υπηρεσιών για ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση 

κτιρίων) 

 

1. Οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν για τη λήψη υπηρεσιών που 

σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, 

τα οποία δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα 

αναβάθμισης κτιρίων, μειώνουν ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο 

τεσσάρων (4) ετών, σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) του ύψους τους, 

τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για 

κάθε φορολογικό έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις δεκαέξι 

χιλιάδες (16.000) ευρώ.  

 

 

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μείωση του φόρου από το ποσό των 

δαπανών, αποτελεί η απόδειξή τους με νόμιμα παραστατικά του ν. 4308/2014 

και η εξόφλησή τους με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ή μέσω παρόχου 

υπηρεσιών πληρωμών.  

 

 

 

 

 

Αρθρο 43Α. Επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά 

πρόσωπα  

 

1. Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα άνω των δώδεκα 

χιλιάδων (12.000) ευρώ των φυσικών προσώπων ή σχολάζουσας 

κληρονομιάς. Για την επιβολή της εισφοράς λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του 

εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των εισοδημάτων από 

μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από 

κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογούμενο ή 

απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό. 

   

 

2. Εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται τα εισοδήματα των προσώπων που 

παρουσιάζουν αναπηρίες κάθε μορφής σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό 



(80%) και άνω, η αποζημίωση για τη λύση ή καταγγελία της εργασιακής 

σχέσης της περίπτωσης ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 12 και της 

περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 14. Επίσης, εξαιρούνται από 

την υποχρέωση καταβολής ειδικής εισφοράς οι μακροχρόνια άνεργοι που 

είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, καθώς και όσοι 

λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τον εν λόγω οργανισμό, εφόσον κατά το 

έτος της βεβαίωσης δεν έχουν πραγματικά εισοδήματα. Από την υποχρέωση 

καταβολής ειδικής εισφοράς εξαιρούνται, επίσης, οι μακροχρόνια άνεργοι 

ναυτικοί που είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους προσφερομένων προς 

ναυτολόγηση του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.), στους 

οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι σχετικοί κατάλογοι των Λιμενικών Αρχών 

που λειτουργούν ως παραρτήματά του, καθώς και όσοι λαμβάνουν επίδομα 

ανεργίας από τον εν λόγω Φορέα, εφόσον κατά το χρόνο βεβαίωσης δεν 

έχουν πραγματικά εισοδήματα. Δεν επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης 

στα κεφαλαιακά κέρδη που προκύπτουν από την ανταλλαγή ομολόγων του 

Ελληνικού Δημοσίου στο πλαίσιο του προγράμματος διαχείρισης των 

υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, κατ' εφαρμογή της υπ' αριθμ. 

1332/15.11.2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β' 

3995). Επίσης, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης απαλλάσσονται τα 

τεκμαρτά εισοδήματα που προκύπτουν: α) από δωρεάν παραχώρηση 

κατοικίας μέχρι διακόσια τετραγωνικά μέτρα (200 τ.μ.), προκειμένου να 

χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες και β) από 

δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτων στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε 

νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. 

Επίσης, εξαιρούνται από την εισφορά αλληλεγγύης τα φυσικά πρόσωπα που 

είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής για το εισόδημα από τόκους κρατικών 

ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και για 

το εισόδημα από τόκους εταιρικών ομολογιών κατά την παράγραφο 5 του 

άρθρου 37. 

 

Ομοίως, απαλλάσσεται της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης το εισόδημα από 

μισθωτή εργασία που αποκτούν αλλοδαποί αξιωματικοί και αλλοδαπό 

κατώτερο πλήρωμα, οι οποίοι είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, σε πλοία 

του Εμπορικού Ναυτικού με ελληνική σημαία, τα οποία εκτελούν αποκλειστικά 

διεθνείς πλόες.  

 

 

 

 

 

 



3. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό 
εισόδημα της παραγράφου 1 υπολογίζεται με την ακόλουθη κλίμακα: 

Εισόδημα Εισφ. Αλληλεγγύης 

0 – 12.000  0% 

12.001 - 20.000  2,20% 

20.001 - 30.000  5,00% 

30.001 - 40.000  6,50% 

40.001 - 65.000 7,50% 

65.001 - 220.000  9,00% 

>220.000  10,00% 

 

 

 

4.α) Η εισφορά προσδιορίζεται με βάση τους εκτελεστούς τίτλους είσπραξης 

που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 45 του Κώδικα Φορολογικής 

Διαδικασίας (ΚΦΔ), όπου στην περίπτωση διοικητικού προσδιορισμού φόρου, 

εμφανίζεται στην πράξη προσδιορισμού του φόρου, μαζί με το φόρο 

εισοδήματος φυσικών προσώπων κάθε φορολογικού έτους. 

β) Η προθεσμία άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 63 του 

ΚΦΔ, δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη της οφειλής που 

προκύπτει από την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων.  

 

 

5. α) Για την καταβολή του ποσού της εισφοράς εφαρμόζονται οι διατάξεις της 

καταβολής φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων της παρ. 6 του άρθρου 

67. 

β) Υπόχρεος σε καταβολή της εισφοράς είναι το φυσικό πρόσωπο στο όνομα 

του οποίου υπολογίζεται αυτή. Για τους έγγαμους, εφόσον συντρέχει 

περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 67, η οφειλή για εισφορά που αναλογεί 

στα εισοδήματά τους υπολογίζεται χωριστά και η ευθύνη της καταβολής 

βαρύνει κάθε σύζυγο. 

Σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου, οι κληρονόμοι του ευθύνονται για την 

καταβολή της εισφοράς ανάλογα με το ποσοστό της κληρονομικής τους 

μερίδας.  

 

 

6. Στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που αποκτούν οι αμειβόμενοι με 

μηνιαίο μισθό, οι συνταξιούχοι από φορείς κύριας ασφάλισης, οι αμειβόμενοι 

με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες με σχέση μίσθωσης εργασίας 

πάνω από ένα (1) έτος στον ίδιο εργοδότη ή με σχέση μίσθωσης εργασίας 



αορίστου χρόνου, οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα του Εμπορικού 

Ναυτικού που παρέχουν υπηρεσίες σε εμπορικά πλοία, με εξαίρεση τους 

αλλοδαπούς αξιωματικούς και το αλλοδαπό κατώτερο πλήρωμα, οι οποίοι 

είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, που υπηρετούν σε πλοία του 

Εμπορικού Ναυτικού με ελληνική σημαία, τα οποία εκτελούν αποκλειστικά 

διεθνείς πλόες, καθώς και με εξαίρεση τα εισοδήματα των προσώπων που 

παρουσιάζουν αναπηρίες κάθε μορφής σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό 

(80%) και άνω, διενεργείται παρακράτηση από τους εργοδότες ή από τους 

φορείς που καταβάλλουν κύριες συντάξεις έναντι της ειδικής εισφοράς 

αλληλεγγύης. Η παρακράτηση διενεργείται κατά την καταβολή και 

υπολογίζεται με συντελεστή μετά από προηγούμενη αναγωγή του μισθού ή 

της σύνταξης ή του ημερομισθίου ή της αμοιβής που ορίζεται με άλλη βάση, 

σε ετήσιο καθαρό εισόδημα που ορίζεται στην παρ. 3. Για την απόδοση των 

ποσών αυτών που παρακρατήθηκαν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 60.  

 

 

7. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων δεν αφαιρείται από το 

συνολικό εισόδημα ούτε από το φόρο εισοδήματος. 

   

 

Αρθρο 48Α. (Απαλλαγή υπό όρους των νομικών προσώπων που είναι 

φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας από τον φόρο υπεραξίας μεταβίβασης 

τίτλων συμμετοχής)  

 

1. Το εισόδημα που προκύπτει από την υπεραξία μεταβίβασης τίτλων 

συμμετοχής σε νομικό πρόσωπο που εισπράττει ένα νομικό πρόσωπο που 

είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, απαλλάσσεται από τον φόρο, εάν το 

νομικό πρόσωπο του οποίου οι τίτλοι μεταβιβάζονται πληροί τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

α) περιλαμβάνεται στους τύπους που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι Μέρος 

Α' της Οδηγίας 2011/96/Ε.Ε., όπως ισχύει, και β) είναι φορολογικός κάτοικος 

κράτους-μέλους της Ε.Ε., σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους αυτού και 

δεν θεωρείται κάτοικος τρίτου κράτους εκτός Ε.Ε. κατ' εφαρμογήν όρων 

σύμβασης περί αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί με αυτό το 

τρίτο κράτος, και 

γ) υπόκειται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής σε έναν από τους 

φόρους που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι Μέρος Β' της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ 

ή σε οποιονδήποτε άλλον φόρο αντικαταστήσει έναν από τους φόρους 

αυτούς, και 

δ) το μεταβιβάζον νομικό πρόσωπο κατέχει ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής 

τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας ή του πλήθους του μετοχικού 

κεφαλαίου ή βασικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του νομικού 

προσώπου του οποίου οι τίτλοι συμμετοχής μεταβιβάζονται, και 

ε) το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής διακρατείται τουλάχιστον είκοσι τέσσερις 



(24) μήνες.  

 

 

2. Τα εισοδήματα αυτά δεν φορολογούνται κατά τη διανομή ή κεφαλαιοποίηση 

των κερδών αυτών κατά τις διατάξεις του άρθρου 47 παράγραφος 1.  

 

 

3. Σε περίπτωση μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής κατά την παράγραφο 1, ο 

φορολογούμενος δεν μπορεί να εκπέσει τις επιχειρηματικές δαπάνες που 

συνδέονται με τη συμμετοχή αυτή.  

 

 

Αρθρο 67. Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών 

προσώπων και καταβολή του φόρου  

 

1. Ο φορολογούμενος που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του 

υποχρεούται να δηλώνει όλα τα εισοδήματά του, τα φορολογούμενα με 

οποιοδήποτε τρόπο ή απαλλασσόμενα, στη Φορολογική Διοίκηση 

ηλεκτρονικά. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η δήλωση αυτή μπορεί να 

υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση σε έγχαρτη μορφή. Ειδικά, 

φορολογούμενοι που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 5Α υποχρεούνται 

να δηλώνουν όλα τα εισοδήματά τους, που προκύπτουν στην ημεδαπή, κατά 

την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 5, ενώ για τα εισοδήματα που 

προκύπτουν στην αλλοδαπή, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 

5, και τα οποία υπόκεινται στην εναλλακτική φορολόγηση δεν υφίσταται 

υποχρέωση δήλωσής τους. Φορολογούμενοι που υπάγονται στις διατάξεις 

του άρθρου 5Β υποχρεούνται να δηλώνουν όλα τα εισοδήματά τους που 

προκύπτουν στην ημεδαπή, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 5, και τα 

εισοδήματα που προκύπτουν στην αλλοδαπή, κατά την έννοια της παρ. 2 του 

άρθρου 5, και τα οποία υπόκεινται στην εναλλακτική φορολόγηση. Δεν 

υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης οι κεκαρμένοι μοναχοί για το καθαρό 

ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται σε αυτούς κατά το χρονικό διάστημα 

που διατηρούν την ανωτέρω ιδιότητα εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει το ποσό 

των εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (9.500) ευρώ. Στην περίπτωση αυτή δεν 

εφαρμόζεται η παράγραφος 24 του άρθρου 72 του ανωτέρω νόμου. 

Ομοίως, δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης τα φυσικά πρόσωπα που 

είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής και αποκτούν εισόδημα αποκλειστικά 

από τόκους κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού 

Δημοσίου, καθώς και από τόκους εταιρικών ομολογιών της παραγράφου 5 

του άρθρου 37.  

 

 

2. Για όλα τα αυτοτελώς φορολογούμενα εισοδήματα της παραγράφου 1 

δηλώνεται και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς, κατά περίπτωση, φόρος.  

 



3. Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την 30ή Ιουνίου του αμέσως επόμενου 
φορολογικού έτους. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αποβιώσει ή 
μεταφέρει την κατοικία του στο εξωτερικό, η δήλωση υποβάλλεται από τους 
κατά περίπτωση υπόχρεους, καθ' όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους και 
συνοδεύεται από δικαιολογητικά και στοιχεία που καθορίζονται με απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών. Εξαιρετικά, τα φυσικά πρόσωπα που 
συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν 
απλογραφικά βιβλία, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από τη λήξη 
της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών 
προσώπων και νομικών οντοτήτων. 

 

 

 

4.α) Οι σύζυγοι, κατά τη διάρκεια του γάμου, υποβάλλουν κοινή δήλωση για 

τα εισοδήματά τους. Υπόχρεος για την υποβολή της κοινής δήλωσης είναι ο 

σύζυγος και για τα εισοδήματα της συζύγου του. Ο φόρος, τα τέλη και οι 

εισφορές που αναλογούν στα εισοδήματα εκάστου συζύγου βεβαιώνεται 

χωριστά και η ευθύνη της καταβολής βαρύνει κάθε σύζυγο. 

β) Η δήλωση δύναται να υποβάλλεται χωριστά, εφόσον ένας τουλάχιστον εκ 

των συζύγων το επιλέξει, με ανέκκλητη δήλωσή του για κάθε φορολογικό έτος 

μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της δήλωσης. Η επιλογή 

αυτή είναι δεσμευτική ως προς το φορολογικό έτος που αφορά και για τον 

άλλο σύζυγο. 

γ) Στις χωριστές δηλώσεις συζύγων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 

για τα εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου. 

δ) Κοινή δήλωση δύνανται να υποβάλλουν και τα πρόσωπα που έχουν 

συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Στην περίπτωση αυτή έχουν την ίδια 

φορολογική αντιμετώπιση με τους έγγαμους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. 

Υπόχρεος της υποβολής φορολογικής δήλωσης είναι το μέρος του συμφώνου 

συμβίωσης, το οποίο δηλώνεται ως υπόχρεος και για τα εισοδήματα του 

άλλου μέρους. 

ε) Στις κοινές δηλώσεις της παραγράφου αυτής οι τυχόν ζημίες του 

εισοδήματος του ενός συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης, δεν 

συμψηφίζονται με τα εισοδήματα του άλλου συζύγου ή του άλλου μέρους 

συμφώνου συμβίωσης. 

στ) Οι σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, υποβάλλουν χωριστή 

φορολογική δήλωση, ο καθένας για τα εισοδήματά του, εφόσον: 

αα) Έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση ή έχει λυθεί το σύμφωνο συμβίωσης 

κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης. Το βάρος της απόδειξης για τη 

διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή τη λύση του συμφώνου συμβίωσης φέρει 

ο φορολογούμενος. 

ββ) Ο ένας από τους δύο συζύγους ή ένα από τα δύο μέρη συμφώνου 

συμβίωσης είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική 

συμπαράσταση. 

Για τα εισοδήματα των ανήλικων τέκνων εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

άρθρου 11.  



 

 

5. Υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης είναι: 

α) στις περιπτώσεις πτώχευσης ή σχολάζουσας κληρονομίας ή επιδικίας ή 

μεσεγγύησης, κατά περίπτωση, ο σύνδικος πτώχευσης ή ο κηδεμόνας ή ο 

προσωρινός διαχειριστής ή ο μεσεγγυούχος, 

β) για τους ανήλικους ή αυτούς που έχουν υποβληθεί σε δικαστική 

συμπαράσταση, κατά περίπτωση, ο επίτροπος ή ο κηδεμόνας ή ο δικαστικός 

συμπαραστάτης, 

γ) σε περίπτωση θανάτου του φορολογούμενου, οι κληρονόμοι του για τα 

εισοδήματά του μέχρι τη χρονολογία του θανάτου του.  

 

6. Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων υπολογίζεται με βάση την 
ετήσια φορολογική δήλωση του φορολογούμενου και το ποσό της 
φορολογικής οφειλής καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 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. 
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 τρεις (3) ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, από τις 
οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός 
Ιουλίου και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα 
των μηνών Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου, από την προθεσμία υποβολής της 
δήλωσης. 
Ειδικά η καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται από δηλώσεις με 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31η Δεκεμβρίου εκάστου φορολογικού 
έτους, γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου μήνα του 
επόμενου έτους, ενώ για τις δηλώσεις αυτής της περίπτωσης που 
υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ. εμπρόθεσμα και η πράξη διοικητικού 
προσδιορισμού φόρου εκδίδεται μετά την 31η Δεκεμβρίου, η καταβολή γίνεται 
μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της 
πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου. 
Η καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται από δηλώσεις φορολογούμενων 
που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν 
απλογραφικά βιβλία, γίνεται σε δύο (2) ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, από τις 
οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 
Σεπτεμβρίου και η δεύτερη μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 
Νοεμβρίου κάθε έτους. 

 

 

 

 



 

Αρθρο 70Α. Έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα ποσοστού επί 

κεφαλαίου που εισφέρουν φυσικά πρόσωπα σε εγγεγραμμένες 

επιχειρήσεις του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων 

 

1. Σε περίπτωση που φορολογούμενος - φυσικό πρόσωπο εισφέρει κεφάλαιο 

(angel investor) σε κεφαλαιουχική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό 

Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και 

Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ποσό ίσο με το 

πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της εισφοράς του, εκπίπτει από το 

φορολογητέο εισόδημά του αναλογικά ανά κατηγορία δηλωθέντος 

εισοδήματος του φορολογικού έτους εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η 

εισφορά.  

 

 

2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται για εισφορές κεφαλαίων φυσικού προσώπου - 

επενδυτή, μέχρι του συνολικού ποσού των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) 

ευρώ ανά φορολογικό έτος, οι οποίες (εισφορές κεφαλαίων) διενεργούνται σε 

έως τρεις (3), κατά τον μέγιστο αριθμό, διαφορετικές νεοφυείς επιχειρήσεις και 

μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ανά επιχείρηση.  

 

 

3. Η εισφορά κεφαλαίου της παρ. 1 εκτελείται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικής 

καταθέσεως. Εφόσον αποδειχθεί, μετά από σχετικό έλεγχο της αρμόδιας 

φορολογικής αρχής, ότι η εισφορά του κεφαλαίου έχει γίνει με σκοπό την 

απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήματος, που ματαιώνει τον σκοπό της 

παρούσας, επιβάλλεται πρόστιμο στο φυσικό πρόσωπο ίσο με το ύψος του 

οφέλους που επιδίωξε. Για την επιβολή του προστίμου της παρούσας 

παραγράφου εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 62 του ν. 4174/2013 (Α' 170).  

 

 

4. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που συντρέχουν για τον χαρακτηρισμό του 

φορολογουμένου - φυσικού προσώπου ως επενδυτή κατά την έννοια του 

παρόντος σε νεοφυή επιχείρηση ή σε νεοφυείς επιχειρήσεις (startups 

επιχειρήσεις), ο τρόπος, ο χρόνος και τα χαρακτηριστικά της εισφοράς του 

κεφαλαίου, η διαδικασία έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα των 

φυσικών προσώπων της παρ. 1, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, 

καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του αρμοδίου 

για την έρευνα και την τεχνολογία Υπουργού και του Διοικητή της ΑΑΔΕ.  

 

 

Αρθρο 71Ζ. Κίνητρα σε επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικών 

οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα 



στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην περιφερειακή 

ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου  

 

1. Για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα 

παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα 

ηλεκτρικά οχήματα, ο φορολογικός συντελεστής κάθε κλιμακίου της παρ. 1 

του άρθρου 29 μειώνεται κατά πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες μόνο στο 

εισόδημα που αποκτάται από τη δραστηριότητα αυτήν, αρχής γενομένης από 

το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά 

κέρδη από την παραγωγή αυτήν και έως τη συμπλήρωση πέντε (5) 

κερδοφόρων φορολογικών ετών.  

 

 

2. Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες παραγωγής ηλεκτρικών 

οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα των περ. α΄, 

β΄, δ΄, ε΄ και στ΄ του άρθρου 45, ο φορολογικός συντελεστής της παρ. 1 του 

άρθρου 58 μειώνεται κατά πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες, εφόσον τα κέρδη 

αφορούν στην παραγωγή αυτή, αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος 

μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά κέρδη από την 

παραγωγή αυτή και έως τη συμπλήρωση πέντε (5) κερδοφόρων φορολογικών 

ετών.  

 

 

3. α) Κατά τον προσδιορισμό των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα 

όσον αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής 

ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα, 

οι φορολογικές αποσβέσεις των στοιχείων του ενεργητικού εκπίπτουν από: 

αα) τον κύριο των παγίων στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης σε όλες 

τις περιπτώσεις εκτός της υποπερ. Ββ΄, προσαυξημένες κατά δεκαπέντε τοις 

εκατό (15%). 

ββ) τον μισθωτή, σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά την έννοια 

του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο αυτόν, 

προσαυξημένες κατά δέκα τοις εκατό (10%). 

β) Η φορολογική απόσβεση του κόστους της επένδυσης, πλην των στοιχείων 

ενεργητικού της παρ. 3 του άρθρου 24, για τη δημιουργία μονάδας 

παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα 

ηλεκτρικά οχήματα πραγματοποιείται ισόποσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) 

ετών από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας.  

 

 

4. Η παρ. 1 του άρθρου 71Δ εφαρμόζεται για όλους τους εργαζόμενους, 

ανεξαρτήτως ηλικίας, που απασχολούνται σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικών 

οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα έως την 

έναρξη της παραγωγικής τους λειτουργίας, όπως πιστοποιείται με την έκδοση 

της άδειας λειτουργίας της μονάδας από την αρμόδια αρχή.  

 



5. Τα κίνητρα του παρόντος ισχύουν μόνον για την Περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας και την περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου.  

 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών και του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται η νομική βάση του 

Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 651 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 (L 187) 

για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την 

εσωτερική αγορά (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός – Γ.Α.Κ.) σύμφωνα με 

τα όρια και τις εντάσεις ενίσχυσης αυτού δυνάμει της οποίας χορηγούνται τα 

κίνητρα του παρόντος, οι όροι, η διάρκεια, οι προϋποθέσεις χορήγησης των 

κινήτρων, οι απαιτούμενες διαδικασίες αίτησης, αξιολόγησης, υπαγωγής, 

ελέγχου οι αρμόδιες Υπηρεσίες, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, τυχόν 

περιορισμός του ύψους της ενίσχυσης, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις 

ανάκτησης των ενισχύσεων σε περίπτωση εκ των υστέρων διαπίστωσης μη 

πλήρωσης των σχετικών προϋποθέσεων, καθώς και κάθε ζήτημα σχετικό με 

την εφαρμογή των κινήτρων του παρόντος.  

 

Αρθρο 72. Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος  

 

(49) 46. Οι διατάξεις για τη δεύτερη, την έβδομη, την όγδοη, τη δέκατη, την 
ενδέκατη, τη δωδέκατη και τη δέκατη τρίτη κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης 
με τα αντίστοιχα ποσοστά φορολογικών αποσβέσεων του πίνακα της παρ. 4 
του άρθρου 24, καθώς και οι διατάξεις του δεύτερου, πέμπτου και έκτου 
εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 24, όπως τροποποιούνται με το παρόν, 
εφαρμόζονται για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που 
αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά. Ειδικά οι διατάξεις του έκτου, έβδομου και 
όγδοου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 24, όπως τροποποιούνται με το 
παρόν, εφαρμόζονται για πάγια που αποκτώνται στα φορολογικά έτη 2020 και 
2021.  
 
 
(50) 47. Η διάταξη της περ. θ΄ του άρθρου 33 εφαρμόζεται για δαπάνες που 
πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά.  

 
(60) 49. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2020 απαλλάσσονται από την ειδική 
εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τα εισοδήματα που προβλέπονται στο 
άρθρο αυτό, με εξαίρεση τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. 
Αν το εισόδημα προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 34, η απαλλαγή της 
παρούσας παρέχεται εφόσον για τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη δεν 
έτυχε εφαρμογής ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης 
φορολογίας, σύμφωνα με τα άρθρα 30, 31, 32, 33 και 34.  

 

 



(61) 50. Για το φορολογικό έτος 2021 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά 
αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τα εισοδήματα που αποκτώνται από μισθωτή 
εργασία στον ιδιωτικό τομέα. Αν το εισόδημα προσδιορίζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 34, η απαλλαγή της παρούσας παρέχεται εφόσον για τα δύο (2) 
προηγούμενα φορολογικά έτη δεν έτυχε εφαρμογής ο εναλλακτικός τρόπος 
υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας σύμφωνα με τα άρθρα 30, 31, 32, 33 
και 34. 

Για το φορολογικό έτος 2021 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά 
αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τα εισοδήματα που αποκτώνται από αγροτικές 
ενισχύσεις και επιδοτήσεις που εισπράττονται το φορολογικό έτος 2021, αλλά 
ανάγονται στο φορολογικό έτος 2020.  

 

 

62. Οι διατάξεις του άρθρου 5Γ' έχουν εφαρμογή για τα φορολογικά έτη που 
αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά.  

 

 

63. Εξαιρετικά οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 
φορολογικών κατοίκων εξωτερικού που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν μέχρι 
και την 30η Ιουνίου 2021 θεωρούνται εμπρόθεσμες. 

Η καταβολή του φόρου για τις δηλώσεις του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον 
υποβληθούν μετά την 26η Φεβρουαρίου 2021, γίνεται μέχρι την τελευταία 
εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης διοικητικού 
προσδιορισμού φόρου. 

Τυχόν πρόστιμα και τόκοι που έχουν επιβληθεί λόγω εκπρόθεσμης υποβολής 
για δηλώσεις που υποβλήθηκαν μετά την 28η Αυγούστου 2020 ακυρώνονται. 
Οι τόκοι ή τα πρόστιμα που τυχόν έχουν εισπραχθεί συμψηφίζονται με 
βεβαιωμένες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση και στην περίπτωση που 
δεν υπάρχει οφειλή, επιστρέφονται.  

 

 

64. Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 των 
νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων του άρθρου 45, των οποίων το 
φορολογικό έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020, υποβάλλονται εμπρόθεσμα 
μέχρι την 27η Αυγούστου 2021. 

Η καταβολή του φόρου για τις δηλώσεις του προηγούμενου εδαφίου 
πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες οι δύο 
πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός 
Αυγούστου 2021 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη 
ημέρα των έξι (6) επόμενων μηνών.  

 

 



65. Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού 
έτους 2020, υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι την 27η Αυγούστου 2021. Η 
καταβολή του φόρου για τις δηλώσεις του προηγούμενου εδαφίου 
πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες οι δύο 
πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός 
Αυγούστου 2021 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη 
ημέρα των έξι (6) επόμενων μηνών. Η καταβολή του φόρου που 
προσδιορίζεται από δηλώσεις φορολογούμενων που συμμετέχουν σε νομικά 
πρόσωπα και νομικές οντότητες, που τηρούν απλογραφικά βιβλία, γίνεται σε 
έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι 
την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2021 και η καθεμία από 
τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε (5) επόμενων 
μηνών. Εφόσον η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων 
υποβληθεί μέχρι την 28η.7.2021 και ο προκύπτων οφειλόμενος φόρος 
καταβληθεί εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου 
2021, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών 
συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών έκπτωση τρία τοις εκατό (3%).  

 

 

66. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2020, πέραν των οριζόμενων στην παρ. 4 
του άρθρου 39, τα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία 
δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό 
εισόδημά του και στην περίπτωση που μέχρι τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων έχει 
κοινοποιηθεί στον μισθωτή εξώδικη καταγγελία της μίσθωσης, λόγω μη 
καταβολής του μισθώματος ή εξώδικη όχληση για την καταβολή των 
οφειλόμενων μισθωμάτων. 

Εάν έχει κοινοποιηθεί οποιοδήποτε εξώδικο του πρώτου εδαφίου, ο 
φορολογούμενος οφείλει, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021, να προσκομίσει 
διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική 
απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή αντίγραφο της αγωγής 
αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, προκειμένου να μην φορολογηθούν τα 
εισοδήματα αυτά στο φορολογικό έτος 2020. Σε περίπτωση που 
προσκομιστούν τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο, τα εν λόγω εισοδήματα 
φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν, 
κατά παρέκκλιση του άρθρου 8. Στην περίπτωση που τα οριζόμενα στο 
προηγούμενο εδάφιο δεν προσκομιστούν εντός της προβλεπόμενης 
προθεσμίας, ο φορολογούμενος οφείλει να δηλώσει τα μισθώματα αυτά με 
την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού 
έτους 2020, η οποία υποβάλλεται χωρίς τόκους και πρόστιμα μέχρι την 31η 
Δεκεμβρίου 2022. 

Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δύναται 
να ορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.  

 

 



67. Εξαιρετικά, για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών 
προσώπων φορολογικού έτους 2020, ως προθεσμία υποβολής της 
ανέγκλητης δήλωσης της περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 67 ορίζεται η 6η 
Μαΐου 2021.  

 

 

68. Ειδικά για τις αιτήσεις υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης 
εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή, οι οποίες θα υποβληθούν εντός 
του έτους 2021, κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 5Α και της παρ. 3 του 
άρθρου 5Β, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης 
ορίζεται η 31η.5.2021. Η Φορολογική Διοίκηση εξετάζει την αίτηση και εκδίδει 
απόφαση επί αυτής, το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 
μηνός Ιουνίου του ιδίου έτους.  

 

 

69. Ειδικά για τις αιτήσεις υπαγωγής στον ειδικό τρόπο φορολόγησης 
εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που 
προκύπτει στην ημεδαπή, φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη 
φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, οι οποίες θα υποβληθούν εντός του 
έτους 2021 και αφορούν σε ανάληψη υπηρεσίας ή έναρξη εργασιών ατομικής 
επιχείρησης που έλαβε χώρα μέχρι τις 31 Ιουλίου του έτους αυτού, κατ’ 
εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 5Γ, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
της σχετικής αίτησης ορίζεται η 30ή Σεπτεμβρίου 2021. Η Φορολογική 
Διοίκηση εξετάζει την αίτηση και εκδίδει απόφαση επί της αίτησης, το 
αργότερο μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 2021.  

 

 

70.α. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2020, για τα φυσικά πρόσωπα: 

(i) τα οποία ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία βάσει 
κανονιστικών πράξεων της διοίκησης, εντός του 2020 χαρακτηρίστηκε ως 
πληττόμενη, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ή 
ανεστάλη η λειτουργία της, ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος αναστολής, 

(ii) των οποίων η σύμβαση εργασίας ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό 
διάστημα εντός του έτους 2020 λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 
του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), το άρθρο 11 της από 20.3.3020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 
4683/2020 (Α΄ 83) και το άρθρο 68 του ν. 4756/2020 (Α΄ 235), 

(iii) των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης ανεστάλη κατά τη διάρκεια 
οποιουδήποτε διαστήματος εντός του 2020 με βάση το άρθρο εξηκοστό τρίτο 
της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), όπως αυτό 



τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4690/2020 (Α΄ 104), 

(iv) τα οποία εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» 
ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος εντός του 2020, σύμφωνα με το άρθρο 31 
του ν. 4690/2020 και το άρθρο 123 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), 

(v) τα οποία είναι ιδιοκτήτες ακινήτων, που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα εντός 
του 2020, για το οποίο έχει υποβληθεί έστω και μία εγκεκριμένη δήλωση 
COVID-19, κατόπιν σχετικής επεξεργασίας από την ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το 
άρθρο δεύτερο της από 20.3.2020 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020, όπως διαμορφώθηκε με την 
παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4753/2020 (Α΄ 227) και την παρ. 2 του άρθρου 
13 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), όπως ισχύουν μετά και την τροποποίησή τους 
με το άρθρο 54 του ν. 4758/2020 (Α΄ 242), όταν προκύπτει διαφορά μεταξύ 
του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος κατά την παρ. 1 του άρθρου 
30, δεν εφαρμόζεται το άρθρο 31, εφόσον σωρευτικά: 

(αα) τουλάχιστον σε ένα από τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη δεν 
έτυχε εφαρμογής ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης 
φορολογίας σύμφωνα με τα άρθρα 30, 31, 32, 33, 34, 

(ββ) δεν υπήρξε αύξηση των αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών του 
άρθρου 31 του φορολογικού έτους 2020 σε σχέση με το φορολογικό έτος 
2019 και 

(γγ) σε περίπτωση δαπάνης απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του άρθρου 
32, η εν λόγω δαπάνη δικαιολογείται από τα αναγραφόμενα στη δήλωση 
χρηματικά ποσά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 
4172/2013. 

β. Μη θιγομένου του άρθρου 32, αν το εισόδημα των φορολογούμενων της 
περ. α΄ και για τα δυο προηγούμενα φορολογικά έτη, προσδιορίστηκε κατόπιν 
εφαρμογής του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας, 
σύμφωνα με τα άρθρα 30, 31, 32, 33, 34 και για το φορολογικό έτος 2020 
προκύπτει προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, ως δαπάνη του άρθρου 31 για 
το φορολογικό έτος 2020, λαμβάνεται υπόψη το μικρότερο ποσό 
αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών του άρθρου 31 μεταξύ των 
φορολογικών ετών 2018, 2019 και 2020, εφόσον δεν υπήρξε αύξηση των 
αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών του άρθρου 31 του φορολογικού 
έτους 2020 σε σχέση με το φορολογικό έτος 2019. 

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται ο χρόνος κατά τον οποίο 
λαμβάνονται υπόψη οι εγκεκριμένες δηλώσεις COVID 19, καθώς και κάθε 
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.  

 

 

71.α. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2020, κατά παρέκκλιση της περ. β΄ της 
παρ. 6 του άρθρου 15, εφαρμόζονται τα εξής: 



Το απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής 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 περιλαμβάνονται 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 
εξαρτώμενο τέκνο, εφόσον καταβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. 

Στην περίπτωση που το δηλωθέν ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα 
πληρωμής υπολείπεται του απαιτούμενου ποσού δαπανών, ο φόρος που 
προκύπτει κατά την εφαρμογή της κλίμακας της παρ. 1 προσαυξάνεται 
σύμφωνα με τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(i) Σε περίπτωση που το δηλωθέν ποσό με ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι 
υψηλότερο του 20% του πραγματικού εισοδήματος που προέρχεται από 
μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα, ο φόρος που 
προκύπτει κατά την εφαρμογή της κλίμακας της παρ. 1 προσαυξάνεται κατά 
το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και 
του δηλωθέντος ποσού δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, 
πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή έντεκα τοις εκατό (11%). 

(ii) Σε περίπτωση που το δηλωθέν ποσό με ηλεκτρονικές συναλλαγές 
υπολείπεται του 20% του πραγματικού εισοδήματος που προέρχεται από 
μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα, ο φόρος που 
προκύπτει κατά την εφαρμογή της κλίμακας της παρ. 1 προσαυξάνεται κατά 
το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του είκοσι τοις εκατό 
(20%) του πραγματικού εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία, 
συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα και του δηλωθέντος ποσού 
δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, πολλαπλασιαζόμενη με 
συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό (22%) και, επιπροσθέτως, κατά το ποσό 
που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου ποσού 
δαπανών και του είκοσι τοις εκατό (20%) του πραγματικού εισοδήματος που 
προέρχεται από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική 
δραστηριότητα, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή έντεκα τοις εκατό (11%). 
Σε κάθε περίπτωση, η προσαύξηση του φόρου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του 
δηλωθέντος ποσού δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, 
πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό (22%). 

Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή της κλίμακας της παρ. 1 
παραμένει αμετάβλητος και δεν προσαυξάνεται για τις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

i) Για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, η 
οποία, σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν για τον 
προσδιορισμό των πληττόμενων επιχειρήσεων από την εξάπλωση της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, θεωρήθηκε ως πληττόμενη για 
οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του έτους 2020. 

ii) Για τα φυσικά πρόσωπα των οποίων η σύμβαση εργασίας ανεστάλη για 
οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του έτους 2020 λόγω των μέτρων για 
την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19, σύμφωνα με το 



άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), το άρθρο 
11 της από 20.3.3020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) και το άρθρο 68 του ν. 
4756/2020 (Α΄ 235). 

iii) Για τα φυσικά πρόσωπα των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης ανεστάλη 
κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε διαστήματος εντός του 2020 με βάση το 
άρθρο εξηκοστό τρίτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), όπως 
αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την από 1.5.2020 Πράξη 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4690/2020 
(Α΄ 104). 

iv) Για τα φυσικά πρόσωπα τα οποία εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης 
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος εντός του 2020, 
σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4690/2020 και το άρθρο 123 του ν. 
4714/2020 (Α΄148), όπως τα πρόσωπα αυτά θα αποσταλούν στη Φορολογική 
Διοίκηση από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

v) Για τα φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι ιδιοκτήτες ακινήτων, που έλαβαν 
μειωμένο μίσθωμα εντός του 2020, για το οποίο έχει υποβληθεί έστω και μία 
εγκεκριμένη δήλωση COVID-19, κατόπιν σχετικής επεξεργασίας από την 
ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο της από 20.3.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 
4683/2020, όπως διαμορφώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 
4753/2020 (Α' 227) και την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), 
όπως ισχύουν μετά και την τροποποίησή τους με το άρθρο 54 του ν. 
4758/2020 (Α΄ 242). 

vi) Για φορολογούμενους που είχαν συμπληρώσει το εξηκοστό (60ό) έτος της 
ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου 2019. 

β. Τα οριζόμενα στην περ. α΄ εφαρμόζονται αναλόγως για τα εισοδήματα από 
ακίνητη περιουσία που φορολογούνται σύμφωνα με την κλίμακα της παρ. 4 
του άρθρου 40. 

 

 


