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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Ο φόρος ακολουθεί τον πολίτη σε όλη τη διάρκεια της ζωής και της δραστηριότητας 
του. Αποτελεί αναγκαστική συνεισφορά που του έχει επιβληθεί το κράτος χωρίς 
προσωπική αντιπαροχή. Η αντιπαροχή έχει γενικότερο αφού µε τους φόρους το 
κράτος διαµορφώνει το οικονοµικό και κοινωνικό επίπεδο όλων των πολιτών. 

Οι µορφές του φόρου είναι ποικίλες. Βασική διάκριση των φόρων είναι σε 
άµεσους και έµµεσους φόρους. Άµεσοι φόροι είναι όσοι επιβάλλονται στο παραγόµενο 
εισόδηµα και στην περιουσία, ενώ έµµεσοι είναι οι φόροι που επιβάλλονται στις 
συναλλαγές, συµπτωµατικές ή µεταβατικές. Ο σηµαντικότερος έµµεσος φόρος είναι ο 
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας και ο σηµαντικότερος άµεσος φόρος είναι ο Φόρος 
Εισοδήµατος Φυσικών και Νοµικών Προσώπων. 
Η φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων µε τη µορφή που 

εφαρµόζεται σήµερα εισήχθη για τα φυσικά πρόσωπα µε το Ν.∆. 3323/1955, µε το 
οποίο καθιερώθηκε ο προσωπικός προοδευτικός φόρος ο οποίος επιβάλλεται στο 
συνολικό από κάθε πηγή εισόδηµα, ενώ για τα νοµικά πρόσωπα εισήχθη µε το Ν.∆. 
3843/1958, µε το οποίο καθιερώθηκε ο αναλογικός φόρος εισοδήµατος. 
Με τα δύο αυτά νοµοθετήµατα αντικαταστάθηκε ο Ν. 1640 του 1919 «Περί 

φορολογίας εισοδήµατος καθαρών προσόδων», ο οποίος αποτέλεσε την αφετηρία 
της εισαγωγής στην φορολογίας. 

 
 

Με την πάροδο των ετών τα δύο πιο πάνω βασικά νοµοθετήµατα υπέστησαν 
σωρεία µεταβολών, τροποποιήσεων και συµπληρώσεων. Υπολογίζεται ότι κάθε 
χρόνο είχαµε κατά µέσο όρο δύο έως τρεις φορολογικούς νόµους. Το 1994 µε το 
Ν. 2238 τα δύο πιο πάνω νοµοθετήµατα ενοποιήθηκαν σε ενιαίο κείµενο, στο 
οποίο συµπεριελήφθησαν όλες οι διάσπαρτες σε διάφορους νόµους διατάξεις 
για τη φορολογία εισοδήµατος. Ο νόµος αυτός αποτελεί τον Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.), που ισχύει όπως έχει διαµορφωθεί µετά τις µεταβολές 
και τροποποιήσεις που έγιναν µεταγενέστερα. 
Τα τρία τελευταία χρόνια έγιναν ουσιαστικές µεταβολές στη φορολογία 
εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων. Με το Ν. 3091/2002 εισήχθη νέος 
τρόπος προσδιορισµού της φορολογικής επιβάρυνσης των φυσικών 
προσώπων. Με το νόµο αυτό θεσπίστηκαν νέες κλίµακες φόρου, νέα αφο-
ρολόγητα ποσά, ενώ ορισµένες εκπτώσεις από το συνολικό εισόδηµα µετα-
τράπηκαν σε µειώσεις φόρου. Με το Ν. 3220/2004 εισήχθη αντικειµενική 
φορολογία ελέγχου των επιχειρήσεων, η οποία ουδέποτε εφαρµόστηκε, αφού 
καταργήθηκε αφ' ης ίσχυσε, ενώ µε το Ν. 3296/2004 έγιναν µεταβολές περι-
πτωσιολογικού χαρακτήρα, καθώς και µειώσεις των συντελεστών φόρου των 
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επιχειρήσεων οποιασδήποτε νοµικής µορφής, οι οποίες θα εφαρµοστούν 
σταδιακά σε βάθος χρόνου τριών ετών. 
Μετά πάροδο πλέον των δέκα ετών από τότε που ψηφίστηκε ο Ν. 2238/1994 που 
αποτελεί τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, αυτός παρουσιάζει 
µεγάλες ελλείψεις και σοβαρές κακοτεχνίες. Απαιτείται, κατά συνέπεια, νέα 
κωδικοποίηση ώστε να ενσωµατωθούν όλες οι διάσπαρτες διατάξεις, να 
απαλειφθούν οι διατάξεις που συµπεριλαµβάνονται στον ισχύοντα Κώδικα ενώ 
ήδη έχουν καταργηθεί και ακόµα να επιχειρηθεί αναδιάταξη της ύλης και 
επαναδιατύπωση των άρθρων ώστε να απαλειφθούν κακοτεχνίες και δυσνόητες 
διατάξεις. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΕΝΝΟΙΕΣ  

1. Έννοια του φόρου και τα στοιχεία αυτού 

Πληθώρα ορισµών έχουν δοθεί για το φόρο ανάλογα µε τη διαφορετική 
σκοπιά από την οποία επιχειρείται η εννοιολογική του προσέγγιση. 
Επιτυχής θεωρείται ο ορισµός του φόρου που έχει δοθεί από το διάσηµο 

Γάλλο οικονοµολόγο Caston Zeze, ο οποίος θεωρείται ο θεµελιωτής της δη-
µοσιονοµικής επιστήµης στη Γαλλία. Κατ' αυτόν «ο φόρος είναι χρηµατική 
παροχή που επιβάλλεται αναγκαστικά από το Κράτος σε βάρος των ιδιωτών χωρίς 
αντιπαροχή, προς το σκοπό κάλυψης των δηµοσίων βαρών». Κατά τον Η. Dalton 
«ο φόρος είναι αναγκαστική συµβολή την οποία επιβάλλει µία ∆ηµόσια Αρχή 
χωρίς να λαµβάνεται υπόψη το ακριβές ποσό των υπηρεσιών που παρέχονται σαν 
αντάλλαγµα στο φορολογούµενο και χωρίς να επιβάλλεται σαν ποινή για 
οποιαδήποτε παράβαση νόµου». Κατά τον Έλληνα οικονοµολόγο και καθηγητή 
Ιωάννη Κούλη «ο φόρος αποτελεί αναγκαστική µονοµερή οικονοµική παροχή, η 
οποία δεν έχει την έννοια της χρηµατικής ποινής, αλλά αποβλέπει στην κάλυψη 
των χρηµατικών αναγκών της ∆ηµόσιας Αρχής που φορολογεί». 
Όλοι οι ορισµοί που έχουν δοθεί µέχρι σήµερα για το φόρο φραστικά µόνο 

διαφέρουν. Έτσι, πολύ απλά µπορούµε να πούµε ότι ο φόρος είναι µία 
υποχρεωτική χρηµατική παροχή των πολιτών προς το κράτος, χωρίς ειδικό 
αντάλλαγµα, προς το σκοπό άσκησης από το κράτος της οικονοµικής και 
κοινωνικής πολιτικής του. 

 
 

Από τους πιο πάνω ορισµούς του φόρου προκύπτει ότι τα χαρακτηριστικά 
στοιχεία αυτού είναι: 

* Η π α ρ ο χ ή  π ρ ο ς  το κ ρ ά τ ο ς .  Η παροχή αυτή στις σύγχρονες 
κοινωνίες είναι πάντα χρηµατική, ενώ σε προγενέστερους χρόνους ή σε οικο-
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νοµικώς καθυστερηµένα κράτη µπορεί να συνίσταται και σε είδος ή σε προ-
σωπικές υπηρεσίες. 

* Ο α ν α γ κ α σ τ ι κ ό ς  χ α ρ α κ τ ή ρ α ς  τ ο υ  φόρου. Η παροχή 
επιβάλλεται από το κράτος κατά την ενάσκηση της εξουσίας του σύµφωνα µε τα 
κριτήρια που προβλέπει ο σχετικός νόµος. 

* Η ανυπαρξία ε ι δ ι κ ο ύ  ανταλλάγµατος. Η παροχή δεν κατάλλεται 
έναντι κάποιου ειδικού ανταλλάγµατος. Το κράτος παρέχει στους πολίτες υπηρεσίες 
που αφορούν την ολότητα και εξυπηρετούν συλλογικές ανάγκες. 

* Η ε κ π λ ή ρ ω σ η  δ η µ ό σ ι ω ν  σκοπών. Η παροχή (ο φόρος) 
αποτελεί την κυριότερη πηγή εσόδων του ∆ηµοσίου, µε την οποία αυτό ασκεί την 
οικονοµική και κοινωνική του πολιτική, χρηµατοδοτεί δηλαδή την υγεία, την 
παιδεία, την πρόνοια, την άµυνα και την ασφάλεια, ενώ αποτελεί και 
σηµαντικό εργαλείο αναδιανοµής του εισοδήµατος. 

2. Κατηγορίες του φόρου 

Η ταξινόµηση του φόρου γίνεται συνήθως µε γνώµονα τη δικαιολογητική του 
βάση ή το αντικείµενο για το οποίο επιβάλλεται η επιβάρυνση. Έτσι, οι 
κυριότερες µορφές του φόρου είναι οι ακόλουθες: 

• Ά µ ε σ ο ι  κ α ι  έ µ µ ε σ ο ι  φ ό ρ ο ι :  Βασική διάκριση των φόρων, όπως 
αυτή αποτυπώνεται στους κρατικούς προϋπολογισµούς, είναι σε άµεσους και 
έµµεσους. Άµεσοι φόροι είναι αυτοί που επιβάλλονται στο παραγόµενο 
εισόδηµα και την περιουσία των φορολογούµενων, µε βάση τη φοροδοτική 
ικανότητα των πολιτών. Άµεσοι φόροι είναι: Ο φόρος εισοδήµατος φυσικών και 
νοµικών προσώπων, οι φόροι περιουσίας, όπως είναι ο φόρος µεταβίβασης 
ακινήτων, ο φόρος κληρονοµιών, δωρεών και γονικών παροχών και ο Φόρος 
Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας. 
Έµµεσοι φόροι είναι αυτοί που επιβάλλονται στις συναλλαγές και την 

κυκλοφορία των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών. Επιβαρύνουν τους 
πολίτες στην έκταση που χρησιµοποιούν τα αγαθά ή τις υπηρεσίες και είναι 
ενσωµατωµένοι την τιµή του κυκλοφορούντος αγαθού ή της παρεχόµενης 
υπηρεσίας. Φόρος συναλλαγών είναι ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας, το τέλος 
χαρτοσήµου και ο Ειδικός Φόρος Τραπεζικών Εργασιών, ενώ φόροι 
κατανάλωσης, είναι ο Φόρος Κύκλου Εργασιών, όπου αυτός εξακολουθεί να 
ισχύει, ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα επιβατικά αυτοκίνητα, ο Ειδικός 
Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιµα, στα προϊόντα καπνού, στα οινοπνευµατώδη 
ποτά, στα τέλη κυκλοφορίας οχηµάτων κ.λπ. 

• Π ρ ο σ ω π ι κ ο ί  κ α ι  π ρ α γ µ α τ ι κ ο ί  φ ό ρ ο ι :  Άλλη διάκριση των 
όρων είναι σε προσωπικούς και πραγµατικούς φόρους. Προσωπικός είναι ο 
φόρος που επιβάλλεται σε σχέση µε το πρόσωπο του φορολογούµενου, 
αφού ληφθεί υπόψη η εισοδηµατική ή περιουσιακή του κατάσταση. 
Τέτοιος φόρος είναι ο φόρος εισοδήµατος, καθώς και ο φόρος γονικής 
παροχής κ.λπ. 
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Πραγµατικοί είναι οι φόροι που επιβάλλονται σε ορισµένο πράγµα ή 
πράξη, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η οικονοµική δυνατότητα του φορο-
λογούµενου. Τέτοιοι φόροι είναι κυρίως οι φόροι συναλλαγών και κατανά-
λωσης. 

• Αναλογικοί και π ρ ο ο δ ε υ τ ι κ ο ί  φ ό ρ ο ι :  Η διάκριση αυτή 
βασίζεται στη µέθοδο που ακολουθείται για τον υπολογισµό του ποσού του 
ωφελούµενου    όρου. 
Αναλογικοί είναι οι φόροι οι οποίοι υπολογίζονται επί τοις εκατό µε σταθερό 

ποσό ανεξάρτητο από το ύψος της φορολογητέας ύλης. Αναλογικός είναι ο 
φόρος εισοδήµατος νοµικών προσώπων, ο φόρος εισοδήµατος των 
προσωπικών εταιρειών, κοινοπραξιών, κοινωνιών, οι φόροι εισοδήµατος που 
υπολογίζονται σε ποσοστό µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, όπως 
φόρος επί των τόκων των καταθέσεων, ο φόρος που επιβάλλεται στο κέρδος ή 
την ωφέλεια που προκύπτει από την πώληση της επιχείρησης, εταιρικών 
µερίδων ή µεριδίων κ.λπ. Ακόµη αναλογικός είναι ο Φόρος Προστιθέµενης 
Αξίας. 
Προοδευτικοί είναι οι φόροι των οποίων το ποσοστό υπολογισµού αυξάνεται 

µε προοδευτική µορφή όσο αυξάνει το ποσοστό της φορολογητέας ύλης. 
Τέτοιοι φόροι είναι ο φόρος εισοδήµατος φυσικών προσώπων, ο φόρος 
κληρονοµιών, δωρεών και γονικών παροχών, καθώς και ο Φόρος Μεγάλης 
Ακίνητης Περιουσίας. 

 
 
 
 
Ακόµη οι φόροι διακρίνονται σε φόρους εισοδήµατος, περιουσίας και δαπάνης 

ανάλογα από το ποιο είναι το αντικείµενο της φορολογίας, καθώς και σε τακτικούς και 
έκτακτους ανάλογα µε το αν η φορολογία έχει πάγια µορφή, ή έκτακτη. 
Έκτακτες φορολογίες έχουν επιβληθεί στο παρελθόν για την αντιµετώπιση 

απρόβλεπτων γεγονότων, όπως στις περιπτώσεις σεισµών µε µεγάλης έκτασης 
καταστροφές. 

3. Η εξέλιξη του φόρου εισοδήµατος 

Ο φόρος εισοδήµατος είναι προσωπικός φόρος. Επιβάλλεται στο συνολικό από 
κάθε πηγή εισόδηµα του φυσικού προσώπου και υπολογίζεται µε προοδευτικούς 
συντελεστές µετά την έκπτωση από το εισόδηµα ορισµένων δαπανών. Ανήκει στους 
άµεσους φόρους. 

Ο φόρος εισοδήµατος µέχρι να φθάσει στη σηµερινή σύγχρονη µορφή του 
πέρασε διάφορα στάδια και λειτούργησε υπό διάφορες µορφές ανάλογα µε τις 
κοινωνικό-οικονοµικές συνθήκες κάθε εποχής. Φόρος επιβλήθηκε για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα το 1830, µε το ψήφισµα της 4ης Φεβρουαρίου, µε τη µορφή φόρου 
επιτηδεύµατος. Ο φόρος αυτός στηριζόταν σε ενδείξεις και επιβαλλόταν στα κέρδη 
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των αυτοαπασχολούµενων και στους µισθούς που κατέβαλλαν οι εργοδότες στο 
προσωπικό που απασχολούσαν. 

Το έτος 1877, µε το νόµο ΧΚ' (620), επιβλήθηκε φόρος στα µερίσµατα που 
διένεµαν στους µετόχους οι ανώνυµες εταιρείες. Ο φόρος αυτός θεωρείται πως είναι ο 
πρώτος φόρος εισοδήµατος που επιβλήθηκε στην Ελλάδα. Το 1909 καθιερώθηκε 
γενικός φόρος επί του εισοδήµατος των φυσικών προσώπων και των ανώνυµων 
εταιρειών, ο οποίος όµως καταργήθηκε µετά από δύο χρόνια, µε το νόµο ΓΩΛ (3830). 
Σταθµό στη δηµοσιονοµική εξέλιξη αποτελεί η µεταρρύθµιση στην άµεση 
φορολογία που πραγµατοποιήθηκε το 1919 επί κυβερνήσεως Ε. Βενιζέλου. Με το 
νόµο 1640 «Περί φορολογίας καθαρών προσόδων» εισήχθη στην Ελλάδα το µικτό 
σύστηµα φορολογίας των καθαρών προσόδων. Κατά το σύστηµα αυτό 
επιβαλλόταν φόρος επί των επί µέρους προσόδων ανάλογα µε την πηγή 
προέλευσης τους και συνθετικός συµπληρωµατικός φόρος επί του συνολικού 
εισοδήµατος των φορολογούµενων σε προοδευτικό συντελεστή. Παρά τα όποια 
µειονεκτήµατα παρουσίασε Ι φορολογία αυτή, εφαρµόστηκε επί 35 έτη αφού 
υπέστη σωρεία µεταβολών. 
Ο φόρος των καθαρών προσόδων καταργήθηκε το 1955, έτος που αποτελεί 

δεύτερο σηµαντικό σταθµό στη δηµοσιονοµική ιστορία της Ελλάδας. 
Επί κυβερνήσεως Κ. Καραµανλή, εισάγεται στην Ελλάδα µε το Ν.∆. 323/1955 ο 

προσωπικός φόρος εισοδήµατος, ο οποίος επιβάλλεται στο συνολικό από κάθε πηγή 
εισόδηµα του φυσικού προσώπου, υπολογιζόµενος σε προοδευτικούς συντελεστές. 
Με το Ν.∆. 3843/1958 εισάγεται και η φορολογία εισοδήµατος νοµικών προσώπων. 

 
Τα δύο αυτά νοµοθετήµατα, τα οποία συµπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν 

µεταγενέστερα, ώστε να προσαρµοστούν στις κρατούσες εκάστοτε :κοινωνικές και 
οικονοµικές συνθήκες, αποτελούν ουσιαστικά τον κορµό του Συστήµατος φορολογίας 
εισοδήµατος που ισχύει σήµερα. 
Με το Ν. 2238/1994 τα δύο αυτά νοµοθετήµατα κωδικοποιήθηκαν σε ενιαίο 

κείµενο, στο οποίο συµπεριελήφθησαν όλες οι διάσπαρτες σε άλλους νοµούς 
διατάξεις που αφορούσαν τη φορολογία εισοδήµατος. Οι διατάξεις ου νόµου αυτού 
αποτελούν των Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος που ισχύει, ο οποίος στη διαδροµή 
του χρόνου έχει υποστεί σωρεία τροποποιήσεων και συµπληρώσεων. 

 

4. Συνταγµατικές αρχές για τη φορολογία 

Ο φόρος αποτελεί χρηµατική παροχή που επιβάλλεται αναγκαστικά από ο κράτος 
σε βάρος των πολιτών, χωρίς προσωπική αντιπαροχή, για το κόπο κάλυψης των 
πάσης φύσεως δηµόσιων δαπανών. Υπολογίζεται ότι ο 93% των εσόδων του 
∆ηµοσίου προέρχεται από την άµεση και έµµεση φορολογία. Αποτελεί ωστόσο ο 
φόρος σοβαρή οικονοµική επιβάρυνση ων πολιτών και ως εκ τούτου πρέπει να 
επιβάλλεται και να εισπράττεται σε βάση ορισµένους νοµικούς κανόνες, µε τους 
οποίους διασφαλίζεται η :προστασία των φορολογούµενων από τυχόν αυθαιρεσίες 
της εκτελεστικής :εξουσίας. 
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Έτσι, σε όλα τα πολιτισµένα κράτη και στην Ελλάδα έχουν θεσπιστεί 

συνταγµατικές διατάξεις, µε τις οποίες εκπληρώνεται η φορολογική υποχρέωση 
των πολιτών, καθώς και αρχές µε βάση τις οποίες ασκείται η φορολογική 
εξουσία του κράτους. 
Το Σύνταγµα του 1975 καθώς και τα προγενέστερα αυτού Συντάγµατα του 

1952 και του 1911 συµπεριέλαβαν στα κείµενα τους διατάξεις από τις οποίες 
απορρέουν ορισµένες αρχές που αναφέρονται στη φορολογία. Έτσι, από τις 
διατάξεις του Συντάγµατος του 1975 απορρέουν οι εξής αρχές: 

* Α ρ χ ή  τ η ς  κ α θ ο λ ι κ ό τ η τ α ς  τ ο υ  φ ό ρ ο υ :  Στη διάταξη της 
παρ. 5 του άρθρου 4 του Συντάγµατος ορίζεται ότι οι Έλληνες πολίτες φέρουν 
αδιακρίτως στα δηµόσια βάρη αναλόγως των δυνάµεων τους. Από τη διάταξη 
αυτή απορρέει η αρχή της καθολικότητας του φόρου, µε την έννοια ότι ο φόρος 
πρέπει να επιβάλλεται σε όλα τα πρόσωπα που ζουν στην επικράτεια χωρίς 
διακρίσεις. Ο όρος «αδιακρίτως» δεν έχει την έννοια ότι περιλαµβάνονται στη 
φορολογία και τα πλέον ασήµαντα εισοδήµατα. Η αληθής έννοια του όρου είναι 
ότι απαγορεύεται γενικώς η θέσπιση φορολογικών εξαιρέσεων ή εκπτώσεων 
και η µεροληπτική εφαρµογή των φορολογικών νόµων. 

Το κράτος ωστόσο, για λόγους κοινωνικής ευαισθησίας, έχει θεσπίσει ορι-
σµένες απαλλαγές, που εκ των πραγµάτων κρίνονται δικαιολογηµένες. 

* Αρχή τ η ς  φ ο ρ ο δ ο τ ι κ ή ς  ι κ α ν ό τ η τ α ς :  Από την ίδια πιο άνω 
διάταξη απορρέει η αρχή της φοροδοτικής ικανότητας, πράγµα που σηµαίνει 
πως κάθε πολίτης πρέπει να συνεισφέρει ανάλογα µε τις οικονοµικές του 
δυνατότητες. Η φράση «αναλόγως των δυνάµεων τους» εκφράζει ουσιαστικά  
επιθυµία του συνταγµατικού νοµοθέτη για την καθιέρωση και τη διατήρηση 
της προοδευτικής φορολογίας, µε την οποία η φορολογική επιβάρυνση 
επιµερίζεται ανάλογα µε το ύψος του εισοδήµατος κάθε πολίτη. Οι πολίτες µε 
το ίδιο ποσό εισοδήµατος έχουν την ίδια φορολογική επιβάρυνση. 

Η αρχή της φοροδοτικής ικανότητας έχει πρακτική εφαρµογή µόνο στην 
άµεση φορολογία, διότι στην έµµεση η φορολογική επιβάρυνση είναι η ίδια, 
ανεξάρτητα από τη φοροδοτική ικανότητα του πολίτη. 
* Α ρ χ ή  τ η ς  φ ο ρ ο λ ο γ ι κ ή ς  ι σ ό τ η τ α ς :  Από τη διάταξη τής 
παρ. 5 του άρθρου 4 του Συντάγµατος, σε συνδυασµό µε τη διάταξη της 
παρ. 2 του ίδιου άρθρου, σύµφωνα µε την οποία οι Έλληνες και οι Ελληνίδες 
έχουν ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις, απορρέει η βασική αρχή της ίσης 
φορολογικής µεταχείρισης των πολιτών, εφόσον βέβαια αυτοί βρίσκονται κάτω 
από τις ίδιες συνθήκες διαβίωσης (οικονοµικές, κοινωνικές ή προσωπικές). 
Το Σύνταγµα απαγορεύει τις διακρίσεις µεταξύ των φορολογούµενων, διότι 
διαφορετικά αυτό θα ανεχόταν τη δηµιουργία προνοµιούχων πολιτών. 

*Αρχή τ η ς  ν ο µ ι µ ό τ η τ α ς  τ η ς  φ ο ρ ο λ ο γ ί α ς :  Στην παρ. 1 του 
άρθρου 78 του ισχύοντος Συντάγµατος ορίζεται ότι ουδείς φόρος επιβάλλεται ή 
εισπράττεται χωρίς τυπικό νόµο, ο οποίος καθορίζει το υποκείµενο της 
φορολογίας και το εισόδηµα, το είδος της περιουσίας, τις δαπάνες και τις 
συναλλαγές ή τις κατηγορίες στις οποίες αναφέρεται ο φόρος. Η διάταξη αυτή 
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ενσαρκώνει την αρχή της νοµιµότητας του φόρου, µε την έννοια ότι δεν 
επιτρέπεται η επιβολή και η είσπραξη φόρου χωρίς νόµο που να τον προβλέπει 
ρητώς και ο οποίος ψηφίζεται από τη Βουλή, δηλαδή από τους αντιπροσώπους 
του λαού. 

* Αρχή τ η ς  µ ε ρ ι κ ή ς  α π α γ ό ρ ε υ σ η ς  τ η ς  α ν α δ ρ ο µ ι κ ό τ η τ α ς  
τ ο υ  φόρου: Με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 78 του Συντάγµατος 
καθιερώνεται η αρχή της απαγόρευσης της αναδροµικής φορολογίας. Σύµφωνα 
µε τη διάταξη αυτή, φόρος ή άλλο οποιοδήποτε οικονοµικό βάρος δεν µπορεί 
να επιβληθεί µε νόµο αναδροµικής ισχύος, η οποία να εκτείνεται πέραν του 
προηγούµενου της επιβολής του φόρου οικονοµικού έτους. Η αρχή αυτή, 
απόρροια του κράτους δικαίου, διασφαλίζει τους πολίτες από τυχόν αυθαιρεσίες 
της εκτελεστικής εξουσίας. 

* Α ρ χ ή  τ η ς  β ε β α ι ό τ η τ α ς  τ ο υ  φ ό ρ ο υ :  Με τη διάταξη τέλος 
της παρ. 4 του άρθρου 78 του Συντάγµατος, καθιερώνεται η αρχή της 
βεβαιότητας του φόρου. Σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή, το αντικείµενο της 
φορολογίας, ο φορολογικός συντελεστής, οι απαλλαγές και οι εξαιρέσεις από τη 
φορολογία δεν µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο νοµοθετικής εξου-
σιοδότησης. Η αρχή αυτή απαιτεί τα στοιχεία αυτά της φορολογίας να είναι σαφή 
και καθορισµένα, ώστε η φορολογική επιβάρυνση να είναι εκ των προτέρων 
γνωστή σε όλους τους πολίτες. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 

Αντικείµενο του φόρου 

1. Αντικείµενο του φόρου: Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 1 του 
Κ.Φ.Ε., ο φόρος επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδηµα που προκύπτει 
είτε στην ηµεδαπή είτε στην αλλοδαπή και αποκτάται από κάθε φυσικό πρό-
σωπο για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 
του ίδιου κώδικα. Σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές, σε φόρο υπόκειται κάθε 
φυσικό πρόσωπο το οποίο αποκτά εισόδηµα που προκύπτει στην Ελλάδα, 
ανεξάρτητα από την ιθαγένεια του και τον τόπο κατοικίας ή διαµονής του. 
Επίσης, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια του, σε φόρο υπόκειται κάθε φυσικό 
πρόσωπο για τα εισοδήµατα του που προκύπτουν στην αλλοδαπή, εφόσον έχει 
την κατοικία του στην Ελλάδα.  
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Από το συνδυασµό των πιο πάνω διατάξεων προκύπτει ότι αντικείµενο 
φόρου είναι το εισόδηµα το οποίο προκύπτει στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν το 
φυσικό πρόσωπο που το απέκτησε κατοικεί στην Ελλάδα ή όχι, καθώς και το 
εισόδηµα που προκύπτει στην αλλοδαπή, εφόσον το φυσικό πρόσωπο που το 
απέκτησε έχει την κατοικία του στην Ελλάδα. 
Γενική αρχή είναι ότι σε φόρο υπόκειται το εισόδηµα που πραγµατοποιήθηκε 

µε την έννοια ότι αυτό είναι απαιτητό ανεξάρτητα από το αν έγινε η είσπραξη 
του από το δικαιούχο. 

1.1 Έννοια του εισοδήµατος: Για την έννοια του εισοδήµατος έχουν 
διατυπωθεί διάφορες θεωρίες. Σύµφωνα µε την άποψη της λεγόµενης «τρι-
µερούς θεωρίας», εισόδηµα σηµαίνει το σύνολο των οικονοµικών αγαθών 
φυσικού ή νοµικού προσώπου που προκύπτουν περιοδικά από διαρκή πηγή 
εκµετάλλευσης και τα οποία µπορούν να αναλωθούν χωρίς να θίγει η πε-
ριουσία του. 
Η άποψη αυτή της έννοιας του εισοδήµατος έχει το πλεονέκτηµα ότι 

φορολογεί τα εισοδήµατα που µεταβάλλονται κατ' έτος, ενώ αποκλείει από τη 
φορολογία έκτακτα έσοδα ή κέρδη. Έχει όµως το µειονέκτηµα ότι αφήνει εκτός 
της φορολογίας έσοδα που προέρχονται από µη µόνιµη πηγή. 
Κατά την άποψη της λεγόµενης «δηµοσιονοµικής ή λογιστικής» θεωρίας, 

εισόδηµα θεωρείται κάθε αύξηση της καθαρής περιουσίας που πραγµατο-
ποιείται µέσα σε µία συγκεκριµένη χρονική περίοδο χωρίς να ερευνάται η 
προέλευση των εσόδων και ο τρόπος χρησιµοποίησης τους. 

Ο φορολογικός νοµοθέτης δεν όρισε ρητά την έννοια του εισοδήµατος, 
παρά το γεγονός ότι αυτό αποτελεί τη βάση λειτουργίας του συστήµατος 
φορολογίας. Απέφευγε να υιοθετήσει κάποια από τις πιο πάνω θεωρίες για την 
έννοια του εισοδήµατος και τούτο διότι οι αντιλήψεις για το τι είναι εισόδηµα 
υποκείµενο σε φόρο µεταβάλλονται από την επιστήµη και τη νοµολογία των 
δικαστηρίων. Έτσι, τα δικαστήρια (Σ.τ.Ε. 1451/1982, 3342/1985) δέχθηκαν ότι 
ως εισόδηµα που φορολογείται θεωρείται το αντάλλαγµα της προσωπικής 
εργασίας ή οι καρποί περιουσιακών στοιχείων του φορολογούµενου, όχι όµως 
και κάθε άλλη προσαύξηση της περιουσίας αυτού, εκτός αν αυτή, µε ειδική 
διάταξη νόµου, λογίζεται για την υπαγωγή σε φόρο ως εισόδηµα. Ακόµη, τα 
δικαστήρια δέχθηκαν ότι η πρόσοδος αποτελεί εισόδηµα όταν παράγεται 
περιοδικά από διαρκώς εκµεταλλεύσιµη πηγή ή αποτελεί αποτέλεσµα παροχής 
προσωπικής εργασίας ή καρπό περιουσιακών στοιχείων του φορολογούµενου. 

Στη διάταξη του άρθρου 1 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι φόρος επιβάλλεται στο 
συνολικό καθαρό εισόδηµα που προκύπτει στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή, 
σύµφωνα µε τις ειδικότερες προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2 του επόµενου 
άρθρου. Από το συνδυασµό των διατάξεων αυτών, καθώς και των διατάξεων του 
άρθρου 4, συνάγεται ότι ως εισόδηµα υποκείµενο σε φόρο νοείται το συνολικό 
καθαρό εισόδηµα που προκύπτει µετά την αφαίρεση των δαπανών απόκτησης 
του και το οποίο επαναλαµβάνεται σε κανονικά χρονικά διαστήµατα, καθώς και 
ορισµένα στοιχεία κεφαλαίου που δεν αποτελούν εισόδηµα κατά κυριολεξία 
αλλά αυξάνουν την περιουσία του φορολογούµενου. 



 11

1.2 Η φορολογία του συνολικού εισοδήµατος: Στη διάταξη του άρθρου 
1 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι σε φόρο υπόκειται το συνολικό καθαρό εισόδηµα. Από 
τη διάταξη αυτή, η οποία συµπληρώνεται ουσιωδώς από τη διάταξη της παρ. 
1 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε., συνάγεται ότι ο φόρος δεν επιβάλλεται αυτοτελώς 
στο καθαρό εισόδηµα που προέρχεται ιδιαιτέρως από κάθε πηγή, αλλά στο 
σύνολο του καθαρού εισοδήµατος από όλες τις πηγές. Με τη διάταξη αυτή 
εισάγεται στη φορολογία η αρχή του ενιαίου αυτής, µε την έννοια ότι το καθαρό 
εισόδηµα κάθε πηγής, το οποίο προκύπτει αφού συµψηφιστούν τα θετικά και 
αρνητικά στοιχεία, συναθροίζεται µε το αντίστοιχο εισόδηµα των άλλων πηγών 
και φορολογείται ως ενιαίο σύνολο. 
Η φορολογική αρχή υποχρεούται να βεβαιώσει τον οφειλόµενο φόρο στο 

όνοµα του φορολογούµενου για το συνολικό καθαρό από όλες τις πηγές εισό-
δηµα του, εκτός αν αυτός απέκτησε εισόδηµα από µία µόνο πηγή, οπότε η 
βεβαίωση του φόρου θα γίνει στο καθαρό εισόδηµα που προέκυψε από την 
πηγή αυτή. 
Η αρχή του ενιαίου της φορολογίας διασπάται ωστόσο σε αρκετές περι-

πτώσεις. Ο φορολογικός νοµοθέτης έχει προβλέψει δηλαδή σε ορισµένες 
περιπτώσεις την αυτοτελή φορολογία ορισµένων εισοδηµάτων ή εσόδων µε 
αναλογικό συντελεστή και µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, 
γεγονός που σηµαίνει ότι τα εισοδήµατα αυτά δεν συναθροίζονται µε το 
καθαρό εισόδηµα των άλλων πηγών. Περιπτώσεις αυτοτελούς φορολογίας έχει 
προβλέψει ο φορολογικός νοµοθέτης στα άρθρα 11 ως και 14 του Κ.Φ.Ε. 
Τέτοιες περιπτώσεις είναι η αυτοτελής φορολογία του εισοδήµατος από 
εκµίσθωση κοινόχρηστων χώρων οικοδοµών, η αυτοτελής φορολογία 
ορισµένων εισοδηµάτων από κινητές αξίες και εµπορικές επιχειρήσεις ή 
επαγγέλµατα, όπως είναι ή αυτοτελής φορολογία των κερδών από τη 
µεταβίβαση επιχείρησης, εταιρικών µερίδων ή µεριδίων, ή δικαιωµάτων κ.λπ., 
καθώς και η αυτοτελής φορολογία ορισµένων εισοδηµάτων ή εσόδων από 
µισθωτές υπηρεσίες, όπως είναι η αποζηµίωση λόγω καταγγελίας της 
σύµβασης εργασίας κ.λπ. 

1.3 Η φορολογία του καθαρού εισοδήµατος: Σύµφωνα µε τη διάταξη 
του άρθρου 1 του Κ.Φ.Ε., ο φόρος επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισό-
δηµα. Και στην περίπτωση αυτή ο φορολογικός νοµοθέτης δεν ορίζει ρητά την 
έννοια του καθαρού εισοδήµατος. Προκύπτει ωστόσο αυτή η έννοια από τη 
διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 4, στην οποία ορίζεται ότι εισόδηµα στο οποίο 
επιβάλλεται ο φόρος είναι το εισόδηµα από κάθε πηγή το οποίο προκύπτει 
ύστερα από την αφαίρεση των δαπανών για την απόκτηση του. Από τη διάταξη 
αυτή προκύπτει εµµέσως και η έννοια του ακαθάριστου εισοδήµατος. 

Ο φορολογικός νοµοθέτης ωστόσο έχει εισάγει και την έννοια του φορο-
λογητέου εισοδήµατος, η οποία συχνά απαντάται στο κείµενο του Κ.Φ.Ε., 
αφού το φορολογητέο εισόδηµα είναι τελικά εκείνο στο οποίο επιβάλλεται ο 
φόρος. Έτσι, στο κείµενο του φορολογικού νόµου συνυπάρχουν η έννοια του 
ακαθάριστου εισοδήµατος, του καθαρού εισοδήµατος και του φορολογητέου 
εισοδήµατος, έννοιες οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις του κειµένου του 
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φορολογικού νόµου διατυπώνονται κακότεχνα, µε συνέπεια να προκαλούν 
σύγχυση. Μία αποσαφήνιση των εννοιών αυτών είναι αναγκαία. Έτσι, ως: 
* Α κ α θ ά ρ ι σ τ ο  ε ι σ ό δ η µ α  νοείται το εισόδηµα που αποκτά ο 

φορολογούµενος σε συγκεκριµένη χρονική περίοδο από την προσωπική του 
εργασία ή ως καρπό περιουσιακού του στοιχείου, πριν αφαιρεθούν από αυτό οι 
δαπάνες απόκτηση οι οποίες για κάθε πηγή εισοδήµατος ορίζονται ρητά. 

* Κ α θ α ρ ό  ε ι σ ό δ η µ α  νοείται το εισόδηµα που αποµένει µετά την 
αφαίρεση από το ακαθάριστο εισόδηµα των κατά περίπτωση δαπανών. 
Φ ο ρ ο λ ο γ η τ έ ο  ε ι σ ό δ η µ α  είναι το εισόδηµα το οποίο τελικά υπόκειται 
σε φόρο και το οποίο προκύπτει µετά την αφαίρεση από το καθαρό εισόδηµα 
ορισµένων στοιχειωδών δαπανών οι οποίες έχουν χορηγηθεί για λόγους 
κοινωνικούς ως ελάχιστο όριο συντήρησης του φορολογούµενου και της 
οικογένειας του και οι οποίες ορίζονται ρητά στο φορολογικό νόµο. Αν 
φορολογούµενος δεν έχει πραγµατοποιήσει σε κάποιο έτος κάποια από τις 
δαπάνες αυτές, τότε το καθαρό εισόδηµα του είναι και φορολογητέο. 

1.4 Φορολογία εισοδήµατος που προκύπτει στην ηµεδαπή ή την 
αλλοδαπή: Στη διάταξη του άρθρου 1 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι ο φόρος επι-
βάλλεται στο καθαρό εισόδηµα που προκύπτει στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή. 
Το ίδιο ορίζεται και στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. Από το 
συνδυασµό των δύο αυτών διατάξεων προκύπτει ότι ο φόρος επιβάλλεται στο 
εισόδηµα που προκύπτει στην Ελλάδα ανεξάρτητα αν ο δικαιούχος ίου 
εισοδήµατος αυτού είναι κάτοικος Ελλάδας ή κατοικεί στην αλλοδαπή. 
Σύµφωνα µε την 1214/1983 απόφαση του Σ.τ.Ε., εισόδηµα προκύπτουν στην 
Ελλάδα και συνεπώς υποκείµενο σε φόρο εισοδήµατος, ανεξαρτήτως του 
τόπου κατοικίας ή διαµονής του φυσικού προσώπου που το απέκτησε, είναι το 
αντλούµενο από πηγή κείµενη στην Ελλάδα. Τέτοιο εισόδηµα, σύµφωνα µε την 
απόφαση του δικαστηρίου, αποτελεί και το χρηµατικό ποσό το οποίο 
καταβάλλεται στην Ελλάδα από ηµεδαπή εταιρεία, σε εκτέλεση συµβατικής 
υποχρέωσης της και υπό τη µορφή αντιπαροχής για εκχώρηση δικαιωµάτων που 
έγινε στην Ελλάδα. 
Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι αν για παράδειγµα Γερµανός ή 

Έλληνας υπήκοος κατοικεί µόνιµα στη Γερµανία και αποκτά εισόδηµα από 
εκµίσθωση οικοδοµής που βρίσκεται στην Ελλάδα, θα υπαχθεί σε φόρο για το 
εισόδηµα που προκύπτει στην Ελλάδα. 
Από τη διάταξη προκύπτει ακόµη ότι αν κάτοικος Ελλάδος αποκτά εισόδηµα 

από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα, θα υπαχθεί σε φόρο χωρίς καµία 
αµφισβήτηση. Ακόµη, ο κάτοικος Ελλάδος θα υπαχθεί σε φόρο για το εισόδηµα 
που αποκτά από πηγή που βρίσκεται στην αλλοδαπή. Έτσι, αν υποτεθεί ότι 
Έλληνας ή Γερµανός υπήκοος κατοικεί µόνιµα στην Ελλάδα και αποκτά 
εισόδηµα από σύνταξη που του έχει χορηγηθεί από τη γερµανική κυβέρνηση, η 
σύνταξη αυτή θα υπαχθεί σε φόρο εισοδήµατος στην Ελλάδα. Στην περίπτωση 
αυτή θα εφαρµοσθεί ωστόσο η σύµβαση για την αποφυγή της διπλής 
φορολογίας που έχει υπογραφεί µεταξύ Ελλάδος και Γερµανίας. 
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            Κεφάλαιο 3 
 

 
 

                                      Υποκείµενο του φόρου 
 
 

1. Υποκείµενο του φόρου: Στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 2 του 
Κ.Φ.Ε. ορίζεται ποιος είναι υποκείµενος σε φόρο εισοδήµατος. Σύµφωνα µε τη 
διάταξη αυτή, σε φόρο εισοδήµατος υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο που 
αποκτά εισόδηµα που προκύπτει στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια 
και τον τόπο κατοικίας ή διαµονής του. Ακόµη, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια του, 
σε φόρο υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο για τα εισοδήµατα που προκύπτουν 
στην αλλοδαπή, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα. 

1.2 Έννοια φυσικού προσώπου: Η έννοια του φυσικού προσώπου 
δίνεται από τον Αστικό Κώδικα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του οποίου ως φυσικό 
πρόσωπο νοείται ο άνθρωπος που είναι ικανός να έχει δικαιώµατα και 
υποχρεώσεις εφόσον γεννηθεί ζωντανός (άρθρα 34-35 Α.Κ.). Το κυοφορούµενο, 
που δεν θεωρείται κατά τη διάρκεια της κύησης του φυσικό πρόσωπο, γίνεται 
υποκείµενο δικαιωµάτων και υποχρεώσεων εφόσον γεννηθεί ζωντανό (άρθρο 36 
Α.Κ.). ∆εν είναι ωστόσο αναγκαία για την απόκτηση δικαιωµάτων και κατά 
συνέπεια φορολογικών υποχρεώσεων η ύπαρξη δίκαιο  τακτικής ικανότητας. 

Το φυσικό πρόσωπο φορολογείται: 
• αν αυτό έχει την κατοικία ή διαµονή του στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από 

την υπηκοότητα του, 
• αν αποκτά εισόδηµα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από 

την κατοικία ή τη διαµονή του ή από την υπηκοότητα του. 
Στην περίπτωση που φυσικό πρόσωπο το οποίο κατοικεί στην Ελλάδα 

φορολογείται για εισόδηµα που έχει προκύψει στην αλλοδαπή, ο φορολογικός 
νόµος έχει προβλέψει µε σχετική διάταξη, προς το σκοπό αποφυγής της διπλής 
φορολογίας, ότι από το φόρο που προκύπτει για το συνολικό εισόδηµα του 
προσώπου αυτού, αφαιρείται ο φόρος που αποδεδειγµένα έχει καταβληθεί στην 
αλλοδαπή για το εισόδηµα που έχει προκύψει εκεί. 

 
 
 
 
 
 
 

1.3 Έννοια κατοικίας: Ο προσδιορισµός της κατοικίας του φορολο-
γούµενου έχει ουσιαστική σηµασία διότι αυτή καθορίζει τον τρόπο φορολογίας 
του, αν δηλαδή αυτός θα φορολογηθεί για το σύνολο των εισοδηµάτων 
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οπουδήποτε και αν αυτά έχουν προκύψει (στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή) ή αν 
θα φορολογηθεί µόνο για το εισόδηµα που έχει προκύψει στην Ελλάδα. 
Η φορολογική νοµοθεσία δεν έχει ορίσει την έννοια της κατοικίας. 
Σύµφωνα µε τη διοικητική πρακτική και τη δικαστηριακή νοµολογία, η 

έννοια της κατοικίας για τους σκοπούς της φορολογίας είναι ταυτόσηµη µε την 
έννοια της κατοικίας όπως αυτή ορίζεται από τον Αστικό Κώδικα, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του οποίου (άρθρο 51) κατοικία είναι ο τόπος όπου ένα πρόσωπο 
έχει εγκατασταθεί µόνιµα και ο οποίος αποτελεί το κέντρο των βιοτικών 
σχέσεων. Κανένας δεν µπορεί να έχει ταυτόχρονα περισσότερες από µία 
κατοικίες. Η κατοικία διατηρείται ώσπου να αποκτηθεί νέα. Αν δεν µπορεί να 
αποδειχθεί η τελευταία κατοικία του προσώπου, κατοικία θεωρείται ο τόπος της 
διαµονής του (Α.Κ. 52-53). Κατοικία για την επιβολή του φόρου θεωρείται η 
αστική κατοικία όπως αυτή ορίζεται από τον Α.Κ. 
Η έρευνα για την υπαγωγή ενός φυσικού προσώπου σε φόρο ή όχι θα πρέπει 

να στρέφεται στην εξακρίβωση της κατοικίας ή της διαµονής του, καθόσον εάν το 
φυσικό πρόσωπο κατοίκησε ή διέµεινε επί εξάµηνο στην Ελλάδα, υπόκειται σε 
φόρο για το σύνολο του εισοδήµατος οπουδήποτε αυτό έχει προκύψει, εάν δε 
κατοικεί στην αλλοδαπή, υπόκειται σε φόρο µόνον εφόσον το εισόδηµα προέκυψε 
στην Ελλάδα. Στην έρευνα αυτή η έννοια του 5ρου «κατοικία» θα λαµβάνεται µε 
βάση τις διατάξεις του Α.Κ. 
Η κατοικία µεταβάλλεται µε τη µετοίκηση ενός προσώπου σε άλλο τόπο µε την 
πρόθεση της κυρίας και µόνιµης εγκατάστασης σε αυτόν. Απαιτούνται όµως για την 
εξακρίβωση αυτής της πρόθεσης τα στοιχεία του corpus και του animus γι' αυτό 
ούτε η θέληση ούτε η πρόσκαιρη διαµονή συνιστά µεταβολή τις κατοικίας, ούτε η 
προσωρινή αποµάκρυνση καταργεί την ήδη υπάρχουσα οικία. 
Έτσι, η διαµονή ενός προσώπου στο εξωτερικό λόγω σπουδών δεν συνιστά την 
αλλαγή  κατοικίας αυτού στην Ελλάδα, εφόσον δεν αποδεικνύεται πρόθεση 
προσώπου για µεταβολή της κατοικίας. 
 
 
1.4Κατοικία έµµισθων δηµόσιων υπαλλήλων: Στη διάταξη της αρ. 2 

του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι οι έµµισθοι δηµόσιοι υπάλληλοι που 
υπηρετούν στο εξωτερικό θεωρούνται για την επιβολή του φόρου ότι έχουν την 
κατοικία τους στην Ελλάδα. Στη διάταξη ορίζεται ρητά κατοικούντες στην Ελλάδα 
θεωρούνται µόνον οι έµµισθοι υπάλληλοι του ∆ηµοσίου, δηλαδή όσοι 
µισθοδοτούνται από το ελληνικό δηµόσιο. Συνεπώς, µε κατ' αντιδιαστολή 
επιχείρηµα, οι υπάλληλοι των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού 
δικαίου, κοινωφελών ιδρυµάτων, οργανισµών κ.λπ., οι οποίοι υπηρετούν στο 
εξωτερικό, δεν θεωρείται από φορολογική άποψη ότι έχουν την κατοικία τους 
στην Ελλάδα. 

1.5Σχολάζουσα κληρονοµιά: Σε φόρο εισοδήµατος υποβάλλεται,σύµφωνα 
µε την παρ. 3 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε., και η σχολάζουσα κληρονοµία, δηλαδή τα 
εισοδήµατα που προέρχονται από κληρονοµική περιουσία της οποίας ο 
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κληρονόµος είναι άγνωστος. Σύµφωνα µε τον Α.Κ. 
(άρθρο 1865), αν ο κληρονόµος είναι άγνωστος ή δεν είναι βέβαιο αν 
αποδέχθηκε την κληρονοµιά, το δικαστήριο της κληρονοµιάς, ύστερα από 
αίτηση εκείνου που έχει έννοµο συµφέρον ή και αυτεπάγγελτα, διορίζει κηδεµόνα 
της κληρονοµιάς. Αυτός έχει υποχρέωση, σύµφωνα µε ον Κ.Φ.Ε., να υποβάλει 
δήλωση φόρου εισοδήµατος για τα εισοδήµατα που προκύπτουν από την 
κληρονοµιά της οποίας ο κληρονόµος είναι άγνωστος. 

1.6Ο πτωχεύσας ως υποκείµενο φόρου: Σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Εµπορικού Νόµου «Περί πτωχεύσεως» (άρθρα 525 - 677), από την ηµέρα 
τής δηµοσίευσης της απόφασης που κηρύσσει την πτώχευση, ο πτωχεύσας 
στερείται αυτοδικαίως του δικαιώµατος της διοίκησης της περιουσίας του. 
Στην πτωχευτική περιουσία δεν περιλαµβάνεται η περιουσία που αποκτάται 
από αυτόν µετά την κήρυξη της πτώχευσης. 

Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι η πτώχευση δεν συνεπάγεται 
δικαιοπρακτική ανικανότητα του πτωχεύσαντος. Συνεπώς ο έµπορος που έχει 
κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης είναι ικανός να δικαιοστρατεί, να ενεργεί 
δηλαδή εµπορικές πράξεις και να είναι διαχειριστής αλλότριων. 
Κατά την πιο πάνω έννοια ο πτωχεύσας δεν παύει να είναι υποκείµενο 

φόρου και κατ' ακολουθία να έχει αυτός υποχρέωση υποβολής φορολογικής  
1.7Κατοικία έµµισθων δηµόσιων υπαλλήλων: Στη διάταξη της αρ. 2 

του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι οι έµµισθοι δηµόσιοι υπάλληλοι που 
υπηρετούν στο εξωτερικό θεωρούνται για την επιβολή του φόρου ότι έχουν την 
κατοικία τους στην Ελλάδα. Στη διάταξη ορίζεται ρητά κατοικούντες στην Ελλάδα 
θεωρούνται µόνον οι έµµισθοι υπάλληλοι του ∆ηµοσίου, δηλαδή όσοι 
µισθοδοτούνται από το ελληνικό δηµόσιο. Συνεπώς, µε κατ' αντιδιαστολή 
επιχείρηµα, οι υπάλληλοι των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού 
δικαίου, κοινωφελών ιδρυµάτων, οργανισµών κ.λπ., οι οποίοι υπηρετούν στο 
εξωτερικό, δεν θεωρείται από φορολογική άποψη ότι έχουν την κατοικία τους 
στην Ελλάδα. 

1.8Σχολάζουσα κληρονοµιά: Σε φόρο εισοδήµατος υποβάλλεται,σύµφωνα 
µε την παρ. 3 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε., και η σχολάζουσα κληρονοµία, δηλαδή τα 
εισοδήµατα που προέρχονται από κληρονοµική περιουσία της οποίας ο 
κληρονόµος είναι άγνωστος. Σύµφωνα µε τον Α.Κ. 
(άρθρο 1865), αν ο κληρονόµος είναι άγνωστος ή δεν είναι βέβαιο αν 
αποδέχθηκε την κληρονοµιά, το δικαστήριο της κληρονοµιάς, ύστερα από 
αίτηση εκείνου που έχει έννοµο συµφέρον ή και αυτεπάγγελτα, διορίζει κηδεµόνα 
της κληρονοµιάς. Αυτός έχει υποχρέωση, σύµφωνα µε ον Κ.Φ.Ε., να υποβάλει 
δήλωση φόρου εισοδήµατος για τα εισοδήµατα που προκύπτουν από την 
κληρονοµιά της οποίας ο κληρονόµος είναι άγνωστος. 

1.9Ο πτωχεύσας ως υποκείµενο φόρου: Σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Εµπορικού Νόµου «Περί πτωχεύσεως» (άρθρα 525 - 677), από την ηµέρα 
τής δηµοσίευσης της απόφασης που κηρύσσει την πτώχευση, ο πτωχεύσας 
στερείται αυτοδικαίως του δικαιώµατος της διοίκησης της περιουσίας του. 
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Στην πτωχευτική περιουσία δεν περιλαµβάνεται η περιουσία που αποκτάται 
από αυτόν µετά την κήρυξη της πτώχευσης. 

Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι η πτώχευση δεν συνεπάγεται 
δικαιοπρακτική ανικανότητα του πτωχεύσαντος. Συνεπώς ο έµπορος που έχει 
κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης είναι ικανός να δικαιοστρατεί, να ενεργεί 
δηλαδή εµπορικές πράξεις και να είναι διαχειριστής αλλότριων. 
Κατά την πιο πάνω έννοια ο πτωχεύσας δεν παύει να είναι υποκείµενο 

φόρου και κατ' ακολουθία να έχει αυτός υποχρέωση υποβολής φορολογικής 
 

δήλωσης για το εισόδηµα που προκύπτει από την εξωπτωχευτική του περι-
ουσία, καθώς και για το εισόδηµα των ανήλικων παιδιών του µε τις προϋπο-
θέσεις που θέτει ο Κ.Φ.Ε. στο άρθρο 5. 
Το φυσικό πρόσωπο που έχει πτωχεύσει εξακολουθεί να είναι υποκείµενο 

φόρου και για το εισόδηµα που προκύπτει από την πτωχευτική του περιουσία. 
Απλώς, στην περίπτωση αυτή, η δήλωση φόρου εισοδήµατος υποβάλλεται από 
το σύνδικο, ο οποίος δεν υποκαθιστά το φορολογικώς υπόχρεο πρόσωπο. 
Σύµφωνα µε τη διάταξη της περίπτωσης β' της παρ. 2 του άρθρου 61 του 

Κ.Φ.Ε., οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση να επιδώσουν φορολογική δήλωση ο 
καθένας χωριστά, εφόσον ο ένας από αυτούς βρίσκεται σε κατάσταση 
πτώχευσης. Με βάση τη διάταξη αυτή, εάν ο σύζυγος πτωχεύσει, η σύζυγος 
υποβάλλει χωριστά δήλωση φορολογίας του εισοδήµατος της. Η διάταξη είναι 
µάλλον ατυχής, διότι η πτώχευση δεν συνεπάγεται απώλεια της 
δικαιοπρακτικής ικανότητας του πτωχεύσαντος. Συνεπώς, εφόσον αυτός έχει 
υποχρέωση να υποβάλει φορολογική δήλωση για τα εισοδήµατα που αποκτά 
από την έξω πτωχευτική του περιουσία ή από την προσωπική του εργασία, 
µπορεί να συµπεριλάβει στη δήλωση του και τα εισοδήµατα της συζύγου του. 
1.7Ο ανήλικος ως υποκείµενο φόρου: Τα εισοδήµατα του ανήλικου 

παιδιού προστίθενται, σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 5 ου 
Κ.Φ.Ε., στο εισόδηµα ενός εκ των γονέων του, κατά τις διακρίσεις ου θέτει 
η διάταξη. Το ανήλικο παιδί ωστόσο είναι υποκείµενο φόρου για ορισµένα 
εισοδήµατα τα οποία ορίζονται ρητά από τη διάταξη της αρ. 4 του ιδίου 
άρθρου (περισσότερα στην ερµηνεία των διατάξεων του άρθρου 5). 
1.8Οι κληρονόµοι ως υποκείµενο φόρου: Οι υποχρεώσεις του κλη-

ρονοµούµενου, µεταξύ των οποίων και οι υποχρεώσεις προς το ∆ηµόσιο, 
µεταβιβάζονται κατά τον Α.Κ. στους κληρονόµους, τους οποίους συνεπώς 
βαρύνει και η φορολογική υποχρέωση του αποβιώσαντος. Σε αυτή την περί-
πτωση η φορολογική δήλωση µε την οποία δηλώνονται τα εισοδήµατα του 
αποβιώσαντος υποβάλλεται από κοινού από τους κληρονόµους του, ο φόρος 
όµως που αναλογεί στα εισοδήµατα αυτά µερίζεται ανάλογα µε τη µερίδα 
καθενός κληρονόµου. 

 
 
1.9 Οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες, οι κοινωνίες αστικού 

δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα, οι αστικές κερδοσκοπικές 
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εταιρείες, οι συµµετοχικές ή αφανείς, καθώς και οι κοινοπραξίες, ως υπο-
κείµενα φόρου: Μέχρι και τη χρήση του 1984 τα νοµικά πρόσωπα των εται-
ρειών αυτών, των κοινωνιών και των κοινοπραξιών ήταν ίδια υποκείµενα φόρου 
για τα εισοδήµατα που αποκτούσαν. Τα καθαρά κέρδη τους φορολογούνταν 
τόσο στο όνοµα του νοµικού προσώπου όσο και στο όνοµα των εταίρων ή 
µελών τους. Από τη χρήση του έτους 1985 µέχρι και τη χρήση του 1991, 
υποκείµενο φόρου για τα καθαρά κέρδη των προσώπων αυτών ήσαν µόνο οι 
εταίροι των εταιρειών ή τα µέλη και οι κοινωνοί των κοινοπραξιών και των 
κοινωνιών αντίστοιχα. 

Από τη χρήση του 1992 οι πιο πάνω εταιρείες, οι κοινωνίες και οι κοινο-
πραξίες κατέστησαν ίδια υποκείµενα φόρου, µε βάση τη διάταξη της παρ. 1 του 
άρθρου 7 του Ν. 2065/1992. Έτσι, στη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 2 του 
Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι σε φόρο υπόκεινται επίσης οι οµόρρυθµες εταιρείες, οι 
ετερόρρυθµες εταιρείες, οι κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή 
επάγγελµα, οι αστικές κερδοσκοπικές ή µη εταιρείες, οι συµµετοχικές ή αφανείς 
εταιρείες, καθώς και οι κοινοπραξίες της παρ. 2 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. 

Η έννοια, η νοµική προσωπικότητα και η φορολογική µεταχείριση των πιο 
πάνω προσώπων έχουν συνοπτικά ως εξής: 

* Οµόρρυθµη εταιρεία: Οµόρρυθµη είναι η εταιρεία που συνιστάται 
µεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσώπων, οι οποίοι ευθύνονται προσωπικώς 
αλληλεγγύως και απεριορίστως για όλες τις υποχρεώσεις αυτής. ∆ιέπεται από τις 
διατάξεις του Εµπορικού Νόµου (άρθρα 20 ως και 22) και συµπληρωµατικά από 
τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρθρα 741 ως και 784). 
Κύριο χαρακτηριστικό της οµόρρυθµης εταιρείας είναι το απεριόριστο και 

αλληλέγγυο της ευθύνης των µελών της. Αποκτά νοµική προσωπικότητα από 
την τήρηση των κανόνων δηµοσιότητας που επιβάλλονται από το νόµο, από τη 
δηµοσίευση δηλαδή του εταιρικού της. 

Τα καθαρά κέρδη των οµόρρυθµων εταιρειών φορολογούνται στο όνοµα του 
νοµικού προσώπου µε αναλογικό συντελεστή µετά την αφαίρεση από αυτά της 
επιχειρηµατικής αµοιβής για µέχρι τρεις εταίρους, η οποία υπολογίζεται µε 
βάση τα ποσοστά συµµετοχής αυτών στην εταιρεία, στο 50% των καθαρών 
κερδών. 

 
 
* Ετερόρρυθµη εταιρεία: Ετερόρρυθµη είναι η εταιρεία στην 

οποία ένα ή περισσότερα πρόσωπα ευθύνονται προσωπικώς και απεριορίστως, ενώ 
τα υπόλοιπα πρόσωπα που συµµετέχουν σε αυτή ευθύνονται µέχρι ου ποσού της 
συνεισφοράς τους. 
∆ιέπεται από τις διατάξεις του Εµπορικού Νόµου (άρθρα 23 ως και 28) και 

συµπληρωµατικά από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρθρα 741 ως και 784). 
Αποκτά νοµική προσωπικότητα από τη δηµοσίευση του εταιρικού της. 
Τα καθαρά κέρδη των ετερόρρυθµων εταιρειών φορολογούνται όπως 

ακριβώς αυτά των οµόρρυθµων. ί 
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* Κοινωνία Αστικού ∆ικά ίο υ: Η κοινωνία διέπεται από τις 
διατάξεις των άρθρων 785 ως και 805 του Αστικού Κώδικα. Σύµφωνα µε η διάταξη 
του άρθρου 785, αν ένα δικαίωµα ανήκει σε περισσότερους από κοινού όσον ο νόµος 
δεν ορίζει διαφορετικά, υπάρχει ανάµεσα τους κοινωνία κατ' ιδανικά µέρη. Σε 
περίπτωση αµφιβολίας, λογίζεται ότι τα µέρη είναι ίσα. 
Αντικείµενο της κοινωνίας είναι η ύπαρξη ενός δικαιώµατος σε πολλά πρόσωπα 

και η έννοµη σχέση µεταξύ των φορέων του δικαιώµατος αυτού, από την οποία 
απορρέουν ενοχικές συνέπειες και συµφέροντα ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου, 
όπως η συγκυριότητα, οι πραγµατικές δουλείες, η επικαρπία, το ενέχυρο, η 
υποθήκη, η νοµή, η κατοχή, τα ενοχικά δικαιώµατα, το δικαίωµα στα προϊόντα της 
διανοίας, στην εφεύρεση και στην ευρεσιτεχνία. 
Η κοινωνία γεννιέται από µονοµερείς δικαιοπραξίες, από συµβάσεις, από άλλα 

νοµικά γεγονότα, αλλά και από τυχαία, όταν αυτή δηµιουργείται ανεξάρτητα από 
σύµβαση ή άλλο δικαιογόνο γεγονός. 
Η κοινωνία του αστικού δικαίου που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελµα φορολογείται µε 

αναλογικό συντελεστή, που υπολογίζεται στα καθαρά κέρδη της. Ειδικότερα η κοινωνία 
κληρονοµικού δικαίου, στην οποία µεταξύ των κοινωνιών περιλαµβάνονται και ανήλικοι, 
φορολογείται µε αναλογικό συντελεστή, ο οποίος επιβάλλεται στα καθαρά κέρδη που 
αποµένουν µετά την αφαίρεση της επιχειρηµατικής αµοιβής για µέχρι τρεις κοινωνούς, 
η οποία υπολογίζεται µε βάση τα ποσοστά συµµετοχής τους στη κοινωνία, στο 50% 
των καθαρών κερδών. 

 
* Αστική κ ε ρ δ ο σ κ ο π ι κ ή  ή µη ε τ α ι ρ ε ί α :  Η αστική εταιρεία 

διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 741 ως και 784 του Α.Κ. Σύµφωνα µε τη διάταξη 
του άρθρου 741, µε τη σύµβαση της εταιρείας δύο ή περισσότεροι έχουν αµοιβαίως 
υποχρέωση να επιδιώκουν µε κοινές εισφορές κοινό σκοπό, ιδίως οικονοµικό. 
Η αστική εταιρεία καταρτίζεται κατ' αρχήν ατύπως και όταν ακόµη επιδιώκει 

πράξεις για τις οποίες ο νόµος απαιτεί την τήρηση ορισµένου τύπου. Αν όµως ο 
νόµος απαιτεί για την εταιρική εισφορά την τήρηση τύπου, τότε ο τύπος αυτός θα 
τηρηθεί για την κατάρτιση της εταιρικής σύµβασης. Η αστική εταιρεία δεν αποτελεί 
νοµικό πρόσωπο και κατά συνέπεια δεν είναι αυτοτελής φορέας της εταιρικής 
περιουσίας, ούτε των εταιρικών δικαιωµάτων και υποχρεώσεων. Φορείς αυτών είναι οι 
εταίροι. 
Σύµφωνα ωστόσο µε τη διάταξη του άρθρου 784 Α.Κ., αν η αστική εταιρεία 

επιδιώκει οικονοµικό σκοπό, αποκτά νοµική προσωπικότητα, εφόσον τηρηθούν οι 
όροι δηµοσιότητας που ο νόµος τάσσει για το σκοπό αυτό στις οµόρρυθµες 
εµπορικές εταιρείες. Στην περίπτωση αυτή δηλαδή ο Α.Κ. απαιτεί και για τις αστικές 
εταιρείες την τήρηση του τύπου που προβλέπεται για τις οµόρρυθµες εταιρείες. 

Οι αστικές εταιρείες έχουν συνήθως ως αντικείµενο εργασιών γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις, ή την αγορά και πώληση ακινήτων, ή την εκµίσθωση µεγάλων 
ακινήτων. 

Αν η αστική εταιρεία είναι κερδοσκοπική ή όχι είναι θέµα πραγµατικό που 
κρίνεται από τη φορολογική αρχή και τα δικαστήρια, έστω και αν η µη επιδίωξη 
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κερδοσκοπικού σκοπού έχει οριστεί στον τύπο µε τον οποίο αυτή έχει τυχόν 
περιβληθεί. Χαρακτηριστικό ωστόσο στοιχείο που διακρίνει τις µη κερδοσκοπικές από 
τις απλές αστικές εταιρείες είναι η µη διανοµή ωφεληµάτων οποιασδήποτε µορφής 
στα µέλη τους. 

• Αφανείς  ή  συµµετοχικές  εταιρείες :  Ο  Εµπορικός  νόµος  στα άρθρα 
47 ως και 50 προβλέπει και µία τρίτη µορφή εµπορικής εταιρείας, τη µετοχική 
εµπορική εταιρεία, η οποία, λόγω του ότι δεν υπόκειται στις διατυπώσεις 
δηµοσιότητας που υπόκεινται οι λοιπές εµπορικές εταιρείες, έχει 
χαρακτηρισθεί και αφανής εταιρεία. Η ύπαρξη της εταιρείας αυτής µπορεί, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των πιο πάνω άρθρων, να αποδειχθεί µε την εµφά-
νιση των βιβλίων της ή της αλληλογραφίας της ή και διά µαρτύρων. 

 
Άτυπη, και συνεπώς αφανής, είναι ακόµη η εταιρεία που προέρχεται από 

νοµοτύπως συσταθείσα εταιρεία (οµόρρυθµη, ετερόρρυθµη και περιορισµένης 
ευθύνης), η οποία µετά τη λήξη του χρόνου διαρκείας της εξακολουθεί να λειτουργεί, 
χωρίς να έχουν τηρηθεί για την εκ νέου σύσταση της οι νόµιµες διατυπώσεις 
(έγγραφο Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών Ε. 1944/ΠΟΛ. 48/1986). 
Σύµφωνα εξάλλου µε τη νοµολογία των δικαστηρίων (Α.Π. 991/1983), το κριτήριο 
διάκρισης µεταξύ αφανούς και αδηµοσίευτης οµόρρυθµης εταιρείας βρίσκεται στον 
τρόπο που συµβάλλεται ο διαχειριστής, αν δηλαδή αυτός συµβάλλεται στο όνοµα και 
για λογαριασµό όλων των εταίρων είναι αδηµοσίευτη οµόρρυθµη εταιρεία ή αν 
συµβάλλεται για ίδιο όνοµα, οπότε είναι αφανής εταιρεία. 

* Κ ο ι ν ο π ρ α ξ ί α :  Ο Κ.Φ.Ε. στην παρ. 4 του άρθρου 2 ορίζει πως 
υποκείµενο του φόρου εισοδήµατος είναι και οι κοινοπραξίες της παρ. 2 του 
άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. Σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές, όπως ισχύουν από 1-1-2003 
µετά την τροποποίηση και συµπλήρωση τους µε την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 
3052/2002, η κοινοπραξία επιτηδευµατιών θεωρείται επιτηδευµατίας για την 
εφαρµογή του Κ.Β.Σ., εφόσον έχει ορισµένη επαγγελµατική διεύθυνση, αποβλέπει 
στη διενέργεια συγκεκριµένης πράξης, αποδεικνύεται µε έγγραφη συµφωνία που 
κατατίθεται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. πριν από την έναρξη των εργασιών της και τα µέλη 
της είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή είναι οµόρρυθµα µέλη διαφορετικής 
οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρείας. 
Με την κατάθεση της έγγραφης συµφωνίας στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. η κοινοπραξία 

δεν αποκτά νοµική προσωπικότητα, διότι, όπως έχουν δεχθεί τα δικαστήρια (Ε.Α. 
734/1980), αυτή είναι εταιρεία χωρίς νοµική προσωπικότητα. 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., η προϋπόθεση της 

διενέργειας συγκεκριµένης πράξης δεν απαιτείται προκειµένου για κοινοπραξία 
επιτηδευµατιών που έχει ως αντικείµενο εργασιών την αποκλειστικά εκτός της 
χώρας πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, ή την προβολή και προώθηση 
ελληνικών προϊόντων µε οποιονδήποτε τρόπο, την εκµετάλλευση συγκοινωνιακών 
γραµµών πλοίων, τη διενέργεια περιηγητικών πλόων και την εκµετάλλευση 
ρυµουλκών και ναυαγοσωστικών πλοίων. 
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Με τις ρυθµίσεις του Ν. 3052/2002 έχει οριστεί ότι η κοινοπραξία πρέπει να 
έχει επωνυµία η οποία να απαρτίζεται από τα ονόµατα των προσώπων που 
συµµετέχουν σε αυτή ή την επωνυµία όλων των µελών, ή τουλάχιστον του ενός 
εξ αυτών και τη φράση «και Σία». Έχει ορισθεί ακόµη ότι ως µέλη της 
κοινοπραξίας µπορεί να υπεισέλθουν οι κληρονόµοι αποβιώσαντος µέλους της, 
εφόσον αυτό προβλέπεται στην έγγραφη συµφωνία που έχει κατατεθεί στη 
∆.Ο.Υ., καθώς και ότι στην κοινοπραξία µπορεί να συµµετέχει και άλλη 
κοινοπραξία. 
Σύµφωνα εξάλλου µε τις ρυθµίσεις του πιο πάνω νόµου, χαρακτηρίζονται 

ως κοινοπραξίες του Κ.Β.Σ. όλες οι κοινοπραξίες που ορίζονται από διατάξεις 
άλλων νόµων, χωρίς να ερευνάται αν καλύπτουν ή όχι τις προϋποθέσεις που 
τίθενται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Ουσιαστικά µε τις νέες ρυθµίσεις, από 
1-1-2003 έχουν καταστεί υποκείµενα φόρου όλες οι κοινοπραξίες. 

Τα καθαρά κέρδη των κοινοπραξιών φορολογούνται µε αναλογικό συντελεστή. 
Ειδικότερα τα καθαρά κέρδη των κοινοπραξιών των αρχιτεκτόνων και µηχανικών 
που έχουν αντικείµενο εργασιών τη σύνταξη µελετών και σχεδίων οικοδοµικών 
και λοιπών τεχνικών έργων, την επίβλεψη της εκτέλεσης ή τη διεύθυνση 
τεχνικού έργου, τη διενέργεια πραγµατογνωµοσυνών και διαιτησιών, 
προσδιορίζονται τεκµαρτά, σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 49 
του Κ.Φ.Ε. 

Περισσότερα για τον τρόπο φορολογίας των πιο πάνω προσώπων ανα-
πτύσσονται κατά την ερµηνεία του άρθρου 10 του Κ.Φ.Ε. 

 
 

                 Κεφάλαιο 4 
    
                                     Χρόνος επιβολής του φόρου 

Γενικά: Με τις διατάξεις των παρ. 1 και/2 του άρθρου 3 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται 
ο χρόνος επιβολής του φόρου, καθώς και η διάρκεια του οικονοµικού έτους. 
Έτσι, στη διάταξη της παρ. 1 ορίζεται ότι ο φόρος επιβάλλεται κάθε οικονοµικό 
έτος στο εισόδηµα που αποκτάται µέσα στο αµέσως προηγούµενο οικονοµικό 
έτος κατά τις διακρίσεις που ορίζει ο νόµος, ενώ στη διάταξη της παρ. 2 ορίζεται 
ότι η διάρκεια του οικονοµικού έτους αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει 
την 31η ∆εκεµβρίου του ιδίου ηµερολογιακού έτους. 
Από τις διατάξεις αυτές προκύπτουν δύο αρχές: η αρχή του ετήσιου της 

φορολογίας και η αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων. 

1. Αρχή του ετήσιου της φορολογίας: Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, ο 
φόρος επιβάλλεται κάθε χρόνο στο συνολικό καθαρό εισόδηµα που έχει προκύψει 
στο αµέσως προηγούµενο έτος, ανεξάρτητα αν το εισόδηµα αυτό έχει εισπραχθεί 
από το δικαιούχο. Έτσι, το ∆ηµόσιο έχει το δικαίωµα την πρώτη ηµέρα κάθε 
έτους να επιβάλλει φόρο για το εισόδηµα που έχει προκύψει το προηγούµενο 
έτος κατά τις διακρίσεις που προβλέπει ο νόµος. 
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Ο φορολογικός νόµος ανάφερα ότι ο φόρος επιβάλλεται κάθε οικονοµικό έτος στο 
εισόδηµα που έχει προκύψει στο αµέσως προηγούµενο οικονοµικό έτος κατά τις 
διακρίσεις που ορίζει. Κατά τις διακρίσεις αυτές το προηγούµενο οικονοµικό έτος 
µπορεί να είναι ηµερολογιακό, να αρχίζει δηλαδή την 1η Ιανουαρίου και να λήγει 
την 31η ∆εκεµβρίου, µπορεί να είναι διαχειριστικό έτος αν αρχίζει την 1η 
Ιανουαρίου και λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου ή να αρχίζει την 1η Ιουλίου και να λήγει 
στις 30 Ιουνίου του επόµενου έτους, να έχει περίοδο δωδεκάµηνη, µικρότερη ή 
µεγαλύτερη του δωδεκάµηνου, ή µπορεί να είναι αγροτικό έτος του οποίου η έναρξη 
και η λήξη είναι συνάρτηση του χρόνου έναρξης της σποράς και λήξης της συγκοµιδής 
των αγροτικών προϊόντων. Συνεπώς το προηγούµενο οικονοµικό είναι κατά κυριολεξία 
η διαχειριστική περίοδος στην οποία έχει προκύψει το εισόδηµα. 

 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού», 

οικονοµικό έτος είναι η χρονική περίοδος η οποία περιλαµβάνει τις διοικητικές 
πράξεις και τα γεγονότα που σχετίζονται µε τη διαχείριση του δηµόσιου χρήµατος. 
Ο ορισµός αυτός είναι ευρύς και αναφέρεται στη χρονική διάρκεια εκτέλεσης του 
προϋπολογισµού, η οποία είναι κατά κανόνα ένα ηµερολογιακό έτος. 

Στη φορολογία εισοδήµατος έχει επικρατήσει να αποκαλείται οικονοµικό έτος 
το έτος στο οποίο υποβάλλεται η δήλωση φορολογίας εισοδήµατος των 
φυσικών και νοµικών προσώπων, µε βάση την οποία επιβάλλεται ο φόρος. 

2. Αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων: Από τις διατάξεις των παρ. 1 και 
2 του άρθρου 3 του Κ.Φ.Ε. απορρέει ακόµη η αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων. 
Από την αρχή αυτή προκύπτει ότι κάθε διαχειριστική (φορολογική) περίοδος είναι 
αυτοτελής και ανεξάρτητη από τις άλλες διαχειριστικές περιόδους. Αυτό σηµαίνει 
ότι το οικονοµικό αποτέλεσµα µιας χρήσης δεν συµψηφίζεται µε το αντίστοιχο 
αποτέλεσµα της προηγούµενης ή της επόµενης διαχειριστικής περιόδου. 

Η αρχή αυτή αφορά τόσο τα έσοδα όσο και τα έξοδα. Τα έσοδα φορολογούνται στη 
διαχειριστική περίοδο που προέκυψαν και οι δαπάνες βαρύνουν τα αποτελέσµατα 
της διαχειριστικής περιόδου κατά την οποία γεννήθηκε η αξίωση (Σ.τ.Ε. 
2503/1983). Όπως εξάλλου έχουν δεχθεί τα δικαστήρια (Σ.τ.Ε. 3344/1982), κάθε 
διαχειριστική περίοδος είναι αυτοτελής γι' αυτό και η κρίση µε τελεσίδικη δικαστική 
απόφαση που αφορά φόρο εισοδήµατος προηγούµενου έτους δεν παράγει 
δεδικασµένο που να δεσµεύει το δικαστήριο για άλλο οικονοµικό έτος. 
Η αρχή της αυτοτέλειας των διαχειριστικών περιόδων κάµπτεται ωστόσο σε 

ορισµένες περιπτώσεις και ειδικότερα στην περίπτωση µεταφοράς της ζηµίας 
των εµπορικών και γεωργικών επιχειρήσεων στα πέντε επόµενα έτη, την οποία 
προβλέπει η παρ. 3 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε. Σύµφωνα µε την 3640/1985 
απόφαση του Σ.τ.Ε., η διάταξη του άρθρου 4 του Ν.∆. 3323/1955 (Ν. 
2238/1994) είναι στενός ερµηνευτέα, διότι θεσπίζει εξαίρεση από την αρχή της 
αυτοτέλειας των χρήσεων. Ακόµη, εξαίρεση από την αρχή της αυτοτέλειας των 
διαχειριστικών περιόδων ή χρήσεων θεσπίζεται µε τις διατάξεις των δύο 
τελευταίων εδαφίων της παρ. 6 του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε., µε τις οποίες 
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επιτρέπεται η κατανοµή του εισοδήµατος ή της ζηµίας των συγγραφέων, των 
µουσουργών, των ζωγράφων, των γλυπτών και των χαρακτών στο έτος κτήσης ή 
πρόκυψης αντίστοιχα, και στα τρία επόµενα έτη. 

 
 

 
 

          Κεφάλαιο 5 
 
 

                                            Εισόδηµα και εξεύρεση του 

1. Καθαρό εισόδηµα: Στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε., 
ορίζεται ότι εισόδηµα στο οποίο επιβάλλεται ο φόρος είναι το εισόδηµα που 
προέρχεται από κάθε πηγή ύστερα από την αφαίρεση των δαπανών για την 
απόκτηση του, όπως αυτό προσδιορίζεται ειδικότερα στα άρθρα 20 έως και 51.0 
φόρος εισοδήµατος, τα πρόστιµα και οι πρόσθετοι φόροι δεν αναγνωρίζονται 
προς έκπτωση από το εισόδηµα αυτό. 
Ο φορολογικός νόµος δεν δίνει την έννοια του εισοδήµατος το οποίο υπόκειται 

σε φόρο. Στην πιο πάνω διάταξη ορίζεται ότι εισόδηµα στο οποίο επιβάλλεται ο 
φόρος είναι αυτό που προκύπτει από κάθε πηγή µετά την αφαίρεση των 
δαπανών για την απόκτηση του. ∆εν θεωρούνται, σύµφωνα µε τη διάταξη, 
δαπάνη που αφαιρείται, ο φόρος εισοδήµατος, τα πρόστιµα και οι πρόσθετοι 
φόροι. 
Από την πιο πάνω διάταξη προκύπτει η έννοια του ακαθάριστου και καθαρού 

εισοδήµατος. Ως ακαθάριστο εισόδηµα νοείται αυτό που προκύπτει περιοδικά 
από την εκµετάλλευση µιας διαρκούς πηγής, δηλαδή από την εκµετάλλευση 
ακινήτων, από κινητές αξίες, εµπορικές ή γεωργικές επιχειρήσεις, από µισθωτές 
υπηρεσίες ή υπηρεσίες ελευθέρων επαγγελµατιών. Ο φορολογικός νοµοθέτης 
ωστόσο έχει προβλέψει την επιβολή φόρου και σε ορισµένα έσοδα τα οποία δεν 
έχουν το χαρακτήρα του εισοδήµατος, δηλαδή περιοδικότητα και διαρκή πηγή 
εκµετάλλευσης. Τέτοια έσοδα είναι το κέρδος ή η ωφέλεια που προέρχεται από 
τη µεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης, από τη µεταβίβαση µερίδων ή µεριδίων 
προσωπικών εταιρειών, κοινωνιών ή κοινοπραξιών, µετοχών µη εισηγµένων στο 
Χρηµατιστήριο κ.ο.κ. Τα έσοδα αυτά υπόκεινται σε αυτοτελή φορολογία µε 
αναλογικό συντελεστή και µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. 
Καθαρό εισόδηµα είναι αυτό που προκύπτει µετά την αφαίρεση των 

δαπανών που έχουν πραγµατοποιηθεί για την απόκτηση του. Για καθεµία από τις 
επτά πηγές εισοδήµατος ο φορολογικός νόµος ορίζει ρητά ποιες δαπάνες 
αφαιρούνται. Έτσι, από το εισόδηµα που προέρχεται από µισθούς ή συντάξεις 
αφαιρούνται οι κρατήσεις για τα ασφαλιστικά ταµεία και η κράτηση για 
υγειονοµική περίθαλψη, από το εισόδηµα από ελευθέρια επαγγέλµατα 
αφαιρούνται οι επαγγελµατικές δαπάνες οι οποίες ορίζονται περιοριστικά στο 
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φορολογικό νόµο, εφόσον αυτές αποδεικνύονται µε νόµιµα φορολογικά στοιχεία 
κ.ο.κ. 

2. Πηγές εισοδήµατος: Σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 4, 
το εισόδηµα ανάλογα µε την πηγή προέλευσης του διακρίνεται στις εξής 
κατηγορίες: 
Α-Β' Εισόδηµα από ακίνητα 
Γ' Εισόδηµα από κινητές αξίες 
∆' Εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις 
Ε' Εισόδηµα από γεωργικές επιχειρήσεις 
ΣΤ' Εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες 
Ζ' Εισόδηµα από υπηρεσίες ελευθέρων επαγγελµατιών 

και από κάθε άλλη πηγή 
Στο υποκείµενο σε φόρο συνολικό εισόδηµα του φορολογούµενου περι-

λαµβάνονται όλα τα επιµέρους εισοδήµατα ή κέρδη που προέρχονται από τις 
πιο πάνω πηγές. Συγκεκριµένα: 

2.1 Εισόδηµα από ακίνητα: Στο συνολικό καθαρό εισόδηµα του φορο-
λογούµενου περιλαµβάνεται το καθαρό εισόδηµα από ακίνητα. Σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Φ.Ε., εισόδηµα από ακίνητα είναι αυτό που 
προκύπτει κάθε οικονοµικό έτος, ή κατά περίπτωση γεωργικό έτος είτε από 
εκµίσθωση ή επίταξη ή έµµεσα από ιδιοκατοίκηση, ή ίδιο χρησιµοποίηση ή από 
την παραχώρηση της χρήσης σε τρίτο χωρίς αντάλλαγµα µιας ή περισσότερων 
οικοδοµών, είτε από εκµίσθωση γαιών. 

Το πιο πάνω εισόδηµα αποτελεί το ακαθάριστο εισόδηµα από ακίνητα. Από 
το εισόδηµα αυτό αφαιρούνται οι δαπάνες απόκτησης του, οι οποίες ορίζονται 
στο άρθρο 22 του Κ.Φ.Ε. Το ποσό που αποµένει µετά την αφαίρεση των πιο 
πάνω δαπανών αποτελεί το καθαρό εισόδηµα από ακίνητα, το οποίο 
συνυπολογίζεται στο συνολικό καθαρό εισόδηµα του φορολογούµενου. 

Σηµειώνεται ότι από τη χρήση του 2003 καταργήθηκε η φορολογία του 
τεκµαρτού εισοδήµατος από ιδιοκατοίκηση κατοικιών. 

 
 
2.2 Εισόδηµα από κινητές αξίες: Εισόδηµα από κινητές αξίες είναι 

αυτό που αποκτάται κάθε έτος από τους δικαιούχους κινητών αξιών, όπωςαπό 
µερίσµατα, τόκους ιδρυτικών τίτλων και µετοχών ανώνυµων 
εταιρειών,χρεόγραφα του ελληνικού ∆ηµοσίου ή ηµεδαπών ανώνυµων 
εταιρειών, από 
µερίσµατα και τόκους τίτλων αλλοδαπής προέλευσης, κέρδη αµοιβαίων 
κεφαλαίων, εισοδήµατα από τόκους κ.λπ.. 
Το εισόδηµα αυτό αποτελεί το ακαθάριστο εισόδηµα από κινητές αξίες, από 

το οποίο αφαιρείται κάθε τέλος ή δικαίωµα υπέρ του ∆ηµοσίου ή οποιουδήποτε 
τρίτου που βαρύνει αυτό το εισόδηµα. Η διαφορά που προκύπτει αποτελεί το 
καθαρό εισόδηµα από κινητές αξίες, το οποίο συνυπολογίζεται στο υποκείµενο 
σε φόρο συνολικό καθαρό εισόδηµα. 
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2.3Εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις: Εισόδηµα από εµπορικές 
επιχειρήσεις είναι το κέρδος που αποκτάται από ατοµική ή εταιρική επιχείρηση, 
εµπορική, βιοµηχανική ή βιοτεχνική ή από την άσκηση οποιουδήποτε 
κερδοσκοπικού επαγγέλµατος το οποίο δεν υπάγεται στα ελευθέρια επαγγέλµατα. 
Το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων από τις κάθε είδους εµπορικές 
συναλλαγές αποτελεί το ακαθάριστο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις, 
από το οποίο αφαιρούνται οι δαπάνες που ορίζονται στο άρθρο 31 του Κ.Φ.Ε. 
Η διαφορά αποτελεί το καθαρό εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις, το 
οποίο συνυπολογίζεται στο υποκείµενο σε φόρο συνολικό καθαρό εισόδηµα 
του φορολογούµενου. 
2.4Εισόδηµα από γεωργικές επιχειρήσεις: Στο υποκείµενο σε φόρο 

συνολικό καθαρό εισόδηµα του φορολογούµενου συνυπολογίζεται και αυτό 
που προέρχεται από γεωργικές επιχειρήσεις. Στην περίπτωση που οι 
επιχειρήσεις αυτές τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας, το καθαρό εισόδηµα τους υπολο-
γίζεται όπως ακριβώς και το καθαρό εισόδηµα των εµπορικών επιχειρήσεων. 
Αν η γεωργική επιχείρηση δεν τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας, το καθαρό εισόδηµα 
προσδιορίζεται µε αντικειµενική µέθοδο. 
2.5Εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες: Εισόδηµα από µισθωτές υπη-

ρεσίες είναι το εισόδηµα που προκύπτει κάθε έτος από µισθούς, ηµεροµίσθια, 
επιχορηγήσεις, επιδόµατα, συντάξεις και γενικά από κάθε παροχή που χορηγείται 
περιοδικά µε οποιαδήποτε µορφή είτε σε χρήµα είτε σε είδος ή άλλες αξίες για 
παρούσα ή προηγούµενη εργασία, το οποίο αποκτάται από µισθωτούς και 
συνταξιούχους. Το εισόδηµα αυτό αποτελεί το ακαθάριστο εισόδηµα από µισθωτές 
υπηρεσίες από το οποίο αφαιρούνται οι κρατήσεις για ασφαλιστικά ταµεία, καθώς 
και κάθε δικαίωµα ή τέλος υπέρ του ∆ηµοσίου εκτός του φόρου εισοδήµατος. Η 
διαφορά αποτελεί το καθαρό εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες, το οποίο 
συνυπολογίζεται στο υποκείµενο σε φόρο καθαρό εισόδηµα του 
φορολογούµενου. 

2.6 Εισόδηµα από ελευθέρια επαγγέλµατα: Στο υποκείµενο σε φόρο 
συνολικό καθαρό εισόδηµα του φορολογούµενου συνυπολογίζεται και το 
καθαρό εισόδηµα από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλµατος το οποίο αποκτούν 
τα πρόσωπα που περιοριστικά αναφέρονται στο άρθρο 48 του Κ.Φ.Ε. 
Τα καθαρά εισοδήµατα των πιο πάνω πηγών δεν φορολογούνται αυτοτελώς. 

Το υποκείµενο σε φόρο εισόδηµα αποτελείται από το αθροισµάτων καθαρών 
εισοδηµάτων των πηγών αυτών. /

3. Εξεύρεση του υποκείµενου σε φόρο εισοδήµατος: Στη διάταξη του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι σε φόρο 
υπόκειται το συνολικό καθαρό εισόδηµα που αποκτάται από όλες τις πηγές. Αν 
δηλαδή φορολογούµενος αποκτά εισόδηµα από µισθούς, από εµπορικές 
επιχειρήσεις και από κινητές αξίες, σε φόρο θα υπαχθεί το άθροισµα του 
καθαρού εισοδήµατος και από τις τρεις πηγές. Αν από µία πηγή προκύπτει 
«αρνητικό» στοιχείο εισοδήµατος, δηλαδή ζηµιά, τότε το αρνητικό αυτό ποσό 
συµψηφίζεται µε τα θετικά εισοδήµατα των άλλων πηγών. 
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Ο φορολογικός νοµοθέτης έχει εισαγάγει µε την πιο πάνω ρύθµιση την αρχή του 
ενιαίου της φορολογίας, η οποία όµως διασπάται σε ορισµένες περιπτώσεις. 
Έτσι, ορισµένα έσοδα, αν και δεν έχουν το χαρακτήρα του εισοδήµατος, δηλαδή 
διαρκή πηγή εκµετάλλευσης και περιοδικότητα, δεν προστίθενται στα 
εισοδήµατα των άλλων πηγών αλλά φορολογούνται αυτοτελώς. Τέτοια 
εισοδήµατα είναι οι αµοιβές των αξιωµατικών και του κατώτερου πληρώµατος 
του Εµπορικού Ναυτικού, οι αµοιβές του ιπτάµενου προσωπικού της Πολιτικής 
Αεροπορίας, η βουλευτική αποζηµίωση, ορισµένα επιδόµατα τα οποία 
καταβάλλονται µαζί µε το µισθό κ.ο.κ. 

Ο φορολογικός νοµοθέτης, για λόγους κοινωνικής πολιτικής, έχει δώσει τη 
δυνατότητα σε όλους τους φορολογούµενους να αφαιρούν από το συνολικό 
καθαρό εισόδηµα ορισµένες δαπάνες, όπως µέρος ασφαλίστρων ζωής ή 
θανάτου ή προσωπικών ατυχηµάτων, τα ποσά των δωρεών και χορηγιών σε 
∆ηµόσιο, OTA, κοινωφελή ιδρύµατα κ.λπ. Το ποσό του συνολικού εισοδήµατος 
που προκύπτει µετά την αφαίρεση των δαπανών αυτών αποτελεί το 
φορολογητέο εισόδηµα. Αν ο φορολογούµενος δεν έχει πραγµατοποιήσει 
τέτοιες δαπάνες, τότε το φορολογητέο εισόδηµα συµπίπτει µε το καθαρό. 

4. Μεταφορά ζηµίας: Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του 
Κ.Φ.Ε., όπως η διάταξη αυτή είχε τεθεί µε την κωδικοποίηση των διατάξεων 
φορολογίας εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων που έγινε µε το Ν. 
2238/1994, οριζόταν ότι ειδικά το αρνητικό στοιχείο (ζηµία) του εισοδήµατος 
από εµπορικές, γεωργικές, βιοµηχανικές, βιοτεχνικές, µεταλλευτικές και 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που προκύπτει από βιβλία του υπόχρεου που 
τηρούνται επαρκώς και ακριβώς, αν δεν καλύπτεται µε συµψηφισµό θετικού 
εισοδήµατος άλλης πηγής, είτε γιατί δεν υπάρχει τέτοιο στοιχείο εισοδήµατος είτε 
γιατί αυτό που υπάρχει είναι ανεπαρκές, µεταφέρεται για να συµψηφισθεί 
ολόκληρο στην πρώτη περίπτωση ή κατά το υπόλοιπο αυτού στη δεύτερη 
διαδοχικώς στα πέντε (5) επόµενα έτη κατά το υπόλοιπο που αποµένει κάθε 
φορά, µε την προϋπόθεση ότι κατά τα έτη αυτά τα βιβλία του υπόχρεου 
τηρούνται επαρκώς και ακριβώς. 
Η πιο πάνω διάταξη προέκυψε από την ενσωµάτωση στο κείµενο του 

κωδικοποιηµένου νόµου άλλων διάσπαρτων διατάξεων που αναφέρονταν στη 
µεταφορά ζηµίας και ειδικότερα της διάταξης του άρθρου 8 του Α.Ν. 147/1967 
η οποία αναφερόταν στη µεταφορά ζηµίας βιοµηχανικών και µεταλλευτικών 
επιχειρήσεων, καθώς και των διατάξεων του άρθρου 8 Ν. 1313/1972 και του 
άρθρου 15 Ν. 849/1978 οι οποίες αναφέρονταν στη µεταφορά ζηµίας 
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. 
Χαρακτηριστικά στοιχεία της πιο πάνω διάταξης είναι: 
* Η δυνατότητα µεταφοράς της ζηµίας στα επόµενα πέντε έτη από όλες τις 

επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νοµική µορφή τους και την κατηγορία ων 
τηρούµενων βιβλίων. 
* Προϋπόθεση για τη µεταφορά της ζηµίας είναι η ύπαρξη ακριβών και 

επαρκών λογιστικών βιβλίων. 
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Η διάταξη εξάλλου δεν όριζε την κατηγορία των βιβλίων που έπρεπε να 
[τηρεί η επιχείρηση για να δικαιούται µεταφορά της ζηµίας. Προφανώς η διάταξη 
αναφέρεται σε επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ' ή Β' κατηγορίας του 

 
Κ.Β.Σ., διότι στις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Α' κατηγορίας το οικονοµικό 
αποτέλεσµα προσδιορίζεται εξωλογιστικώς µε τη χρήση µοναδικών 
συντελεστών. Για να προκύψει συνεπώς ζηµία στις επιχειρήσεις που τηρούν 
βιβλία Α' κατηγορίας, θα πρέπει να υπάρχει αρνητικός συντελεστής προσ-
διορισµού του οικονοµικού αποτελέσµατος. Αυτό εξάλλου έχουν δεχθεί η 
διοίκηση και τα δικαστήρια. 
Η πιο πάνω διάταξη ίσχυσε µέχρι και τη χρήση που έληγε στις 31-12-

2002. Η διάταξη αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 
3091/2002. Σύµφωνα µε τη νέα διάταξη, ειδικά το αρνητικό στοιχείο (ζηµία) 
του εισοδήµατος από εµπορικές και γεωργικές επιχειρήσεις που προκύπτει από 
βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. που τηρούνται ακριβώς και επαρκώς, αν δεν 
καλύπτεται µε συµψηφισµό θετικού στοιχείου εισοδήµατος άλλης πηγής, είτε 
γιατί δεν υπάρχει τέτοιο στοιχείο εισοδήµατος είτε γιατί αυτό που υπάρχει είναι 
ανεπαρκές, µεταφέρεται για να συµψηφισθεί ολόκληρο στην πρώτη 
περίπτωση, είτε κατά το υπόλοιπο αυτού στη δεύτερη περίπτωση διαδοχικώς 
στα πέντε (5) επόµενα οικονοµικά έτη κατά το υπόλοιπο που αποµένει κάθε 
φορά, µε την προϋπόθεση ότι κατά τα έτη αυτά τα βιβλία του υπόχρεου 
τηρούνται ακριβώς και επαρκώς. Τα παραπάνω εφαρµόζονται αναλόγως και για 
το αρνητικό στοιχείο (ζηµία) του εισοδήµατος από εµπορικές επιχειρήσεις που 
προκύπτει από επαρκή και ακριβή βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., το οποίο 
µεταφέρεται να συµψηφισθεί διαδοχικώς στα τρία (3) επόµενα οικονοµικά έτη. 

Η πιο πάνω διάταξη έχει εφαρµογή από διαχειριστικές χρήσεις που αρχίζουν 
από 1-1-2003. 
Χαρακτηριστικά στοιχεία της νέας αυτής διάταξης είναι: 
* Επαναφέρθηκε η ορολογία που προβλεπόταν από την αντίστοιχη διάταξη 

του Ν.∆. 3323/1955, η οποία αναφερόταν σε εµπορικές και γεωργικές 
επιχειρήσεις και τούτο διότι στο γενικό όρο εµπορικές επιχειρήσεις περιλαµ-
βάνονται από φορολογική άποψη οι ξενοδοχειακές, οι βιοτεχνικές κ.λπ. επι-
χειρήσεις. 

* Μειώθηκε ο χρόνος µεταφοράς της ζηµίας των επιχειρήσεων που τηρούν Β' 
κατηγορίας λογιστικά βιβλία από πέντε (5) σε τρία (3) οικονοµικά έτη. 

* Εξειδικεύθηκε ότι οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας 
µπορούν να µεταφέρουν τη ζηµία εφόσον είναι εµπορικές και τούτο διότι το 
οικονοµικό αποτέλεσµα των γεωργικών επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Β * 
κατηγορίας προσδιορίζεται µε αντικειµενική µέθοδο. 
Η πιο πάνω διάταξη αντικαταστάθηκε από τη διαχειριστική χρήση που 

άρχισε από 1-J-2004 µε τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 19 του Ν. 
3220/2004. Με τη νέα διάταξη απαλείφθηκε η φράση της προηγούµενης 
διάταξης που αναφερόταν στην τήρηση επαρκών και ακριβών βιβλίων, ενώ 
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προστέθηκε πέµπτο εδάφιο στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε., σύµφωνα µε 
το οποίο η µεταφορά ζηµίας δεν πραγµατοποιείται µόνο στην περίπτωση που τα 
καθαρά κέρδη προσδιορίζονται εξωλογιστικώς. 
Η πιο πάνω όµως διάταξη ουδέποτε εφαρµόστηκε, διότι καταργήθηκε αφ' ης 

ίσχυσε µε τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 3259/2004, σύµφωνα 
µε την οποία οι διατάξεις των άρθρων 16 έως και 25 του Ν. 3220/2004 
καταργούνται από την έναρξη ισχύος τους και από την ίδια ηµεροµηνία επα-
ναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις που καταργήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν. 
Συνεπώς, και κατά τη χρήση 1-1-2004 / 31-12-2004 ισχύουν οι διατάξεις του 
τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε., που ανα-
φέρονται στη µεταφορά ζηµίας όπως αυτές τέθηκαν µε την παρ. 1 του άρθρου 2 
του Ν. 3091/2002. 
Με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 3296/2004 αντικαταστάθηκε 

το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε. Με τη νέα διάταξη, η 
οποία ισχύει από τις διαχειριστικές χρήσεις που αρχίζουν από 1-1-2005, 
αυξήθηκαν τα έτη συµψηφισµού της ζηµίας του εισοδήµατος από εµπορικές 
επιχειρήσεις που προκύπτει από επαρκή και ακριβή βιβλία Β' κατηγορίας του 
Κ.Β.Σ. και αυτή µεταφέρεται να συµψηφιστεί στα επόµενα πέντε (5) οικονοµικά 
έτη, αντί των τριών. 

Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση του πιο πάνω νόµου, µε τη νέα διάταξη 
εξοµοιώνεται η φορολογική µεταχείριση που προκύπτει στις επιχειρήσεις µε 

βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. µε εκείνη που προκύπτει στις επιχειρήσεις µε 
βιβλία Γ' κατηγορίας, λόγω εφαρµογής του λογιστικού προσδιορισµού του 

εισοδήµατος και στα βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 
4.1 Μεταφορά της ζηµίας στην επόµενη χρήση: Είναι αυτονόητο ότι η ία 

µεταφέρεται για να συµψηφιστεί µε τα κέρδη που θα προκύψουν τιςόµενες 
πέντε χρήσεις και όχι µε τα κέρδη των προηγούµενων χρήσεων,πώς εξάλλου 
προκύπτει από τις διατάξεις του νόµου , η ζηµιά συµψηφίζεται καταρχήν µε τα 
κέρδη της αµέσως επόµενης χρήσης και όχι της µεθεπόµενης, εκτός αν κατά την 
αµέσως επόµενη χρήση δεν υπάρχουν κέρδη ή αν κατά την αµέσως επόµενη 
χρήση τα προκύψαντα κέρδη δεν επαρκούν για να καλύ-. ψουν τη ζηµία, 
οπότε το υπόλοιπο της ζηµίας µεταφέρεται για συµψηφισµό στη µεθεπόµενη 
χρήση 

 
 

Προϋποθέσεις αναγνώρισης αναγνώρισης της ζηµίας: Για την 
αναγνώριση και 
µεταφορά της ζηµίας οι φορολογικές διατάξεις έχουν θέσει ορισµένες προϋ-
ποθέσεις. Έτσι, για την αναγνώριση της ζηµίας απαιτείται: 
• Η ζηµία να έχει προκύψει σε επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατη-

γορίας. 
• Η ζηµία να έχει, σύµφωνα µε τη διάταξη του τρίτου εδαφίου της παρ. 1του 

άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε., δηλωθεί µέχρι τη λήξη του οικείου οικονοµικού έτους. 
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Αν δηλαδή έχει προκύψει ζηµία κατά τη χρήση του 2004, θα πρέπει, για να 
αναγνωριστεί αυτή για µεταφορά, να δηλωθεί µέχρι 31-12-2005. 
Η διάταξη αυτή εισάγει άνιση φορολογική µεταχείριση σε βάρος των 

επιχειρήσεων που κλείνουν ισολογισµό στις 30 Ιουνίου, καθόσον για τη δήλωση 
του ίδιου οικονοµικού έτους µε αυτή των επιχειρήσεων που κλείνουν ισολογισµό 
στις 31/12, οι επιχειρήσεις αυτές έχουν προθεσµία µόλις 51 ηµερών για να 
δηλώσουν εκπρόθεσµα τη ζηµία χωρίς να απολέσουν το δικαίωµα µεταφοράς της, 
ενώ οι επιχειρήσεις που κλείνουν ισολογισµό στις 31 ∆εκεµβρίου έχουν 
πολλαπλάσιο χρονικό διάστηµα για την υποβολή εκπρόθεσµης δήλωσης µε την 
οποία δηλώνεται η ζηµία. 

• Η ζηµία να έχει προκύψει από βιβλία που τηρούνται επαρκώς και ακριβώς 
και να µεταφέρεται για συµψηφισµό σε χρήσεις κατά τις οποίες τα βιβλία 
τηρήθηκαν επαρκώς και ακριβώς. 4.3 Μεταφορά ζηµίας σε περίπτωση 
εξωλογιστικού προσδιορισµού των οικονοµικών αποτελεσµάτων: Στη 
διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 32 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται 
ότι το καθαρό εισόδηµα των επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία και στοιχεία Α' 
κατηγορίας του Κ.Φ.Ε., καθώς και των επιχειρήσεων που δεν τηρούν βιβλία 
και στοιχεία ή τηρούν βιβλία και στοιχεία κατώτερης κατηγορίας της 
προσήκουσας ή τηρούν ανακριβή ή ανεπαρκή βιβλία και στοιχεία και στην 
τελευταία περίπτωση η ανεπάρκεια καθιστά αδύνατη τη διενέργεια των 
ελεγκτικών επαληθεύσεων, προσδιορίζεται εξωλογιστικως µε πολλαπλασιασµό 
των ακαθαρίστων εσόδων της επιχείρησης µε ειδικούς, κατά γενικές κατηγορίες 
επιχειρήσεων, συντελεστές καθαρού κέρδους. 
Στο τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε., ορίζεται 

ότι, για να αναγνωρισθεί η ζηµία των επιχειρήσεων για µεταφορά και 
συµψηφισµό µε τα κέρδη των επόµενων χρήσεων, θα πρέπει αυτή να έχει 
προκύψει από επαρκή και ακριβή βιβλία και να µεταφέρεται για συµψηφισµό 
σε διαχειριστικές χρήσεις που τηρήθηκαν επαρκή και ακριβή βιβλία. 
Από το συνδυασµό των πιο πάνω διατάξεων προκύπτει ότι, αν κατά τη χρήση 

που προέκυψε η ζηµία τα βιβλία της επιχείρησης κρίθηκαν ανεπαρκή ή 
ανακριβή, µε συνέπεια να γίνει εξωλογιστικός προσδιορισµός του οικονοµικού 
αποτελέσµατος, η ζηµία δεν αναγνωρίζεται και δεν συµψηφίζεται. Το ίδιο ισχύει 
και στην περίπτωση που η ζηµία προέκυψε από ειλικρινή βιβλία, αλλά 
µεταφέρεται για να συµψηφιστεί µε κέρδη χρήσης κατά την οποία η επιχείρηση 
τήρησε ανακριβή ή ανεπαρκή βιβλία. 
Είναι αυτονόητο ότι δεν αναγνωρίζεται για συµψηφισµό και η ζηµία των 

επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Α' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., διότι το οικονοµικό 
αποτέλεσµα των επιχειρήσεων αυτών προσδιορίζεται εξωλογιστικώς µε τη χρήση 
συντελεστή. 

4.4 Ζηµία σε περίπτωση τεκµαρτού προσδιορισµού του 
εισοδήµατος: Στη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι 
στην περίπτωση προσδιορισµού του εισοδήµατος µε βάση την ετήσια 
τεκµαρτή δαπάνη, η ζηµία του ίδιου οικονοµικού έτους ή και των 
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προηγούµενων ετών δεν εκπίπτει ούτε µεταφέρεται για συµψηφισµό στα 
επόµενα οικονοµικά έτη. 
Η µεθοδολογία τεκµαρτού προσδιορισµού του εισοδήµατος που προβλέπεται 

από τα άρθρα 15 ως και 19 του Κ.Φ.Ε. αφορά φυσικά πρόσωπα. Συνεπώς, αν το 
εισόδηµα φυσικού προσώπου που ασκεί ατοµική επιχείρηση και τηρεί βιβλία Β' 
ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., προσδιοριστεί τεκµαρτώς, η ζηµία της 
επιχείρησης του δεν εκπίπτει ούτε µεταφέρεται για συµψηφισµό στα επόµενα 
έτη. 

4.5 Ζηµία που έχει προκύψει στην αλλοδαπή: Στη διάταξη της παρ. 4 
του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι αρνητικό στοιχείο εισοδήµατος από 
πηγή που βρίσκεται στην αλλοδαπή συµψηφίζεται µόνο µε θετικά εισοδήµατα του 
φορολογούµενου που προκύπτουν στην αλλοδαπή. 
Το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών δέχθηκε µε την Ε.8109/ΠΟΛ. 173/1987 

εγκύκλιο του ότι, σε περίπτωση που ηµεδαπή επιχείρηση συµµετέχει σε αλλοδαπή 
επιχείρηση που έχει την έδρα της στο εξωτερικό, δεν είναι δυνατός ο υπολογισµός της 
ζηµίας της αλλοδαπής επιχείρησης κατά την αναλογία συµµετοχής της ηµεδαπής 
επιχείρησης προς µείωση των κερδών ή επαύξηση άλλης ζηµίας της ηµεδαπής 
επιχείρησης. 
4.6Μεταφορά ζηµίας µε δήλωση µε επιφύλαξη: Ανέκυψε θέµα αν επι-

τρέπεται να αποτελέσουν αντικείµενο επιφύλαξης στο έτος στο οποίο επιχειρείται η 
µεταφορά ζηµίας προηγούµενων χρήσεων προς συµψηφισµό της µε τα κέρδη που 
προέκυψαν κατά το έτος αυτό, θέµατα που αναφέρονται στο κύρος του 
υφισταµένου κατά το χρόνο που προέκυψε η ζηµία τίτλου περί της ζηµίας αυτής και 
αν το ύψος της πιο πάνω ζηµίας ανταποκρίνεται στα δεδοµένα των βιβλίων. 
Σύµφωνα µε ό,τι δέχθηκαν τα δικαστήρια (Σ.τ.Ε.1833/2000, 460/2000), τα πιο πάνω 
θέµατα δεν µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο επιφύλαξης. 

4.7∆εν επιτρέπεται συµψηφισµός της ζηµίας µε κέρδη που φορο-
λογούνται µε ειδικό τρόπο: Με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. 
προβλέπεται η αυτοτελής φορολογία ορισµένων εισοδηµάτων ή κερδών από 
επιχειρήσεις ή επαγγέλµατα. Ο φόρος επιβάλλεται µε αναλογικό κατά περίπτωση 
συντελεστή µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Ακόµη, µε ειδικό τρόπο 
φορολογούνται τα κέρδη από την εκµετάλλευση πλοίων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν. 27/1975, µε την καταβολή του ειδικού φόρου η φορολογική υποχρέωση εξαντλείται 
και συνεπώς αυτά τα κέρδη δεν συνυπολογίζονται ούτε συµψηφίζονται µε τα οικονοµικά 
αποτελέσµατα από τυχόν άλλες δραστηριότητες της επιχείρησης. 

Σε όλες τις περιπτώσεις που ορισµένα εισοδήµατα µιας επιχείρησης 
φορολογούνται µε ειδικό τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, η 
ζηµία της επιχείρησης δεν µπορεί να συµψηφιστεί µε τα εισοδήµατα αυτά. 

4.8 Ζηµία ενός έτους δεν µεταφέρεται για την προσαύξηση της ζηµίας 
άλλου έτους: Όπως προκύπτει από το γράµµα και το πνεύµα της διάταξης της παρ. 
3 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε., αλλά και όπως έχουν δεχθεί και τα δικάστήρια (Σ.τ.Ε. 
2936/1988, Σ.τ.Ε. 4777/1996), η µεταφορά της ζηµίας γίνεται προς το σκοπό 
συµψηφισµού της µε τα κέρδη µεταγενέστερης χρήσης. Συνεπώς δεν 
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επιτρέπεται η µεταφορά της ζηµίας ενός έτους σε χρήση στην οποία έχει 
προκύψει ξανά ζηµία, διότι αυτό θα κατέληγε στη δυνατότητα µεταφοράς της 
ζηµίας και πέραν του χρόνου που ορίζεται από τη σχετική διάταξη. 

4.9 Ζηµία από εξαγορά µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων: Η διοίκηση 
έχει δεχθεί (έγγραφο Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών 
1059477/10529/Β0012/ΠΟΛ. 1228/2001) ότι η ζηµία από την εξαγορά µεριδίων 
αµοιβαίων κεφαλαίων δεν αναγνωρίζεται φορολογικά και συνεπώς δεν 
µεταφέρεται για συµψηφισµό στις επόµενες χρήσεις. 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 48 του Ν. 1969/1991, 

όπως ισχύουν µετά την αντικατάσταση τους µε την παρ. 15 του άρθρου 23 του 
Ν. 2214/1994, η πρόσθετη αξία που προκύπτει επ' ωφελεία των µεριδιούχων 
από την εξαγορά µεριδίων σε τιµή ανώτερη της τιµής κτήσης, απαλλάσσεται από 
κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήµου, εισφορά, δικαίωµα ή οποιαδήποτε άλλη 
επιβάρυνση υπέρ του ∆ηµοσίου. Απαλλάσσεται δηλαδή της φορολογίας 
εισοδήµατος το τελικό θετικό αποτέλεσµα µέσα στη χρήση από τις εξαγορές 
µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων όπως αυτό υπολογίζεται µε την αφαίρεση από 
τα κέρδη, των εξαγορών της ζηµίας που προκύπτει στη χρήση αυτή από την ίδια 
αιτία. 
Στην αντίθετη περίπτωση, σύµφωνα µε την άποψη της διοίκησης, όταν 

δηλαδή κατά τον πιο πάνω συµψηφισµό για το σύνολο των εξαγορών µεριδίων 
προκύψει στο τέλος της χρήσης τελικό αποτέλεσµα ζηµιογόνο, τότε αυτό δεν 
µπορεί να αναγνωριστεί φορολογικά για µεταφορά και συµψηφισµό στις επόµενες 
χρήσεις καθόσον η αναγνώριση αυτή θα προϋπέθετε ότι και to αντίστοιχο θετικό 
στοιχείο από τις υπόψη εξαγορές θα υπόκειτο σε φορολογία, πράγµα το οποίο 
δεν συµβαίνει. 

: Σηµειώνεται ότι η απαλλαγή από το φόρο εισοδήµατος των κερδών αµοι-
βαίων κεφαλαίων του Ν. 1969/1991 και του Ν. 2778/1999, καθώς και της 
πρόσθετης αξίας που αποκτούν οι µεριδιούχοι αυτών των αµοιβαίων κεφαλαίων 
από την εξαγορά των µεριδίων τους σε τιµή ανώτερη της τιµής κτήσης, προβλέπεται 
ήδη από τη διάταξη της περίπτωσης Γ της παρ. 3 του άρθρου 6 4.10 Ζηµία που 
προκύπτει κατά την αναµόρφωση των αποτελεσµάτων µετά την 
αφαίρεση των µερισµάτων από συµµετοχές ή των κερδών από πώληση 
µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α.Α.: Η διοίκηση δέχθηκε (έγγραφο Υπουργείου 
Οικονοµίας και Οικονοµικών 1016926/10184/Β0012/ΠΟΛ. 1093/2000) ότι η 
ζηµία Α.Ε., Ε.Π.Ε. κ.λπ. που προέρχεται κατά την αναµόρφωση των 
αποτελεσµάτων µετά την αφαίρεση των µερισµάτων ηµεδαπών Α.Ε. 
(συµµετοχικές) µεταφέρεται στα επόµενα έτη για συµψηφισµό, ενώ αντίθετα η 
ζηµία που προκύπτει από την αφαίρεση του σχηµατισθέντος αποθεµατικού από 
κέρδη από πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α.Α. δεν µεταφέρεται στα επόµενα 
έτη για συµψηφισµό. 

5. Εκχώρηση εισοδηµάτων στο ∆ηµόσιο: Σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Κ.Φ.Ε., τα εισοδήµατα όλων των πηγών, µε εξαίρεση τα εισοδήµατα από 
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ελευθέρια επαγγέλµατα, φορολογούνται κατά το χρόνο κτήσεως τους και όχι 
κατά το χρόνο είσπραξης. 
Αυτός ο τρόπος φορολογίας οδηγεί στο ενδεχόµενο να υπαχθεί κάποιος σε 

φόρο για εισόδηµα που δεν εισέπραξε ούτε πιθανολογείται ότι θα εισπράξει. 
Η άδικη αυτή µεταχείριση «θεραπεύεται» µερικώς µε τη διάταξη της παρ. 7 

του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε., σύµφωνα µε την οποία εισοδήµατα από την εκµί-
σθωση ακινήτων και από τόκους δανείων, τα οποία θεωρούνται ότι έχουν 
αποκτηθεί και τα οποία αποδεδειγµένα δεν έχουν εισπραχθεί από το δικαιούχο, 
επιτρέπεται να µη συνυπολογισθούν στο συνολικό καθαρό εισόδηµα του 
εφόσον εκχωρηθούν στο ∆ηµόσιο χωρίς αντάλλαγµα. Με την εκχώρηση το 
∆ηµόσιο υποκαθίσταται στα δικαιώµατα του εκχωρητή. 
Η εκχώρηση των εισοδηµάτων γίνεται µε απλή έγγραφη δήλωση του 

φορολογούµενου, η οποία υποβάλλεται στον αρµόδιο για τη φορολογία του 
προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. µέσα στο οικονοµικό έτος στο οποίο τα εισοδήµατα 
αυτά υπόκεινται σε φόρο. Μαζί µε τη δήλωση παραδίδονται στον προϊστάµενο 
της ∆.Ο.Υ. τα αποδεικτικά έγγραφα της εκχωρούµενης απαίτησης. 
Με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 2873/2000 προστέθηκε στην 
παρ. 7 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε. εδάφιο σύµφωνα µε το οποίο, µε απόφαση του 
Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, καθορίζονται η διαδικασία, ο τύπος και 
το περιεχόµενο της δήλωσης εκνώοησης εισοδηµάτων στο δηµόσιο, τα 
δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται µε αυτήν, η διαδικασία \ η διαδικασία των 
ποσών των εισοδηµάτων που εκχωρούνται, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια 
για την εφαρµογή της διάταξης της παρ. 7 του άρθρου 4. κα΄τ εξουσιοδότηση 
της διάταξης αυτής εκδόθηκε η 1036819/642/Α0012/ ΠΟΛ  1096/2001 
υπουργική απόφαση µε την οποία ορίζονται όσοι αναφέρονται πάνω. 
 ∆ιαδικασία βεβαίωσης των εισοδηµάτων που εκχωρούνται: Σύµφώνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 2 της πιο πάνω υπουργικής απόφασης, - η εκχώρηση 
των εισοδηµάτων ολοκληρώνεται µε µονοµερή δήλωση του ;  κατά το 
οικονοµικό έτος που τα εισοδήµατα αυτά υπόκεινται σε φορο, χωρις να 
απαιτειται προηγούµενη ρητη αποδοχη της εκχωρησης από  δηµοσιο και χωρίς 
να απαιτείται αναγγελία στον οφειλετη των µισθωµατων η των τοκων.Το δηµοσιο 
υποκαθηστανται στα δικαιώµατα του εκχωρητη, ενώ δεν επιτρεπεται ανακτηση 
της δηλωσης εκχωρησης. 
Σε περιπτωση υποβολης της δηλωσης εκχωρησης εκπρωθεσµα δηλαδη µετα το 
τελος του οικονοµικου ετους µεσα στο οποιο φορολογουνται τα εισοδηµατα που 
εκχωρουνται , η εκχωρηση δεν γινεται δεκτη . 
Προυποθεση για την αποδοχη της εκχωρησης είναι η µη εισπραξη των 
εκχωρουµενων εισοδηµατων.και όχι το εκκαθαρισµενο ή µη της απαιτησης  του 
οφειλέτη των εκχωρούµενων εισοδηµατων. Η εκχώρηση µη εισπραχθέντων 
διενεργείται µε τις ίδιες προϋποθέσεις και στην περιπτωση που ο οφειλετης – 
µισθωτης ή ο οφειλετης των τοκων δανειου εχει πτωχευσει. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 της πιο πάνω απόφασης, η ο 
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Φορολογικη αρχη προβαινει στον ελεγχο των στοιχειων που υποβληθηκαν  
προκειµενου να εξακριβωσει κατά ποσο πραγµατικα δεν εχουν εισπραχθει από 
τον εκχωρητη τα εισοδηµατα που εκχωρουνται.Αν διαπυστωθει ότι δεν 
εισπραχθηκαν τα µισθωµατα ή οι τοκοι του δανειου ,ο προυσταµενος της ∆.Ο.Υ. 
προβαινει σε βεβαιωση των εισοδηµατων που εκχωρουνται στο ονοµα του 
οφειλετη και συγχρονως στην εκπτωση του φορου των µη εισπραχθεντων 
µισθωµατων ή των τοκων δανειου, αντιστοιχα,εφοσον η δηλωση εκχωρησης 
υποβληθει µετα τη δηλωση της φορολογιας αυτων των εισοδηµατων.Αν 
συνυποβαλεται η δηλωση εκχωρησης υποβληθει µετα τη δηλωση φορολογιας 
αυτων των εισοδηµατων. Αν συνυποβαλλεται η δηλωση εκχωρησης συγχρονως 
µε την δηλωση φορολογιας αυτων  των εισοδηµάτων, αντί για εκχώρηση του 
φόρου των µη εισπραχθέντων εισοδηµάτων, διενεργείται αρχική εκκαθάριση 
φόρου, χωρίς να συνυπολογίζονται τα εισοδήµατα αυτά. 
• Αν µεταγενέστερα διαπιστωθεί ότι οι εκχωρούµενες απαιτήσεις δεν 
υπήρχαν, η εκχώρηση µαταιώνεται. Στην περίπτωση αυτή τα µη 
συνυπολογισθέντα εκχωρηθέντα εισοδήµατα προστίθενται στο συνολικό του 
εκχωρητή κατά το χρόνο φορολογίας του προκειµένου να ο συνολικός φόρος, 
κοινοποιώντας σε αυτόν σχετική ειδοποίηση ή ελέγχου κατά περίπτωση. 
Η εκχώρηση µη εισπραχθέντων µισθωµάτων ή τόκων δανείου γίνεται και [ου 
κατά τη συµπλήρωση της δήλωσης εκχώρησης παρα-ι, λόγω µη γνώσης ή µη 
ακριβούς γνώσης από τον εκµισθωτή ή το δανειστή, στοιχεία του µισθωτή ή του 
δανειολήπτη που δεν είναι ουσιώδη για τη διενέργεια της εκχώρησης, όπως για 
παράδειγµα η ∆.Ο.Υ. φορολογίας του Ι των µισθωµάτων ή των τόκων, ο αριθµός 
του ατοµικού δελτίου ταυ-ς, ή του διαβατηρίου του, ή παραλείπεται κάποιο από 
τα έγγραφα που µε τη δήλωση εκχώρησης, γιατί δεν το έχει στην κατοχή του ο 
εκµισθωτής ή ο δανειστής, πλην όµως από τα λοιπά συνυποβαλλόµενα στοιχεία 
αποδεικνύεται η νοµιµότητα της απαίτησης του. 

5.2 Εκχώρηση µισθωµάτων στο ∆ηµόσιο. Αίτηµα για ειδική ρύθµιση ή 
διαγραφή ληξιπρόθεσµου χρέους: Η διοίκηση δέχθηκε (έγγραφο Υπουργείου 
Οικονοµίας και Οικονοµικών 1056365/1414/Α0012/2004) ότι, σύµφωνα µε 
τη διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 2238/1994), 
εισοδήµατα από την εκµίσθωση ακινήτων και από τόκους δανείων που 
θεωρούνται ότι έχουν αποκτηθεί κατά τις διατάξεις του παρόντος και τα οποία 
αποδεδειγµένα δεν έχουν εισπραχθεί από το δικαιούχο, επιτρέπεται να µη 
συνυπολογίζονται στο συνολικό καθαρό εισόδηµα του, εφόσον εκχωρηθούν 
στο ∆ηµόσιο χωρίς αντάλλαγµα. Η εκχώρηση γίνεται µε απλή έγγραφη 
δήλωση του υπόχρεου σε φόρο, η οποία υποβάλλεται στον αρµόδιο για τη 
φορολογία του προϊστάµενο ρεσίας µέσα στο οικονοµικό έτος στο οποίο τα 
εισοδήµατα αυτά σε φόρο. Μαζί µε τη δήλωση αυτή παραδίδονται στον 
προϊστάµενο της ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας τα αποδεικτικά έγγραφα της 
εκχωρούµενης απαίτησης και µε την ίδια δήλωση ο εκχωρών βεβαιώνει ότι δεν 
έχει κανένα  
άλλο αποδεικτικό στοιχείο. Το ∆ηµόσιο υποκαθίσταται στα δικαιώµατα του 
εκχωρητή. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται η διαδικασία, 
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ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης εκχώρησης εισοδηµάτων στο ∆ηµόσιο, 
τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται µε αυτήν, η διαδικασία βεβαίωσης των 
ποσών των εισοδηµάτων που εκχωρούνται στο ∆ηµόσιο, καθώς και κάθε άλλη 
λεπτοµέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων. 
Σε εφαρµογή του τελευταίου εδαφίου της διάταξης της παρ. 7 εκδόθηκε η 

1036819/642/Α0012/ΠΟΛ. 1096/6-4-2001 υπουργική απόφαση, µε την οποία 
καθορίστηκαν ο τύπος και το περιεχόµενο των δηλώσεων εκχώρησης 
µισθωµάτων ακινήτων και τόκων δανείων στο ∆ηµόσιο, καθώς και τα δικαιο-
λογητικά που συνυποβάλλονται και η διαδικασία βεβαίωσης των εισοδηµάτων 
που εκχωρούνται. 
Ειδικότερα, µεταξύ άλλων, στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της παρα πάνω 

υπουργικής απόφασης, µεταξύ των εγγράφων που επισυνάπτονται στη 
δήλωση εκχώρησης, προκειµένου να αποδειχθεί ότι δεν εισπράχθηκαν τα 
εκχωρούµενα µισθώµατα ακινήτων, περιλαµβάνονται το συµφωνητικό 
µίσθωσης του ακινήτου, η εξώδικη καταγγελία της µίσθωσης, η πρόσκληση 
καταβολής µισθωµάτων, η αγωγή απόδοσης του µισθίου, καθώς και η τυχόν 
εκδοθείσα δικαστική απόφαση. 
Επίσης, στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της ίδιας απόφασης ορίζεται ότι η 

εκχώρηση ολοκληρώνεται µε µόνη τη µονοµερή δήλωση του εκχωρητή, κατά 
το οικονοµικό έτος που τα εισοδήµατα αυτά υπόκεινται σε φόρο, χωρίς να 
απαιτείται προηγούµενη ρητή αποδοχή της εκχώρησης από το ∆ηµόσιο και 
χωρίς να απαιτείται αναγγελία στον οφειλέτη των µισθωµάτων ή των τόκων. 
Η παραπάνω διάταξη του άρθρου 4 του φορολογικού νόµου αποσκοπεί στη 

διευκόλυνση της διαδικασίας εκχώρησης των µισθωµάτων προς το ∆ηµόσιο µε 
το σηµαντικό περιορισµό των διατυπώσεων που απαιτούνται για την 
εγκυρότητα της άνω σύµβασης (π.χ. µη υποχρέωση αναγγελίας της εκχώρησης 
στον οφειλέτη από τον εκχωρητή ή τον εκδοχέα) και οι οποίες εξαντλούνται στην 
έγγραφη δήλωση εκχωρήσεως προς τον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. συνοδευόµενη 
µε τα απαραίτητα κάθε φορά αποδεικτικά έγγραφα, καθώς και βεβαίωση µη 
κατοχής άλλου αποδεικτικού στοιχείου. Τέλος, κοινοποίηση αντίγραφου της 
δήλωσης εκχώρησης προς τον οφειλέτη από τον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. δεν 
απαιτείται µε τον ισχύοντα φορολογικό νόµο. 
Πάγια θέση της διοίκησης αποτελεί ότι και στην περίπτωση πτώχευσης της 

µισθώτριας εταιρείας, ο εκµισθωτής µπορεί να εκχωρήσει στο ∆ηµόσιο τα µη 
εισπραττόµενα µισθώµατα, αρκεί να παραδώσει όλα τα αποδεικτικά έγγραφα της 
εκχωρούµενης απαίτησης και να βεβαιώσει ότι δεν κατέχει κανένα άλλο 
αποδεικτικό στοιχείο. 
Ύστερα από τα παραπάνω, εφόσον δεν έχουν εκχωρηθεί τα µισθώµατα 

ακινήτων στο ∆ηµόσιο µέσα στο οικείο οικονοµικό έτος, το εισόδηµα αυτό 
θεωρείται εισόδηµα από ακίνητα που υπόκειται σε φορολογία σύµφωνα µε τον 
Κ,Φ.Ε. (Ν. 2238/1994). 

5.3 ∆ικαιολογητικά που συνυποβάλλονται µε τη δήλωση εκχώρησης: 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 της πιο πάνω υπουργικής απόφασης, µε 
τη δήλωση εκχώρησης παραδίδονται συγχρόνως στον αρµόδιο προϊστάµενο 
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της ∆.Ο.Υ. από τον εκχωρητή συνηµµένα όλα τα αποδεικτικά στοιχεία [ης 
απαίτησης που εκχωρείται στο ∆ηµόσιο. Με την ίδια δήλωση ο εκχωρών 
3εβαιώνει ότι δεν κατέχει κανένα άλλο αποδεικτικό στοιχείο. 
Προκειµένου να αποδειχθεί ότι δεν εισπράχθηκαν τα εκχωρούµενα µισθωτά 

ακινήτου, στη δήλωση εκχώρησης επισυνάπτοντά όλα τα έγγραφα που άρχουν 
κατά περίπτωση. Μεταξύ αυτών περιλαµβάνονται: 
- Το συµφωνητικό µίσθωσης του ακινήτου. 
- Η εξώδικη καταγγελία της µίσθωσης ή η πρόσκληση καταβολής των 
ισθωµάτων. 

- Η αγωγή απόδοσης του µισθίου, ή η αγωγή µη καταβολής των µισθω-
µάτων. 

- Η δικαστική απόφαση απόδοσης του µισθίου και καταβολής των µισθωµάτων. 
Προκειµένου να αποδειχθεί ότι δεν εισπράχθηκαν οι εκχωρούµενοι τόκοι 

δανείου, επισυνάπτονται στη σχετική δήλωση εκχώρησης όλα τα έγγραφα που 
υπάρχουν κατά περίπτωση. Μεταξύ αυτών περιλαµβάνονται: 
- Το συµφωνητικό σύναψης του δανείου. 
- Τα έγγραφα τυχόν εµπραγµάτων ασφαλειών ή προσωπικών εγγυήσεων,ή 
άλλων ειδικών εγγυήσεων του δανείου που τυχόν υπάρχουν. 

- Η εξώδικη πρόσκληση καταβολής των τόκων του δανείου. 
- Η αγωγή απόδοσης των τόκων του δανείου. 
- Η δικαστική απόφαση καταβολής των τόκων. 
Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 δηλώνεται η µη είσπραξη των 

οφειλόµενων µισθωµάτων ή η µη είσπραξη των οφειλόµενων τόκων και η µη 
κατοχή άλλων αποδεικτικών στοιχείων της εκχωρούµενης απαίτησης. 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 της υπουργικής απόφασης µε την 

οποία ορίστηκε ο τύπος και το περιεχόµενο των δηλώσεων εκχώρησης µισθω-
µάτων ακινήτων και τόκων δανείων, καθώς και τα δικαιολογητικά έγγραφα που 
συνυποβάλλονται, δεν απαιτείται σε κάθε περίπτωση να συνυποβάλλονται τα 
πρωτότυπα δικαιολογητικά έγγραφα. Αρκεί να επισυνάπτονται τα ακριβή, 
κυρωµένα αντίγραφα αυτών των εγγράφων, µε την επιφύλαξη επίδειξης των 
πρωτοτύπων στον αρµόδιο προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. 
Ακόµη δεν απαιτείται να υποβάλλονται όλα τα έγγραφα που αναφέρθηκαν πιο 

πάνω, εκτός από την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, η οποία υποβάλλεται 
οπωσδήποτε. 
Εκτός από τα έγγραφα που αναφέρθηκαν πιο πάνω, µπορεί να συνυποβληθεί 

µε τη δήλωση εκχώρησης οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που αποδεικνύει τη µη 
καταβολή των οφειλόµενων µισθωµάτων ή τόκων. 
Στην περίπτωση που ο οφειλέτης των µισθωµάτων εγκατέλειψε το µίσθιο 

εκουσίως, πριν ασκηθεί κατά αυτού κάποια δικαστική ενέργεια, και δεν είναι 
δυνατή η προσκόµιση της αγωγής έξωσης, η εκχώρηση διενεργείται µε την 
προσκόµιση του συµφωνητικού µίσθωσης. 

5.4 Βεβαίωση και είσπραξη των εκχωρούµενων στο ∆ηµόσιο εισοδη-
µάτων: Στη διάταξη του άρθρου 3 της υπ' αριθ. 1036819/642/Α0012/ΠΟΛ. 
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1096/2001 υπουργικής απόφασης ορίζεται ότι η βεβαίωση των εκχωρούµενων 
στο ∆ηµόσιο µισθωµάτων ακινήτων ή τόκων δανείου γίνεται µε χρηµατικούς 
καταλόγους που συντάσσει το τµήµα εισοδήµατος ή άλλο αρµόδιο τµήµα της 
∆.Ο.Υ. του εκχωρητή κατ' εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 55 του Π.∆. 
16/1989, οι οποίοι αποστέλλονται στο τµήµα εσόδων της ∆.Ο.Υ. του οφειλέτη - 
µισθωτή ή δανειολήπτη. 
Η είσπραξη των εσόδων αυτών ενεργείται κατά τις διατάξεις του Ν.∆. 

356/1974 «Περί Κωδικός Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων». 
 

 
 

 
 

Κεφάλαιο 6 
 
 

Ε ΙΣΟ∆ΗΜΑ  ΑΠΟ  ΑΚ ΙΝΗΤΑ  

Άρθρο 20 Εισόδηµα και απόκτηση του 

1. Εισόδηµα από ακίνητα είναι αυτό που προκύπτει κάθε οικονοµικό ή κατά 
περίπτωση γεωργικό έτος, είτε από εκµίσθωση ή επίταξη ή έµµεσα από ιδιοκατοίκηση ή 
ιδιο χρησιµοποίηση ή από παραχώρηση της χρήσης σε τρίτο χωρίς αντάλλαγµα, µιας ή 
περισσότερων οικοδοµών είτε από εκµίσθωση γαιών. Το εισόδηµα αυτό αποκτάται από 
κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει νόµιµα µεταβιβασθεί µε οριστικό συµβόλαιο ή έχει 
αποκτηθεί µε δικαστική απόφαση ή λόγω χρησικτησίας το δικαίωµα πλήρους κυριότητας 
ή νοµής ή επικαρπίας ή οίκησης, καθώς και από πρόσωπο στο οποίο έχει µεταβιβασθεί, 
µε οριστικό συµβόλαιο, το δικαίωµα ενάσκησης επικαρπίας, κατά περίπτωση. Επίσης 
εισόδηµα από ακίνητα θεωρείται και το δικαίωµα που αποκτάται από τον κύριο του 
εδάφους προκειµένου για οικοδοµές που έχουν ανεγερθεί σε έδαφος κυριότητας τρίτου ή 
αν πρόκειται για επιφάνειες και εµφυτεύσεις που διατηρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις 
των άρθρων 58 και 59 του α.ν.2783/1941 (ΦΕΚ 29 Α'). 

2. Για εισοδήµατα από εκµίσθωση ακινήτων, που καταβάλλονται αναδροµικά µε 
βάση νόµο ή δικαστική απόφαση, χρόνος απόκτησης αυτών θεωρείται ο χρόνος στον 
οποίο ανάγονται τα µισθώµατα. 
 
 
3. Προκειµένου για εκµίσθωση ολόκληρης ή τµήµατος οικοδοµής µαζί µε 

έπιπλα ή µηχανήµατα, στο εισόδηµα συνυπολογίζεται και το τυχόν µίσθωµα 
των συνεκµισθούµενων επίπλων ή µηχανηµάτων. 
 

4. Στην έννοια του όρου «γαίες», που αναφέρεται στην παράγραφο 1, 
περιλαµβάνονται οι γαίες που καλλιεργούνται ή είναι φυτεµένες, τα δάση και 
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οι δενδρώδεις εκτάσεις, τα λιβάδια και οι κάθε είδους βοσκήσιµες γαίες, τα 
µεταλλεία και λατοµεία, οι πηγές, τα φρέατα, οι λίµνες και οι δεξαµενές, τα 
ιχθυοτροφεία, καθώς και κάθε άλλη έκταση γης, µαζί µε τα στοιχεία που είναι 
στην επιφάνεια του εδάφους και τις κάθε είδους ύλες που είναι κάτω 
από αυτό. 
 
 
 
 

Άρθρο 21 Εισόδηµα ειδικών 
περιπτώσεων 

1. Ως εισόδηµα από οικοδοµές λογίζεται: 
α) Το εισόδηµα από γήπεδα, ιδιαίτερα όταν αυτά χρησιµοποιούνται ως 

αποθήκες, εργοστάσια ή εργαστήρια ή ως χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων, 
θεαµάτων, καφενείων, γυµναστηρίων και γενικά για κάθε άλλη χρήση. 
β) Η αξία που έχει κατά το χρόνο της ανέγερσης της η οικοδοµή που 
ανεγέρθηκε µε δαπάνες του µισθωτή σε έδαφος του οποίου την κυριότητα έχει 
ο εκµισθωτής, αν µετά τη λήξη του χρόνου της µίσθωσης του εδάφους η 
οικοδοµή παραµένει στην κυριότητα του εκµισθωτή. Το ετήσιο εισόδηµα 
εξευρίσκεται µε διαίρεση του υπολοίπου, που προκύπτει µετά την αφαίρεση 
του τυχόν ανταλλάγµατος, που έχει ορισθεί στη σύµβαση για τη µεταβίβαση 
της κυριότητας της οικοδοµής, από την αξία αυτής, κατά το χρόνο της ανέ-
γερσης της, σε µέρη ίσα µε τον αριθµό των ετών κατά τα οποία διαρκεί η 
µίσθωση του εδάφους. Ως αξία της οικοδοµής που έχει ανεγερθεί σε έδαφος 
κυριότητας τρίτου λαµβάνεται η πραγµατική αξία της οικοδοµής, η οποία 
εξευρίσκεται από τα επίσηµα βιβλία και λοιπά στοιχεία εκείνου που ανήγειρε 
την οικοδοµή. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται βιβλία ή αυτά που τηρούνται 
κρίνονται ανεπαρκή ή ανακριβή, καθώς και σε περίπτωση αµφισβήτησης από 
τον ενδιαφερόµενο της αξίας που υπολογίστηκε µε αυτόν τον τρόπο, αυτή 
καθορίζεται ύστερα από εκτίµηση που ενεργείται από τον προϊστάµενο της 
δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας και σε συνέχεια από τα διοικητικά δικά που 
δηλώνεται σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) τουλάχιστον του µισθώµατος 
αυτού. 
Ειδικώς, το εισόδηµα αυτό δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το τριάµισι τοις εκατό 

(3,5%) της αξίας του ακινήτου, που εκµισθώνεται και χρησιµοποιείται ως κατοικία, 
όπως η αξία αυτή προσδιορίζεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 
1249/1982, για τις περιοχές που ισχύει κάθε φορά το σύστηµα αυτό. Ο 
φορολογούµενος µπορεί να αµφισβητήσει τον καθορισµό της µισθωτικής αξίας αυτού 
του ακινήτου, εφόσον από εξαιρετικούς λόγους, που ανάγονται αποκλειστικά στους 
παράγοντες που επηρεάζουν τη µισθωτική αξία του, αυτή είναι µικρότερη από το 
τριάµισι τοις εκατό (3,5%) της πιο πάνω αξίας του. Η επίκληση των λόγων αυτών, 
καθώς και η προσαγωγή των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων γίνεται µε την 
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προσφυγή, η οποία ασκείται από το φορολογούµενο, σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου του οικείου οικονοµικού έτους. Αν ο 
φορολογούµενος λάβει το εκκαθαριστικό σηµείωµα µετά την 31η ∆εκεµβρίου του 
οικείου οικονοµικού έτους, η προσφυγή ασκείται µέσα στις προθεσµίες που ορίζονται 
στο άρθρο 66 του ν.2717/1999 (ΦΕΚ 97 Α'). 

Ισχυρισµοί που δεν περιέχονται στην προσφυγή αυτή δεν µπορούν να 
προβληθούν παραδεκτώς ενώπιον του αρµόδιου διοικητικού πρωτοδικείου, εκτός αν η 
όψιµη προβολή τους κρίνεται από το διοικητικό πρωτοδικείο αποχρώντως 
δικαιολογηµένη. 

2. Σε περίπτωση που η οικοδοµή κατοικήθηκε από τον ιδιοκτήτη της, το ετήσιο 
ακαθάριστο εισόδηµα αυτής δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το τριάµισι τοις εκατό 
(3,5%) της αξίας του ακινήτου, όπως αυτή προσδιορίζεται ως το γινόµενο των εξής 
παραγόντων: 

α) Της κύριας επιφάνειας της οικοδοµής, στην οποία προστίθεται και ποσοστό 
είκοσι τοις εκατό (20%) της επιφάνειας των αποθηκευτικών χώρων, καθώς και των 
χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που ενδεχόµενα υπάρχουν στην οικοδοµή - κατοικία. 

β) Της τιµής ζώνης για τις περιοχές που ισχύει το αντικειµενικό σύστηµα 
προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων ή της τιµής εκκίνησης για τις λοιπές περιοχές, 
οι οποίες ισχύουν κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, όπως αυτές ορίζονται από τις 
διατάξεις των άρθρων 41 και 41α του Ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α'). 

 
γ) Του διορθωτικού συντελεστή, ο οποίος, ανάλογα µε την τιµή ζώνης ή 

εκκίνησης του ακινήτου ορίζεται ως ακολούθως: 

Τιµή ζώνης ή εκκίνηση Συντελεστής 
για κάθε τετραγωνικό µέτρο 

Μέχρι 440 ευρώ 1,10 
Πάνω από 440 έως 734 ευρώ 1,20 
Πάνω από 734 έως 1.174 ευρώ 1,30 
Πάνω από 1.174 ευρώ 1,40 

δ) Του συντελεστή παλαιότητας. Ως συντελεστής παλαιότητας λαµβάνεται 
αυτός που ισχύει κάθε φορά στη φορολογία κεφαλαίου για τον προσδιορισµό της 
αξίας κτιρίων µε βάση την τιµή ζώνης. Το τεκµαρτό µίσθωµα µιας ή περισσότερων 
εξοχικών κατοικιών υπολογίζεται σε κάθε µία από αυτές για τρεις (3) µήνες το έτος. 
Οι διατάξεις των τεσσάρων τελευταίων εδαφίων της προηγούµενης παραγράφου, 
εφαρµόζονται ανάλογα και στην περίπτωση αυτή. 
3.Σε περίπτωση που η οικοδοµή χρησιµοποιήθηκε µε άλλον τρόπο από τον 

ιδιοκτήτη, το νοµέα, τον επιφανειού, τον επικαρπωτή κ.λπ. ή µε τη συγκατάθεση αυτού 
κατοικήθηκε ή χρησιµοποιήθηκε µε άλλο τρόπο από τρίτο, χωρίς αντάλλαγµα, το 
ακαθάριστο εισόδηµα βρίσκεται ύστερα από τη σύγκριση της µε άλλες οικοδοµές που 
εκµισθώνονται, πάντως το ετήσιο ακαθάριστο εισόδηµα που καθορίζεται µε αυτό τον 
τρόπο δεν µπορεί να είναι ανώτερο από το πέντε τοις εκατό(5%), ούτε µικρότερο 
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από το τριάµισι τοις εκατό (3,5%) της αξίας του ακινήτου,όπως η αξία αυτή 
προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1249/1982. Ειδικά 
για τις περιοχές που δεν ισχύει το αντικειµενικό σύστηµα προσδιορισµού της 
αξίας των ακινήτων, το ετήσιο ακαθάριστο εισόδηµα δεν µπορεί  πραγµατικής 
αξίαςτης οικοδοµής κατά το χρόνο της φορολογίας. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζο-
νται αναλόγως οι διατάξεις των τεσσάρων τελευταίων εδαφίων της παρ. 1. 
4.Προκειµένου για γαίες που εκµισθώνονται, ως ακαθάριστο εισόδηµα 

λαµβάνεται αυτό που προκύπτει µε βάση τη συµφωνία. 
Αν το µίσθωµα ή αντάλλαγµα έχει συµφωνηθεί σε είδος, αυτό αποτιµάται σε 

χρήµα, µε βάση τη µέση τιµή χονδρικής πώλησης του είδους αυτού, κατά το 
χρόνο και στον τόπο παραγωγής του. 

 
Αν δεν προσάγεται συµφωνητικό ή άλλο στοιχείο, που αποδεικνύει τη 

συµφωνία ή όταν το µίσθωµα που συµφωνήθηκε σε χρήµα ή σε είδος είναι 
δυσανάλογος κατώτερο από τη µισθωτική αξία των γαιών ή όταν η εκµετάλ-
λευση των γαιών παραχωρήθηκε σε τρίτο χωρίς αντάλλαγµα, το ακαθάριστο 
εισόδηµα εξευρίσκεται µε σύγκριση των γαιών µε άλλες γαίες που εκµισθώ-
νονται κάτω από παρόµοιες συνθήκες. Θεωρείται ότι υπάρχει περίπτωση 
δυσανάλογου µισθώµατος σε σχέση µε τη µισθωτική αξία των γαιών, κάθε 
φορά που η µισθωτική αξία είναι ανώτερη του συµφωνηµένου µισθώµατος 
κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του µισθώµατος αυτού. 

5. Αν το δηλούµενο εισόδηµα από εκµίσθωση γεωργικής γης ή το τεκµαρτό 
µίσθωµα από δωρεάν παραχώρηση προς οποιονδήποτε τρίτο είναι µικρότερο 
του προσδιοριζόµενου µε την αντικειµενική µέθοδο του άρθρου 42, για την 
εφαρµογή των φορολογικών διατάξεων λαµβάνεται υπόψη το µίσθωµα που 
προσδιορίζεται αντικειµενικά, εκτός αν πρόκειται για δωρεάν παραχώρηση 
γεωργικής γης µεταξύ συζύγων, κατά κύριο επάγγελµα αγροτών ή από γονείς 
ηλικίας άνω των εξήντα πέντε (65) ετών σε τέκνα τους κατά κύριο επάγγελµα 
αγρότες. \ 

Ο φορολογούµενος µπορεί να αµφισβητήσει το ύψος του αντικειµενικού 
µισθώµατος, εφόσον από εξαιρετικούς λόγους, που ανάγονται αποκλειστικά 
στους παράγοντες που επηρεάζουν τη µισθωτική αξία της γεωργικής γης, 
αποδεικνύεται ότι αυτή είναι µικρότερη της προσδιοριζόµενης µε την αντικει-
µενική µέθοδο, Η επίκληση των λόγων αυτών, καθώς και η προσαγωγή των 
αποδεικτικών στοιχείων, γίνεται από το φορολογούµενο µε την άσκηση προ-
σφυγής κατά τις κείµενες διατάξεις, µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου του οικείου 
οικονοµικού έτους. 
Αν το µίσθωµα που συµφωνήθηκε και δηλώθηκε είναι ανώτερο του προσ-

διοριζόµενου µε την αντικειµενική µέθοδο, για την εφαρµογή των φορολογικών 
διατάξεων λαµβάνεται υπόψη το δηλωθέν. 

Άρθρο 23 Καθαρό 
εισόδηµα 
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1. Από το κατά το προηγούµενο άρθρο ακαθάριστο εισόδηµα από ακίνητα 
εκπίπτουν: 
α)Για οικοδοµές οι οποίες χρησιµοποιούνται ως κατοικίες, οικοτροφεία, 

σχολεία, φροντιστήρια, αίθουσες κινηµατογράφων ή θεάτρων, ξενοδοχεία, 
νοσοκοµεία ή κλινικές ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για αποσβέσεις και 
ποσοστό µέχρι δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για τα ασφάλιστρα κατά του κινδύνου 
πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, για έξοδα επισκευής και συντήρησης, καθώς και 
για την αµοιβή δικηγόρου για δίκες σε διαφορές απόδοσης µισθίου ή καθορισµού 
µισθώµατος. 
Ειδικά, για οικοδοµές που έχουν χαρακτηρισθεί διατηρητέες, σύµφωνα µε την 

κείµενη νοµοθεσία, το ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του προηγούµενου 
εδαφίου διπλασιάζεται. Τα ποσοστά που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο 
περιορίζονται σε πέντε τοις εκατό (5%) και πέντε τοις εκατό (5%) αντιστοίχως 
για το εισόδηµα που προκύπτει από οικοδοµές που χρησιµοποιούνται για άλλες 
χρήσεις. Όταν πρόκειται για εισόδηµα που προκύπτει σύµφωνα µε τις διατάξεις 
των περιπτώσεων α', β' και θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 21, όπως επίσης 
και για το εισόδηµα που προκύπτει από τη διαφορά του µισθώµατος και του 
υποµισθώµατος ακινήτων, που εκµισθώνονται για οποιαδήποτε χρήση, τα 
ποσοστά του πρώτου εδαφίου περιορίζονται σε πέντε τοις εκατό (5%) 
συνολικώς.         \ 
Αν οι δαπάνες που αναφέρονται στα προηγούµενα εδάφια αφορούν κοι-

νόχρηστους χώρους του ακινήτου, επιµερίζονται, αναλόγως, στους συνιδιοκτήτες 
του. 
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, οι οποίες δηµοσιεύονται στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
για την αναγνώριση του δικαιώµατος διενέργειας των εκπτώσεων, των δαπανών 
που ορίζονται στην περίπτωση αυτήν, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που είναι 
αναγκαία για την εφαρµογή αυτού του άρθρου. 
β) Στις περιπτώσεις υπεκµίσθωσης ή ιδιοχρησιµοποίησης οικοδοµών που 

έχουν ανεγερθεί σε έδαφος κυριότητας τρίτου, το δικαίωµα που παρέχεται 
ετησίως στον ιδιοκτήτη της γης, καθώς και η αξία της οικοδοµής που ανεγέρθηκε 
σε έδαφος κυριότητας τρίτου, η οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 21, λογίζεται ως εισόδηµα. 
γ) Στις περιπτώσεις υπεκµίσθωσης, πολυετούς µίσθωσης µεταγραπτέας και 

δικαιώµατος επιφάνειας ή εµφύτευσης, το µίσθωµα ή δικαίωµα που 
καταβάλλεται. 

 
 
 
δ) Κάθε φόρος, τέλος ή δικαίωµα υπέρ του ∆ηµοσίου ή οποιουδήποτε 

τρίτου που βαρύνει τις γαίες. 
ε) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για αποσβέσεις και έξοδα συντήρησης 

των γαιών και γενικά για κάθε συναφές βάρος. 
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στ) Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των δαπανών αντιπληµµυρικών έργων 
και έργων αποξήρανσης ελών για απόσβεση τους, όχι όµως και για έξοδα 
βελτίωσης και επέκτασης των γαιών. 
ζ) Το ποσό της αποζηµίωσης που καταβάλλει, βάσει νόµου, ο εκµισθωτής 

στο µισθωτή για τη λύση της µισθωτικής σχέσης ακινήτου, µέχρι του ύψους του 
ακαθάριστου εισοδήµατος που αποκτά ο εκµισθωτής από το ακίνητο αυτό, 
κατά το έτος που καταβλήθηκε η αποζηµίωση. Τυχόν αρνητικό ποσό δεν 
συµψηφίζεται µε εισοδήµατα άλλων ακινήτων ή µε άλλα θετικά εισοδήµατα του 
φορολογουµένου. 

1. 
Η διάταξη της περίπτωσης αυτής εφαρµόζεται ανάλογα και για τα νοµικά 

πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 101 του νόµου αυτού. 
 
2. Το ποσό που αποµένει, µετά τις εκπτώσεις που αναφέρονται στην προ-

ηγούµενη παράγραφο, αποτελεί το καθαρό εισόδηµα από ακίνητα. 
 
 
 

 
 

                      Κεφάλαιο 7 
 

                                 ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 

1. Εισόδηµα από κινητές αξίες είναι αυτό που αποκτάται κάθε οικονοµικό έτος 
από κάθε δικαιούχο κινητών αξιών, το οποίο προκύπτει: 
α) Από µερίσµατα και τόκους ιδρυτικών τίτλων και µετοχών των ηµεδαπών 

ανωνύµων εταιριών, οµολογιών και χρεογράφων γενικά του Ελληνικού ∆ηµοσίου 
ή ηµεδαπών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή ηµεδαπών επιχειρήσεων 
κάθε είδους, καθώς και από αµοιβές και ποσοστά των διοικητικών συµβούλων 
και εκτός µισθού αµοιβές και ποσοστά των διευθυντών και διαχειριστών των 
ανωνύµων εταιριών.  

β) Από µερίσµατα και τόκους των τίτλων αλλοδαπής προέλευσης που 
αναφέρονται στην προηγούµενη περίπτωση. 
γ) Από τόκους κάθε τίτλου έντοκης κατάθεσης τοις µετρητοίς ή εγγύησης, 

καθώς και κάθε τίτλου χρεωστικού µε υποθήκη, ενέχυρο ή όχι, από εκείνους 
που δεν περιλαµβάνονται στις περιπτώσεις α' και β'. Οµοίως, το εισόδηµα από 
τόκους που επιδικάζονται µε δικαστική απόφαση, µε εξαίρεση αυτά που 
αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 25 και της 
παραγράφου 4 του άρθρου 48 του παρόντος. 
δ) Από κέρδη αµοιβαίων κεφαλαίων, καθώς και η πρόσθετη αξία που 

αποκτούν οι µεριδιούχοι αµοιβαίων κεφαλαίων από την εξαγορά µεριδίων σε 
τιµή ανώτερη της τιµής κτήσης. 
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ε) Από κέρδη ανωνύµων εταιριών που διανέµονται µε τη µορφή µετρητών στο 
εργατοϋπαλληλικό προσωπικό τους. 
στ) Από την υπεραπόδοση επενδύσεων των µαθηµατικών αποθεµάτων, που 

σχηµατίζονται µε τις διατάξεις του ν.δ.400/1970 (ΦΕΚ 22 Α') για ασφαλίσεις ζωής. 
 
 
 
ζ) Από τόκους µε τους οποίους πιστώνεται ο «Λογαριασµός Νεότητας Προ-

σωπικού ΟΤΕ», που τηρείται στον Οργανισµό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας Α.Ε. και ο 
οποίος αποτελείται σύµφωνα µε τον κανονισµό λειτουργίας του λογαριασµού αυτού 
από την τοποθέτηση των µηνιαίων εισφορών του υπαλλήλων του µε σκοπό τη χορή-
γηση εφάπαξ χρηµατικής παροχής στα ενήλικα τέκνα τους. Επί των τόκων αυτών 
ενεργείται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) 
εξαντλουµένης της φορολογικής υποχρέωσης των δικαιούχων για τα εισοδήµατα αυτά. 
Οι διατάξεις των παραγράφων 4 περίπτωση β' και 5 περίπτωση α' του άρθρου 54 
εφαρµόζονται αναλόγως και στα εισοδήµατα της περίπτωσης αυτής. 

η) Από συµβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊό-
ντων, εφόσον ο δικαιούχος του εισοδήµατος είναι κάτοικος Ελλάδας και δεν 
είναι επιτηδευµατίας που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και 
Στοιχείων ή εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου ή αµοιβαίο κεφάλαιο του Ν. 
1969/1991. Ως παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα νοούνται τα 
χρηµατοοικονοµικά µέσα που ορίζονται στις υποπεριπτώσεις γγ' έως και ζζ' της 
περίπτωσης α' της παραγράφου 1 και στην παράγραφο 20 του άρθρου 2 του 
Ν.2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α'), καθώς και αυτά που καθορίζονται µε πράξεις του 
∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Για τους σκοπούς της περίπτωσης αυτής, ως παράγωγο χρηµατοοικονοµικό 
προϊόν θεωρείται και κάθε σύµβαση SWAP επί συναλλάγµατος, ανεξάρτητα 
από το χρόνο σύναψης της, ως ενιαίας ή ως σύνολο επί µέρους συµβάσεων. 

2. Όταν εισοδήµατα του παρόντος άρθρου υπόκεινται σε φορολογία και 
περαιτέρω ορίζεται ότι αυτά θα καταβάλλονται ελεύθερα φόρου στο δικαιούχο, 
ως εισόδηµα υποκείµενο σε φορολογία είναι το ποσό, από το οποίο, 
αφαιρουµένου του αναλογούντος σε αυτό φόρου, προκύπτει το καταβαλλόµενο 
στο δικαιούχο ποσό. 

Αρθρο 25 Εισόδηµα ειδικών 
περιπτώσεων 

1. Το εισόδηµα που προέρχεται από αποθεµατικά ανωνύµων εταιριών, τα 
οποία διανέµονται ή κεφαλαιοποιούνται µε οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιον-
δήποτε χρόνο, ανεξάρτητα αν η διανοµή τους γίνεται σε χρήµα ή σε ακίνητα ή σε 
κινητά ή σε άλλες αξίες, λογίζεται ως εισόδηµα από κινητές αξίες. 

 
2. Το ποσό που λαµβάνουν οι κάτοχοι ιδρυτικών τίτλων ανώνυµης εταιρίας, 

κατά την εξαγορά τους από αυτή, λογίζεται ως εισόδηµα από κινητές αξίες. 
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3.Κάθε δάνειο που συνοµολογείται µεταξύ ιδιωτών ή παρέχεται από 
εταιρία προς τα µέλη της ή τρίτους, λογίζεται ότι συνάπτεται µε ελάχιστο 
επιτόκιο αυτό που ισχύει για τα έντοκα γραµµάτια του ∆ηµοσίου τρίµηνης 
διάρκειας κατά το χρόνο σύναψης του δανείου. 
4.Οι τόκοι συναλλαγµατικών και γραµµατίων από εµπορικές συναλλαγές, 

οι τόκοι από τις αποδεδειγµένες πωλήσεις εµπορευµάτων µε πίστωση µεταξύ 
εµπόρων και οι προκύπτοντες τόκοι υπερηµερίας, λόγω καθυστέρησης στην 
καταβολή του πιστωθέντος τιµήµατος, δεν λογίζονται ως εισόδηµα από κινητές 
αξίες, αλλά ως εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις, µε την προϋπόθεση ότι 
αυτός που αποκτά το εισόδηµα αυτό ασκεί εµπορική γενικά επιχείρηση στην 
Ελλάδα ή, προκειµένου για αλλοδαπό, ότι αυτός έχει µόνιµη εγκατάσταση στην 
Ελλάδα και οι τόκοι προέρχονται από εργασίες της µόνιµης αυτής εγκατάστασης. 
Ως εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις λογίζονται και οι τόκοι της παρα-

γράφου αυτής που επιδικάζονται µε δικαστική απόφαση. 
5. Παροχές σε χρήµα ή σε είδος και γενικά παροχές χρηµατικής αποτι-

µήσεως, που γίνονται από ηµεδαπή ανώνυµη εταιρία, χωρίς νόµιµη ή συµ-
βατική, για το σκοπό αυτόν, υποχρέωση προς διευθύνοντες ή εντεταλµένους 
συµβούλους ή προέδρους ή µέλη του διοικητικού συµβουλίου ή διευθυντές και 
γενικά προς πρόσωπα τα οποία εκπροσωπούν νόµιµα αυτή, λογίζονται ως 
εισόδηµα από κινητές αξίες των ανωτέρω προσώπων, µε την προϋπόθεση ότι 
έχουν βαρύνει τα αποτελέσµατα χρήσεως της οικείας διαχειριστικήςχρήσης. 

Άρθρο 26 Χρόνος απόκτησης του 
εισοδήµατος 

Χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από κινητές αξίες θεωρείται: 1. Για τα 
κέρδη που διανέµονται από τις ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες µε τη µορφή 
µερισµάτων, προµερισµάτων αµοιβών και ποσοστών στα µέλη του διοικητικού 
συµβουλίου, αµοιβών και ποσοστών, εκτός µισθού, σε διευθυντές και αµοιβών 
στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό τους, ο χρόνος έγκρισης αυτών από τη 
γενική συνέλευση των µετόχων. 
2. Για τους τόκους που προέρχονται από ιδρυτικούς τίτλους και προ-

νοµιούχες µετοχές, ο χρόνος έγκρισης τους από τη γενική συνέλευση των 
µετόχων και προκειµένου για τοκοµερίδια, ο χρόνος που έχει ορισθεί για την 
εξαργύρωση τους. 
3. Για τα εισοδήµατα της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 24, 

ο χρόνος εξαργύρωσης ή είσπραξης των µερισµάτων και τόκων. 
4. Για τους τόκους του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 

του άρθρου 24, ο χρόνος κατά τον οποίο αυτοί καθίστανται ληξιπρόθεσµοι και 
απαιτητοί, ενώ για τους τόκους του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης γ' της 
παραγράφου 1 του άρθρου 24, ο χρόνος καταβολής ή πίστωσης των τόκων. 

Σε περίπτωση κατά την οποία εξοφλείται το κεφάλαιο δανείου ή απαίτηση 
γενικά ή παρέχεται συναίνεση, µε ιδιωτική βούληση ή µε βάση δικαστική 
απόφαση, για την εξάλειψη υποθήκης ή προσηµείωσης, που είχε εγγραφεί 
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προς ασφάλεια του δανείου ή γενικά απαίτησης, θεωρείται, µη επιτρεπόµενης 
ανταποδείξεως, ότι εξοφλούνται ταυτόχρονα, καθιστάµενοι απαιτητοί και οι 
µέχρι του χρόνου εξόφλησης του δανείου ή εξάλειψης της υποθήκης ή της 
προσηµειώσεως αναλογούντες τόκοι, οι οποίοι δεν εδηλώθησαν από τον 
υπόχρεο, ούτε έχουν υπαχθεί διαφορετικώς σε φορολογία µέχρι τη χρονολογία 
αυτή. 

Οι τόκοι αυτοί, προκειµένου να υπαχθούν σε φορολογία, µπορούν να 
κατανεµηθούν, µετά από αίτηση του φορολογουµένου, στο έτος εξόφλησης και 
στα δύο προηγούµενα έτη και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν από το έτος της 
συνοµολόγησης του δανείου ή της δηµιουργίας της απαίτησης. 
5. Για τα κέρδη, που προέρχονται από ηµεδαπά αµοιβαία κεφάλαια, ο 

χρόνος έγκρισης τους από την Α.Ε. ∆ιαχειρίσεως και προκειµένου για κέρδη 
που προέρχονται από αµοιβαία κεφάλαια αλλοδαπής, ο χρόνος είσπραξης 
αυτών. 

Για τα εισοδήµατα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του 
άρθρου 25, ο χρόνος έγκρισης τους από τη γενική συνέλευση των 
µετοχων. 

 
7. Για τα εισοδήµατα που αναφέρονται στην περίπτωση στ' της παρα γράφου 1 του 

άρθρου 24, στην παράγραφο 5 του άρθρου 25, καθώς και για τις αµοιβές µελών 
διοικητικού συµβουλίου ανώνυµης εταιρίας, που δεν προέρχονται από τη διάθεση των 
καθαρών κερδών της, ο χρόνος της καταβολής ή πίστωσης αυτών στο όνοµα των 
δικαιούχων. 
8. Για τα εισοδήµατα που αναφέρονται στην περίπτωση η' της παρα 

γράφου 1 του άρθρου 24, ο χρόνος λήξης της σύµβασης. Κάθε ανανέωση ή παράταση 
της σύµβασης θεωρείται για την εφαρµογή της διάταξης αυτής ως νέα σύµβαση. 

Άρθρο 27 Ακαθάριστο και καθαρό εισόδηµα 

1. Το εισόδηµα που προκύπτει σύµφωνα µε τα άρθρα 24 και 25 αποτελεί το 
ακαθάριστο εισόδηµα από κινητές αξίες. Από το εισόδηµα αυτό εκπίπτει κάθε φόρος, 
τέλος ή δικαίωµα υπέρ του ∆ηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, που βαρύνει αυτό το 
εισόδηµα. 
2. Το ποσό που αποµένει, µετά τις εκπτώσεις που αναφέρονται στην προ 

ηγούµενη παράγραφο, αποτελεί το καθαρό εισόδηµα από κινητές αξίες. 
3. Κατ' εξαίρεση, για τον προσδιορισµό του καθαρού εισοδήµατος από τόκους οι 

οποίοι επιδικάστηκαν σε φυσικά πρόσωπα, εκπίπτουν οι τόκοι που καταβάλλονται σε 
δανειοδοτικούς φορείς, µέχρι το ύψος του συνολικού ακαθάριστου εισοδήµατος από τόκους, 
εφόσον το ποσό των οφειλόµενων τόκων δεν έχει ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισµό 
του συνολικού ή του καθαρού εισοδήµατος άλλης κατηγορίας ή δεν έχει εκπεσθεΐ από το 
συνολικό εισόδηµα του οφειλέτη φυσικού προσώπου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
 
 

             ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

1. Εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος που αποκτάται από 
ατοµική ή εταιρική επιχείρηση εµπορική, βιοµηχανική ή βιοτεχνική ή από την 
άσκηση οποιουδήποτε κερδοσκοπικού επαγγέλµατος, το οποίο δεν υπάγεται 
στα ελευθέρια επαγγέλµατα που αναφέρονται στο άρθρο 48. 
2. Επιχείρηση αποτελεί και µεµονωµένη ή συµπωµατική πράξη που απείλέπει 

στην επίτευξη κέρδους, καθώς και η πώληση µέσα σε δύο (2) χρόνια 
από την απόκτηση εξ επαχθούς αιτίας εδαφικών εκτάσεων που βρίσκονται 
εκτός σχεδίου πόλεως και έχουν µεγάλη αξία. 
3. Θεωρείται ως εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις: 
α) Το κέρδος από την άσκηση επιχείρησης αγοραπωλησίας ακινήτων ενικά, 

εκτός από τις επιχειρήσεις, που αναφέρονται στο άρθρο 34, των οποίων το 
καθαρό κέρδος εξευρίσκεται µε ειδικό τρόπο. 
Ως κέρδος θεωρείται η επιπλέον διαφορά µεταξύ της αξίας του ακινήτη το 

οποίο πουλήθηκε και της αξίας αυτού κατά το χρόνο της αγοράς. Ως άξια 
πώλησης λαµβάνεται αυτή που προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α'). Αν όµως το τίµηµα που αναφέρεται 
στα οικεία πωλητήρια συµβόλαια είναι µεγαλύτερο από την πιο ;άνω αξία, ως 
ακαθάριστο έσοδο λαµβάνεται το αναφερόµενο σ' αυτά τα συµβόλαια τίµηµα. 
Ειδικά, για τις περιοχές που δεν ισχύει το αντικειµενικό σύστηµα 
προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων, ως ακαθάριστα έσοδα .λαµβάνονται: 
α) Το τίµηµα από τις πωλήσεις των πιο πάνω ακινήτων που αναφέρεται στα 

οικεία πωλητήρια συµβόλαια. 
 

Η διαφορά µεταξύ του τιµήµατος της αξίας, κατά περίπτωση, που 
φορολογήθηκε, και της πραγµατικής αξίας του ακινήτου, η οποία εξευρίσκεται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν στη φορολογία µεταβίβασης ακινήτων. 
Η διαφορά αυτή µειώνεται µε τις δαπάνες του άρθρου 31 που βαρύνουν τον 

πωλητή. 
β) Η ωφέλεια που πραγµατοποιείται από οργανωµένη επιχείρηση 

πώλησης οικοπέδων ή αγροτεµαχίων, τα οποία προέρχονται από εδαφικές 
εκτάσεις της επιχείρησης, που βρίσκονται εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως, 
δήµου ή κοινότητας, οι οποίες έχουν κατατµηθεί ή ρυµοτοµηθεί. Ως ωφέλεια 
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θεωρείται η επιπλέον διαφορά µεταξύ της αξίας της έκτασης η οποία 
πουλήθηκε και της αξίας της πριν από την κατάτµηση ή τη ρυµοτόµηση. 
Ως αξία πώλησης λαµβάνεται αυτή που προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982. Αν όµως το τίµηµα που αναφέρεται 
στα οικεία πωλητήρια συµβόλαια είναι µεγαλύτερο από την πιο πάνω αξία, ως 
ακαθάριστο έσοδο λαµβάνεται το αναφερόµενο σ' αυτά τα συµβόλαια τίµηµα. 
Ειδικά, για τις περιοχές που δεν ισχύει το αντικειµενικό σύστηµα 
προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων, ως ακαθάριστα έσοδα λαµβάνονται: 
αα) Το τίµηµα από τις πωλήσεις των πιο πάνω ακινήτων που αναφέρεται στα 

οικεία πωλητήρια συµβόλαια. 
ββ) Η διαφορά µεταξύ του τιµήµατος της αξίας, κατά περίπτωση, που 

φορολογήθηκε, και της πραγµατικής αξίας του ακινήτου, η οποία εξευρίσκεται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν στη φορολογία µεταβίβασης ακινήτων. Η 
διαφορά αυτή µειώνεται µε τις δαπάνες του άρθρου 31 που βαρύνουν τον 
πωλητή. 
γ) Τα ποσά που καταβάλλουν µε τη µορφή µερίσµατος ή αµοιβής στα µέλη 

τους οι συνεταιρισµοί που έχουν συσταθεί νόµιµα. 
δ) Τα κέρδη από παρεπόµενες εργασίες που ενεργούνται από την επιχείρηση 

παράλληλα µε τον κύριο σκοπό της. 
ε) Η επιχειρηµατική αµοιβή του οµόρρυθµου εταίρου και του κοινωνού, που 

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 10. 
στ) Ο µισθός που καταβάλλεται από ανώνυµη εταιρία στα µέλη του διοικητικού 
συµβουλίου της, για τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής σύµβασης 
µίσθωσης εργασίας ή εντολής, εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές τα µέλη του 
διοικητικού συµβουλίου είναι ασφαλισµένα σε οποιονδήποτε, εκτός του Ιδρύµατος 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασφαλιστικό οργανισµό ή ταµείο. Επίσης, ο µισθός και οι 
κάθε είδους απολαβές που καταβάλλονται από εταιρία περιορισµένης ευθύνης σε 
εταίρους της για υπηρεσίες που παρέχουν σ' αυτή, εφόσον οι εταίροι είναι 
ασφαλισµένοι για τις υπηρεσίες αυτές σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό ή 
ταµείο εκτός του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

ζ) Θεωρείται ως εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις και η πραγµατοποιηθείσα 
αυτόµατη υπερτίµηση του πάγιου κεφαλαίου που χρησιµοποιείται στην επιχείρηση, 
καθώς και η υπερτίµηση που δεν πραγµατοποιήθηκε, εφόσον αυτή έχει περιληφθεί 
στην απογραφή. 

Κατ' εξαίρεση, η υπερτίµηση από την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου, το 
οποίο ιδιο χρησιµοποιείται ή έχει ιδιο χρησιµοποιηθεί για την άσκηση του 
αντικειµένου των εργασιών της επιχείρησης, απαλλάσσεται του φόρου, εφόσον 
εµφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασµό αφορολόγητου αποθεµατικού και φορολογείται 
σε περίπτωση διανοµής του ή διάλυσης της επιχείρησης, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις. Κατά τον υπολογισµό του υπερτιµήµατος από την πώληση 
ακινήτου, εξαιρουµένου του υπερτιµήµατος που προκύπτει από την αναγκαστική 
απαλλοτρίωση ακινήτου, ως τιµή πώλησης δεν δύναται να ληφθεί ποσό µικρότερο 
της αξίας, όπως αυτή προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί φορολογίας 
µεταβίβασης ακινήτων. Οι διατάξεις των δύο προηγούµενων εδαφίων 
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εφαρµόζονται ανάλογα και για την υπεραξία που προκύπτει κατά την εισφορά 
ακινήτων που βρίσκονται στις Περιοχές Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης 
(Π.Ο.Τ.Α.) της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του Ν.2545/1997 (ΦΕΚ 254 Α'), σε 
επιχείρηση - φορέα ίδρυσης και εκµετάλλευσης των Π.Ο.Τ.Α. 
Ειδικά για τα ακίνητα που αποτέλεσαν αντικείµενο σύµβασης χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης του Ν. 1665/1986 και µεταβιβάζονται είτε λόγω λήξης της σύµβασης αυτής ή 
εξαγοράζονται πριν από τη λήξη της µίσθωσης από το µισθωτή, ως αξία πώλησης 
αυτών λαµβάνεται αυτή που καθορίζεται από τους όρους της σύµβασης 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης που είχε υπογραφεί. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου 
δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις που το ακίνητο µεταβιβάζεται σε τρίτο πρόσωπο 
πλην του µισθωτή ή των κληρονόµων του, εφόσον υπεισέλθουν στη θέση του 
θανόντος µισθωτή, λόγω κληρονοµικής διαδοχής, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
Η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτου επιχείρησης σε εταιρία 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης, για το οποίο στη συνέχεια θα συναφθεί σύµβαση 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης µεταξύ εταιρίας χρηµατοδοτικής µίσθωσης και της 
πωλήτριας επιχείρησης, απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήµατος, µε την 
προϋπόθεση ότι θα εµφανισθεί σε ιδιαίτερο λογαριασµό αφορολόγητου 
αποθεµατικού, το οποίο φορολογείται, σε περίπτωση διανοµής ή διάλυσης της 
επιχείρησης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Για τον προσδιορισµό της 
υπεραξίας, ως τιµή πώλησης λαµβάνεται αυτή που ορίζεται στη σύµβαση. Οι 
διατάξεις των δύο προηγούµενων εδαφίων δεν εφαρµόζονται για συµβάσεις αγοράς 
ακινήτων στις οποίες αντισυµβαλλόµενος είναι εξω χώρια εταιρία. 
η) Οι τόκοι που ορίζονται από την παράγραφο 4 του άρθρου 25. 
θ) Οι αποδόσεις από συµβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων χρηµατοοικονοµικών 

προϊόντων που πραγµατοποιούν επιτηδευµατίες που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας 
του ΚΒΣ. Ως παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα νοούνται τα χρηµατοοικονοµικά 
µέσα που αναφέρονται στην περίπτωση η' της παραγράφου 1 του άρθρου 24. 

4. Τα κατά το άρθρο αυτό εισοδήµατα και κέρδη των επιχειρήσεων, που 
λειτουργούν µε τη µορφή οµόρρυθµης, ετερόρρυθµης και περιορισµένης ευθύνης 
εταιρίας, κοινοπραξίας, κοινωνίας και αστικής εταιρίας κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
καθώς και συνεταιρισµών θεωρείται ότι αποκτήθηκαν: 
α) Στις περιπτώσεις της οµόρρυθµης, ετερόρρυθµης και περιορισµένης ευθύνης 

εταιρίας, της κοινοπραξίας, κοινωνίας και αστικής εταιρίας κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
από κάθε έναν εταίρο ή µέλος, για το ποσοστό των κερδών που του αναλογεί από τη 
συµµετοχή του στην εταιρία, κοινοπραξία ή κοινωνία. 
Ως χρόνος κτήσης, για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του 
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, θεωρείται η ηµεροµηνία στην οποία κλείστηκε η 
διαχείριση και προκειµένου για εταιρία περιορισµένης ευθύνης, η ηµεροµηνία που 
εγκρίθηκε ο ισολογισµός της από τη συνέλευση των εταίρων. Σε περίπτωση που δεν 
εγκριθεί ο ισολογισµός της εταιρίας περιορισµένης ευθύνης µέσα σε χρονικό 
διάστηµα τριών (3) µηνών από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, το εισόδηµα 
λογίζεται ότι αποκτιέται από αυτούς που έχουν την ιδιότητα του εταίρου την τελευταία 
ηµέρα αυτού του τριµήνου. Σε περίπτωση λύσης, συγχώνευσης ή µετατροπής της 
εταιρίας περιορισµένης ευθύνης, το εισόδηµα λογίζεται ότι αποκτιέται από αυτούς 
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που έχουν την ιδιότητα του εταίρου την ηµεροµηνία της λύσης, συγχώνευσης ή 
µετατροπής, κατά περίπτωση. Αν η λύση, συγχώνευση ή µετατροπή επέρχεται πριν-
από την πάροδο τριών (3) µηνών από τη λήξη της προηγούµενης διαχειριστικής 
περιόδου και εφόσον ο ισολογισµός δεν έχει εγκριθεί από τη συνέλευση των 
εταίρων, το εισόδηµα και των δύο διαχειριστικών περιόδων λογίζεται ότι αποκτιέται 
από αυτούς που έχουν την ιδιότητα του εταίρου την ηµεροµηνία της λύσης, 
συγχώνευσης ή µετατροπής της εταιρίας. 

β) Στην περίπτωση της συµµετοχικής (αφανούς) εταιρίας, από τον εµφανή εταίρο για 
το σύνολο των κερδών της εταιρίας. 
γ) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών που έχουν συσταθεί νόµιµα, από κάθε 

συνεταίρο για το µέρισµα ή την αµοιβή που του καταβλήθηκε. Η ύπαρξη των εταιριών 
που αναφέρονται στην περίπτωση α' αποδεικνύεται µε έγκυρο συστατικό έγγραφο 
δηµοσιευµένο, σύµφωνα µε όσα ορίζει ο εµπορικός νόµος. Η κοινοπραξία 
αναγνωρίζεται εφόσον έχουν πληρωθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τις 
διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Αντέγγραφα για την εικονικότητα είτε των 
σχέσεων αυτών, είτε των όρων που συνδέουν τα µέρη τούτων γενικά, δεν 
αναγνωρίζονται. 

5. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 
1 του άρθρου 29, ως εισόδηµα λαµβάνεται: 

α) Για διαχειριστική περίοδο µικρότερη από δώδεκα (12) µήνες, το κέρδος που 
προέκυψε κατά τη διάρκεια της. 

β) Για διαχειριστική περίοδο µεγαλύτερη από δώδεκα (12) µήνες, το κέρδος που 
προέκυψε από την έναρξη της περιόδου µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης του 
υπολειπόµενου δωδεκάµηνου τµήµατος, το οποίο υπολογίζεται κατά προσέγγιση. 
Το εισόδηµα αυτό αφαιρείται από το εισόδηµα της υπερδωδεκάµηνης διαχειριστικής 
περιόδου και το υπόλοιπο που αποτελεί εισόδηµα της δωδεκάµηνης περιόδου 
φορολογείται στο επόµενο οικονοµικό έτος. 

 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 
 
Φορολογία των εισοδηµάτων των συζύγων και των 
ανήλικων παιδιών 

Γενικά: Με την εισαγωγή της προσωπικής προοδευτικής φορολογίας το Ν.∆. 
3323/1955 προέβλεπε αρχικά τη φορολογία του οικογενειακού εισοδήµατος. Στο 
νοµοθέτηµα αυτό οριζόταν ότι συνεστώτος του γάµου η σύζυγος δεν έχει ίδια 
φορολογική υποχρέωση για το ατοµικό της εισόδηµα, µε εξαίρεση αυτό που 
προκύπτει από µισθωτές υπηρεσίες ή από υπηρεσίες ελευθέρων επαγγελµατιών, 
εφόσον αυτό δεν ήταν πάνω από 36.000 δραχµές. 
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Η µεγάλη φορολογική επιβάρυνση που προέκυπτε από τη συνάθροιση των 
εισοδηµάτων των συζύγων ανάγκασε την Πολιτεία να εξατοµικεύσει µε το Ν.∆. 
3765/1957 τη φορολογία του εισοδήµατος των δύο συζύγων. 

1. Κοινή δήλωση των συζύγων και αυτοτελής φορολογία των εισοδη-
µάτων τους: Σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 5 του Κ.Φ.Ε., όσο 
διαρκεί ο γάµος οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα 
εισοδήµατα που ο καθένας αποκτά, ο φόρος όµως υπολογίζεται χωριστά για το 
εισόδηµα κάθε συζύγου. Έτσι, κάθε σύζυγος ευθύνεται για το φόρο, τα τέλη και τις 
εισφορές που αναλογούν στο δικό του εισόδηµα και δεν επιτρέπεται ο συµψηφισµός 
του τυχόν αρνητικού αποτελέσµατος του εισοδήµατος του ενός συζύγου µε το 
εισόδηµα του άλλου συζύγου. 
Όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση (έγγραφο Υπουργείου Οικονοµίας και 

Οικονοµικών Ε. 1290/1985, ΠΟΛ. 19), εφόσον κατά την 1η Ιανουαρίου του 
οικονοµικού έτους έχει τελεστεί και υπάρχει γάµος, οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση να 
υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση για το εισόδηµα που ο καθένας απέκτησε, 
ανεξάρτητα αν ο γάµος τελέστηκε στην αρχή ή στο τέλος του προηγούµενου έτους. 

Οι σύζυγοι πρέπει να υποβάλλουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις για το σύνολο 
του εισοδήµατος που απέκτησαν στις εξής περιπτώσεις: 
• Όταν έχει διακοπεί η έγγαµη συµβίωση κατά το χρόνο επίδοσης της φορολογικής 
δήλωσης. Το βάρος απόδειξης της διακοπής της έγγαµης συµβίωσης φέρουν οι 
σύζυγοι.  

• Όταν ο ένας από τους συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης. 
• Όταν ο ένας από τους συζύγους βρίσκεται σε δικαστική ή νόµιµη απαγόρευση ή 
τελεί υπό δικαστική αντίληψη. 

• Όταν έχει λυθεί ο γάµος από οποιαδήποτε αιτία, λόγω θανάτου ή διαζυγίου. 
1.1 Συνάθροιση των εισοδηµάτων των συζύγων: Στη διάταξη της παρ. 2 του 

άρθρου 5 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι στην περίπτωση που το εισόδηµα του τέως 
συζύγου προέρχεται από επιχείρηση που εξαρτάται οικονοµικά από τον άλλον σύζυγο, 
το εισόδηµα αυτό προστίθεται στο εισόδηµα του άλλου συζύγου και φορολογείται στο 
όνοµα του. 
Ο φορολογικός νόµος δεν αναφέρει ρητά πότε το εισόδηµα του ενός συζύγου 

εξαρτάται οικονοµικά από το εισόδηµα του άλλου συζύγου. Το ζήτηµα αυτό είναι 
πραγµατικό και κρίνεται από τη φορολογική αρχή και ενδεχοµένως από τα δικαστήρια. 
Ο φορολογικός νοµοθέτης χρησιµοποιεί στη διάταξη τον όρο επιχείρηση υπό την 

ευρεία έννοια, ανεξάρτητα µε τη µορφή µε την οποία αυτή ασκείται, αν δηλαδή η 
επιχείρηση που εξαρτάται οικονοµικά από τον άλλο σύζυγο ασκείται ατοµικώς ή µε 
εταιρική µορφή. Έτσι, αν υποτεθεί ότι ο «Α» ασκεί επιχείρηση ανέγερσης 
οικοδοµών και η «Β» σύζυγος του ασκεί ατοµική επιχείρηση πώλησης υλικών 
οικοδοµών, χωρίς αυτή να έχει περιουσιακά στοιχεία ή εισοδήµατα ή άλλη 
οικονοµική αυτοτέλεια, τότε τεκµαίρεται ότι η επιχείρηση που ασκείται από τη 
σύζυγο χρηµατοδοτείται από το σύζυγο, οπότε το εισόδηµα της συζύγου προστίθεται 
στα εισοδήµατα του συζύγου και φορολογείται στο όνοµα του. Με την πιο πάνω διά-
ταξη έχει εισαχθεί ουσιαστικά µαχητό τεκµήριο περί µη άσκησης χωριστής 
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δραστηριότητας του συζύγου, το οποίο, όπως έχουν δεχθεί τα δικαστήρια (Σ.τ.Ε. 
3738/1998), δεν αντίκειται στις διατάξεις του Συντάγµατος. 
Υποστηρίζεται ότι τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση που η επιχείρηση που 
εξαρτάται οικονοµικά από τον άλλον σύζυγο ασκείται µε τη µορφή εταιρείας 
οποιασδήποτε µορφής, πλην ανωνύµου. Έτσι, σύµφωνα µε την άποψη αυτή, αν 
υποτεθεί ότι στο πιο πάνω παράδειγµα η επιχείρηση που ασκείται από τη σύζυγο 
είναι οµόρρυθµη εταιρεία στην οποία αυτή συµµετέχει µε ποσοστό 80%, τότε το 
καθαρό κέρδος της εταιρείας που αναλογεί στο πρόσωπο της, θα προστεθεί στα 
εισοδήµατα του συζύγου της και θα φορολογηθεί στο όνοµα του, ενώ η διάταξη του 
άρθρου 10 του Κ.Φ.Ε. θα καταστεί ανενεργός κατά το µέρος που αφορά τη 
σύζυγο. ∆ηλαδή το καθαρό κέρδος της οµόρρυθµης εταιρείας το οποίο θα 
αποµείνει µετά την αφαίρεση του κέρδους που αναλογεί στο οµόρρυθµο µέλος, 
σύζυγο του «Α», θα φορολογηθεί µε το ποσοστό 25% µετά την αφαίρεση της 
επιχειρηµατικής αµοιβής που αναλογεί στον άλλο ή τα άλλα µέρη της εταιρείας. 
Βεβαίως η άποψη αυτή δεν βρίσκει ευθέως ερείσµατα στο φορολογικό νόµο. 

1.2 Συµµετοχή των συζύγων σε προσωπική εταιρεία: Για την αποφυγή 
της πολυδιάσπασης του εισοδήµατος µε τη σύσταση εικονικών εταιρειών, µε την 
παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 1473/1984 είχαν προστεθεί στο άρθρο 5 του τότε Ν.∆. 
3323/1955 δύο παράγραφοι µε τις οποίες οριζόταν ότι στην περίπτωση που το 
εισόδηµα του ενός συζύγου προερχόταν από αστική, οµόρρυθµη, ετερόρρυθµη ή 
περιορισµένης ευθύνης εταιρεία, κοινοπραξία ή κοινωνία στην οποία συµµετέχει και 
ο άλλος σύζυγος, προσετίθετο στο εισόδηµα του συζύγου που είχε το µεγαλύτερο 
συνολικό εισόδηµα. 

Από το οικονοµικό έτος 1992, οι πιο πάνω εταιρείες, οι κοινωνίες και οι 
κοινοπραξίες κατέστησαν µε τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 ίδια υποκείµενα φόρου, 
των οποίων τα καθαρά κέρδη φορολογούνται µε αναλογικό συντελεστή. Συνεπώς ο 
κίνδυνος σύστασης εικονικών εταιρειών ουσιαστικά εξέλιπε. Για το λόγο αυτό από το 
ίδιο οικονοµικό έτος καταργήθηκαν και οι διατάξεις οι οποίες προέβλεπαν τη 
συνάθροιση των εισοδηµάτων των συζύγων στην περίπτωση που αυτοί συµµετέχουν 
στην ίδια εταιρεία ή κοινωνία ή κοινοπραξία. 
2. Φορολογία των ανήλικων παιδιών: Στη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 5 
ορίζεται ότι το εισόδηµα των ανήλικων παιδιών προστίθεται στο εισόδηµα του γονέα 
που έχει το µεγαλύτερο ποσό εισοδήµατος και φορολογείται στο όνοµα του. Αν οι 
γονείς έχουν ίσο ποσό συνολικού εισοδήµατος, το εισόδηµα του ανήλικου παιδιού 
προστίθεται στο εισόδηµα του πατέρα και φορολογείται στο όνοµα του. Αν ο 
υπόχρεος γονέας δεν έχει τη γονική µέριµνα, το εισόδηµα του ανήλικου παιδιού 
προστίθεται στο εισόδηµα του άλλου γονέα και φορολογείται στο όνοµα του. 
Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 127 του Α.Κ., όποιος έχει συµπληρώσει 

το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του (ενήλικος) είναι ικανός για κάθε 
δικαιοπραξία. Ανήλικος είναι το πρόσωπο που δεν έχει συµπληρώσει το έτος 
αυτό. 
Το ανήλικο παιδί έχει κατ' εξαίρεση, σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 4, ίδια 

φορολογική υποχρέωση για τα εισοδήµατα που αποκτά από: 
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• Την παροχή εργασίας µε σχέση εξαρτηµένης ή ανεξάρτητης εργασίας ή µε 
µίσθωση έργου. 

• Περιουσιακά στοιχεία που έχουν περιέλθει σε αυτό από κληρονοµιά. 
• Περιουσιακά στοιχεία που έχουν περιέλθει σε αυτό από χαριστική παροχή, 
εκτός αν τα περιουσιακά στοιχεία έχουν περιέλθει από χαριστική παροχή του 
γονέα. 

• Περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν σε αυτό από χαριστική παροχή που έγινε 
σε αυτό από γονέα ο οποίος είχε αποβιώσει κατά το χρόνο που προκύπτει το 
εισόδηµα από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. 

• Σύνταξη που έχει απονεµηθεί σε αυτό λόγω θανάτου του πατέρα ή της 
µητέρας. 

• Περιουσιακά στοιχεία που µε βάση δικαστική απόφαση έχουν περιέλθει σε 
αυτό ως υποκατάστατα των πιο πάνω στοιχείων. 
Το εισόδηµα που αποκτά το ανήλικο παιδί από περιουσιακό στοιχείο το 

οποίο περιήλθε σε αυτό από χαριστική παροχή του γονέα του φορολογείται στο 
όνοµα του γονέα που παραχώρησε το περιουσιακό στοιχείο. Αν η αξία του 
υποκατάστατου υπερβαίνει την αξία του περιουσιακού στοιχείου το οποίο 
εκποιήθηκε, το εισόδηµα που προκύπτει θεωρείται ότι αποτελεί µέρος 
χαριστικής παροχής που έγινε στο παιδί από το γονέα του που έχει το µεγα-
λύτερο ποσό εισοδήµατος και φορολογείται επιµεριζόµενο αναλόγως στο όνοµα 
αυτού του γονέα. 
2.1 Εισόδηµα ανήλικου παιδιού από προσωπική εργασία: Σύµφωνα µε 
την περίπτωση α' της παρ. 4 του άρθρου 5 του Κ.Φ.Ε., το ανήλικο παιδί έχει 
δική του φορολογική υποχρέωση για τα εισοδήµατα που αποκτά από την 
προσωπική του εργασία που παρέχει µε σχέση εξαρτηµένης ή ανεξάρτητης 
εργασίας ή µε σχέση µίσθωσης έργου. Στην περίπτωση αυτή η φορολογική 
δήλωση δεν υποβάλλεται από το ανήλικο παιδί αλλά από τον επίτροπο για 
λογαριασµό του. 
Με τη διάταξη του άρθρου 136 του Α.Κ. παρέχεται στον 15ετή ανήλικο το 

δικαίωµα σύναψης εργασίας όχι µόνο εξαρτηµένης άλλα και οποιασδήποτε 
άλλης µορφής απασχόλησης, εφόσον έχει τη συναίνεση των προσώπων που 
ασκούν την επιµέλεια του. Η-σύναίνεση για τη σύµβαση αυτή περιλαµβάνει και 
οποιαδήποτε πράξη που συναρτάται µε τη σύµβαση και αποτελεί προϋπόθεση ή 
συνέπεια αυτής. Η περιορισµένη δικαιοπρακτική αυτή ικανότητα του 15ετούς 
ανήλικου είναι χρονικά περιορισµένη. Από τις διατάξεις των άρθρων 1526 και 
1648 του Α.Κ. προκύπτει ότι για τη σύναψη σύµβασης εργασίας του ανήλικου 
των 15 ετών για περισσότερα από δύο χρόνια απαιτείται άδεια του δικαστηρίου. 

2.2 Εισόδηµα του ανήλικου που προήλθε από κληρονοµιά: Σύµφωνα 
µε τη διάταξη της περίπτωσης β' της παρ. 4 του άρθρου 5, το ανήλικο παιδί 
έχει δική του φορολογική υποχρέωση για το εισόδηµα που αποκτά από περι-
ουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν περιέλθει σε αυτό από κληρονοµιά, όχι µόνο των 
γονέων του αλλά και οποιουδήποτε συγγενικού του προσώπου ή τρίτου. 
Έτσι, αν υποτεθεί ότι το ανήλικο παιδί κληρονόµησε από τον παππού του 
ένα διαµέρισµα το οποίο εκµισθώνεται, το εισόδηµα που αποκτά το ανήλικο 
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παιδί από την εκµίσθωση θα φορολογηθεί στο όνοµα του. Και στην περί-
πτωση αυτή η δήλωση φόρου εισοδήµατος θα υποβληθεί από τον επίτροπο για 
λογαριασµό του ανήλικου. 

Αν το ανήλικο παιδί αποκτήσει περιουσιακά στοιχεία µε αγορά από τα οποία 
αποκτά εισόδηµα και η αγορά αυτή έγινε µε χρήµατα που έχει κληρονοµήσει 
από οποιονδήποτε, το εισόδηµα από τα περιουσιακά αυτά στοιχεία 
φορολογείται στο όνοµα του. 

2.3 Εισόδηµα του ανήλικου παιδιού από χαριστικές παροχές 
τρίτων: 
Στη διάταξη της περίπτωσης γ' της παρ. 4 του άρθρου 5 ορίζεται ότι το 
ανήλικο παιδί έχει δική του φορολογική υποχρέωση για τα εισοδήµατα που 
αποκτά από περιουσιακά στοιχεία που έχουν περιέλθεισε αυτό από χαρι-
στικές παροχές (δωρεές) τρίτων, εκτός από τα εισοδήµατα που προέρχονται 
από περιουσιακά στοιχεία που έχουν περιέλθει στο ανήλικο παιδί από χαρι-
στικές παροχές (δωρεές - γονικές παροχές) των γονέων του, τα οποία συνα 
αθροίζονται µε το εισόδηµα του γονέα πουτα παραχώρησε και 
φορολογούνται στο όνοµα του. 
Στην περίπτωση αυτή, αν το ανήλικο παιδί αποκτά εισοδήµατα από περι-
ουσιακά στοιχεία που προέρχονται από χαριστική παροχή τρίτου, π.χ. 
δωρεά από τον παππού του και εισοδήµατα από χαριστική παροχή του 
γονέα π.χ. γονική παροχή από τη µητέρα του> τότε τα µεν πρώτα 
εισοδήµατα θα δηλωθούν στη δική του φορολογική δήλωση, τα δε 
δεύτερα θα δηλωθούν και θα φορολογηθούν στο όνοµα της µητέρας 
(εγκύκλιος Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών 
1036441/632/Α0012/ΠΟΛ. 1099/6-4-2001). 
Εισόδηµα από χαριστική παροχή του γονέα: Το ανήλικο παιδί έχει 
ακόµη δική του φορολογική υποχρέωση, σύµφωνα µε τη διάταξη της περί-
πτωσης δ' της παρ. 4 του άρθρου 5, για τα εισοδήµατα που αποκτά από 
περιουσιακά στοιχεία που έχουν περιέλθει σε αυτό από χαριστικές 
παροχές του 
γονέα, ο οποίος έχει αποβιώσει κατά το χρόνο που προκύπτει το 
εισόδηµα. 
Συνεπώς, εισοδήµατα που αποκτά το ανήλικο παιδί από περιουσιακά στοι-
χεία τα οποία έχουν περιέλθει σε αυτό από δωρεά αιτία θανάτου, φορολογού-
νται στο όνοµα του. 
Εισόδηµα του ανήλικου παιδιού από σύνταξη: Φορολογούνται στο 
όνοµα του ανήλικου παιδιού τα εισοδήµατα από σύνταξη που του έχει 
απονεµηθεί λόγω θανάτου του πατέρα ή της µητέρας του. Φορολογείται στο 
όνοµα του ανήλικου παιδιού επίσης η σύνταξη που του καταβάλλεται από 
κύριο ή επικουρικό φορέα ασφάλισης. Και στην περίπτωση αυτή η δήλωση 
φορολογίας εισοδήµατος υποβάλλεται από τον επίτροπο του ανήλικου για 
λογαριασµό του. 
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Εισόδηµα του ανήλικου παιδιού που αποκτά από περιουσιακά 
στοιχεία τα οποία έχουν περιέλθει σε αυτό µε βάση δικαστική 
απόφαση ως υποκατάστατα άλλων περιουσιακών στοιχείων: 
Σύµφωνα µε τη διάταξη της περίπτωσης στ' της παρ. 4 του άρθρου 5, το 
ανήλικο παιδί έχει δική του φορολογική υποχρέωση για τα εισοδήµατα που 
προκύπτουν από περιουσιακά στοιχεία που έχουν περιέλθει σε αυτό µε βάση 
δικαστική απόφαση, ως υποκατάστατα άλλων περιουσιακών στοιχείων που 
ανήκαν σε αυτό και τα οποία εκποιήθηκαν. 
Σύµφωνα µε την πιο πάνω διάταξη, δεν έχει δική του φορολογική υποχρέωση 
το ανήλικο παιδί για το εισόδηµα που προκύπτει από περιουσιακά στοιχεία που 
περιήλθαν σε αυτό από χαριστικές παροχές των γονέων του, καθώς και το 
αντίστοιχο υποκατάστατο. Σε αυτή την περίπτωση το εισόδηµα από περιουσιακό 
στοιχείο που περιήλθε στο ανήλικο παιδί µε χαριστική παροχή γονέα του, 
φορολογείται στο όνοµα του γονέα που το παραχώρησε. Αν η αξία του 
υποκατάστατου υπερβαίνει την αξία του περιουσιακού στοιχείου το οποίο 
εκποιήθηκε, το εισόδηµα που προκύπτει θεωρείται ότι αποτελεί µέρος 
χαριστικής παροχής που έγινε στο παιδί από το γονέα που έχει το µεγαλύτερο 
ποσό εισοδήµατος και φορολογείται επιµεριζόµενο αναλόγως, στο όνοµα αυτού 
του γονέα. 

Η διοίκηση, µε την 1036441/632/Α0012/ΠΟΛ. 1099/2001 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, ερµήνευσε τις πιο πάνω διατάξεις και 
δέχθηκε τα εξής: 
Περίπτωση 1η: Το περιουσιακό στοιχείο που εκποιήθηκε έχει περι-

έλθει στο ανήλικο παιδί από χαριστική παροχή ενός από τους γονείς του, τότε: 
• Εάν η αξία του υποκατάστατου είναι ίση ή µικρότερη από την αξία του 
περιουσιακού στοιχείου που εκποιήθηκε, το εισόδηµα που προκύπτει από 
αυτό φορολογείται στο όνοµα του γονέα που το παραχώρησε. 

Εάν η αξία του υποκατάστατου είναι µεγαλύτερη από την αξία του περιουσιακού 
στοιχείου που εκποιήθηκε, το εισόδηµα που προκύπτει από αυτό θεωρείται 
µέρος χαριστικής παροχής που έγινε στο παιδί από το γονέα που έχει το 
µεγαλύτερο εισόδηµα και φορολογείται επιµεριζόµενο ανάλογα µε την αξία 
του περιουσιακού στοιχείου που εκποιήθηκε και την επιπλέον αξία του 
υποκατάστατου, στο όνοµα του γονέα που το παραχώρησε και στο όνοµα του 
γονέα που έχει το µεγαλύτερο εισόδηµα. Το ποσό δηλαδή του εισοδήµατος που 
αναλογεί επιµεριστικά στο γονέα που έχει το µεγαλύτερο εισόδηµα 
εξευρίσκεται µε τον πολλαπλασιασµό του ποσού του εισοδήµατος που 
προκύπτει από το υποκατάστατο, µε κλάσµα που έχει αριθµητή τη διαφορά της 
αξίας του υποκατάστατου από την αξία του περιουσιακού στοιχείου που 
εκποιήθηκε και παρονοµαστή την αξία του υποκατάστατου. Το υπόλοιπο ποσό 
του εισοδήµατος θα φορολογηθεί στο όνοµα του γονέα που παραχώρησε 
περιουσιακό στοιχείο. Παράδειγµα: Έστω ανήλικο παιδί έχει περιουσιακό 
στοιχείο από γονική παροχή αξίας 115 αυτό στοιχείο εκποιείται. Έστω ότι το 
υποκατάστατο του έχει αξία 145.000 ευρώ. Η διαφορά µεταξύ των δύο 
περιουσιακών στοιχείων είναι 30.000 ευρώ. 
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Το εισόδηµα που προκύπτει από το υποκατάστατο έστω ότι είναι 3.000 
ευρώ, ποσό το οποίο επιµερίζεται ως εξής: 
• Γονέας που έχει το µεγαλύτερο εισόδηµα: 

3.000 Χ (30.000 /145.000) = 620,69 ευρώ 
• Γονέας που παραχώρησε το αρχικό περιουσιακό στοιχείο: 

3.000 Χ (115.000 /145.000) = 2.379,31 ευρώ 
Συνεπώς από το εισόδηµα των 3.000 ευρώ, ο γονέας που έχει το µεγα-

λύτερο εισόδηµα θα φορολογηθεί για ποσό 620,69 ευρώ και ο γονέας που 
παραχώρησε το περιουσιακό στοιχείο το οποίο εκποιήθηκε, θα φορολογηθεί για 
ποσό 2.379,31 ευρώ. 

Εάν ο γονέας που έχει το µεγαλύτερο εισόδηµα συµπίπτει να έχει κάνει 
χαριστική παροχή στο ανήλικο παιδί το περιουσιακό στοιχείο που εκποιήθηκε, 
τότε ο γονέας αυτός φορολογείται για ολόκληρο το ποσό του εισοδήµατος που 
προέρχεται από το υποκατάστατο, δηλαδή για το ποσό των 3.000 ευρώ. 
Π ε ρ ί π τ ω σ η  2η: Το περιουσιακό στοιχείο που εκποιήθηκε έχει 

περιέλθει στο ανήλικο παιδί από τρίτο πρόσωπο από οποιαδήποτε αιτία, π.χ. 
δωρεά ή κληρονοµιά από παππού, γιαγιά, θείο κ.λπ., ή από κληρονοµικών 
γονέων του, τότε: 
• Εάν η αξία του υποκατάστατου είναι ίση ή µικρότερη από την αξία του 
περιουσιακού στοιχείου που εκποιήθηκε, το εισόδηµα που προκύπτει από 
αυτό φορολογείται στο όνοµα του ανήλικου παιδιού, δηλαδή το ποσό των 
3.000 ευρώ στο πιο πάνω παράδειγµα. 

• Εάν η αξία του υποκατάστατου είναι µεγαλύτερη από την αξία του περι-
ουσιακού στοιχείου που εκποιήθηκε, τότε ο γονέας µε το µεγαλύτερο 
εισόδηµα φορολογείται για το µέρος του εισοδήµατος που αναλογεί στην 
επιπλέον αξία του υποκατάστατου, δηλαδή για το ποσό των 620,69 ευρώ 
και το ανήλικο παιδί για το ποσό των 2.379,31 ευρώ, µε βάση το πιο πάνω 
παράδειγµα. 

Στην περίπτωση εφαρµογής της περίπτωσης στ' της παρ. 4 του άρθρου 5, θα 
πρέπει µε τη δήλωση φόρου εισοδήµατος να συνυποβάλλεται επικυρω µένο 
αντίγραφο της δικαστικής απόφασης µε βάση την οποία περιήλθαν σε ανήλικο 
παιδί περιουσιακά στοιχεία ως υποκατάστατα στοιχείων που αναφέρονται στις 
περιπτώσεις β', γ' και δ' της ίδιας παραγράφου του άρθρου 5, από τά οποία 
αποκτώνται εισοδήµατα που φορολογούνται στο όνοµα του παιδιού ή του 
γονέα. 

3. Εισόδηµα του ανήλικου παιδιού από διατροφή: Στη διάταξη της 
περίπτωσης δ' της παρ. 2 του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι το ποσό της 
διατροφής που καταβάλλεται σε παιδιά από οποιαδήποτε αιτία δεν θεωρείται 
εισόδηµα τους. 
Συνεπώς, το ποσό της διατροφής που καταβάλλεται στο ανήλικο παιδί µε 

δικαστική απόφαση ή συµβολαιογραφική πράξη, δεν αποτελεί εισόδηµα 
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υποκείµενο σε φόρο για το ανήλικο παιδί, ούτε βεβαίως για το γονέα που 
εισπράττει τη διατροφή και έχει την επιµέλεια του. 

4. Ενηλικίωση - Υποχρέωση υποβολής δήλωσης: Το φυσικό 
πρόσωπο από την ηµέρα που γίνεται ενήλικος έχει ίδια φορολογική 
υποχρέωση για τα εισοδήµατα που αποκτά από οποιαδήποτε πηγή. Για να 
κριθεί κατά πόσο το εισόδηµα του ανήλικου παιδιού θα προστεθεί ή όχι στο 
εισόδηµα του πατέρα ή της µητέρας, εξετάζεται αν µέχρι την 1η Ιανουαρίου 
του έτους "«^ς φορολογίας έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. 
Εάν συνεπώς κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας (οικονοµικό έτος) 
φυσικό πρόσωπο έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, έχει 
υποχρέωση να υποβάλει δήλωση φόρου εισοδήµατος καινά δηλώσει σε αυτή 
τα εισοδήµατα που απέκτησε από κάθε πηγή κατά το προηγούµενο έτος. 

 

Κεφάλαιο 10 

 
Απαλλαγές από το φόρο 

Γενικά: Το Σύνταγµα επιτάσσει την καθολικότητα της φορολογικής επι-
βάρυνσης, την οποία εξειδικεύει µε την επιβολή του φορολογικού βάρους 
ανάλογα µε τη φοροδοτική ικανότητα των πολιτών. Οι συνταγµατικές αυτές 
αρχές κάµπτονται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε., µε τις οποίες 
θεσπίζονται ορισµένες απαλλαγές από τη φορολογία, οι οποίες όµως δικαιο-
λογούνται για λόγους κοινωνικούς, οικονοµικούς ή αναπτυξιακούς. 
Οι απαλλαγές αυτές διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη περι-

λαµβάνονται οι απαλλαγές που αναφέρονται σε πρόσωπα τα οποία ως εκ της 
ιδιότητας τους απαλλάσσονται του φόρου για ορισµένα εισοδήµατα, ενώ στη 
δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνονται απαλλαγές που αναφέρονται σε επί µέρους 
εισοδήµατα ορισµένων πηγών τα οποία απαλλάσσονται του φόρου. 
Η απαρίθµηση των απαλλαγών από τη διάταξη του άρθρου 6 είναι περιο-

ριστική µε την έννοια ότι καµία άλλη απαλλαγή Από το φόρο αναγνωρίζεται εκτός 
αυτών που ρητά ορίζονται στο νόµο. Παρά ταύτα, µε ειδικούς νόµους, έχουν 
χορηγηθεί απαλλαγές και εξαιρέσεις από τη φορολογία, οι οποίες έχουν κυρίως 
σκοπούς αναπτυξιακούς. 

1. Προσωπικές απαλλαγές: Με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 6 
θεσπίζεται απαλλαγή από το φόρο ορισµένων προσώπων που είναι αλλοδαποί 
υπήκοοι και για ορισµένα εισοδήµατα που αποκτούν στην Ελλάδα ή την 
αλλοδαπή µε τον όρο της αµοιβαιότητας, µε τον όρο δηλαδή ότι ανάλογη 
απαλλαγή έχουν οι Έλληνες υπήκοοι στην αλλοδαπή χώρα οι οποίοι έχουν την 
ίδια ιδιότητα µε τα πρόσωπα στα οποία το ελληνικό κράτος έχει χορηγήσει την 
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απαλλαγή. Τα πρόσωπα στα οποία χορηγείται απαλλαγή από το φόρο 
εισοδήµατος είναι: 
1.1 Αλλοδαποί πρεσβευτές, διπλωµατικοί αντιπρόσωποι και πράκτορες: 
Στη διάταξη της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 6 ορίζεται ότι 
απαλλάσσονται του φόρου µε τον όρο της αµοιβαιότητας, οι αλλοδαποί πρε-
σβευτές και οι διπλωµατικοί αντιπρόσωποι και πράκτορες για το εισόδηµα από 
µισθωτές υπηρεσίες και για όλα τα εισοδήµατα που αποκτώνται στην αλλοδαπή 
από οποιαδήποτε πηγή. Κατά συνέπεια, αν ένα από τα πιο πάνω πρόσωπα 
αποκτά στην Ελλάδα εισόδηµα από άλλη πηγή εκτός από µισθωτές υπηρεσίες, 
π.χ. εισόδηµα από µισθώµατα οικοδοµών, για το εισόδηµα αυτό θα 
φορολογηθεί όπως ακριβώς φορολογούνται και οι Έλληνες πολίτες. 
Η πιο πάνω φορολογική απαλλαγή παρέχεται µε τον όρο της αµοιβαιότητας, 

µε την έννοια ότι ανάλογη απαλλαγή θα απολαµβάνουν και οι Έλληνες υπήκοοι 
της ίδιας ιδιότητας που υπηρετούν σε αλλοδαπή χώρα. 

Η αρχή της αµοιβαιότητας συναντάται στις διεθνείς συναλλαγές και ανα-
φέρεται σε δασµολογικές παραχωρήσεις, στη ναυσιπλοΐα, στη κοινωνική 
ασφάλιση κ.λπ. Στις διµερείς φορολογικές συµβάσεις έχει καθιερωθεί η αρχή 
της απαλλαγής ορισµένων εισοδηµάτων ή περιουσιακών στοιχείων από τη 
φορολογία µε τον όρο της αµοιβαιότητας.) 

1.2 Πρόξενοι και προξενικοί πράκτορες: Στη διάταξη της περίπτωσης 
β' της παρ. 1 του άρθρου 6 ορίζεται ότι απαλλάσσονται του φόρου µε τον όρο 
της αµοιβαιότητας οι πρόξενοι, οι προξενικοί πράκτορες, καθώς και το 
κατώτερο προσωπικό των ξένων πρεσβειών και προξενείων, εφόσον αυτοί 
έχουν την υπηκοότητα του κράτους που αντιπροσωπεύουν και αποκτούν στην 
Ελλάδα εισόδηµα µόνο από µισθωτές υπηρεσίες. Σύµφωνα µε τη διάταξη, η 
απαλλαγή από το φόρο εισοδήµατος των πιο πάνω προσώπων παρέχεται µε την 
προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά είναι υπήκοοι της χώρας που αντιπρο-
σωπεύουν. Έτσι, αν ένα από τα πιο πάνω πρόσωπα έχει άλλη υπηκοότητα από 
εκείνη της χώρας που αντιπροσωπεύει, δεν παρέχεται απαλλαγή από το φόρο. 
Αν δηλαδή Έλληνας υπήκοος αντιπροσωπεύει ως πρόξενος οποιαδήποτε 
αλλοδαπή χώρα, δεν παρέχεται σε αυτόν απαλλαγή από το φόρο. 

Ακόµη, σύµφωνα µε τη διάταξη, η απαλλαγή από το φόρο παρέχεται στα πιο 
πάνω πρόσωπα µόνο για το εισόδηµα που αποκτούν από µισθωτές υπηρεσίες. 
Αν τα πρόσωπα αυτά αποκτούν εισόδηµα από άλλη πηγή, π.χ. εισόδηµα από 
την άσκηση ελευθέριου επαγγέλµατος, για το εισόδηµα αυτό υπόκεινται σε 
φόρο. 
Η απαλλαγή από το φόρο του εισοδήµατος από µισθωτές υπηρεσίες, παρέχεται 
σε όλο το προσωπικό των ξένων πρεσβειών και προξενείων, ανεξάρτητα από 
την ιδιότητα µε την οποία εργάζονται στις πρεσβείες και τα προξενεία, αρκεί 
αυτό το προσωπικό να έχει την υπηκοότητα του κράτους το οποίο 
αντιπροσωπεύει. 
Στη διάταξη της περίπτωσης β' της παρ. 1 του άρθρου 6 δεν ορίζεται ρητά αν 

η απαλλαγή από το φόρο εισοδήµατος των πιο πάνω προσώπων αφορά και τα 
εισοδήµατα που αποκτούν στην αλλοδαπή από οποιαδήποτε πηγή, όπως ρητά 
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ορίζεται στην περίπτωση α' της ιδίας παραγράφου. Κατά την άποψη µας, η 
απαλλαγή από το φόρο αφορά και τα εισοδήµατα που αποκτούν τα πιο πάνω 
πρόσωπα στην αλλοδαπή, εφόσον τα πρόσωπα αυτά έχουν την υπηκοότητα του 
κράτους που αντιπροσωπεύουν, µε τον όρο της αµοιβαιότητας. 
Κατά το διεθνές δίκαιο, πρόξενος είναι το πρόσωπο το οποίο αντιπροσωπεύει 

ορισµένο κράτος σε άλλη χώρα και το οποίο έχει επιφορτιστεί µε την 
εξυπηρέτηση των εµπορικών, οικονοµικών και ναυτιλιακών συµφερόντων της 
χώρας που αντιπροσωπεύει, στο κράτος όπου έχει διοριστεί ως πρόξενος. 

2. Πραγµατικές απαλλαγές: Με τις παραγράφους 2 έως και 5 του άρθρου 6 
προβλέπονται απαλλαγές από το φόρο ορισµένων εισοδηµάτων κατά πηγή 
προέλευσης. Οι διατάξεις αυτές προβλέπουν απαλλαγή από το φόρο εισοδή-
µατος ορισµένων εισοδηµάτων που προέρχονται από ακίνητα, από κινητές αξίες, 
από εµπορικές επιχειρήσεις, καθώς και από µισθωτές υπηρεσίες. 

2.1 Απαλλαγή εισοδηµάτων από ακίνητα: Με τις διατάξεις των περιπτώσεων 
α', β' και γ' της παρ. 2 του άρθρου 6 ορίζεται η απαλλαγή από το φόρο 
ορισµένων εισοδηµάτων από ακίνητα. Τα εισοδήµατα αυτά και στις τρεις 
περιπτώσεις είναι τεκµαρτά. 

2.1.1 Απαλλαγή τεκµαρτού εισοδήµατος οικοδοµής που έχει 
παραχωρηθεί στο ∆ηµόσιο: Στη διάταξη της περίπτωσης α' της παρ. 2 
ορίζεται ότι απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήµατος το τεκµαρτό εισόδηµα που 
προκύπτει από οικοδοµές των οποίων η χρήση έχει παραχωρηθεί δωρεάν στο 
∆ηµόσιο ή σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου από τον κύριο, το νοµέα ή τον 
επικαρπωτή αυτών των οικοδοµών. 
Η απαλλαγή αυτή θα πρέπει να θεωρηθεί αυτονόητη και επιβεβληµένη 
πράξη του φορολογικού νοµοθέτη, διότι θα ήταν αδιανόητο ο πολίτης που 
παραχωρεί δωρεάν τη χρήση µιας οικοδοµής στο ∆ηµόσιο, να υπάγεται ταυ-
τόχρονα σε φόρο για το τεκµαρτό εισόδηµα αυτής της οικοδοµής. 2.1.2 
Απαλλαγή του τεκµαρτού εισοδήµατος από ιδιοκατοίκηση: 

Μέχρι 31-12-2002 σε φόρο υπαγόταν και το τεκµαρτό εισόδηµα από ιδιο-
κατοίκηση. Αν αυτό το εισόδηµα προέκυπτε από την ιδιοκατοίκηση κύριας 
κατοικίας και µιας δευτερεύουσας, εξοχικής ή όχι, σε φόρο υπαγόταν το ποσό 
του τεκµαρτού εισοδήµατος που προέκυπτε µετά την αφαίρεση από το συνολικό 
τεκµαρτό εισόδηµα ενός απαλλασσόµενου ποσού εισοδήµατος, το οποίο 
αναλογούσε σε εµβαδόν κύριας ή κύριας και δευτερεύουσας κατοικίας εµβαδού 
µέχρι 150 τ.µ., το οποίο προσαυξανόταν µε ορισµένα τετραγωνικά µέτρα για 
κάθε προστατευόµενο παιδί του φορολογούµενου. Το τεκµαρτό εισόδηµα των 
λοιπών δευτερευουσών κατοικιών υπαγόταν σε φόρο χωρίς αφαίρεση 
απαλλασσόµενου ποσού. 
Ο φορολογικός νοµοθέτης είχε δεχθεί ότι εισόδηµα από οικοδοµές δεν είναι 

µόνο εκείνο που προκύπτει από την εκµίσθωση τους αλλά και εκείνο που 
τεκµαίρεται ότι αποκτά ο φορολογούµενος από την ιδιοκατοίκηση ή ιδιόχρηση 
των οικοδοµών. Η υπαγωγή του εισοδήµατος αυτού, το οποίο έχει 
χαρακτηριστεί πλασµατικό, λανθάνον και ψυχικό, σε φόρο, αποτέλεσε ένα από 
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τα πιο αµφιλεγόµενα ζητήµατα της δηµοσιονοµικής θεωρίας και πρακτικής. Οι 
δηµοσιονόµοι που υποστηρίζουν την υπαγωγή σε φόρο του εισοδήµατος 
αυτού, βασίζουν τις απόψεις τους στο γεγονός ότι, αν το εισόδηµα αυτό δεν 
εφορολογείτο, θα ανέκυπτε θέµα άνισης µεταχείρισης µεταξύ των 
φορολογούµενων, γιατί εκείνος που ιδιοκατοικεί µια οικοδοµή πραγµατοποιεί 
λανθάνον εισόδηµα, από το γεγονός ότι εξοικονοµεί τη δαπάνη του ενοικίου 
που θα κατέβαλε σε τρίτο, ο οποίος θα του εκµίσθωνε κάποια οικοδοµή για την 
εξυπηρέτηση των στεγαστικών του αναγκών, ενώ εκείνος που εκµισθώνει την 
οικοδοµή φορολογείται για το εισόδηµα που αποκτά. 

Οι ερµηνευτές του ελληνικού φορολογικού δικαίου έχουν δεχθεί ότι η 
φορολογία του εισοδήµατος αυτού είναι επαχθής, διότι φορολογείται ένα 
ανύπαρκτο εισόδηµα, ανεξάρτητα αν στη φορολογία αυτή υπάγονταν πολίτες 
υψηλής φοροδοτικής ικανότητας. ∆έχθηκαν ακόµη ότι η φορολογία αυτή είναι 
και αντισυνταγµατική, διότι παραβιάζει την αρχή της προστασίας της 
ιδιοκτησίας την οποία προβλέπει το Σύνταγµα. 
Με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3091/2002 µε την οποία 
αντικαταστάθηκε η περίπτωση β' της παρ. 2 του άρθρου 6, η φορολογία 
τεκµαρτού εισοδήµατος από ιδιοκατοίκηση κύριας κατοικίας ή δευτερευ 
ουσών κατοικιών, εξοχικών ή όχι, καταργήθηκε για εισοδήµατα που αποκτώνται 
από 1-1-2003. 

2.1.3 Απαλλαγή τεκµαρτού εισοδήµατος από τη δωρεάν παραχώρηση της 
χρήσης κατοικίας από γονέα στα παιδιά του και αντίστροφα: Με τη 
διάταξη της περίπτωσης γ' της π^ρ. 2 του άρθρου 6 θεσπίζεται απαλλαγή από το 
φόρο εισοδήµατος του τεκµαρτού εισοδήµατος που προκύπτει από την 
παραχώρηση της χρήσης κατοικίας από τους γονείς στα παιδιά τους και αντί-
στροφα. Η απαλλαγή από το φόρο αφορά το τεκµαρτό µίσθωµα της κατοικίας που 
ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία σε γονέα ο οποίος την παραχωρεί στα 
παιδιά του για να κατοικήσουν σε αυτή. Το ίδιο ισχύει και αντίστροφα όταν το 
παιδί παραχωρεί στους γονείς του κατοικία, η οποία του ανήκει κατά κυριότητα ή 
επικαρπία, για να κατοικήσουν σε αυτή. 
Η απαλλαγή από το φόρο του τεκµαρτού εισοδήµατος αφορά µία µόνο 

κατοικία. Αν έχει παραχωρηθεί η χρήση περισσότερων της µίας κατοικιών, τότε 
απαλλάσσεται του φόρου το τεκµαρτό µίσθωµα µιας εξ αυτών. Η διάταξη δεν 
αποσαφηνίζει αν η απαλλαγή από το φόρο αφορά µόνο κύρια κατοικία ή αν η 
απαλλαγή εκτείνεται και στην περίπτωση που παραχωρείται για χρήση 
δευτερεύουσα κατοικία, π.χ. εξοχική. Η διοίκηση έχει δεχθεί ότι η απαλλαγή από 
το φόρο αφορά και το τεκµαρτό µίσθωµα δευτερεύουσας κατοικίας η οποία 
παραχωρείται για χρήση από γονέα στα παιδιά του ή και αντίστροφα. 
Περαιτέρω η διοίκηση έχει δεχθεί (έγγραφο Υπουργείου Οικονοµίας και 

Οικονοµικών 1010043/2000/ΠΟΛ. 1030/2000) ότι για την εφαρµογή της διά-
ταξης της περίπτωσης γ' της παρ. 2 του άρθρου 6 απαιτούνται οι εξής προϋ-
ποθέσεις: 
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• Η παραχώρηση χωρίς αντάλλαγµα θα πρέπει να γίνεται από το γονέα στο παιδί 
του ή από το παιδί στο γονέα του. Συνεπώς η διάταξη δεν καταλαµβάνει τυχόν 
άλλες περιπτώσεις παραχώρησης κατοικίας µεταξύ τρίτων. 

• Η παραχώρηση αναφέρεται σε µία µόνο και όχι περισσότερες κατοικίες στο 
ίδιο πρόσωπο (στο γονέα ή το παιδί). Αν παραχωρηθούν περισσότερες της µιας 
κατοικίες, τότε απαλλάσσεται το τεκµαρτό µίσθωµα που προκύπτει από µία 
κατοικία. 

• Η οικοδοµή που παραχωρείται χρησιµοποιείται από το χρήστη (παιδί ή 
γονέα) ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα) και όχι για άλλη χρήση, π.χ. ως 
επαγγελµατική στέγη. 
 
Για την απαλλαγή από το φόρο στις πιο πάνω περιπτώσεις, θα πρέπει ο 

κύριος ή ο επικαρπωτής της κατοικίας που παραχωρείται να αναγράψει στο 
έντυπο Ε2 και στην οικεία στήλη τη φράση «παραχώρηση χωρίς αντάλλαγµα 
στον πατέρα µου» ή «παραχώρηση χωρίς αντάλλαγµα στο παιδί µου». 
Με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 26 του ^}. 3427/2005, η διάταξη της 

περίπτωσης γ' της παρ. 2 του άρθρου 6 αντικαταστάθηκε. Με τη νέα διάταξη, η 
οποία ισχύει από 1-1-2006, ορίστηκε ότι η απαλλαγή από το φόρο ισχύει 
εφόσον παραχωρείται δωρεάν κατοικία εµβαδού µέχρι 100 τ.µ. Συνεπώς, σε 
περίπτωση δωρεάν παραχώρησης χρήσης κατοικίας από το γονέα στα παιδιά 
του ή αντιστρόφως, εµβαδού πάνω από 100 τ.µ., θα φορολογείται το τεκµαρτό 
εισόδηµα που αναλογεί στην πάνω από 100 τ.µ. επιφάνεια της κατοικίας 
(έγγραφο υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών 1023452/10255/ 
Β0012/ΠΟΛ. 1036/2006). 

2.2 Απαλλαγές εισοδηµάτων από κινητές αξίες: Με τις περιπτώσεις α' 
έως και Γ της παρ. 3 του άρθρου 6 ορίζονται οι περιπτώσεις εισοδηµάτων από 
κινητές αξίες τα οποία απαλλάσσονται του φόρου. Οι απαλλαγές που 
αναφέρονται στην παράγραφο αυτή αφορούν κυρίως τόκους καταθέσεων και 
τόκους δανείων. 

2.2.1 Απαλλαγή από τη φορολογία των τόκων: Με τις διατάξεις των 
περιπτώσεων α' έως και η' προβλέπονται ορισµένες περιπτώσεις απαλλαγής 
από το φόρο των τόκων καταθέσεων και δανείων. Οι απαλλαγές αυτές θα 
αξιολογούνται και µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε., οι οποίες 
προβλέπουν την αυτοτελή φορολογία ορισµένων εισοδηµάτων από τόκους. 

Οι διατάξεις των πιο πάνω περιπτώσεων ισχύουν από 24-12-2002, όπως 
αντικαταστάθηκαν και αναριθµήθηκαν µε το άρθρο 2 του Ν. 3091/2002. 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές, από το εισόδηµα από κινητές αξίες απαλ-

λάσσονται: 
• Οι τόκοι οποιασδήποτε µορφής κατάθεσης σε τράπεζες που λειτουργούν 
στην Ελλάδα ή στο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, εφόσον η κατάθεση δεν 
είναι σε ευρώ και ο δικαιούχος είναι µόνιµος κάτοικος εξωτερικού (περί-
πτωση α' παρ. 2). 
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• Οι τόκοι εκουσίων καταθέσεων όψεως ή ταµιευτηρίου στο Ταµείο Παρακα-
ταθηκών και ∆ανείων, εφόσον οι καταθέσεις αυτές δεν είναι σε ευρώ και ο 
δικαιούχος είναι µόνιµος κάτοικος εξωτερικού (περίπτωση β' παρ. 2). 

Οι πιο πάνω απαλλαγές προβλέπονταν και µε τις προηγούµενες διατάξεις. 
Με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 2 του Ν. 3091/2002 έγιναν απλώς νοµοτεχνικές 
προσαρµογές, διότι από 1-1-2002 «ξένο νόµισµα» θεωρούνται όλα τα 
νοµίσµατα εκτός της ζώνης του ευρώ. 
Οι τόκοι από υποχρεωτικές καταθέσεις τραπεζών και πιστωτικών ιδρυµάτων 
που λειτουργούν µε τη µορφή αµιγούς πιστωτικού συνεταιρισµού του Ν. 
1667/1986 στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και οι τόκοι από καταθέσεις του 
Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου και του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων στην 
Τράπεζα της Ελλάδος (περίπτωση γ' παρ. 2). Οι τόκοι εθνικών δανείων που 
εκδίδονται µε έντοκα γραµµάτια ή οµολογίες, εφόσον προβλέπεται απαλλαγή 
από τον οικείο νόµο (περίπτωση δ' παρ. 2). 
Η διάταξη αυτή είναι σήµερα ουσιαστικά ανενεργός, διότι δεν υπάρχει διάταξη 
νόµου που να προβλέπει απαλλαγή από το φόρο. Οι τόκοι των εθνικών 
δανείων που εκδίδονται µε έντοκα γραµµάτια ή οµολογίες υπόκεινται σε 
εφάπαξ φορολογία µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, σύµφωνα µε τη 
διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε. 

• Οι τόκοι ενυπόθηκων δανείων αλλοδαπής τα οποία παρέχονται από αλλο-
δαπούς µε εγγραφή υποθήκης σε πλοία ελληνικής ιθαγένειας (περίπτωση ε' 
παρ. 2). 
Οι τόκοι των οµολογιακών δανείων της ∆ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού 
και του Οργανισµού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, εφόσον προβλέπεται 
απαλλαγή από τον οικείο νόµο (περίπτωση στ' παρ. 2). Οι τόκοι οµολογιακών 
δανείων που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε ευρώ ή 
συνάλλαγµα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό µε την επιφύλαξη της παρ. 8 του 
άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε. Στη διάταξη αυτή ορίζεται ότι επιβάλλεται φόρος µε 
συντελεστή 10% και µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης στους τόκους 
που προκύπτουν από έντοκους τίτλους που εκδίδονται στην Ελλάδα από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αν οι έντοκοι τίτλοι εκδίδονται στο 
εξωτερικό, δεν επιβάλλεται φόρος στους τόκους των τίτλων αυτών. 

1 Οι τόκοι των εκδιδόµενων οµολογιακών δανείων και η υπεραξία που τυχόν 
προκύπτει κατά την εξόφληση των οµολόγων µε ρήτρα εξωτερικού 
συναλλάγµατος ή ευρωπαϊκής νοµισµατικής µονάδας. 

 
2.2.2 Απαλλαγή από το φόρο των µερισµάτων από ιδρυτικούς τίτλους 

ηµεδαπών ανώνυµων εταιρειών που εκµεταλλεύονται πλοία: Στη διάταξη της 
περίπτωσης θ' της παρ. 3 του άρθρου 6 ορίζεται ότι απαλλάσσονται του φόρου 
τα µερίσµατα από ιδρυτικούς τίτλους και µετοχές ηµεδαπών ανώνυµων 
εταιρειών που ασχολούνται µε την εκµετάλλευση πλοίων, των οποίων τα κέρδη 
υπόκεινται στον ειδικό φόρο πλοίων, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Σήµερα τα 
κέρδη από την εκµετάλλευση πλοίων φορολογούνται µε βάση τις διατάξεις 
του Ν. 27/1975 «Περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξιν 
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της Εµπορικής Ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών 
επιχειρήσεων και ρυθµίσεων συναφών θεµάτων». Σύµφωνα µε τη διάταξη της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του νόµου αυτού, «Ο κατά τις διατάξεις του παρόντος 
νόµου επιβαλλόµενος φόρος εξαντλεί πάσαν υποχρέωσιν του πλοιοκτήτου                           
ως και του µετόχου ή εταίρου ηµεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας οιουδήποτε 
τύπου εκ του φόρου εισοδήµατος καθόσον αφορά εις τα κέρδη, τα οποία 
προκύπτουν εκ της εκµεταλλεύσεως πλοίων». 
Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης θ' της παρ. 2 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε. 

ορίζεται ακόµα ότι αν η ανώνυµη εταιρεία παράλληλα µε την εκµετάλλευση των 
πλοίων ασκεί και άλλες επιχειρήσεις, τότε απαλλάσσεται από το φόρο ποσό 
µερίσµατος ίσο µε τη σχέση µεταξύ των ακαθάριστων εσόδων από την 
εκµετάλλευση των πλοίων και του συνόλου των ακαθάριστων εσόδων της 
εταιρείας. Το ίδιο ορίζεται και στην παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 27/1975. Σύµ-
φωνα µε τη διάταξη αυτή, σε περίπτωση που ηµεδαπή ή αλλοδαπή εταιρεία 
πλοιοκτήτρια πλοίων υπό ελληνική σηµαία ασκεί πλην της εκµετάλλευσης του 
πλοίου και άλλες επιχειρήσεις, απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήµατος ποσό 
των ακαθάριστων κερδών ή µερισµάτων ίσο µε τη σχέση που υφίσταται µεταξύ 
των ακαθάριστων εσόδων που προκύπτουν από την εκµετάλλευση του πλοίου 
και του συνόλου των ακαθάριστων εσόδων της εταιρείας. 

Παράδειγµα: Έστω ότι µία ανώνυµη εταιρεία πραγµατοποίησε κατά τη 
χρήση του 2005 ακαθάριστα έσοδα από όλες τις επιχειρηµατικές δραστηριό-
τητες 8.000.000 ευρώ, ότι τα έσοδα της από την εκµετάλλευση των πλοίων 
ανήλθαν σε 2.400.000 ευρώ και ότι κατά την ίδια χρήση διένειµε µέρισµα 
500.000 ευρώ. 

Σύµφωνα µε τα πιο πάνω, η σχέση ανάµεσα στο σύνολο των ακαθάριστων 
εσόδων και των εσόδων από την εκµετάλλευση των πλοίων είναι: 100 Χ 
(2.400.000 / 8.000.000) = 30% καν το ποσό του µερίσµατος που θα απαλλαγεί 
από το φόρο θα ανέλθει σε: 500.000 Χ 30% = 150.000 ευρώ. 

Στην περίπτωση που άλλος κλάδος της ανώνυµης εταιρείας, µη ναυτιλιακός, 
πραγµατοποίησε ζηµία, ο υπολογισµός του απαλλασσόµενου του φόρου 
τµήµατος του µερίσµατος θα γίνει όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, µε βάση 
δηλαδή τη σχέση µεταξύ των ακαθάριστων εσόδων που πραγµατοποιήθηκαν από 
την εκµετάλλευση των πλοίων και του συνόλου των ακαθάριστων εσόδων της 
εταιρείας. 

2.2.3 Απαλλαγή από το φόρο των κερδών από αµοιβαία κεφάλαια: 
Στη διάταξη της περίπτωσης ι' της παρ. 3 του άρθρου 6, η οποία προστέθηκε µε 
την παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3091/2002 και ισχύει από 24-12-2002, 
ορίζεται ότι απαλλάσσονται του φόρου τα κέρδη αµοιβαίων κεφαλαίων του Ν. 
1969/1991 και του Ν. 2778/1999, καθώς και η πρόσθετη αξία που αποκτούν οι 
µεριδιούχοι αυτών των αµοιβαίων κεφαλαίων από την εξαγορά των µεριδίων τους 
σε τιµή ανώτερη της τιµής κτήσης, επιφυλασσοµένων των διατάξεων της παρ. 
3 του άρθρου 48 του Ν. 1969/1991 και της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 
2778/1999. 
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Στο τελευταίο εδάφιο της πιο πάνω περίπτωσης ορίζεται ότι η απαλλαγή από 
το φόρο εισοδήµατος ισχύει και για τα αµοιβαία κεφάλαια που έχουν συσταθεί 
σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Η πιο πάνω διάταξη αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 

3296/2004. Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται, όπως και µε τις αντικατα-
σταθείσες, η απαλλαγή από το φόρο εισοδήµατος των κερδών που διανέµουν 
κάθε χρόνο τα ηµεδαπά αµοιβαία κεφάλαια και τα ηµεδαπά αµοιβαία κεφάλαια 
ακινήτων, καθώς και της πρόσθετης αξίας που αποκτούν οι µεριδιούχοι τους από 
την εξαγορά µεριδίων σε τιµή ανώτερη από την τιµή κτήσης τους, µε τη διαφορά 
ότι µε τις νέες διατάξεις γίνεται αναφορά στα αµοιβαία κεφάλαια του Ν. 3283/2004 
αντί του Ν. 1969/1991 που αναφερόταν στις προηγούµενες διατάξεις. Η 
διαφοροποίηση γίνεται λόγω τροποποίησης της νοµοθεσίας που ισχύει στα 
αµοιβαία κεφάλαια. 
Στη νέα διάταξη επαναλαµβάνεται η απαλλαγή από τη φορολογία, των πιο πάνω 
εισοδηµάτων που προκύπτουν από αµοιβαία κεφάλαια τα οποία είναι 
εγκατεστηµένα (συστηµένα) σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ 
ταυτόχρονα η απαλλαγή επεκτείνεται και στα ίδια εισοδήµατα που προκύπτουν 
από αµοιβαία κεφάλαια που είναι εγκαταστηµένα σε κράτος του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου / Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών. Η νέα αυτή 
ρύθµιση έγινε στα πλαίσια εναρµόνισης των διατάξεων του Κ.Φ.Ε. µε τη 
Συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) µεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών που είναι µέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης 
Ελευθέρων Συναλλαγών (σήµερα Νορβηγία, Ισλανδία, Λίχτενσταϊν), η οποία 
κυρώθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 2155/1993 (έγγραφο Υπουργείου Οικονο-
µίας και Οικονοµικών 1012212/10171/Β0012/ΠΟΛ. 1016/2005). 

Η διοίκηση έχει δεχθεί (έγγραφο Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών 
1021577/ΠΟΛ. 1038/2003) πως αν δικαιούχος των κερδών από αµοιβαία 
κεφάλαια είναι νοµικό πρόσωπο της παρ. 1 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε., 
δηλαδή ηµεδαπή ανώνυµη εταιρεία, δηµόσια, δηµοτική ή κοινοτική επι-
χείρηση κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συνεταιρισµός, αλλοδαπή επιχείρηση 
οποιουδήποτε τύπου ή ηµεδαπή εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, θα έχουν 
εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 106 του Κ.Φ.Ε., σύµφωνα µε τις οποίες το 
µέρος των κερδών αυτών που αντιστοιχεί στα διανεµόµενα κέρδη φορολογείται 
µε τις γενικές διατάξεις. Οι µεσολαβούσες τράπεζες δεν θα παρακρατούν µε 
βάση τα πιο πάνω φόρο 20% για τα κέρδη από αµοιβαία κεφάλαια που 
αποκτούν κάτοικοι Ελλάδας, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. 

2.3 Απαλλαγή εισοδηµάτων από εµπορικές επιχειρήσεις: Με τις 
διατάξεις των περιπτώσεων α' και γ' της παρ. 4 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. προ-
βλέπεται η απαλλαγή από το φόρο ορισµένων εισοδηµάτων από εµπορικές 
επιχειρήσεις. Σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές, απαλλάσσονται του φόρου: 

2.3.1 Τα κέρδη από την εκµετάλλευση πλοίων: Στη διάταξη της περί-
πτωσης θ' της παρ. 3 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι απαλλάσσονται 
από το φόρο τα µερίσµατα από ιδρυτικούς τίτλους και µετοχές ηµεδαπών 
ανώνυµων εταιρειών που ασχολούνται µε την εκµετάλλευση πλοίων, δηλαδή τα 
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εισοδήµατα από κινητές αξίες που προκύπτουν από την επιχειρηµατική αυτή 
δραστηριότητα. Στη διάταξη της περίπτωσης α' της παρ. 4 του ίδιου άρθρου 
ορίζεται ότι απαλλάσσονται από το φόρο και τα κέρδη που προκύπτουν από 
την εκµετάλλευση πλοίων τα οποία υπόκεινται στον ειδικό φόρο, όπως ισχύει 
κάθε φορά, δηλαδή τα εισοδήµατα από τη ∆' πηγή. Τα κέρδη αυτά 
φορολογούνται µε ειδικό τρόπο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 27/1975, 
όπως αναφέρθηκε στα προηγούµενα. 

 
Στο Ν. 27/1975 δεν δίνεται η έννοια του πλοίου. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του 
νόµου αυτού ορίζεται ότι για τους σκοπούς του παρόντος νόµου τα πλοία 
λογίζονται υπό ελληνική σηµαία από της νηολογήσεως τους σε ελληνικό λιµένα 
ή της εγγραφής τους στα τηρούµενα στα Προξενικά Λιµεναρχεία νηολόγια, ή 
από την έκδοση προσωρινού εγγράφου ελληνικής εθνικότητας αυτών, µέχρι 
του χρόνου κατά τον οποίο λαµβάνει χώρα γεγονός που επιβάλλει τη διαγραφή 
του πλοίου από το νηολόγιο. 
Η έννοια του όρου πλοίο δίνεται από τη διάταξη του άρθρου 1 του Κώδικα 

Ιδιωτικού Ναυτικού ∆ικαίου, σύµφωνα µε την οποία, πλοίο είναι κάθε σκάφος 
χωρητικότητας καθαρής τουλάχιστον δέκα κόρων προορισµένο να κινείται 
αυτοδύναµος στη θάλασσα. Στη διάταξη εξάλλου της παρ. 3 του άρθρου 1 
του Ν. 27/1975 ορίζεται ότι ο όρος πλοίο περιλαµβάνει και τα πλοιάρια, 
εφόσον ειδικώς δεν ορίζεται διαφορετικά. 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 27/1975, µε την επιβολή του 

ειδικού φόρου που επιβάλλεται µε τις διατάξεις αυτού, εξαντλείται κάθε 
υποχρέωση του πλοιοκτήτη, καθώς και του µετόχου ή εταίρου ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής εταιρείας οιουδήποτε τύπου, από το φόρο εισοδήµατος όσον 
αφορά τα κέρδη τα οποία προκύπτουν από την εκµετάλλευση πλοίων. Ως 
εισόδηµα που απαλλάσσεται νοείται και η τυχόν υπεραξία που πραγµατοποιείται 
από την εκποίηση του πλοίου, από την είσπραξη ασφαλιστικής αποζηµίωσης, ή 
από οποιαδήποτε άλλη αιτία. 
Στην περίπτωση που ηµεδαπή ή αλλοδαπή εταιρεία πλοιοκτήτρια πλοίων 

υπό ελληνική σηµαία ασκεί εκτός από την εκµετάλλευση του πλοίου και άλλη 
επιχείρηση, απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήµατος ποσό των καθαρών 
κερδών ή µερισµάτων, ίσο µε τη σχέση που υπάρχει µεταξύ των ακαθάριστων 
εσόδων που έχουν αποκτηθεί από την εκµετάλλευση του πλοίου και του συνόλου 
των ακαθάριστων εσόδων της εταιρείας. Πώς γίνεται ο µερισµός αυτός 
αναφέρθηκε στα προηγούµενα. 
Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι µε την επιβολή του ειδικού κατ' αποκοπή 

φόρου που επιβάλλεται µε τις διατάξεις του Ν. 27/1975, εξαντλείται κάθε άλλη 
υποχρέωση από το φόρο εισοδήµατος οποιασδήποτε πηγής, καθώς και η υπεραξία 
που προκύπτει κατά το στάδιο λειτουργίας της επιχείρησης ή κατά τη λύση της. 
Η διοίκηση έχει δεχθεί (Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών εγκύκλιος 
32/1975) ότι στην απαλλαγή από το φόρο εισοδήµατος περιλαµβάνονται τα κάθε 
είδους έσοδα που έχει η επιχείρηση από τις ναυτιλιακές εργασίες της, όπως είναι τα 
έσοδα που προκύπτουν από την εκµετάλλευση από τον πλοιοκτήτη κάθε είδους 
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καταστηµάτων που βρίσκονται µέσα στο πλοίο. Αν τα καταστήµατα που βρίσκονται 
µέσα στο πλοίο έχουν ενοικιασθεί σε τρίτους, τα έσοδα που προκύπτουν από την 
εκµετάλλευση αυτή δεν εµπίπτουν στην απαλλαγή που προβλέπουν οι διατάξεις του 
Ν. 27/1975. 
Τα δικαστήρια έχουν δεχθεί (Σ.τ.Ε. 770.72/1985) ότι στην απαλλαγή από το φόρο 

εισοδήµατος εµπίπτουν τα κέρδη που αποκτώνται από την εκµετάλλευση των υπό 
ελληνική σηµαία πλοίων, ανεξάρτητα αν το νοµικό πρόσωπο ασκεί ή όχι ναυτιλιακή 
επιχείρηση. Ο φόρος που βαρύνει τα πλοία είναι πραγµατικός και ως εκ τούτου η 
επιβολή του δεν συνδέεται οπωσδήποτε µε την άσκηση ναυτιλιακής επιχείρησης. 
Ακόµα έχουν δεχθεί ότι στην απαλλαγή από το φόρο εµπίπτουν µόνο τα κέρδη που 
αποκτώνται από την εκµετάλλευση πλοίων, όχι όµως και τα έσοδα από άλλη 
δραστηριότητα της επιχείρησης, όπως είναι τα έσοδα από τόκους καταθέσεων (Σ.τ.Ε. 
3679/1983). Ως εκµετάλλευση πλοίων νοείται η διά του πλοίου µεταφορά προσώπων 
ή πραγµάτων µε αντάλλαγµα. 

Συνεπώς η επιχείρηση που χρησιµοποιεί τα δικά της πλοία για τις δικές της 
ανάγκες δεν έχει έσοδα από την εκµετάλλευση πλοίων και ως εκ τούτου δεν συντρέχει 
καµία απαλλαγή από το φόρο εισοδήµατος. 

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του πλοίου εκµισθώνει αυτό σε τρίτο πρόσωπο, το 
εισόδηµα που αποκτά αυτός από την εκµίσθωση απαλλάσσεται του φόρου 
εισοδήµατος, ενώ το εισόδηµα που αποκτά το τρίτο πρόσωπο, στο οποίο το πλοίο 
ενοικιάστηκε, φορολογείται µε βάση τις γενικές διατάξεις. 
Ζήτηµα έχει προκύψει αν οι αλιευτικές επιχειρήσεις υπάγονται στην ειδική 

φορολογία του Ν. 27/1975 ή όχι και τούτο διότι, σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 1 του 
άρθρου 40 του Κ.Φ.Ε., οι αλιευτικές επιχειρήσεις θεωρούνται γεωργικές επιχειρήσεις 
και το εισόδηµα που αποκτούν φορολογείται µε τις γενικές διατάξεις, ως εισόδηµα Ε' 
πηγής. 
Σύµφωνα µε τα ισχύοντα, αν η αλιευτική επιχείρηση εκµεταλλεύεται πλοία µέχρι 

10 κόρους, θεωρείται γεωργική επιχείρηση και τα καθαρά κέρδη της προσδιορίζονται 
αντικειµενικώς σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 42 του Κ.Φ.Ε., εκτός αν η 
αλιευτική επιχείρηση τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., οπότε τα καθαρά κέρδη 
της προσδιορίζονται λογιστικά. Αν η αλιευτική επιχείρηση εκµεταλλεύεται πλοία 
άνω των 10 κόρων, τότε φορολογείται µε βάση τις ειδικές διατάξεις του Ν. 
27/1975 ανεξάρτητα από τη νοµική µορφή µε την οποία ασκείται η επιχείρηση 
και αυτό διότι, σύµφωνα µε τη διάταξη της περίπτωσης ζ' της παρ. 1 του άρθρου 
103, απαλλάσσονται από το φόρο τα κέρδη από την εκµετάλλευση πλοίων υπό 
ελληνική σηµαία που αποκτώνται από ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες, 
συνεταιρισµούς ή ενώσεις συνεταιρισµών, τα οποία υπόκεινται στον ειδικό φόρο 
για τα πλοία, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 
Η διάταξη δεν αναφέρει αν η απαλλαγή από το φόρο εισοδήµατος ισχύει και 

στην περίπτωση που η εκµετάλλευση πλοίων µε ελληνική σηµαία διενεργείται 
από επιχείρηση που έχει τη µορφή εταιρείας περιορισµένης ευθύνης, θεωρούµε 
ότι αυτό αποτελεί παράλειψη του νοµοθέτη, διότι στην παρ. 1 του άρθρου 2 
του Ν. 27/1975 αναφέρεται ότι ο ειδικός φόρος του νόµου αυτού επιβάλλεται 
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στις ηµεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες οιουδήποτε τύπου που εκµεταλλεύονται 
πλοία. 
Αν η αλιευτική επιχείρηση παράλληλα µε την αλιεία ασχολείται και µε την 

εµπορία των αλιευµάτων, τότε έχει εφαρµογή η παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν, 
27/1975, σύµφωνα µε την οποία τα καθαρά κέρδη που θα υπαχθούν στον ειδικό 
φόρο του νόµου αυτού, θα προσδιοριστούν µε βάση τη σχέση που υπάρχει 
µεταξύ των ακαθάριστων εσόδων από την αλιεία και του συνόλου των 
ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης. Πότε η αλιευτική επιχείρηση ασκεί 
παράλληλη δραστηριότητα είναι θέµα πραγµατικό το οποίο θα πρέπει να 
ερευνάται από τη φορολογική αρχή. 

 
2.3.2 Τα κέρδη από τη λιανική πώληση καπνού ή από την άσκηση 

του επαγγέλµατος του µικροπωλητή που αποκτώνται από ανάπηρους και 
θύµατα πολέµου: Στη διάταξη της περίπτωσης β' της παρ. 4 του άρθρου 6 
ορίζεται ότι απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήµατος τα κέρδη από τη λιανική 
πώληση καπνού, ή από την άσκηση του επαγγέλµατος του µικροπωλητή, ή από 
την εκµετάλλευση περιπτέρου, ή από την εκµετάλλευση καφενείου, κυλικείου, 
κουρείου, ή από την άσκηση οιουδήποτε άλλου επαγγέλµατος, µέσα σε κτίρια και 
καταστήµατα στα οποία στεγάζονται δηµόσιες γενικά υπηρεσίες, ή δηµοτικές ή 
κοινοτικές ή εκκλησιαστικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες νοµικών προσώπων 
δηµοσίου δικαίου, τα οποία αποκτώνται από ανάπηρους και θύµατα πολέµου 
στους οποίους έχει χορηγηθεί ειδική άδεια.  

 
Η απαλλαγή από το φόρο είναι προσωπική και αφορά µόνο τους ανάπηρους και 
θύµατα πολέµου που εκµεταλλεύονται τις πιο πάνω µικροεπιχειρήσεις ύστερα 
από άδεια της αρµόδιας αρχής µέσα σε κτίρια και καταστήµατα που ρητά 
ορίζονται στο νόµο. 

Στη διάταξη ορίζεται ότι απαλλάσσονται του φόρου τα κέρδη από την 
εκµετάλλευση των πιο πάνω επιχειρήσεων, εφόσον η εκµετάλλευση αυτών 
γίνεται από ανάπηρους ή θύµατα πολέµου. Αν η εκµετάλλευση των επιχει-
ρήσεων αυτών γίνεται από τρίτα πρόσωπα, στα οποία έχει παραχωρηθεί το 
δικαίωµα εκµετάλλευσης από τον ανάπηρο ή το θύµα πολέµου, τα κέρδη που 
προκύπτουν δεν απαλλάσσονται του φόρου. Στην περίπτωση αυτή, σύµφωνα µε 
τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης β' της παρ. 4 του άρθρου 
6, απαλλάσσεται του φόρου το δικαίωµα (το µίσθωµα) που παίρνουν οι ανάπηροι 
και τα θύµατα πολέµου από την παραχώρηση της εκµετάλλευσης περιπτέρου, 
καφενείου κ.λπ. σε τρίτους. 
Με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1043/1980 ορίζεται ότι δικαίωµα 

εκµετάλλευσης περιπτέρων αποκτούν οι ανάπηροι και τα θύµατα πολέµου, 
καθώς και οι ανάπηροι ειρηνικής περιόδου που υπάγονται στο Ν. 1370/1944 οι 
οποίοι φέρουν αναπηρία 80% και πάνω. Σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 272/1998 
γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε δεκτή από 
τον Υφυπουργό Οικονοµικών (έγγραφο Υπουργείου Οικονοµίας και 
Οικονοµικών 1054354/ΠΟΛ. 1200/1998), η φορολογική απαλλαγή των κερδών 
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από την εκµετάλλευση περιπτέρου που πραγµατοποιούνται από ανάπηρους και 
θύµατα πολέµου παρέχεται όχι µόνο στην περίπτωση αυτοπρόσωπης 
εκµετάλλευσης αυτού αλλά και στην περίπτωση που το περίπτερο 
εκµεταλλεύονται συγγενείς του ανάπηρου ή του θύµατος πολέµου. Θεωρούµε 
την ερµηνεία αυτή του Ν.Σ.Κ. εξαιρετικά διασταλτική έως αόριστη. 

 
2.3.3 Απαλλαγή από το φόρο της επιχορήγησης που δίνεται στους 

νέους επαγγελµατίες: Με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 
3156/2003, προστέθηκε στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 περίπτωση γ', 
σύµφωνα µε την οποία από 1ης Ιανουαρίου 2003 απαλλάσσεται από το φόρο 
εισοδήµατος το ποσό της επιχορήγησης που καταβάλλεται στους νέους 
επαγγελµατίες οι οποίοι υπάγονται στα προγράµµατα απασχόλησης του 
Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.) της παρ. 9 του 
άρθρου 29 του Ν. 1262/1982. 

 
2.4 Απαλλαγή από το φόρο εισοδηµάτων από µισθωτές υπηρεσίες: Με 

τις διατάξεις των περιπτώσεων α' έως και ι' της παρ. 6 του Κ.Φ.Ε. ορίζονται τα 
εισοδήµατα από µισθωτές υπηρεσίες τα οποία απαλλάσσονται του φόρου. 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές, απαλλάσσονται του φόρου: 
• Οι συντάξεις και οι κάθε είδους περιθάλψεις οι οποίες παρέχονται σε ανά-
πηρους πολέµου και θύµατα ή οικογένειας θυµάτων πολέµου, καθώς και σε 
ανάπηρους και θύµατα ειρηνικής περιόδου στρατιωτικούς γενικά που έπαθαν 
κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους. Ανάπηροι και θύµατα 
πολέµου θεωρούνται τα πρόσωπα που λαµβάνουν σύνταξη από πολεµική 
αιτία. Για να αποδειχθεί η ιδιότητα των προσώπων αυτών ως αναπήρων ή 
θυµάτων πολέµου αρκεί η υποβολή µε τη φορολογική δήλωση τους µηνιαίας 
επιταγής είσπραξης της σύνταξης, η οποία φέρει µπροστά από τον 
αριθµό της το γράµµα Γ' ή ∆'. 

• Η σύνταξη καταβάλλεται σε ανάπηρους πολέµου µε βάση τα χρόνια υπη-
ρεσίας τους στο ∆ηµόσιο, αν δεν είχαν παραιτηθεί από το δικαίωµα λήψης 
της σύνταξης. Η απαλλαγή αυτή εφαρµόζεται ανάλογα και για τις συντάξεις 
που καταβάλλονται από το ∆ηµόσιο σε θύµατα ή οικογένειες θυµάτων 
πολέµου. Αν δηλαδή ανάπηρος ή θύµα πολέµου ή οικογένεια θύµατος 
πολέµου δικαιούται αναπηρική σύνταξη και παράλληλα σύνταξη από το 
∆ηµόσιο µε βάση τα έτη υπηρεσίας και επιλέξει την πολιτική σύνταξη, 
τότε αυτή η σύνταξη απαλλάσσεται από το φόρο σε ποσό ίσο µε το ποσό της 
αναπηρικής σύνταξης. 

• Το εξωιδρυµατικό επίδοµα, καθώς και το ποσό µε το οποίο προσαυξάνεται η 
σύνταξη που καταβάλλεται σε τυφλούς και γενικά σε πρόσωπα που βρίσκονται 
διαρκώς σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη, περιποίηση και 
συµπαράσταση άλλων προσώπων, τα οποία καταβάλλονται στους 
δικαιούχους από το ∆ηµόσιο ή άλλους ασφαλιστικούς φορείς. 
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• Η σύνταξη η οποία καταβάλλεται στην πολύτεκνη µητέρα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 63 του Ν. 1892/1990. 

• Οι µισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιµισθία που χορηγούνται σε όσους είναι 
ολικώς τυφλοί, καθώς και σε όσους παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες 
σε ποσοστό που υπερβαίνει το 80%. 

• Οι  αποδοχές  των   αλλοδαπών  κατωτέρων  πληρωµάτων   εµπορικών 
πλοίων. 
 
 
2.5 Λοιπές απαλλαγές από το φόρο εισοδήµατος: Με τις διατάξεις της 

παρ. 6 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε. προβλέπονται ακόµη ορισµένες ειδικότερες 
απαλλαγές από το φόρο εισοδήµατος. Σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές, απαλ-
λάσσονται από το φόρο εισοδήµατος: 
• Οι αµοιβές που καταβάλλει η Παγκόσµια Ένωση Αναπήρων Καλλιτεχνών 
στα µέλη της, ζωγράφους µε το πόδι ή το στόµα, εφόσον αυτοί είναι κάτοικοι 
Ελλάδας και αµείβονται αποκλειστικά από την πιο πάνω οργάνωση σε 
συνάλλαγµα. 

• Τα χρηµατικά βραβεία που καταβάλλονται από το ∆ηµόσιο ή την Ακαδηµία 
Αθηνών ή τον Οργανισµό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών για τη βράβευση 
επιστηµονικών, καλλιτεχνικών και πνευµατικών επιδόσεων, καθώς και τα 
χρηµατικά βραβεία που απονέµονται από νοµικά πρόσωπα δηµοσίου 
δικαίου αφού προκηρυχθεί σχετικός δηµόσιος διαγωνισµός. 
Τα ποσά των υποτροφιών που καταβάλλονται σε όσους έλαβαν υποτροφία 
από το ∆ηµόσιο ή από νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή από ιδρύµατα ή 
από περιουσίες του Α.Ν. 2039/1939, εφόσον αυτά επιδιώκουν σκοπούς 
εθνωφελείς2.4 Απαλλαγή από το φόρο εισοδηµάτων από µισθωτές 
υπηρεσίες: Με 

τις διατάξεις των περιπτώσεων α' έως και ι' της παρ. 6 του Κ.Φ.Ε. ορίζονται τα 
εισοδήµατα από µισθωτές υπηρεσίες τα οποία απαλλάσσονται του φόρου. 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές, απαλλάσσονται του φόρου: 
• Οι συντάξεις και οι κάθε είδους περιθάλψεις οι οποίες παρέχονται σε ανά-
πηρους πολέµου και θύµατα ή οικογένειας θυµάτων πολέµου, καθώς και σε 
ανάπηρους και θύµατα ειρηνικής περιόδου στρατιωτικούς γενικά που έπαθαν 
κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους. Ανάπηροι και θύµατα 
πολέµου θεωρούνται τα πρόσωπα που λαµβάνουν σύνταξη από πολεµική 
αιτία. Για να αποδειχθεί η ιδιότητα των προσώπων αυτών ως αναπήρων ή 
θυµάτων πολέµου αρκεί η υποβολή µε τη φορολογική δήλωση τους µηνιαίας 
επιταγής είσπραξης της σύνταξης, η οποία φέρει µπροστά από τον αριθµό 
της το γράµµα Γ' ή ∆'. 
Η σύνταξη καταβάλλεται σε ανάπηρους πολέµου µε βάση τα χρόνια υπη-

ρεσίας τους στο ∆ηµόσιο, αν δεν είχαν παραιτηθεί από το δικαίωµα λήψης της 
σύνταξης. Η απαλλαγή αυτή εφαρµόζεται ανάλογα και για τις συντάξεις που 
καταβάλλονται από το ∆ηµόσιο σε θύµατα ή οικογένειες θυµάτων πολέµου. Αν 
δηλαδή ανάπηρος ή θύµα πολέµου ή οικογένεια θύµατος πολέµου δικαιούται 
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αναπηρική σύνταξη και παράλληλα σύνταξη από το ∆ηµόσιο µε βάση τα έτη 
υπηρεσίας και επιλέξει την πολιτική σύνταξη, 

 
• τότε αυτή η σύνταξη απαλλάσσεται από το φόρο σε ποσό ίσο µε το ποσό της 
αναπηρικής σύνταξης. 

• Το εξωιδρυµατικό επίδοµα, καθώς και το ποσό µε το οποίο προσαυξάνεται η 
σύνταξη που καταβάλλεται σε τυφλούς και γενικά σε πρόσωπα που βρίσκονται 
διαρκώς σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη, περιποίηση και 
συµπαράσταση άλλων προσώπων, τα οποία καταβάλλονται στους 
δικαιούχους από το ∆ηµόσιο ή άλλους ασφαλιστικούς φορείς. 

• Η σύνταξη η οποία καταβάλλεται στην πολύτεκνη µητέρα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 63 του Ν. 1892/1990. 

• Οι µισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιµισθία που χορηγούνται σε όσους είναι 
ολικώς τυφλοί, καθώς και σε όσους παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες 
σε ποσοστό που υπερβαίνει το 80%. 

• Οι  αποδοχές  των   αλλοδαπών  κατωτέρων  πληρωµάτων   εµπορικών 
πλοίων. 

•  θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς, εκπαιδευτικούς, καλλιτεχνικούς ή 
κοινωνικούς. Ακόµα απαλλάσσονται από το φόρο τα ποσά των 
υποτροφιών που παρέχονται σε Έλληνες υποτρόφους από ξένα κράτη ή 
αλλοδαπά ιδρύµατα ή οργανισµούς. 

• 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 στο 
Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης, από φορείς που υλοποιούν προγράµµατα 
παροχής οικονοµικής ενίσχυσης προσφύγων τα οποία χρηµατοδοτούνται από 
την Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 
ελληνικό ∆ηµόσιο. 

3. Απαλλαγές από το φόρο εισοδήµατος µε βάση διατάξεις ειδικών 
νόµων: Εκτός από τις απαλλαγές από το φόρο εισοδήµατος που προβλέπονται 
από τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε., απαλλαγές από το φόρο 
εισοδήµατος έχουν προβλεφθεί και µε διατάξεις ειδικών νόµων. Έτσι, απαλ-
λάσσονται από το φόρο: 
 
 
• Το ε π ί δ ο µ α  ανεργίας: Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του 

άρθρου 14 του Ν. 1545/1985, απαλλάσσονται από κάθε φόρο ή τέλη χαρτο-
σήµου και γενικά από κρατήσεις για το ∆ηµόσιο και τρίτους οι κάθε φύσεως 
παροχές του ΟΑΕ∆. Με βάση τη διάταξη αυτή απαλλάσσεται από τον φόρο 
εισοδήµατος και το επίδοµα ανεργίας. 
• Οι  α π ο ζ η µ ι ώ σ ε ι ς  συµβούλων  ευρωβουλευτών :  Σύµφωνα 

µε τις διατάξεις των παρ. 15 και 16 του άρθρου 5 του Ν. 2892/2001, από το 
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ποσό της αποζηµίωσης που καταβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στους 
δικαιούχους για υπηρεσίες ερευνητή, συµβούλου ή γραµµατέα για την 
υποστήριξη του έργου των Ελλήνων ευρωβουλευτών, απαλλάσσεται από τη 
φορολογία το 50% και το υπόλοιπο φορολογείται µε συντελεστή 15%. Με την 
παρακράτηση του φόρου µε το συντελεστή αυτόν εξαντλείται η φορολογική 
υποχρέωση. 
Επειδή η καταβολή των πιο πάνω ποσών ενεργείται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο στους δικαιούχους ως εντολοδόχους των ευρωβουλευτών µε τους 
οποίους αυτοί συνδέονται µε σχέση µίσθωσης έργου ή εργασίας, η παρακράτηση 
και η απόδοση του φόρου γίνονται µε δήλωση του ευρωβουλευτή στην αρµόδια 
∆.Ο.Υ. της κατοικίας του στην Ελλάδα (έγγραφο Υπουργείου Οικονοµίας και 
Οικονοµικών 1042548/767/Α0012/ΠΟΛ. 1120/2001). 
• Η ε π ι δ ό τ η σ η  ε ν ο ι κ ί ο υ :  Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 21 

του άρθρου 5 του Ν. 2753/1999, απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήµατος, 
τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις το ποσό της επιδότησης ενοικίου ή 
συγκατοίκησης για την εξασφάλιση στέγης, ως την οριστική επισκευή ή 
ανακατασκευή των κατοικιών τους, που καταβάλλεται µε βάση τα προ-
βλεπόµενα από την υπ' αριθ. ΟΙΚ/3 876/1999 απόφαση του υφυπουργού 
ΠΕΧΩ∆Ε στους ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές κατοικιών οι οποίες χαρακτη-
ρίστηκαν ή θα χαρακτηριστούν κατεδαφιστέες ή προσωρινά µη 
κατοικήσιµες στη σεισµόπληκτη ζώνη του Νοµού Αττικής που επλήγη από το 
σεισµό της 7-9-1999. 
• Οι µ ε τ ο χ ο π ο ι ή σ ι µ ο ι  τ ί τ λ ο ι :  Σύµφωνα µε τη διάταξη του 

τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 2642/1998, οι τόκοι που 
αποφέρουν οι µετοχοποιήσιµοι τίτλοι µέχρι το χρόνο ανταλλαγής τους µε 
µετοχές απαλλάσσονται οποιουδήποτε φόρου, τέλους χαρτοσήµου και 
λοιπών επιβαρύνσεων υπέρ του ∆ηµοσίου ή τρίτων. 
 

• Τα χ ρ η µ α τ ο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ά  παράγωγα: Στη διάταξη του 
άρθρου 32 του Ν. 2533/1997 ορίζεται ότι απαλλάσσονται παντός φόρου, 
συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α., τέλος, τέλος χαρτοσήµου και 
δικαιώµατος υπέρ του ∆ηµοσίου ή τρίτων, η κτήση παραγώγων 
χρηµατιστηριακών αξιών, τα κεφαλαιακά κέρδη από συναλλαγές επί 
παραγώγων στο Χ.Π.Α., ,η παροχή ασφαλειών στην ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. και στα 
µέλη του Χ.Π.Α. και της 
ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., η µεταβίβαση των έννοµων σχέσεων επί παραγώγων και των 
ασφαλειών µεταξύ των µελών του Χ.Π.Α. και της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., και κάθεm 
πράξη και συµφωνία παρεπόµενη αυτών. 

• Η τ ι τ λ ο π  ο ί η σ η  α π α ι τ ή σ ε ω ν  κ α ι  α π α ι τ ή σ ε ω ν  α π ό  
α κ ί ν η τ α :  Στη διάταξη του άρθρου 14 του Ν. 3156/2003 ορίζεται ότι η 
έκδοση οµολογιακού δανείου του νόµου αυτού, η παροχή κάθε είδους ασφα-
λειών, όλες οι συµβάσεις που προβλέπονται από το νόµο αυτόν, καθώς και 
κάθε σχετική σύµβαση ή πράξη ή καταχώριση αυτών σε δηµόσια βιβλία, 
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όπου απαιτείται, οι προσωρινοί και οριστικοί τίτλοι οµολογιών, η διάθεση και η 
κυκλοφορία αυτών, η εξόφληση κεφαλαίου από οµολογίες και από επιχει-
ρηµατικές απαιτήσεις που τις καλύπτουν και εν γένει η άσκηση δικαιωµάτων που 
απορρέουν από οµολογίες που εκδίδονται σύµφωνα µε το νόµο αυτό και από 
επιχειρηµατικές απαιτήσεις που τις καλύπτουν, η µεταβίβαση οµολογιών 
εντός ή εκτός οργανωµένης αγοράς ή χρηµατιστηρίου απαλλάσσονται από 
κάθε άµεσο ή έµµεσο φόρο, συµπεριλαµβανοµένου και του φόρου υπερα-
ξίας, τέλος, ανταποδοτικό ή µη, τέλος χαρτοσήµου, εισφορά, εισφορά του 
Ν. 128/1975, προµήθεια, δικαίωµα ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του ∆ηµοσίου ή 
τρίτων, µε την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν το κεντρικό αποθετήριο 
αξιών. 

Με τις παρ. 4 και 7 του άρθρου 14 του Ν. 3156/2003 προβλέπεται ακόµη η 
απαλλαγή από κάθε άµεσο ή έµµεσο φόρο, τέλη χαρτοσήµου, εισφορά ή δικαίωµα 
υπέρ του ∆ηµοσίου ή τρίτων, η µεταβίβαση απαιτήσεων προς την εταιρεία του 
ειδικού σκοπού των άρθρων 10 και 11 του νόµου αυτού και η είσπραξη των σχε-
τικών απαιτήσεων από την εταιρεία αυτή και η σύναψη συµβάσεων παραγώγων 
χρηµατοοικονοµικών µέσων ή συµβάσεων δανείων ή πιστώσεων. 

4. Απαλλαγές από το φόρο µε βάση διατάξεις αναπτυξιακών νόµων: 
Απαλλαγή από το φόρο εισοδήµατος και άλλους άµεσους ή έµµεσους φόρους 
προβλέπεται από ειδικές διατάξεις διαφόρων αναπτυξιακών νόµων, οι οποίοι 
αποβλέπουν στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας, µε την παροχή κινήτρων 
για την ενίσχυση της ηµεδαπής βιοµηχανίας και βιοτεχνίας, του τουρισµού, της 
ναυτιλίας, και ακόµη κινήτρων για την εισαγωγή κεφαλαίων για µεγάλες 
επενδυτικές πρωτοβουλίες. 

5. Απαλλαγές από το φόρο µε βάση συµβάσεις αποφυγής της 
διπλής φορολογίας: Η Ελλάδα έχει συνάψει µε ξένα κράτη διµερείς 
συµβάσεις για την αποφυγή της διπλής φορολογίας, οι οποίες διέπονται από 
τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Με τις συµβάσεις αυτές καθορίζονται οι 
µέθοδοι αποφυγής της διπλής φορολογίας στην περίπτωση κατά την οποία η 
Ελλάδα και το ξένο κράτος έχουν δικαίωµα φορολογίας του ίδιου εισοδήµατος. 
Οι διεθνείς συµβάσεις για την αποφυγή της διπλής φορολογίας εφαρµόζονται 

στην εσωτερική έννοµη τάξη και υπερισχύουν κάθε αντίθετης διάταξης νόµου, 
προγενέστερης ή µεταγενέστερης. Και τούτο διότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 28 του Συντάγµατος του 1975, «οι διεθνείς συµβάσεις από την 
επικύρωση τους µε νόµο και τη θέση τους σε ισχύ σύµφωνα µε τους όρους 
καθεµίας, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και 
υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόµου». 
Στο δεύτερο Τµήµα του Κ.Φ.Ε., το οποίο αναφέρεται στη φορολογία εισο-

δήµατος νοµικών προσώπων, και ειδικότερα στη διάταξη της περίπτωσης ιβ' 
της παρ. 1 του άρθρου 103 ορίζεται ρητά ότι απαλλάσσονται του φόρου τα 
εισοδήµατα για τα οποία προβλέπεται απαλλαγή από τη φορολογία µε βάση 
σύµβαση που έχει κυρωθεί µε νόµο. Ανάλογη διάταξη δεν έχει περιληφθεί 
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στο άρθρο 6 του Κ.Φ.Ε. παρά το γεγονός ότι στις συµβάσεις για την 
αποφυγή της διπλής φορολογίας που έχει υπογράψει η Ελλάδα υπάρχουν 
διατάξεις µε τις οποίες προβλέπεται η αποφυγή της διπλής φορολογίας 
εισοδηµάτων που αποκτώνται από φυσικά πρόσωπα (συντάξεις, τόκοι 
καταθέσεων κ.λπ.). 

 
Κεφάλαιο 11 

 
 

Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούµενο 

1. Πρόσωπα που βαρύνουν το φορολογούµενο: Ο φορολογικός νόµος 
αναγνωρίζει την έκπτωση ορισµένων δαπανών από το συνολικό καθαρό 
εισόδηµα του φορολογούµενου, καθώς και ορισµένων µειώσεων του φόρου 
που αναλογεί στο συνολικό καθαρό φορολογητέο εισόδηµα του. Οι εκπτώσεις 
από το εισόδηµα και οι µειώσεις του φόρου αφορούν τον ίδιο, καθώς και 
ορισµένα πρόσωπα τα οποία συγκατοικούν µε αυτόν και τον βαρύνουν. Ποια 
είναι τα πρόσωπα τα οποία, εφόσον συγκατοικούν µε αυτόν, τον βαρύνουν 
οικονοµικά και συνεπώς είναι προστατευόµενα, ορίζεται ρητώς στον Κ.Φ.Ε. 
Έτσι, σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε., βαρύ-

νουν το φορολογούµενο: 
• Ο ή η σύζυγος που δεν έχει φορολογούµενο εισόδηµα. 
• Τα ανήλικα άγαµα παιδιά, δηλαδή αυτά που δεν έχουν συµπληρώσει το18ο 
έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν τελέσει γάµο. 

• Τα ενήλικα άγαµα παιδιά τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας 
τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισµένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού ή 
του εξωτερικού, καθώς και εκείνα που παρακολουθούν δηµόσια 
ή ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελµατικής κατάρτισης στο εσωτερικό. 

• Τα ενήλικα άγαµα παιδιά που σπουδάζουν ή δεν σπουδάζουν θεωρούνται 
ροστατευόµενα µέλη για δύο επιπλέον έτη, εφόσον κατά το χρόνο αυτό είναι 
άνεργα εγγεγραµµένα στα µητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.∆. 

• Τα άγαµα παιδιά τα οποία υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, ανεξάρτητα 
από την ηλικία τους. 

• Τα παιδιά που είναι άγαµα ή διαζευγµένα, ή βρίσκονται σε κατάσταση είας, 
ανεξάρτητα από την ηλικία τους, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία 
67% και άνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία. 

• Οι ανιόντες και των δύο συζύγων, δηλαδή οι γονείς τους, οι παππούδες τούς 
και οι γιαγιάδες τους. 

 
 
• Οι αδελφοί και οι αδελφές και των δύο συζύγων που είναι άγαµοι ή 
διαζευγµένοι ή βρίσκονται σε χηρεία, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία 67% 
αι πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία. 
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• Οι ανήλικοι ορφανοί από πατέρα και µητέρα συγγενείς ως τον τρίτο βαθµό 
οποιουδήποτε από τους συζύγους. 
Αναλυτικότερα βαρύνουν το φορολογούµενο τα εξής πρόσωπα µε ορισµένες 

προϋποθέσεις: 
1.1 Ο ή η σύζυγος που δεν έχει φορολογούµενο εισόδηµα: Οι σύζυγοι 

έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήµατος 
εφόσον δεν βρίσκονται σε διάσταση, ή εφόσον ο ένας από τους συζύγους εν 
βρίσκεται σε κατάσταση πτώχευσης, ή δεν έχει υποβληθεί σε δικαστική 
συµπαράσταση. Κάθε σύζυγος είναι ιδιαίτερο υποκείµενο φόρου για τα 
εισοδήµατα που αποκτά. Αν όµως ο ένας από τους συζύγους δεν αποκτά εισόδηµα 
ή αποκτά εισόδηµα το οποίο δεν υπόκειται σε φόρο, τότε προστατεύεται από ον 
άλλο σύζυγο. 

Πότε σύζυγος αποκτά, κατά την έκφραση της διάταξης, εισόδηµα το οποίο δεν 
είναι φορολογούµενο δεν ορίζεται στο νόµο. Μη φορολογούµενο εισόδηµα 
είναι κάθε εισόδηµα που απαλλάσσεται του φόρου είτε µε τις γενικές διατάξεις 
είτε µε διατάξεις ειδικών νόµων. 

Η διάταξη δεν έχει πρακτική αξία παρά µόνο για την εφαρµογή των δια-
τάξεων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε., οι οποίες προβλέπουν την 
άθροιση των δαπανών του συζύγου που δεν έχει εισόδηµα ή δεν έχει φορο-
λογούµενο εισόδηµα, µε τις δαπάνες του άλλου συζύγου. 

1.2 Τα ανήλικα άγαµα παιδιά: Στη διάταξη του άρθρου 127 του Αστικού 
κώδικα ορίζεται ότι όποιος έχει συµπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας 
του (ενήλικος) είναι ικανός για κάθε δικαιοπραξία. Κατά αντιδιαστολή, ανήλικος 
είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν έχει συµπληρώσει το δέκατοόγδοο έτος 
της ηλικίας του. 

Σύµφωνα µε τη διάταξη της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 7 βαρύνουν το 
φορολογούµενο τα ανήλικα άγαµα παιδιά, ανεξάρτητα αν έχουν γεννηθεί σε νόµιµο 
γάµο ή χωρίς γάµο των γονέων τους ή έχουν υιοθετηθεί από αυτούς. 
Για να θεωρηθούν προστατευόµενα από το φορολογούµενο τα ανήλικα παιδιά 
θα πρέπει να είναι άγαµα. Αν ανήλικο παιδί οποιουδήποτε φύλου έχει 
τελέσει γάµο, δεν θεωρείται προστατευόµενο µέλος, έστω και αν αυτό 
συγκατοικεί µε τους γονείς του, οι οποίοι ενδεχοµένως βαρύνονται µε όλες τις 
δαπάνες διαβίωσης αυτού, ή αυτού και του άλλου συζύγου. 
Ζήτηµα έχει προκύψει ποιον γονέα βαρύνουν τα ανήλικα παιδιά σε περί-

πτωση, διαζυγίου ή διάστασης των γονέων του. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 1513 του Α.Κ., στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάµου και 
εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, η άσκηση της γονικής µέριµνας ρυθµίζεται 
από το δικαστήριο. Η άσκηση της γονικής µέριµνας µπορεί να ανατεθεί στον 
έναν από τους γονείς ή, αν αυτοί συµφωνούν ορίζοντας συγχρόνως τον τόπο 
διαµονής του παιδιού, στους δύο από κοινού. Το δικαστήριο µπορεί να 
αποφασίσει διαφορετικά, ιδίως να κατανείµει την άσκηση της γονικής µέρι-
µνας µεταξύ των γονέων, ή να την αναθέσει σε τρίτον. 
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Οι διατάξεις του άρθρου 1513 Α.Κ. εφαρµόζονται και στις περιπτώσεις 
όπου υπάρχει διακοπή της έγγαµης συµβίωσης των συζύγων (Α.Κ. 1514). 
Συνεπώς, στην περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης των συζύγων, το ανήλικο 

παιδί βαρύνει το γονέα στον οποίο έχει ανατεθεί η επιµέλεια είτε µε 
απόφαση του δικαστηρίου είτε µε συµφωνία των συζύγων (Α.Κ. 1512). Με την 
ανάθεση της επιµέλειας του ανήλικου παιδιού σε έναν από τους γονείς 
θεωρείται αυτονόητη η συνοίκηση µε αυτόν. 
Υπάρχει ωστόσο το ενδεχόµενο, είτε µε συµφωνία των συζύγων είτε µε από-

φαση του δικαστηρίου, η άσκηση της γονικής µέριµνας να κατανεµηθεί µεταξύ των 
δύο συζύγων, οπότε γεννάται θέµα ποιον γονέα θεωρείται ότι βαρύνει το παιδί 
από φορολογική άποψη. Σύµφωνα µε τη 250/1994 γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ., 
η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών (έγγραφο 
1062012/113 7/Α0012/ΠΟΛ. 1219/1995), σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης 
των συζύγων, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι το ανήλικο παιδί βαρύνει το γονέα µε 
τον οποίο συνοικεί ολόκληρο ή το µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα του έτους, 
χωρίς να παίζει ρόλο το γεγονός ότι κάποιο µικρό χρονικό διάστηµα του έτους 
(θερινές διακοπές) διέµενε µε τον άλλο γονέα. Όταν όµως το ανήλικο παιδί 
διαµένει µε τον κάθε γονέα ίσο χρονικό διάστηµα εντός του έτους, τότε θεωρείται 
ότι βαρύνει και τους δύο γονείς. 
 
1.3 Τα ενήλικα άγαµα παιδιά που σπουδάζουν: Σύµφωνα µε τη διάταξη της 
περίπτωσης γ' της παρ. 1 του άρθρου 7, θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολο-
γούµενο τα ενήλικα µέχρι ηλικίας 25 ετών άγαµα παιδιά τα οποία σπουδάζουν σε 
αναγνωρισµένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού ή του εξωτερικού, καθώς και 
εκείνα που παρακολουθούν δηµόσια ή ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελµατικής 
κατάρτισης στο εσωτερικό της χώρας. Η συνοίκηση την οποία απαιτεί η διάταξη 
της παρ. 2 του άρθρου 7 για να θεωρηθεί ότι τα ενήλικα άγαµα παιδιά που 
σπουδάζουν είναι προστατευόµενα µέλη του φορολογούµενου, λαµβάνεται µε 
την ελαστική της έννοια διότι το παιδί που σπουδάζει έχει ως επί το πλείστον 
την προσωπική του κατοικία στην πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού όπου 
βρίσκεται η έδρα της σχολής ή του σχολείου που φοιτά. 
Στην έννοια των αναγνωρισµένων από το κράτος σχολών, περιλαµβάνονται, 

σύµφωνα µε το υπ' αριθ. Ε. 1290/ΠΟΛ. 19/1985 έγγραφο του Υπουργείου 
Οικονοµίας και Οικονοµικών, µεταξύ των άλλων τα κρατικά λύκεια ή τα 
αναγνωρισµένα από το κράτος ιδιωτικά λύκεια, καθώς και οι στρατιωτικές 
σχολές Ευελπίδων, Ικάρων, Ναυτικών ∆οκίµων, Ιατρικές Στρατιωτικές Σχολές, 
Στρατιωτικής ∆ικαιοσύνης, Στρατολογίας κ.λπ. 

Για την απόδειξη της ιδιότητας του σπουδαστή, πρέπει να συνυποβάλλεται 
µε τη φορολογική δήλωση βεβαίωση αναγνωρισµένης σχολής του εσωτερικού ή 
του εξωτερικού, καθώς και του δηµοσίου ή ιδιωτικού ινστιτούτου 
επαγγελµατικής κατάρτισης που βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας, από την 
οποία να προκύπτει ότι το ενήλικο παιδί του φορολογούµενου σπουδάζει. Στη 
βεβαίωση της αναγνωρισµένης ιδιωτικής σχολής εσωτερικού και του 



 73

δηµοσίου ή του ιδιωτικού ινστιτούτου επαγγελµατικής κατάρτισης στο εσω-
τερικό, πρέπει να αναγράφεται ο αριθµός της άδειας που χορήγησε το Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευµάτων και του ΦΕΚ που δηµοσιεύθηκε αυτή. 

Ακόµη, µε τη φορολογική δήλωση θα πρέπει να συνυποβάλλεται ληξιαρχική 
πράξη γέννησης από την οποία να προκύπτει ότι το άγαµο ενήλικο παιδί που 
σπουδάζει δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του. 

Το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, µε τις 1051475/931/Α0012/ 
ΠΟΛ. 1168/1991 και 10070831/773/Α0012/ΠΟΛ. 1149/1989 εγκυκλίους του, 
κοινοποίησε πίνακα των αναγνωρισµένων σχολών του εσωτερικού, καθώς και 
πίνακα των ανωτέρω σχολών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης οι οποίες είναι 
αναγνωρισµένες από το Υπουργείο Πολιτισµού. 

Οι πίνακες αυτοί έχουν συνταχθεί πριν αρκετά χρόνια και ως εκ τούτου είναι 
ενδεχόµενο να έχουν υπάρξει µεταβολές. Για το λόγο αυτό οι ενδιαφερόµενοι 
θα πρέπει για κάθε αµφισβήτηση να απευθύνονται στη ∆ιεύθυνση 
Εκπαίδευσης της οικείας Νοµαρχίας. 

 
 
 

1.4 Τα ενήλικα άγαµα παιδιά που είναι άνεργα: Με τη διάταξη της παρ. 
11 του άρθρου 1 του Ν. 3296/2004 προστέθηκε στην περίπτωση γ' της παρ. 1 
του άρθρου 7 δεύτερο εδάφιο το οποίο ισχύει από 1-1-2005. Σύµφωνα µε την 
νέα διάταξη, θεωρούνται προστατευόµενα µέλη τα ενήλικα άγαµα παιδιά που 
σπουδάζουν ή δεν σπουδάζουν, για δύο επιπλέον έτη πέραν του χρόνου που 
προβλέπει η διάταξη του πρώτου εδαφίου της ίδιας περίπτωσης γ' της παρ. 1 του 
άρθρου 7, εφόσον κατά το χρόνο αυτό είναι άνεργα, εγγεγραµµένα στα µητρώα 
άνεργων του Ο.Α.Ε.∆. 
Σύµφωνα µε την υπ'αριθ. 1012212/10171/Β0012/1016/2005 ερµηνευτική 

εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, µε τις νέες διατάξεις 
παρατείνεται µέχρι και δύο έτη το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο θεωρούνται 
προστατευόµενα µέλη τα τέκνα του φορολογούµενου ως εξής: 
α) Για τα άγαµα ανήλικα τέκνα, µέχρι να συµπληρώσουν την ηλικία των 20 

ετών. 
β) Για τα άγαµα ενήλικα τέκνα που σπουδάζουν σε αναγνωρισµένες 

σχολές ή σχολεία του εσωτερικού η του εξωτερικού, καθώς και εκείνα που 
παρακολουθούν δηµόσια ή ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελµατικής κατάρτισης στο 
εσωτερικό, µέχρι τη συµπλήρωση του 27ου έτους της ηλικίας τους. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την παράταση αυτή είναι τα τέκνα να είναι 

άνεργα και εγγεγραµµένα στα µητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.∆. κατά το χρονικό 
διάστηµα της παράτασης. 
Παράλληλα πρέπει να συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της παραγρ. 2 

του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε., δηλαδή τα τέκνα να συνοικούν µε το φορολογούµενο 
και το ετήσιο φορολογούµενο και απαλλασσόµενο εισόδηµα τους να µην 
υπερβαίνει το ποσό των 1.200 ευρώ ή το ποσό των 2.500 ευρώ αν 
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παρουσιάζουν αναπηρία 67%, ή το ποσό των 2.900 ευρώ και 6.000 ευρώ 
αντιστοίχως από 1-1-2006. 

 
Για παράδειγµα, το έτος 2005 τέκνο ενός φορολογούµενου στην ηλικία των 
23 ετών παίρνει το δίπλωµα της Νοµικής Σχολής. Το έτος 2005 (δήλωση οικον. 
έτους 2006) είναι το τελευταίο έτος που το τέκνο αυτό θεωρείται προ-
στατευόµενο, εφόσον δεν συνεχίζει άλλες σπουδές. Ως άνεργος εγγράφεται στα 
µητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.∆. για δύο έτη, το 2006 και το 2007. Το τέκνο αυτό 
συνεχίζει να είναι προστατευόµενο µέλος του γονέα για τα δύο αυτά έτη, 
δηλαδή µέχρι την ηλικία των 25 ετών (23+2) και εποµένως ο γονέας του µπορεί 
να το συµπεριλάβει στις δηλώσεις των οικον. ετών 2007 και 2008. 

Τέκνο άλλου φορολογούµενου το έτος 2005 σπουδάζει σε αναγνωρισµένη 
σχολή του εσωτερικού, είναι ηλικίας 25 ετών και την 1-3-2005 γράφεται 
στα µητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.∆. για ένα έτος, δηλαδή µέχρι 1-3-2006. Το 
τέκνο αυτό συνεχίζει να βαρύνειΧτον γονέα του και για το έτος 2006 (οικον. 
έτος 2007), δηλαδή µέχρι την ηλικία των 26 ετών. 

Σε άλλη περίπτωση, τέκνο του φορολογούµενου σε ηλικία 22 ετών τελει-
ώνει τις σπουδές του σε αναγνωρισµένη σχολή. Το επόµενο έτος µένει άνεργο, 
εποµένως δεν είναι προστατευόµενο µέλος. Το µεθεπόµενο εγγράφεται ως 
άνεργο στα µητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.∆., για δύο έτη. Για το πρώτο έτος 
που είναι γραµµένος στον Ο.Α.Ε.∆., δηλαδή το 24ο της ηλικίας του, θα 
βαρύνει φορολογικά τον γονέα του. Αυτό γιατί η παράταση είναι µέχρι δύο 
επιπλέον συνεχόµενα έτη από το έτος που ολοκλήρωσε τις σπουδές του και 
το οποίο ήταν το τελευταίο που θεωρούνταν προστατευόµενο. 

Οι πιο πάνω διατάξεις έχουν ισχύ, σύµφωνα µε την περίπτωση α' του 
άρθρου 33 του Ν. 3296/2004, για εισοδήµατα που αποκτώνται ή δαπάνες 
που πραγµατοποιούνται, κατά περίπτωση, από την 1η Ιανουαρίου 2005 και 
µετά. 

 
1.5 Τα άγαµα παιδιά που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία: Στη 
διάταξη της περίπτωσης δ' της παρ. 1 του άρθρου 7 ορίζεται ότι 
θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούµενο τα άγαµα παιδιά του τα οποία 
υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, ανεξαρτήτως ηλικίας. Αν το 
στρατευµένο παιδί του φορολογούµενου είναι έγγαµο, δεν τον βαρύνει. 
Σύµφωνα µε το υπ' αριθ. Ε. 1290/ΠΟΛ. 19/1985 έγγραφο του 
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, δεν θεωρούνται 
προστατευόµενα µέλη του φορολογούµενου τα παιδιά τα οποία έχουν 
υπηρετήσει ήδη τη στρατιωτική τους θητεία και καλούνται ως έφεδροι για 
µετεκπαίδευση στις ένοπλες δυνάµεις. 
 

Τα πρόσωπα που καλούνται να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία, 
παιδιά φορολογούµενου, αποµακρύνονται προσωρινά από την κατοικία τους. 
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Συνεπώς η «συνοίκηση» µε το φορολογούµενο, την οποία θέτει ως 
προϋπόθεση η παρ. 2 του άρθρου 7 για να θεωρηθεί ότι τα πρόσωπα αυτά τον 
βαρύνουν, λαµβάνεται στην περίπτωση αυτή υπό την ευρεία έννοια του όρου. 

1.6Τα άγαµα ή διαζευγµένα παιδιά ή τα παιδιά σε κατάσταση χηρείας 
µε αναπηρία 67% και πάνω: Στη διάταξη της περίπτωσης ε' της παρ. 1 του 
άρθρου 7 ορίζεται ότι θεωρούνται προστατευόµενα µέλη του φορολογού-
µενου τα παιδιά του που είναι άγαµα ή διαζευγµένα ή βρίσκονται σε κατάσταση 
χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από διανοητική 
καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία, ανεξαρτήτως ηλικίας. 
1.7Οι (Ανιόντες των δύο συζύγων: Προστατευόµενα µέλη του φορο-

λογούµενου θεωρούνται, σύµφωνα µε τη διάταξη της περίπτωσης στ' της 
παρ. 1 του άρθρου 7, και οι ανιόντες των δύο συζύγων εφόσον συνοικούν µε 
αυτούς και έχουν και τις λοιπές προϋποθέσεις που αναφέρονται στη παρ. 2του 
ιδίου άρθρου. Σύµφωνα µε την άποψη της διοίκησης (έγγραφο Υπουργείου 
Οικονοµίας και Οικονοµικών Α. 382/ΠΟΛ. 22/1971), στους ανιόντες που 
θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούµενο περιλαµβάνονται, εκτός από 
τον πατέρα και τη µητέρα των δύο συζύγων, η µητριά και ο πατριός, καθώς αι ο 
πρόγονος και η προγονή και τούτο διότι ο νόµος δεν κάνει διάκριση µεταξύ 
ανιόντων εξ αίµατος και ανιόντων εξ αγχιστείας. 

Με την υπ' αριθ. 362/1985 γνωµοδότηση της Νοµικής ∆ιεύθυνσης του 
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών έγινε δεκτό ότι προϋπόθεση για την 
αναγνώριση του ανιόντος του ενός των συζύγων ως βαρύνοντα το φορο-
λογούµενο, θεωρείται η ύπαρξη του γάµου. Συνεπώς, αν ο γάµος λυθεί, είτε 
λόγω διαζυγίου είτε λόγω θανάτου του ενός εκ των συζύγων, ο ανιών αυτού δεν 
θεωρείται ότι αποτελεί πρόσωπο το οποίο βαρύνει τον άλλο σύζυγο. Η άποψη 
αυτή είναι εν µέρει ορθή. Και τούτο διότι µε τη διάταξη του άρθρου 1464 Α.Κ. 
αναγνωρίζεται δεσµός ανάµεσα στο σύζυγο και τους συγγενείς του άλλου 
συζύγου, ο οποίος διατηρείται και µετά τη λύση ή την ακύρωση του γάµου από 
τον οποίο δηµιουργήθηκε. Αν κατά συνέπεια µετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο 
λύση του γάµου εξακολουθεί να υπάρχει συνοίκηση του ανιόντος ενός εκ των 
συζύγων µε τον άλλο σύζυγο και συντρέχουν και οι 

 
λοιπές προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε., το πρόσωπο αυτό 
θα πρέπει να θεωρείται ότι βαρύνει τον άλλο σύζυγο. 

1.8 Οι αδελφοί και οι αδελφές και των δύο συζύγων: Προστατευόµενα 
µέλη του φορολογούµενου θεωρούνται, σύµφωνα µε τη διάταξη της περί-
πτωσης ζ' της παρ. 1 του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε., οι αδελφοί και οι αδελφές των 
δυο συζύγων που είναι άγαµοι ή διαζευγµένοι, ή βρίσκονται σε κατάσταση 
χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω, από διανοητική 
καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία. 

Σύµφωνα µε την άποψη της διοίκησης (έγγραφο Υπουργείου Οικονοµίας και 
Οικονοµικών 1021580/142/Α0012/ΠΟ1044/1989), δεν θεωρείται ότι βαρύνουν 
το φορολογούµενο τα ανάπηρα αδέλφια του άλλου συζύγου όταν υπάρχει 
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χηρεία, έστω και αν συνοικούν µε τον επιζώντα σύζυγο. Σε περίπτωση 
διάστασης ή διαζυγίου, θεωρείται αυτονόητο ότι τα πιο πάνω πρόσωπα δεν 
βαρύνουν το φορολογούµενο. 

1.9 Οι ανήλικοι ορφανοί από πατέρα και µητέρα: Στη διάταξη της περί-
πτωσης η' της παρ. 1 του άρθρου 7 ορίζεται ότι θεωρείται πως βαρύνουν το 
φορολογούµενο οι ανήλικοι ορφανοί από πατέρα και µητέρα συγγενείς µέχρι τον 
τρίτο βαθµό συγγενείας οποιουδήποτε από τους συζύγους. 

Με το σύστηµα των γενεών του κληρονοµικού δικαίου (άρθρο 1813 Α.Κ.) 
προστατευόµενα µέλη του φορολογούµενου µε βάση τις προϋποθέσεις της 
διάταξης της περίπτωσης η' της παρ. 1 του άρθρου 7 είναι: οι άγαµοι ανήλικοι 
αδελφοί, οι άγαµοι ανήλικοι εγγονοί και δισέγγονοι και τα άγαµα ανήλικα παιδιά 
αδελφών (ανίψια). 

2. Με ποιες προϋποθέσεις τα πιο πάνω πρόσωπα βαρύνουν το 
φορολογούµενο: Σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε., 
για να θεωρηθεί ότι τα πιο πάνω πρόσωπα, µε εξαίρεση τον άλλο σύζυγο, 
βαρύνουν το φορολογούµενο, θα πρέπει να συνοικούν µε αυτόν. Η συνοίκηση 
λαµβάνεται µε την ευρεία έννοια του όρου. Έτσι, θεωρείται ότι τα πιο πάνω 
πρόσωπα συνοικούν µε το φορολογούµενο, αν ιδιαίτεροι λόγοι (σπουδές, 
ασθένεια κ.λπ.) έχουν επιβάλει την προσωρινή αποµάκρυνση τους από την 
κατοικία αυτού. 
Ακόµη, για να θεωρηθεί ότι τα πρόσωπα που αναφέρθηκαν πιο πάνω βαρύνουν το 
φορολογούµενο, δεν θα πρέπει να αποκτούν ετήσιο φορολογούµενο και 
απαλλασσόµενο εισόδηµα πάνω από 1.200 ευρώ ή πάνω από 2.500 ευρώ, αν 
παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω από διανοητική ή φυσική αναπηρία ή 
ψυχική πάθηση. 

Τα ποσά αυτά µε τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 3427/2005 
αυξήθηκαν από 1-1-2006 σε 2.900 ευρώ και 6.000 ευρώ αντιστοίχως. 
Στα όρια των εισοδηµάτων που αναφέρθηκαν πιο πάνω δεν λαµβάνονται 

υπόψη: 
• Το τεκµαρτό εισόδηµα από ιδιοκατοίκηση ή από την παραχώρηση της 
χρήσης ακινήτου χωρίς αντάλλαγµα σε πρόσωπα που είναι συγγενείς µε το 
φορολογούµενο ως το δεύτερο βαθµό εξ αίµατος. 

• Το εισόδηµα των ανήλικων παιδιών το οποίο προστίθεται στο εισόδηµα του 
γονέα που έχει το µεγαλύτερο ποσό εισοδήµατος ή του γονέα που έχει τη 
γονική µέριµνα. 

• Το εισόδηµα που καταβάλλεται στο ανήλικο παιδί λόγω διατροφής, το 
οποίο έχει επιδικαστεί µε δικαστική απόφαση ή έχει συµφωνηθεί µε συµ-
βολαιογραφικό έγγραφο. 

Η διοίκηση (έγγραφο Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών 1036441/ 
632/Α0012/ΠΟΛ.1099/2001) διευκρίνισε περαιτέρω ποια εισοδήµατα δεν 
λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό των ορίων εισοδήµατος που προβλέπει 
η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 7 (δηλαδή του εισοδήµατος των 1.200 ή 2.500 
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ευρώ ή των 2.900 ευρώ και 6.000 ευρώ από 1-1-2006). Τα εισοδήµατα αυτά 
είναι τα εξής: 
• Το τεκµαρτό εισόδηµα από ιδιοκατοίκηση κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας ή 
από την παραχώρηση της χρήσης ακινήτου χωρίς αντάλλαγµα, σε πρόσωπα 
που είναι συγγενείς µε αυτόν µέχρι το δεύτερο βαθµό συγγενείας εξ 
αίµατος, δηλαδή γονείς - παιδιά - εγγόνια - αδέλφια. 

• Τα χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται στο ανήλικο παιδί ως διατροφή µε βάση 
δικαστική απόφαση ή ύστερα από συµφωνία η οποία έχει καταρτιστεί µε 
συµβολαιογραφικό έγγραφο. 

• Τα εισοδήµατα των ανήλικων παιδιών που, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 5 του Κ.Φ.Ε., προστίθενται στα εισοδήµατα του γονέα. 
Παράδειγµα: Γονέας του φορολογούµενου αποκτά ετήσιο εισόδηµα από 
σύνταξη του Ο.Γ. Α. 1.000 ευρώ και επιπλέον τεκµαρτό εισόδηµα 1.750 ευρώ από 
δωρεάν παραχώρηση ακινήτου στον εγγονό του (παππούς - εγγονός, δεύτερος 
βαθµός συγγένειας εξ αίµατος), θεωρείται ότι βαρύνει το φορολογούµενο. 
 
Παράδειγµα: Ανήλικο παιδί που αποκτά ετήσιο εισόδηµα 3.230 ευρώ από 

περιουσιακό στοιχείο που περιήλθε σε αυτό από γονική παροχή της µητέρας 
υου, θεωρείται προστατευόµενο µέλος του φορολογούµενου καθόσον το 
εισόδηµα αυτό προστίθεται στο συνολικό εισόδηµα της µητέρας του. 

2.1 Υποβολή φορολογικής δήλωσης από προστατευόµενα 
πρόσωπα: Στις περιπτώσεις α' έως και ια' της παρ. 1 του άρθρου 61 του 
Κ.Φ.Ε. ορίζεται πότε τα φυσικά πρόσωπα έχουν υποχρέωση να υποβάλουν 
δήλωση φόρου εισοδήµατος, ανεξάρτητα αν υπόκεινται ή όχι σε φόρο. 
Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι ένα πρόσωπο µπορεί να έχει υπο-

χρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης και ταυτόχρονα να βαρύνει το 
φορολογούµενο εφόσον συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις 
παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε. 
Έτσι, αν υποτεθεί ότι άγαµος σπουδαστής ηλικίας κάτω των 25 ετών 

συγκεντρώνει και τις λοιπές Προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 7 του 
Κ.Φ.Ε. και ως εκ τούτου βαρύνει το φορολογούµενο, έχει υποχρέωση να 
υποβάλει φορολογική δήλωση αν αποκτά εισόδηµα από εκµίσθωση ακινήτου 700 
ευρώ, χωρίς εκ του λόγου αυτού να χάνει την ιδιότητα του προστατευµένου 
µέλους. Αν το εισόδηµα από την εκµίσθωση του ακινήτου υπερβαίνει ΤΟ ποσό 
των 1.200 ευρώ ή τα 2.900 ευρώ από 1-1-2006, τότε παύει να είναι 
προστατευόµενο µέλος. 
Ακόµη, αν υποτεθεί ότι ο πατέρας φορολογούµενου µε τον οποίο συνοικεί έχει 

αναπηρία 67% και πάνω και αποκτά εισόδηµα από σύνταξη του Ο.Γ.Α. 2.400 
ευρώ ετησίως και είναι µέλος εταιρείας περιορισµένης ευθύνης, τότε έχει 
υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης χωρίς να χάνει την ιδιότητα του 
προστατευµένου µέλους. 

3. Ποια πρόσωπα δεν βαρύνουν το φορολογούµενο: Σύµφωνα µε το 
τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε., δεν θεωρείται ότι 
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3αρύνουν το φορολογούµενο τα ανήλικα παιδιά, τα οποία αποκτούν εισόδηµα 
από εµπορικές ή γεωργικές επιχειρήσεις ή από την άσκηση ελευθέριου 
επαγγέλµατος, ανεξάρτητα από το ποσό του εισοδήµατος που αποκτούν από ας 
πηγές αυτές, εκτός αν τα εισοδήµατα αυτά ο ανήλικος τα αποκτά από περιουσία 
η οποία περιήλθε σε αυτόν λόγω κληρονοµιάς. 

 

 

Κεφάλαιο 12 

 
Έκπτωση δαπανών από το συνολικό εισόδηµα 

Γενικά: Όπως αναφέρθηκε στα προηγούµενα, το εισόδηµα του φορολο-
γούµενου - εισοδηµατία, µισθωτού, συνταξιούχου, εµποροβιοτέχνη ή ελεύ-
θερου επαγγελµατία- διακρίνεται σε ακαθάριστο, καθαρό και φορολογητέο. Το 
φορολογητέο εισόδηµα είναι το εισόδηµα που υπόκειται σε φόρο. Για να 
βρεθεί το φορολογητέο εισόδηµα, από το συνολικό καθαρό από όλες τις πηγές 
εισόδηµα αφαιρούνται ορισµένες δαπάνες, οι οποίες έχουν δοθεί σε 
φορολογούµενους µε αυξηµένες οικονοµικές υποχρεώσεις κοινωνικού χαρα-
κτήρα. Αν ο φορολογούµενος δεν έχει πραγµατοποιήσει κατά το έτος φορο-
λογίας του µία από τις δαπάνες που θα αναφερθούν πιο κάτω, το συνολικό 
καθαρό εισόδηµα του είναι και φορολογητέο εισόδηµα. 
Από 1-1-2003, µε τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 2 του Ν. 3091/2002, 

καταργήθηκε η έκπτωση από το εισόδηµα της δαπάνης που καταβάλλεται για 
κύρια κατοικία, της δαπάνης για κατοικία των παιδιών που προστατεύει ο 
φορολογούµενος τα οποία έχουν µισθώσει κατοικία στην πόλη που έχει την 
έδρα της η σχολή ή το σχολείο στο οποίο φοιτούν, η έκπτωση των εξόδων 
ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης, η έκπτωση της δαπάνης για παράδοση 
κατ' οίκον ιδιαίτερων µαθηµάτων την οποία καταβάλλει ο φορολογούµενος για 
τον ίδιο και τα παιδιά του, η έκπτωση από το συνολικό εισόδηµα των 
οικογενειακών δαπανών, καθώς και η έκπτωση των δαπανών για αγορά µεριδίων 
µετοχικών και µεικτών αµοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού. Οι δαπάνες αυτές, 
µε εξαίρεση τη δαπάνη για την αγορά µεριδίων µετοχικών και αµοιβαίων 
κεφαλαίων εσωτερικού, µετατράπηκαν σε µειώσεις του φόρου ως ένα ποσοστό 
αυτών. 
Από 1-1-2005 µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3296/2004 θεσπίστηκαν 

νέες εκπτώσεις δαπανών από το συνολικό εισόδηµα, ενώ επαναφέρθηκε η 
έκπτωση από το εισόδηµα της δαπάνης που καταβάλλεται για την αγορά 
µεριδίων µετοχικών και µικτών αµοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού. 
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Έτσι από 1-1-2005 αφαιρούνται από το συνολικό εισόδηµα οι ακόλουθες 
δαπάνες: 
• Τα ασφάλιστρα ζωής ή θανάτου, προσωπικών ατυχηµάτων και ασθένειας. 
• Οι εισφορές σε ταµεία ασφάλισης. 
• Οι δωρεές και οι χορηγίες. 
• Οι τόκοι στεγαστικών δανείων που έχουν χορηγηθεί για την αγορά πρώτης 
κατοικίας και το δάνειο έχει συναφθεί µέχρι 31-12-2002. 

• Έκπτωση δαπάνης 1.900 ευρώ χωρίς δικαιολογητικά. 
• Μέρος του ποσού του µισθώµατος που καταβάλλει ο φορολογούµενος για 
κύρια κατοικία δική του και της οικογένειας του εφόσον η ηλικία του είναι µέχρι 
σαράντα ετών και εγκαθίσταται ή µετακινείται εκτός των νοµών 
Θεσσαλονίκης και Αττικής. 

• Ποσοστό της δαπάνης που καταβλήθηκε από το φορολογούµενο για την 
αγορά µεριδίων µετοχικών και µικτών αµοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού. 

• Ποσοστό της δαπάνης για την αλλαγή εγκατάστασης χρήσης καυσίµου από 
πετρέλαιο σε φυσικό αέριο ή για νέα εγκατάσταση φυσικού αερίου. 

• Τα ασφάλιστρα ζωής ή θανάτου, προσωπικών ατυχηµάτων ή ασθένειας που 
καταβάλλονται από γονείς που βρίσκονται σε διάζευξη για τα παιδιά τους που 
δεν συνοικούν µαζί τους. Χ    ' 
Από 1-1-2005 καταργήθηκε εξάλλου η επιβολή φόρου 10% στο πάνω από 

2.950 ευρώ ποσό της δωρεάς ή χορηγίας σε κοινωφελή ιδρύµατα και σωµατεία, 
πολιτιστικά νοµικά πρόσωπα κλπ. Η φορολογία αυτή διατηρήθηκε µόνο για τις 
δωρεές σε αθλητικά σωµατεία. 

1. Ποιες δαπάνες αφαιρούνται από το συνολικό καθαρό εισόδηµα: 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις των περιπτώσεων α' έως και ζ' της παρ. 1 του 
άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε., όπως αυτές ισχύουν, µετά την αντικατάσταση και 
συµπλήρωση τους µε το Ν. 3091/2002, καθώς και µε το Ν. 3296/2004 από το 
συνολικό καθαρό εισόδηµα του φορολογούµενου αφαιρούνται οι ακόλουθες 
δαπάνες: 

1.1 Τα ασφάλιστρα ασφαλειών ζωής ή θανάτου, προσωπικών ατυχη-
µάτων και ασθένειας: Στη διάταξη της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 8 
ορίζεται ότι από το συνολικό εισόδηµα του φορολογούµενου αφαιρείται το ποσό 
της ετήσιας δαπάνης που έχει καταβάλει αυτός για ασφάλιστρα ζωής ή 
θανάτου, προσωπικών ατυχηµάτων και για ασφαλιστήρια ασθενείας για τον ίδιο, 
τη σύζυγο και τα παιδιά που τους βαρύνουν. 

Το ποσό των ασφαλίστρων που αφαιρείται από το εισόδηµα του φορολο-
γούµενου δεν µπορεί να υπερβεί το ποσοστό 10% του αφορολόγητου ποσού 
του πρώτου κλιµακίου της κλίµακας (α) της παρ. 1 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. 
που ισχύει για µισθωτό χωρίς παιδιά. ∆εν µπορεί, δηλαδή, να υπερβεί τα 
1.100 ευρώ (11.000 Χ 10%) για τη χρήση του 2005 και µετά. 
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1.1.1 Μερισµός της δαπάνης ασφαλίστρων µεταξύ των συζύγων: 
Σύµφωνα µε την πιο πάνω διάταξη, το ποσό της δαπάνης των ασφαλίστρων 
υπολογίζεται αθροιστικά για τους δύο συζύγους και µερίζεται µεταξύ αυτών 
ανάλογα µε το ύψος του εισοδήµατος καθενός που φορολογείται µε τις γενικές 
διατάξεις, όπως αυτό δηλώθηκε µε την αρχική δήλωση. 
Παράδειγµα: Ας υποτεθεί ότι φορολογούµενος απέκτησε κατά τη χρήση του 

2005 συνολικό καθαρό εισόδηµα 30.000 ευρώ και η σύζυγος του 20.000 ευρώ 
και ότι ο φορολογούµενος έχει καταβάλει για ασφάλιστρα ζωής 3.000 ευρώ. 
Από το συνολικό καθαρό εισόδηµα των δύο συζύγων θα αφαιρεθεί ποσό 

ασφαλίστρων 1.100 ευρώ, το οποίο θα µεριστεί ανάλογα µε το εισόδηµα κάθε 
συζύγου. ∆ηλαδή: 
• Έκπτωση του συζύγου: 1.100 Χ (30.000/50.000) = 660 ευρώ 
• Έκπτωση της συζύγου: 1.100 Χ (20.000/50.000) = 440 ευρώ 

 
1.1.2 Για την έκπτωση της δαπάνης ασφαλίστρων θα πρέπει να 

δηλωθεί αυτή µε την αρχική δήλωση: Σύµφωνα µε τη διάταξη της περί-
πτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 8, για να αναγνωριστεί για έκπτωση η δαπάνη των 
ασφαλίστρων, θα πρέπει αυτά να δηλωθούν µε την αρχική εµπρόθεσµη ή 
εκπρόθεσµη δήλωση. Αν τα ασφάλιστρα δηλωθούν µε συµπληρωµατική ή 
ανακλητική δήλωση, δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση. 
Ακόµη, στην ίδια διάταξη ορίζεται ότι για το µερισµό της δαπάνης των 

ασφαλίστρων µεταξύ των συζύγων ανάλογα µε το ύψος του εισοδήµατος 
καθενός, θα πρέπει τα εισοδήµατα αυτά να φορολογούνται µε τις γενικές διατάξεις 
και ακόµη να έχουν δηλωθεί µε την αρχική εµπρόθεσµη ή εκπρόθεσµη δήλωση. 
Αν τα εισοδήµατα δηλωθούν µε µεταγενέστερη συµπληρωµατική ή ανακλητική 
δήλωση, δεν λαµβάνονται υπόψη για το µερισµό της δαπάνης των 
ασφαλίστρων. 

 
1.1.3Αφαιρούνται από το συνολικό καθαρό εισόδηµα τα 

καταβληθέντα ασφάλιστρα: Στη διάταξη της περίπτωσης α' της παρ. 1 
ορίζεται ότι από το συνολικό καθαρό εισόδηµα αφαιρούνται τα ασφάλιστρα που 
έχει καταβάλει ο φορολογούµενος. Κατ' αντιδιαστολή θα πρέπει να δεχθούµε ότι 
δεν αφαιρούνται τα ασφάλιστρα που δεν έχουν καταβληθεί, αλλά οφείλονται. 

1.1.4Αφαιρούνται και τα ασφάλιστρα ζωής που έχουν καταβληθεί 
σε 
ασφαλιστική εταιρεία του εξωτερικού: Στη διάταξη της περίπτωσης α' της 
παρ. 1 του άρθρου 8 δεν ορίζεται ρητά αν από το συνολικό καθαρό εισόδηµα 
αφαιρούνται µόνο τα ασφάλιστρα που έχουν καταβληθεί σε ασφαλιστική 
εταιρεία που έχει την έδρα της στην Ελλάδα. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να 
δεχθούµε ότι αφαιρούνται και τα ασφάλιστρα που έχουν καταβληθεί σε 
ασφαλιστική εταιρεία που έχει την έδρα της σε χώρα της αλλοδαπής. 
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Για το θέµα αυτό η διοίκηση δέχθηκε (έγγραφο Υπουργείου Οικονοµίας και 
Οικονοµικών 1049294/ΠΟΛ. 1173/2000) ότι η δαπάνη που καταβάλλεται σε 
ασφαλιστική εταιρεία που έχει την έδρα της στο εξωτερικό, για ασφάλιστρα 
ζωής ή θανάτου, προσωπικών ατυχηµάτων και ασθενείας, αφαιρείται από το 
συνολικό καθαρό εισόδηµα του φορολογούµενου που κατοικεί στην Ελλάδα µε 
τις ίδιες προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόµος για τα ασφάλιστρα που 
καταβάλλονται σε ασφαλιστική εταιρεία που βρίσκεται στην Ελλάδα. 

 
1.1.5 Έκπτωση ασφαλίστρων που καταβάλλονται από διαζευγµένους 

γονείς για τα παιδιά τους, έστω και αν δεν συνοικούν µε αυτά: Απαραίτητη 
προϋπόθεση για να θεωρηθεί ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 7 
του Κ.Φ.Ε. βαρύνουν το φορολογούµενο είναι η συνοίκηση του µε αυτά. Με τη 
διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3296/2004 προστέθηκε στην περί-
πτωση α' της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. δεύτερο εδάφιο µε τη διάταξη 
του οποίου θεσπίζεται εξαίρεση από τον πιο πάνω γενικό κανόνα. 

 
Σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή, από το συνολικό εισόδηµα αφαιρείται από 1-1-

2005 το συνολικό ποσό της δαπάνης ασφαλίστρων ζωής ή θανάτου, προ-
σωπικών ατυχηµάτων ή ασθένειας που καταβάλλεται από διαζευγµένους 
γονείς για τα παιδιά τους όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε., έστω και 
αν δεν συνοικούν µε αυτά. 

 
Το ποσό ασφαλίστρων που αφαιρείται από το συνολικό εισόδηµα δεν 

µπορεί να υπερβεί το 10% του αφορολόγητου ποσού του πρώτου κλιµακίου της 
κλίµακας (α) που ισχύει από 1-1-2005 για µισθωτούς και συνταξιούχους  
χωρίς παιδιά, δηλαδή το ποσό των 1.100 ευρώ. Το ποσό αυτό θα αφαιρεθεί στο 
σύνολο του από το εισόδηµα του γονέα που καταβάλλει τα ασφάλιστρα, διότι είναι 
αυτονόητο ότι στην περίπτωση αυτή δεν γεννάται θέµα µερισµού του. 

Αν ο διαζευγµένος γονέας που καταβάλλει ασφάλιστρα ζωής ή θανάτου κ.λπ. 
για τα ανήλικα παιδιά του µε τα οποία δεν συγκατοικεί καταβάλλει και 
ασφάλιστρα για τον ίδιο, τότε τα δύο ποσά ασφαλίστρων αθροίζονται και η 
συνολική έκπτωση από το εισόδηµα δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό των 1.100 
ευρώ για τη χρήση του 2005 και µετά. 

1.1.6 ∆ικαιολογητικά για την έκπτωση των ασφαλίστρων: Σύµφωνα 
µε τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 6 της 1017701 /306/Α0012/ΠΟΛ. 
1040/2001 υπουργικής απόφασης, για την απόδειξη της καταβολής του 
ποσού των ασφαλίστρων µε βάση τις οικείες ασφαλιστικές συµβάσεις, απαιτείται 
απόδειξη είσπραξης του ποσού των ασφαλίστρων ή σχετική βεβαίωση από τις 
οποίες προκύπτει το είδος της ασφαλιστικής κάλυψης και το καθαρό ποσό των 
ασφαλίστρων που έχει καταβληθεί, χωριστά από τυχόν οποιαδήποτε άλλη 
σχετική επιβάρυνση του ασφαλισµένου. 
Στην απόδειξη είσπραξης ή^ στη βεβαίωση θα πρέπει ακόµη να αναγράφονται 

τα στοιχεία του συµβαλλόµενου και των προσώπων που ασφαλίζονται. 
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1.2 Οι εισφορές σε ταµεία ασφάλισης: Στη διάταξη της περίπτωσης β' 
της παρ. 1 του άρθρου 8 ορίζεται ότι από το συνολικό καθαρό εισόδηµα αφαι-
ρείται το συνολικό ποσό των εισφορών που έχουν καταβληθεί από το φορο-
λογούµενο σε ταµεία ασφάλισης του, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρε-
ωτική από το νόµο, καθώς και το ποσό των εισφορών που έχει καταβληθεί στις 
περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισης σε ταµεία που έχουν συσταθεί µε νόµο. 
Από το συνολικό καθαρό εισόδηµα αφαιρείται όλο το ποσό των εισφορών που 
έχουν καταβληθεί. 
Έτσι, αν υποτεθεί ότι ελεύθερος επαγγελµατίας έχει καταβάλει ετήσιο 

ποσό εισφοράς στο ΤΕΒΕ 3.000 ευρώ, το ποσό αυτό θα αφαιρεθεί στο σύνολο 
του από το συνολικό καθαρό εισόδηµα του. Ακόµη, αν υποτεθεί ότι έµπορος έχει 
καταβάλει στο Ταµείο Εµπόρων ποσό ετήσιας εισφοράς 1.500 ευρώ και η 
σύζυγος του, µισθωτός του ∆ηµοσίου, ποσό 2.000 ευρώ για την εξαγορά 
προϋπηρεσίας, ο κάθε σύζυγος θα αφαιρέσει από το συνολικό καθαρό εισόδηµα 
ολόκληρο το ποσό της εισφοράς που έχει καταβάλει. 

 
 
Η δαπάνη για την ασφάλιση, υποχρεωτική ή προαιρετική, είναι προσωπική 

δαπάνη και συνεπώς αφαιρείται από το εισόδηµα του φορολογούµενου µόνον 
εφόσον αφορά τον ίδιο και όχι και στην περίπτωση που αυτή έχει καταβληθεί 
για προστατευόµενο µέλος. 

 
1.2.1Οι εισφορές σε ταµεία ασφάλισης αφαιρούνται από το συνο-

λικό εισόδηµα: Ρητά ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 8 ότι οι ασφαλιστικές 
εισφορές σε ταµεία ασφάλισης αφαιρούνται από το συνολικό καθαρό εισόδηµα. 
Συνεπώς, αν οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν καταβληθεί από επιτηδευµατίες 
σε ταµεία ασφάλισης τους (ΤΕΒΕ, Ταµείο Εµπόρων, ΤΣΑΥ κ.λπ.), 
αυτές δεν αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδα τους, ούτε η έκπτωση τους από 
το συνολικό καθαρό εισόδηµα τελεί υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό 
εισόδηµα τους έχει προκύψει από ειλικρινή βιβλία. 
 

1.2.2∆ιάφορες περιπτώσεις ασφαλιστικών εισφορών που 
αφαιρούνται από το συνολικό καθαρό εισόδηµα: Το Υπουργείο 
Οικονοµίας και 
Οικονοµικών, µε την υπ' αριθ. 1018050/189/Α0012/ΠΟΛ. 1042/1993 εγκύ-
κλιο, διευκρίνισε ότι στην έννοια των ασφαλιστικών εισφορών που αφαι-
ρούνται από το συνολικό εισόδηµα υπάγονται και τα ποσά που ο φορολο-
γούµενος (µισθωτός, συνταξιούχος ή αυτοαπασχολούµενος) έχει καταβάλει 
σε Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης αρµοδιότητας του Υπουργείου Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων για την αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας 
(πολιτική,στρατιωτική κ.λπ.) ως χρόνου ασφάλισης για τη λήψη σύνταξης ή 
για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης. 
Οι εισφορές αυτές, σύµφωνα µε την πιο πάνω εγκύκλιο, αφαιρούνται από το 

συνολικό καθαρό εισόδηµα ανεξαρτήτως του έτους στο οποίο ανάγονται. Το 
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ποσό που αφαιρείται είναι αυτό που έχει καταβάλει ο φορολογούµενος. Έτσι, 
αν ο φορολογούµενος δικαιούται έκπτωσης λόγω της εφάπαξ καταβολής του 
συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών, από το συνολικό του εισόδηµα θα 
αφαιρεθεί το ποσό που πράγµατι κατέβαλε µετά την έκπτωση. 
Με την ίδια πιο πάνω εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών 
έχει διευκρινιστεί ότι από το συνολικό εισόδηµα αφαιρούνται και οι 
ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλουν οι ξεναγοί στο ταµείο ασφάλισης τους, 
εφόσον οι εισφορές αυτές έχουν επιβληθεί µε νόµο. Ακόµη, αφαιρούνται οι 
εισφορές που παρακρατούν υποχρεωτικά, σύµφωνα µε το νόµο, τα πρακτορεία 
εφηµερίδων και περιοδικών από την αµοιβή των εφηµεριδο πωλών Αθήνας, 
Πειραιά και περιχώρων για το Ταµείο Συντάξεων Εφηµεριδοπωλών και 
Υπαλλήλων Πρακτορείων και για τους Ειδικούς Λογαριασµούς Υγιεινής, 
Περίθαλψης και Πρόνοιας που έχουν συσταθεί σε αυτό. Η έκπτωση των 
εισφορών αυτών γίνεται εφόσον τα ποσά τους δεν έχουν εκπέσει σαν δαπάνη 
από την ακαθάριστη αµοιβή των εφηµεριδοπωλών. 

1.2.3 Ασφαλιστικές εισφορές για την εξαγορά προϋπηρεσίας: Από 
το συνολικό καθαρό εισόδηµα του φορολογούµενου αφαιρούνται όχι µόνο οι 
τακτικές ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες καταβάλλονται υποχρεωτικά στα 
ταµεία ασφάλισης, αλλά και οι εισφορές που καταβάλλονται εφάπαξ ή 
περιοδικά (µε δόσεις) για την εξαγορά χρόνου υπηρεσίας ή για την αναγνώριση 
χρόνου ασφάλισης, εφόσον οι εισφορές αυτές είναι υποχρεωτικές για τη 
λήψη σύνταξης ή για την αύξηση του ποσού αυτής. 
Σύµφωνα µε ότι έχει δεχθεί η διοίκηση (έγγραφο Υπουργείου Οικονοµίας 

και Οικονοµικών 1005775/1989), οι εισφορές αυτές αφαιρούνται από το 
συνολικό καθαρό εισόδηµα του φορολογούµενου, ανεξάρτητα αν καταβάλλονται 
από αυτόν απευθείας στο ταµείο ασφάλισης ή παρακρατούνται από τον 
εργοδότη του και αποδίδονται στο ασφαλιστικό ταµείο. Το ίδιο ισχύει και στην 
περίπτωση που οι εισφορές για την εξαγορά προϋπηρεσίας ή για την 
αναγνώριση χρόνου ασφάλισης παρακρατούνται από τα ταµεία ασφάλισης κατά 
την καταβολή της σύνταξης. 

1.2.4 Ασφαλιστικές εισφορές αλλοδαπών που κατοικούν στην Ελλάδα: 
Η διοίκηση έχει δεχθεί (εγκύκλιος Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών 
1018050/189/Α0012/ΠΟΛ. 1042/1993) ότι από το συνολικό καθαρό εισόδηµα 
αλλοδαπού κάτοικου Ελλάδος, ο οποίος απέκτησε εισοδήµατα από πηγή που 
βρίσκεται στην Ελλάδα, αφαιρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές τις οποίες 
αυτός κατέβαλε σε αλλοδαπό οργανισµό κοινωνικής ασφάλισης,  Η καταβολή 
των εισφορών αυτών είναι υποχρεωτική, σύµφωνα µε το 
δίκαιο της αλλοδαπής χώρας στην οποία έχει την έδρα του ο οργανισµός 
κοινωνικής ασφάλισης. 
• Το ποσό των εισφορών αυτών δεν έχει αφαιρεθεί από το εισόδηµα του 
φορολογούµενου κατά τον προσδιορισµό του φορολογητέου εισοδήµατος το 
οποίο τυχόν απέκτησε στην αλλοδαπή. 
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Σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 8, όσοι κατοικούν στην 
αλλοδαπή και αποκτούν εισόδηµα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα δεν 
δικαιούνται των εκπτώσεων του αρυρου ο. Λυνεπως, για την έκπτωση των 
δαπανών που αναφέρονται στο άρθρο αυτό και των ασφαλιστικών εισφορών, έχει 
σηµασία ο τόπος κατοικίας του αλλοδαπού. 

1.2.5 ∆ικαιολογητικά για την έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών: 
Για την απόδειξη της καταβολής του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών σε 
ταµεία ασφάλισης του φορολογούµενου απαιτείται βεβαίωση ή απόδειξη του 
ασφαλιστικού φορέα από τις οποίες προκύπτει το ποσό των ασφαλιστικών 
εισφορών που η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόµο, καθώς και το 
ποσό των εισφορών που έχουν καταβληθεί στις περιπτώσεις προαιρετικής 
ασφάλισης σε ταµεία που έχουν συσταθεί µε νόµο. Στη βεβαίωση ή την από-
δειξη που χορηγεί το ασφαλιστικό ταµείο θα πρέπει να γράφεται χωριστά το 
ποσό των ασφαλιστικών εισφορών από τυχόν άλλα ποσά που έχει καταβάλει ο 
ασφαλισµένος (π.χ. για εκπρόθεσµη καταβολή των εισφορών). 

1.3 Έκπτωση µέρους του µισθώµατος που καταβάλλεται για κύρια 
κατοικία εκτός των νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης: Με τη διάταξη της παρ. 2 
του άρθρου 2 του Ν. 3296/2004, προστέθηκε στην παρ. 1 του άρθρου 8 του 
Κ.Φ.Ε. περίπτωση γ', σύµφωνα µε την οποία από το συνολικό εισόδηµα του 
φορολογούµενου, αφαιρείται το ποσό του µισθώµατος που καταβάλλει αυτός για 
κύρια κατοικία δική του και της οικογένειας του, εφόσον η ηλικία του είναι µέχρι 
σαράντα ετών και εγκαθίσταται ή µετακινείται εκτός των νοµών Αττικής και 
Θεσσαλονίκης. Η πιο πάνω έκπτωση παρέχεται για τα πέντε πρώτα έτη 
εγκατάστασης του φορολογούµενου. 
Η ίδια έκπτωση παρέχεται και σε υπάλληλο που µετατίθεται, για τη 

µίσθωση κύριας κατοικίας στον τόπο που εγκαθίσταται, εφόσον εκµισθώνει 
ιδιόκτητη κατοικία του σε άλλο τόπο. 
Το ποσό του µισθώµατος που αφαιρείται από το συνολικό εισόδηµα δεν 

µπορεί να υπερβεί τα 300 ευρώ µηνιαίως. ∆ηλαδή συνολική έκπτωση από το 
εισόδηµα µέχρι 3.600 ευρώ. Η έκπτωση αυτή ισχύει σύµφωνα µε τη διάταξη της 
περίπτωσης α' του άρθρου 32 του Ν. 3296/2004 για δαπάνες που πραγ-
µατοποιούνται από 1-1-2005. ∆εν δικαιούνται την πιο πάνω έκπτωση όσοι 
παίρνουν στεγαστικό επίδοµα. 
Σύµφωνα µε την υπ'αριθ. 1012212/10171/Β0012/ΠΟΛ. 1016/2005 ερµη-
νευτική διαταγή του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, µε την πιο 
πάνω διάταξη του Ν. 3296/2004, θεσπίζεται αφαίρεση από το συνολικό εισόδηµα 
του φορολογούµενου του ποσού που καταβάλλει αυτός ετησίως για µίσθωση 
κύριας κατοικίας του ίδιου και της οικογένειας του, στις εξής περιπτώσεις: 
•Όταν ο φορολογούµενος εγκαθίσταται στην Περιφέρεια, δηλαδή εκτός των 
νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης, είτε αυτός προέρχεται από τον τόπο στον 
οποίο εγκαθίσταται (ντόπιος) είτε µετακινείται από άλλον τόπο τής 
Περιφέρειας είτε από τους νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, το οσό του 
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ενοικίου που καταβάλλει ετησίως για µίσθωση κύριας κατοικίας τον τόπο που 
εγκαθίσταται αφαιρείται από το εισόδηµα του. ∆ικαίωµα 
αφαίρεσης του ενοικίου αυτού έχει για τα πέντε πρώτα χρόνια της εγκα-
τάστασης του στην Περιφέρεια. Προϋπόθεση για τη διενέργεια αυτής της 
έκπτωσης είναι ο φορολογούµενος που έχει συνάψει τη µίσθωση, να έχει 
ηλικία µέχρι 40 ετών. Ο µισθωτής µπορεί να είναι ή ο σύζυγος ή η σύζυγος  και 
οι δύο. Σε περίπτωση που οι σύζυγοι µισθώνουν από κοινού την κατοικία, 
αρκεί ο ένας από τους δύο να είναι ηλικίας µέχρι 40 ετών. 
•Όταν οι υπάλληλοι (δηµόσιοι και ιδιωτικοί), δηλαδή όσοι παρέχουν υπηρεσίες 

µε σχέση µίσθωσης εργασίας, µετατίθενται σε άλλο τόπο από αυτόν όπου 
έχουν ιδιόκτητη κατοικία, την οποία εκµισθώνουν, έχουν δικαιώµατα 
αφαίρεσης από το εισόδηµα τους του ποσού του µισθώµατος ου καταβάλλουν 
ετησίως για µίσθωση κύριας κατοικίας στον τόπο όπου µετατίθενται. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διενέργεια της έκπτωσης αυτής της δαπάνης 
είναι να αποκτούν και να δηλώνουν εισόδηµα από την εκµίσθωση της ιδιόκτητης 
κατοικίας τους που βρίσκεται σε άλλο τόπο. 
Από αυτή τη δαπάνη και στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις αναγνωρίζεται για 
ποσό ενοικίου µέχρι 300 ευρώ µηνιαίως, δηλαδή µέχρι 3.600 ευρώ το έτος. 
Όσοι παίρνουν στεγαστικό επίδοµα, ανεξάρτητα από το ύψος ίου, δεν 
δικαιούνται την έκπτωση αυτή. 

1.4 Οι δωρεές και οι χορηγίες: Στις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παρ. 
10του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε., όπως αυτές ισχύουν µετά την αντικατάσταση τους 
µε το Ν. 3091/2002, ορίζεται ότι από το συνολικό εισόδηµα του φορολογούµενου 
αφαιρούνται τα ποσά των δωρεών και χορηγιών τα οποία αυτός έχει καταβάλει στο 
∆ηµόσιο, στους Ο. Τ. Α., σε κοινωφελή ιδρύµατα, σε σωµατεία µη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σε αθλητικά σωµατεία κ.λπ. Τα ποσά των δωρεών 
και χορηγιών αφαιρούνται από το συνολικό εισόδηµα µε ορισµένες 
προϋποθέσεις, οι οποίες αναφέρονται ρητά στη σχετική διάταξη. .  Έτσι, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παρ. 1 του άρθρου 8, από το 
συνολικό εισόδηµα του φορολογούµενου αφαιρούνται: 

 
1.4.1 Οι δωρεές στο ∆ηµόσιο, τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοί-

κησης, τους Ιερούς Ναούς κ.λπ.: Σύµφωνα µε τη διάταξη του πρώτου εδα-
φίου της περίπτωσης δ' της παρ. 1 του άρθρου 8, όπως η διάταξη αυτή ισχύει 
από 1-1-2003, µετά την αντικατάσταση της µε την παρ. 10 του άρθρου 2 του Ν. 
3091/2002, από το συνολικό εισόδηµα του φορολογούµενου αφαιρούνται τα 
ποσά που έχουν καταβληθεί από αυτόν λόγω δωρεάς στο ∆ηµόσιο, στους 
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στους ιερούς ναούς, στις ιερές µονές του 
Αγίου Όρους, στο Οικουµενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, στο 
Πατριαρχείο Αλεξάνδρειας και Ιεροσολύµων, στην Ιερά Μονή Σινά, στα ηµεδαπά 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, στα κρατικά και δηµοτικά νοσηλευτικά 
ιδρύµατα και νοσοκοµεία που είναι νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και 
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επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισµό, καθώς και στο Ταµείο 
Αρχαιολογικών Πόρων. 

Με τη διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 2 του Ν. 3091/2002 καταργήθηκε 
από 1-1-2003 η έκπτωση από το συνολικό εισόδηµα της αξίας των ακινήτων 
που µεταβιβάζονται λόγω δωρεάς στους παραπάνω φορείς. 
Σύµφωνα µε τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης δ' της παρ. 

1 του άρθρου 8, το οποίο προστέθηκε µε την παρ. 11 του άρθρου 2 του Ν. 
3091/2002 και ισχύει από 1-1-2003, για να αφαιρεθούν από το συνολικό 
εισόδηµα τα ποσά των δωρεών προς τους πιο πάνω φορείς, πρέπει να υπερ-
βαίνουν συνολικά τα 100 ευρώ. 
Για την απόδειξη της καταβολής της δωρεάς και την έκπτωση αυτής από το 
συνολικό καθαρό εισόδηµα του δωρητή απαιτείται η έκδοση διπλότυπης 
απόδειξης ή γραµµάτιου είσπραξης της δωρεάς που εκδίδονται από το νόµιµο 
εκπρόσωπο του δωρεοδόχου, και ακόµη βεβαίωση ή αντίγραφο της πράξης του 
νόµιµου εκπροσώπου του δωρεοδόχου από τα οποία να προκύπτουν η 
αποδοχής της δωρεάς και η καταχώριση του ποσού αυτής στα επίσηµα βιβλία 
του δωρεοδόχου. Το Σ.τ.Ε. έκρινε (1736/2001) ότι για την απόδειξη της 
καταβολής των χρηµατικών ποσών που δωρίζονται σε δήµο ή κοινότητα πρέπει 
απαραιτήτως, µεταξύ των άλλων, η αρµόδια υπηρεσία του δήµου ή της 
κοινότητας να έχει εκδώσει διπλότυπη απόδειξη ή γραµµάτιο είσπραξης του 
ποσού της δωρεάς. Η υποχρέωση για την έκδοση των στοιχείων αυτών δεν 
αίρεται, εάν σε ορισµένους δήµους ή κοινότητες υπέρ των οποίων γίνεται η 
δωρεά δεν λειτουργεί ειδική ταµειακή υπηρεσία. Στις περιπτώσεις αυτές η 
ταµειακή υπηρεσία διεξάγεται από τα Ταµεία Παρακαταθηκών και ∆ανείων που 
υπάρχουν στα δηµόσια ταµεία, δηλαδή στις ∆.Ο.Υ., και τα οποία γραφεία είναι 
υποχρεωµένα να εκδίδουν τα πιο πάνω στοιχεία. 

1.4.2 Η αξία των ιατρικών µηχανηµάτων και ασθενοφόρων αυτοκι-
νήτων: Στη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 8 ορίζεται 
ότι από το συνολικό εισόδηµα του φορολογούµενου αφαιρείται η αξία των 
ιατρικών µηχανηµάτων και των ασθενοφόρων αυτοκινήτων που µεταβιβάζονται 
λόγω δωρεάς στα κρατικά και δηµοτικά νοσηλευτικά ιδρύµατα και τα 
νοσοκοµεία που αποτελούν νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορη-
γούνται από τον κρατικό προϋπολογισµό. Για την αναγνώριση της έκπτωσης της 
περίπτωσης αυτής απαιτείται: 
• Βεβαίωση του δωρεοδόχου ότι έγινε αποδεκτή η δωρεά. 
• Αντίγραφο του πρωτοκόλλου παράδοσης - παραλαβής. 
Ως αξία των ιατρικών µηχανηµάτων και των ασθενοφόρων αυτοκινήτων 

λαµβάνεται, στην περίπτωση αγοράς και άµεσης παράδοσης αυτών, η αξία που 
αναγράφεται στο νόµιµο στοιχείο που προβλέπεται από τον Κ.Β.Σ. Στην 
περίπτωση που ο δωρητής κατείχε από πριν τα δωρηθέντα ιατρικά µηχανήµατα 
και ασθενοφόρα αυτοκίνητα, η αξία τους προσδιορίζεται από τον προϊστάµενο της 
αρµόδιας ∆.Ο. Υ. 

1.4.3 Οι δωρεές σε κοινωφελή ιδρύµατα, σωµατεία µη κερδοσκο-
πικού χαρακτήρα, ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου 
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κ.λπ.: Από το συνολικό εισόδηµα του φορολογούµενου αφαιρούνται τα 
χρηµατικά ποσά που έχει καταβάλει αυτός λόγω δωρεάς σε κοινωφελή ιδρύµατα, 
σωµατεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης 
και χορηγούν υποτροφίες, σε ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που 
νόµιµα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς 
σκοπούς, σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς που διέπονται από το Ν. 
1514/1985, καθώς και σε ερευνητικά κέντρα που αποτελούν ηµεδαπά νοµικά 
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

 
Σύµφωνα µε τα πιο πάνω, από το συνολικό εισόδηµα του φορολογούµενου 

αφαιρούνται οι δωρεές σε χρήµα που έχουν γίνει σε: 
* Κοινωφελή ιδρύµατα: Ίδρυµα κατά τον Αστικό Κώδικα (άρθρο108) 

είναι περιουσία που ορίστηκε για να εξυπηρετηθεί ορισµένος σκοπός. Το ίδρυµα 
αποκτά νοµική προσωπικότητα µε διάταγµα που εγκρίνει τη σύσταση του. 
Κοινωφελή είναι τα ιδρύµατα των οποίων η σύσταση και η λειτουργία διέπονται 
από τις διατάξεις του Α.Ν. 2039/1939. Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 1 του 
νόµου αυτού, κοινωφελής σκοπός κατά την έννοια του παρόντος είναι, κατ' 
αντίθεση προς τον ιδιωτικό, κάθε κρατικός, θρησκευτικός, φιλανθρωπικός εν 
γένει δε επωφελής στο κοινό, εν όλω ή εν µέρει, σκοπός. 

Κοινωφελής σκοπός είναι και αυτός που αποβλέπει στην προαγωγή 
κλάδου της επιστήµης, εφόσον µε την προαγωγή της επιστήµης ωφελείται το 
κοινωνικό σύνολο (Σ.τ.Ε. 1875/1982). 
Όπως εξάλλου έχουν κρίνει τα δικαστήρια (Σ.τ.Ε. 3099-3100/1981), για την 

έκπτωση της δωρεάς από το συνολικό εισόδηµα, θα πρέπει η δωρεά να γίνεται 
σε ίδρυµα το οποίο όχι µόνο επιδιώκει σκοπούς κοινωφελείς, αλλά 
πραγµατοποιεί αυτούς τους σκοπούς. Το ζήτηµα είναι πραγµατικό και κρίνεται 
από τη φορολογική αρχή και τα δικαστήρια. 

Το ποσό της δωρεάς αναγνωρίζεται προς έκπτωση όχι µόνο όταν κατα-
βάλλεται προς τα νοµίµως υφιστάµενα κοινωφελή ιδρύµατα, αλλά και όταν 
διατίθεται προς το σκοπό ιδρύσεως και λειτουργίας κοινωφελούς ιδρύµατος, 
καθόσον σκοπός των σχετικών διατάξεων είναι η ενθάρρυνση εκδήλωσης της 
κοινωνικής και φιλανθρωπικής δράσης. 

* Σ ω µ α τ ε ί α  π ο υ  π α ρ έ χ ο υ ν  υ π η ρ ε σ ί ε ς  ε κ π α ί δ ε υ σ η ς  και 
χορηγούν υποτροφίες: Σύµφωνα µε τον Αστικό Κώδικα (άρθρο 78), 
σωµατείο είναι ένωση προσώπων που επιδιώκει µη κερδοσκοπικό σκοπό και 
αποκτά νοµική προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό δηµόσιο βιβλίο που 
τηρείται στο πρωτοδικείο της έδρας του. Για να συσταθεί σωµατείο 
χρειάζονται είκοσι τουλάχιστον πρόσωπα. 

 
Σύµφωνα µε τη διάταξη του τέταρτου εδαφίου της περίπτωσης δ' της παρ. 1 

του άρθρου 8, από το συνολικό καθαρό εισόδηµα αφαιρούνται µόνον οι δωρεές 
που γίνονται σε σωµατεία τα οποία παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και 
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χορηγούν υποτροφίες. Οι δύο αυτές προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν 
σωρευτικά. 

 
 

* Ν ο µ ι κ ά  π ρ ό σωπ α  δ η µ ο σ ί ο υ  δ ι κ α ί ο υ :  Σύµφωνα µε τη διάταξη 
του άρθρου 61 Α.Κ., νοµικό πρόσωπο γενικά είναι ένωση προσώπων για την 
επιδίωξη ορισµένου σκοπού, καθώς επίσης και σύνολο περιουσίας που έχει 
ταχθεί στην εξυπηρέτηση ορισµένου σκοπού. Αποκτούν νοµική προσωπικότητα 
αν τηρηθούν οι όροι που αναγράφει ο νόµος. 
Τα νοµικά πρόσωπα διακρίνονται σε δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου. 

∆ηµιουργικός της υπόστασης του Ν.Π.∆.∆. είναι, κατά τη γενική αρχή του 
δηµοσίου δικαίου, ο νόµος ή η µε εξουσιοδότηση αυτού διοικητική πράξη για την 
επιτέλεση κρατικής λειτουργίας ή υπηρεσίας και του Ν.Π.Ι.∆. δηµιουργική της 
υπόστασης του είναι η βούληση των συµβαλλοµένων µε την τήρηση των 
διατυπώσεων που ορίζει ο νόµος. Στην κατηγορία των Ν.Π.Ι.∆. υπάγονται και οι 
δηµόσιες επιχειρήσεις οι οποίες ιδρύονται, όπως τα Ν.Π.∆.∆., από το κράτος ή 
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή από ένα άλλο Ν.Π.∆.∆. ή από άλλο από το 
κράτος ελεγχόµενο νοµικό πρόσωπο ή εξαγοράζονται ή ελέγχονται από αυτά και 
παράγουν ορισµένα κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες, σύµφωνα µε τους κανόνες 
της ιδιωτικής οικονοµίας και του ιδιωτικού δικαίου, αλλά υπό την κρατική εποπτεία, 
όπως π.χ. η ∆ΕΗ, η ΚΕ∆, η ∆ΕΠ, ο ΟΤΕ, τα ΕΛΤΑ, η ΕΡΤ κ.λπ. (βλέπε: 
Αναλυτική ερµηνεία - Νοµολογία Αστικού ∆ικαίου Β. Βαθρακοκοίλη). 

Σύµφωνα µε ό,τι έχει δεχθεί η νοµολογία των δικαστηρίων και η επιστήµη, νοµικά 
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου είναι: η Ακαδηµία Αθηνών, η Ανώτατη Γεωπονική 
Σχολή, η Ανώτατη Εµπορική Σχολή (Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών), οι 
Αναγκαστικοί Συνεταιρισµοί, ο Αυτόνοµος Οικοδοµικός Οργανισµός Αξιωµατικών, 
το Άγιον Όρος, η Αποστολική ∆ιακονία, η Αρχιεπισκοπή Αθηνών, το Άρµα 
Θέσπιδος, ο Αυτόνοµος Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας, το Βαρβάκειο Ίδρυµα, τα 
Γραφεία Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας, τα Γηροκοµεία, η ∆ιεθνής Έκθεση 
Θεσσαλονίκης, οι ∆ικηγορικοί Σύλλογοι, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ο 
Ελληνικό Ινστιτούτο ∆ιεθνούς και Αλλοδαπού ∆ικαίου, το Εθνικό Θέατρο, η 
Ένωση Εµπορικών και Βιοµηχανικών Επιµελητηρίων, η Εκκλησία της Ελλάδος, 
η Εκκλησία Κρήτης, το Ναυτικό Επιµελητήριο, το Τεχνικό Επιµελητήριο, το 
Επιµελητήριο Εικαστικών Τεχνών, οι Ενορίες, οι Ενοριακοί Ναοί, η Επιτροπή 
Ατοµικής Ενέργειας, η Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων, η Εργατική Εστία, ο 
Εθνικός Οργανισµός Καπνού, οι Εθνικοί Παιδικοί Σταθµοί, οι Ισραηλιτικές 
Κοινότητες, οι Ιερές Μητροπόλεις, οι Ιερές Μονές, τα Νοσοκοµεία 
«Ιπποκράτειο», «Ευαγγελισµός», «Ελπίς», ΝΙΜΤΣ, το Μαιευτήριο 
«Αλεξάνδρα», οι Ναοί, το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο, ο ΟΑΕ∆, ο ΟΓΑ, ο 
ΟΑΠ, ο Ο∆ΕΑΠ, ο Οργανισµός Κρατικών Θεάτρων Ελλάδος, ο ΟΑΠ, ο ΟΛΘ, το 
Πανεπιστήµιο Αθηνών κ.λπ. (περισσότερα βλέπε: Αναλυτική Ερµηνεία - 
Νοµολογία Αστικού ∆ικαίου, Β. 
Βαθρακοκοίλη). 
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* Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ο ύ ς  κ α ι  τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ο ύ ς  φ ο ρ ε ί ς  π ο υ  
δ ι έ π ο ν τ α ι  α π ό  το Ν. 15 1 4 / 1 9 8  5: Στη διάταξη του τέταρτου εδαφίου 
της περίπτωσης δ' της παρ. 1 του άρθρου 8 ορίζεται ότι από το συνολικό εισόδηµα 
αφαιρούνται και οι δωρεές που γίνονται σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς 
που διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1514/1985 και τα ερευνητικά κέντρα που 
αποτελούν νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 
Σύµφωνα µε τις οδηγίες της διοίκησης (εγκύκλιος Υπουργείου Οικονοµίας και 
Οικονοµικών 1077160/1091/Β0012/ΠΟΛ. 1228/2002), µε τις οποίες ερµηνεύτηκαν 
οι διατάξεις του Ν. 2992/2002, οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς, µε βάση το 
άρθρο 25 του Ν. 1514/1985, συνιστώνται, ενοποιούνται, χωρίζονται, 
µεταφέρονται (ολικά ή µερικά) µετατρέπονται και καταργούνται µε προεδρικά 
διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και γνώµη του 
Ε.Σ.Ε.Τ. Μπορεί να έχουν οποιαδήποτε µορφή, δηλαδή να έχουν τη µορφή 
δηµόσιας υπηρεσίας, 
Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. 

Σύµφωνα µε την πιο πάνω εγκύκλιο, οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί 
φορείς του Ν. 1514/1985 διακρίνονται ως εξής: 
1. Εθνικά ερευνητικά κέντρα 
2. Ανεξάρτητα ερευνητικά wcmoma 
3. Ειδικά ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα 
4. Ακαδηµαϊκά ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα 
 

5. Ανεξάρτητα ακαδηµαϊκά ερευνητικά ινστιτούτα 
6. Κέντρα τεχνολογικής έρευνας 
7. Μεταπτυχιακά ινστιτούτα 
Τα ερευνητικά κέντρα που διέπονται από τής διατάξεις του Ν. 1514/1985, προκειµένου να 
αναγνωρίζονται οι δωρεές που γίνονται σε αυτά ως δαπάνες που αφαιρούνται από το 
συνολικό καθαρό εισόδηµα, θα πρέπει να είναι ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού 
δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και να έχουν κύριο σκοπό την επιστηµονική και 
τεχνολογική έρευνα, σε συνδυασµό µε την πειραµατική ανάπτυξη και επίδειξη, 
καθώς και τη διάδοση και εφαρµογή των αποτελεσµάτων της έρευνας µέσω της 
οικονοµικής εκµετάλλευσης των αποτελεσµάτων είτε από τα ίδια ή τους 
εργαζόµενους σε αυτά, είτε από τρίτους. 

1.4.4 ∆ωρεές σε αθλητικά σωµατεία: Στη διάταξη του τέταρτου εδαφίου 
της περίπτωσης δ' της παρ. 1 του άρθρου 8 ορίζεται ότι από το συνολικό εισό-
δηµα του φορολογούµενου αφαιρούνται οι δωρεές που γίνονται σε οποιοδήποτε 
αθλητικό σωµατείο που έχει αναγνωριστεί νόµιµα και είναι αναγνωρισµένο από 
τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, εφόσον οι δωρεές αυτές προορίζονται για την 
καλλιέργεια και ανάπτυξη των ερασιτεχνικών τους τµηµάτων. 
Τα χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται λόγω δωρεάς σε αθλητικά σωµατεία, 

λαµβάνονται υπόψη εφόσον έχουν κατατεθεί σε λογαριασµό τους στο Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα. Τα 
ποσά αυτών των δωρεών αφαιρούνται από το συνολικό καθαρό εισόδηµα 
εφόσον ο δωρητής µε την αρχική εµπρόθεσµη δήλωση του υποβάλει τα εξής 
δικαιολογητικά: 
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• Το πρωτότυπο του παραστατικοί) κατάθεσης του ποσού της δωρεάς. 
• Αντίγραφο πρακτικού του .'διοικητικού συµβουλίου περί αποδοχής της 
δωρεάς, θεωρηµένο από τον προϊστάµενο του γραφείου φυσικής αγωγής του 
νοµού της έδρας του σωµατείου. 

• Αντίγραφο της σελίδας του βιβλίου Ταµείου του σωµατείου, όπου έχει 
καταχωρισθεί το ποσό της δωρεάς θεωρηµένο από τον παραπάνω προϊ-
στάµενο του γραφείου φυσικής αγωγής. 
Το γραµµάτιο είσπραξης της τράπεζας που εκδίδεται µε την κατάθεση του 

ποσού της δωρεάς, πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του δωρητή, το ποσό της 
δωρεάς -αριθµητικώς και ολογράφως-, την ηµεροµηνία κατάθεσης και την 
υπογραφή του δωρητή. 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν µε την αρχική 

εµπρόθεσµη δήλωση του δωρητή. Αν υποβληθούν µε εκπρόθεσµη δήλωση ή 
µε συµπληρωµατική δήλωση, η δωρεά δεν αναγνωρίζεται για έκπτωση από το 
συνολικό καθαρό εισόδηµα. 
1.4.5 Παρακράτηση φόρου στις δωρεές σε αθλητικά σωµατεία: Με τη διάταξη 
της παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν. 3296/2004, από J-1-2005 καταργήθηκαν τα 
εδάφια δέκατο τρίτο µέχρι και δέκατο έβδοµο της περίπτωσης δ' της παρ. 1 του 
άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. και µετά το ένατο εδάφιο προστέθηκαν τέσσερα εδάφια, οι 
διατάξεις των οποίων ισχύουν από 1-1-2005. 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις των εδαφίων αυτών, αν τα χρηµατικά ποσά των δωρεών 

προς αθλητικά σωµατεία που εκπίπτουν υπερβαίνουν αθροιστικά, για κάθε 
δωρεοδόχο το ποσό των 2.950 ευρώ ετησίως, για να αφαιρεθούν από το συνολικό 
εισόδηµα του δωρητή οφείλεται φόρος µε συντελεστή 10% στο πάνω από 2.950 ευρώ 
ποσό της δωρεάς. 

Το ποσό του φόρου παρακρατείται από τον δωρητή και αποδίδεται από αυτόν σε 
οποιαδήποτε δηµόσια οικονοµική υπηρεσία µέχρι τη λήξη της προθεσµίας για την 
επίδοση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας του εισοδήµατος του. 
Το πρωτότυπο του παραστατικού καταβολής του φόρου υποβάλλεται µε την ετήσια 

δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του υπόχρεου. Ο φόρος αυτός δεν συµψηφίζεται µε 
το φόρο που προκύπτει από τυχόν φορολογική υποχρέωση του δωρεοδόχου, ούτε 
επιστρέφεται. 

1.4.6 Χορηγίες σε µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ηµεδαπά νοµικά πρό-
σωπα που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς: Στη διάταξη του πέµπτου 
εδαφίου της περίπτωσης δ' της παρ. 1 του άρθρου 8 ορίζεται ότι από το συνολικό 
καθαρό εισόδηµα του φορολογούµενου αφαιρούνται τα χρηµατικά ποσά που αυτός έχει 
καταβάλει λόγω χορηγίας προς τα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ηµεδαπά νοµικά 
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου τα οποία υπάρχουν νόµιµα ή συνιστώνται και επιδιώκουν 
πολιτιστικούς σκοπούς. Για να αφαιρεθεί από το συνολικό εισόδηµα η χορηγία, το ποσό 
αυτό δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσοστό 10% του φορολογούµενου εισοδήµατος 
του χορηγού. Αν υπερβαίνει το ποσοστό αυτό, το προς έκπτωση ποσό της χορηγίας 
περιορίζεται στο 10% του φορολογούµενου εισοδήµατος του χορηγού. 
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Χορηγία, κατά την έννοια της διάταξης, είναι η ανάληψη της χρηµατοδότησης µιας 
συγκεκριµένης πολιτιστικής δραστηριότητας, π.χ. η χρηµατοδότηση µιας µουσικής 
συναυλίας στο Μέγαρο Μουσικής. 

Σύµφωνα µε τη διάταξη, πολιτιστικοί σκοποί είναι ιδίως η καλλιέργεια, η 
προαγωγή και η διάδοση των γραµµάτων, της µουσικής, του χορού, του θεάτρου, του 
κινηµατογράφου, της ζωγραφικής, της γλυπτικής και των τεχνών γενικότερα, καθώς 
και η ίδρυση, η επέκταση και η συντήρηση των αναγνωρισµένων ιδιωτικών µουσείων 
(τέχνης, φυσικής ιστορίας, εθνολογικών και λαογραφικών µουσείων). 

 
 
Στην ίδια διάταξη ορίζεται ότι µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών 

Οικονοµικών και Πολιτισµού, µετά από έλεγχο του Υπουργείου Πολιτισµού, 
καθορίζονται τα νοµικά πρόσωπα που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς. Κατ' 
εξουσιοδότηση της διάταξης αυτής εκδόθηκαν οι υπ' αριθ. 
1088993/1252/Α0012/ΠΟΛ. 1234/1993, 1010634/ 146/Α0012/ΠΟΛ. 1023/ 
1999, 1107289/1728/Α0012/ΠΟΛ. 1265/2001 υπουργικές αποφάσεις, µε τις 
οποίες ορίστηκαν τα Ν.Π.Ι.∆. που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς. 
Σύµφωνα µε την υπ' αριθ. ΥΠ.Π.Ο./ΓΝΟΣ/43332/1990 κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού, για την ένταξη ενός Ν.Π.Ι.∆. στην 
κατηγορία εκείνων που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς, κατά την έννοια των 
διατάξεων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 5 του Ν. 1884/1990, γνωµοδοτεί επιτροπή η 
οποία αποτελείται από τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Πολιτισµού ως 
πρόεδρο, τον Γενικό ∆ιευθυντή Πολιτιστικής Ανάπτυξης και, αν αυτός απουσιάζει, 
από τον οριζόµενο µε απόφαση αναπληρωτή του, και µία προσωπικότητα από το 
χώρο των γραµµάτων ή των τεχνών ανάλογα µε το θέµα του εισηγητή. 
Για την ένταξη ή όχι των ενδιαφεροµένων Ν.Π.Ι.∆. στην κατηγορία εκείνων 

που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς, η επιτροπή λαµβάνει υπόψη της και 
αξιολογεί τα ακόλουθα στοιχεία: 
• Τον πολιτιστικό σκοπό, στην καλλιέργεια, προαγωγή ή διάδοση του οποίου 
αφορά η δραστηριότητα του νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου που 
υποβάλλει την αίτηση. 

• Το χρόνο πραγµατικής λειτουργίας του νοµικού προσώπου. Ειδικά για τα υπό 
ίδρυση ή νεοσυσταθέντα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, το κριτήριο αυτό 
αντικαθίσταται από τη σοβαρότητα ή τη βαρύτητα του επιδιωκόµενου 
σκοπού. 

• Τις εντός και εκτός της Ελλάδος δραστηριότητες των τριών τελευταίων ετών του 
νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου που υποβάλλει την αίτηση, καθώς και την 
απήχηση και αναγνώριση που έχουν οι δραστηριότητες αυτές. Ειδικά για τα 
υπό ίδρυση ή νεοσυσταθέντα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού 

δικαίου, το κριτήριο αυτό αντικαθίσταται από τη σοβαρότητα ή τη βαρύτητα του 
επιδιωκόµενου σκοπού. 
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• Τον προγραµµατισµό των πολιτιστικών δραστηριοτήτων για τα δύο επόµενα 
από την υποβολή της αίτησης έτη, µε κατά προσέγγιση προϋπολογισµό των 
εσόδων και των εξόδων. 

 

Ο καθορισµός των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν 
πολιτιστικούς σκοπούς ισχύει για δύο έτη από την έκδοση της σχετικής κοινής 
υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού. Με την πάροδο 
της διετίας απαιτείται νέος έλεγχος από το Υπουργείο Πολιτισµού. 

Με τις πιο κάτω υπουργικές αποφάσεις έχουν οριστεί τα Ν.Π.Ι.∆. που επιδιώκουν 
πολιτιστικούς σκοπούς: 

1. 1088993/1252/Α0012/ΠΟΛ. 1234/1993: 
Σας κοινοποιούµε για ενηµέρωση σας τις ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/43332/ 25-10-1990 
(ΦΕΚ Β' 679/26-10-1990), ΥΠΠΟ/∆ΙΠΕ/43598/1912/ 16-9-1992 (ΦΕΚ 
Β'616/12-10-92 - Φίλοι της Σχολής Καλών Τεχνών), ΥΠΠΟ/∆ΙΠΕ/29052/20-6-
1991 (ΦΕΚ Β' 481/2-7-1991 - Κέντρο Πολιτισµού «∆ηµήτρης Γληνός», Σύλλογος 
Φίλων Γενναδίου Βιβλιοθήκης, «Τέχνη» Μακεδόνικη Καλλιτεχνική Εταιρεία, 
Ίδρυµα «Νικ. Π. Γουλανδρή» - Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Οι φίλοι του 
Βυζαντινού Μουσείου Θεσσαλονίκης», «Πολιτιστικοί Ορίζοντες», Ταινιοθήκη της 
Ελλάδος (Αρχεία Ταινιών Ελλάδος), Ελληνική Εταιρεία Θεάτρου - Θεάτρου Τέχνης, 
Θέατρο «Αερόπλοιο»), ΥΠΠΟ/Γ∆ΠΑ/∆ΠΕ/26030/1067/ 5-5-1993 (ΦΕΚ Β' 389/28-
5-1993 - Σύλλογος Φίλων της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, Φίλοι της 
Φιλαρµονικής Ληξουρίου, Μουσική Εταιρεία Μακεδονίας, Ινστιτούτο Έρευνας, 
Μουσικής και Ακουστικής, Εργαστήρι Ανατολικής Μουσικής, Εταιρεία Ελληνικής 
Παιδείας και Έρευνας, Όµιλος Ενίσχυσης Πολιτιστικών ∆ραστηριοτήτων, Νέο 
Θέατρο Θεσσαλονίκης, «Ουτοπία», Πνευµατική και Καλλιτεχνική Εταιρεία ∆εσµοί 
Ε.Π.Ε., Οι Φίλοι της Ελληνικής Εταιρείας για τη ∆ιεθνή Επικοινωνία µέσω της 
Τέχνης», Εταιρεία Φίλων του ΑΜΦΙ-ΘΕΑΤΡΟΥ, Ίδρυµα Οικογενείας Νικολάου 
Ζαφειρίου Παπανικολάου - Συµβολαιογράφου Κοµοτηνής, Παληά Γραφική Πλάκα, 
Παγγορτυνιακή Ένωση) και ΥΠΠΟ/∆ΠΕ/11370/807/7-4-1993 (ΦΕΚ Β' 312/4-5-
1993 - Ένωση Κωνσταντινου πολιτών, Σωµατείο «Οι Φίλοι της Κρατικής 
Σχολής Ορχηστρικής Τέχνης», ∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρόδου, ∆ηµοτικό 
Περιφερειακό Θέατρο Ρούµελης, Σύλλογος «Οι Φίλοι της Μουσικής 
Θεσσαλονίκης») κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού, 
που αφορούν η πρώτη τον καθορισµό προϋποθέσεων και διαδικασίας ελέγχου 
Ν.Π.Ι.∆. κατά τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 35 του Ν. 1884/1990 και οι επόµενες 
τον καθορισµό Ν.Π.Ι.∆. που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς κατά τις ίδιες 
διατάξεις όπως και η πρώτη. 

2. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/50532/1998 (έγγραφο Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών 
10106634/1461 /Α0012/ΠΟΛ. 1023/1999). Νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 
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που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς για την εφαρµογή των διατάξεων της 
παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 2557/1997 και του έκτου εδαφίου της περ. στ' της 
παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.), είναι τα ακόλουθα: 

1. Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία 
2.Εθνική Λυρική Σκηνή (Ε.Λ.Σ.) 
3.Κρατική Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής (Κ.Ο.Ε.Μ.) 
4.Ορχήστρα των Χρωµάτων (Ο.Χ.) 
5.Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (Ε.Κ.Ε.Β.) 
6.Οργανισµός Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι.) 
7. Οργανισµός Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης (Ο. Α.Ν. Μ. Α.) 
8. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωµένου ∆άσους Λέσβου 

(Μ.Φ.Ι.Α.∆.Λ.) 
9. Ταµείο ∆ιαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση 

Αρχαιολογικών Έργων 
10. Οργανισµός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (Ο.Μ.Μ.Θ.) 
11.Μουσικός και Εκπαιδευτικός Οργανισµός Ελλάδος 
12.Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
13.Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
14.Φεστιβάλ Κιν/φου Θεσσαλονίκης 
15.Ειδικό Ταµείο Οργανώσεως Συναυλιών (ΕΤΟΣ) Κ.Ο.Α. 
16.Ειδικό Ταµείο Οργανώσεως Συναυλιών (ΕΤΟΣ) Κ. Ο. Θ. 
17.Ανώνυµη Εταιρεία Προβολής της Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 
18.Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνηµείων 
19.Λογοτεχνικό Αρχείο Θεσσαλονίκης 
20.Ίδρυµα «Μελίνα Μερκούρη» 
21.Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού 
22.Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού 
23.Οι Φίλοι της Σχολής Καλών Τεχνών 
24.∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας 
25.∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο Βόλου 
26.∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο Λάρισας 
27.∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο Β. Αιγαίου 
28.∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο Βέροιας 
29.∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου 
30.∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καβάλας 
31.∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας 
32.∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κοζάνης 
33.∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κοµοτηνής 
34.∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερρών 
35.∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης 
36.Θέατρο του Νότου 
37. Ελληνικό Τµήµα ∆ιεθνούς Συµβουλίου Μνηµείων και Τοποθεσιών 

(ICOMOS) 
38.Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία 
39.Μουσείο Ζυγοµαλά 
40.Σωµατείο «Οι Φίλοι του Βυζαντινού Μουσείου Ιωαννίνων» 



 94

41.Ινστιτούτο Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών 
42.Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου 
43.Εθνικό Θέατρο 
44.Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (Κ.Θ.Β.Ε.) 
45.Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο ∆ελφών 
46.Μουσείο Μπενάκη 
47.Οργανισµός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (Ο.Μ.Μ.Α.) 
48.Καλλιτεχνικός Οργανισµός ∆ήµου Βόλου 
49.∆ηµοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Καλαµάτας 
50.Μακεδόνικο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης 
51.Ίδρυµα «Γουλανδρή - Χορν» 
52.Ίδρυµα «Γιάννη Τσαρούχη» 
53.Μουσείο Σολωµού και Επιφανών Ζακυνθίων 
54.Κέντρο Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας 
55.Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας 
56.Οι Φίλοι του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης 
57.Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών 
58.Μουσείο Φυσικής Ιστορίας «Γουλανδρή» 
59.Ιστορικό και Εθνολογικό Μουσείο 
60.Λύκειο των Ελληνίδων 
61.Σωµατείο «Οι Φίλο 
62.Σύλλογος «Οι Φίλοι της Μουσικής Θεσσαλονίκης» 
63.Ίδρυµα Παναγιώτου (Τάκη) Αθαν. Βασιλάκη - Κέντρο Ερευνών 

για Τέχνη και Επιστήµες 
64.Μουσείο Τέχνης του 
65.Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος 
66.Ίδρυµα «Φάνη Μπουτάρη» 
67.Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο 
68.Μουσείο «Βορρέ» 
69.Ίδρυµα «Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή» - Μουσείο.' 
70.Ίδρυµα οικογενείας Γεωργίου Ψαροπούλου - Κέντρο 
 

71.Τεχνικό Μουσείο β 
72.Ινστιτούτο Έρευνας Μουσικής και Ακουστικής 
73.Σύλλογος Φίλων Γενναδίου Βιβλιοθήκης 
74.Ίδρυµα «Νικ. Π. Γουλανδρή» - Μουσείο 
75.Οι Φίλοι του Βυζαντινού Μουσείου Θεσσαλονίκης 
76.Αρχεία Ταινιών της Ελλάδος - Ταινιοθήκη της Ελλάδος 
77.Ίδρυµα Μελετών Χερσονήσου του Αίµου 
78.Οργανισµός Φεστιβάλ Κασσάνδρας Χαλκιδικής 
79.Κέντρο Εφαρµοσµένων Τεχνών Θεάµατος και Ακροάµατος 
80.∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καλαµάτας 
81.∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων 
82.∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρόδου 
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83.∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούµελης 
84.Ελληνική Εταιρεία Θεάτρου - Θέατρο Τέχνης 
85.Θεατρικός Οργανισµός - Τα ∆ρώµενα 
86.Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυµα Ελληνικής Τραπέζης 

Βιοµηχανικής Αναπτύξεως 
87.Σύλλογος Φίλων Μουσείου «Παύλου Βρέλλη» 
88.Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής 
89.Πινακοθήκη Κουβουρτσάκη - Χώρος ∆ράσης Τεχνών 
90.Οι Φίλοι του Μουσείου Μηλεών Πηλίου και του Μουσείου 

Ελληνικής Παιδικής Τέχνης 
91.Ελληνική Επιτροπή Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης 
92.Όµιλος Ενίσχυσης Πολιτιστικών ∆ραστηριοτήτων (Ο.Μ.Ε.Π.Ο.) 
93.Νέο Θέατρο Θεσσαλονίκης 
94.Εταιρεία Φίλων του ΑΜΦΙ-ΘΕΑΤΡΟΥ 
95.Κέντρο Πολιτισµού «∆ηµήτρης Γληνός» 
96.«Τέχνη» Μακεδόνικη Καλλιτεχνική Εταιρεία 
97. Σύλλογος Ελλήνων Συλλεκτών Ορυκτών και Απολιθωµάτων (ΣΕΣΟΑ) 
98.Ελληνικοί Χοροί «∆ώρα Στράτου» 
99.Εταιρεία Εικαστικών Τεχνών «Α. Τάσσος» 

 

100.Οι Φίλοι των Ελληνικών Μαριονεττών 
101.Μορφωτικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κύµης 
102.Πολιτιστικό Κέντρο Πατρών - Μουσείο Λαϊκής Τέχνης 
103.Εταιρεία Ίδρυσης Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών 
104.Σωµατείο «Οι Φίλοι του Μουσείου του Μακεδονικού Αγώνα» 
105.Ένωση Φίλων της Ακρόπολης 
106.Πνευµατικό Κέντρο Τσακάλωφ - Πανηπειρωτικός Μουσικός Σύλλογος 
107.Αστική Μορφωτική Πολιτιστική Εταιρεία 

«Άλσος Γραµµάτων και Τεχνών» 
108.Ελληνική Εταιρεία Λαογραφικής Μουσειολογίας 
109.Πολιτιστική και Φιλοδασική Ένωση Αθηνών 
110.Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας 
111.Ένωση Κωνσταντινουπολιτών 
112.Χορωδία Πρεβέζης «Αρµονία» 
113.Χορωδία Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Καρύτση 
114.Σύλλογος Γλυπτών Ελλάδος 
115.Εταιρεία Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας των Σερρών. 
3. ΥΠ.ΠΟ/ΓΝΟΣ/53605/2001 (έγγραφο Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών 

1107289/1728/Α0012/ΠΟΛ. 1265/2001) 
1. Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισµού 
2. Οδύσσεια - Πολιτιστικές εκδηλώσεις 
3. Νέα Σκηνή Τέχνης 
4. Θεατρικός Οργανισµός «Πολιτεία» 
5. Ίδρυµα Πιερίδη 
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6. Κινηµατογραφική Λέσχη Καλαµάτας 
7. Επίλογος 
8. Θεατρική Εταιρεία «Στοά» 
9. Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων 

 

10. Θέατρο Κωφών Ελλάδος 
11. Θίασος 81 
12. Κέντρο για τη διάδοση των ελληνικών γαστρονοµικών 

παραδόσεων «Αρχέστρατος» 
13. Σύλλογος Φίλων Κινηµατογράφου Ναυπλίου «ΣΙΝΕΦΙΛΟΙ» 
14. Σύλλογος Φίλων Γραµµάτων και Τεχνών Σερρών 
15. Πολιτιστική Στέγη Ν. Καρβάλης 
16. Ελληνικό Τµήµα ∆ιεθνούς Συµβουλίου Μουσείων (ΙΟΟΜ) 
17. Ίδρυµα «Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου» - ∆ωρεά Σπύρου 

και Ευρυδίκης Κωστοπούλου 
18. Πολιτιστικός Οργανισµός «Χορικά 7ο Θέατρο» 
19. Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης 
20. Σύλλογος «Οι Φίλοι της Μουσικής» 
21. Ίδρυµα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα 
22. Πολιτιστική Εταιρεία «ΕΥΡΩΠΗ» 
23. Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας και Οπτικών Μέσων 
24. Ανώνυµος Εταιρεία Ανάπτυξης Πολιτισµού - 

Τουρισµού Αξιούπολης 
25. Σύλλογος Φίλων του Μουσείου Ωτορινολαρυγγολογίας 
26. Εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών 
27. Κέντρο Παράδοσης «Φώτης Κόντογλου» 
28. Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Ιωαννίνων 
29. Εκπολιτιστικός - Εξωραϊστικός Σύλλογος Κάστρου Ν. Βοιωτίας 
30. ∆ηµοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Αγρινίου 
31. Φιλοπρόοδος Σύλλογος Κοζάνης 
32.Ορχήστρα ∆ωµατίου Αθηνών 
33. Κέντρο Ελληνικού Ντοκιµαντέρ 
34. ∆ιεθνές Ίδρυµα «Γιάννη Κουτσοχέρα και Λένας Στρέφη-Κουτσοχέρα» 
35.Πανελλήνια Πολιτιστική Κίνηση 
36. Καλλιτεχνική Εταιρεία «ΑΡΓΩ» 
37. Ένωση Μουσικοσυνθετών-Στιχουργών Ελλάδος 
38. Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών 
39.Ελληνικό Παιδικό Μουσείο 
40.Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία 
41.Εταιρεία Φίλων ∆ηµοτικού Θεάτρου Πειραιά 
42.Μουσείο Φιλικής Εταιρείας Ιστορίας Ασκληπιείου Επιδαύρου 
43.Όµιλος Ουνέσκο ∆ωδεκανήσου 
44.Ινστιτούτο Ερευνών Επικοινωνίας ΣΠΙΜΙΤΕΚ 
45.Θεατρικός Οργανισµός «ΣΤΙΓΜΗ» 
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46.«PRO-EUROPA» Εθνικό Τµήµα Ελλάδος 
47.Σύλλογος Αµαριωτών Ηρακλείου Κρήτης 
48.«Ο∆ΥΣΣΕΙΑ» ∆ίκτυο - Πολιτιστική Αναπτυξιακή Εταιρεία 
49.Ελληνικό ∆ελφικό Συµβούλιο 
50. Συνεδριακό Κέντρο Μήλου «Γεώργιος Ηλιόπουλος» 
51. Μουσικοφιλολογικός Σύλλογος «ΣΚΟΥΦΑΣ» 
52. Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση 
53. Λύκειο Ελληνίδων Ξάνθης 
54. Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής 
55. Ενχορδαίς 
56. Κέντρο Σύγχρονης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής 
Ζωγραφικής - Μουσείο Φρυσίρα 
57.Πολιτιστικός Σύλλογος Καπεσόβου «Ο ΑΛΕΞΗΣ ΝΟΥΤΣΟΣ» 
58. Ίδρυµα «Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης». 
1.4.7 Υποχρέωση κατάθεσης του ποσού της δωρεάς ή χορηγίας στο Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε τράπεζα: Οι δωρεές και οι χορηγίες που 
γίνονται στα πρόσωπα που αναφέρθηκαν πιο πάνω, για να αναγνωριστούν ως 
δαπάνες που αφαιρούνται από το συνολικό καθαρό εισόδηµα, εφόσον το ποσό 
αυτών υπερβαίνει τα 300 ευρώ ετησίως, θα πρέπει να κατατεθούν στο Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα. 
Εξαιρούνται από την υποχρέωση κατάθεσης οι δωρεές που γίνονται στο 

∆ηµόσιο, τους Ο.Τ.Α., τους Ιερούς Ναούς, τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, το 
Οικουµενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξάνδρειας και Ιερο-
σολύµων, την Ιερά Μονή Σινά, τα ηµεδαπά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, τα 
Κρατικά Νοσηλευτικά Ιδρύµατα και τα νοσοκοµεία που είναι νοµικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισµό, καθώς και 
οι δωρεές που γίνονται στο Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων. 

1.4.8 ∆ωρεές και χορηγίες που έχουν εκπέσει µε άλλη διάταξη νόµου: 
Στη διάταξη της περίπτωσης δ' της παρ. 1 του άρθρου 8 αναφέρεται ρητά ότι εάν 
τα ποσά των δωρεών και χορηγιών έχουν εκπέσει µε βάση άλλη διάταξη νόµου, 
δεν αφαιρούνται από το συνολικό εισόδηµα του φορολογούµενου. 
∆εν εκπίπτουν δηλαδή δύο φορές. 
Στη διάταξη της υποπερίπτωσης γγ' της περίπτωσης α' της παρ. 10 του 

άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. προβλέπεται η έκπτωση των πιο πάνω δωρεών και 
χορηγιών από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. Αν κατά συνέπεια η 
δωρεά ή χορηγία έχει εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα, επιχείρησης, µε βάση 
την πιο πάνω διάταξη δεν µπορεί να αφαιρεθεί και από το συνολικό καθαρό 
εισόδηµα του φορολογούµενου. 

1.4.9 Έκπτωση δωρεών και χορηγιών σε περίπτωση τεκµαρτού προσ-
διορισµού του εισοδήµατος: Σύµφωνα µε ρητή διάταξη της περίπτωσης δ' 
της παρ. 1 του άρθρου 8, κακότεχνα διατυπωµένη, σε περίπτωση που το εισό-
δηµα του φορολογούµενου προσδιοριστεί µε βάση τα τεκµήρια δαπανών δια-
βίωσης ή κτήσης περιουσιακών στοιχείων, από το εισόδηµα που θα προκύψει µε 



 98

βάση τον τεκµαρτό προσδιορισµό θα αφαιρεθεί ποσό δωρεάς ή χορηγίας ίσο µε 
ποσοστό 10% του εισοδήµατος αυτού. 
1.4.10 ∆ωρεά µε όρο: Στην περίπτωση που η δωρεά γίνεται µε όρο, όπως για 
παράδειγµα µε τον όρο διαγραφής χρέους, από το συνολικό καθαρό εισόδηµα του 
φορολογούµενου θα αφαιρεθεί το ποσό της δωρεάς που πράγµατι περιέρχεται 
στο δωρεοδόχο. Για την έκπτωση της δωρεάς αυτής απαιτείται να 
συνυποβληθεί, µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος, βεβαίωση του 
νόµιµου εκπρόσωπου του δωρεοδόχου από την οποία να προκύπτει το ύψος 
του καθαρού προϊόντος που περιέρχεται στο δωρεοδόχο. 

1.4.11 ∆ωρεές και χορηγίες που υπερβαίνουν το ποσό των 2.950 
ευρώ: 

Στα τέσσερα προτελευταία εδάφια της περίπτωσης δ' της παρ. 1 του άρθρου 8 
οριζόταν ότι, αν τα χρηµατικά ποσά των δωρεών και χορηγιών υπερβαίνουν 
αθροιστικά για κάθε δωρεοδόχο ή αποδέκτη της χορηγίας το ποσό των 2.950 
ευρώ ετησίως, για να αφαιρεθούν από το συνολικό καθαρό εισόδηµα του 
δωρητή ή χορηγού, θα πρέπει να παρακρατηθεί φόρος µε συντελεστή 10% 
στο πάνω από 2.950 ευρώ ποσό της δωρεάς ή χορηγίας. 
Με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν. 3296/2004 καταργήθηκαν 

από 1-1-2005 τα εδάφια δέκατο πέµπτο µέχρι και δέκατο έβδοµο της περί-
πτωσης δ' της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. και µετά το ένατο προστέθηκαν 
τέσσερα νέα εδάφια. 
Με τις νέες διατάξεις καταργήθηκε από 1-1-2005 η παρακράτηση φόρου 

10% στο πάνω από 2.950 ευρώ ποσό των δωρεών και χορηγιών που κάνει ο 
φορολογούµενος στους φορείς που ορίζονται ρητά στις διατάξεις της περί-
πτωσης δ' της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. Εξαίρεση υπάρχει µόνο στις 
δωρεές προς αθλητικά σωµατεία, για τις οποίες η παρακράτηση φόρου δεν 
καταργήθηκε. 
1.4.12Πότε αφαιρούνται οι δωρεές και οι χορηγίες: Με τις διατάξεις 

της παρ. 11 του άρθρου 2 του Ν. 3091/2002 προστέθηκε στην περίπτωση δ' 
της παρ. 1 του άρθρου 8 εδάφιο µε τη διάταξη του οποίου ορίζεται ότι οι 
πάσης φύσεως δωρεές και χορηγίες που αναφέρονται στην περίπτωση γ' 
αφαιρούνται µόνον εφόσον υπερβαίνουν συνολικά τα 100 ευρώ ετησίως. Εάν στη 
δήλωση φορολογίας εισοδήµατος ο φορολογούµενος αναγράψει δωρεές 
και χορηγίες µέχρι 100 ευρώ, το ποσό αυτό δεν θα αφαιρεθεί από το εισό-
δηµα του. Η νέα αυτή ρύθµιση ισχύει για δαπάνες που πραγµατοποιούνται 
από 1ης Ιανουαρίου 2003 και µετά. 
∆ωρεές και χορηγίες στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων -
Αθήνα 2004 Α.Ε.: Με τη διάταξη της περίπτωσης γ' της παρ. 13 του άρθρου 
2 του Ν. 2598/1998 ορίστηκε ότι στην περίπτωση δ' της παρ. 1 του άρθρου 8 
του Κ.Φ.Ε. υπάγεται η αξία των ακινήτων που µεταβιβάζονται στην Οργανωτική 
Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004, καθώς και τα χρηµατικά ποσά 
που καταβάλλονται από φορολογούµενους λόγω δωρεάς ή χορηγίας σε αυτήν. 
Τα ποσά αυτά δεν είναι απαραίτητο να κατατίθενται σε ειδικό λογαριασµό της 
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εταιρείας στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε τράπεζα και δεν 
υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου. 

1.4.14 ∆ωρεές υπέρ των σεισµοπαθών: Με την υπ' αριθ. ΟΙΚ. 
2/65157/1999 απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών 
συστήθηκε στο κεντρικό κατάστηµα της Τράπεζας της Ελλάδος, υπό τον 
πρωτοβάθµιο λογαριασµό No 234, ειδικός λογαριασµός No 234365/5, µε τίτλο 
«Υπουργείο Οικονοµικών Λογαριασµός εισφορών για την αρωγή των 
σεισµοπλήκτων». 

Σύµφωνα µε την απόφαση αυτή, καταθέσεις για τους σκοπούς του εν λόγω 
λογαριασµού µπορεί να γίνονται στο κεντρικό κατάστηµα της Τράπεζας της 
Ελλάδος ή σε οποιοδήποτε υποκατάστηµα της, καθώς και στα υποκαταστήµατα 
οποιασδήποτε άλλης εµπορικής τράπεζας στην Ελλάδα ή σε υποκατάστηµα 
ελληνικών εµπορικών τραπεζών στο εξωτερικό. Τα ποσά που κατατίθενται 
µεταφέρονται στον πιο πάνω λογαριασµό του Υπουργείου Οικονοµίας και 
Οικονοµικών στην Τράπεζα της Ελλάδος. 
Τα χρηµατικά ποσά των δωρεών που κατατίθενται στον πιο πάνω λογα-

ριασµό του Ελληνικού ∆ηµοσίου υπέρ των σεισµοπαθών, αφαιρούνται από το 
συνολικό εισόδηµα των φυσικών και νοµικών προσώπων. 
Για την έκπτωση της δωρεάς από το εισόδηµα του φορολογούµενου φυσικού 

προσώπου ή από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης απαιτείται η ύπαρξη του 
αποδεικτικού κατάθεσης του ποσού στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποι-
αδήποτε άλλη τράπεζα, µε την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται σε αυτό ότι η 
κατάθεση γίνεται για την αρωγή των σεισµόπληκτων (έγγραφο Υπουργείου 
Οικονοµίας και Οικονοµικών 1089516/10822/Β0012/ΠΟΛ. 1191/1999). 

1.4.15 ∆ικαιολογητικά για την έκπτωση των δωρεών και χορηγιών: 
Για την έκπτωση των δωρεών και χορηγιών από το συνολικό καθαρό εισόδηµα 
του φορολογούµενου απαιτείται να επισυναφθεί στην ετήσια δήλωση 
φορολογίας εισοδήµατος: 
∆ιπλότυπη απόδειξη ή γραµµάτιο είσπραξης του νόµιµου εκπρόσωπου του 
δωρεοδόχου, από όπου να προκύπτουν η αποδοχή της δωρεάς και η καταχώριση 
του ποσού αυτής στα επίσηµα βιβλία του δωρεοδόχου. 
Βεβαίωση του νόµιµου εκπρόσωπου του δωρεοδόχου από την οποία να 
προκύπτει το ύψος του καθαρού προϊόντος που περιέρχεται στο δωρεοδόχο, 
σε περίπτωση δωρεάς χρηµατικού ποσού µε όρο. 
 

Στεγαστικό δάνειο οι τόκοι του δανείου αφαιρούνται από το συνολικό εισόδηµα του 
στο σύνολο τους. 
Είναι απορίας άξιο γιατί η πιο πάνω διάταξη δεν έχει εναρµονιστεί µε άλλες 

διατάξεις της φορολογίας εισοδήµατος (άρθρο 17, περίπτωση γ' του Κ.Φ.Ε.), 
καθώς και µε τις διατάξεις της φορολογίας κεφαλαίου (άρθρο 26 του Ν. 
2961/2001), οι οποίες προβλέπουν διαφορετικό τρόπο προσδιορισµού του 
εµβαδού της πρώτης κατοικίας ανάλογα µε την οικογενειακή κατάσταση του 
φορολογούµενου. Σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές, δεν θεωρείται ότι αποκτάται 
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πρώτη κατοικία, όταν το εµβαδόν αυτής για άγαµο, έγγαµο ή διαζευγµένο δεν 
υπερβαίνει τα 70 τ.µ., το οποίο προσαυξάνεται κατά 20 τ.µ. για καθένα από τα δύο 
πρώτα παιδιά του αγοραστή της πρώτης κατοικίας, και κατά 25 τ.µ. για το τρίτο 
παιδί και καθένα µετά το τρίτο. 

1.5.7 Έκπτωση τόκων στεγαστικών δανείων για αναστήλωση, συντή-
ρηση και επισκευή διατηρητέων κτισµάτων: Στη διάταξη της υποπερί-
πτωσης δ' της περίπτωσης ε' της παρ. 1 του άρθρου 8 ορίζεται ότι από το 
συνολικό εισόδηµα του φορολογούµενου αφαιρούνται οι τόκοι δανείου που αυτός 
έχει λάβει από τράπεζα, το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα Ταχυδροµικά 
Ταµιευτήρια ή άλλους πιστωτικούς οργανισµούς, για αναστήλωση, επισκευή, 
συντήρηση ή εξωραϊσµό διατηρητέων κτισµάτων, καθώς και κτισµάτων που 
βρίσκονται σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί παραδοσιακά τµήµατα πόλεων ή 
παραδοσιακοί οικισµοί. 
1.5.8 Οι τόκοι των στεγαστικών δανείων για την απόκτηση πρώτης 

κατοικίας αφαιρούνται από το συνολικό εισόδηµα, εφόσον το στεγαστικό 
δάνειο έχει ληφθεί µέχρι 31-12-2002: Με τη διάταξη της παρ. 12 του άρθρου 2 
του Ν. 3091/2002, προστέθηκε στην περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 8, 
προτελευταίο εδάφιο, στο οποίο ορίζεται ότι οι διατάξεις της περίπτωσης ε' ισχύουν 
για τόκους από συµβάσεις δανείων που συνάπτονται, καθώς και προκαταβολές που 
έχουν χορηγηθεί µέχρι 31-12-2002. Συνεπώς, οι τόκοι των στεγαστικών και οι τόκοι 
των προκαταβολών για την απόκτηση πρώτης κατοικίας αφαιρούνται από το συνολικό 
εισόδηµα, εφόσον η σύµβαση δανείων ή η χορήγηση της προκαταβολής 
πραγµατοποιήθηκαν µέχρι 31-12-2002. Ακόµα, από το συνολικό εισόδηµα 
αφαιρούνται οι τόκοι των δανείων για την επισκευή, συντήρηση και εξωραϊσµό 
διατηρητέων κτισµάτων ή κτισµάτων που, βρίσκονται σε παραδοσιακά τµήµατα 
πόλεων ή 
• Γραµµάτιο είσπραξης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή της τράπεζας 
στην περίπτωση κατά την οποία το ποσό της δωρεάς ή χορηγίας κατατίθεται σε 
ειδικό λογαριασµό του δωρεοδόχου ή του αποδέκτη της χορηγίας που έχει 
ανοιχθεί στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε τράπεζα. Αν το 
πρωτότυπο έχει δοθεί στο δωρεοδόχο ή τον αποδέκτη της χορηγίας 

για την είσπραξη του ποσού της δωρεάς ή χορηγίας, υποβάλλεται αντίγραφο 
του γραµµατίου κυρωµένο από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή την 
τράπεζα από την οποία εκδόθηκε. 

1.5 Έκπτωση από το συνολικό εισόδηµα των δεδουλευµένων 
τόκων των στεγαστικών δανείων: Σύµφωνα µε τη διάταξη της 
περίπτωσης ε' της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε., από το συνολικό 
εισόδηµα του φορολογούµενου αφαιρούνται οι δεδουλευµένοι τόκοι του 
στεγαστικού δανείου που αυτός έχει λάβει για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, 
ή για την αναστήλωση, επισκευή, συντήρηση ή εξωραϊσµό διατηρητέου 
κτιρίου, και ακόµη οι προκαταβολές που αυτός έχει λάβει από το Ταµείο 
Αλληλοβοήθειας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας για την απόκτηση πρώτης 
κατοικίας. 
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1.5.1 Έκπτωση τόκων στεγαστικού δανείου που χορηγήθηκε από 
το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, το Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο, ή τράπεζα για την απόκτηση πρώτης κατοικίας: Στη 
διάταξη της υποπερίπτωσης αα' της περίπτωσης ε' της παρ. 1 του άρθρου 8 
ορίζεται ότι από το συνολικό εισόδηµα του φορολογούµενου αφαιρούνται οι 
δεδουλευµένοι τόκοι στεγαστικού δανείου για την απόκτηση πρώτης κατοικίας 
που έχει χορηγηθεί σε αυτόν µε υποθήκη ή προσηµείωση από τράπεζες, το 
Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο και λοιπούς 
πιστωτικούς οργανισµούς, εφόσον η υποθήκη ή η προσηµείωση έχει εγγραφεί 
σε ακίνητο του δανειολήπτη ή του άλλου συζύγου ή των παιδιών που τους 
βαρύνουν. 

Σε περίπτωση σύναψης νέου δανείου από έναν από τους πιο πάνω φορείς, 
ανεξάρτητα αν είναι ο ίδιος που χορήγησε το αρχικό δάνειο ή όχι, µε σκοπό την 
εξόφληση από το φορολογούµενο του παλαιού δανείου, οι δεδουλευµένοι τόκοι 
του νέου δανείου, που αντιστοιχούν στο τµήµα αυτού που διατέθηκε για την εξό-
φληση του ανεξόφλητου υπολοίπου του παλαιού δανείου, αφαιρούνται από το 
συνολικό εισόδηµα του φορολογούµενου για το χρονικό διάστηµα που υπολεί-
πεται από τη χορήγηση του νέου δανείου µέχρι τη λήξη του παλαιού δανείου. 

 
Για την αναγνώριση της έκπτωσης των τόκων θα πρέπει στο δανειστικό 

συµβόλαιο του φορέα που χορήγησε το νέο δάνειο να αναγράφονται απαραιτήτως, 
ο σκοπός του δανείου, το ανεξόφλητο ποσό του παλαιού δανείου, ο χρόνος λήξης 
του παλαιού δανείου και ακόµη ότι έχει εγγραφεί η υποθήκη ή προσηµείωση µε 
τις ίδιες προϋποθέσεις που ίσχυαν και για το παλαιό δάνειο. 

 
1.5.2 Οι τόκοι δανείου που έχει συναφθεί µετά την 1-1-2003 για την 

αποπληρωµή παλαιού αφαιρούνται από το φόρο ως ένα ποσοστό: 
 
Σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 490/2004 γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ., η οποία έγινε 

δεκτή (έγγραφο υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών 1084109/2173/ 
Α0012/ΠΟΛ. 1031/2005), οι τόκοι δανείου που έχει συναφθεί µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2003 για την αποπληρωµή παλαιού δανείου, δηλαδή στεγαστικού 
δανείου για την απόκτηση πρώτης κατοικίας που έχει συναφθεί πριν από την 
ηµεροµηνία αυτή, υπάγονται στις διατάξεις της υποπερίπτωσης αα' της περί-
πτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε., δηλαδή ποσοστό των τόκων 
αυτών αφαιρείται από το φόρο και δεν εµπίπτουν στη διάταξη της υποπερί-
πτωσης αα' της περίπτωσης ε' της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε., δηλαδή δεν 
αφαιρούνται από το συνολικό εισόδηµα. 
Θα µας επιτραπεί να διατηρήσουµε επιφυλάξεις για την ορθότητα της 

άποψης που διατύπωσε το Ν.Σ.Κ., διότι αν ο φορολογικός νοµοθέτης ήθελε να 
συνταχθεί µε την άποψη που διατύπωσε το Ν.Σ.Κ., θα είχε προ πολλού 
καταργήσει τις διατάξεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της υποπερίπτωσης αα' 
της περίπτωσης ε' της παρ. 1 του άρθρου 8, όµως τις διατάξεις αυτές τις 
διατήρησε σε ισχύ παρά το γεγονός ότι µετά το Ν. 3091/2002 ψηφίστηκαν τρεις 
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φορολογικοί νόµοι. Ρόλος του Ν.Σ.Κ. είναι να ερµηνεύει διατάξεις και όχι να 
νοµοθετεί, όπως στην προκειµένη περίπτωση. 

1.5.3 Έκπτωση τόκων στεγαστικού δανείου που χορηγήθηκε από 
ασφαλιστική επιχείρηση για την απόκτηση πρώτης κατοικίας: Με τη 
διάταξη της υποπερίπτωσης β' της περίπτωσης ε' της παρ. 1 του άρθρου 8 
έχει ορισθεί ότι από το συνολικό καθαρό εισόδηµα του φορολογούµενου 
αφαιρούνται οι τόκοι του στεγαστικού δανείου που έχει χορηγηθεί σε αυτόν από 
ασφαλιστική εταιρεία στην οποία εργάζεται, για την απόκτηση πρώτης κατοικίας. 
Προϋπόθεση για την έκπτωση των τόκων είναι να έχει εγγραφεί υποθήκη ή 
προσηµείωση σε ακίνητο του φορολογούµενου, ή του άλλου συζύγου, ή των 
παιδιών που τους βαρύνουν. 

 
1.5.4 Έκπτωση προκαταβολών που έχουν χορηγηθεί από τα 

Ταµεία Αλληλοβοήθειας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας: Σύµφωνα 
µε την υποπερίπτωσης γγ' της περίπτωσης ε' της παρ. 1 του άρθρου 8 του 
Κ.Φ.Ε., από το συνολικό εισόδηµα του φορολογούµενου αφαιρούνται οι 
δεδουλευµένοι τόκοι προκαταβολών που του έχουν χορηγηθεί από το Ταµείο 
Αλληλοβοήθειας του Στρατού, ή του Ναυτικού, ή της Αεροπορίας, κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.∆. 398/1974, για την απόκτηση πρώτης 
κατοικίας. 

1.5.5Περιορισµός του ποσού των τόκων που αφαιρούνται από το 
συνολικό εισόδηµα: Με το τελευταίο εδάφιο της υποπερίπτωσης γγ' ορίζεται 
ότι αν η επιφάνεια της πρώτης κατοικίας υπερβαίνει τα 120 τ.µ., το ποσό των 
τόκων που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδηµα περιορίζεται στο µέρος 
που αναλογεί επιµεριστικά στη µέχρι 120 τ.µ. επιφάνεια της κατοικίας. 

Παράδειγµα: Έστω φορολογούµενος το 2002 έχει συνάψει από τράπεζα 
στεγαστικό δάνειο µε το οποίο αγόρασε πρώτη κατοικία εµβαδού 140 τ.µ. Η 
ετήσια τοκοχρεολυτική δόση ανέρχεται σε 10.000 ευρώ, ποσό από το οποίο 
7.000 ευρώ είναι τόκοι. Το ποσό το οποίο θα αφαιρείται από το συνολικό του 
εισόδηµα θα ανέλθει σε: 7.000 Χ (120 /140) = 6.000 ευρώ. 

1.5.6 Πότε θεωρείται ότι δεν αποκτάται πρώτη κατοικία: Σύµφωνα µε 
ρητή διάταξη της περίπτωσης ε' της παρ. 1, δεν θεωρείται ότι αποκτάται πρώτη 
κατοικία αν ο φορολογούµενος, ή ο άλλος σύζυγος, ή τα παιδιά που τους 
βαρύνουν έχουν δικαίωµα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή 
οίκησης εξ ολοκλήρου ή επί ιδανικού µεριδίου σε άλλη οικία ή οικίες, 
εφόσον το άθροισµα που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα 35 τ.µ. προκειµένου για 
άγαµο, διαζευγµένο ή χήρο και τα 70 τ.µ. προκειµένου για έγγαµο. Η 
επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά 20 τ.µ. για κάθε παιδί που βαρύνει το 
φορολογούµενο ή τον άλλο σύζυγο. 
Συνεπώς, αν φορολογούµενος έχει τη ψιλή κυριότητα σε κατοικία 70, 80, 100 ή 
200 τ.µ., θεωρείται ότι δεν έχει πρώτη κατοικία, οπότε µπορεί να αποκτήσει 
κατοικία οποιουδήποτε εµβαδού µε στεγαστικό δάνειο και οι τόκοι του δανείου 
αυτού να αφαιρούνται από το συνολικό του εισόδηµα για το µέρος των τόκων 
που αντιστοιχούν στη µέχρι 120 τ.µ. κατοικία. Ακόµη, φορολογούµενος έγγαµος 
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µε δύο παιδιά, ο οποίος έχει πλήρη κυριότητα σε κατοικία π.χ. 75 τ.µ., µπορεί 
να αποκτήσει πρώτη κατοικία, π.χ. 100 τ.µ., και η κατοικία αυτή να θεωρηθεί 
πρώτη, οπότε αν αυτή έχει αγορασθεί µε σε παραδοσιακούς οικισµούς, εφόσον 
η σύµβαση του δανείου έχει συναφθεί µέχρι 31-12-2002. 

1.5.9 Τόκοι που έχουν εκπέσει µε άλλη διάταξη του Κ.Φ.Ε.: 
Σύµφωναµε τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης ε' της παρ. 
1 του άρθρου 8, για να αφαιρεθούν από το συνολικό καθαρό εισόδηµα του 
φορολογούµενου οι τόκοι των δανείων που αναφέρθηκαν πιο πάνω, δεν 
πρέπει αυτοί να έχουν εκπέσει µε άλλη διάταξη του Κ.Φ.Ε. Συνεπώς, αν οι πιο 
πάνω 
τόκοι έχουν αφαιρεθεί από τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης, σύµφωνα µε τη 
διάταξη της περίπτωσης δ' της παρ. 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε., δεν 
αφαιρούνται και από το συνολικό εισόδηµα του φορολογούµενου. 
1.5.10Οι τόκοι υπερηµερίας δεν αφαιρούνται από το συνολικό εισό-

δηµα: Στην περίπτωση δ' της παρ. 1 του άρθρου 31 ορίζεται ρητά ότι δεν 
αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων οι πάσης φύσεως 
τόκοι υπερηµερίας. Ανάλογη διάταξη δεν υπάρχει στο άρθρο 8 του Κ.Φ.Ε. 
Η διοίκηση ωστόσο έχει δεχθεί (έγγραφο Υπουργείου Οικονοµίας και Οικο-
νοµικών 1071277/1989) ότι οι τόκοι υπερηµερίας αποτελούν κύρωση για τη 
µη εκπλήρωση συµβατικής υποχρέωσης που έχει αναληφθεί και δεν εµπί-
πτουν στην έννοια των δεδουλευµένων τόκων. 

1.5.11∆ικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκπτωση των τόκων: 
Για την απόδειξη της καταβολής των τόκων απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά 
κατά περίπτωση: 

• Σ τ ε γ α σ τ ι κ ά  δ ά ν ε ι α  γ ι α  π ρ ώ τ η  κ α τ ο ι κ ί α :  Προκειµένου για 
στεγαστικά δάνεια για την απόκτηση πρώτης κατοικίας απαιτείται σχετική 
βεβαίωση της τράπεζας ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή του 
Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου ή άλλου πιστωτικού οργανισµού από την οποία να 
προκύπτει ότι πρόκειται για στεγαστικό δάνειο για απόκτηση πρώτης κατοικίας 
(αγορά ή ανέγερση ή αποπεράτωση), ότι έχει εγγραφεί υποθήκη ή 
προσηµείωση σε ακίνητο του φορολογούµενου ή του άλλου συζύγου ή των 
παιδιών που τους βαρύνουν, το ποσό των δεδουλευµένων συµβατικών τόκων 
(ληξιπρόθεσµων και απαιτητών) που όφειλε και κατέβαλε αυτός, καθώς και το 
έτος σύναψης του δανείου. 
Αν δεν αναγράφεται στη βεβαίωση σε ποιον ανήκει το ακίνητο στο οποίο έχει 
εγγραφεί υποθήκη ή προσηµείωση, πρέπει να επισυνάπτεται υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να βεβαιώνεται ότι το 
ακίνητο ανήκει στο φορολογούµενο ή στη σύζυγο ή στα παιδιά που τους βαρύνουν, και 
ο αριθµός εγγραφής στο βιβλίο µεταγραφών του οικείου Υποθηκοφυλακείου. Στην ίδια 
υπεύθυνη δήλωση βεβαιώνεται ότι πρόκειται για δάνειο για αγορά πρώτης κατοικίας, 
αν αυτό δεν προκύπτει από την οικεία βεβαίωση της τράπεζας ή του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων κ.λπ. 
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• Νέα δ ά ν ε ι α  γ ι α  ε ξ ό φ λ η σ η  π α λ α ι ώ ν  σ τ ε γ α σ τ ι κ ώ ν  
δ α ν ε ί ω ν :  Προκειµένου για νέα δάνεια που λαµβάνονται για εξόφληση 
παλαιών στεγαστικών δανείων που είχαν ληφθεί για αγορά πρώτης κατοι 
κίας, βεβαίωση της τράπεζας ή του φορέα που χορήγησε το νέο δάνειο, από την οποία 
να προκύπτει ότι πρόκειται για νέο δάνειο για εξόφληση παλαιού στεγαστικού δανείου 
που είχε ληφθεί για αγορά πρώτης κατοικίας µε υποθήκη ή προσηµείωση σε ακίνητο 
του φορολογούµενου ή του άλλου συζύγου ή των παιδιών που τους βάρυναν, το 
ανεξόφλητο ποσό του παλαιού δανείου και ο χρόνος λήξης του, ότι οι δεδουλευµένοι 
τόκοι που καταβλήθηκαν αφορούν το τµήµα του νέου δανείου που καταβλήθηκε για 
εξόφληση του υπόλοιπου ποσού του παλαιού δανείου που δεν είχε εξοφληθεί ως τη 
σύναψη του νέου δανείου, καθώς και ότι έχει εγγραφεί και για το νέο δάνειο υποθήκη ή 
προσηµείωση σε ακίνητο του φορολογούµενου ή του άλλου συζύγου ή των 
παιδιών που τους βαρύνουν. 

• Σ τ ε γ α σ τ ι κ ά  δ ά ν ε ι α  γ ι α  πρώτη κ α τ ο ι κ ί α  από ασφα 
λ ι σ τ ι κ έ ς  ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς :  Προκειµένου για στεγαστικά δάνεια για 
απόκτηση πρώτης κατοικίας που χορηγούνται από ασφαλιστικές επιχειρή 
σεις στους υπαλλήλους τους, βεβαίωση που να περιλαµβάνει τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην προηγούµενη περίπτωση. 

• Προκαταβολές  γ ι α  πρώτη  κ α τ ο ι κ ί α  από  Ταµε ία  Αλ  
λ η λ ο β ο ή θ ε ι α ς  Στρατού ,  Ναυτ ικού ,  Αεροπορίας :  Προκε ι  
µένου για προκαταβολές που έχουν χορηγηθεί από τα Ταµεία Αλληλοβοήθειας 
Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, σχετική βεβαίωση αυτών από την οποία 
να προκύπτει ότι ο φορολογούµενος είναι βοηθηµατούχος του αντίστοιχου 
Ταµείου, ότι η προκαταβολή χορηγήθηκε σε αυτόν µε βάση τις διατάξεις του 
άρθρου 18 του Ν.∆. 398/1974 (ΦΕΚ 116 Α') για απόκτηση πρώτης κατοικίας, 
το ποσό των τόκων, καθώς και ότι οι τόκοι αυτοί είναι δεδουλευµένοι. 
∆άνε ι α  γ ι α  επ ισκ ε υή ,  συν τήρηση  κ .  λ  π .  δ ι α τ ηρη τ έων  
κτισµάτων: Προκειµένου για δάνεια που έχουν χορηγηθεί από τράπεζες, το Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα Ταχυδροµικά Ταµιευτήρια και λοιπούς 
πιστωτικούς οργανισµούς στο φορολογούµενο για αναστήλωση, επισκευή, 
συντήρηση ή εξωραϊσµό διατηρητέων κτισµάτων, καθώς και κτισµάτων που 
βρίσκονται σε περιοχές χαρακτηριζόµενες ως παραδοσιακά τµήµατα πόλεων ή 
ως παραδοσιακοί οικισµοί, βεβαίωση αυτών που να περιλαµβάνει το ποσό των 
δεδουλευµένων τόκων. 
Επίσης συνυποβάλλεται επικυρωµένο αντίγραφο της σχετικής απόφασης για 

χαρακτηρισµό των κτισµάτων ως διατηρητέων ή σηµείωση για την κανονιστική 
πράξη µε την οποία χαρακτηρίστηκε η περιοχή όπου βρίσκονται τα κτίσµατα 
ως παραδοσιακό τµήµα πόλεως ή παραδοσιακός οικισµός. 

Στις πιο πάνω περιπτώσεις αν, εκτός από τους τόκους που είναι δεδουλευ-
µένοι, καταβλήθηκαν τόκοι υπερηµερίας, τα ποσά αυτών των τόκων πρέπει να 
αναφέρονται χωριστά στη σχετική βεβαίωση, διότι τα ποσά αυτά δεν εκπίπτουν 
από το φορολογητέο εισόδηµα. 
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1.6 Έκπτωση της δαπάνης για την αγορά µεριδίων µετοχικών και 
µικτών αµοιβαίων κεφαλαίων: Στη διάταξη της περίπτωσης δ' της παρ. 1 
του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε., η οποία είχε προστεθεί µε την παρ. 1 του άρθρου 37 
του Ν. 2874/2000, οριζόταν ότι από το συνολικό εισόδηµα του φορολο-
γούµενου αφαιρείται ποσοστό 25% της δαπάνης που καταβλήθηκε για την 
αγορά µεριδίων µετοχικών και µικτών αµοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού που 
είναι συνδεδεµένα µε ασφαλιστήρια συµβόλαια ζωής. Το ποσό της έκπτωσης 
εξέπιπτε, σύµφωνα µε τη διάταξη, από το συνολικό εισόδηµα, αφού συµπλη-
ρωθούν τρία έτη από την αγορά των µεριδίων που δεν µπορεί να υπερβεί το 
ποσό των 3.650 ευρώ. Προκειµένου για µερίδια που είναι συνδεδεµένα µε 
ασφαλιστήρια ζωής, το ποσό που είχε καταβληθεί για την αγορά τους µείωνε την 
ετήσια δαπάνη της υποπερίπτωσης ββ' της περίπτωσης 1 του άρθρου 8, του 
έτους που εξέπιπτε από το εισόδηµα το ποσό της αγοράς των µεριδίων. 

Η πιο πάνω διάταξη καταργήθηκε µε την παρ. 16 του άρθρου 2 του Ν. 
3091/2002 για δαπάνες που πραγµατοποιούνται από 1-1-2003 και µετά. 
Σύµφωνα ωστόσο µε τις οδηγίες της διοίκησης (εγκύκλιος Υπουργείου Οικονο-
µίας και Οικονοµικών 1021577/10206/Β0012/ΠΟΛ. 1038/2003), η πιο πάνω 
έκπτωση θα ισχύσει για τα µερίδια που αγοράστηκαν µέχρι τις 31-12-2002, 
εφόσον αυτά δεν µεταβιβαστούν για 3 έτη από το χρόνο της αγοράς τους. 

 
Ειδικά για τα µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων που αγοράστηκαν µέχρι την 31-
12-2000, η έκπτωση θα ισχύσει εφόσον αυτά δεν µεταβιβαστούν για 3 έτη από 
την ηµεροµηνία αυτή και µετά. Για παράδειγµα, αυτά που αγοράστηκαν µέχρι 31-
12-2001, εφόσον δεν µεταβιβαστούν τα έτη 2002, 2003 και 2004 (µέχρι 31-
12-2004) θα αφαιρεθούν από τα εισοδήµατα που θα αποκτηθούν το 2004, ενώ 
αυτά που αγοράστηκαν το έτος 2002 εφόσον κρατηθούν τα έτη 2003, 2004 και 
2005 (µέχρι την αντίστοιχη ηµεροµηνία αγοράς τους, δηλαδή για αγορά την 1-2-
2002, µέχρι 1-2-2005), θα αφαιρεθούν από τα εισοδήµατα που θα αποκτηθούν 
το έτος 2005 (οικονοµικό έτος 2006). 
Με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 3296/2004 προστέθηκε 

περίπτωση στ' στην παρ. 1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε., στην οποία ορίζεται ότι 
από το συνολικό εισόδηµα του φορολογούµενου αφαιρείται ποσοστό 20% της 
δαπάνης που κατέβαλε αυτός για την αγορά µεριδίων µετοχικών και µικτών 
αµοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού, καθώς και µεριδίων µετοχικών και µικτών 
αµοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού που είναι συνδεδεµένα µε ασφαλιστήρια 
συµβόλαια ζωής. 
Το ποσό της έκπτωσης της δαπάνης αυτής δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο 

από 3.000 ευρώ συνολικά από όλα τα αµοιβαία για κάθε φορολογούµενο. 
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την έκπτωση αυτή είναι τα µερίδια αυτά να 

µην µεταβιβαστούν για 3 έτη από την ηµεροµηνία αγοράς τους και το ποσό 
της δαπάνης για την αγορά τους να µην προέρχεται από ρευστοποιήσεις άλλων 
µετοχικών και µικτών αµοιβαίων κεφαλαίων που είχε αγορασµένα ο 
φορολογούµενος, αλλά από κεφάλαια που δηµιουργήθηκαν µε άλλο τρόπο. Η 
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έκπτωση διενεργείται από το εισόδηµα του έτους µέσα στο οποίο συµπλη-
ρώνονται 3 έτη από την ηµεροµηνία αγοράς τους. 
Σε περίπτωση αγοράς των αµοιβαίων κεφαλαίων από κοινού από περισ-

σότερα του ενός πρόσωπα, το ποσό της έκπτωσης των 3.000 ευρώ επιµερί-
ζεται ανάλογα µε τον αριθµό τους. 
Εάν κάποιο από τα πρόσωπα που έχουν αγοράσει από κοινού αµοιβαία 

κεφάλαια δεν έχει εισόδηµα φορολογούµενο ή δεν έχει καθόλου εισόδηµα, το 
ποσοστό του δεν µεταφέρεται για να αφαιρεθεί από το εισόδηµα των υπολοίπων, 
ανεξάρτητα αν είναι συγγενείς του (σύζυγοι ή τέκνα ή γονείς) ή όχι. 
Σε περίπτωση θανάτου ενός από τους συνδικαιούχους πριν από τη λήξη της 

τριετίας από την αγορά τους, το ποσοστό του δεν µοιράζεται στους υπολοίπους. 
 

Επίσης σε περίπτωση ρευστοποίησης ενός µέρους των αµοιβαίων κεφα-
λαίων πριν από τη λήξη της τριετίας, για τα εναποµείναντα, εφόσον δεν ρευ-
στοποιηθούν µέχρι τη λήξη της τριετίας, υπάρχει δικαίωµα έκπτωσης. 
Ακόµη, σε περίπτωση ρευστοποίησης και αυθηµερόν αγοράς νέων αµοι-

βαίων κεφαλαίων µε το ποσό της ρευστοποίησης από το ίδιο ή τα ίδια πρό-
σωπα, χάνεται το δικαίωµα της έκπτωσης. 
Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου ισχύουν για πέντε έτη, δηλαδή για 

αγορές αµοιβαίων κεφαλαίων που πραγµατοποιούνται από 1-1-2005 έως 31-12-
2009. Εποµένως, εάν ένας φορολογούµενος αγοράσει αµοιβαία κεφάλαια κατά 
το έτος 2006 και τα έχει στην κατοχή του µέχρι 31-12-2009, δικαιούται την 
αντίστοιχη έκπτωση από το συνολικό εισόδηµα του έτους 2009, η οποία θα 
δηλωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του οικον. έτους 2010 
(εγκύκλιος Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών 1012212/10171/ 
Β0012/ΠΟΛ. 1016/2005). 

1.7 Έκπτωση της δαπάνης για εγκατάσταση χρήσης φυσικού αερίου, 
ηλιοθερµικών και φωτοβολταϊκών συστηµάτων: Με την παρ. 4 του άρθρου 2 του 
Ν. 3296/2004 προστέθηκε στην παρ. 1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε., περίπτωση δ' 
µε την οποία θεσπίστηκε η αφαίρεση από το συνολικό εισόδηµα του 
φορολογούµενου ποσοστού 20% της δαπάνης που καταβάλλει αυτός για να 
αλλάξει την εγκατάσταση χρήσης καυσίµου, που έχει, από πετρέλαιο σε φυσικό 
αέριο ή για να τοποθετήσει νέα εγκατάσταση φυσικού αερίου, ηλιοθερµικών και 
φωτοβολταϊκών συστηµάτων. Το ποσό της δαπάνης που αφαιρείται είναι µέχρι 
500 ευρώ. 
Ηλιοθερµικά ή θερµικά ηλιακά συστήµατα (solar thermal systems) είναι 

«διατάξεις» οι οποίες παράγουν θερµική ενέργεια αξιοποιώντας την προσπί-
πτουσα ηλιακή ακτινοβολία µε χρήση µηχανικών συστηµάτων, όπως 
εναλλακτών θερµότητας. 
Οι πλέον διαδεδοµένες «διατάξεις» θερµικών ηλιακών συστηµάτων είναι 

αυτές των ηλιακών συλλεκτών οι οποίοι χρησιµοποιούνται για θέρµανση νερού 
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χρήσης (ηλιακοί θερµοσίφωνες), για θέρµανση / ψύξη χώρων ή άλλες θερµικές 
διεργασίες. 
Πιο εξελιγµένες µορφές θερµικών ηλιακών συστηµάτων είναι αυτές που 
µετατρέπουν τη θερµική ενέργεια, που προέρχεται από την ηλιακή 
ακτινοβολία, σε ηλεκτρική ενέργεια. Οι γεννήτριες ηλεκτρικής ενέργειας σε αυτή 
την περίπτωση χρησιµοποιούν ατµοστρόβιλους ή θερµικές µηχανές µε 
αντίστοιχο τρόπο µε τις συµβατικές γεννήτριες ηλεκτρικής ενέργειας. Τα 
συστήµατα αυτά χρησιµοποιούν ειδικούς συγκεντρωτικούς συλλέκτες για να 
επιτύχουν τις υψηλές θερµοκρασίες που απαιτούνται για την αποδοτική 
λειτουργία τους. 
Φωτοβολταϊκά συστήµατα χαρακτηρίζονται διατάξεις αποτελούµενες από 

διαφορετικά υλικά (ή ακόµα και ίδια υλικά µε διαφορετική όµως κρυσταλλική 
δοµή) σε άµεση επαφή και στα οποία η προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία 
µετατρέπεται απευθείας σε ηλεκτρική ενέργεια µε τη µορφή συνεχούς 
ρεύµατος. 
Η πιο πάνω διάταξη ισχύει για δαπάνες που πραγµατοποιούνται από 1-1-

2005 (εγκύκλιος Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών 1012212/ 
10171/Β0012/ΠΟΛ. 1016/2005). 

2. Έκπτωση δαπάνης χωρίς δικαιολογητικό: Στη διάταξη της παρ. 2 
του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι από το συνολικό εισόδηµα του φορο-
λογούµενου αφαιρείται δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά, η οποία ανέρχεται σε 
1.900 ευρώ και αφορά τον ίδιο το φορολογούµενο και καθένα από τα πρό-
σωπα που συνοικούν και τον βαρύνουν, εφόσον αυτά ή ο ίδιος: 
•Παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω. 
•Είναι τυφλοί. 
•Είναι νεφροπαθείς. 
•Είναι ανάπηροι αξιωµατικοί ή οπλίτες. 
•Είναι θύµατα πολέµου. 
•Είναι ανάπηροι ή θύµατα της εθνικής αντίστασης ή του εµφυλίου 
πολέµου. 
Το ποσό των 1.900 ευρώ αφαιρείται από το συνολικό εισόδηµα του φορο-

λογούµενου και για καθένα από τα πρόσωπα που τον βαρύνουν, αν ο ίδιος ή 
ένα από τα προστατευόµενα πρόσωπα εµπίπτουν σε µία από τις πιο πάνω 
περιπτώσεις. Έτσι, αν ο φορολογούµενος είναι νεφροπαθής και έχει ένα παιδί 
που τον βαρύνει και είναι τυφλό, η έκπτωση από το εισόδηµα θα ανέλθει σε 
3.800 ευρώ. 
2.1 Πρόσωπα µε αναπηρία 67% και πάνω: Εφόσον ο ίδιος ο φορολο-
γούµενος ή ένα από τα πρόσωπα που αυτός προστατεύει παρουσιάζουν αναπηρία 
67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, ο 
φορολογικός νόµος αναγνωρίζει έκπτωση από το συνολικό καθαρό εισόδηµα 
1.900 ευρώ για τον ίδιο το φορολογούµενο και για καθένα προστατευόµενο 
µέλος. Για την αναγνώριση της έκπτωσης θα πρέπει µε τη δήλωση φόρου 
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εισοδήµατος να συνυποβληθεί γνωµάτευση της πρωτοβάθµιας υγειονοµικής 
επιτροπής, η έκδοση της οποίας έχει ορισθεί µε την 1006352/30/0012/ ΠΟΛ. 
1009/1989 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και 
Οικονοµικών και Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Νεότερη η υπ' 
αριθ. 1035166/400/Α0012/ΠΟΛ. 1087/1993 υπουργική απόφαση. 

∆εν λαµβάνεται υπόψη, για τη χορήγηση της έκπτωσης από το συνολικό 
εισόδηµα των 1.900 ευρώ, η επαγγελµατική και η ασφαλιστική αναπηρία. 
2.2Τυφλοί: Έκπτωση 1.900 ευρώ χωρίς δικαιολογητικά αναγνωρίζεται και 

στην περίπτωση που ο ίδιος ο φορολογούµενος ή ένα από τα προστατευόµενα 
µέλη του είναι τυφλοί. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της έκπτωσης είναι οι 
τυφλοί να είναι γραµµένοι στο γενικό µητρώο τυφλών που τηρείται στην οικεία 
Νοµαρχία. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη της ολικής 
τύφλωσης έχουν οριστεί µε την υπ' αριθ. 1035166/400/Α0012/ ΠΟΛ. 
1087/1993 υπουργική απόφαση. 

2.3Νεφροπαθείς: Η πιο πάνω έκπτωση των 1.900 ευρώ χορηγείται στο 
φορολογούµενο που ο ίδιος είναι νεφροπαθής ή είναι νεφροπαθής ένα από τα 
προστατευόµενα πρόσωπα και κάνει αιµοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχει 
κάνει µεταµόσχευση νεφρού. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο ίδιος ο 
φορολογούµενος ή ένα από τα πρόσωπα που προστατεύει πάσχει από 
µεσογειακή αναιµία, δρεπανοκυτταρική και µικροδρεπανοκυτταρική αναιµία και 
κάνει µεταγγίσεις αίµατος. Για την αναγνώριση της έκπτωσης στην περί πτώση 
αυτή, µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος θα πρέπει να συνυποβληθεί 
βεβαίωση του φορέα (νοσοκοµείο, ιδιωτική κλινική κ.λπ.) που έκανε τη 
µεταµόσχευση νεφρού, ή κάνει την αιµοκάθαρση ή τις µεταγγίσεις, από την 
οποία να προκύπτει η κατάσταση τους αυτή. 
Ανάπηροι αξιωµατικοί και οπλίτες: Η έκπτωση των 1.900 ευρώ χωρίς 
δικαιολογητικά χορηγείται και στην περίπτωση που ο φορολογούµενος είναι 
ανάπηρος αξιωµατικός ή οπλίτης ο οποίος µε την ιδιότητα του αναπήρου 
παίρνει σύνταξη από το ∆ηµόσιο, ή αξιωµατικός ο οποίος έχει τεθεί σε 
κατάσταση πολεµικής διαθεσιµότητας, ή αξιωµατικός που εξαιτίας πολεµικού 
τραύµατος ή νοσήµατος, το οποίο επήλθε λόγω κακουχιών σε πολεµική περίοδο, 
βρίσκεται σε υπηρεσία γραφείου. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο 
φορολογούµενος είναι πρόσωπο που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 
1579/1950 ή του Ν.∆. 330/1947. 
Για την αναγνώριση της έκπτωσης από το εισόδηµα του ποσού των 1.900 

ευρώ στην περίπτωση αυτή απαιτείται: 
• Για τους ανάπηρους αξιωµατικούς και οπλίτες αρκούν τα αποκόµµατα των 

µηνιαίων επιταγών είσπραξης της σύνταξης που εκδίδονται στο όνοµα τους, ι 
οποίες φέρουν πριν από τον αριθµό τους το γράµµα Γ ή ∆. Ειδικά για τα 
πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 1579/1950 και τον Ν.∆. 
330/1947, απαιτείται σχετική βεβαίωση της Ελληνικής Αστυνοµίας. 

• Για τους αξιωµατικούς οι οποίοι έχουν τεθεί σε κατάσταση πολεµικής 
διαθεσιµότητας και εξαιτίας πολεµικού τραύµατος ή νοσήµατος, το οποίο 
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επήλθε λόγω κακουχιών σε πολεµική περίοδο, βρίσκονται σε υπηρεσία 
γραφείου, απαιτείται βεβαίωση της αρµόδιας κρατικής υπηρεσίας που 
τους χορηγεί τις αποδοχές τους. 
2.5 Θύµατα πολέµου: Αν ο ίδιος ο φορολογούµενος ή ένα από τα πρό-

σωπα που προστατεύει είναι θύµα πολέµου, ο φορολογικός νόµος αναγνωρίζει 
έκπτωση από το συνολικό εισόδηµα ποσού 1.900 ευρώ. Θύµατα πολέµου είναι τα 
πρόσωπα που παίρνουν σύνταξη από πολεµική αιτία. Με τα θύµατα πολέµου 
εξοµοιώνονται και τα πρόσωπα τα οποία ως µέλη οικογενειών αξιωµατικών 
και οπλιτών απεβίωσαν κατά την εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας και εκ του 
γεγονότος αυτού δικαιούνται σύνταξη από το ∆ηµόσιο. 

2.6 Ανάπηροι ή θύµατα εθνικής αντίστασης ή εµφυλίου πολέµου: Η έκπτω-
ση των 1.900 ευρώ χωρίς δικαιολογητικά ισχύει και στην περίπτωση που ο φορολο-
γούµενος, ή πρόσωπο που προστατεύει, παίρνει σύνταξη από το ∆ηµόσιο ως ανά-
πηρος ή θύµα εθνικής αντίστασης ή εµφυλίου πολέµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του νόµου 1543/1985 και 1863/1985, όπως τροποποιήθηκαν µε το Ν. 1976/1991 
Για την αναγνώριση της έκπτωσης στην περίπτωση αυτή, απαιτείται 

βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 

3. Ποιες δαπάνες της συζύγου αφαιρούνται από το δικό της εισόδηµα: 
Σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 8 αν η σύζυγος του φορολο-
γούµενου αποκτά εισόδηµα από οποιαδήποτε πηγή, οι εισφορές σε ταµεία 
 
ασφάλισης της, οι δωρεές και οι χορηγίες που η ίδια έχει προσφέρει, καθώς 
και οι τόκοι στεγαστικού δανείου που η ίδια έχει λάβει για την αγορά πρώτης 
κατοικίας αφαιρούνται από το δικό της εισόδηµα. Ακόµη, από το δικό της 
εισόδηµα αφαιρείται η δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά του ποσού των 1.900 
ευρώ, αν αφορά την ίδια, ή τα παιδιά της από προηγούµενο γάµο, ή τα παιδιά της 
χωρίς γάµο, ή τους γονείς της, ή τους ανήλικους ορφανούς από µητέρα και 
πατέρα συγγενείς της µέχρι το δεύτερο βαθµό. 
Η πιο πάνω διάταξη αντικαταστάθηκε από 1-1-2005 µε την παρ. 5 του άρθρου 

2 του Ν. 3296/2004. Με τη νέα διάταξη ορίστηκε ότι αν η σύζυγος του φορο-
λογούµενου αποκτά εισόδηµα από οποιαδήποτε πηγή, από το δικό της εισόδηµα 
αφαιρούνται όχι µόνο οι εισφορές σε ταµεία ασφάλισης, οι δωρεές και οι χορηγίες 
καθώς και οι τόκοι στεγαστικού δανείου που αυτή έχει πάρει, αλλά ακόµη το ποσό 
του µισθώµατος για κύρια κατοικία, εφόσον αυτή έχει ηλικία µέχρι 40 ετών και 
εγκαθίσταται ή µετακινείται εκτός των νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης, η δαπάνη 
για την αγορά µεριδίων µετοχικών και µικτών αµοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού, 
καθώς και η δαπάνη για την αλλαγή εγκατάστασης χρήσης καυσίµου από πετρέλαιο 
σε φυσικό αέριο είτε για νέα εγκατάσταση φυσικού αερίου. 

4. Οι δαπάνες του ενός συζύγου δεν προστίθενται στις δαπάνες του 
άλλου συζύγου: Στη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι 
όταν οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν κοινή δήλωση και όταν λόγω 
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θανάτου του ενός συζύγου υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις, αν ο ένας σύζυγος δεν 
έχει φορολογούµενο εισόδηµα, ή αν αυτό είναι κατώτερο από το άθροισµα 
των δαπανών που αναφέρονται στην παρ. 1 αυτού του άρθρου, δηλαδή από το 
άθροισµα της δαπάνης για ασφάλιστρα ζωής ή θανάτου, της δαπάνης των 
ασφαλιστικών εισφορών, της δαπάνης δωρεών και χορηγιών, της δαπάνης των 
τόκων των στεγαστικών δανείων που έχουν ληφθεί για την απόκτηση πρώτης 
κατοικίας και των λοιπών δαπανών που θεσπίστηκαν µε το άρθρο 2 του Ν. 
3296/2004 και ισχύουν από 1-1-2005, το άθροισµα των δαπανών αυτών, ή η 
διαφορά που προκύπτει, δεν προστίθεται στις δαπάνες του άλλου συζύγου. 
Πότε η δαπάνη των 1.900 ευρώ χωρίς δικαιολογητικά προστίθεται στις 
δαπάνες του άλλου συζύγου: Στη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 8 ορί ζεται 
ότι όταν ο ένας από τους συζύγους δεν έχει φορολογούµενο εισόδηµα ή αυτό 
που έχει είναι κατώτερο της δαπάνης της παρ. 2, δηλαδή της δαπάνης των 1.900 
ευρώ χωρίς δικαιολογητικά, που αφορά αυτόν και τα πρόσωπα που τον 
βαρύνουν, ολόκληρο το ποσό της δαπάνης ή η διαφορά προστίθεται στις 
δαπάνες του άλλου συζύγου. Στην ίδια διάταξη ορίζεται ότι όταν το σύνολο των 
δαπανών του ενός συζύγου είναι ανώτερο από το φορολογούµενο εισόδηµα του, 
τότε η διαφορά που προκύπτει και µέχρι το ποσό των 1.900 ευρώ προστίθεται 
στις δαπάνες του άλλου συζύγου. 

6. Κάτοικοι αλλοδαπής που αποκτούν εισόδηµα από πηγή που βρί-
σκεται στην Ελλάδα: Όσοι κατοικούν στην αλλοδαπή και αποκτούν εισόδηµα 
από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα, δεν δικαιούνται, σύµφωνα µε τη 
διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 8, τις εκπτώσεις από το εισόδηµα που 
αναφέρονται στο άρθρο αυτό. Η διοίκηση έχει δεχθεί (έγγραφο Υπουργείου 
Οικονοµίας και Οικονοµικών 1018050/ΠΟΛ. 1042/1993) ότι αυτό ισχύει 
ανεξάρτητα αν το εισόδηµα είναι πραγµατικό ή τεκµαρτό. 
Οι έµµισθοι δηµόσιοι υπάλληλοι θεωρούνται κάτοικοι Ελλάδος και συνεπώς 

δικαιούνται τις εκπτώσεις του άρθρου 8. Το ίδιο ισχύει και για τους Έλληνες 
σπουδαστές, οι οποίοι αποµακρύνονται προσωρινά από την Ελλάδα λόγω 
σπουδών, εκτός αν προκύπτει ότι έχουν εγκατασταθεί µονίµως στην αλλοδαπή. 

7. Σχολάζουσα κληρονοµιά, επιδικία, µεσεγγύηση: Σύµφωνα µε τη 
διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 8, αν προκύπτει εισόδηµα 
σε περιπτώσεις σχολάζουσας κληρονοµιάς, επιδικίας, ή µεσεγγύησης, 
δεν υπολογίζονται οι εκπτώσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού. Η έννοια της 
σχολάζουσας κληρονοµιάς, της µεσεγγύησης, καθώς και της επιδικίας δίνεται 
από τον Αστικό Κώδικα. Έτσι: 
5.Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 1865 Α.Κ., σχολάζουσα κληρονοµιά 
έχουµε στην περίπτωση που ο κληρονόµος είναι άγνωστος ή δεν είναι 
βέβαιο αν αποδέχθηκε την κληρονοµιά. Το δικαστήριο στην περίπτωση 
αυτή, ύστερα από αίτηση εκείνου που έχει έννοµο συµφέρον ή και 
αυτεπαγγέλτως, διορίζει κηδεµόνα της κληρονοµιάς. 
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Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 831 Α.Κ., µεσεγγύηση έχουµε στην 
περίπτωση που δύο ή περισσότεροι παρέδωσαν σε τρίτον ένα πράγµα κινητό 
ή ακίνητο για την εξασφάλιση των αµφισβητούµενων ή αµοιβαίων δικαιωµάτων 
πάνω σε αυτό. Ο µεσεγγυούχος έχει την υποχρέωση να το αποδώσει µόνο µε 
τη συνεννόηση όλων ή µετά από δικαστική απόφαση. Η έννοια της επιδικίας δεν 
δίνεται ευθέως από τον Αστικό Κώδικα, αλλά εµµέσως από τις διατάξεις των 
άρθρων 831 - 832. Επιδικία έχουµε στην περίπτωση που, για την εξασφάλιση 
αµφισβητούµενων δικαιωµάτων πάνω σε ένα κινητό ή ακίνητο, διοριστεί µε 
δικαστική απόφαση µεσεγγυούχος ο mr.oi.oc ενεργεί ως θεµατοφύλακας. 
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