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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 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.

3. α) Εναλλακτικά, αντί της διαδικασίας της παρ. 2, η επιχείρηση, συγχρόνως
με την υποβολή της φορολογικής της δήλωσης, μπορεί να υποβάλει στη
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, συνοδευόμενα από έκθεση
ελέγχου για την πραγματοποίηση των δαπανών και το ύψος αυτών, η οποία
υπογράφεται από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή ή/και ελεγκτική εταιρεία που είναι
εγγεγραμμένος/η στο Δημόσιο Μητρώο με την αντίστοιχη ασφαλιστική
κάλυψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 14 και 37 του ν. 4449/2017,
μετά από τη διενέργεια σχετικού ελέγχου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Χ.Π.Α.) και τη φορολογική νομοθεσία.
β) Στην περίπτωση αυτή η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
προβαίνει σε έλεγχο επί του φυσικού αντικειμένου, ήτοι ελέγχει εάν οι
πραγματοποιηθείσες δαπάνες αφορούν σε δραστηριότητες έρευνας και
τεχνολογίας. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των δαπανών, σύμφωνα με τη
διαδικασία της παρούσας, διενεργούνται από την αρμόδια Υπηρεσία μέσα σε
χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Μετά από την άπρακτη παρέλευση της εν
λόγω προθεσμίας θεωρείται ότι οι σχετικές δαπάνες έχουν εγκριθεί.

γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Λογιστικής
Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛ.Τ.Ε.), καθορίζεται το ελεγκτικό πλαίσιο
(Διεθνή Πρότυπα), βάσει του οποίου διενεργούνται οι έλεγχοι από τους
ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή/και τις ελεγκτικές εταιρείες, σύμφωνα με τον ν.
4449/2017, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και η διαδικασία ελέγχου
από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Η διενέργεια του ελέγχου
των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας από ορκωτούς
ελεγκτές λογιστές ή/και ελεγκτικές εταιρείες, όπως ορίζεται στο παρόν,
θεωρείται υποχρεωτικός έλεγχος. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή/και
ελεγκτικές εταιρείες, που διενεργούν τον εν λόγω έλεγχο, εφαρμόζουν
αναλογικά τις διατάξεις περί απαγόρευσης παροχής μη ελεγκτικών
υπηρεσιών που ισχύουν για τη διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου οντοτήτων
δημοσίου συμφέροντος, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό ΕΕ 537/2014
και τον ν. 4449/2017, όπως ισχύουν για τις οντότητες μη δημοσίου
συμφέροντος.
δ) Οι εκθέσεις ελέγχου της παρ. 3.α υπόκεινται σε δειγματοληπτικό έλεγχο
που διενεργείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ο δειγματοληπτικός αυτός έλεγχος
διενεργείται σε ετήσια βάση και αφορά κατ' ελάχιστον στο πέντε τοις εκατό
(5%) των κατατεθειμένων εκθέσεων ελέγχου. Αν κατά τον ως άνω
δειγματοληπτικό έλεγχο διαπιστώνονται παραβάσεις των διατάξεων, ως προς
την ακρίβεια και την πληρότητα της έκθεσης από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή/και την ελεγκτική εταιρεία, η υπόθεση διαβιβάζεται στην Ε.Λ.Τ.Ε. για
περαιτέρω έλεγχο και την επιβολή κυρώσεων της παρ. 10 του άρθρου 35 του
ν. 4449/2017.

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

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 5%
ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ.
Μηχανήματα, εξοπλισμός εκτός Η/Υ και λογισμικού

10%

Μέσα μεταφοράς ατόμων εκτός από τα μέσα μεταφοράς
16%
μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ.
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
25%
50 γρ. CO2/χλμ.
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
40%
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.

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.

5. Οι τράπεζες μπορούν να εκπίπτουν προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων σε
ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί του ποσού του ετήσιου μέσου όρου των
πραγματικών χορηγήσεων, όπως αυτό προκύπτει από τις μηνιαίες λογιστικές
καταστάσεις τους. Τέτοιες χορηγήσεις συνιστούν οι απαιτήσεις κεφαλαίου και
οι απαιτήσεις των εγγεγραμμένων τόκων, όχι όμως και επισφαλών ή μη
εισπράξιμων τόκων των επισφαλών απαιτήσεων ή απαιτήσεων μη
παραγωγικών, τους οποίους οι τράπεζες δικαιούνται να μην εμφανίζουν ή
εγγράφουν στα βιβλία τους, υποχρεούμενες να αποδεικνύουν ότι πρόκειται
για τέτοιους τόκους, καθώς και η κάλυψη στο σύνολό του ή εν μέρει
ομολογιακού δανείου ιδιωτικών επιχειρήσεων ή η απόκτηση μετοχών κατά τη
σύσταση ανώνυμης εταιρείας ή αύξηση του κεφαλαίου της, για το χρονικό
διάστημα κατά το οποίο οι τίτλοι των ομολογιών ή μετοχών παραμένουν στο
χαρτοφυλάκιο της τράπεζας. Στις χορηγήσεις αυτές δεν περιλαμβάνονται τα
δάνεια γενικά προς το Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα

δάνεια γενικά για τα οποία δόθηκε εγγύηση του Δημοσίου και οι καταθέσεις σε
άλλες τράπεζες. Πέρα από το ποσοστό έκπτωσης που προβλέπεται στο
προηγούμενο εδάφιο οι τράπεζες μπορούν να εκπίπτουν από το εισόδημά
τους, για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων της χρήσης πρόσθετες
ειδικές κατά περίπτωση προβλέψεις για την απόσβεση απαιτήσεων κατά
πελατών τους, για τις οποίες έχει διακοπεί ο λογισμός τόκων.

6. Οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης μπορούν να εκπίπτουν προβλέψεις
επισφαλών απαιτήσεων σε ποσοστό μέχρι δύο τοις εκατό (2%) επί του
συνολικού ύψους μισθωμάτων, τα οποία προκύπτουν από τις συμβάσεις
χρηματοδοτικής μίσθωσης, που έχουν συναφθεί μέσα στη διάρκεια του
φορολογικού έτους. Το ποσό αυτό της πρόβλεψης για κάθε φορολογικό έτος,
συναθροιζόμενο με το ποσό της πρόβλεψης, η οποία διενεργήθηκε σε
προγενέστερα φορολογικά έτη και εμφανίζεται στα τηρούμενα βιβλία της
επιχείρησης, δεν μπορεί να υπερβεί το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

7. Οι εταιρείες παρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring)
μπορούν να εκπίπτουν μέχρι ενάμιση τοις εκατό (1,5%) επί του μέσου ετήσιου
ύψους των ποσών που ο φορέας έχει προεξοφλήσει έναντι απαιτήσεων που
έχει αναλάβει να εισπράξει από εξαγωγική δραστηριότητα χωρίς δικαίωμα
αναγωγής, καθώς και μέχρι ένα τοις εκατό (1%) επί του μέσου ετήσιου ύψους
των ποσών των προεξοφλήσεων έναντι απαιτήσεων με δικαίωμα αναγωγής.

8. Στις επιχειρήσεις επαγγελματιών πρακτόρων παιχνιδιών πρόγνωσης της
εταιρείας «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.»
(Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.) παρέχεται η δυνατότητα έκπτωσης για τις
πραγματοποιούμενες πωλήσεις τους, ποσοστού με κλίμακα ενάμισι τοις εκατό
(1,5%) για αξίες μέχρι 500.000 ευρώ και ένα τοις εκατό (1%) για αξίες από
500.001 έως 1.000.000 ευρώ, ως ποσό πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων.
Για τον υπολογισμό της ως άνω έκπτωσης δεν προσμετρώνται οι
πραγματοποιούμενες πωλήσεις από τυχερά παίγνια μέσω
παιγνιομηχανημάτων που αδειοδοτήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 39 του
ν. 4002/2011 (Α΄ 180).

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 66. Κανόνες για τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες
1. Ως Ελεγχόμενη Αλλοδαπή Εταιρεία νοείται το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο
ή η αλλοδαπή νομική οντότητα ή η μόνιμη εγκατάσταση στην αλλοδαπή, τα
κέρδη της οποίας δεν φορολογούνται ή απαλλάσσονται του φόρου στην
ημεδαπή, όταν συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
(α) στην περίπτωση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, ο
φορολογούμενος μόνος του ή από κοινού με τις συνδεδεμένες με αυτόν
επιχειρήσεις, κατέχει άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε ποσοστό άνω του
πενήντα τοις εκατό (50%) των δικαιωμάτων ψήφου ή έχει την άμεση ή έμμεση
κυριότητα επί ποσοστού άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) του κεφαλαίου ή
δικαιούται να εισπράττει ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) των
κερδών του εν λόγω νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας,
(β) ο πραγματικός εταιρικός φόρος που έχει καταβάλει για τα κέρδη του το
νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα ή η μόνιμη εγκατάσταση στην
αλλοδαπή, είναι μικρότερος από τη διαφορά μεταξύ του φόρου που θα
οφειλόταν από το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα ή τη μόνιμη

εγκατάσταση, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, αν ήταν φορολογικός
κάτοικος ή διατηρούσε μόνιμη εγκατάσταση σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΚΦΕ
στην Ελλάδα και του πραγματικού εταιρικού φόρου που έχει καταβάλει για τα
κέρδη του το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα ή η μόνιμη εγκατάσταση.
Για τον υπολογισμό της διαφοράς της παρούσας, η μόνιμη εγκατάσταση μίας
ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας που δεν υπόκειται σε φόρο ή
απαλλάσσεται του φόρου στη χώρα της ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας δεν
λαμβάνεται υπόψη. Ο φόρος που θα οφειλόταν στην ημεδαπή υπολογίζεται
σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία,
(γ) άνω του τριάντα τοις εκατό (30%) του καθαρού εισοδήματος προ φόρων
που πραγματοποιεί το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα ή η μόνιμη
εγκατάσταση στην αλλοδαπή, εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις
κατηγορίες που ορίζονται στην παράγραφο 3.

2. Για την εφαρμογή του παρόντος ως συνδεδεμένη επιχείρηση νοείται:
(α) νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στην οποία ο φορολογούμενος
κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχή στο κεφάλαιο ή
δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) και
άνω,
(β) φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που κατέχει, άμεσα ή
έμμεσα, δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχή στο κεφάλαιο ή δικαίωμα
συμμετοχής στα κέρδη ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) και άνω σε
έναν φορολογούμενο.
Αν ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή μια νομική οντότητα κατέχει, άμεσα ή
έμμεσα, δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχή στο κεφάλαιο ή δικαίωμα
συμμετοχής στα κέρδη ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) και άνω σε
έναν φορολογούμενο και σε ένα ή περισσότερα νομικά πρόσωπα ή νομικές
οντότητες, όλα τα σχετικά νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες,
περιλαμβανομένου του φορολογουμένου, θεωρούνται επίσης συνδεδεμένες
επιχειρήσεις.

3. Στο φορολογητέο εισόδημα του φορολογουμένου περιλαμβάνεται το μη
διανεμηθέν εισόδημα της ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας, που προκύπτει
από τις εξής κατηγορίες εισοδήματος:
α) τόκοι ή οποιοδήποτε άλλο εισόδημα που παράγεται από
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία,
β) δικαιώματα ή οποιοδήποτε άλλο εισόδημα που παράγεται από πνευματική
ιδιοκτησία,
γ) μερίσματα και εισόδημα από την εκποίηση μετοχών,
δ) εισόδημα από χρηματοδοτική μίσθωση,
ε) εισόδημα από ασφαλιστικές, τραπεζικές και άλλες χρηματοοικονομικές
δραστηριότητες,
στ) εισόδημα από εταιρείες τιμολόγησης που αποκομίζουν έσοδα από
πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών και υπηρεσιών που αγοράζονται και

πωλούνται σε συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις και δεν προσθέτουν καμία
ή προσθέτουν ελάχιστη οικονομική αξία.

4. (α) Το εισόδημα που περιλαμβάνεται στη φορολογητέα βάση υπολογίζεται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και με το φορολογικό
συντελεστή που ισχύει για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα των
φυσικών προσώπων, σύμφωνα με το Δεύτερο Μέρος ή με το φορολογικό
συντελεστή που ισχύει για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα των
νομικών προσώπων ή νομικών, οντοτήτων, σύμφωνα με το Τρίτο Μέρος,
κατά περίπτωση.
(β) Το εισόδημα περιλαμβάνεται σε εκείνο το φορολογικό έτος του
φορολογουμένου, στη διάρκεια του οποίου λήγει το φορολογικό έτος του
νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας και υπολογίζεται κατ' αναλογία
προς τη συμμετοχή του φορολογουμένου στο νομικό πρόσωπο ή τη νομική
οντότητα.
(γ) Αν το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα ή η μόνιμη εγκατάσταση
πραγματοποιούν σε ένα φορολογικό έτος ζημίες, αυτές δεν περιλαμβάνονται
στη φορολογητέα βάση του φορολογουμένου, αλλά συμψηφίζονται με
μελλοντικά κέρδη, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 4
του άρθρου 27.

5. Όταν το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα διανέμει κέρδη ή, σε
περίπτωση μόνιμης εγκατάστασης, αποδίδει κέρδη στον φορολογούμενο, τα
οποία περιλαμβάνονται στο φορολογητέο εισόδημα του τελευταίου, τα ποσά
του εισοδήματος που είχαν περιληφθεί σε προηγούμενο φορολογικό έτος στη
φορολογητέα βάση σύμφωνα με την παράγραφο 3 αφαιρούνται από τη
φορολογητέα βάση κατά τον υπολογισμό του ύψους του οφειλόμενου φόρου
επί των διανεμομένων κερδών.

6. Σε περίπτωση εκποίησης των συμμετοχών του φορολογουμένου στο
αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή της δραστηριότητας της
μόνιμης εγκατάστασης στην αλλοδαπή, κατά τον υπολογισμό του ύψους του
οφειλόμενου φόρου, αφαιρείται από τη φορολογητέα βάση το μέρος εκείνο
που έχει ήδη φορολογηθεί σε προηγούμενα φορολογικά έτη με βάση τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου.

7. Ο φόρος αλλοδαπής που έχει καταβάλει το νομικό πρόσωπο ή νομική
οντότητα ή η μόνιμη εγκατάσταση, καθώς και οι συνδεδεμένες εταιρείες σε
περίπτωση έμμεσης συμμετοχής, μειώνει τη φορολογική υποχρέωση του
φορολογουμένου. Η μείωση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του
φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα.

8. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται όταν η ελεγχόμενη αλλοδαπή
εταιρεία, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1, ασκεί ουσιαστική οικονομική
δραστηριότητα που υποστηρίζεται από προσωπικό, εξοπλισμό, περιουσιακά
στοιχεία και εγκαταστάσεις, όπως αποδεικνύεται από συναφή πραγματικά
στοιχεία και περιστάσεις. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται όταν η
ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία έχει φορολογική κατοικία ή μόνιμη
εγκατάσταση σε τρίτη χώρα η οποία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της
συμφωνίας για τον ΕΟΧ.

Αρθρο 66Α. Φορολόγηση κατά την έξοδο
1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου δίδονται οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) «φορολογούμενος»: το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα που έχει τη
φορολογική του κατοικία στην ημεδαπή και υπόκειται σε φόρο εισοδήματος
νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, καθώς και οι μόνιμες
εγκαταστάσεις που είναι εγκατεστημένες στην ημεδαπή,
β) «αγοραία αξία»: το ποσό έναντι του οποίου μπορεί να ανταλλαγεί ένα
περιουσιακό στοιχείο ή να διακανονιστούν αμοιβαίες υποχρεώσεις μεταξύ
εθελουσίως ενεργούντων μη συνδεδεμένων προσώπων σε απευθείας
συναλλαγή,
γ) «συνδεδεμένα πρόσωπα»: τα πρόσωπα ή οι οντότητες που πληρούν τις
προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 66 του παρόντος Κώδικα,
δ) «αξία για φορολογικούς σκοπούς»: η αξία του περιουσιακού στοιχείου,
όπως αυτή προκύπτει με βάση τις αρχές και τους κανόνες της φορολογικής
νομοθεσίας κατά τον χρόνο της εξόδου,
ε) «περιουσιακά στοιχεία»: οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία επί των
οποίων ο φορολογούμενος ασκεί έλεγχο και από τα οποία αναμένει
μελλοντικά οικονομικά οφέλη.
στ) «μεταφορά περιουσιακών στοιχείων»: η πράξη με την οποία ένα κράτοςμέλος χάνει το δικαίωμα φορολόγησης των μεταφερόμενων περιουσιακών
στοιχείων, παρότι τα περιουσιακά στοιχεία παραμένουν υπό τη νομική ή την
οικονομική κυριότητα του ίδιου φορολογούμενου,
ζ) «μεταφορά της φορολογικής κατοικίας από την Ελλάδα»: η πράξη με την
οποία ένας φορολογούμενος παύει να είναι κάτοικος για φορολογικούς
σκοπούς στην ημεδαπή και αποκτά φορολογική κατοικία σε άλλο κράτος
μέλος ή σε τρίτη χώρα,
η) «μεταφορά της δραστηριότητας που ασκείται μέσω μόνιμης εγκατάστασης
στην Ελλάδα»: η πράξη με την οποία ένας φορολογούμενος παύει να έχει
φορολογητέα παρουσία στην ημεδαπή, και ταυτόχρονα αποκτά φορολογητέα
παρουσία σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, χωρίς να καθίσταται
κάτοικος για φορολογικούς σκοπούς στο εν λόγω κράτος-μέλος ή στην τρίτη

χώρα,
θ) «απώλεια του δικαιώματος φορολόγησης της Ελλάδας»: η μη απεικόνιση
για λογιστικούς σκοπούς του μεταφερόμενου περιουσιακού στοιχείου μαζί με
τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του φορολογούμενου στην ημεδαπή, γεγονός
που συνεπάγεται ότι η Ελλάδα δεν έχει πλέον το δικαίωμα να φορολογήσει το
εν λόγω περιουσιακό στοιχείο.

2. Φορολογούμενος υπόκειται σε φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα επί ποσού
που ισούται με την αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων που μεταφέρει,
κατά τη στιγμή της εξόδου αυτών, μείον την αξία τους για φορολογικούς
σκοπούς, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων από την έδρα του στην ημεδαπή στη
μόνιμη εγκατάστασή του σε άλλο κράτος-μέλος, ή σε τρίτη χώρα, εφόσον η
Ελλάδα παύει να έχει δικαίωμα φορολόγησης των μεταφερομένων
περιουσιακών στοιχείων, εξαιτίας της μεταφοράς,
β) μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων από τη μόνιμη εγκατάστασή του στην
ημεδαπή στην έδρα του ή σε άλλη μόνιμη εγκατάσταση σε άλλο κράτοςμέλος, ή σε τρίτη χώρα, εφόσον η Ελλάδα παύει να έχει δικαίωμα
φορολόγησης των μεταφερομένων περιουσιακών στοιχείων, εξαιτίας της
μεταφοράς,
γ) μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας του από την Ελλάδα σε άλλο κράτοςμέλος, ή σε τρίτη χώρα, εκτός από εκείνα τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία
παραμένουν ουσιωδώς συνδεδεμένα με μόνιμη εγκατάσταση στην ημεδαπή,
δ) μεταφοράς της δραστηριότητας που ασκεί η μόνιμη εγκατάστασή του, από
την Ελλάδα σε άλλο κράτος-μέλος, ή σε τρίτη χώρα, εφόσον η Ελλάδα παύει
να έχει δικαίωμα φορολόγησης των μεταφερομένων περιουσιακών στοιχείων,
εξαιτίας της μεταφοράς.
Ο φόρος υπολογίζεται με τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή του άρθρου 58
κατά το φορολογικό έτος της εξόδου.

3. Ο φόρος που οφείλεται αποδίδεται στο Δημόσιο με δήλωση, η οποία
συνιστά άμεσο προσδιορισμό του φόρου. Η δήλωση υποβάλλεται τρείς (3)
εργάσιμες ημέρες πριν από την επέλευση των γεγονότων της παρ. 2 και ο
φόρος καταβάλλεται εφάπαξ, με την υποβολή της δήλωσης, με την επιφύλαξη
της παρ. 4. Με την καταβολή του φόρου εξαντλείται κάθε φορολογική
υποχρέωση από τον φόρο εισοδήματος του φορολογούμενου, των εταίρων,
των μετόχων και των μελών για τα ποσά που προβλέπονται στην παρ. 2.

4. Αντί της εφάπαξ καταβολής, ο φορολογούμενος έχει το δικαίωμα να
καταβάλει τον φόρο σε πέντε (5) ισόποσες ετήσιες άτοκες δόσεις, σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων από την έδρα του στην ημεδαπή στη
μόνιμη εγκατάστασή του σε άλλο κράτος-μέλος ή σε τρίτη χώρα που είναι

συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο
(ΕΟΧ) της 19ης.7.2016 (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L
193/9),
β) μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων από τη μόνιμη εγκατάστασή του στην
ημεδαπή στην έδρα του ή σε άλλη μόνιμη εγκατάσταση σε άλλο κράτος-μέλος
ή σε τρίτη χώρα που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία για τον ΕΟΧ,
γ) μεταφοράς της φορολογικής του κατοικίας σε άλλο κράτος-μέλος ή σε τρίτη
χώρα που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία για τον ΕΟΧ,
δ) μεταφοράς της δραστηριότητας που ασκεί η μόνιμη εγκατάστασή του από
την ημεδαπή σε άλλο κράτος-μέλος ή σε τρίτη χώρα που είναι συμβαλλόμενο
μέρος στη συμφωνία για τον ΕΟΧ.
Η παρούσα παράγραφος ισχύει για τρίτες χώρες που είναι συμβαλλόμενα
μέρη της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, εφόσον έχουν συνάψει συμφωνία με την
Ελλάδα ή με την Ένωση περί αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη
φορολογικών απαιτήσεων, ισοδύναμη με την αμοιβαία συνδρομή που
προβλέπεται στην Οδηγία 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου.
Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης της παρ. 3 και οι
υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των τεσσάρων (4) επόμενων
ετών από το έτος υποβολής της δήλωσης.
Για την τμηματική καταβολή του φόρου του παρόντος ισχύουν αποκλειστικά
τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, μη εφαρμοζόμενης οποιασδήποτε άλλης
γενικής ή ειδικής διάταξης για τη διευκόλυνση ή τη ρύθμιση τμηματικής
καταβολής οφειλών ή τη χορήγηση διοικητικής αναστολής.
Εάν υπάρχει αποδεδειγμένος και πραγματικός κίνδυνος απώλειας του φόρου
που προσδιορίστηκε, η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να απαιτήσει εγγύηση
ως όρο για την καταβολή του φόρου σε δόσεις.

5. Η δυνατότητα καταβολής σε δόσεις της παρ. 4 αίρεται και το σύνολο του
φόρου που δεν έχει καταβληθεί καταβάλλεται εφάπαξ κατά τα οριζόμενα στην
παρ. 6, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν τα μεταφερθέντα περιουσιακά στοιχεία ή η δραστηριότητα που ασκεί η
μόνιμη εγκατάσταση του φορολογουμένου πωλούνται ή διατίθενται κατ’ άλλον
τρόπο,
β) όταν τα μεταφερθέντα περιουσιακά στοιχεία του φορολογούμενου
μεταφέρονται ακολούθως σε τρίτη χώρα,
γ) όταν η φορολογική κατοικία ή η δραστηριότητα που ασκεί η μόνιμη
εγκατάσταση του φορολογουμένου μεταφέρεται ακολούθως σε τρίτη χώρα,
δ) όταν ο φορολογούμενος πτωχεύει ή τίθεται υπό εκκαθάριση,
ε) όταν ο φορολογούμενος δεν καταβάλλει μια δόση εντός τριμήνου από τη
λήξη της προθεσμίας καταβολής της.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης εντός τριμήνου από τη λήξη
της προθεσμίας καταβολής της, υπολογίζονται τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής.
Οι περ. β) και γ) δεν εφαρμόζονται για τρίτες χώρες που είναι συμβαλλόμενα
μέρη της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, εάν έχουν συνάψει συμφωνία με την
Ελλάδα ή με την Ένωση περί αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη

φορολογικών απαιτήσεων, ισοδύναμη με την αμοιβαία συνδρομή που
προβλέπεται στην Οδηγία 2010/24/ΕΕ.

6. α) Στις περ. α) έως και δ) της παρ. 5, ο φορολογούμενος υποβάλλει στη
Φορολογική Διοίκηση σχετική γνωστοποίηση εντός τριών (3) εργάσιμων
ημερών από την επέλευσή τους και ταυτόχρονα καταβάλλει το σύνολο του
φόρου που δεν έχει καταβληθεί.
β) Στην περ. ε), το σύνολο του φόρου που δεν έχει καταβληθεί, καταβάλλεται
την επομένη ημέρα από την πάροδο του τριμήνου.

7. Σε περίπτωση κατά την οποία η μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων ή η
μεταφορά της φορολογικής κατοικίας ή της δραστηριότητας που ασκεί η
μόνιμη εγκατάσταση πραγματοποιείται προς την ημεδαπή, ως αξία εκκίνησης
(τιμή κτήσης) των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων για φορολογικούς
σκοπούς λαμβάνεται η αξία που έχει οριστεί από το κράτος-μέλος του
φορολογουμένου ή της μόνιμης εγκατάστασης, εκτός εάν αυτή δεν
αντικατοπτρίζει την αγοραία αξία.

8. Το άρθρο αυτό δεν εφαρμόζεται επί μεταφορών περιουσιακών στοιχείων
που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση τίτλων ή περιουσιακών στοιχείων που
μεταφέρονται για την παροχή εμπράγματης ασφάλειας ή όταν η μεταφορά
περιουσιακών στοιχείων πραγματοποιείται για την κάλυψη κεφαλαιακών
απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας ή για σκοπούς της διαχείρισης
ρευστότητας, υπό την προϋπόθεση ότι τα περιουσιακά στοιχεία πρόκειται να
επανέλθουν στην ημεδαπή εντός περιόδου δώδεκα (12) μηνών. Στην
περίπτωση αυτή, υποβάλλεται μηδενική δήλωση με βάση τα οριζόμενα στην
παρ. 3 και η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να απαιτήσει κατά τον χρόνο
μεταφοράς των περιουσιακών στοιχείων την κατάθεση ισόποσης με το ποσό
του φόρου, που θα οφειλόταν από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου,
εγγυητικής επιστολής. Φόρος που έχει καταβληθεί παρά τα προβλεπόμενα
στο παρόν, επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθείς.
Αν τα περιουσιακά στοιχεία δεν επανέλθουν στην ημεδαπή εντός της ως άνω
περιόδου των δώδεκα (12) μηνών, υπολογίζεται τόκος εκπρόθεσμης
καταβολής για το σύνολο του οφειλόμενου φόρου, από την ημερομηνία
υποβολής της δήλωσης που προβλέπεται στην παρούσα.

9. Η εξακρίβωση της αγοραίας αξίας των μεταφερόμενων περιουσιακών
στοιχείων από την Ελλάδα προς άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα διενεργείται
με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
α) Με τη σύνταξη έκθεσης αποτίμησης από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές ή
ελεγκτική εταιρεία ή, κατά περίπτωση, από δύο ανεξάρτητους
πιστοποιημένους εκτιμητές. Επιτρέπεται η πρόσληψη από τους ελεγκτές ή

τους πιστοποιημένους εκτιμητές ειδικών εκτιμητών, ημεδαπών ή αλλοδαπών,
για την εκτίμηση περιουσιακών στοιχείων που απαιτούν εξειδικευμένες
γνώσεις ή διεθνή εμπειρία. Τα πρόσωπα που προβαίνουν στην αποτίμηση ως
εκτιμητές ή ειδικοί εκτιμητές δεν πρέπει να είναι:
αα) μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας,
αβ) πρόσωπα που διατηρούν επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με
την εταιρεία,
αγ) συγγενείς με τα πρόσωπα αυτά μέχρι δεύτερου βαθμού ή σύζυγοι αυτών.
Επιπλέον, για τους ορκωτούς ελεγκτές και για τις ελεγκτικές εταιρείες, των
οποίων είναι μέλη, δεν πρέπει να συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα, που
θα απέκλειαν τη διενέργεια τακτικού ελέγχου από τα πρόσωπα αυτά, ούτε τα
τελευταία θα πρέπει να έχουν αναλάβει τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας ή
συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν.
4308/2014 κατά την τελευταία τριετία.
Η έκθεση αποτίμησης πρέπει να περιέχει την περιγραφή κάθε περιουσιακού
στοιχείου που εμπίπτει στην παρούσα, να αναφέρει τις μεθόδους αποτίμησης
που εφαρμόστηκαν και να εκφέρει την άποψη ότι η αγοραία αξία πληροί την
αρχή των ίσων αποστάσεων. Σε περίπτωση που η αποτίμηση καταλήγει σε
εύρος τιμών, η έκθεση οφείλει να υποδεικνύει μια τελική τιμή.
β) Με βάση την αξία των μεταφερόμενων περιουσιακών στοιχείων, όπως
αυτή απεικονίζεται για λογιστικούς σκοπούς στα λογιστικά αρχεία του
φορολογουμένου, εφόσον η επιμέτρηση των στοιχείων αυτών διενεργείται
στην εύλογη αξία.
γ) Με βάση την αξία των μεταφερόμενων περιουσιακών στοιχείων, όπως αυτή
προσδιορίζεται για σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 21 του ν. 4174/2013.

10. Με αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης καταβολής του φόρου
κατά την έξοδο, οι περιπτώσεις που η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να απαιτεί
εγγυητική επιστολή κατά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 και της παρ. 8, το
ύψος, και οι περιπτώσεις κατάπτωσης και αποδέσμευσης αυτής, η διαδικασία
για την προσωρινή απαλλαγή από την καταβολή του φόρου κατά την έξοδο,
καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

Αρθρο 66Β. Ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων
1. «Ασυμφωνία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων» (εφεξής «ασυμφωνία»): η
κατάσταση στην οποία εμπλέκεται ένας φορολογούμενος ή, για την εφαρμογή
της παρ. 6 του άρθρου αυτού, μια οντότητα εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα,
όταν:
α) η πληρωμή στο πλαίσιο ενός χρηματοπιστωτικού μέσου έχει ως
αποτέλεσμα την έκπτωση χωρίς συμπερίληψη και:
αα) η πληρωμή αυτή δεν περιλαμβάνεται στο εισόδημα εντός εύλογου

χρονικού διαστήματος, και
αβ) το αποτέλεσμα της ασυμφωνίας οφείλεται στις διαφορές στον
χαρακτηρισμό του μέσου ή της πληρωμής που πραγματοποιείται στο πλαίσιο
αυτού.
Για τους σκοπούς της περ. α), η πληρωμή στο πλαίσιο ενός
χρηματοπιστωτικού μέσου θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στο εισόδημα εντός
εύλογου χρονικού διαστήματος όταν:
i) η πληρωμή περιλαμβάνεται από τη δικαιοδοσία του δικαιούχου στη
φορολογική περίοδο, η οποία αρχίζει εντός δώδεκα (12) μηνών από τη λήξη
του φορολογικού έτους της δικαιοδοσίας του πληρωτή, ή
ii) η πληρωμή αναμένεται εύλογα να συμπεριληφθεί από τη δικαιοδοσία του
δικαιούχου σε μελλοντικό φορολογικό έτος και οι όροι πληρωμής είναι εκείνοι
που αναμένεται να συμφωνηθούν μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων.
Για τις ανάγκες της περ. α), πληρωμή που αντιπροσωπεύει την υποκείμενη
απόδοση επί μεταβιβασθέντος χρηματοπιστωτικού μέσου δεν δημιουργεί
ασυμφωνία, όταν η πληρωμή γίνεται από χρηματιστή βάσει αγοραίας
υβριδικής μεταβίβασης, εφόσον η δικαιοδοσία του πληρωτή απαιτεί από τον
χρηματιστή να περιλαμβάνει ως εισόδημα όλα τα ποσά που εισέπραξε σε
σχέση με το μεταβιβασθέν χρηματοπιστωτικό μέσο,
β) η πληρωμή σε υβριδική οντότητα έχει ως αποτέλεσμα την έκπτωση χωρίς
συμπερίληψη και το εν λόγω αποτέλεσμα ασυμφωνίας οφείλεται στις
διαφορές κατανομής των πληρωμών προς την υβριδική οντότητα σύμφωνα με
τη νομοθεσία της δικαιοδοσίας όπου έχει ιδρυθεί ή είναι εγκατεστημένη η
υβριδική οντότητα και της δικαιοδοσίας οποιουδήποτε προσώπου το οποίο
διατηρεί συμμετοχή στην εν λόγω υβριδική οντότητα,
γ) η πληρωμή σε οντότητα με μία ή περισσότερες μόνιμες εγκαταστάσεις έχει
ως αποτέλεσμα την έκπτωση χωρίς συμπερίληψη και αυτό το αποτέλεσμα
ασυμφωνίας οφείλεται στις διαφορές κατανομής των πληρωμών μεταξύ της
έδρας και της μόνιμης εγκατάστασης ή μεταξύ δύο ή περισσότερων μόνιμων
εγκαταστάσεων της ίδιας οντότητας σύμφωνα με τη νομοθεσία της
δικαιοδοσίας όπου δραστηριοποιείται η οντότητα,
δ) η πληρωμή έχει ως αποτέλεσμα την έκπτωση χωρίς συμπερίληψη λόγω
του ότι πραγματοποιείται προς μόνιμη εγκατάσταση που δεν λαμβάνεται
υπόψη,
ε) η πληρωμή από υβριδική οντότητα που έχει ως αποτέλεσμα την έκπτωση
χωρίς συμπερίληψη και αυτό οφείλεται στο ότι, η πληρωμή δεν λαμβάνεται
υπόψη βάσει της νομοθεσίας της δικαιοδοσίας του δικαιούχου,
στ) η τεκμαιρόμενη πληρωμή μεταξύ έδρας και μόνιμης εγκατάστασης ή
μεταξύ δύο ή περισσότερων μόνιμων εγκαταστάσεων που έχει ως
αποτέλεσμα την έκπτωση χωρίς συμπερίληψη και αυτό οφείλεται στο γεγονός
ότι η πληρωμή δεν λαμβάνεται υπόψη βάσει της νομοθεσίας της δικαιοδοσίας
του δικαιούχου, ή
ζ) προκύπτει διπλή έκπτωση.
Για τους σκοπούς των περιπτώσεων ε), στ) και ζ), ασυμφωνία προκύπτει στο
μέτρο που η δικαιοδοσία του πληρωτή παρέχει τη δυνατότητα η έκπτωση να
συμψηφίζεται έναντι ποσού που δεν είναι εισόδημα διπλής συμπερίληψης.

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ένα αποτέλεσμα ασυμφωνίας
δεν θεωρείται ασυμφωνία, εκτός αν προκύπτει μεταξύ συνδεδεμένων
επιχειρήσεων, μεταξύ φορολογούμενου και συνδεδεμένης επιχείρησης,
μεταξύ της έδρας και της μόνιμης εγκατάστασης, μεταξύ δύο ή περισσότερων
μόνιμων εγκαταστάσεων της ίδιας οντότητας, ή μέσω δομημένης ρύθμισης.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου νοούνται ως:
α) «Φορολογούμενος»: κάθε ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα,
καθώς και οι μόνιμες εγκαταστάσεις αλλοδαπών νομικών προσώπων ή
οντοτήτων στην ημεδαπή.
β) «Αποτέλεσμα ασυμφωνίας»: η διπλή έκπτωση ή η έκπτωση χωρίς
συμπερίληψη.
γ) «Διπλή έκπτωση»: η έκπτωση της ίδιας πληρωμής, δαπάνης ή ζημίας στη
δικαιοδοσία στην οποία έγινε η πληρωμή, έχει πραγματοποιηθεί η δαπάνη ή
προκύπτει η ζημία (δικαιοδοσία του πληρωτή) και σε άλλη δικαιοδοσία
(δικαιοδοσία του επενδυτή). Στην περίπτωση πληρωμής από υβριδική
οντότητα ή μόνιμη εγκατάσταση, η δικαιοδοσία του πληρωτή είναι εκείνη στην
οποία έχει ιδρυθεί ή είναι εγκατεστημένη η υβριδική οντότητα ή η μόνιμη
εγκατάσταση.
δ) «Έκπτωση χωρίς συμπερίληψη»: η έκπτωση πληρωμής ή τεκμαιρόμενης
πληρωμής μεταξύ της έδρας και της μόνιμης εγκατάστασης ή μεταξύ δύο ή
περισσότερων μόνιμων εγκαταστάσεων σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην
οποία η πληρωμή αυτή ή η τεκμαιρόμενη πληρωμή θεωρείται ότι
πραγματοποιείται (δικαιοδοσία του πληρωτή) χωρίς αντίστοιχη συμπερίληψη
για φορολογικούς σκοπούς της εν λόγω πληρωμής ή της τεκμαιρόμενης
πληρωμής στη δικαιοδοσία του δικαιούχου. Η δικαιοδοσία του δικαιούχου
είναι οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία η πληρωμή ή η τεκμαιρόμενη
πληρωμή εισπράττεται ή αντιμετωπίζεται ως εισπραχθείσα, σύμφωνα με τη
νομοθεσία οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας.
ε) «Έκπτωση»: το ποσό που θεωρείται ως εκπιπτόμενο από το φορολογητέο
εισόδημα σύμφωνα με τη νομοθεσία της δικαιοδοσίας του πληρωτή ή του
επενδυτή. Οι όροι «εκπιπτόμενο/η» ερμηνεύονται αναλόγως.
στ) «Συμπερίληψη»: το ποσό το οποίο λαμβάνεται υπόψη στο φορολογητέο
εισόδημα σύμφωνα με τη νομοθεσία της δικαιοδοσίας του δικαιούχου της
πληρωμής. Πληρωμή στο πλαίσιο ενός χρηματοπιστωτικού μέσου δεν
αντιμετωπίζεται ως συμπεριληφθείσα, στον βαθμό που η πληρωμή τυγχάνει
οποιασδήποτε φορολογικής ελάφρυνσης που οφείλεται αποκλειστικά στον
χαρακτηρισμό της πληρωμής από τη νομοθεσία της δικαιοδοσίας του
δικαιούχου της πληρωμής.
ζ) «Τεκμαιρόμενη πληρωμή»: η πληρωμή που θεωρείται ότι έχει
πραγματοποιηθεί για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος.
η) «Φορολογική ελάφρυνση»: η φορολογική απαλλαγή, η μείωση του
φορολογικού συντελεστή ή κάθε έκπτωση ή επιστροφή, πλην της πίστωσης
φόρου για τους φόρους που παρακρατούνται στην πηγή.
θ) «Εισόδημα διπλής συμπερίληψης»: κάθε στοιχείο εισοδήματος, το οποίο

περιλαμβάνεται με βάση τη νομοθεσία και των δύο δικαιοδοσιών, στις οποίες
προέκυψε αποτέλεσμα ασυμφωνίας.
ι) «Πρόσωπο»: ένα φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα.
ια) «Υβριδική οντότητα»: κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή ρύθμιση
που αντιμετωπίζεται ως φορολογητέα οντότητα σύμφωνα με τη νομοθεσία
μιας δικαιοδοσίας και της οποίας το εισόδημα ή οι δαπάνες θεωρούνται ως
εισόδημα ή δαπάνες ενός ή περισσοτέρων άλλων προσώπων βάσει της
νομοθεσίας άλλης δικαιοδοσίας.
ιβ) «Χρηματοπιστωτικό μέσο»: κάθε μέσο στον βαθμό που οδηγεί σε
χρηματοδότηση ή απόδοση των ίδιων κεφαλαίων και που φορολογείται
σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για τη φορολογική μεταχείριση ενός
δανείου, μετοχικού κεφαλαίου ή παραγώγου σύμφωνα με τη νομοθεσία της
δικαιοδοσίας είτε του δικαιούχου είτε του πληρωτή. Στην έννοια του
χρηματοπιστωτικού μέσου περιλαμβάνεται και η υβριδική μεταβίβαση.
ιγ) «Χρηματιστής»: το φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή νομική
οντότητα, τα οποία ασκούν σε τακτική βάση για ίδιο λογαριασμό και με σκοπό
το κέρδος, επιχείρηση αγοραπωλησίας χρηματοπιστωτικών μέσων.
ιδ) «Υβριδική μεταβίβαση»: κάθε συμφωνία μεταβίβασης χρηματοπιστωτικού
μέσου, όταν η υποκείμενη απόδοση του μέσου θεωρείται από φορολογική
άποψη ότι αποκτάται ταυτόχρονα από περισσότερα του ενός μέρη στη
συμφωνία.
ιε) «Αγοραία υβριδική μεταβίβαση»: κάθε υβριδική μεταβίβαση που συνάπτει
ένας χρηματιστής κατά τη συνήθη επιχειρηματική του δραστηριότητα και η
οποία δεν αποτελεί μέρος δομημένης ρύθμισης.
ιστ) «Μόνιμη εγκατάσταση που δεν λαμβάνεται υπόψη»: οποιαδήποτε
ρύθμιση, η οποία θεωρείται ότι συνιστά μόνιμη εγκατάσταση, σύμφωνα με τη
νομοθεσία της δικαιοδοσίας της έδρας και δεν θεωρείται ότι συνιστά μόνιμη
εγκατάσταση σύμφωνα με τη νομοθεσία της άλλης δικαιοδοσίας.
ιζ) «Ενοποιημένος όμιλος για λογιστικούς σκοπούς»: ο όμιλος ο οποίος
αποτελείται από όλες τις οντότητες, των οποίων τα αποτελέσματα
ενοποιούνται πλήρως στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που
καταρτίζονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς
ή το εθνικό σύστημα χρηματοοικονομικής αναφοράς ενός κράτους μέλους.
ιη) «Δομημένη ρύθμιση» νοείται:
i) η ρύθμιση που αφορά ασυμφωνία, στους όρους της οποίας ενσωματώνεται
η αξία του αποτελέσματος της ασυμφωνίας ή
ii) η ρύθμιση που έχει σχεδιαστεί με σκοπό να παράγει αποτέλεσμα
ασυμφωνίας, εκτός εάν ο φορολογούμενος ή μια συνδεδεμένη επιχείρηση
ευλόγως δεν αναμένεται να είχε επίγνωση της ασυμφωνίας και δεν αποκόμισε
φορολογικό όφελος το οποίο ήταν αποτέλεσμα της ασυμφωνίας.

3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:
α) στις περιπτώσεις αποτελέσματος ασυμφωνίας των περ. β), γ), δ), ε), ζ) της
παρ. 1 ή όπου απαιτείται προσαρμογή κατά την εφαρμογή της παρ. 6, ως
συνδεδεμένη επιχείρηση νοείται:

i) Νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στην οποία ο φορολογούμενος κατέχει,
άμεσα ή έμμεσα, δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχή στο κεφάλαιο ή δικαίωμα
συμμετοχής στα κέρδη ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω.
ii) Φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που κατέχει, άμεσα ή
έμμεσα, δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχή στο κεφάλαιο ή δικαίωμα
συμμετοχής στα κέρδη ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω σε έναν
φορολογούμενο. Αν ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή μια νομική οντότητα
κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχή στο κεφάλαιο ή
δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω
σε έναν φορολογούμενο και σε ένα ή περισσότερα νομικά πρόσωπα ή
νομικές οντότητες, όλα τα σχετικά νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες,
συμπεριλαμβανομένου του φορολογουμένου, θεωρούνται συνδεδεμένες
επιχειρήσεις.
β) Πρόσωπο το οποίο ενεργεί από κοινού με άλλο πρόσωπο ως προς τα
δικαιώματα ψήφου ή τη συμμετοχή στο κεφάλαιο μίας οντότητας θεωρείται,
ότι διατηρεί συμμετοχή στο σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου ή της
συμμετοχής στο κεφάλαιο της εν λόγω οντότητας τα οποία κατέχει το άλλο
πρόσωπο.
γ) Ως συνδεδεμένη επιχείρηση νοείται επίσης η οντότητα που ανήκει για
λογιστικούς σκοπούς στον ίδιο ενοποιημένο όμιλο, στον οποίο ανήκει και ο
φορολογούμενος, η επιχείρηση επί της διαχείρισης της οποίας ο
φορολογούμενος ασκεί σημαντική επιρροή ή η επιχείρηση που ασκεί
σημαντική επιρροή στη διαχείριση του φορολογουμένου.

4. Στον βαθμό που μία ασυμφωνία έχει ως αποτέλεσμα τη διπλή έκπτωση, η
σχετική πληρωμή δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα φορολογητέα
έσοδα του επενδυτή και, σε περίπτωση που η πληρωμή αναγνωρίζεται προς
έκπτωση στη δικαιοδοσία του επενδυτή, δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση
από τα φορολογητέα έσοδα του πληρωτή.
Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση εισοδήματος διπλής
συμπερίληψης που προκύπτει σε τρέχον ή, εφόσον η πληρωμή
αναγνωρίζεται σε μεταγενέστερο φορολογικό έτος με βάση τις κείμενες
διατάξεις, στο φορολογικό έτος αυτό.

5. Στον βαθμό που μία ασυμφωνία έχει ως αποτέλεσμα την έκπτωση χωρίς
συμπερίληψη, η σχετική πληρωμή δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα
φορολογητέα έσοδα του πληρωτή και, σε περίπτωση που η πληρωμή
αναγνωρίζεται προς έκπτωση στη δικαιοδοσία του πληρωτή, είναι εκπεστέο
στο κράτος του πληρωτή, το ποσό αυτό περιλαμβάνεται στα φορολογητέα
έσοδα του δικαιούχου της πληρωμής.
Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022 σε περίπτωση
ασυμφωνιών που είναι αποτέλεσμα πληρωμής τόκου από χρηματοπιστωτικό
μέσο προς συνδεδεμένη επιχείρηση, όταν:
α) το χρηματοπιστωτικό μέσο έχει χαρακτηριστικά μετατροπής (conversion),

διάσωσης με ίδια μέσα (bail-in) ή απομείωσης (write-down), ή
β) το χρηματοπιστωτικό μέσο έχει εκδοθεί με μοναδικό σκοπό να
ικανοποιήσει απαιτήσεις ικανότητας απορρόφησης ζημιών που ισχύουν για
τον τραπεζικό τομέα και αναγνωρίζεται ως τέτοιο στις απαιτήσεις ικανότητας
απορρόφησης ζημιών του φορολογουμένου, ή
γ) το χρηματοπιστωτικό μέσο έχει εκδοθεί:
γα) σε σχέση με άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα με χαρακτηριστικά
μετατροπής, διάσωσης με ίδια μέσα ή απομείωσης στο επίπεδο μητρικής
επιχείρησης,
γβ) σε επίπεδο που είναι αναγκαίο, ώστε να πληρούνται οι ισχύουσες
απαιτήσεις ικανότητας απορρόφησης ζημιών,
γγ) όχι ως μέρος δομημένης ρύθμισης και
δ) σε κάθε μία από τις περ. α), β) και γ), η συνολική καθαρή έκπτωση για τον
ενοποιημένο όμιλο, βάσει των ανωτέρω πληρωμών τόκων, δεν υπερβαίνει το
ύψος που θα είχε εάν ο φορολογούμενος είχε εκδώσει ένα τέτοιο
χρηματοπιστωτικό μέσο απευθείας στην αγορά.

6. Δεν εκπίπτει οποιαδήποτε πληρωμή από φορολογούμενο στον βαθμό που
η εν λόγω πληρωμή, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοδοτεί εκπιπτόμενη δαπάνη, η
οποία οδηγεί σε ασυμφωνία μέσω συναλλαγής ή σειράς συναλλαγών μεταξύ
συνδεδεμένων επιχειρήσεων ή που αποτελεί μέρος μίας δομημένης ρύθμισης,
εκτός και στον βαθμό που μία από τις δικαιοδοσίες που εμπλέκονται στη
συναλλαγή ή στη σειρά συναλλαγών έχει προβεί σε ανάλογη διόρθωση όσον
αφορά την εν λόγω ασυμφωνία.

7. Στον βαθμό που μια ασυμφωνία αφορά εισόδημα από μόνιμη εγκατάσταση
που δεν λαμβάνεται υπόψη, το οποίο απαλλάσσεται της φορολογίας
εισοδήματος, το εισόδημα που διαφορετικά θα αποδιδόταν στη μόνιμη
εγκατάσταση που δεν λαμβάνεται υπόψη, συμπεριλαμβάνεται στο
φορολογητέο εισόδημα του κεντρικού. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν σε
περίπτωση που η απαλλαγή δίδεται βάσει των διατάξεων Συμβάσεων
Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ) με τρίτη χώρα.

8. Στον βαθμό που μια υβριδική μεταβίβαση έχει σχεδιαστεί με σκοπό τη
φορολογική ελάφρυνση για τον παρακρατούμενο φόρο στην πηγή επί μιας
πληρωμής, συνεπεία μεταβιβασθέντος χρηματοπιστωτικού μέσου σε
περισσότερα από ένα εκ των εμπλεκόμενων μερών, η φορολογική ελάφρυνση
περιορίζεται κατ' αναλογία προς το καθαρό φορολογητέο εισόδημα του
φορολογουμένου που σχετίζεται με την πληρωμή αυτήν.

9. Στον βαθμό που η έκπτωση για πληρωμή, δαπάνες ή ζημίες
φορολογουμένου, ο οποίος είναι φορολογικός κάτοικος σε δύο ή

περισσότερες δικαιοδοσίες, αναγνωρίζεται για φορολογικούς σκοπούς σε δύο
δικαιοδοσίες, δεν αναγνωρίζεται στο βαθμό που η άλλη δικαιοδοσία επιτρέπει
η δεύτερη έκπτωση να συμψηφιστεί με εισόδημα που δεν αποτελεί εισόδημα
διπλής συμπερίληψης. Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι
φορολογικός κάτοικος και άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ, η έκπτωση δεν
αναγνωρίζεται όταν ο φορολογούμενος δεν θεωρείται φορολογικός κάτοικος
Ελλάδος βάσει της σχετικής Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας.

Αρθρο 68. Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών
προσώπων και νομικών οντοτήτων και καταβολή του φόρου
1. Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες υποχρεούνται να δηλώνουν
ηλεκτρονικά όλα τα εισοδήματά τους στη Φορολογική Διοίκηση.
2. Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έκτου
μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους. Για τα νομικά πρόσωπα και τις
νομικές οντότητες που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, η δήλωση υποβάλλεται
μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης για τα εισοδήματα που
αποκτήθηκαν κατά την περίοδο αυτή. Σε περίπτωση παράτασης της
εκκαθάρισης πέραν του έτους υποβάλλεται προσωρινή δήλωση για τα
εισοδήματα κάθε έτους - μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη του,
επιφυλασσομένης της υποβολής οριστικής δήλωσης συγχρόνως με τη λήξη
της εκκαθάρισης. Για τα διαλυόμενα νομικά πρόσωπα και τις νομικές
οντότητες, για τα οποία δεν επιβάλλεται από το νόμο εκκαθάριση, η δήλωση
υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη διάλυση και σε κάθε περίπτωση
πριν από τη διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο των περιουσιακών στοιχείων
τους.

3. Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
υπολογίζεται με βάση την ετήσια φορολογική δήλωση του φορολογούμενου
και το ποσό της φορολογικής οφειλής καθορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 31
και 32 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, κατόπιν έκπτωσης: α) του
φόρου που παρακρατήθηκε, β) του φόρου που προκαταβλήθηκε, γ) του
φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή σύμφωνα με το άρθρο 9. Ειδικά για
τα μερίσματα που εισπράττει ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα
από ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με έδρα σε
άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν δεν εφαρμόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 48, από το ποσό του φόρου εκπίπτει το ποσό του
αναλογούντος φόρου εισοδήματος κατά το μέρος που αφορά στα
διανεμόμενα κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που
προβαίνει στη διανομή, καθώς και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε

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

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

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

6. Συγχρόνως με την υποβολή της φορολογικής του δήλωσης το μέσο της
παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 κοινοποιεί στη Φορολογική Διοίκηση
όλα τα παραστατικά, τα σχετικά με τον υπολογισμό και την καταβολή της
επιβράβευσης της παρ. 8 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995. Με απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή
της παρούσας.

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.

