
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΤΙΚΟ

ΣΧΟΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΜΗΜΑ

 

 

«ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

∆ερµιτζάκης
Κασσωτάκη

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ)» 

 

 

Σπουδαστές 
∆ερµιτζάκης Ν. Ιωάννης Α.Μ. 7754 
Κασσωτάκη Ι. Άρτεµις Α.Μ. 7419 

Επιβλέπων καθηγητής 
Μπαστάκης Εµµανουήλ 

Ηράκλειο, 2013

Ι∆ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΝΕΕΣ 

 



ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΝΕΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ) 

2013 

 

∆ΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 2 

 

  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ............................................................................................................................................................. 6 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ......................................................................................................................................................... 8 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ........................................................................................................................................... 8 

Ενότητα 1.1 Ορισμός και εννοιολογικά γνωρίσματα του φόρου ....................................................................... 8 

1.1 Ιστορική εξέλιξη της φορολογίας .................................................................................................... 8 

1.1.2 Έννοια των φόρων ...................................................................................................................... 10 

1.1.3 Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του φόρου ................................................................................... 10 

1.1.4 Σκοπός και λειτουργίες του φόρου ............................................................................................. 11 

1.1.5 Φορολογική βάση ....................................................................................................................... 12 

1.1.6 Ταξινόµηση των φόρων .............................................................................................................. 13 

1.1.6.1 Ταξινόµηση των φόρων σε Άµεσους και Έµµεσους ............................................................... 13 

1.1.7 Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα άµεσων-έµµεσων φόρων ................................................... 14 

1.1.8 Γενικές αρχές της φορολογίας .................................................................................................... 16 

Ενότητα 1.2 Ισχύουσες διατάξεις επιβολής του φόρου ................................................................................... 19 

1.2.1 Αντικείµενο του φόρου ............................................................................................................... 19 

1.2.2 Υποκείµενο του φόρου ............................................................................................................... 19 

1.2.3 Χρόνος επιβολής του φόρου ....................................................................................................... 20 

1.2.4 Φορολογητέο εισόδηµα και τρόπος εξεύρεσής του .................................................................... 20 

1.2.5 Τρόπος εξεύρεσης του φορολογητέου εισοδήµατος ................................................................... 21 

1.2.6 Κλίµακα υπολογισµού φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων .............................................. 22 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ...................................................................................................................................................... 25 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ................................................................................................................................ 25 

ΠΗΓΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ...................................................................................................................................... 25 

Ενότητα 2.1 Εισόδημα από ακίνητα (Α-Β Πηγή) ............................................................................................... 25 

2.1.1 Έννοια και απόκτηση εισοδήµατος από ακίνητα ....................................................................... 25 

2.1.2 Ακαθάριστο εισόδηµα γης και ακινήτων .................................................................................... 26 

2.1.3 Καθαρό εισόδηµα από εκµίσθωση γης και ακινήτων ................................................................. 29 

2.1.4 Φορολογία εισοδήµατος από εκµίσθωση γης και ακινήτων ....................................................... 30 

Ενότητα 2.2 Εισόδημα από κινητές αξίες (Γ Πηγή) ........................................................................................... 31 

2.2.1 Εισόδηµα και απόκτησή του ....................................................................................................... 31 



ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΝΕΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ) 

2013 

 

∆ΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 3 

 

2.2.2 Χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από κινητές αξίες ............................................................ 32 

2.2.3 Ακαθάριστο εισόδηµα από κινητές αξίες ................................................................................... 33 

2.2.4 Καθαρό εισόδηµα από κινητές αξίες .......................................................................................... 33 

Ενότητα 2.3 Εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (Δ Πηγή) ......................................................................... 35 

2.3.1 Έννοια και απόκτηση του εισοδήµατος από εµπορικές επιχειρήσεις ......................................... 35 

2.3.2 Ακαθάριστο εισόδηµα εµπορικών επιχειρήσεων........................................................................ 36 

2.3.3 Καθαρό εισόδηµα εµπορικών επιχειρήσεων .............................................................................. 37 

2.3.3.1 Ειδικός προσδιορισµός καθαρού εισοδήµατος ........................................................................ 38 

2.3.3.2 Λογιστικός προσδιορισµός καθαρού εισοδήµατος .................................................................. 38 

2.3.3.3 Εξωλογιστικός προσδιορισµός καθαρού εισοδήµατος ............................................................ 44 

Ενότητα 2.4 Εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις (Ε Πηγή) .......................................................................... 47 

2.4.1 Έννοια και απόκτηση εισοδήµατος από γεωργικές επιχειρήσεις ............................................... 47 

2.4.2 Χρόνος κτήσης του εισοδήµατος από γεωργικές επιχειρήσεις ................................................... 47 

2.4.3 Ακαθάριστο εισόδηµα από γεωργικές επιχειρήσεις ................................................................... 47 

2.4.4 Καθαρό εισόδηµα από γεωργικές επιχειρήσεις .......................................................................... 48 

2.4.5 Εκπτώσεις του εισοδήµατος από γεωργικές επιχειρήσεις .......................................................... 52 

2.4.6 Απαλλαγές του εισοδήµατος από γεωργικές επιχειρήσεις ......................................................... 53 

Ενότητα 2.5 Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (ΣΤ Πηγή) ............................................................................. 54 

2.5.1 Έννοια και απόκτηση εισοδήµατος από µισθωτές υπηρεσίες .................................................... 54 

2.5.2 Χρόνος απόκτησης εισοδήµατος από µισθωτές υπηρεσίες ........................................................ 56 

2.5.3 Ακαθάριστο και καθαρό εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες ..................................................... 56 

Ενότητα 2.6 Εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα και από κάθε άλλη πηγή (Ζ Πηγή) ................................ 57 

2.6.1 Απόκτηση εισοδήµατος από ελευθέρια επαγγέλµατα ................................................................ 57 

2.6.2 Χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος .......................................................................................... 57 

2.6.3 Ακαθάριστο και καθαρό εισόδηµα από ελευθέρια επαγγέλµατα ............................................... 58 

2.6.4 Καθαρό εισόδηµα από ελευθέρια επαγγέλµατα ......................................................................... 58 

2.6.4.1 Λογιστικός προσδιορισµός εισοδήµατος ................................................................................. 58 

2.6.4.2 Τεκµαρτός (εξωλογιστικός) προσδιορισµός καθαρού εισοδήµατος ....................................... 58 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ..................................................................................................................................................... 62 

ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ...................................................................................................................................... 62 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ................................................................................................................................................... 62 

3.1 Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης ..................................................................................................... 62 

3.2 Φορολογία εισοδήµατος των συζύγων και των ανήλικων τέκνων ................................................ 64 

3.2.1 Εδικές περιπτώσεις ..................................................................................................................... 65 



ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΝΕΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ) 

2013 

 

∆ΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 4 

 

3.2.2 Εισόδηµα ανηλίκων .................................................................................................................... 65 

3.3 Πρόσωπα που βαρύνουν τον φορολογούµενο ............................................................................... 67 

3.4 Χρόνος και τόπος υποβολής της δήλωσης..................................................................................... 70 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ..................................................................................................................................................... 71 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ............................................................................................................................... 71 

ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ..................................................................................................................................... 71 

4.1 Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήµατος από ακίνητα ....................................................................... 71 

4.2 Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήµατος από κινητές αξίες .............................................................. 71 

4.3 Αυτοτελής φορολόγηση από επιχειρήσεις ή επαγγέλµατα ............................................................ 72 

4.4 Αυτοτελής φορολόγηση από µισθωτές υπηρεσίες ......................................................................... 74 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ...................................................................................................................................................... 75 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ......................................................................................................... 75 

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ...................................................................................................................................... 75 

5.1 Προσδιορισµός εισοδήµατος µε βάση αντικειµενικές δαπάνες και υπηρεσίες ............................. 75 

5.2 Αντικειµενικές δαπάνες και υπηρεσίες .......................................................................................... 75 

5.3 ∆απάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων ............................................................................... 76 

5.4 Μη εφαρµογή αντικειµενικών δαπανών και υπηρεσιών ............................................................... 77 

5.5 ∆ιαφορά εισοδήµατος και υπολογισµός του φόρου αυτής ............................................................ 78 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ..................................................................................................................................................... 80 

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ..................................................................................................................................... 80 

ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΗΓΗ ................................................................................................................................................ 80 

6.1 Παρακράτηση φόρου στο εισόδηµα από κινητές αξίες ................................................................. 80 

6.2 Παρακράτηση φόρου στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις ................................................. 80 

6.3 Παρακράτηση φόρου από εισοδήµατα από µισθωτές υπηρεσίες .................................................. 82 

6.4 Παρακράτηση φόρου στο εισόδηµα από αµοιβές ελευθερίων επαγγελµάτων .............................. 83 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII .................................................................................................................................................... 84 

ΤΕΚΜΑΡΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ .......................................................................................................................... 84 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ................................................................................................................................................... 84 

Ενότητα 7.1 Τεκμήρια Δαπανών Διαβίωσης ..................................................................................................... 85 

7.1.1 Κύρια κατοικία ........................................................................................................................... 85 

7.1.2 Επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ. ......................................................................................................... 86 

7.1.3 Σκάφη αναψυχής ......................................................................................................................... 90 

7.1.4 Αεροσκάφη, ελικόπτερα, ανεµόπτερα και υπερελαφρές πτυτικές αθλητικές µηχανές .............. 91 

7.1.5 ∆εξαµενές κολύµβησης .............................................................................................................. 92 



ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΝΕΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ) 

2013 

 

∆ΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 5 

 

7.1.6 Ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και µέσης εκπαίδευσης............................................................. 92 

7.1.7 Οικιακοί βοηθοί, οδηγοί αυτοκινήτων, δάσκαλοι ...................................................................... 93 

7.1.7 Ελάχιστη ετήσια αντικειµενική δαπάνη του φορολογούµενου .................................................. 94 

7.1.8 Αµφισβήτηση ποσού αντικειµενικής δαπάνης διαβίωσης .......................................................... 94 

Ενότητα 7.2 Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (πόθεν έσχες) ..................................................... 96 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII ................................................................................................................................................... 97 

ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν.4110/2013) .......................................................................... 97 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ (Ν,2238/1994) ................................................................................................. 97 

8.1 Εισαγωγή ....................................................................................................................................... 97 

8.2 Τροποποιήσεις του Κ.Φ.Ε. µε τον Ν.4110/2013 ........................................................................... 97 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ............................................................................................................................................. 104 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ................................................................................................................................................. 107 

 

  



ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΝΕΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ) 

2013 

 

∆ΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 6 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Η παρούσα πτυχιακή εργασία µε θέµα «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων (νέες 

φορολογικές διατάξεις)» εκπονήθηκε στα πλαίσια του προπτυχιακού προγράµµατος σπουδών του 

τµήµατος Λογιστικής, της σχολής ∆ιοίκησης και Οικονοµίας του Τεχνολογικού εκπαιδευτικού 

ιδρύµατος Ηρακλείου Κρήτης, κατά την περίοδο 2012-2013. Σκοπός της συγκεκριµένης εργασίας, 

είναι η ανάλυση του τρόπου φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων, από την καθιέρωση του 

ν.2238/1994 –µε τις εκάστοτε τροποποιήσεις του- µέχρι και την ψήφιση του νέου κώδικα 

φορολογίας εισοδήµατος ν.4110/2013, του οποίου οι διατάξεις θα έχουν ισχύ από το οικονοµικό 

έτος 2014, δηλαδή την χρήση 2013. 

 Έτσι, µε σκοπό την καλύτερη κατανόηση των θεµάτων που αφορούν την φορολογία 

εισοδήµατος, η παρούσα µελέτη χωρίζεται σε οχτώ κεφάλαια. Συγκεκριµένα: 

 Στο πρώτο κεφάλαιο αποδίδεται µια γενικότερη ανάλυση της φορολογίας και των φόρων, 

όπως η έννοια τους, τα χαρακτηριστικά τους, ο σκοπός για τον οποίο επιβάλλονται, καθώς και τα 

πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατά τους. Στο ίδιο κεφάλαιο, γίνεται επίσης λόγος, για αυτό που 

αποκαλείται «αντικείµενο» και «υποκείµενο» του φόρου, για την έννοια του φορολογητέου 

εισοδήµατος και για τον τρόπο µε τον οποίο αυτό εξευρίσκεται. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας αναλύονται διεξοδικά όλες οι πηγές εισοδήµατος, ενώ 

γίνεται διαχωρισµός αυτών σε , εισόδηµα από ακίνητα, εισόδηµα από κινητές αξίες, από εµπορικές 

επιχειρήσεις, γεωργικές επιχειρήσεις, µισθωτές υπηρεσίες και εισόδηµα από ελευθέριο επάγγελµα. 

 Το τρίτο κεφάλαιο εστιάζει σε θέµατα που αφορούν την δήλωση φορολογίας εισοδήµατος, 

και συγκεκριµένα, για τους υπόχρεους υποβολής αυτής, για τον τρόπο φορολόγησης των συζύγων 

και των ανήλικων τέκνων τους, τα πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούµενο, 

καθώς και τον χρόνο που απαιτείται να υποβληθεί η φορολογική δήλωση. 

 Στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται λόγος για την αυτοτελή φορολόγηση των εισοδηµάτων από 

ακίνητα, από κινητές αξίες, από επιχειρήσεις ή επαγγέλµατα, και από µισθωτές υπηρεσίες,και 

αναλύεται ξεχωριστά η κάθε κατηγορία. 

Το πέµπτο κεφάλαιο αναφέρεται στον προσδιορισµό της φορολογητέας ύλης µε βάση τις 

δαπάνες. Συγκεκριµένα, αναλύει τις αντικειµενικές δαπάνες και υπηρεσίες, καθώς και τις δαπάνες 

απόκτησης περιουσιακών στοιχείων ξεχωριστά. 

Στο έκτο κεφάλαιο της εργασίας, γίνεται λόγος για την παρακράτηση φόρου από κάθε πηγή, 

σύµφωνα µε τον Ν.2238/94 και µε τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει µέχρι το έτος 2012. 

Συγκεκριµένα,  αναλύεται η παρακράτηση φόρου στο εισόδηµα από κινητές αξίες, από εµπορικές 
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επιχειρήσεις, από µισθωτές υπηρεσίες, καθώς και η παρακράτηση φόρου στο εισόδηµα από αµοιβές 

ελευθέριων επαγγελµάτων. 

 Το έβδοµο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας πραγµατεύεται το θέµα του τεκµαρτού 

προσδιορισµού του εισοδήµατος, ενώ η πρώτη ενότητα αναλύει τα τεκµήρια δαπανών διαβίωσης 

(κύρια κατοικία, επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ., σκάφη αναψυχής, αεροσκάφη, ελικόπτερα, δεξαµενές 

κολύµβησης, ιδιωτικά σχολεία, οικιακούς βοηθούς, κ.λπ.), και η δεύτερη ενότητα στοχεύει στην 

ανάλυση των δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, το λεγόµενο «πόθεν έσχες». 

 Τέλος., στο όγδοο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας γίνεται προσπάθεια απεικόνισης του 

νέου κώδικα φορολογίας εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων «ν.4110/2013», 

παραθέτοντας ορισµένες από τις σηµαντικότερες αλλαγές που έχει επιφέρει στον γενικότερο τρόπο 

προσδιορισµού του εισοδήµατος και της φορολόγησής του. 

 Σήµερα, η φορολογία εισοδήµατος αποτελεί την κυριότερη πηγή εσόδων κάθε χώρας. Στην 

περίπτωση της Ελλάδας, η οποία βρίσκεται σε οικονοµική ύφεση,  η φορολογική µεταρρύθµιση του 

νέου κώδικα φορολογίας εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων αποσκοπεί στην 

απλούστευση του φορολογικού συστήµατος, στον περιορισµό των διακρίσεων των προτιµησιακών 

καθεστώτων, συµπεριλαµβανοµένου και της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης, επιτρέποντας έτσι 

στο µέλλον, στη σταδιακή µείωση των φορολογικών συντελεστών, όσο η απόδοση εσόδων 

βελτιώνεται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ 

 

Ενότητα 1.1 Ορισµός και εννοιολογικά γνωρίσµατα του φόρου 

1.1 Ιστορική εξέλιξη της φορολογίας 

 Το καθεστώς της φορολογίας έχει τις ρίζες της στην αρχαιότητα, όπου η επιβολή 

επιβαλλόταν στους πολίτες ως υποχρέωση, καταβάλλοντας αντικείµενα ή προϊόντα αξίας σε 

άρχοντες ή κράτη. Συνηθιζόταν εκείνη την εποχή, σε κάθε περιοχή να υπάρχει ένας άρχοντας µε 

στρατιωτική, πολιτική εξουσία, ή απλά ένας γαιοκτήµονας, στο οποίο αποδίδονταν οι εισφορές, και 

αυτός µε την σειρά του τις έστελνε στην ανώτατη κρατική αρχή. 

 Αξιοσηµείωτο φαινόµενο της αρχαιότητας και του Μεσαίωνα ήταν η παροχή υπηρεσιών από 

τους άρχοντες, µε αντάλλαγµα το δικαίωµα της είσπραξης των φόρων µιας επαρχίας για δικό τους 

όφελος. Στον Ελλαδικό χώρο επί Βυζαντίου παρατηρήθηκε το φαινόµενο, οι εισφορές να 

καταβάλλονται στην κοινότητα αντί σε κάποιον άρχοντα, κι αυτή µε την σειρά της να τις αποδίδει 

στο κράτος. 

 Οι υποχρεωτικές εισφορές, αρχικά, ήταν µέρος της σοδειάς, όπως συνέβαινε στην Αρχαία 

Αίγυπτο, και αργότερα αντικαταστάθηκαν µε χρήµατα. Όµως, ο υπολογισµός της υποχρεωτικής 

καταβολής εξακολουθούσε να γίνεται βάσει της έκτασης των κτηµάτων του φορολογούµενου µέχρι 

και µετά την Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία σε πολλά κράτη. 

 Συγκεκριµένα, ο φόρος εισοδήµατος έγινε περισσότερο γνωστός µε διάφορες µορφές, κυρίως 

σε χώρες που είχαν αναπτύξει πολιτισµό, όπως η αρχαία Ελλάδα, η Αίγυπτος, η Ινδία και η Κίνα, 

και είχαν εισαγάγει µια µορφή φόρου εισοδήµατος, ο οποίος επιβαλλόταν επί της γεωργικής 

παραγωγής και της κτηνοτροφίας, αφού αυτά τα αγαθά ήταν οι κατ’ εξοχήν πηγές εισοδήµατος της 

εποχής εκείνης.1 

 Οι χώρες της εποχής του Μεσαίωνα, που είχαν αναπτύξει εµπόριο και βιοτεχνία, επέβαλαν 

φόρο επί του εισοδήµατος. Έτσι, στην Αγγλία το 1379 επεβλήθη κεφαλικός φόρος, ο οποίος ήταν 

ανάλογος µε τη φοροδοτική ικανότητα του πολίτη, ενώ φόρος επί του εισοδήµατος εισήγαγε τον 15ο 

αιώνα η πόλη της Φλωρεντίας, και το έτος 1679 η Γαλλία. 

 Παρ’ όλα αυτά, η φορολογία δεν είναι πάντα η µοναδική πηγή εσόδων ενός κράτους. 

Υπάρχουν και περιπτώσεις, όπου το κράτος ελέγχει µερικά µονοπώλια ως κύρια ή συµπληρωµατική 

πηγή εσόδων, όπως είχε συµβεί επί Όθωνα στην Ελλάδα, όπου το κράτος είχε τον έλεγχο ορυχείων 

                                                           
1 Σιωµόπουλος, Κ. Ι. (1998), «Ποιους φόρους θέλουµε», Το Βήµα, 
http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=105755  
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της Χαλκιδικής. Εκτός από τους φόρους, ένα κράτος µπορεί να επιβάλλει εισφορές και σε εµπορικές 

συναλλαγές που γίνονται µέσα σε αυτό, ακόµα και όταν οι συναλλασσόµενοι δεν είναι πολίτες του 

κράτους. 

 Ωστόσο, σχεδόν ταυτόχρονα µε την φορολογία αναπτύχθηκε και το φαινόµενο της 

φοροδιαφυγής, όπου δηµιουργήθηκαν ειδικές οργανώσεις συλλογής των φόρων, µε σκοπό την 

εξασφάλιση της είσπραξης των φόρων και τον ακριβή υπολογισµό του κάθε φόρου. Αυτές οι 

οργανώσεις είχαν το δικαίωµα να επιδικάσουν ποινές εναντίον των φοροφυγάδων. 

 Πιο πρόσφατα τώρα, ο φόρος στην πιο εξελιγµένη µορφή του υπήρξε συνέπεια της 

ανάπτυξης του εµπορίου, της βιοµηχανικής επανάστασης που επακολούθησε, καθώς και της 

ανάγκης να εξοικονοµηθούν οικονοµικοί πόροι, ώστε να δηµιουργηθούν ισχυρά κράτη, ενώ τα 

έσοδα από τους φόρους χρησιµοποιούνταν κυρίως για εξοπλισµούς. 

 Στην πορεία του νεότερου ελληνικού κράτους, η επιβολή της φορολογίας ξεκίνησε 

αποσπασµατικά, αφενός µε την λειτουργία µονοπωλίων, όπως π.χ. του σιγαρόχαρτου και του άλατος 

που ιδρύθηκαν το 1833, και αφετέρου µε την επιβολή δικαιωµάτων που καταβάλλονταν για 

καταχωρήσεις κ.λπ., τα οποία ακολούθως αντικαταστάθηκαν από το νόµο 14/26.8.1836 µε τα τέλη 

χαρτοσήµου που συνεχίζουν να ισχύουν σε αρκετές µορφές συναλλαγών µέχρι σήµερα.2 

 Από πλευράς δασµών, το δασµολόγιο που είχε επιβληθεί από την επαναστατική κυβέρνηση 

πριν από το 1930 αλλά δεν εφαρµόστηκε, τροποποιήθηκε το 1930 από τον Καποδίστρια και 

εφαρµόστηκε µε την ονοµασία «Τελωνειακή διατίµησις». 

 Ως προς τη φορολογία εισοδήµατος, αυτή πρωτοεµφανίστηκε µε τον νόµο ΧΚ’ του 1977 ως 

φόρος επί των κινητών αξιών, για να διευρυνθεί αργότερα και σε άλλα εισοδήµατα ως γενικός φόρος 

στο εισόδηµα µε τον νόµο ΓΤΑ’ του 1909, και ακολούθως να επεκταθεί στην καθαρή πρόσοδο από 

οποιαδήποτε πηγή µε τον νόµο 1640/1919. 

 Έτσι, η φορολογία εισοδήµατος εισήχθη στην Ελλάδα το 1919 µε τον νόµο 1640 «περί 

φορολογίας καθαρών προσόδων». Με τον νόµο αυτό εφαρµόστηκε στην Ελλάδα το µεικτό σύστηµα 

φορολογίας, το οποίο εφαρµοζόταν αρχικά στη Γαλλία. Με το σύστηµα αυτό, ο φόρος διακρινόταν 

σε αναλυτικό και συνθετικό. 3
Με τον αναλυτικό φόρο φορολογούνταν οι επί µέρους πρόσοδοι 

ανάλογα µε την πηγή προέλευσής τους και στη συνέχεια, στο άθροισµα των επί µέρους προσόδων 

επιβαλλόταν συµπληρωµατικός φόρος µε προοδευτικό συντελεστή. Τελικά, το παραπάνω σύστηµα 

φορολογίας καταργήθηκε το 1955. 

                                                           
2 Φωτόπουλος, Ι. (2010), «Η διοίκηση του ελληνικού φορολογικού συστήµατος – Tax administration: Η εξέλιξη της 
φορολογικής νοµοθεσίας στην Ελλάδα», Επιχείρηση, Τεύχος 63/2010 Αύγουστος-Σεπτέµβριος 2010», σ. 893, 
http://epixeirisi.gr/actions/lemma/index.php?item_id=4719118  
3 Σιωµόπουλος, Κ. Ι. (1998), «Ποιους φόρους θέλουµε», Το Βήµα, 
http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=105755  
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 Η φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, µε την µορφή που εφαρµόζεται 

σήµερα, εισήχθη για τα φυσικά πρόσωπα µε το Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 3323/1955, µε το οποίο 

καθιερώθηκε ο προσωπικός προοδευτικός φόρος, ο οποίος επιβάλλεται στο συνολικό εισόδηµα από 

κάθε πηγή. Για τα νοµικά πρόσωπα εισήχθη ο νόµος 3842/1958, µε τον οποίο καθιερώθηκε ο 

αναλογικός φόρος. Με τα δύο αυτά νοµοθετήµατα αντικαταστάθηκε ο νόµος 1640/1919 «περί 

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

στην φορολογία. 

 Ωστόσο, µε την πάροδο των ετών, τα δύο παραπάνω νοµοθετήµατα υπέστησαν πολλές 

µεταβολές, τροποποιήσεις και συµπληρώσεις. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο καθιερώνονταν δύο µε 

τρεις φορολογικοί νόµοι. Το 1994 µε τον νόµο 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 σήµερα τον Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.), που ισχύει όπως έχει διαµορφωθεί µετά τις µεταβολές που έγιναν 

µεταγενέστερα.4 

 

1.1.2 Έννοια των φόρων 

 Σε κάθε κράτος υπάρχει η εθνική οικονοµία, η οποία είναι το σύνολο της οικονοµίας του 

κράτους. Η εθνική οικονοµία αποτελείται από την ∆ηµόσια Οικονοµία και την Πολιτική οικονοµία 

(ιδιωτική). Η φορολογία είναι η επιβολή υποχρεωτικών φόρων υπέρ του κράτους. Τα κρατικά έσοδα 

µέσω των υποχρεωτικών φόρων των φυσικών προσώπων (πολιτών) και των νοµικών προσώπων 

αποτελούν, στη σύγχρονη οικονοµία, την σηµαντικότερη πηγή των δηµοσίων εσόδων.5  

 Η φορολογία αποτελεί µια σηµαντική δραστηριότητα των δηµόσιων φορέων σε όλες τις 

χώρες του κόσµου, και ιδιαίτερα στις περισσότερο ανεπτυγµένες, καθώς εξασφαλίζει, συνήθως, 

περισσότερο από το 90% των εσόδων τους. Έτσι, στις ανεπτυγµένες βιοµηχανικές κοινωνίες, το 

φορολογικό σύστηµα βαρύνει περισσότερο τα εισοδήµατα, ενώ στις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες 

το φορολογικό σύστηµα αποδίδει πρωταρχική σηµασία στους έµµεσους φόρους που βαρύνουν την 

δαπάνη. (Αναστόπουλος & Φορτσάκης, 2003). 

1.1.3 Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του φόρου 

 Τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του φόρου είναι τα ακόλουθα: 

                                                           
4 Σιωµόπουλος, Κ. Ι. (1998), «Ποιους φόρους θέλουµε», Το Βήµα, 
http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=105755  
5 Βικιπαίδεια: Ελληνόγλωσση ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια (2010), «Φορολογία», 
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1 
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1. Η µονοµερής παροχή του φόρου από τον πολίτη στο ∆ηµόσιο. Ο φόρος είναι µονοµερής 

χρηµατική παροχή των φορολογουµένων προς το ∆ηµόσιο, χωρίς δηλαδή να υπάρχει ειδική και 

άµεση αντιπαροχή εκ µέρους του ∆ηµοσίου. 

2. Η αναγκαστική παροχή του φόρου από τον πολίτη στο ∆ηµόσιο. Ο φόρος δεν είναι 

οικειοθελής παροχή, ούτε και αποτελεί ποινή. Οι φορολογικές υποχρεώσεις προβλέπονται πάντα 

από κάποιο νόµο του κράτους. το δικαίωµα αυτό της πολιτείας να επιβάλλει και να καθορίζει 

µονοµερώς τον φόρο, είναι η εκδήλωση της λεγόµενης «πολιτικής εξουσίας». 

3. Η έλλειψη ειδικού ανταλλάγµατος. Έναντι της καταβολής του φόρου, η πολιτεία δεν παρέχει 

κάποιο συγκεκριµένο αντάλλαγµα. Εδώ είναι που διαφέρει ο φόρος από το «τέλος». Το «τέλος» 

καταβάλλεται ως αντάλλαγµα ειδικών υπηρεσιών της πολιτείας προς τους πολίτες, όπως τέλη 

κυκλοφορίας αυτοκινήτου, τέλη χαρτοσήµου και άλλα. 

4. Η ικανοποίηση των σκοπών του κράτους. Τα ∆ηµόσια αγαθά τα οποία δεν θα µπορούσαν να 

παρασχεθούν σε όλους τους πολίτες µε το µηχανισµό της αγοράς, παρέχονται από το κράτος µε την 

είσπραξη των φόρων. Ο φόρος δεν αποβλέπει στην ικανοποίηση κάποιου συγκεκριµένου σκοπού 

του κράτους, αλλά στο σύνολο των σκοπών του. 

 

1.1.4 Σκοπός και λειτουργίες του φόρου 

 Η επιβολή της φορολογίας είναι υποχρεωτική και µπορεί να έχει ταµιευτική λειτουργία, 

οικονοµική, ακόµη και κοινωνική λειτουργία. 

 Συγκεκριµένα, µε την ταµιευτική του λειτουργία, ο φόρος αποτελεί το κυριότερο µέσο 

χρηµατοδότησης του ∆ηµοσίου, γι’ αυτό ένας από τους βασικούς σκοπούς της πολιτείας είναι η 

εξασφάλιση της επάρκειας των φορολογικών εσόδων, προς κάλυψη των δηµοσίων δαπανών. Στην 

ουσία, σκοπός του φόρου είναι η ανακατανοµή των παραγωγικών πόρων της οικονοµίας µεταξύ του 

ιδιωτικού και ∆ηµοσίου τοµέα, και η µεταφορά στον ∆ηµόσιο τοµέα για την παραγωγή αγαθών, 

προς ικανοποίηση των αναγκών του κοινωνικού συνόλου.6 

 Με την οικονοµική του λειτουργία, ο φόρος χρησιµοποιείται και ως µέσο άσκησης της 

οικονοµικής πολιτικής για τον επηρεασµό της οικονοµικής δραστηριότητας. Η ∆ηµόσια οικονοµία 

λαµβάνει µέτρα, µέσω των οποίων επιδιώκεται η δίκαιη κατανοµή του εθνικού εισοδήµατος και η 

ταχύτερη οικονοµική ανάπτυξη, ενώ θεσπίζει φορολογικά µέτρα για την ανάπτυξη υποβαθµισµένων 

περιοχών της επικράτειας, και επιβάλλει δασµούς στα εισαγόµενα είδη για την προστασία της 

εγχώριας βιοµηχανίας. 

                                                           
6 Ανδρουλάκης, Γ. (2009), Φορολογία Ι, Σηµειώσεις µαθήµατος «Φορολογία κεφαλαίου και λοιπές διατάξεις», ΤΕΙ 
Ηρακλείου Κρήτης, https://eclass.teicrete.gr/modules/document/document.php?course=DL107 
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 Η κοινωνική λειτουργία του φόρου επιδιώκει την πραγµατοποίηση διαφόρων κοινωνικών 

σκοπών, µε τον κυριότερο να είναι η µείωση της οικονοµικής ανισότητας των πολιτών. Για την 

επίτευξη του σκοπού αυτού, η ∆ηµόσια οικονοµία λαµβάνει τα ακόλουθα µέτρα:7 

• Καθορίζει προοδευτικό συντελεστή για το φόρο εισοδήµατος, έτσι ώστε το µέγεθος του 

καταβαλλόµενου φόρου να είναι µεγαλύτερο για τις ιδιωτικές οικονοµίες που έχουν µεγαλύτερο 

εισόδηµα, και χαµηλότερο για εκείνες που έχουν µικρό εισόδηµα. 

• Επιβάλλει φόρο µε προοδευτικό συντελεστή στην περιουσία των ιδιωτικών οικονοµιών. 

• Απαλλάσσει ή επιβαρύνει µε χαµηλό συντελεστή τα είδη πρώτης ανάγκης και επιβαρύνει µε 

υψηλό συντελεστή τα είδη πολυτελείας. 

• Απαλλάσσει, συχνά, τις µικρές επιχειρήσεις από τον Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ), 

ώστε να µπορούν να παράγουν µε χαµηλότερο κόστος. 

 

1.1.5 Φορολογική βάση 

 Φορολογική βάση είναι το µέγεθος, µε βάση το οποίο υπολογίζεται η φορολογική 

υποχρέωση, δηλαδή το ποσό που πρέπει να καταβάλλει ο φορολογούµενος. Ως φορολογική βάση 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί οποιοδήποτε χαρακτηριστικό γνώρισµα των φορολογούµενων, 

οικονοµικό ή µη οικονοµικό. Σήµερα, ως φορολογική βάση χρησιµοποιούνται, συνήθως, διάφορα 

οικονοµικά στοιχεία του φορολογούµενου, όπως το εισόδηµα, η περιουσία και η δαπάνη 

(καταναλωτική). 

 Στην θεωρία υπάρχει σηµαντική διαµάχη, σχετικά µε το ποιο από τα τρία αυτά στοιχεία 

αποτελεί την καλύτερη βάση για τον υπολογισµό των φόρων και οδηγεί σε δικαιότερη κατανοµή της 

επιβάρυνσης που προκαλούν οι φόροι. Πλέον, γίνεται αποδεκτό από την πλειοψηφία των 

οικονοµολόγων, ότι το εισόδηµα θα πρέπει να χρησιµοποιείται πρωταρχικά ως βάση για τον 

υπολογισµό της φορολογικής υποχρέωσης, καθώς αποτελεί τον κύριο δείκτη οικονοµικής ευµάρειας, 

και κατά συνέπεια της δυνατότητας των φορολογούµενων να συµβάλλουν στη χρηµατοδότηση των 

δηµοσίων δαπανών.8 

 Επίσης, συµπληρωµατικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως φορολογική βάση η καταναλωτική 

δαπάνη, αφού είναι εκείνη που δείχνει τι αποκοµίζει ο κάθε πολίτης από την κοινωνία, ενώ το 

εισόδηµα δείχνει τι συνεισφέρει ο κάθε πολίτης στο κοινωνικό σύνολο. 

                                                           
7 Ανδρουλάκης, Γ. (2009), Φορολογία Ι, Σηµειώσεις µαθήµατος «Φορολογία κεφαλαίου και λοιπές διατάξεις», ΤΕΙ 
Ηρακλείου Κρήτης, https://eclass.teicrete.gr/modules/document/document.php?course=DL107 
8 Ανδρουλάκης, Γ. (2009), Φορολογία Ι, Σηµειώσεις µαθήµατος «Φορολογία κεφαλαίου και λοιπές διατάξεις», ΤΕΙ 
Ηρακλείου Κρήτης, https://eclass.teicrete.gr/modules/document/document.php?course=DL107 
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 Στην πράξη σήµερα, χρησιµοποιούνται και τα τρία οικονοµικά χαρακτηριστικά ως 

φορολογική βάση, δηλαδή η περιουσία, το εισόδηµα και η καταναλωτική δαπάνη.  

 

1.1.6 Ταξινόµηση των φόρων 

 Όπως προαναφέρθηκε, ο φόρος είναι µία µονοµερής, αναγκαστική παροχή των ιδιωτικών 

φορέων προς το ∆ηµόσιο, η οποία δεν αντικρίζεται από ειδική και άµεση οικονοµική αντιπαροχή 

του ∆ηµοσίου προς τους φορολογούµενους, µε σκοπό την επίτευξη των παρακάτω στόχων:9 

• Της άριστης κατανοµής των παραγωγικών µέσων, π.χ. χρηµατοδότηση της παραγωγής των 

δηµοσίων αγαθών, κ.ά. 

• Της δίκαιης διανοµής του εισοδήµατος, π.χ. φορολογία ανώτερων εισοδηµατικών τάξεων, µε 

στόχο τη µείωση της ανισοκατανοµής του εισοδήµατος, κ.ά. 

• Της σταθεροποίησης της οικονοµίας, π.χ. σε περιόδους πληθωριστικών πιέσεων 

επιβάλλονται φόροι, µε στόχο τη µείωση της συνολικής ενεργού ζήτησης στην οικονοµία, κ.ά. 

• Της οικονοµικής µεγέθυνσης, π.χ. για την ανάπτυξη της οικονοµίας απαιτούνται επενδύσεις, 

οι οποίες προϋποθέτουν αποταµίευση – µε τη φορολογία µπορεί να αποθαρρύνει την τρέχουσα 

κατανάλωση, να ενισχύσει την αποταµίευση, κ.ά. 

 Ωστόσο, για την δικαιότερη κατανοµή των φόρων, αυτοί ταξινοµούνται µε βάση ορισµένα 

κριτήρια, ως ακολούθως: 

 

1.1.6.1 Ταξινόµηση των φόρων σε Άµεσους και Έµµεσους 

1. Άµεσοι φόροι. Επιβάλλονται επί στοιχείων, που αποδεικνύουν την ύπαρξη φοροδοτικής 

ικανότητας του ατόµου, µε σκοπό να επιβαρύνουν τον κατά νόµο υπόχρεο για την πληρωµή τους, 

π.χ. φόρος εισοδήµατος φυσικών προσώπων (ΦΕΦΠ). 

2. Έµµεσοι φόροι. Επιβάλλονται επί στοιχείων, που αποτελούν ένδειξη µόνο της φοροδοτικής 

ικανότητας του ατόµου, µε σκοπό να επιβαρύνουν τα πρόσωπα µε τα οποία συναλλάσσεται ο κατά 

νόµο υπόχρεος για την πληρωµή τους, π.χ. φόρος προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ).10 

 

 

                                                           
9 Πεµπετζόγλου, Μ. (2012), «∆ηµόσια Οικονοµική», Σηµειώσεις µαθήµατος «∆ηµόσια Οικονοµική», ∆ηµοκρίτειο 
Πανεπιστήµιο Θράκης – Τµήµα Κοινωνικής ∆ιοίκησης, 
http://users.uom.gr/~mariap/dim_oik/simeioseis_dimosias_2011-12.pdf 
10

 Πεµπετζόγλου, Μ. (2012), «∆ηµόσια Οικονοµική», Σηµειώσεις µαθήµατος «∆ηµόσια Οικονοµική», ∆ηµοκρίτειο 
Πανεπιστήµιο Θράκης – Τµήµα Κοινωνικής ∆ιοίκησης, 
http://users.uom.gr/~mariap/dim_oik/simeioseis_dimosias_2011-12.pdf 
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1.1.7 Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα άµεσων-έµµεσων φόρων 

Από ταµιευτικής άποψης, οι έµµεσοι φόροι είναι περισσότερο αποτελεσµατικοί ως προς την 

ταµιευτική λειτουργία των φόρων. Ως ταµιευτική άποψη νοείται το κόστος διαχείρισης, δηλαδή 

βεβαίωσης και είσπραξης των φόρων σε σχέση µε τα φορολογικά έσοδα που αποφέρουν. Τα 

πλεονεκτήµατα των έµµεσων φόρων ως προς την ταµιευτική αποτελεσµατικότητα, βασίζεται σε:11 

• Ο αριθµός των υπόχρεων για την καταβολή του έµµεσου φόρου είναι µικρότερος από τον 

αριθµό των υπόχρεων για την πληρωµή του άµεσου φόρου. 

• Κατά τον υπολογισµό των έµµεσων φόρων, η φορολογούσα αρχή δεν χρειάζεται να 

διερευνήσει τις προσωπικές συνήθειες των φορολογούµενων, όπως συµβαίνει στον άµεσο τρόπο 

φορολόγησης. 

• Τα προβλήµατα προσδιορισµού και εξόδων διαπίστωσης της φορολογικής βάσης είναι 

µικρότερα απ’ ότι στους άµεσους φόρους. 

 

 Σαν επακόλουθο της παραπάνω ταµιευτικής αποτελεσµατικότητας είναι η ταχύτερη 

είσπραξη των φορολογικών εσόδων από έµµεσους φόρους, σε σχέση µε τους άµεσους. Οι έµµεσοι 

φόροι καταβάλλονται ευκολότερα, διότι δεν είναι εµφανής η επιβάρυνση όπως στους άµεσους. Οι 

έµµεσοι φόροι αποφεύγονται πιο δύσκολα από ότι οι άµεσοι (φοροδιαφυγή) και έχουν µεγαλύτερη 

ελαστικότητα στις µεταβολές της οικονοµικής δραστηριότητας. 

 

Από άποψη οικονοµικής ανάπτυξης, για την επίτευξη ενός ανοδικού ρυθµού αυτής, αναγκαία 

συνθήκη είναι η ύπαρξη αποταµιευτικών πόρων επαρκών για να χρηµατοδοτήσουν τον όγκο των 

επενδύσεων που απαιτείται για ανοδική πορεία της οικονοµίας. Έτσι λοιπόν, οι φόροι πλήττουν τις 

αποταµιεύσεις και αποτελούν εµπόδιο για τις επενδύσεις, ενώ θεωρείται ότι µειονεκτούν έναντι των 

φόρων που ευνοούν την αποταµίευση και ασκούν µικρή αρνητική επίδραση στις επενδύσεις. Από 

την άποψη αυτή, οι έµµεσοι φόροι (κατανάλωσης) πλεονεκτούν ενός ισόποδου άµεσου φόρου 

(εισοδήµατος) για τους παρακάτω λόγους: 

• Αφού οι έµµεσοι φόροι είναι αντιστρόφως προοδευτικοί, πλήττουν περισσότερο τα χαµηλά 

εισοδήµατα, τα οποία όµως έχουν χαµηλή ροπή για αποταµίευση. Έτσι, τα υψηλά εισοδήµατα από 

τα οποία προέρχεται το µεγαλύτερο µέρος των αποταµιεύσεων δεν θίγεται. Αντίθετα οι άµεσοι 

φόροι πλήττουν περισσότερο τα υψηλά εισοδήµατα, λόγω της προοδευτικότητας του φόρου. 

                                                           
11 Ανδρουλάκης, Γ. (2009), Φορολογία Ι, Σηµειώσεις µαθήµατος «Φορολογία κεφαλαίου και λοιπές διατάξεις», ΤΕΙ 
Ηρακλείου Κρήτης, https://eclass.teicrete.gr/modules/document/document.php?course=DL107 
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• Ο έµµεσος φόρος αν και αντιστρόφως προοδευτικός ως προς το εισόδηµα, µπορεί να γίνει 

προοδευτικός ως προς την δαπάνη, ώστε να αποθαρρύνει τις δαπάνες των υψηλών εισοδηµάτων για 

αγαθά πολυτελείας και να ενισχύσει τις αποταµιεύσεις. 

• Οι έµµεσοι φόροι επηρεάζουν την αποδοτικότητα των επενδύσεων κατά έµµεσο τρόπο, 

δηλαδή µέσω µεταβολών της ζήτησης, ενώ ο φόρος εισοδήµατος πλήττει άµεσα την αποδοτικότητα 

των επενδύσεων. Άρα, οι άµεσοι φόροι ασκούν λιγότερο δυσµενή επίδραση στις επενδύσεις. 

 

Από άποψη σταθεροποίησης, οι έµµεσοι φόροι επιβαρύνουν τα νοικοκυριά, αυξάνουν τις τιµές των 

προϊόντων στα οποία επιβάλλονται και µειώνουν το πραγµατικό εισόδηµα. Η µείωση του 

πραγµατικού εισοδήµατος  της κατανάλωσης προκαλεί µείωση, και εποµένως και της συνολικής 

ζήτησης. Το µέγεθος των επιδράσεων των έµµεσων φόρων εξαρτάται από το κατά πόσο οι 

καταναλωτές αντιλαµβάνονται ότι η επιβολή του φόρου µειώνει το πραγµατικό εισόδηµα.12 

 Ένα άλλο µειονέκτηµα των έµµεσων φόρων είναι ότι η ύψωση των τιµών που προκαλείται 

από την επιβολή ή την αύξηση των έµµεσων φόρων είναι δυνατό να προκαλέσει αλυσιδωτές 

αντιδράσεις αυξήσεων µισθών και τιµών. Αν γίνει αυτό, θα οδηγήσει σε αναζωπύρωση του 

πληθωρισµού και των πληθωριστικών προσδοκιών, µε αποτέλεσµα την επιδείνωση του 

προβλήµατος του πληθωρισµού. 

 

Από άποψη δίκαιης κατανοµής του εισοδήµατος, δικαιότερη κατανοµή του εισοδήµατος υπάρχει 

όταν ο φόρος που επιβάλλεται περιορίζει τις εισοδηµατικές διαφορές και καθορίζει υψηλότερη 

φορολογία στα υψηλότερα εισοδήµατα, ενώ παράλληλα λαµβάνει υπόψη τις προσωπικές συνήθειες 

(πλούτος, οικογενειακή κατάσταση, κ.λπ.) των φορολογούµενων. 

 Επίσης, οι άµεσοι φόροι επιβάλλονται απευθείας επί του εισοδήµατος/περιουσίας, στοιχεία 

τα οποία προσδιορίζουν σε µεγάλο βαθµό την φοροδοτική ικανότητα των φορολογούµενων. Κατά 

την επιβολή των άµεσων φόρων προσδιορίζονται προοδευτικοί συντελεστές µε µεγαλύτερους 

φορολογικούς συντελεστές σε υψηλότερα εισοδήµατα. Τέλος, όταν επιβάλλονται άµεσοι φόροι είναι 

δυνατόν να λαµβάνονται υπόψη τα οικογενειακά βάρη και άλλες ειδικές συνθήκες του 

φορολογούµενου.13 

 

 

                                                           
12 Ανδρουλάκης, Γ. (2009), Φορολογία Ι, Σηµειώσεις µαθήµατος «Φορολογία κεφαλαίου και λοιπές διατάξεις», ΤΕΙ 
Ηρακλείου Κρήτης, https://eclass.teicrete.gr/modules/document/document.php?course=DL107 
13 Ανδρουλάκης, Γ. (2009), Φορολογία Ι, Σηµειώσεις µαθήµατος «Φορολογία κεφαλαίου και λοιπές διατάξεις», ΤΕΙ 
Ηρακλείου Κρήτης, https://eclass.teicrete.gr/modules/document/document.php?course=DL107 
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1.1.8 Γενικές αρχές της φορολογίας 

 Στα ανεπτυγµένα κράτη, η επιβολή των φόρων γίνεται µε βάση θεσπισµένους από την 

πολιτεία κανόνες, οι οποίοι διέπουν την φορολογική της πολιτική. Οι κανόνες αυτοί, ορίζονται ως 

ακολούθως: (Φλώρος, 2010) 

 

1. Ο κανόνας της καθολικότητας του φόρου 

 Σύµφωνα µε αυτόν τον κανόνα, ο φόρος πρέπει να επιβάλλεται σε όλους τους πολίτες χωρίς 

εξαιρέσεις, ακόµη και στους αλλοδαπούς που ζουν στην Ελλάδα. Η απαλλαγή από τη φορολογία 

των µικρών εισοδηµάτων δεν έρχεται σε αντίθεση µε τον κανόνα της καθολικότητας, επειδή η 

διαφορά των εσόδων από τη φορολόγηση των µικρών εισοδηµάτων σε σχέση µε τα έξοδα 

βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου είναι πολύ µικρή, και επιπλέον, το ίδιο το κράτος 

µεταγενέστερα, ίσως χρειαζόταν να ενισχύσει οικονοµικά τους µικροεισοδηµατίες. 

 

2. Ο κανόνας της παραγωγικότητας του φόρου 

 Ο κανόνας αυτός εξυπηρετεί τον ταµιευτικό σκοπό της φορολογίας. Ο φόρος είναι 

παραγωγικός, εφόσον: 

• Το ποσοστό του δεν είναι υπερβολικό, ώστε να οδηγεί το φορολογούµενο σε φοροδιαφυγή. 

• ∆εν καθιερώνει απαλλαγές. 

• Επιδιώκεται η ταχύτερη βεβαίωση και είσπραξή του µε όσο γίνεται µικρότερα έξοδα. 

• Οι νόµοι είναι σαφείς και δεν µεταβάλλονται συχνά. 

 

3. Ο κανόνας τις απλότητας του φόρου 

 Κατά τον κανόνα αυτόν, η φορολογική νοµοθεσία πρέπει να είναι απλή και κατανοητή, να 

γίνεται συχνά κωδικοποίηση των φορολογικών διατάξεων και να αποφεύγεται η περιπτωσιολογία. 

Έτσι, θα αποφεύγεται η σύγχυση και θα βελτιώνονται οι σχέσεις µεταξύ φορολογούµενων και 

φοροτεχνικών οργάνων. 

 ∆υστυχώς, όµως, το σηµερινό φορολογικό σύστηµα χαρακτηρίζεται από την πολυπλοκότητα 

και την περιπτωσιολογία και αυτό οφείλεται στη νοοτροπία των εκάστοτε αρµοδίων του Υπουργείου 

Οικονοµικών. 

 

 

 

 



ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΝΕΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ) 

2013 

 

∆ΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 17 

 

4. Ο κανόνας της βεβαιότητας και της σταθερότητας 

 Εάν οι νόµοι είναι απλοί και κατανοητοί και δε µεταβάλλονται συχνά, τότε ο 

φορολογούµενος µπορεί να γνωρίζει εκ των προτέρων πόσο φόρο οφείλει στο ∆ηµόσιο και πώς 

πρέπει να τον εξοφλήσει. 

 

5. Ο κανόνας της καταλληλότητας του φόρου 

 Ο φόρος πρέπει να είναι κατάλληλος από άποψη χρόνου, τόπου και τρόπου πληρωµής. Ο 

χρόνος πληρωµής του φόρου πρέπει να είναι εκείνος που διευκολύνει το φορολογούµενο. Συνήθως, 

αυτό επιτυγχάνεται, εάν ο χρόνος πληρωµής συµπίπτει µε την πραγµατοποίηση του εισοδήµατος. 

 Σαν τόπος πληρωµής του φόρου πρέπει να καθορίζεται η κατοικία ή η διαµονή ή ο τόπος της 

επαγγελµατικής εγκατάστασης του φορολογούµενου. Από την άποψη του τρόπου πληρωµής θα 

πρέπει να παρέχεται στο φορολογούµενο κάθε δυνατή διευκόλυνση, όπως δόσεις κ.λπ. 

 

6. Ο κανόνας του ελάχιστου ορίου συντήρησης 

 Για κάθε φορολογούµενο υπάρχει ένα τµήµα του εισοδήµατός του που δεν πρέπει να 

υπάγεται στη φορολογία. Είναι εκείνο το τµήµα εισοδήµατος, το οποίο θεωρείται ότι καλύπτει τις 

απαραίτητες ανάγκες του ίδιου του φορολογούµενου και της οικογένειάς του. Το τµήµα αυτό 

λέγεται «ελάχιστο όριο συντήρησης». 

 

7. Ο κανόνας του διαφορισµού των εισοδηµάτων 

 Η φοροδοτική ικανότητα του φορολογούµενου εξαρτάται και από την προέλευση του 

εισοδήµατός του. Για παράδειγµα, εκείνος που πραγµατοποιεί εισόδηµα από κεφάλαιο έχει 

µεγαλύτερη φοροδοτική ικανότητα από εκείνον που αποκτά εισόδηµα από προσωπική εργασία, στην 

περίπτωση που και οι δύο αποκτούν το ίδιο ποσό εισοδήµατος. Εάν από τους δύο αυτούς 

φορολογούµενους αφαιρεθεί το ίδιο ποσό εισοδήµατος για φόρο, τότε εκείνος που αποκτά το 

εισόδηµά του µε προσωπική εργασία θα αισθανθεί περισσότερο το φορολογικό βάρος από τον 

άλλον. Εποµένως, θα πρέπει να µην υπάρχει το ίδιο φορολογικό βάρος για όλα τα εισοδήµατα, αλλά 

να υπάρχει µεταξύ τους κάποια διάκριση. 

 

8. Ο κανόνας αποφυγής της διπλής φορολογίας 

 ∆ιπλή φορολογία υπάρχει όταν το ίδιο πρόσωπο υποβάλλεται δύο φορές στον ίδιο φόρο και 

για το ίδιο αντικείµενο, ή µέσα στο ίδιο κράτος ή µεταξύ διαφόρων κρατών. 
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 Το φορολογικό σύστηµα πρέπει να αποφεύγει την διπλή φορολόγηση, διότι αυτή οδηγεί σε 

φοροδιαφυγή, εξασθενεί την επιχειρηµατική προσπάθεια και δηµιουργεί φορολογικές ανισότητες. 

 Για την αποφυγή της διεθνούς διπλής φορολόγησης υπάρχουν οι εξής µέθοδοι: 

• Η µέθοδος της έκπτωσης του φόρου. Σύµφωνα µε την µέθοδο αυτή, ο φόρος που 

καταβάλλεται σε ένα ξένο κράτος για εισόδηµα που φορολογείται και π.χ. από το ελληνικό κράτος, 

αφαιρείται από το φόρο που προκύπτει στην Ελλάδα µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία. Τη µέθοδο 

αυτή ακολουθεί η ελληνική φορολογική νοµοθεσία µε τον ν.2238/94 περί φορολογίας εισοδήµατος 

φυσικών και νοµικών προσώπων. 

• Η µέθοδος της εξαίρεσης ή της απαλλαγής. Κατά τη µέθοδο αυτή τα κράτη, στην επικράτεια 

των οποίων αποκτιούνται εισοδήµατα από πρόσωπα που είναι κάτοικοι άλλων κρατών, 

απαλλάσσουν τα πρόσωπα αυτά της φορολογίας ή φορολογούν µόνο εκείνα τα εισοδήµατα που 

προκύπτουν στην επικράτειά τους. 

• Η µέθοδος της διαίρεσης ή κατανοµής. Τα κράτη που ακολουθούν τη µέθοδο αυτή, χωρίζουν 

το εισόδηµα σε δύο µέρη. Το ένα µέρος φορολογείται από τη χώρα που κατοικεί ο φορολογούµενος 

και το άλλο από τη χώρα στην οποία αποκτάται το εισόδηµα. 
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Ενότητα 1.2 Ισχύουσες διατάξεις επιβολής του φόρου 

1.2.1 Αντικείµενο του φόρου 

 Ο φόρος επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδηµα, το οποίο προκύπτει στην Ελλάδα ή 

στο εξωτερικό από φυσικό πρόσωπο, µε την προϋπόθεση να συντρέχουν οι παρακάτω λόγοι:14 

• Φορολογείται οποιοδήποτε εισόδηµα προέκυψε στην Ελλάδα από φυσικό πρόσωπο, 

ανεξάρτητα από την ιθαγένεια και τον τόπο κατοικίας ή διαµονής του φυσικού προσώπου. 

• Το εισόδηµα που αποκτήθηκε στο εξωτερικό από φυσικό πρόσωπο που κατοικεί στην 

Ελλάδα, ανεξάρτητα από την ιθαγένειά του. 

 

 Το εισόδηµα που αποκτάται στην Ελλάδα φορολογείται υποχρεωτικά, ενώ το εισόδηµα που 

αποκτάται στην αλλοδαπή φορολογείται µόνο αν ο εισοδηµατίας κατοικεί στην Ελλάδα. Συνεπώς, 

αντικείµενο του φόρου είναι το συνολικό καθαρό εισόδηµα που απέκτησε κάθε φυσικό πρόσωπο την 

προηγούµενη διαχειριστική χρήση. 

 

1.2.2 Υποκείµενο του φόρου 

1. Σε φόρο για το παγκόσµιο εισόδηµά του υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει την 

κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του στην Ελλάδα. Επίσης, σε φόρο για το εισόδηµα που προκύπτει 

στην Ελλάδα υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας του ή της 

συνήθους διαµονής του. Ως συνήθης θεωρείται η διαµονή στην Ελλάδα, η οποία υπερβαίνει τις 183 

ηµέρες συνολικά µέσα στο ίδιο ηµερολογιακό έτος. Η διαµονή τεκµαίρεται µε αυτόν τον τρόπο, 

εκτός εάν ο φορολογούµενος αποδείξει διαφορετικά. 

2. Σε φόρο επίσης, υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο υπηρετεί στην αλλοδαπή, εάν: 

� Είναι λειτουργός ή συνδέεται µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου 

µε φορέα Γενικής Κυβέρνησης. 

� Συνδέεται µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου µε θεσµικό όργανο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ∆ιεθνή Οργανισµό, και είχε κατά τον χρόνο της εισόδου του στην 

υπηρεσία του θεσµικού οργάνου της Ε.Ε. ή του ∆ιεθνούς Οργανισµού την κατοικία ή τη συνήθη 

διαµονή του στην Ελλάδα, θεωρείται ότι συνεχίζει να έχει την κατοικία του στην Ελλάδα.15 

3. Σε φόρο υπόκειται και η σχολάζουσα κληρονοµιά. 

                                                           
14 ∆ικτυακή πύλη “Taxheaven”, «Νόµος υπ’ αριθ.2238 Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος», (ΦΕΚ Α’ 
151/16-9-1994), Άρθρο 1 «Αντικείµενο του φόρου» http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7 
15 ∆ικτυακή πύλη “Taxheaven”, «Νόµος υπ’ αριθ.2238 Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος», (ΦΕΚ Α’ 
151/16-9-1994), Άρθρο 2 «Υποκείµενο του φόρου» http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7 
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4. Σε φόρο υπόκεινται οι οµόρρυθµες και οι ετερόρρυθµες εταιρίες, οι κοινωνίες αστικού 

δικαίου, που ασκούν επάγγελµα ή επιχείρηση, οι αστικές κερδοσκοπικές ή µη εταιρίες, οι 

συµµετοχικές ή αφανείς, καθώς και οι κοινοπραξίες. 

5. Τέλος, κατ’ εξαίρεση από τα παραπάνω, υπόκειται σε φόρο για το εισόδηµα που προκύπτει 

στην Ελλάδα, για τρία διαδοχικά έτη και για µία µόνο φορά, το φυσικό πρόσωπο που έχει τη συνήθη 

διαµονή του στην Ελλάδα και υπόκειται σε φόρο για το παγκόσµιο εισόδηµά του σε κράτος, το 

οποίο δεν έχει συνάψει µε την Ελλάδα Σύµβαση για την Αποφυγή ∆ιπλής Φορολογίας (Σ.Α.∆.Φ.), 

σχετικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου, και εφόσον το κράτος αυτό δεν περιλαµβάνεται 

στα µη συνεργάσιµα κράτη.16 Το χρονικό διάστηµα των τριών ετών υπολογίζεται από την έναρξη 

διαµονής του φυσικού προσώπου στην Ελλάδα. (ΠΟΕ, Άρθρο 12§4, 2011). 

 

1.2.3 Χρόνος επιβολής του φόρου 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν.2238/1994, ο φόρος επιβάλλεται κάθε οικονοµικό έτος στο 

εισόδηµα που αποκτάται µέσα στο αµέσως προηγούµενο οικονοµικό έτος, κατά τις διακρίσεις που 

ορίζει ο νόµο, ενώ η χρονική διάρκεια του οικονοµικού έτους αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και 

λήγει την 31η ∆εκεµβρίου του ίδιου ηµερολογιακού έτους. 

 

1.2.4 Φορολογητέο εισόδηµα και τρόπος εξεύρεσής του 

 Φορολογητέο εισόδηµα είναι αυτό που προέρχεται από κάθε πηγή µετά την αφαίρεση των 

δαπανών που έγιναν για την απόκτησή του. Τα εισοδήµατα από φορολογικής άποψης διακρίνονται 

στις παρακάτω κατηγορίες: (Φλώρος, 2010) 

 

Α-Β Πηγή: Εισόδηµα από ακίνητα (εκµίσθωση οικοδοµών, γαιών, πηγών, 

υπεκµίσθωση ή έµµεσα από ιδιοχρησιµοποίηση ακινήτων, κ.λπ.) 

Γ Πηγή: Εισόδηµα από κινητές αξίες (µερίσµατα, τόκοι οµολογιών, αµοιβές 

µελών ∆.Σ. ανώνυµων εταιριών, κ.λπ.) 

∆ Πηγή: Εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις (κέρδη ατοµικών ή εταιρικών 

επιχειρήσεων, κ.λπ.) 

Ε Πηγή: Εισόδηµα από γεωργικές επιχειρήσεις (κέρδη από αγροτικές, 

                                                           
16 Τα µη συνεργάσιµα κράτη, βάσει το άρθρου 51Α§4 Κ.Φ.Ε., είναι εκείνα που δεν είναι κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η κατάστασή τους σχετικά µε τη διαφάνεια και την ανταλλαγή των πληροφοριών σε φορολογικά θέµατα έχει 
εξεταστεί από τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), και τα οποία: α) δεν έχουν συνάψει 
µε την Ελλάδα σύµβαση διοικητικής συνδροµής στον φορολογικό τοµέα, και β) δεν έχουν υπογράψει τέτοια σύµβαση 
διοικητικής συνδροµής µε τουλάχιστον δώδεκα άλλα κράτη. Οι παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν 
αθροιστικά. 
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κτηνοτροφικές, σηροτροφικές επιχειρήσεις, κ.λπ.) 

ΣΤ Πηγή: Εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες (από µισθούς, ηµεροµίσθια, 

συντάξεις, επιχορηγήσεις, επιδόµατα, κ.λπ., το οποίο αποκτάται από 

µισθωτούς και συνταξιούχους) 

Ζ Πηγή: Εισόδηµα από ελευθέρια επαγγέλµατα (αµοιβές από την άσκηση 

επαγγέλµατος του ιατρού, δικηγόρου, συµβολαιογράφου, 

οικονοµολόγου, λογιστή, κ.λπ.) 

 

 Στην πηγή αυτή εντάσσεται και κάθε άλλο εισόδηµα που δεν µπορεί να ενταχθεί σε κάποια 

από τις πιο πάνω πηγές Α έως Ζ, όπως αµοιβή σπουδαστή για λογιστικές εργασίες, ο οποίος όµως 

στερείται δήλωσης έναρξης λογιστικού επαγγέλµατος, συγγραφικά δικαιώµατα κληρονόµων, 

εισόδηµα από εκµίσθωση µηχανήµατος από ιδιώτη, κ.ά. 

  

1.2.5 Τρόπος εξεύρεσης του φορολογητέου εισοδήµατος 

 Για να βρεθεί το συνολικό εισόδηµα, αθροίζονται τα επί µέρους εισοδήµατα των κατηγοριών 

Α έως Ζ, τα οποία αποκτώνται από κάθε φυσικό πρόσωπο είτε κατά το οικονοµικό έτος το 

προηγούµενο από τη φορολογία, είτε κατά το ηµερολογιακό ή διαχειριστικό ή γεωργικό έτος, το 

οποίο έληξε µέσα στο προηγούµενο από φορολογία οικονοµικό έτος. Κατά την άθροιση αυτή, 

συµψηφίζονται τα θετικά και αρνητικά στοιχεία των επί µέρους εισοδηµάτων. 

 Ειδικότερα, το αρνητικό στοιχείο (ζηµία) του εισοδήµατος από εµπορικές και γεωργικές 

επιχειρήσεις, που προκύπτει από βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ..Β.Σ.) 

που τηρούνται επαρκώς και ακριβώς, αν δεν καλύπτεται µε συµψηφισµό του θετικού στοιχείου 

εισοδήµατος άλλης πηγής, είτε γιατί δεν υπάρχει τέτοιο στοιχείο εισοδήµατος, είτε γιατί αυτό που 

υπάρχει είναι ανεπαρκές, τότε µεταφέρεται για να συµψηφισθεί ολόκληρο στην πρώτη περίπτωση ή 

κατά το υπόλοιπο αυτού στη δεύτερη, διαδοχικώς στα πέντε (5) επόµενα οικονοµικά έτη κατά το 

υπόλοιπο που αποµένει κάθε φορά, µε την προϋπόθεση ότι κατά τα έτη αυτά, τα βιβλία του 

υπόχρεου τηρούνται επαρκώς και ακριβώς.17 

 Τα όσα αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο, εφαρµόζονται αναλόγως και για το 

αρνητικό στοιχείο (ζηµία) του εισοδήµατος από εµπορικές επιχειρήσεις και ελευθέρια επαγγέλµατα, 

που προκύπτει από επαρκή και ακριβή βιβλία Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., το οποίο µεταφέρεται για 

να συµψηφισθεί διαδοχικώς στα πέντε (5) επόµενα οικονοµικά έτη. 

 

                                                           
17 ∆ικτυακή πύλη “Taxheaven”, «Νόµος υπ’ αριθ.2238 Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος», (ΦΕΚ Α’ 
151/16-9-1994), Άρθρο 4 «Εισόδηµα και εξεύρεσή του», http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7 
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1.2.6 Κλίµακα υπολογισµού φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων 

 Το εισόδηµα, που αποµένει µετά την αφαίρεση των δαπανών από το συνολικό εισόδηµα του 

φορολογούµενου, υποβάλλεται σε φόρο µε βάση την ακόλουθη κλίµακα: (Παύλου & Γκούρλιας, 

2012). 

 

Κλιµάκιο 

εισοδήµατος 

(ευρώ) 

Φορολογικός 

συντελεστής % 

Φόρος κλιµακίου 

(ευρώ) 

Σύνολο 

εισοδήµατος 

(ευρώ) 

Σύνολο φόρου 

(ευρώ) 

5.000 0 0 5.000 0 

7.000 10 700 12.000 700 

4.000 18 720 16.000 1.420 

10.000 25 2.500 26.000 3.920 

14.000 35 4.900 40.000 8.820 

20.000 38 7.600 60.000 16.420 

40.000 40 16.000 100.000 32.420 

Άνω των 100.000 45    

 

Α) Επισηµαίνεται ότι, το αφορολόγητο ορίζεται σε 9.000 ευρώ για τις παρακάτω κατηγορίες 

δικαιούχων, εφόσον το δηλωθέν εισόδηµα, πραγµατικό ή αυτό που προκύπτει µε βάση τις 

αντικειµενικές δαπάνες και υπηρεσίες και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του 

φορολογούµενου, δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ. Έτσι, οι δικαιούχοι του αφορολόγητου των 9.000 

ευρώ είναι οι ακόλουθοι: 

1. Νέοι ηλικίας έως και 30 ετών. 

2. Συνταξιούχοι άνω των 65 ετών. 

3. Άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 

• Άτοµα που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική 

αναπηρία ή ψυχική πάθηση. 

• Είναι τυφλοί εγγεγραµµένοι στο γενικό µητρώο τυφλών. 

• Είναι νεφροπαθείς, καθώς και τα πρόσωπα που πάσχουν από µεσογειακή δρεπανοκυτταρική 

και µικροδρεπανοκυτταρική αναιµία και κάνουν µεταγγίσεις αίµατος. 

• Είναι θύµατα πολέµου ή µέλη οικογενειών αξιωµατικών και οπλιτών, οι οποίοι απεβίωσαν 

κατά την εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας σε ειρηνική περίοδο και δικαιούνται σύνταξη 

από το δηµόσιο ταµείο. 
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• Πρόσωπα που παίρνουν σύνταξη από το δηµόσιο ταµείο ως ανάπηροι ή θύµατα εθνικής 

αντίστασης ή εµφυλίου πολέµου. 

4. Συνταξιούχοι ανεξαρτήτως ηλικίας µε παιδιά µε ειδικές ανάγκες. 

 

 Για τα παραπάνω πρόσωπα, όταν το συνολικό τους εισόδηµα είναι από 9.000 ευρώ και πάνω, 

το ποσό του φόρου που προκύπτει µε βάση την ανωτέρω κλίµακα, περιορίζεται ώστε το συνολικό 

καθαρό εισόδηµα που προκύπτει µετά την αφαίρεση του φόρου, να µην υπολείπεται του ποσού των 

9.000 ευρώ. 

 

Παράδειγµα 

Έστω εισόδηµα 9.200 ευρώ. Ο φόρος ανέρχεται σε 420 ευρώ (9.200-5.000) = 4.200 Χ 10% = 420 

ευρώ. Περιορισµός φόρου, ώστε το συνολικό καθαρό εισόδηµα που προκύπτει µετά την αφαίρεση 

του φόρου να µην είναι µικρότερο των 9.000 ευρώ. 

Επειδή 9.200-420 = 8.780 ευρώ, ο φόρος περιορίζεται ώστε το συνολικό καθαρό εισόδηµα που 

προκύπτει µετά την αφαίρεση να µην είναι µικρότερο των 9.000 ευρώ. ∆ηλαδή, 9.200-200 = 9.000 

ευρώ. Συνεπώς, ο φόρος των 420 ευρώ περιορίζεται στα 200 ευρώ. 

 

Β) Επισηµαίνεται επίσης, ότι το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιµακίου της παραπάνω κλίµακας 

αυξάνεται κατά: 

• 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο από τα δύο πρώτα του φορολογούµενου που τον βαρύνουν, και 

• 3.000 ευρώ για κάθε επόµενο τέκνο που τον βαρύνουν. 

 Το ποσό µε το οποίο προσαυξάνεται το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιµακίου, µειώνει 

το ποσό του δεύτερου κλιµακίου και εάν αυτό δεν επαρκεί, το ποσό του τρίτου κλιµακίου και όποιου 

επόµενου απαιτείται. 

 

Παράδειγµα 

Εάν φορολογούµενος έχει δύο τέκνα, το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιµακίου της κλίµακας 

διαµορφώνεται στα 9.000 ευρώ, εάν έχει τρία τέκνα το αφορολόγητο διαµορφώνεται στα 12.000 

ευρώ, εάν έχει τέσσερα τέκνα το αφορολόγητο διαµορφώνεται στα 15.000 κ.ο.κ. 

 

 Ωστόσο, εάν ο ένας σύζυγος δεν έχει εισόδηµα, το αφορολόγητο ποσό που δικαιούται για τα 

τέκνα µεταφέρεται στον άλλο σύζυγο και αυξάνει το αφορολόγητο ποσό αυτού. Επίσης, εάν ο 

σύζυγος έχει εισόδηµα µέχρι το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιµακίου της κλίµακας, στο οποίο 
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δε συµπεριλαµβάνεται το αφορολόγητο ποσό για τα τέκνα, ολόκληρο το αφορολόγητο ποσό που 

αφορά τα τέκνα µεταφέρεται στον άλλο σύζυγο. Τέλος, εάν το εισόδηµα του συζύγου αυτού είναι 

κατώτερο από το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιµακίου της κλίµακας, στο οποίο όµως 

συµπεριλαµβάνεται και το αφορολόγητο ποσό για τα τέκνα, η διαφορά του αφορολόγητου αυτού 

ποσού που δεν καλύπτεται από το εισόδηµά του και προέρχεται από το αφορολόγητο ποσό που 

αφορά τα τέκνα, µεταφέρεται και αυξάνει το αφορολόγητο του άλλου συζύγου. 

 

Γ) Επιπλέον, το αφορολόγητο ποσό της κλίµακας αυξάνεται µε το ποσό των 2.000 ευρώ ως δαπάνη 

χωρίς δικαιολογητικά, για τον ίδιο τον φορολογούµενο και για καθένα από τα πρόσωπα που 

συνοικούν µε αυτόν ή τον βαρύνουν, εφόσον: (Παύλου & Γκούρλιας, 2011). 

• Παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή 

ψυχική πάθηση. 

• Είναι τυφλοί. 

• Είναι νεφροπαθείς που τελούν υπό αιµοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση, κ.λπ. 

• Είναι ανάπηροι αξιωµατικοί ή οπλίτες ή θύµατα πολέµου. 

• Παίρνουν σύνταξη από το δηµόσιο ταµείο ως ανάπηροι ή θύµατα εθνικής αντίστασης ή 

εµφυλίου πολέµου. 

 

∆) Ωστόσο, δεν προσκοµίζουν αποδείξεις οι δηµόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, 

όσοι διαµένουν σε οίκο ευγηρίας, σε ψυχιατρικά καταστήµατα, οι φυλακισµένοι και οι κάτοικοι 

κρατών-µελών της Ε.Ε. που αποκτούν εισόδηµα στην Ελλάδα πέραν του 90% του συνολικού 

εισοδήµατός τους. 

 Στις παραπάνω δαπάνες δεν περιλαµβάνονται αυτές που µειώνουν τον φόρο, οι δαπάνες για 

την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, οι δαπάνες ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρισµού και 

τηλεπικοινωνιών γενικά, καθώς και οι δαπάνες εισιτηρίων κάθε είδους µεταφορικών µέσων. 

 Τέλος. Το ελάχιστο ποσό των αποδείξεων δαπανών που απαιτείται να προσκοµισθούν, 

ορίζεται σε ποσοστό 25% του ατοµικού εισοδήµατος του φορολογούµενου του δηλούµενου και 

φορολογούµενου, και για ποσό εισοδήµατος µέχρι 60.000 ευρώ. Αν το ποσό των προσκοµιζοµένων 

αποδείξεων δαπανών του φορολογούµενου υπολείπεται του πιο πάνω ποσού, τότε επί της διαφοράς 

επιβάλλεται φόρος µε συντελεστή 10%. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 ΠΗΓΩΝ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
 

Ενότητα 2.1 Εισόδηµα από ακίνητα (Α-Β Πηγή) 

2.1.1 Έννοια και απόκτηση εισοδήµατος από ακίνητα 

 Εισόδηµα από ακίνητα είναι αυτό που προκύπτει κάθε οικονοµικό ή κατά περίπτωση 

γεωργικό έτος, από: 

i. Εκµίσθωση, επίταξη, έµµεσα από ιδιοκατοίκηση ή ιδιοχρησιµοποίηση ή από παραχώρηση 

της χρήσης σε τρίτο χωρίς αντάλλαγµα, µιας ή περισσότερων οικοδοµών ή από εκµίσθωση γαιών.18 

ii.  Το δικαίωµα που αποκτάται από τον κύριο του εδάφους, προκειµένου για οικοδοµές που 

έχουν ανεγερθεί σε έδαφος κυριότητας τρίτου. Επίσης, εισόδηµα από ακίνητα θεωρούνται τα 

εµπράγµατα δικαιώµατα επιφάνειας ή χωριστής κυριότητας, που υπάρχουν κατά την εισαγωγή του 

Αστικού Κώδικα σε φυτεία ή δέντρα ή οικοδοµές σε ξένο έδαφος, διατηρούνται και εξακολουθούν 

να διέπονται από τις σχετικές διατάξεις.19 Το ίδιο ισχύει και για το εµπράγµατο δικαίωµα 

εµφύτευσης σε ξένο έδαφος, που υπάρχει κατά την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα, διατηρείται και 

εξακολουθεί να διέπεται από τις σχετικές διατάξεις.20 

   

 Επισηµαίνεται ότι, το εισόδηµα από ακίνητα αποκτάται από κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει 

νόµιµα µεταβιβασθεί µε οριστικό συµβόλαιο ή δικαστική απόφαση ή χρησικτησία ή κατακυρωτική 

έκθεση πλειστηριασµού ή κληρονοµιά, το δικαίωµα πλήρους κυριότητας ή νοµής ή επικαρπίας ή 

οίκησης. (Παύλου & Γκούρλιας, 2012). 

  Τέλος, στην έννοια του όρου «γαίες», περιλαµβάνονται οι γαίες που καλλιεργούνται ή είναι 

φυτεµένες, τα δάση και οι δενδρώδεις εκτάσεις, τα λιβάδια και οι κάθε είδους βοσκήσιµες γαίες, τα 

µεταλλεία και λατοµεία, οι πηγές, τα φρέατα, οι λίµνες και οι δεξαµενές, τα ιχθυοτροφεία, καθώς και 

κάθε άλλη έκταση γης, µαζί µε τα στοιχεία που είναι στην επιφάνεια του εδάφους και τις κάθε 

είδους ύλες που είναι κάτω από αυτό. 

                                                           
18 Το εισόδηµα αυτό αποκτάται από κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει νόµιµα µεταβιβασθεί µε οριστικό συµβόλαιο ή έχει 
αποκτηθεί µε δικαστική απόφαση ή έχει λόγω χρησικτησίας το δικαίωµα πλήρους κυριότητας ή νοµής ή επικαρπίας ή 
οίκησης, κατά περίπτωση. Επιπλέον, από 1/1/2010 καταργήθηκε η φορολόγηση του εισοδήµατος από ακίνητα που 
αποκτούν τα πρόσωπα στα οποία µεταβιβάστηκε από τον ιδιοκτήτη, επικαρπωτή κ.λπ. του ακινήτου το ενοχικό 
δικαίωµα ενάσκησης επικαρπίας. Το εισόδηµα αυτό φορολογείται στο όνοµα του προσώπου που έχει το εµπράγµατο 
δικαίωµα της πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας µε οριστικό συµβόλαιο ή δικαστική απόφαση ή λόγω χρησικτησίας. 
19 Αναγκαστικός Νόµος 2783/1941, «Αναγκαστικός Νόµος 2783/1941: Εισαγωγικός νόµος του Αστικού Κώδικα», 
Άρθρα 59, www.hadjimichalis.gr/keimena/nomothesia/kodikes/.../2783.doc 
20 Αναγκαστικός Νόµος 2783/1941, «Αναγκαστικός Νόµος 2783/1941: Εισαγωγικός νόµος του Αστικού Κώδικα», 
Άρθρα 58, www.hadjimichalis.gr/keimena/nomothesia/kodikes/.../2783.doc 
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2.1.2 Ακαθάριστο εισόδηµα γης και ακινήτων 

 Ως ακαθάριστο εισόδηµα από ενοίκια γης και ακινήτων, λογίζεται:21 

1. 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. 

2. Η αξία που έχει κατά τον χρόνο της ανέγερσής 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 την µεταβίβαση της κυριότητας της οικοδοµής, 

από την αξία αυτής, κατά τον χρόνο της ανέγερσής της, σε µέρη ίσα µε τον αριθµό των ετών κατά τα 

οποία διαρκεί η µίσθωση του εδάφους. Επίσης, 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 ∆.Ο.Υ. και στη συνέχεια, 

από τα διοικητικά δικαστήρια. Οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται ανάλογα και για βελτιώσεις ή 

επεκτάσεις που γίνονται µε δαπάνες του µισθωτή σε οικοδοµή, της οποίας την κυριότητα έχει ο 

εκµισθωτής, αν µετά τη λήξη του χρόνου της µίσθωσης της οικοδοµής, οι βελτιώσεις ή επεκτάσεις 

παραµένουν στην κυριότητα του εκµισθωτή. 

3. Σε περίπτωση υπεκµίσθωσης, το εισόδηµα που αποκτιέται από τον µισθωτή. 

4. Στις περιπτώσεις µισθωµάτων διάρκειας µεγαλύτερης από 9 έτη, για τις οποίες υπάρχει 

υποχρέωση µεταγραφής τους, επιφανειών ή εµφυτεύσεων που διατηρούνται, καθώς επίσης και στις 

περιπτώσεις οικοδοµών που έχουν ανεγερθεί σε έδαφος κυριότητας τρίτου, το εισόδηµα που 

αποκτιέται από τον µισθωτή ή επιφανειούχο ή εµφυτευτή ή από αυτόν που ανήγειρε τα κτίσµατα της 

οικοδοµής σε έδαφος κυριότητας τρίτου, είτε άµεσα από υπεκµίσθωση είτε έµµεσα από 

ιδιοχρησιµοποίηση. 

5. Σε περίπτωση µεταβίβασης του δικαιώµατος της επικαρπίας για ορισµένο χρόνο, ενός ή 

περισσότερων ακινήτων, σε ηµεδαπά ή αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα, το αντάλλαγµα που αποκτά ο 

κύριος ή ο επικαρπωτής του ακινήτου από την µεταβίβαση αυτή. Για τον προσδιορισµό του ετήσιου 

                                                           
21 Γαλάνης, Ν. (2012), «Εισόδηµα από ακίνητα», Άρθρο 21 Ν.2238/1994: Εισόδηµα ειδικών περιπτώσεων, 
http://www.nikosgalanis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=84:2009-03-21-16-40-36&catid=39:--
2238-1994--369&Itemid=70  
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εισοδήµατος, το αντάλλαγµα αυτό διαιρείται σε µέρη ίσα προς τον αριθµό των πραγµατικών ετών 

διάρκειας της επικαρπίας. Σε περίπτωση που το αντάλλαγµα αυτό είναι µικρότερο τουλάχιστον κατά 

10% από την πραγµατική αξία του δικαιώµατος της επικαρπίας, κατά το χρόνο της µεταβίβασής της, 

για τον προσδιορισµό του ετήσιου εισοδήµατος λαµβάνεται η πραγµατική αξία της επικαρπίας, 

διαιρούµενη σε µέρη ίσα µε τον αριθµό των πραγµατικών ετών διάρκειάς της. 

6. Το αντάλλαγµα που καταβάλλεται, κατόπιν συµφωνίας στον ιδιοκτήτη, νοµέα κ.λπ. δάσους 

για την παραχώρηση της εκµετάλλευσής του σε ποσοστό της δασικής παραγωγής, το οποίο 

υπολογίζεται κατά µονάδα βάρους ή όγκου επί της παραγωγής ή µε άλλη παρόµοια αναλογία. 

7. Το αντάλλαγµα το οποίο µε οποιονδήποτε τρόπο υπολογίζεται και καταβάλλεται κατά 

συµφωνία ή κατά συνήθεια στον ιδιοκτήτη, νοµέα κ.λπ. σε ποσοστό της παραγωγής, για την 

παραχώρηση της εκµετάλλευσης των γαιών, εφόσον αυτός δεν συµµετέχει στις δαπάνες 

καλλιέργειας ή συγκοµιδής των γεωργικών προϊόντων. 

8. Στις περιπτώσεις των επιφανειών και εµφυτεύσεων που διατηρούνται (άρθρο 58,59 

Α.Ν.2783/1941)22, το εισόδηµα που αποκτιέται από τον επιφανειούχο ή τον εµφυτευτή από την 

εκµίσθωση των γαιών, στις οποίες έχει το δικαίωµά του. 

9. Το αντάλλαγµα που καταβάλλεται για την παραχώρηση χώρου για την τοποθέτηση φωτεινών 

επιγραφών και κάθε είδους διαφηµίσεων. 

 

 Ωστόσο, δεν λογίζεται ως εισόδηµα από ακίνητα αυτό που αποκτιέται:23 

1. Από βιοµηχανοστάσια24 που ιδιοχρησιµοποιούνται, µαζί µε τα παραρτήµατά τους και τα 

εξαρτήµατα, καθώς και µε τις αποθήκες και τα οικόπεδα που είναι συνεχόµενα µε αυτά και 

χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση πρώτων υλών και για την πρώτη εναπόθεση των βιοτεχνικών 

και βιοµηχανικών προϊόντων. 

2. Από οικοδοµήµατα που ιδιοχρησιµοποιούνται και τα οποία βρίσκονται µέσα ή έξω από 

αγροτικά κτήµατα και χρησιµοποιούνται για την διεξαγωγή των έργων της γεωργικής, γενικά, 

επιχείρησης. 

 
                                                           
22 Εισόδηµα από ακίνητα λογίζονται τα εµπράγµατα δικαιώµατα επιφάνειας ή χωριστής κυριότητας, που υπάρχουν κατά 
την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα σε φυτεία ή δέντρα ή οικοδοµές σε ξένο έδαφος, διατηρούνται και εξακολουθούν να 
διέπονται από τις σχετικές διατάξεις. Το ίδιο ισχύει και για το εµπράγµατο δικαίωµα εµφύτευσης σε ξένο έδαφος, που 
υπάρχει κατά την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα, διατηρείται και εξακολουθεί να διέπεται από τις σχετικές διατάξεις. 
(Α.Ν. 2783/1941, άρθρα 58,58) 
23 Γαλάνης, Ν. (2012), «Εισόδηµα από ακίνητα», Άρθρο 21 Ν.2238/1994: Εισόδηµα ειδικών περιπτώσεων, 
http://www.nikosgalanis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=84:2009-03-21-16-40-36&catid=39:--
2238-1994--369&Itemid=70  
24 Ως βιοµηχανοστάσια θεωρούνται τα οικοδοµήµατα που έχουν ειδικά ανεγερθεί για τη λειτουργία βιοτεχνίας και 
βιοµηχανίας, στα οποία έχουν µόνιµα προσαρµοστεί µηχανικές εγκαταστάσεις, καθώς και τα οικοδοµήµατα 
επεξεργασίας και συντήρησης, καπνών σε φύλλα ή άλλων εξαγώγιµων γεωργικών προϊόντων. 
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 Ως ακαθάριστο εισόδηµα από εκµίσθωση οικοδοµών –σύµφωνα µε το άρθρο 22 του ΚΦΕ- 

είναι το µίσθωµα που έχει συµφωνηθεί. Σε περίπτωση που δεν προσάγεται συµφωνητικό ή άλλο 

στοιχείο που µπορεί να αποδείξει τη συµφωνία ή αν τα συµφωνητικά ή τα αποδεικτικά στοιχεία που 

προσάγονται εµφανίζουν µίσθωµα που είναι δυσαναλόγως κατώτερο από τη µισθωτική αξία της 

οικοδοµής, ο προσδιορισµός του εισοδήµατος που προκύπτει από αυτή, γίνεται αφού συγκριθεί µε 

άλλες οικοδοµές που εκµισθώνονται υπό παρόµοιες συνθήκες. Σύµφωνα µε την διάταξη αυτή, 

θεωρείται ότι υπάρχει περίπτωση δυσανάλογου µισθώµατος σε σχέση µε τη µισθωτική αξία της 

οικοδοµής όταν η αξία αυτή είναι ανώτερη από το µίσθωµα που δηλώνεται σε ποσοστό άνω του 

15% τουλάχιστον του µισθώµατος αυτού.25 

 Ειδικότερα, το εισόδηµα αυτό δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το 3,5% της αξίας του 

ακινήτου που εκµισθώνεται και χρησιµοποιείται ως κατοικία, όπως αυτή προσδιορίζεται σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του άρθρου 41 Ν.1249/198526,27 για τις περιοχές όπου ισχύει το αντικειµενικό 

σύστηµα. 

 Ωστόσο, 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 3,5% της πιο πάνω 

αξίας αυτών, καθώς και η προσαγωγή των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων γίνεται µε την 

προσφυγή, η οποία ασκείται από το φορολογούµενο, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις µέχρι την 

31 ∆εκεµβρίου του οικείου οικονοµικού έτους. 

 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 χρόνο παραγωγής του. Αν δεν προσάγεται συµφωνητικό ή άλλο στοιχείο, που αποδεικνύει 

τη συµφωνία ή όταν το µίσθωµα που συµφωνήθηκε σε χρήµα ή σε είδος είναι δυσαναλόγως 

κατώτερο από τη µισθωτική αξία των γαιών ή όταν η εκµετάλλευση των γαιών παραχωρήθηκε σε 

τρίτο χωρίς αντάλλαγµα, το ακαθάριστο εισόδηµα εξευρίσκεται µε σύγκριση των γαιών µε άλλες 

                                                           
25 Σιωµόπουλος, Κ. Ι. (2003), «Ακαθάριστο εισόδηµα από ακίνητα», ΤΟ ΒΗΜΑ, 
http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=148694 
26 Σύµφωνα µε το άρθρο 41 Ν.1249/1982 ισχύουν τα ακόλουθα: α) για τον υπολογισµό της φορολογητέας αξίας µε 
αντικειµενικά κριτήρια, κτισµάτων κατοικίας, µονοκατοικίας – επαγγελµατικής στέγης, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές 
όπου δεν ισχύει το σύστηµα αντικειµενικού προσδιορισµού, εφαρµόζονται τιµές εκκίνησης ελαχίστου κόστους 
κατασκευής ανά τετραγωνικό µέτρο οικοδοµής, οι οποίες καθορίζονται ανά περιοχή και χωριστά για κάθε είδος κτιρίου 
και β) για τον υπολογισµό της φορολογητέας αξίας µε αντικειµενικά κριτήρια, των υπολοίπων κατηγοριών κτισµάτων, 
ενιαία για όλες τις περιοχές της χώρας, είτε αυτές βρίσκονται εντός είτε εκτός αντικειµενικού συστήµατος, ανάλογα µε 
το είδος του κτιρίου, εφαρµόζονται αντίστοιχες τιµές εκκίνησης ελαχίστου κόστους οικοδοµής. 
27 Υπουργείο Οικονοµικών (2012), «Τιµές εκκίνησης ελαχίστου κόστους οικοδοµής για τον προσδιορισµό της 
φορολογητέας αξίας κτισµάτων ακινήτων µε αντικειµενικά κριτήρια, σύµφωνα µε το άρθρο 41α  

του ν.1249/1982», 
http://www.gsis.gr/ANTIKEIMENIKES_AXIES_2007/K_2007_1.pdf  
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γαίες που εκµισθώνονται 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 25% του µισθώµατος αυτού.28 

 

2.1.3 Καθαρό εισόδηµα από εκµίσθωση γης και ακινήτων 

 Το καθαρό εισόδηµα από εκµίσθωση γης και ακινήτων που υπόκειται σε φορολόγηση 

προκύπτει αν από το ακαθάριστο εισόδηµα αφαιρεθούν οι ακόλουθες δαπάνες:29 

• Αν ο εκµισθωτής είναι νοµικό πρόσωπο, όλες οι δαπάνες που αφορούν το ακίνητο µεταξύ 

των οποίων και οι προβλεπόµενες αποσβέσεις, και έχουν καταχωρηθεί στα τηρούµενα βιβλία. 

• Αν ο εκµισθωτής είναι φυσικό πρόσωπο, ποσοστό 50% για αποσβέσεις. Αν οι αποσβέσεις 

αφορούν κοινόχρηστους χώρους του ακινήτου, επιµερίζονται αναλόγως στους συνιδιοκτήτες του. 

• Στις περιπτώσεις υπεκµίσθωσης 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 λογίζεται ως εισόδηµα. 

• Στις περιπτώσεις υπεκµίσθωσης, πολυετούς µίσθωσης µεταγραπτέας και δικαιώµατος 

επιφάνειας ή εµφύτευσης, το µίσθωµα ή δικαίωµα που καταβάλλεται. Όταν υπεκµισθώνεται ακίνητο 

για το οποίο έχει συναφθεί σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης, αναγνωρίζεται προς έκπτωση µόνο 

το µέρος του µισθώµατος που καταβάλλεται προς την εταιρία χρηµατοδοτικής µίσθωσης και 

αντιστοιχεί στο κτίριο. 

• Κάθε φόρος, τέλος ή δικαίωµα υπέρ του ∆ηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου που βαρύνει τις 

γαίες. 

• Ποσοστό 5% για αποσβέσεις και έξοδα συντήρησης των γαιών και γενικά κάθε συναφές 

βάρος. 

• Ποσοστό 10% των δαπανών αντιπληµµυρικών έργων και έργων αποξήρανσης ελεών για 

απόσβεση τους, όχι όµως και για έξοδα βελτίωσης και επέκτασης των γαιών. 

• Το ποσό της αποζηµίωσης που καταβάλλει, βάσει νόµου, ο εκµισθωτής στο µισθωτή για την 

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 

φορολογούµενου φυσικού προσώπου. 

                                                           
28 ∆ικτυακή πύλη “Taxheaven”, «Νόµος υπ’ αριθ.2238 Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος», (ΦΕΚ Α’ 
151/16-9-1994), Άρθρο 22 «Ακαθάριστο εισόδηµα» http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7 
29

 ∆ικτυακή πύλη “TAXnews” (2012), «Νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος: Σχέδιο Νόµου», Άρθρο 22 «Εισόδηµα 
από εκµίσθωση γης και ακινήτων»,  http://www.taxnews.info/news/kfe-sxedio-nomou/ 
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• Για εισοδήµατα από εκµίσθωση γης και ακινήτων, που καταβάλλονται αναδροµικά µε βάση 

νόµο ή δικαστική απόφαση, χρόνος απόκτησης αυτών θεωρείται ο χρόνος µε τον οποίων ανάγονται 

τα µισθώµατα. 

 

2.1.4 Φορολογία εισοδήµατος από εκµίσθωση γης και ακινήτων 

 Το καθαρό εισόδηµα από εκµίσθωση γης και ακινήτων που αποκτάται από φυσικά πρόσωπα, 

υποβάλλεται σε φόρο σύµφωνα µε την ακόλουθη κλίµακα:30 

 

Κλιµάκιο 

εισοδήµατος 

Φορολογικός 

συντελεστής % 

Φόρος 

κλιµακίου 

Σύνολο 

Εισοδήµατος Φόρου 

12.000 10% 1.200 12.000 1.200 

48.000 30% 14.400 60.000 15.600 

Υπερβάλλον 45%    

 

 Ειδικά τα εισοδήµατα από την εκµίσθωση γης και ακινήτων που θεωρείται ότι έχουν 

αποκτηθεί κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου, και τα οποία αποδεδειγµένα δεν έχουν εισπραχθεί 

από τον δικαιούχο, επιτρέπεται να µη φορολογηθούν, εφόσον εκχωρηθούν στο ∆ηµόσιο χωρίς 

αντάλλαγµα, µε απλή έγγραφη δήλωση του υπόχρεου σε φόρο προς τον αρµόδιο προϊστάµενο της 

∆.Ο.Υ. µέσα στο οικονοµικό έτος, στο οποίο τα εισοδήµατα αυτά υπόκεινται σε φόρο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
30

 ∆ικτυακή πύλη “TAXnews” (2012), «Νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος: Σχέδιο Νόµου», Άρθρο 23 
«Φορολογία του εισοδήµατος από εκµίσθωση γης και ακινήτων», http://www.taxnews.info/news/kfe-sxedio-nomou/ 
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Ενότητα 2.2 Εισόδηµα από κινητές αξίες (Γ Πηγή) 

2.2.1 Εισόδηµα και απόκτησή του 

 Ως εισόδηµα κινητών αξιών θεωρούνται ορισµένες κατηγορίες εισοδηµάτων που 

προκύπτουν: Σγουρινάκης, Ν., Μιχελινάκης. Β, Καραντάνα, Α. & Νάνου, Μ. (12ος/2011). 

i. Από τα µερίσµατα και τόκους ιδρυτικών τίτλων, µετοχών ηµεδαπών και αλλοδαπών Α.Ε., 

οµολογιών και χρεογράφων γενικά του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή ηµεδαπών ΝΠ∆∆ ή ηµεδαπών 

νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή ηµεδαπών επιχειρήσεων κάθε είδους. 

ii.  Από αµοιβές και ποσοστά των µελών των διοικητικών συµβούλων και εκτός µισθού αµοιβές 

και ποσοστά των διευθυντών και διαχειριστών των Α.Ε. 

iii.  Από µερίσµατα και τόκους των τίτλων αλλοδαπής προέλευσης των παραπάνω περιπτώσεων 

(i) και (ii). 

iv. Από τόκους που επιδικάζονται µε δικαστική απόφαση, µε εξαίρεση τους τόκους των 

συναλλαγµατικών και γραµµατίων από εµπορικές πράξεις και τους τόκους των καθυστερηµένων 

αµοιβών που καταβάλλονται στους µηχανικούς, αρχιτέκτονες και τοπογράφους. 

v. Από κέρδη αµοιβαίων κεφαλαίων, καθώς και η πρόσθετη αξία που αποκτούν οι µεριδιούχοι 

αµοιβαίων κεφαλαίων από την εξαγορά µεριδίων σε µεγαλύτερη τιµή από την τιµή κτήσης. 

vi. Από κέρδη Α.Ε. που διανέµονται στο προσωπικό µε την µορφή µετρητών. 

vii.  Τα κέρδη από συµβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, εφόσον 

ο δικαιούχος του εισοδήµατος είναι κάτοικος Ελλάδας, και δεν είναι επιτηδευµατίας µε βιβλία Γ’ 

κατηγορίας ή εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου ή αµοιβαίο κεφάλαιο. 

 

 Ωστόσο, ως παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα νοούνται: Σγουρινάκης, Ν., 

Μιχελινάκης. Β, Καραντάνα, Α. & Νάνου, Μ. (12ος/2011). 

• Οι τίτλοι προθεσµιακών χρηµατοπιστωτικών συµβάσεων (futures), συµπεριλαµβανοµένων 

των ισοδύναµων τίτλων που παρέχουν δικαίωµα εκκαθάρισης τοις µετρητοίς. 

• Προθεσµιακά συµβόλαια επιτοκίου (FRA). 

• Συµβάσεις ανταλλαγής (swaps) υποχρεώσεων, µε αντικείµενο επιτόκιο ή συνάλλαγµα ή 

συµβάσεις ανταλλαγής, συνδεόµενες µε µετοχές ή µε δείκτη µετοχών (equity swaps). 

• ∆ικαιώµατα προαιρέσεως (options) για την αγορά ή πώληση οποιουδήποτε από τους 

παραπάνω τίτλους, περιλαµβανοµένων των ισοδύναµων τίτλων που παρέχουν δικαίωµα 

εκκαθάρισης τοις µετρητοίς. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται ιδίως δικαιώµατα προαιρέσεως 

(options) επί συναλλάγµατος και επιτοκίων. 
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• Το εισόδηµα που προέρχεται από αποθεµατικών ανωνύµων εταιρών, τα οποία διανέµονται ή 

κεφαλαιοποιούνται µε οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιονδήποτε χρόνο, ανεξάρτητα αν η διανοµή 

τους γίνεται σε χρήµα ή σε κινητά ή σε άλλες αξίες. 

• Το ποσό που λαµβάνουν οι κάτοχοι ιδρυτικών τίτλων ανώνυµης εταιρίας, κατά την εξαγορά 

τους από αυτήν. 

• Κάθε δάνειο που συνοµολογείται µεταξύ ιδιωτών ή παρέχεται από την 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. 

• Από τόκους µε τους οποίους πιστώνεται ο «Λογαριασµός Νεότητας Προσωπικού Ο.Τ.Ε.». 

Επί των τόκων αυτών ενεργείται παρακράτηση φόρου 15% εξαντλούµενης φορολογικής 

υποχρέωσης των δικαιούχων για τα εισοδήµατα αυτά. 

• Η εφάπαξ συνταξιοδοτική παροχή που εισέπραξαν οι υπάλληλοι της «Οργανωτικής 

Επιτροπής Ολυµπιακών Αγώνων – Αθήνα 2004», βάσει οµαδικού ασφαλιστηρίου συµβολαίου, κατά 

το µέρος που αντιστοιχεί στην υπεραπόδοση των επενδύσεων των µαθηµατικών αποθεµάτων, που 

σχηµατίζονται για τις ασφαλίσεις ζωής. Αντίθετα, κατά το µέρος που αντιστοιχεί στα καταβληθέντα 

ασφάλιστρα, θεωρείται ως εισόδηµα µισθωτών υπηρεσιών. 

 

2.2.2 Χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από κινητές αξίες 

 Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από κινητές αξίες θεωρείται κατά περίπτωση:31 

o Για τα κέρδη που διανέµονται από τις ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες µε τη µορφή µερισµάτων, 

προµερισµάτων, αµοιβών και ποσοστών στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου, σε διευθυντές (εκτός 

µισθούς) και αµοιβών στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό τους, είναι ο χρόνος έγκρισής τους από την 

τακτική συνέλευση των µετόχων. 

o Για τους τόκους που εισπράττουν οι κάτοχοι ιδρυτικών τίτλων και προνοµιούχων µετοχών 

ηµεδαπών ανώνυµων εταιριών, είναι ο χρόνος έγκρισής τους από την τακτική γενική συνέλευση των 

µετόχων. 

                                                           
31 Τριάρχης, ∆. (2012), «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων & εµπορικών επιχειρήσεων, βάσει του 
Ν.3842/2010», Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Κρήτης, Σηµειώσεις καθηγητή στο µάθηµα «Φορολογία ΙΙ-Εισόδηµα», 
https://eclass.teicrete.gr/modules/document/file.php/DL191/%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%9F%CE%9B%CE%9F
%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%99%CE%A3%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%
A4%CE%9F%CE%A3%20%CE%A6%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%A0%CE
%A1%CE%9F%CE%A3%CE%A9%CE%A0%CE%A9%CE%9D%20%26%20%CE%95%CE%9C%CE%A0%CE%9F
%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A7%CE%95%CE%99%CE
%A1%CE%97%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE%
20%CE%8E%CE%BB%CE%B7.doc 
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o Για τους τόκους που προέρχονται από οµολογίες και χρεόγραφα του Ελληνικού ∆ηµοσίου, 

Ν.Π.∆.∆., ηµεδαπών επιχειρήσεων πάσης φύσεως, είναι ο χρόνος που έχει ορισθεί για την έναρξη 

της εξαργύρωσης των τοκοµεριδίων. 

o Για τα µερίσµατα και τόκους από ιδρυτικούς τίτλους που προέρχονται από την αλλοδαπή, 

είναι ο χρόνος εξαργύρωσης ή είσπραξής τους. 

o Για όλους τους τόκους γενικά, είναι ο χρόνος που καθίστανται ληξιπρόθεσµοι και απαιτητοί, 

εκτός των παραπάνω περιπτώσεων. 

o Για τους τόκους που επιδικάζονται µε δικαστική απόφαση και οι οποίοι αποτελούν εισόδηµα 

από κινητές αξίες, είναι για τους δικαιούχους ο χρόνος καταβολής τους από τον οφειλέτη εις βάρος 

του οποίου επιδικάσθηκαν  ή ο χρόνος πίστωσής τους στα βιβλία του. 

o Για τα ηµεδαπά αµοιβαία κεφάλαια, είναι ο χρόνος έγκρισής τους από την ανώνυµη εταιρία 

διαχειρίσεως, ενώ των κερδών που προέρχονται από αµοιβαία κεφάλαια αλλοδαπής είναι ο χρόνος 

είσπραξής τους. 

o Για εισοδήµατα προερχόµενα από διανοµή ή κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών ανωνύµων 

εταιριών και τα ποσά που λαµβάνουν οι κάτοχοι ιδρυτικών τίτλων ανώνυµης εταιρίας, κατά την 

εξαγορά τους, χρόνος κτήσης είναι ο χρόνος έγκρισής τους από την γενική συνέλευση των µετόχων. 

o Για τα εισοδήµατα από συµβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων χρηµατοοικονοµικών 

παραγώγων, είναι ο χρόνος λήξης της σύµβασης. 

o Για µερίσµατα των µετόχων, είναι ο χρόνος επικύρωσης από την τακτική γενική συνέλευση. 

 

2.2.3 Ακαθάριστο εισόδηµα από κινητές αξίες 

 Ακαθάριστο εισόδηµα από κινητές αξίες λογίζεται το εισόδηµα που προκύπτει, σύµφωνα µε 

όσα προαναφέρθηκαν στην παράγραφο 2.2.1 της παρούσας ενότητας. Από το εισόδηµα εκπίπτει 

κάθε φόρος, τέλος ή δικαίωµα υπέρ του ∆ηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου που βαρύνει αυτό το 

εισόδηµα.32 

 

2.2.4 Καθαρό εισόδηµα από κινητές αξίες 

 Καθαρό εισόδηµα από κινητές αξίες είναι το ποσό που αποµένει, αν από το ακαθάριστο 

εισόδηµα αφαιρεθούν οι εκπτώσεις φόρου, τέλους ή δικαιώµατος υπέρ του ∆ηµοσίου ή 

οποιουδήποτε τρίτου. 

 Κατ’ εξαίρεση, για τον προσδιορισµό του καθαρού εισοδήµατος από τόκους οι οποίοι 

επιδικάστηκαν σε φυσικά πρόσωπα, εκπίπτουν οι τόκοι που καταβάλλονται σε δανειοδοτικούς 
                                                           
32 ∆ικτυακή πύλη “Taxheaven”, «Νόµος υπ’ αριθ.2238 Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος», (ΦΕΚ Α’ 
151/16-9-1994), Άρθρο 27 «Ακαθάριστο και καθαρό εισόδηµα», http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7  
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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 καθαρού 

εισοδήµατος άλλης κατηγορίας ή δεν έχει εκπέσει από το συνολικό εισόδηµα του οφειλέτη φυσικού 

προσώπου.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 ∆ικτυακή πύλη “Taxheaven”, «Νόµος υπ’ αριθ.2238 Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος», (ΦΕΚ Α’ 
151/16-9-1994), Άρθρο 27 «Ακαθάριστο και καθαρό εισόδηµα», http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7  
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Ενότητα 2.3 Εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις (∆ Πηγή) 

2.3.1 Έννοια και απόκτηση του εισοδήµατος από εµπορικές επιχειρήσεις 

 Εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος που προκύπτει από ατοµική ή εταιρική 

εµπορική, βιοτεχνική, βιοµηχανική επιχείρηση ή από την άσκηση οποιουδήποτε κερδοσκοπικού ή 

βιοποριστικού επαγγέλµατος, το οποίο δεν υπάγεται στα ελευθέρια επαγγέλµατα. Συνεπώς, 

εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις θεωρείται επίσης: (Παύλου & Γκούρλιας, 2012). 

1. Το κέρδος από την άσκηση αγοραπωλησίας ακινήτων, εκτός των τεχνικών επιχειρήσεων. 

2. Η ωφέλεια που πραγµατοποιείται από οργανωµένη επιχείρηση πώλησης οικοπέδων ή 

αγροτεµαχίων ιδιοκτησίας της. 

3. Οι αµοιβές και τα µερίσµατα που καταβάλλουν οι αστικοί συνεταιρισµοί στα µέλη τους. 

4. Τα κέρδη από παρεπόµενες εργασίες που ενεργούνται από την επιχείρηση, παράλληλα µε τον 

κύριο σκοπό της. 

5. Η επιχειρηµατική αµοιβή του οµόρρυθµου εταίρου και του µέλους κοινωνίας κληρονοµικού 

δικαίου, και των αλλοδαπών Ο.Ε. ή Ε.Ε. 

6. Οι µισθοί των µελών ∆.Σ. της Α.Ε. και οι αµοιβές που καταβάλλονται σε εταίρους Ε.Π.Ε. για 

τις υπηρεσίες που παρέχουν σε αυτή, εφόσον οι παραπάνω είναι ασφαλισµένοι σε οποιοδήποτε 

ασφαλιστικό φορέα, εκτός του Ι.Κ.Α. 

7. Η αυτόµατη υπερτίµηση πάγιου κεφαλαίου της επιχείρησης, εκτός της υπερτίµησης από 

αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου. 

8. Οι τόκοι από συναλλαγµατικές και γραµµάτια εµπορικών συναλλαγών, καθώς και οι τόκοι 

από πωλήσεις µε πίστωση εµπορευµάτων µεταξύ εµπόρων και οι τόκοι υπερηµερίας που 

επιδικάζονται για τέτοια περίπτωση. 

9. Οι αποδόσεις από συµβάσεις ή πράξεις χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, επιχειρήσεων που 

τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας. 

10. Η ωφέλεια από την παραίτηση πιστώτριας επιχείρησης από την είσπραξη χρέους. 

 

 Ωστόσο, υπάρχουν και ειδικές περιπτώσεις εισοδήµατος από εµπορικές επιχειρήσεις, οι 

οποίες είναι: (Παύλου & Γκούρλιας, 2012). 

1. Το εισόδηµα της δραστηριότητας του µακιγιέρ, αισθητικού. 

2. Το εισόδηµα του µουσικού παραγωγού (dj). 

3. Το εισόδηµα από την δραστηριότητα του αστρολόγου. 

4. Το εισόδηµα από το επάγγελµα του ντεντέκτιβ. 
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5. Η µίσθωση ζωικού κεφαλαίου. Το αντάλλαγµα που λαµβάνει ο κατά κύριο επάγγελµα 

αγρότης από την περιοδική µίσθωση του ζωικού κεφαλαίου, αποτελεί εισόδηµα εµπορικών 

επιχειρήσεων. 

6. Το εισόδηµα των εµπορικών αντιπροσώπων. 

7. Τα κέρδη από την εκµετάλλευση περιπτέρου από ανάπηρους άµαχου πληθυσµού. Η 

απαλλαγή από το φόρο που ίσχυε για τα κέρδη αυτά, καταργήθηκε από 1/1/2010 µε την επιβολή του 

Ν.3842/2010. 

 

2.3.2 Ακαθάριστο εισόδηµα εµπορικών επιχειρήσεων 

 Ως ακαθάριστο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις, λαµβάνεται το σύνολο των 

ακαθάριστων εσόδων από τις κάθε είδους εµπορικές συναλλαγές αυτών. Ο προσδιορισµός των 

ακαθάριστων εσόδων των εµπορικών επιχειρήσεων ενεργείται ως ακολούθως: (Παύλου & 

Γκούρλιας, 2012). 

 

Α. Επιχειρήσεις µε βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας 

 Για τις επιχειρήσεις µε επαρκή βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας, τα ακαθάριστα έσοδα προκύπτουν 

από τα τηρούµενα βιβλία και στοιχεία. Συγκεκριµένα: 

• Πρακτορεία κρατικών λαχείων: Ως ακαθάριστα έσοδα λαµβάνονται για µεν τις λιανικές 

πωλήσεις που διενεργούνται µέσω των καταστηµάτων τους, η προµήθεια που δικαιούνται, για δε τις 

χονδρικές πωλήσεις το 1% επί της ονοµαστικής αξίας των λαχείων για τη µεσολάβηση πώλησης 

αυτών. 

• Μεσολάβηση πώλησης λουλουδιών: Εδικά η αξία παραγγελιών λουλουδιών, η οποία 

διακανονίζεται µε τη µεσολάβηση επιτηδευµατιών ή άλλων προσώπων, συνιστά πώληση αγαθών για 

τον ανθοπώλη που εκτελεί την παραγγελία, µειωµένη κατά τα ποσά προµηθειών.  

• Πώληση αγαθών σε επιχείρηση µε έδρα σε κράτος µη συνεργάσιµο φορολογικά ή µε 

προνοµιακό φορολογικό καθεστώς: Όταν αγαθά που έχει πωλήσει ελληνική επιχείρηση σε φυσικό ή 

νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, ή σε αντιπρόσωπο ή υπεργολάβο αυτών, που είναι κάτοικος ή 

έχει την καταστατική ή πραγµατική έδρα ή είναι εγκατεστηµένος σε µη συνεργάσιµο κράτος34 ή σε 

κράτος µε  προνοµιακό φορολογικό καθεστώς, χωρίς τα προϊόντα να έχουν µεταφερθεί εκτός 

Ελλάδος και στη συνέχεια µεταπωλούνται σε άλλη ελληνική επιχείρηση σε τιµή µεγαλύτερη από 

αυτήν της πρώτης συναλλαγής, η επιπλέον διαφορά του τιµήµατος που προκύπτει θεωρείται 

ακαθάριστο έσοδο της ελληνικής πωλήτριας εταιρίας. 
                                                           
34 ∆ικτυακή πύλη “Taxheaven”, «Νόµος υπ’ αριθ.2238 Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος», (ΦΕΚ Α’ 
151/16-9-1994), Άρθρο 51Α §5 «Ορισµοί», http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7 
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 Σηµειώνεται ότι, προκειµένου για επιχειρήσεις µε βιβλία Α΄ κατηγορίας, οι διατάξεις του 

άρθρου 5 του Π.∆. 186/199235 περί τήρησης βιβλίων Α’ κατηγορίας καταργήθηκαν µε την §6 του 

άρθρου 19 του Ν.3842/2010, ενώ η κατάργηση αυτή ισχύει από 1/1/2011. 

 

Β. Επί εξωλογιστικού προσδιορισµού επιχειρήσεων χωρίς βιβλία ή όταν τηρούνται αυτά έχουν 

κριθεί ανεπαρκή ή ανακριβή 

 Για τις επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ. ή τα τηρούµενα είναι 

κατώτερα της προσήκουσας κατηγορίας ή ανεπαρκή ή ανακριβή, τα ακαθάριστα έσοδα 

προσδιορίζονται εξωλογιστικά, µε βάση τα στοιχεία και τις πληροφορίες που διαθέτει ο 

προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας για την έκταση της συναλλακτικής δράσης και 

τις συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή, λαµβάνονται υπόψη οι αγορές, οι 

πωλήσεις και το µικτό κέρδος που εµφανίζει η επιχείρηση, το µικτό κέρδος που πραγµατοποιείται 

από οµοειδείς επιχειρήσεις που λειτουργούν µε παρόµοιες συνθήκες, το απασχολούµενο προσωπικό, 

το ύφος των κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί, καθώς και των ιδίων κεφαλαίων κίνησης, το ποσό των 

δανείων και των πιστώσεων, το ποσό των εξόδων παραγωγής και διάθεσης των εµπορευµάτων, των 

εξόδων διαχείρισης και γενικά κάθε επαγγελµατική δαπάνη. 

 Ειδικά, στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί απόκρυψη φορολογητέας ύλης 

ή/και µη έκδοση στοιχείων ή/και έκδοση πλαστών/εικονικών στοιχείων που συνεπάγονται το 

χαρακτηρισµό των βιβλίων ως ανακριβών, το σχετικό ποσό που προκύπτει, το οποίο σε περίπτωση 

επανάληψης των παραπάνω παραβάσεων µέσα στην ίδια διαχειριστική χρήση διπλασιάζεται, 

προστίθεται στα ακαθάριστα έσοδα των βιβλίων και το άθροισµα προσαυξάνεται κατά ένα ποσοστό, 

ως εξής: 

• Κατά 4%, εάν το ποσό της απόκρυψης της φορολογητέας ύλης που προκύπτει από τους 

παραπάνω λόγους δεν υπερβαίνει το 5% της δηλωθείσας και σε ποσό τα 5.000 ευρώ. 

• Κατά 8%, εάν το ποσό υπερβαίνει το 5% της δηλωθείσας και σε ποσό τα 5.000 ευρώ.  

 

2.3.3 Καθαρό εισόδηµα εµπορικών επιχειρήσεων 

 Ο προσδιορισµός των καθαρών κερδών, ανάλογα µε το είδος της επιχείρησης, γίνεται 

λογιστικά, εξωλογιστικά, ενώ υπάρχει και ο ειδικός τρόπος προσδιορισµού του καθαρού 

εισοδήµατος. Συγκεκριµένα: (Παύλου & Γκούρλιας, 2012). 

 

 
                                                           
35 ∆ικτυακή πύλη “Taxheaven”, «Προεδρικό ∆ιάταγµα Υπ’ αριθ. 186 Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων», Άρθρο 5 
«Βιβλία Α’ κατηγορίας», http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/4  
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2.3.3.1 Ειδικός προσδιορισµός καθαρού εισοδήµατος 

 Οι διατάξεις περί ειδικού προσδιορισµού των εκµεταλλευτών ΤΑΞΙ, εκµεταλλευτών Φ∆Χ, 

ενοικιαζόµενων επιπλωµένων δωµατίων, διαµερισµάτων, επιχειρήσεων αποκλειστικά πλανόδιων 

λιανοπωλητών, λιανοπωλητών σε κινητές λαϊκές αγορές και παραγωγών αγροτικών προϊόντων σε 

λαϊκές αγορές, δεν ισχύουν από το οικονοµικό έτος 2012. 

 

2.3.3.2 Λογιστικός προσδιορισµός καθαρού εισοδήµατος 

 Ο λογιστικός προσδιορισµός καθαρού εισοδήµατος χρησιµοποιείται από τις επιχειρήσεις που 

τηρούν βιβλία Γ’ ή Β’ κατηγορίας και εφόσον δεν υπάγονται στον εξωλογιστικό ή στον ειδικό τρόπο 

προσδιορισµού του καθαρού εισοδήµατος. Για τον προσδιορισµό των καθαρών κερδών λογιστικά 

απαιτείται ο προσδιορισµός του κόστους πωληθέντων ή παραχθέντων (για παραγωγικές 

επιχειρήσεις) και των µικτών κερδών. (Παύλου & Γκούρλιας, 2012). 

 

Α. Κόστος πωληθέντων ή κόστος παραγωγής 

 Το κόστος πωληθέντων ή κόστος παραγωγής προκύπτει αν στις αγορές προστεθεί η 

απογραφή έναρξης και αφαιρεθεί η απογραφή λήξης. Για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν υποχρέωση 

να συντάξουν απογραφή ως απογραφή έναρξης, χρησιµοποιείται το 10% των αγορών της 

προηγούµενης χρήσης και ως απογραφή λήξης χρησιµοποιείται το 10% των αγορών του έτους 

φορολογίας. 

 

Β. Περί απογραφής 

Υποχρέωσης σύνταξης απογραφής 

 Οι επιχειρήσεις µε βιβλία Β’ κατηγορίας έχουν υποχρέωση να συντάσσουν απογραφή, 

εφόσον τα ακαθάριστα έσοδά τους από πώληση αγαθών υπερβαίνουν το όριο των 150.000 ευρώ. 

 

Μη αναγωγή των ακαθάριστων εσόδων σε ετήσια βάση 

 Κατά την πρώτη διαχειριστική περίοδο που τηρούνται βιβλία Β’ κατηγορίας, τα ακαθάριστα 

έσοδα δεν ανάγονται σε ετήσια βάση. Η µη αναγωγή ισχύει µόνο ως προς την υποχρέωση σύνταξης 

απογραφής για απογραφές που διενεργούνται από 22/12/2006. 
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Παράδειγµα  «Υποχρέωση σύνταξης απογραφής» 

Επιτηδευµατίας υπέβαλε δήλωση έναρξης εργασιών την 17/2/2011, τήρησε βιβλία Β’ κατηγορίας 

και µέχρι 31/12/2011 πραγµατοποίησε ακαθάριστα έσοδα 100.000 ευρώ. Ο επιτηδευµατίας αυτός 

δεν υποχρεούται σε σύνταξη απογραφής κατά την 31/12/2011, αφού τα ακαθάριστα έσοδά του 

100.000 ευρώ είναι λιγότερα από το ποσό των 150.000 ευρώ. 

 Ωστόσο, µε το προϊσχύον καθεστώς (απογραφές που διενεργούνται πριν την 22/12/2006) είχε 

υποχρέωση σύνταξης απογραφής, καθώς: Η επιχείρηση το 2011 λειτούργησε 6 µήνες, συνεπώς τα 

ακαθάριστα έσοδα µετά την αναγωγή είναι:  

(100.000/6) Χ 12 = 16.666,67 Χ 12 = 200.000 ευρώ. Το οποίο είναι µεγαλύτερο από το όριο µη 

σύνταξης απογραφής (150.000 ευρώ). 

 

Προαιρετική απογραφή 

 Οι επιχειρήσεις που δεν υπερβαίνουν το όριο των 150.000 ευρώ, µπορούν να συντάξουν 

προαιρετικά απογραφή. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι υποχρεωµένες να συντάσσουν απογραφή για 

µία τριετία µετά τη σύνταξη της πρώτης προαιρετικής απογραφής. ∆ηλαδή, αν συντάξει η 

επιχείρηση την 31/12/2008 για πρώτη φορά απογραφή, έχει υποχρέωση να συντάσσει απογραφή έως 

την 31/12/2011. 

 

Τεκµαρτή απογραφή έναρξης (10%) και πραγµατική απογραφή λήξης 

 Είναι δυνατόν να γίνεται τεκµαρτή απογραφή έναρξης (10%) και πραγµατική απογραφή 

λήξης (είτε υποχρεωτικά βάσει διατάξεων Κ.Β.Σ. είτε προαιρετικά) και αντίστροφα. 

 

Απαλλαγές από την σύνταξη απογραφής 

 Οι επιτηδευµατίες που τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας του ΚΒΣ και έχουν ως κύριο 

αντικείµενο των εργασιών τους (άνω του 50% του συνόλου των ακαθάριστων εσόδων) µία από τις 

δραστηριότητες που αναφέρονται στην ΠΟΛ. 1134/04, απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης 

βιβλίου απογραφών και την κατάρτιση απογραφής εµπορεύσιµων περιουσιακών στοιχείων 

(αποθεµάτων). Οι δραστηριότητες αυτές είναι οι ακόλουθες:36 (Παύλου & Γκούρλιας, 2012). 

1. Εκµετάλλευση λατοµείου (απλή εξόρυξη αργών λίθων, επεξεργασία λατοµικών προϊόντων. 

2. Κατασκευή ή εµπορία σφραγίδων, επιγραφών, σηµάτων. 

3. Εκµετάλλευση τυπογραφείου γενικά. 

                                                           
36 ∆ικτυακή πύλη «ΕΣΣΕ» (2006), «ΠΟΛ. 1134/2004 Απαλλαγή ορισµένων κατηγοριών επιτηδευµατιών της Β’ 
κατηγορίας βιβλίων από την τήρηση βιβλίου απογραφών και τη σύνταξη απογραφής της 31.12.2004», Εθνική 
Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου, http://www.esee.gr/page.asp?id=291  
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4. Φωτογραφείο και εργαστήριο εµφανίσεως Φιλµς – Εκτυπώσεις φωτογραφιών γενικά. 

5. Επιχειρήσεις εκδόσεως εφηµερίδων και περιοδικών. 

6. Βιβλιοδετείο. 

7. Εργαστήριο φωτοτυπιών και πολυγραφήσεων. 

8. Αρτοποιείο, πρατήριο άρτου, ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, εργαστήριο 

ζαχαροπλαστικής (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική). 

9. Γαλακτο-ζαχαροπλαστείο και γαλακτοπώλης γενικά (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική). 

10. Εµπορία ειδών διατροφής (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική). 

11. Εµπορία νωπών και κατεψυγµένων ιχθύων (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική). 

12. Οπωρολαχανοπώλης (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική). 

13. Ελαιοτριβείο. 

14. Αλευρόµυλος 

15. Εµπορία ρακών ή απορριµµάτων. 

16. Εµπορία ψιλικών (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική). 

17. Πρακτορείο εφηµερίδων και περιοδικών γενικά. 

18. Ανθοπωλείο. 

19. Ο επιτηδευµατίας που διατηρεί εστιατόριο, ζαχαροπλαστείο, κέντρο διασκέδασης, µπαρ, 

καφετέρια, κυλικείο, αναψυκτήριο και λοιπά συναφή. 

20. Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. 

21. Εµπορία ειδών βιβλιοπωλείου (πώληση χονδρική – λιανική). 

22. Εµπορία ειδών χαρτοπωλείου (φάκελοι, γραφική ύλη κ.λπ.), ειδών σχεδιάσεως και συναφών 

οργάνων (πώληση χονδρική – λιανική). 

23. Επιχειρηµατίας εκδόσεως βιβλίων γενικά. 

24. Ο επιτηδευµατίας που ενεργεί επεξεργασία για λογαριασµό τρίτων (φασόν). 

25. Ο επιτηδευµατίας που πωλεί αγαθά για λογαριασµό τρίτων. 

26. Εργαστήρια τυροπιτών και συναφών ειδών (πώληση χονδρική – λιανική). 

27. Φαρµακείο. 

28. Ο επιτηδευµατίας που πωλεί ηλεκτρονικά ανταλλακτικά και εξαρτήµατα (χονδρική – 

λιανική). 

29. Υλικά ραπτικής και υποδηµατοποιίας (χονδρική – λιανική). 

30. Έµπορος σιδηρικών εργαλείων χειρός και ειδών κιγκαλερίας (πώληση λιανική ή κυρίως 

λιανική). 

31. Είδη υγιεινής διατροφής (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική). 
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32. Παλιοσίδερα, σίδηρος και παλαιά µέταλλα (σκράπ). 

33. Μεταχειρισµένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων και λοιπών αυτοκινούµενων µηχανηµάτων (που 

αγοράζονται µε το βάρος). Σε περίπτωση σύνταξης των ειδών αυτών, αυτή µπορεί να διενεργείται µε 

το βάρος και όχι κατ’ είδος. 

34. Εµπορία ψιλικών και ζαχαρωδών προϊόντων (πώληση χονδρική – λιανική). 

35. Εµπορία παλαιών γραµµατοσήµων και συναφών. 

36. Έµπορος ψιλικών – κλωστικών ραφής και πλεξίµατος, νηµάτων, εργόχειρων, κεντηµάτων 

και συναφών ειδών (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική). 

37. Αγρότες και αγροτικές εκµεταλλεύσεις. 

38. Παλαιοπώλης (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική). 

39. Έµπορος µεταχειρισµένων ειδών ένδυσης και υφασµάτων λαϊκής κατανάλωσης (που 

αγοράζονται ή πωλούνται µε το βάρος). 

40. Έµπορος ψευδοκοσµηµάτων γενικά (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική). 

41. Έµπορος αγαθών που προέρχονται από πλειστηριασµούς. 

42. Πρατηριούχος καπνοβιοµηχανιών προϊόντων. 

43. Έµπορος ωδικών πτηνών, µικρών ζώων, τροφών και εξαρτηµάτων αυτών, διακοσµητικών 

ψαριών, πτηνών, ζώων και συναφών (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική). 

44. Έµπορος ψευδοκοσµηµάτων γενικώς (πώληση χονδρική ή κυρίως χονδρική). 

45. Έµπορος χρωµάτων βερνικιών, στόκων και λοιπών συναφών (πώληση λιανική ή κυρίως 

λιανική). 

46. Κτηνιατρικά φαρµακεία. 

47. Πώληση τηλεκαρτών. 

48. Πώληση καρτών κινητής τηλεφωνίας. 

49. Κρεοπώλες (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική). 

50. Ο εκµεταλλευτής περιπτέρου και ο πωλητής οπωρολαχανικών, νωπών αλιευµάτων και 

λοιπών αγροτικών προϊόντων αποκλειστικά σε λαϊκές αγορές ή πλανοδίως, καθώς και ο αγρότης που 

πωλεί τα προϊόντα παραγωγής του από λαϊκές αγορές, εφόσον κατά την 31/12/2010 και εφεξής τα 

ακαθάριστα από αυτές τις δραστηριότητες έσοδά του υπερβαίνουν το 50% του συνόλου των 

ακαθαρίστων εσόδων.   
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 Σηµειώνεται ότι, µε την δηµοσίευση της ΠΟΛ. 1152/200737, καταργήθηκε από τις παραπάνω 

δραστηριότητες εκείνη, κατά την οποία ο επιτηδευµατίας που ασχολείται µε την κατασκευή 

ιδιωτικών ή δηµόσιων έργων (τεχνικές επιχειρήσεις) απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης 

βιβλίου απογραφών και την κατάρτιση απογραφής εµπορεύσιµων περιουσιακών στοιχείων 

(αποθεµάτων). 

 

Γ. Ειδικά θέµατα για τα Πρατήρια υγρών καυσίµων 

 Για τις χρήσεις από 1/1/2003 έως 31/12/2007, τα πρατήρια υγρών καυσίµων εντάσσονται στη 

Β’ κατηγορία βιβλίων για την εµπορία πετρελαίου, ανεξάρτητα από τον τρόπο διενέργειας των 

πωλήσεων (χονδρική ή λιανική), εκτός και αν πρόκειται για επιχείρηση µε την µορφή Α.Ε. και 

Ε.Π.Ε. όταν εµπορεύονται παράλληλα µε το πετρέλαιο, λιπαντικά, τσιγάρα και άλλα είδη 

(αξεσουάρ, µικροανταλλακτικά, αναψυκτικά λοιπά συναφή είδη), για την υποχρέωση σύνταξης 

απογραφής κρίνονται ως εξής: (Παύλου & Γκούρλιας, 2012). 

• Η υποχρέωση σύνταξης απογραφής για το πετρέλαιο, τα λιπαντικά και τα τσιγάρα, κρίνεται 

µε βάση τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από την πώληση των αγαθών που εµπορεύεται η 

επιχείρηση. 

• Η υποχρέωση σύνταξης απογραφής των λοιπών εµπορεύσιµων ειδών (αξεσουάρ, 

µικροανταλλακτικά, αναψυκτικά κ.λπ.) εκτός του πετρελαίου, των λιπαντικών και των 

τσιγάρων, κρίνεται αυτοτελώς µε βάση τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αυτών. 

 

 Για το διάστηµα από 1/1/2008 έως 30/4/2010 εντάσσονται στην Α’ κατηγορία βιβλίων τα 

πρατήρια υγρών καυσίµων (πλην Α.Ε., Ε.Π.Ε.) πέρα από την εµπορία βενζίνης και για την εµπορία 

πετρελαίου. Επίσης, στην Α’ κατηγορία βιβλίων εντάσσονται και οι πωλητές πετρελαίου θέρµανσης 

(πλην Α.Ε., Ε.Π.Ε.) που εντάσσονται στο Μητρώο ∆ιακινητών Πετρελαίου θέρµανσης (∆Ι.ΠΕ.ΘΕ.), 

για την εµπορία πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) θέρµανσης. 

 Τέλος, για το διάστηµα από 1/5/2010 έως και σήµερα, εντάσσονται στη Β’ κατηγορία 

βιβλίων, ανεξαρτήτως ύψους εσόδων, οι εξής: 

• Ο πρατηριούχος υγρών καυσίµων για την εµπορία βενζίνης και πετρελαίου. 

• Ο επιτηδευµατίας του µητρώου ∆Ι.ΠΕ.ΘΕ. πωλητής πετρελαίου θέρµανσης για την εµπορία 

πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) θέρµανσης. 

 

 
                                                           
37 ∆ικτυακή πύλη “Prosvasis” (2008), «Σύνταξη απογραφής από τις τεχνικές και οικοδοµικές επιχειρήσεις», 
http://www.prosvasis.com/gr/publica/?p=2010 
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∆. Οικοδοµικές επιχειρήσεις 

 Ο επιτηδευµατίας που ασχολείται µε την πώληση ανεγειρόµενων οικοδοµών και τηρεί βιβλία 

Β’ κατηγορίας απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίου απογραφών και την κατάρτιση 

απογραφής εµπορεύσιµων περιουσιακών στοιχείων για τη δραστηριότητα αυτή. Στην περίπτωση 

που πουλάει και άλλα αγαθά, για την υποχρέωση τήρησης ή µη βιβλίου απογραφών και την 

κατάρτιση απογραφής γι’ αυτά, κρίνεται αυτοτελώς µε βάση τα ακαθάριστα έσοδα και την πώληση 

αυτών. (Παύλου & Γκούρλιας, 2012). 

 

Ε. Μικτό κέρδος 

 Το µικτό κέρδος προσδιορίζεται αν από τα ακαθάριστα έσοδα αφαιρεθεί το κόστος 

πωληθέντων ή το κόστος παραχθέντων. 

 

ΣΤ. Προσδιορισµός καθαρών κερδών 

 Τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται αν από το µικτό κέρδος αφαιρεθούν οι γενικές δαπάνες 

της επιχείρησης. Ειδικότερα, από τα ακαθάριστα έσοδα εκπίπτουν δαπάνες όπως: (Παύλου & 

Γκούρλιας, 2012). 

• Γενικά έξοδα διαχείρισης. 

• Έξοδα µισθοδοσίας προσωπικού. 

• Τα ενοίκια και το τεκµαρτό ενοίκιο, εφόσον έχει υπολογισθεί ως εισόδηµα από ακίνητα. 

• Οι µισθοί των εταίρων της Ε.Π.Ε. που είναι ασφαλισµένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό 

οργανισµό ή ταµείο. 

• Οι δωρεές χρηµατικών ποσών στο δηµόσιο, δήµους, κ.λπ. 

• ∆ωρεές χρηµατικών ποσών σε κοινωφελή ιδρύµατα, Ιερούς Ναούς, κ.λπ. 

• ∆ωρεές σε αθλητικά σωµατεία (∆εν αναγνωρίζεται η έκπτωση των δωρεών αυτών για κέρδη 

ισολογισµών που κλείνουν µε 31/12/2010 και µετά. 

• ∆απάνες για παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς. 

• ∆ώρα σε πελάτες µέχρι 15 ευρώ. 

• ∆απάνες οργάνωσης σεµιναρίων και ενηµερωτικών συναντήσεων. 

• Αποζηµίωση ιατρικών µηχανηµάτων και ασθενοφόρων αυτοκινήτων. 

• Οι δαπάνες επισκευής συντήρησης των εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και αυτοκινήτων. Για 

τα ΕΙΧ που ανήκουν στην επιχείρηση, υπάρχει περιορισµός ανάλογα µε τον κυλινδρισµό τους. Για 

ΕΙΧ αυτοκίνητα έως 1.600cc εκπίπτουν οι δαπάνες συντήρησης, επισκευής, αποσβέσεων, 
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κυκλοφορίας και µισθωµάτων σε εταιρίας χρηµατοδοτικής µίσθωσης έως 60%. Για ΕΙΧ 

µεγαλύτερου κυβισµού έως 25%. 

• Οι τόκοι δανείων ή πιστώσεων. Εξαιρούνται οι τόκοι υπερηµερίας λόγω οφειλής φόρων, 

τελών, εισφορών και προστίµων προς το ∆ηµόσιο ή άλλα ΝΠ∆∆. 

• Τα ποσά των αποσβέσεων για την κάλυψη της φθοράς των εγκαταστάσεων ή µηχανηµάτων. 

 

2.3.3.3 Εξωλογιστικός προσδιορισµός καθαρού εισοδήµατος 

 Από 1/1/2003, ο εξωλογιστικός προσδιορισµός του καθαρού εισοδήµατος χρησιµοποιείται 

µόνο για: (Παύλου & Γκούρλιας, 2012). 

• Τις επιχειρήσεις που τηρούσαν βιβλία και στοιχεία Α’ κατηγορίας του ΚΒΣ (έως 

31/12/2010). 

• Τις επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία. 

• Τις επιχειρήσεις που τηρούν ανακριβή ή ανεπαρκή βιβλία και στοιχεία. 

• Τις οικοδοµικές επιχειρήσεις. Με τις αλλαγές που επήλθαν στη φορολογία εισοδήµατος για 

τις οικοδοµικές επιχειρήσεις, εξωλογιστικά εξακολουθούν να προσδιορίζονται τα καθαρά κέρδη 

µόνο των ατοµικών επιχειρήσεων και των προσωπικών εταιριών και κοινοπραξιών, στις οποίες δε 

συµµετέχουν νοµικά πρόσωπα.  

 Τα εξωλογιστικά κέρδη προσδιορίζονται µε πολλαπλασιασµό των ακαθαρίστων εσόδων µε 

ειδικούς συντελεστές καθαρού κέρδους. 

 

Α. Στα ακαθάριστα έσοδα δεν περιλαµβάνονται 

 Στα ακαθάριστα έσοδα δεν περιλαµβάνονται οι τόκοι από συναλλακτικές πράξεις (µε 

εξαίρεση αυτούς που προκύπτουν από την εµπορική συναλλαγή), η αυτόµατη υπερτίµηση του 

κεφαλαίου της επιχείρησης, τα ποσά που εισπράχθηκαν από επισφαλείς απαιτήσεις που έχουν 

αποσβεστεί, και τα ποσά των φόρων και τελών ή εισφορών της επιχείρησης που εισπράχθηκαν λόγω 

αχρεωστήτου καταβολής. Τα ποσά αυτά προστίθενται στο καθαρό κέρδος της επιχείρησης, όπως 

προκύπτει µε την εφαρµογή του συντελεστή καθαρού κέρδους. 

 

Β. Επιχειρήσεις χωρίς βιβλία – προσδιορισµός καθαρών κερδών 

 Για τις επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία γιατί δεν έχουν υποχρέωση τήρησης λόγω ύψους 

αγορών, τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται εξωλογιστικά µε πολλαπλασιασµό των αγορών, µε ένα 

µοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους (επί των αγορών) για κάθε ασκούµενη δραστηριότητα 
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(επάγγελµα), εφόσον βεβαίως το επάγγελµα αυτό περιλαµβάνεται στον ειδικό πίνακα των 

κοινοποιούµενων συντελεστών που εφαρµόζονται στις αγορές αγαθών. 

 

Γ. Μη αναγραφή ΜΣΚΚ επί αγορών στον πίνακα 

 Όταν το ασκούµενο επάγγελµα δεν κατονοµάζεται στον πίνακα των Μ.Σ.Κ.Κ. που 

εφαρµόζονται στις αγορές, τότε οι αγορές, µε βάση το πραγµατοποιούµενο µικτό κέρδος 

(πραγµατικό µικρό κέρδος), µετατρέπονται σε ακαθάριστα έσοδα και επί αυτών εφαρµόζεται ο 

αντίστοιχος συντελεστής από τον πίνακα των συντελεστών που εφαρµόζονται στα ακαθάριστα 

έσοδα των επιχειρήσεων. 

 Αν δεν υπάρχει αντίστοιχος συντελεστής επί ακαθαρίστων εσόδων, εφαρµόζεται ο Μ.Σ.Κ.Κ. 

του περισσότερου συναφούς ή συγγενούς επαγγέλµατος και αν δεν υπάρχει ούτε συναφές ή 

συγγενές, τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται µε βάση το συντελεστή που θα προκύψει από τα 

δεδοµένα των βιβλίων και στοιχείων της επιχείρησης, αφού ληφθεί υπόψη το πραγµατοποιούµενο 

µικτό κέρδος, οι λειτουργικές δαπάνες, καθώς και ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησης, 

και όχι ο µέσος όρος των Μ.Σ.Κ.Κ. της κατηγορίας που θα υπαγόταν το επάγγελµα αν είχε γι’ αυτό 

καθοριστεί συντελεστής. 

 Σηµειώνεται ότι, ο συντελεστής που εφαρµόζεται στα ακαθάριστα έσοδα δεν µπορεί να είναι 

ανώτερος από τα 3/5 του συντελεστή µικτού κέρδους που έχει καθορίσει το Υπουργείο Εµπορίου. 

 

∆. Μείωση συντελεστή καθαρού κέρδους 

 Αν από γεγονότα ανωτέρας βίας προκύπτει πραγµατικό κέρδος µικρότερο από αυτό που 

προσδιορίζεται µε την εφαρµογή του µοναδικού συντελεστή, ο φορολογούµενος µπορεί να ζητήσει, 

µε στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή του, την εφαρµογή χαµηλότερου συντελεστή, όχι όµως 

κατώτερου του µηδενός. 

 

Ε. Ως αγορές λαµβάνονται: (Παύλου & Γκούρλιας, 2012). 

• Για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Α’ κατηγορίας, αυτές που προκύπτουν από τα βιβλία 

και στοιχεία (ισχύος µέχρι 31/12/2010). 

• Για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων, αυτές που προκύπτουν από 

τα τιµολόγια αγορών. 

• Κατά την αλλαγή κατηγορίας βιβλίων Κ.Β.Σ. 
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 Επίσης, από την Α’ κατηγορία στην Γ’ κατηγορία, οι αγορές της τελευταίας χρήσης που 

τηρήθηκαν βιβλία Α’ κατηγορίας, µειώνονται µε την αξία τους που εµφανίζεται στην απογραφή 

έναρξης της χρήσης που τηρούνται για πρώτη φορά βιβλία Γ’ κατηγορίας. 

 Από την Β’ κατηγορία στην Α’ κατηγορία, οι αγορές που πραγµατοποιήθηκαν κατά την 

διαχειριστική περίοδο που τηρήθηκαν για πρώτη φορά βιβλία Α’ κατηγορίας, προσαυξάνονται µε 

την αξία των εµπορεύσιµων αγαθών που αποδεδειγµένα δεν διατέθηκαν ή δεν χρησιµοποιήθηκαν 

κατά τις χρήσεις που τηρήθηκαν βιβλία Β’ κατηγορίας. 

 Από την Γ’ κατηγορία στην Α’ κατηγορία, οι αγορές της διαχειριστικής περιόδου που 

τηρήθηκαν για πρώτη φορά βιβλία Α’ κατηγορίας, προσαυξάνονται µε την αξία των εµπορεύσιµων 

αγαθών που εµφανίζονται στην τελευταία απογραφή λήξης (της διαχειριστικής περιόδου που 

τηρήθηκαν βιβλία Γ’ κατηγορίας). 
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Ενότητα 2.4 Εισόδηµα από γεωργικές επιχειρήσεις (Ε Πηγή) 

2.4.1 Έννοια και απόκτηση εισοδήµατος από γεωργικές επιχειρήσεις 

 Εισόδηµα από γεωργικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος που προέρχεται από την εκµετάλλευση 

γεωργικών επιχειρήσεων κάθε µορφής και είδους, όπως αγροτικών, κτηνοτροφικών, 

πτηνοτροφικών, µελισσοκοµικών, σηροτροφικών, δασικών, αλιευτικών και άλλων.38 

 

2.4.2 Χρόνος κτήσης του εισοδήµατος από γεωργικές επιχειρήσεις 

 Το εισόδηµα από γεωργικές επιχειρήσεις, θεωρείται ότι αποκτάται κάθε οικονοµικό ή 

γεωργικό έτος, κατά περίπτωση, από τους φορείς (εκµεταλλευτές – παραγωγούς), οι οποίοι 

υπόκεινται σε φόρο.39 

 Για ορισµένα αγροτικά προϊόντα, το γεωργικό έτος αρχίζει από 1/10 και λήγει την 30/9 του 

επόµενου έτους. Ειδικά για τα ελαιοκοµικά προϊόντα, τα εσπεριδοειδή και ορισµένα λαχανικά, το 

γεωργικό έτος αρχίζει από 1/5 και λήγει την 30/4 του επόµενου έτους. 

 

2.4.3 Ακαθάριστο εισόδηµα από γεωργικές επιχειρήσεις 

 Ως ακαθάριστο εισόδηµα από γεωργικές επιχειρήσεις λαµβάνεται η αξία των παραγόµενων 

προϊόντων, η οποία προσδιορίζεται µε την αποτίµησή τους, µε βάση τη µέση τιµή χονδρικής 

πώλησης στο χρόνο και στον τόπο της παραγωγής τους. 

 Ως ακαθάριστα έσοδα θεωρούνται επίσης: (Παύλου & Γκούρλιας, 2012). 

• Οι επιδοτήσεις και αποζηµιώσεις επί της παραγωγής. 

• Οι αποζηµιώσεις για υποχρεωτική παύση καλλιεργειών. 

• Οι πριµοδοτήσεις εισοδηµατικής απώλειας για τη δάσωση γεωργικών εκτάσεων επί 20ετίας. 

• Οι αποζηµιώσεις για την αξία της ηρτηµένης εσοδείας. 

 

 Όσον αφορά στις επιδοτήσεις, σηµειώνεται ότι στην περίπτωση προσδιορισµού του 

γεωργικού εισοδήµατος µε την αντικειµενική µέθοδο. Οι παραπάνω επιδοτήσεις και αποζηµιώσεις 

δεν φορολογούνται, και αναγράφονται µόνο για στατιστικούς λόγους. 

 Στην περίπτωση τήρησης ή µη τήρησης βιβλίων που εφαρµόζεται ο τεκµαρτός 

προσδιορισµός µε τη χρήση των συντελεστών καθαρού κέρδους, οι αποζηµιώσεις θα προστεθούν 

                                                           
38 ∆ικτυακή πύλη “TAXnews” (2012), «Οδηγίες για τη συµπλήρωση της δήλωσης φυσικών προσώπων οικονοµικού 
έτους 2012: Εισόδηµα από γεωργικές επιχειρήσεις», http://www.taxnews.info/foros/odhgos-e1/   
39 ∆ικτυακή πύλη “Taxheaven”, «ΠΟΛ.1143/5.8.1992 Οδηγίες και διευκρινήσεις για τον προσδιορισµό του ακαθαρίστου 
φορολογητέου εισοδήµατος που προκύπτει από αγροτικές εκµεταλλεύσεις: Χρόνος κτήσης του εισοδήµατος», 
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/8538  
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στα λοιπά ακαθάριστα έσοδα επί των οποίων θα εφαρµοσθεί ο προβλεπόµενος µοναδικός 

συντελεστής. 

 Επίσης, στην περίπτωση τήρησης βιβλίων από τα οποία εξάγεται λογιστικό αποτέλεσµα, 

προστίθενται στα ακαθάριστα έσοδα και φορολογούνται µε τις γενικές διατάξεις. 

 

 Ωστόσο, δεν θεωρούνται ακαθάριστα έσοδα, τα ακόλουθα: 

• Το επιστρεφόµενο ποσό ΦΠΑ που λαµβάνουν οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος. 

• Οι επιδοτήσεις ή επιχορηγήσεις για την αγορά πάγιων περιουσιακών στοιχείων (αγορά 

µηχανηµάτων, ανέγερση γεωργικών εγκαταστάσεων, κ.λπ.). Αποτελούν µειωτικό στοιχείο του 

κόστους. 

• Επίσης, δεν θεωρούνται ακαθάριστα έσοδα, αλλά προστίθενται στα καθαρά κέρδη που 

προσδιορίζονται µε την εφαρµογή του συντελεστή καθαρού κέρδους (τεκµαρτός τρόπος):40 

→ Οι τόκοι από συναλλακτικές πράξεις. 

→ Η αυτόµατη υπερτίµηση κεφαλαίου γεωργικής επιχείρησης. 

→ Τα ποσά που έχουν εισπραχθεί από επισφαλείς απαιτήσεις που έχουν αποσβεστεί, εφόσον οι 

επισφάλειες είχαν γίνει δεκτές από τη φορολογική αρχή, κατά τον προσδιορισµό του 

φορολογούµενου εισοδήµατος. 

→ Τα ποσά των φόρων, τελών και εισφορών που έχουν εισπραχθεί, εφόσον είχαν καταβληθεί 

αχρεωστήτως και είχαν γίνει δεκτά από τη φορολογική αρχή, κατά τον προσδιορισµό του 

φορολογούµενου εισοδήµατος. 

 

2.4.4 Καθαρό εισόδηµα από γεωργικές επιχειρήσεις 

 Το καθαρό εισόδηµα από γεωργική εκµετάλλευση µπορεί να προσδιοριστεί µε τρεις 

τρόπους: (Παύλου & Γκούρλιας, 2012). 

 

1. Τεκµαρτός προσδιορισµός. Πρόκειται για εξωλογιστικό τρόπο µε την εφαρµογή του 

προβλεπόµενου συντελεστή καθαρού κέρδους επί των ακαθαρίστων εσόδων. Ο τρόπος αυτός µπορεί 

να εφαρµοστεί από όσους δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Α’ κατηγορίας και υποχρεωτικά από 

όσους τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας. Επίσης, ο τρόπος αυτός εφαρµόζεται και για τις επιχειρήσεις 

που τηρούν ανακριβή ή ανεπαρκή βιβλία Γ’ κατηγορίας. 

                                                           
40 ∆ικτυακή πύλη “Taxheaven”, «Νόµος υπ’ αριθ.2238 Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος», (ΦΕΚ Α’ 
151/16-9-1994), Άρθρο 41 «Ακαθάριστο και καθαρό εισόδηµα»,  http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7 
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 Όταν δεν υπάρχουν στοιχεία (τιµολόγια, εκκαθαρίσεις, κ.λπ.), τα ακαθάριστα έσοδα 

προσδιορίζονται αφού η παραγωγή αποτιµηθεί σε αξία, µε βάση τη µέση τιµή χονδρικής πώλησης 

κατά το χρόνο και τον τόπο της παραγωγής, ανεξάρτητα αν αυτή πωλήθηκε ή όχι. Στην αξία που 

προσδιορίζεται µε αυτό τον τρόπο προστίθενται και οι τυχόν επιδοτήσεις. 

 Ωστόσο, για τις γεωργικές επιχειρήσεις που υποχρεούνται να τηρούν βιβλία και στοιχεία του 

ΚΒΣ, αλλά δεν τηρούν ή τηρούν ανακριβή βιβλία, ο συντελεστής καθαρού εισοδήµατος 

προσαυξάνεται κατά 40%. Εάν όµως από τα στοιχεία που προσκοµισθούν αποδειχθεί ότι, εξαιτίας 

ζηµιών από γεγονότα απρόβλεπτα ή οφειλόµενα σε ανωτέρα βία, µειώθηκε το εισόδηµα γεωργικής 

εκµετάλλευσης, το καθαρό γεωργικό εισόδηµα µπορεί να προσδιορισθεί µε τη χρήση συντελεστή 

κατώτερου από τον προβλεπόµενο, ο οποίος δεν µπορεί να είναι µικρότερος του µηδενός. Οι 

συντελεστές των γεωργικών επιχειρήσεων έχουν ως ακολούθως:41 

 

Ζωική παραγωγή ΜΣΚΚ Φυτική παραγωγή ΜΣΚΚ 

Βοοτροφικές 

εκµεταλλεύσεις 

5% Ανθοπαραγωγικές 

εκµεταλλεύσεις 

8% 

Χοιροτροφικές 

εκµεταλλεύσεις 

5% Σποροπαραγωγικές 

εκµεταλλεύσεις 

5%-8% 

Πτηνοτροφικές 

εκµεταλλεύσεις 

6% Ποτιστικές και 

οπωροκηπευτικές 

καλλιέργειες 

20% 

Ιχθυοτροφικές 

εκµεταλλεύσεις 

10%-20% ∆ασικές εκµεταλλεύσεις 20% 

  Λοιπά αγροτικά προϊόντα 15% 

 

 

2. Λογιστικός προσδιορισµός. Οι γεωργικές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας 

προσδιορίζουν το καθαρό εισόδηµα υποχρεωτικά µόνο λογιστικά. Αν τα βιβλία µιας τέτοιας 

επιχείρησης κριθούν ανακριβή ή ανεπαρκή, τα καθαρά κέρδη θα προσδιοριστούν εξωλογιστικά µε 

τον τεκµαρτό τρόπο. 

 

 
                                                           
41 ∆ικτυακή χώρος “Forologikanea” (2012), «Καθορισµός µοναδικός συντελεστών καθαρού εισοδήµατος των γεωργικών 
επιχειρήσεων που εφαρµόζονται στο ακαθάριστο εισόδηµά τους», 
http://www.forologikanea.gr/index.php?module=pages&func=view&cid=10020  
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3. Αντικειµενικός προσδιορισµός. 

 Ο αντικειµενικός προσδιορισµός του γεωργικού εισοδήµατος πρόκειται για µια 

αντικειµενική µέθοδο, σύµφωνα µε την οποία ως καθαρό εισόδηµα θεωρείται η πρόσοδος από το 

έδαφος, το κεφάλαιο και την εργασία. 

 Σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, εάν δεν τηρούνται βιβλία του ΚΒΣ από 

τα οποία να εξάγεται λογιστικό αποτέλεσµα, τότε καθιερώνεται ο αντικειµενικός τρόπος 

φορολόγησης των αγροτών για όλα τα αγροτικά προϊόντα που παράγονται στην Ελληνική 

επικράτεια, και το ενοίκιο ανά στρέµµα γεωργικής γης. Προϋπόθεση για τον υπολογισµό του 

αγροτικού εισοδήµατος είναι η σύνταξη πινάκων του τεκµαρτού γεωργικού εισοδήµατος για όλα τα 

προϊόντα που παράγονται στην Ελληνική ύπαιθρο, καθώς και οι πίνακες του αντιπροσωπευτικού 

ενοικίου ανά στρέµµα γης που ενοικιάζουν οι αγρότες.42 

 Επισηµαίνεται ότι, στο σύστηµα αντικειµενικού προσδιορισµού του εισοδήµατος δεν 

υπάγονται µόνο οι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, αλλά και εκείνοι που χωρίς να είναι αγρότες κατά 

κύριο επάγγελµα αποκτούν εισόδηµα από αγροτικά, καθώς και όσοι τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας 

του ΚΒΣ. 

 Επίσης, για όσους προσδιορίζουν το καθαρό γεωργικό εισόδηµα µε τον τεκµαρτό τρόπο 

(προαιρετικά είτε είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες είτε όχι και δεν τηρούν βιβλία και 

υποχρεωτικά όταν τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας), στη φορολογία εισοδήµατος λαµβάνεται υπόψη το 

µεγαλύτερο ποσό καθαρού γεωργικού εισοδήµατος µεταξύ αυτού που προσδιορίζεται µε τον 

τεκµαρτό τρόπο και του ποσού που προσδιορίζεται µε τον αντικειµενικό τρόπο. 

 

 Ωστόσο, υπάρχουν ορισµένες ειδικές περιπτώσεις κατά τον προσδιορισµό του καθαρού 

γεωργικού εισοδήµατος µε την αντικειµενική µέθοδο. Συγκεκριµένα:43 

• Τα ποσά καθαρού γεωργικού εισοδήµατος που αναφέρονται στους πίνακες, εµφανίζονται για 

τις ηµιορεινές και ορεινές ζώνες, µειωµένα κατά ποσοστό 20% και 40% αντίστοιχα, σε σχέση µε τα 

ποσά των πεδινών ζωνών, που καθορίστηκαν από την αρµόδια Επιτροπή. 

                                                           
42 Τριάρχης, ∆. (2012), «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων & εµπορικών επιχειρήσεων, βάσει του 
Ν.3842/2010», Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Κρήτης, Σηµειώσεις καθηγητή στο µάθηµα «Φορολογία ΙΙ-Εισόδηµα», 
https://eclass.teicrete.gr/modules/document/file.php/DL191/%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%9F%CE%9B%CE%9F
%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%99%CE%A3%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%
A4%CE%9F%CE%A3%20%CE%A6%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%A0%CE
%A1%CE%9F%CE%A3%CE%A9%CE%A0%CE%A9%CE%9D%20%26%20%CE%95%CE%9C%CE%A0%CE%9F
%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A7%CE%95%CE%99%CE
%A1%CE%97%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE%
20%CE%8E%CE%BB%CE%B7.doc 
43 ∆ικτυακή πύλη “Taxheaven” (2010), «ΠΟΛ.1037/2010 Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήµατος και ενοικίων 
γεωργικής γης για το οικονοµικό έτος 2010 (χρήση 2009)»,http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/11173/hl/1037 
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• Φορολογούµενοι οι οποίοι κατά την υποβολή των δηλώσεων οικονοµικού έτους 2012 

επικαλούνται επαναχαρακτηρισµό περιοχής, θα πρέπει να συνυποβάλουν και φωτοαντίγραφο της 

σχετικής απόφασης του νοµάρχη ή περιφερειακού διευθυντή επαναχαρακτηρισµού του δήµου ή της 

κοινότητας. 

• Σε όποιο νοµό δεν έχει προσδιορισθεί για κάποιο γεωργικό προϊόν ποσό καθαρού 

εισοδήµατος, ως καθαρό εισόδηµα για το προϊόν αυτό λαµβάνεται η µέση τιµή καθαρού γεωργικού 

εισοδήµατος του προϊόντος αυτού, που προκύπτει για όλη την επικράτεια.  

• Για εκµεταλλεύσεις ή τυχόν προϊόντα που δεν περιλαµβάνονται στην κατάταξη των πινάκων, 

λαµβάνονται υπόψη όσα ισχύουν για παραπλήσιες ή συγγενείς µε αυτές εκµεταλλεύσεις ή 

καλλιέργειες, κατά περίπτωση. 

• Όταν κατά τη µίσθωση αγροτικού κτήµατος, το µίσθωµα συµφωνείται σε ποσοστό επί των 

καρπών (επίµορτος αγροληψία) µε τη συµµετοχή του εκµισθωτή στις δαπάνες καλλιέργειας, τότε 

τόσο ο εκµισθωτής όσο και ο µισθωτής δηλώνουν γεωργικό εισόδηµα. Για τον προσδιορισµό του 

γεωργικού εισοδήµατος που αντιστοιχεί στον καθένα, ως αριθµός στρεµµάτων λαµβάνεται υπόψη ο 

αριθµός που προκύπτει µε βάση το ποσοστό επί των καρπών που συµφωνήθηκε. Ανάλογη είναι και 

η µεταχείριση της επιδότησης και του φόρου που τυχόν παρακρατήθηκε, ανεξάρτητα αν 

εισπράττεται από τον εκµισθωτή ή τον µισθωτή. 

 Επιδοτήσεις, οικονοµικές ενισχύσεις, αποζηµιώσεις ΕΛΓΑ, δεν προστίθενται στο καθαρό 

εισόδηµα που προκύπτει µε την αντικειµενική µέθοδο, δεν θεωρούνται εισόδηµα και δεν 

φορολογούνται. 

• Όσοι έχουν στην κυριότητά τους δενδροκαλλιέργειες (ελαιοτριβεία, κ.λπ.), υποχρεούνται σε 

δήλωση γεωργικού εισοδήµατος µε την αντικειµενική µέθοδο, ανεξάρτητα αν απέφεραν εισόδηµα ή 

όχι. 

• Σε περιπτώσεις που εξαιτίας ζηµιών από γεγονότα απρόβλεπτα ή οφειλόµενα σε ανωτέρα 

βία, δεν αποκτήθηκε εισόδηµα ή αυτό που αποκτήθηκε είναι κατώτερο του προσδιοριζόµενου µε την 

αντικειµενική µέθοδο, ο φορολογούµενος µπορεί να ζητήσει, όπως ο προσδιορισµός του 

εισοδήµατος αυτού γίνει µε βάση το ποσοστό µείωσης που προκύπτει από το σχετικό 

«Ειδοποιητήριο» του ΕΛΓΑ, το οποίο πρέπει να προσκοµίζεται στον αρµόδιο προϊστάµενο της 

∆ΟΥ.  

• Κατά την αγρανάπαυση δεν δηλώνεται γεωργικό εισόδηµα. Σε κάθε περίπτωση, η 

αγρανάπαυση ως θέµα ανάγεται στην εξελεγκτική εξουσία του προϊσταµένου της ∆ΟΥ . 

• Το καθαρό γεωργικό εισόδηµα που προσδιορίζεται µε την αντικειµενική µέθοδο µπορεί να 

µειωθεί, αν από τα στοιχεία που προσκοµίσει ο φορολογούµενος αποδεικνύεται ότι εξαιτίας ζηµιών 
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από απρόβλεπτα γεγονότα ή οφειλόµενα σε ανωτέρα βία (θεοµηνία, κ.λπ.), δεν αποκτήθηκε 

εισόδηµα ή αυτό που αποκτήθηκε είναι κατώτερο του προσδιοριζόµενου µε την αντικειµενική 

µέθοδο. 

• Προκειµένου για είδη µόνιµης φυτείας, ως πρώτο έτος πρόκυψης καθαρού γεωργικού 

εισοδήµατος, από το έτος της φύτευσης λογίζεται το έτος που αναφέρεται στον πίνακα των ειδών 

µόνιµης φύτευσης. 

• Για τις δενδρώδεις καλλιέργειες µε πυκνότητα φύτευσης λιγότερων από 8 δέντρων ανά 

στρέµµα, ως γεωργικό εισόδηµα µε την αντικειµενική µέθοδο, θα λαµβάνεται αυτό που αντιστοιχεί 

σε αγροτική έκταση µε στρεµµατική επιφάνεια ίση µε τον αριθµό των στρεµµάτων που προκύπτει 

από την διαίρεση του αριθµού των δέντρων διά του αριθµού οκτώ (8). 

• Σχετικά µε τον προσδιορισµό των ακαθαρίστων εσόδων αγροτών που εφαρµόζουν την 

αντικειµενική µέθοδο, για έκδοση Φορτηγού Ιδιωτικής Χρήσης (ΦΙΧ) αυτοκινήτου, για την 

εξεύρεση των ακαθαρίστων εσόδων ισχύουν δύο τρόποι: 

 

1ος τρόπος 

Αναγωγή του καθαρού γεωργικού εισοδήµατος που προσδιορίζεται µε την αντικειµενική µέθοδο σε 

ακαθάριστα έσοδα, µε τη χρήση των συντελεστών καθαρού εισοδήµατος, χρησιµοποιώντας τον 

τύπο: 

Ακαθάριστα έσοδα = 
Καθαρό εισόδηµα αντικ. µεθόδου Χ 100 

Συντελεστής καθαρού κέρδους ή Μ.Ο. 

 

Όταν ο συντελεστής ενός κλάδου ορίζεται µεταξύ 10% έως 20% ή 5% έως 8%, λαµβάνεται υπόψη ο 

µέσος όρος (Μ.Ο.) 15% ή 6,5% αντίστοιχα. 

 

2ος τρόπος 

Η εξεύρεση των ακαθαρίστων εσόδων µπορεί να γίνει και µε κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό 

στοιχείο, όπως τιµολόγια πώλησης, εκκαθαρίσεις, αξία παραγωγής, βεβαιώσεις επιδοτήσεων, κ.λπ. 

 

2.4.5 Εκπτώσεις του εισοδήµατος από γεωργικές επιχειρήσεις 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 43 του ΚΦΕ, από το καθαρό γεωργικό εισόδηµα που προσδιορίζεται 

µε την αντικειµενική µέθοδο, εκπίπτουν τα παρακάτω:44 

                                                           
44 ∆ικτυακή πύλη “Taxheaven”, «Νόµος υπ’ αριθ.2238 Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος», (ΦΕΚ Α’ 
151/16-9-1994), Άρθρο 43 «Εκπτώσεις του εισοδήµατος από γεωργικές επιχειρήσεις», 
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7  
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• Το ποσό του καταβαλλόµενου ενοικίου για εκµίσθωση της γεωργικής γης. 

• Ποσό ίσο µε το 255 της δαπάνης αγοράς καινούριου πάγιου εξοπλισµού, που 

χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την κάλυψη αναγκών της γεωργικής εκµετάλλευσης, εφάπαξ κατά 

το χρόνο πραγµατοποίησης της δαπάνης, χωρίς δυνατότητα έκπτωσης αυτής, ολικά ή µερικά, σε 

επόµενες χρήσεις. Ειδικά για εκείνους που στην αρχή της φορολογούµενης χρήσεως είναι νέοι 

αγρότες, το παραπάνω ποσό ανέρχεται σε ποσοστό 50%. 

 

2.4.6 Απαλλαγές του εισοδήµατος από γεωργικές επιχειρήσεις 

Α. Οι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, έχουν τις ακόλουθες απαλλαγές: 

• Για όσους είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, από το καθαρό γεωργικό εισόδηµα που 

προσδιορίζεται µε τον αντικειµενικό τρόπο, απαλλάσσεται της φορολογίας ποσό 1.500 ευρώ. 

• Όταν τα πρόσωπα αυτά λαµβάνουν εξισωτικές επιδοτήσεις, το ποσό της απαλλαγής 

ανέρχεται στα 3.000 ευρώ. 

 Επισηµαίνεται ότι, το απαλλασσόµενο από το φόρο ποσό του καθαρού γεωργικού 

εισοδήµατος των 1.500 ευρώ ή 3.000 ευρώ, όταν αυτό προσδιορίζεται µε την αντικειµενική µέθοδο, 

θεωρείται εισόδηµα που µειώνει τα τεκµήρια. 

 

Β. Οι νέοι αγρότες45 κατά κύριο επάγγελµα, έχουν τις εξής απαλλαγές:46 

• Όσοι είναι νέοι αγρότες στην αρχή της φορολογούµενης χρήσης, η απαλλαγή για τα πέντε 

πρώτα χρόνια προσαυξάνεται κατά 50%, δηλαδή ανέρχεται στα 2.250 ευρώ ή στα 4.500 ευρώ αν 

λαµβάνουν εξισωτικές επιδοτήσεις. Η προσαύξηση του ποσού απαλλαγής κατά 50% εξακολουθεί να 

ισχύει και µετά την 1/9/2007. 

• Η απαλλαγή του γεωργικού εισοδήµατος των νέων αγροτών για τα πέντε επόµενα έτη, 

προσαυξάνεται κατά 25%, δηλαδή ανέρχεται στα 1.865 ευρώ ή στα 3.750 αν λαµβάνουν εξισωτικές 

αποζηµιώσεις. 

 Οι παραπάνω απαλλαγές παρέχονται µε την προϋπόθεση ότι, τα πρόσωπα αυτά 

εξακολουθούν να είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες για µια ακόµη δεκαετία (δηλαδή συνολικά 

για 20 έτη). 

 

 

                                                           
45 Νέος αγρότης είναι ο κατά κύριο επάγγελµα αγρότης ηλικίας κάτω των 40 ετών, ο οποίος δεν έχει συµπληρώσει 5 
χρόνια στην γεωργία από την ηµεροµηνία πρώτης εγκατάστασης. 
46 ∆ικτυακή πύλη “Taxheaven”, «Νόµος υπ’ αριθ.2238 Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος», (ΦΕΚ Α’ 
151/16-9-1994), Άρθρο 43 «Εκπτώσεις του εισοδήµατος από γεωργικές επιχειρήσεις», Άρθρο 44 «Απαλλαγές του 
εισοδήµατος από γεωργικές επιχειρήσεις», http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7  
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Ενότητα 2.5 Εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες (ΣΤ Πηγή) 

2.5.1 Έννοια και απόκτηση εισοδήµατος από µισθωτές υπηρεσίες 

 Εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες θωρείται το εισόδηµα που προκύπτει κάθε οικονοµικό 

έτος από µισθούς, ηµεροµίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόµατα, συντάξεις και γενικά από κάθε παροχή 

που χορηγείται περιοδικά µε οποιαδήποτε µορφή, είτε σε χρήµα είτε σε είδος ή άλλες αξίες για 

παρούσα ή προηγούµενη υπηρεσία για οποιαδήποτε άλλη αιτία, το οποίο αποκτάται από µισθωτούς 

και συνταξιούχους. Ειδικότερα, εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες θεωρείται και:47 

1. Η αξία των αγαθών που αντιπροσωπεύουν οι χορηγούµενες «δωροεπιταγές» που χορηγεί η 

επιχείρηση δωρεάν στο προσωπικό της. 

2. Η αξία των χορηγούµενων διατακτικών για την αγορά αγαθών από συµβεβληµένα 

καταστήµατα, µε εξαίρεση των διατακτικών τροφής για εργαζόµενους µέχρι 6 ευρώ ανά διατακτική. 

3. Το ποσό που δίδεται στους εργαζόµενους για να καλύψουν τη δαπάνη ενοικίασης των 

κατοικιών τους. 

4. Το ποσό του τεκµαρτού ενοικίου, για παροχή κατοικίας στον εργαζόµενο. 

5. Τα επιδόµατα θέσεως και ευθύνης που λαµβάνουν οι µισθωτοί. 

6. Το καταβαλλόµενο ποσό για οικιακό προσωπικό. 

7. Η πάγια αντιµισθία των δικηγόρων για την παροχή νοµικών υπηρεσιών. 

8. Τα επιδόµατα της πολύτεκνης µητέρα. 

9. Η αποζηµίωση των αγροτών για την πρόωρη παύση της γεωργικής τους εκµετάλλευσης. 

10. Η σύνταξη του Ο.Γ.Α. φορολογείται στο σύνολό της ως εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες. 

11. Οι αµοιβές της πρόσθετης διδακτικής στήριξης προέρχεται από µισθωτές υπηρεσίες, ενώ 

φορολογούνται µε 20% χωρίς εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. 

12. Τα ποσοστά των σερβιτόρων επί των πωλήσεων. 

13. Το επίδοµα στολής, ενδυµασίας (στρατιωτικών, υπαλλήλων επιχειρήσεων, οργανισµών, 

κ.λπ.). 

14. Το επίδοµα διαχειριστικών λαθών ή ταµείου τραπεζών, επιχειρήσεων. 

15. Το επίδοµα που καταβάλλεται σε υπαλλήλους για την κάλυψη των δαπανών φύλαξης σε 

βρεφονηπιακούς σταθµούς. 

16. Το επίδοµα ασθενείας. 

                                                           
47 ∆ικτυακή πύλη “Taxheaven”, «Νόµος υπ’ αριθ.2238 Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος», (ΦΕΚ Α’ 
151/16-9-1994), Άρθρο 43 «Εκπτώσεις του εισοδήµατος από γεωργικές επιχειρήσεις», Άρθρο 45 «Εισόδηµα και 
απόκτησή του», http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7  
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17. Οι ασφαλιστικές εισφορές που επιστρέφονται στους εργαζόµενους. Το 80% αυτών 

φορολογείται µε 20%. Το υπόλοιπο 20% των εισφορών απαλλάσσεται, όπως συµβαίνει µε τα 

αναδροµικά. 

18. Η ωφέλεια που αποκτούν οι δικαιούχοι κατά την άσκηση δικαιώµατος προαίρεσης 

απόκτησης µετοχών. 

19. Τα ποσά αποζηµιώσεων, οδοιπορικών στους υπαλλήλους για τη γραµµατειακή εξυπηρέτηση 

των Βουλευτών. 

20. Το ποσό του ειδικού επιδόµατος µουσικού οργάνου που χορηγείται στους µουσικούς της 

Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, Θεσσαλονίκης, κ.λπ., για την κάλυψη της δαπάνης αγοράς, 

συντήρησης και επισκευής αυτού. 

21. Το µέρος της εφάπαξ συνταξιοδοτικής παροχής που εισέπραξαν οι υπάλληλοι της 

«Οργανωτικής Επιτροπής Ολυµπιακών Αγώνων – Αθήνα 2004». Αντίθετα, το µέρος που αντιστοιχεί 

στην υπεραπόδοση των επενδύσεων των µαθηµατικών αποθεµάτων, θεωρείται ως εισόδηµα από 

κινητές αξίες. 

22. Ποσοστό της Εργοστασιακής Τιµολογιακής Αξίας (ΕΤΑ) του έτους πρώτης κυκλοφορίας 

των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων των επιχειρήσεων. Συγκεκριµένα: 

 

Εργοστασιακή Τιµολογιακή Αξία (ΕΤΑ) Ποσοστό επί της ΕΤΑ 

15.000€ έως 22.000€ 15% 

22.001€ έως 30.000€ 25% 

30.000€ και άνω 30% 

 

 

Ωστόσο, δεν θεωρείται εισόδηµα µισθωτών υπηρεσιών τα ακόλουθα:48 

• Η αποζηµίωση που καταβάλλεται σε εργαζόµενους για την κάλυψη δαπανών της υπηρεσίας 

που τους ανατέθηκε. 

• Τα εκτός έδρας των υπαλλήλων του δηµοσίου, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού, των Ν.Π.∆.∆. 

• Το εφάπαξ που καταβάλλουν τα ταµεία πρόνοιας και οι ασφαλιστικοί οργανισµοί. 

• Το 20% των αναδροµικών αποδοχών, αµοιβών και συντάξεων που καταβάλλονται, µε βάση 

διάταξη νόµου, συλλογική σύµβαση, δικαστική απόφαση ή µετά από επίσχεση εργασίας. 

                                                           
48 ∆ικτυακή πύλη “Taxheaven”, «Νόµος υπ’ αριθ.2238 Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος», (ΦΕΚ Α’ 
151/16-9-1994), Άρθρο 43 «Εκπτώσεις του εισοδήµατος από γεωργικές επιχειρήσεις», Άρθρο 45 «Εισόδηµα και 
απόκτησή του», http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7  
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• Η µηνιαία εκλογική αποζηµίωση που καταβάλλεται στους µόνιµους υπαλλήλους των ∆ήµων 

και Κοινοτήτων, των συνδέσµων των Ιδρυµάτων και των λοιπών Ν.Π.∆.∆. 

• Οι ασφαλιστικές εισφορές που επιστρέφονται σε ασφαλισµένους που διέκοψαν την 

ασφάλισή τους. 

 

2.5.2 Χρόνος απόκτησης εισοδήµατος από µισθωτές υπηρεσίες 

 Χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από µισθωτές υπηρεσίες θεωρείται εκείνος, κατά τον 

οποίο ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωµα είσπραξής του. Αν το εισόδηµα καταβάλλεται σε 

µεταγενέστερο έτος από εκείνο στο οποίο ανάγεται, χρόνος απόκτησης θεωρείται εκείνος κατά τον 

οποίο εισπράχθηκε από τον δικαιούχο. 

 Οι πρόσθετες αµοιβές που καταβάλλονται από το ∆ηµόσιο και τα νοµικά πρόσωπα, 

θεωρείται ότι αποκτώνται από τους δικαιούχους κατά το χρόνο που εισπράττονται. Επίσης, στην 

περίπτωση είσπραξης δεδουλευµένων αποδοχών καθυστερηµένα, σε µεταγενέστερο έτος από εκείνο 

στον οποίο ανάγονται λόγω οικονοµικής αδυναµίας του εργοδότη και εφόσον έγινε επίσχεση 

εργασίας από τους µισθωτούς, χρόνος απόκτησης των αποδοχών είναι αυτός στον οποίο 

εισπράττονται, και εποµένως οι αποδοχές αυτές φορολογούνται το επόµενο οικονοµικό έτος. 

 

2.5.3 Ακαθάριστο και καθαρό εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες 

 Το εισόδηµα που καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 45 του ΚΦΕ, όπως προαναφέρθηκε, 

αποτελεί το ακαθάριστο εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες.  

 Καθαρό εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες είναι αυτό που αποµένει µετά την αφαίρεση: 

• Κάθε ποσού για φόρο, τέλος ή δικαίωµα υπέρ του ∆ηµοσίου των εισφορών στα Ασφαλιστικά 

Ταµεία, που βαρύνουν πραγµατικά το µισθωτό ή συνταξιούχο. 

• Των κρατήσεων υπέρ των Ασφαλιστικών Ταµείων που επιβάλλονται µε νόµο. 
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Ενότητα 2.6 Εισόδηµα από ελευθέρια επαγγέλµατα και από κάθε άλλη πηγή (Ζ 

Πηγή) 

2.6.1 Απόκτηση εισοδήµατος από ελευθέρια επαγγέλµατα 

 Στα εισοδήµατα από ελευθέρια επαγγέλµατα εντάσσονται αυτά που αποκτώνται µέσα στο 

οικονοµικό έτος από την άσκηση επαγγέλµατος του ιατρού, οδοντιάτρου, φυσικοθεραπευτή, 

βιολόγου, ψυχολόγου, µαίας, δικηγόρου δικολάβου, συµβολαιογράφου, άµισθου υποθηκοφύλακα, 

δικαστικού επιµελητή, αρχιτέκτονα, µηχανικού, τοπογράφου, χηµικού, γεωπόνου, γεωλόγου, 

δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δηµοσιογράφου, συγγραφέα, διερµηνέα, ξεναγού, 

µεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη, γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, 

ηθοποιού, εκτελεστή µουσικών έργων ή µουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, 

χορευτή, αναλυτή, προγραµµατιστή, ερευνητή ή συµβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, 

αναλογιστή και κοινωνιολόγου εµπειρογνώµονα. 

 Επίσης, στα εισοδήµατα από ελευθέρια επαγγέλµατα εντάσσονται και οι αµοιβές που 

καταβάλλονται: (Φλώρος, 2010). 

• Σε πραγµατογνώµονες, διαιτητές, εκκαθαριστές, ελεγκτές ανωνύµων εταιριών, εκτελεστές 

διαθηκών, εκκαθαριστές κληρονοµιών και κηδεµόνες σχολάζουσας κληρονοµιάς. 

• Σε συγγραφείς για συγγραφικά δικαιώµατα και αντιπροσώπους επαγγελµατικών 

οργανώσεων. 

• Στη σύζυγο ή στο σύζυγο, λόγω διατροφής η οποία επιδικάστηκε σε αυτούς. 

 

 Τέλος, στο εισόδηµα από ελευθέρια επαγγέλµατα εντάσσεται και κάθε άλλο εισόδηµα, το 

οποίο δεν µπορεί να ενταχθεί σε µίας από τις πηγές Α’ έως Ζ’. για παράδειγµα, έστω ότι ιδιώτης 

εκµίσθωσε ένα µηχάνηµα. Το ετήσιο ποσό που εισέπραξε από την εκµίσθωση του µηχανήµατος, 

επειδή δεν µπορεί να υπαχθεί σε µια από τις πηγές Α’ έως Ζ’, εντάσσεται και φορολογείται στα 

εισοδήµατα από ελευθέρια επαγγέλµατα. 

 

2.6.2 Χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος 

 Ως χρόνος κτήσης του εισοδήµατος από ελευθέριο επάγγελµα θεωρείται εκείνος, κατά τον 

οποίο ο δικαιούχος το εισέπραξε, εφόσον το εισόδηµα προέρχεται από παροχή υπηρεσιών προς το 

∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆. Για τις λοιπές περιπτώσεις, χρόνος κτήσης θεωρείται ο χρόνος κατά τον 

οποίο παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες από ελεύθερο επαγγελµατία. Ως είσπραξη θεωρείται και η 

περίπτωση του δικαιούχου στα βιβλία του υπόχρεου για την καταβολή της αµοιβής. 
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 Για τους συγγραφείς και καλλιτέχνες ζωγράφους, το εισόδηµα που αποκτούν κάθε χρόνο 

κατανέµεται σε ίσα µέρη και φορολογείται στο έτος κτήσης του και στα τρία επόµενα έτη. 

 

2.6.3 Ακαθάριστο και καθαρό εισόδηµα από ελευθέρια επαγγέλµατα 

 Ακαθάριστο εισόδηµα αποτελεί το σύνολο των αµοιβών που εισπράττονται από την άσκηση 

ελευθέριου επαγγέλµατος, µε βάση τα ακριβή βιβλία και στοιχεία. 

 

2.6.4 Καθαρό εισόδηµα από ελευθέρια επαγγέλµατα 

2.6.4.1 Λογιστικός προσδιορισµός εισοδήµατος 

 Το καθαρό εισόδηµα ελευθέρων επαγγελµάτων προκύπτει µετά την έκπτωση των  

προβλεπόµενων δαπανών από το ακαθάριστο εισόδηµα. Οι δαπάνες αυτές είναι όµοιες µε τις 

δαπάνες που εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδηµα των εµπορικών επιχειρήσεων, όπως αυτές 

έχουν αναφερθεί στην ενότητα 2.3 της παρούσας εργασίας. Ειδικότερα, οι δαπάνες συντήρησης, 

λειτουργίας, επισκευής, κυκλοφορίας, αποσβέσεων και µισθωµάτων που καταβάλλονται σε εταιρίες 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή οποιονδήποτε τρίτο, για ΕΙΧ αυτοκίνητα µε κυλινδρισµό µέχρι 1600cc 

που χρησιµοποιούνται για τις ανάγκες του ελευθέριου επαγγέλµατος, εκπίπτουν σε ποσοστό 70% 

του ύψους αυτών. Για αυτοκίνητα µεγαλύτερου κυβισµού εκπίπτει, µε τις ίδιες προϋποθέσεις, 

ποσοστό 35% των πιο πάνω δαπανών. Αυτός ο τρόπος έκπτωσης, ισχύει για τις διαχειριστικές 

χρήσης που αρχίζουν από 1/1/2010 και µετά. (Παύλου & Γκούρλιας, 2012). 

 Επίσης, από 1/1/2010, τα κέρδη των αρχιτεκτόνων και µηχανικών από τη σύνταξη µελετών 

και σχεδίων οικοδοµικών και λοιπών τεχνικών έργων, την επίβλεψη της εκτέλεσής τους. Τη 

διεύθυνση εκτέλεσης (διοίκηση του έργου) και την ενέργεια πραγµατογνωµοσυνών και διαιτησιών 

σχετικών µε αυτά τα έργα, καθώς και των γεωλόγων µελετητών για τις µελέτες και επιβλέψεις τους, 

θα προσδιορίζονται λογιστικά, όπως και των λοιπών ελεύθερων επαγγελµατιών. 

 Οι προβλεπόµενοι στον ΚΦΕ συντελεστές ανά κατηγορία µελέτης θα ισχύουν µόνο σε 

περίπτωση εξωλογιστικού προσδιορισµού του εισοδήµατός τους από τις ελεγκτικές αρχές (όταν τα 

βιβλία κρίνονται ανεπαρκή ή ανακριβή). 

 

2.6.4.2 Τεκµαρτός (εξωλογιστικός) προσδιορισµός καθαρού εισοδήµατος 

 Το εισόδηµα προσδιορίζεται µε την εφαρµογή επί των ακαθαρίστων εσόδων, του ανάλογου 

συντελεστή καθαρού εισοδήµατος, στις περιπτώσεις όπου δεν τηρούνται βιβλία του ΚΒΣ ή όταν 

αυτά τηρούνται και κριθούν ανεπαρκή ή ανακριβή. 
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Α. Ακαθάριστες αµοιβές. Για τον τεκµαρτό προσδιορισµό των ακαθαρίστων αµοιβών, λαµβάνονται 

υπόψη ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του επαγγέλµατος, ο τόπος που ασκείται αυτό, η ειδικότητα, 

ο επιστηµονικός τίτλος, ο κύκλος εργασιών, το ύψος της αµοιβής που εισπράττεται κατά περίπτωση, 

το προσωπικό το οποίο απασχολείται, τα µέσα που διαθέτονται, η πελατεία, το ύψος των 

επαγγελµατικών δαπανών και γενικά κάθε άλλο στοιχείο που προσδιορίζει την επαγγελµατική 

δραστηριότητα και απόδοση του φορολογούµενου. (Παύλου & Γκούρλιας, 2012). 

Β. Καθαρές αµοιβές. Για τον τεκµαρτό προσδιορισµό των καθαρών αµοιβών, οι ακαθάριστες 

αµοιβές πολλαπλασιάζονται µε ειδικούς συντελεστές καθαρών αµοιβών ανάλογα µε την κατηγορία 

του επαγγέλµατος. Στις καθαρές αµοιβές που προσδιορίζονται µε τεκµαρτό τρόπο προστίθενται: 

• Οι τόκοι από συναλλακτικές πράξεις. 

• Η αυτόµατη υπερτίµηση κεφαλαίου του ελεύθερου επαγγελµατία. 

• Τα ποσά που έχουν εισπραχθεί από επισφαλείς απαιτήσεις που έχουν αποσβεστεί, εφόσον 

είχαν γίνει δεκτές από τον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας κατά τον 

προσδιορισµό του φορολογούµενου εισοδήµατος. 

• Τα ποσά που έχουν εισπραχθεί για φόρους, τέλη και εισφορές που έχουν καταβληθεί 

αχρεωστήτως, εφόσον είχαν γίνει δεκτά από τον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας 

κατά τον προσδιορισµό του φορολογούµενου εισοδήµατος. 

 

Γ. Μοναδικός συντελεστής καθαρών αµοιβών. Για κάθε κατηγορία επαγγέλµατος προβλέπεται ένας 

µοναδικός συντελεστής καθαρών αµοιβών, ο οποίος εφαρµόζεται στις ακαθάριστες αµοιβές. 

 Επί εξωλογιστικού προσδιορισµού των καθαρών αµοιβών, συγκρίνεται ο συντελεστής που 

προκύπτει από το λογιστικό προσδιορισµό του εισοδήµατος µε το συντελεστή που ορίζεται από τους 

σχετικούς πίνακες αµοιβών και εφαρµόζεται ο µεγαλύτερος, ο οποίος δεν µπορεί να υπερβεί το 

διπλάσιο του οικείου συντελεστή του πίνακα. Εφόσον τα κέρδη που προκύπτουν από την εφαρµογή 

του συντελεστή υπολείπονται των καθαρών κερδών που προσδιορίζονται από τον έλεγχο λογιστικά, 

ως τελικά καθαρά κέρδη λαµβάνονται τα λογιστικώς προσδιοριζόµενα, ανεξάρτητα αν αυτά 

αντιστοιχούν σε συντελεστή ανώτερο του διπλάσιου του οικείου συντελεστή του πίνακα. Σε κάθε 

περίπτωση, ο συντελεστής καθαρού κέρδους που τελικά εφαρµόζεται ή αντιστοιχεί στα τελικά 

προσδιοριζόµενα εξωλογιστικά κέρδη. ∆εν µπορεί να είναι ανώτερος από το 75%. 

 Ωστόσο, αν από τα στοιχεία που προσκοµίζει ο φορολογούµενος, αποδεικνύεται ότι από 

γεγονότα ανωτέρας βίας, οι πραγµατικές καθαρές αµοιβές είναι κατώτερες από αυτές που 

προσδιορίζονται µε την εφαρµογή του συντελεστή, οι αµοιβές αυτές µπορεί να καθορίζονται µε 

χρήση κατώτερου συντελεστή, όχι όµως κατώτερου από το µηδέν.  
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 Ειδικά για τις αµοιβές των αρχιτεκτόνων και των µηχανικών από τη σύνταξη µελετών και 

σχεδίων οικοδοµικών έργων, την επίβλεψη της εκτέλεσής τους και την ενέργεια 

πραγµατογνωµοσύνης σχετικής µε αυτά τα έργα, ο τεκµαρτός προσδιορισµός του καθαρού 

εισοδήµατός τους γίνεται µε την εφαρµογή του συντελεστή, ο οποίος υπολογίζεται: (Παύλου & 

Γκούρλιας, 2012). 

• Στο ποσό της συµβατικής αµοιβής, για την εκπόνηση σχεδίων ή µελετών και επίβλεψη έργων 

του ∆ηµοσίου, νοµικών  προσώπων δηµοσίου δικαίου, δηµόσιων επιχειρήσεων ή εκµεταλλεύσεων, 

οργανισµών ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας και των κοινωφελών ή θρησκευτικών ιδρυµάτων. 

• Στο ποσό της συµβατικής αµοιβής, για τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Συγκεκριµένα: 

i. Στο 38% για αρχιτεκτονικές µελέτες κτιριακών έργων και διαµορφώσεις εσωτερικού και 

εξωτερικού χώρου, µνηµείων, αποκατάστασης και διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων, 

οικισµών και τοπίων. 

ii.  Στο 65% για µελέτη επίβλεψη – επίβλεψη ηλεκτροµηχανολογικών έργων, µελέτες 

οικονοµικές-κοινωνικές-µεταφορικών µέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων), ενεργειακές 

µελέτες (θερµοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, πυρηνικές), µελέτες βιοµηχανικές-

χηµικοτεχνικές-µεταλλευτικές-γεωλογικές-υδρογεωλογικές-γεωφυσικές-γεωτεχνικές-εδαφο- 

λογικές µελέτες και έρευνες, δασικές µελέτες και στατικές µελέτες τεχνικών έργων. 

iii.  Στο 17% για µελέτη επίβλεψη τοπογραφικών έργων (γεωδαιτικές, φωτογραµετρικές, 

χαρτογραφικές, τµηµατογραφικές και τοπογραφικές). 

iv. Στο 60% για αρχιτέκτονες, µηχανικούς από την προσφορά ανεξάρτητων υπηρεσιών σε 

οργανωµένα γραφεία, εφόσον χρησιµοποιούν την υποδοµή και την οργάνωση των γραφείων, 

καθώς και από τη διερµηνεία πραγµατογνωµοσυνών και διαιτησιών. 

 

 

Παράδειγµα 

Έστω ελεύθερος επαγγελµατίας γιατρός µε τα εξής δεδοµένα: 

Έσοδα: 

1. Έσοδα παροχής υπηρεσιών από ιδιωτική πελατεία: 43.255,00 ευρώ 

2. Έσοδα παροχής υπηρεσιών (∆ηµοσίου, Ασφαλιστικών εισφορών, κ.λπ.): 27.960,27 ευρώ 

Σύνολο εσόδων: 71.215,27 ευρώ 
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Έξοδα: 

1. Αµοιβές προσωπικού (βοηθητικό προσωπικό): 13.851,95 ευρώ 

2. Ενοίκια: 15.000,00 ευρώ 

3. ∆ιάφορα έξοδα: 10.951,07 ευρώ 

4. Αποσβέσεις παγίων: 3.119,60 ευρώ 

Σύνολο δαπανών: 42.922,62 ευρώ 

 

Το εισόδηµα προσδιορίζεται λογιστικά ως εξής: 

 Έσοδα: 71.215,27 ευρώ 

Μείον Έξοδα: 42.922,62 ευρώ 

 Κέρδη (λογιστικά): 28.292,65 ευρώ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 
∆ΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ  

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
 

3.1 Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης 

 Υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης (έντυπο Ε1) έχουν: (Παύλου & Γκούρλιας, 

2012). 

1. Γενική κατηγορία υπόχρεων 

• Κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον το ετήσιο φορολογούµενο πραγµατικό ή τεκµαρτό εισόδηµά 

του υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ, δικό του ή της συζύγου του. Εξαιρείται το φυσικό πρόσωπο, το οποίο 

αποκτά αποκλειστικά ετήσιο εισόδηµα µέχρι 5.000 ευρώ, όπως αντικειµενικό εισόδηµα σύµφωνα µε 

την συνολική ετήσια δαπάνη για κατοικίες, Ι.Χ. αυτοκίνητα, ιδιωτικά σχολεία, οικιακούς βοηθούς, 

σκάφη αναψυχής, αεροσκάφη κ.λπ. 

 Σηµειώνεται ότι, για τον υπολογισµό του ποσού των 5.000 ευρώ, λαµβάνεται υπόψη και η 

ελάχιστη ετήσια αντικειµενική δαπάνη των 3.000 ευρώ για τον άγαµο και 5.000 ευρώ για τους 

συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση, το οποίο υπολογίζεται κατά το ήµισυ για τον κάθε 

σύζυγο. 

• Αν το εισόδηµα είναι µικρότερο από 3.000 ευρώ, υποχρέωση υποβολής δήλωσης υπάρχει 

εφόσον στο συνολικό εισόδηµα του υπόχρεου περιλαµβάνεται και ζηµιά από εµπορική ή γεωργική 

επιχείρησης, για την οποία δικαιούται να συµψηφίσει µε εισοδήµατα του ίδιου και των επόµενων 

ετών. 

• Όσοι, παράλληλα µε τα λοιπά εισοδήµατα αποκτούν και γεωργικό εισόδηµα, χωρίς να είναι 

κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, ανεξάρτητα από το ύψος του καθαρού γεωργικού εισοδήµατος που 

αποκτούν ή το ύψος των επιδοτήσεων που λαµβάνουν ή το ύψος του επιστρεφόµενου φόρου 

προστιθέµενης αξίας που εισπράττουν. 

 

2. Μισθωτοί, συνταξιούχοι, αγρότες 

• Ειδικά οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι υποβάλλουν δήλωση, εφόσον αποκτούν εισόδηµα 

αποκλειστικά από µισθούς ή συντάξεις άνω των 5.000 ευρώ. 

• Οι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες που έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα, και το 2011 το 

ετήσιο καθαρό γεωργικό τους εισόδηµα ήταν πάνω από 3.000 ευρώ. 

• Όσοι αγρότες πήραν µέσα στο προηγούµενο έτος επιδοτήσεις για προϊόντα φυτικής 

παραγωγής πάνω από 1.500 ευρώ ή για προϊόντα ζωικής παραγωγής πάνω από 2.250 ευρώ, 

ανεξάρτητα του ύψους του καθαρού γεωργικού εισοδήµατος. 
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• Όσοι εισέπραξαν επιστρεφόµενο φόρο Προστιθέµενης Αξίας µέσα στο προηγούµενο έτος 

από 881 ευρώ και πάνω, ανεξάρτητα του ύψους του καθαρού γεωργικού εισοδήµατος.  

• Όσοι λαµβάνουν καλλιεργητικά δάνεια πάνω από 5.900 ευρώ ή όταν το χρεωστικό υπόλοιπο 

του λογαριασµού τους αυτής της κατηγορίας στην τράπεζα, την 31η ∆εκεµβρίου κάθε έτους 

υπερβαίνει τα 5.900 ευρώ, ανεξάρτητα του ύψους του καθαρού γεωργικού εισοδήµατος. 

• Όσοι είναι κύριοι ή επικαρπωτές ή νοµείς ή κάτοχοι γεωργικής γης, την οποία καλλιεργούν 

υπό κάλυψη (θερµοκήπια), εφόσον αυτή έχει έκταση από δύο (2) στρέµµατα και πάνω. 

• Όσοι αποκτούν και γεωργικό εισόδηµα χωρίς να είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, 

ανεξάρτητα από το ύψος του καθαρού γεωργικού εισοδήµατος που αποκτούν ή το ύψος του φόρου 

προστιθέµενης αξίας που εισπράττουν. 

 

3. Λοιπές περιπτώσεις 

 Ανεξάρτητα από το αν έχουν φορολογητέο ή όχι εισόδηµα, υποβάλλουν δήλωση: 

• Όσοι αγοράζουν αυτοκίνητα, δίτροχα ή τρίτροχα αυτοκινούµενα οχήµατα (εκτός από όσους 

έχουν στην κυριότητά τους ή διατηρούν Ε.Ι.Χ. που απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας, και 

όσους αγοράζουν Ι.Χ. ειδικά διασκευασµένα για πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητικές αναπηρίες 

που υπερβαίνουν το 67%). Επίσης, υποβάλλουν δήλωση όσοι αγοράζουν πλοία αναψυχής ή 

αεροσκάφη. 

• Όσοι κατέχουν στην κυριότητά τους ή µε οποιονδήποτε τρόπο διατηρούν στην κατοχή τους 

επιβατικό αυτοκίνητο Ι.Χ., ηµιφορτηγό (εκτός από αγροτικό ηµιφορτηγό), αυτοκίνητο µικτής 

χρήσης, αυτοκίνητο τύπου JEEP, αεροσκάφος και κότερο ή θαλαµηγό ή άκατο ή σκάφος αναψυχής, 

και τα χρησιµοποιούν για τις ατοµικές ή οικογενειακές τους ανάγκες, τέτοια µεταφορικά µέσα που 

ανήκουν είτε στη σύζυγο ή στα προστατευόµενα µέλη τους, είτε στις εταιρίες στις οποίες µετέχουν 

ως εταίροι, διαχειριστές εταίροι ή προκειµένου για Α.Ε., είναι πρόεδροι ή διοικητές ή διευθύνοντες ή 

εντεταλµένοι σύµβουλοι αυτής. 

 Εξαιρούνται από την υποχρέωση όσοι κατέχουν ή διατηρούν αυτοκίνητα που απαλλάσσονται 

από την τεκµαρτή δαπάνη διαβίωσης (π.χ. Ε.Ι.Χ. αναπήρου που απαλλάσσεται των τελών 

κυκλοφορίας) και µόνιµοι κάτοικοι του εξωτερικού που έχουν στην κυριότητα ή κατοχή τους ένα 

σκάφος αναψυχής ιδιωτικής χρήσης. 

• Όσοι ασκούν ατοµική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελµα. 

• Όσοι µετέχουν σε προσωπική ή περιορισµένης ευθύνης εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία ή 

αστική εταιρία που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελµα. 
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• Όσοι αποκτούν ακαθάριστο εισόδηµα από εκµίσθωση ακινήτων πάνω από 600 ευρώ τον 

χρόνο. 

• Όσοι αγοράζουν ακίνητα ή ανεγείρουν οικοδοµή. 

• Όσοι διατηρούν µία ή περισσότερες κατοικίες. 

• Όσοι έχουν άδεια της αρµόδιας αρχής να πωλούν αγαθά πλανοδίως ή στις λαϊκές αγορές. 

• Όποιος προσκληθεί µε έγγραφο του προϊσταµένου της αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής 

υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή, ο καλούµενος υποχρεούται να υποβάλλει τις οικείες δηλώσεις 

µέσα σε προθεσµία 30 ηµερών από την ηµεροµηνία της επίδοσης σε αυτόν της οικείας πρόσκλησης. 

 

4. Κάτοικοι εξωτερικού, αλλοδαποί που αποκτούν εισόδηµα στην Ελλάδα 

• Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήµατος έχουν όσοι αποκτούν εισόδηµα στην 

αλλοδαπή, εφόσον έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα. Ο κάτοικος Ελλάδας φορολογείται στην 

Ελλάδα για το σύνολο των εισοδηµάτων του που αποκτά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

• Όσοι αποκτούν εισόδηµα στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια και τον τόπο 

κατοικίας ή διαµονής τους. Οι κάτοικοι αλλοδαπής φορολογούνται στην Ελλάδα µόνο για το 

εισόδηµα που αποκτούν στην Ελλάδα, ενώ για όλα τα εισοδήµατά τους φορολογούνται στη χώρα 

κατοικίας στην αλλοδαπή, σύµφωνα µε την νοµοθεσία που ισχύει εκεί. 

 Ωστόσο, αν ο φορολογούµενος κατοικεί στην αλλοδαπή, υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης 

είναι αλληλεγγύως και οι αντιπρόσωποι ή οι πράκτορες στην Ελλάδα. 

 

3.2 Φορολογία εισοδήµατος των συζύγων και των ανήλικων τέκνων 

 Σχετικά µε την φορολογία εισοδήµατος των έγγαµων, κατά την διάρκεια του γάµου, οι 

σύζυγοι υποβάλλουν κοινή δήλωση. Υπόχρεος σε επίδοση είναι ο σύζυγος, ωστόσο ο υπολογισµός 

του φόρου ενεργείται χωριστά στο εισόδηµα κάθε συζύγου. Το εισόδηµα του ενός προστίθεται στο 

εισόδηµα του άλλου συζύγου στο όνοµά του και φορολογείται µαζί όταν προέρχεται από επιχείρηση 

που εξαρτάται οικονοµικά από τον άλλο σύζυγο. Συγκεκριµένα, το εισόδηµα του ενός συζύγου που 

προέρχεται από επιχείρηση οικονοµικά εξαρτώµενη από τον άλλο σύζυγο, προστίθεται στα 

εισοδήµατα του άλλου συζύγου και φορολογείται στο όνοµά του. Τέτοια περίπτωση χαρακτηρίζεται 

η απόκτηση εισοδήµατος από άσκηση ατοµικής επιχείρησης, η οποία ασκείται µεν στο όνοµα του 

ενός συζύγου, αλλά εξαρτάται οικονοµικά από τον άλλο σύζυγο. Το εισόδηµα αυτό δεν 

φορολογείται στο όνοµα του συζύγου που ασκεί την επιχείρηση, αλλά στο όνοµα του άλλου 

συζύγου. (Παύλου & Γκούρλιας, 2012). 

 Ωστόσο. Οι σύζυγοι υποβάλλουν ξεχωριστή δήλωση όταν: 
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• Έχει διακοπεί η έγγαµη συµβίωση κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης 

• Ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης 

• Ο ένας από τους δύο συζύγους έχει υποβληθεί σε δικαστική συµπαράσταση 

 

3.2.1 Εδικές περιπτώσεις 

 Σε περιπτώσεις πτώχευσης, σχολάζουσας κληρονοµιάς ή επιδικίας ή µεσεγγύησης, υπόχρεος 

σε υποβολή δήλωσης, κατά περίπτωση, είναι ο σύνδικος ή ο κηδεµόνας ή ο προσωρινός 

διαχειριστής ή ο µεσεγγυούχος. 

 Για τους ανήλικους ή αυτούς που έχουν υποβληθεί σε δικαστική συµπαράσταση, υπόχρεος, 

κατά περίπτωση, είναι ο επίτροπος ή ο κηδεµόνας ή ο δικαστικός συµπαραστάτης. 

 Σε περίπτωση θανάτου του φορολογούµενου, υπόχρεοι είναι οι κληρονόµοι του για το 

σύνολο των εισοδηµάτων που απέκτησε µέχρι την χρονολογία του θανάτου. (Παύλου & Γκούρλιας, 

2012). 

 

3.2.2 Εισόδηµα ανηλίκων 

 Το εισόδηµα των ανήλικων τέκνων προστίθεται στα εισοδήµατα του γονέα που έχει το 

µεγαλύτερο συνολικό εισόδηµα και φορολογείται στο όνοµά του. Αν οι γονείς έχουν ίσο εισόδηµα, 

το εισόδηµα του ανηλίκου προστίθεται στο εισόδηµα του πατέρα. Αν ο υπόχρεος γονέας δεν έχει την 

γονική µέριµνα, το εισόδηµα προστίθεται στα εισοδήµατα του άλλου γονέα. 

 Στο εισόδηµα του γονέα προστίθεται και το εισόδηµα των ανήλικων τέκνων που προέρχεται 

από ακίνητα που περιήλθαν σε αυτά από ανιόντες (π.χ. παππούδες), στους οποίους τα συγκεκριµένα 

ακίνητα είχαν µεταβιβασθεί από τους γονείς των ανηλίκων. Η περίπτωση αυτή ισχύει για δηλώσεις 

από το οικονοµικό έτος 2010. 

 Όσον αφορά τώρα την φορολόγηση στο όνοµα των ανηλίκων, το ανήλικο τέκνο έχει 

αυτοτελή φορολογική υποχρέωση για τις ακόλουθες περιπτώσεις: (Παύλου & Γκούρλιας, 2012). 

1. Για τα εισοδήµατα που αποκτά από την παροχή εργασίας µε σχέση εξαρτηµένης ή 

ανεξάρτητης εργασίας ή µίσθωσης έργου. 

2. Για τα εισοδήµατα που αποκτά από περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν στο ανήλικο τέκνο 

από κληρονοµιά. 

3. Για τα εισοδήµατα που αποκτά από περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν στο ανήλικο τέκνο 

από χαριστικές παροχές (τρίτων), εκτός από τα εισοδήµατα που προέρχονται από περιουσιακά 

στοιχεία που έχουν περιέλθει σε αυτό από χαριστικές παροχές (δωρεές, γονικές παροχές) του γονέα. 
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4. Για τα εισοδήµατα που αποκτά από περιουσιακά στοιχεία που έχουν περιέλθει στο ανήλικο 

τέκνο από χαριστικές παροχές, που έγιναν σε αυτό από τον γονέα του, ο οποίος έχει απεβιώσει κατά 

το χρόνο που προκύπτει το εισόδηµα από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. 

5. Για τα εισοδήµατα από συντάξεις που απονεµήθηκαν στο ανήλικο τέκνο, λόγω θανάτου του 

πατέρα του ή της µητέρας του. 

6. Από περιουσιακά στοιχεία που έχουν περιέλθει σε αυτό, µε βάση διοικητική απόφαση, ως 

υποκατάστατα των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων, που ανήκαν στο ανήλικο και εκποιήθηκαν. 

Εξαιρείται το εισόδηµα από υποκατάστατα περιουσιακών στοιχείων49 που έχουν περιέλθει στο 

ανήλικο τέκνο από χαριστικές παροχές από τους γονείς, οπότε φορολογείται στο όνοµα του γονέα 

που το παραχώρησε. Στις περιπτώσεις αυτές, υποβάλλεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο του 

ανηλίκου, χωριστή φορολογική δήλωση, στο όνοµα του ανηλίκου, στο πρόσωπο του οποίου υπάρχει 

η φορολογική υποχρέωση. 

 

 Σε περίπτωση που για το ανήλικο τέκνο συντρέχει µία ή περισσότερες από τις πιο πάνω 

περιπτώσεις, τότε στην υποβαλλόµενη δήλωσή του περιλαµβάνεται και το εισόδηµα που προέρχεται 

από περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν σε αυτό από χαριστικές παροχές από τους γονείς του, 

καθώς και το αντίστοιχο υποκατάστατό τους. Η δήλωση υποβάλλεται από τον γονέα που ασκεί τη 

γονική µέριµνα και αν δεν υπάρχουν γονείς, από τον κηδεµόνα. 

 Το ανήλικο τέκνο εξακολουθεί να βαρύνει τον φορολογούµενο, εφόσον συνοικεί µε αυτόν 

και το ετήσιο φορολογούµενο και απαλλασσόµενο εισόδηµά του δεν υπερβαίνει το ποσό των 2.900 

ευρώ ή το ποσό των 6.000 ευρώ αν παρουσιάζει αναπηρία 67% και πάνω από διανοητική 

καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση. Για τον υπολογισµό των ποσών αυτών, δεν 

λαµβάνονται υπόψη τα εισοδήµατα: 

• Το τεκµαρτό εισόδηµα από ιδιοκατοίκηση γενικά ή από την παραχώρηση της χρήσης 

ακινήτου χωρίς αντάλλαγµα σε πρόσωπα που είναι συγγενείς µε αυτόν µέχρι το δεύτερο βαθµό εξ’ 

αίµατος. 

• Τα εισοδήµατα των ανήλικων τέκνων, που προστίθενται στο συνολικό εισόδηµα του γονέα 

(π.χ. εισόδηµα ενοικίων από ακίνητο που δωρίθηκε από τον πατέρα). 

• Έσοδα από διατροφή που καταβάλλεται στο ανήλικο µε δικαστική απόφαση ή ύστερα από 

συµφωνία που καταρτίστηκε µε συµβολαιογραφικό έγγραφο. 

• Τα προνοιακά επιδόµατα που χορηγούνται σε άτοµα µε διάφορες αναπηρίες. 

 
                                                           
49 Υποκατάστατο είναι το περιουσιακό στοιχείο που περιέρχεται στο ανήλικο τέκνο µετά την εκποίηση, µε βάση 
δικαστική απόφαση, άλλου περιουσιακού στοιχείου που του ανήκει. 
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 Τέλος, δεν θεωρείται ότι βαρύνει τον φορολογούµενο, αν ο ανήλικος αποκτά εισόδηµα από 

εµπορικές ή γεωργικές επιχειρήσεις ή αµοιβές από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλµατος, 

ανεξάρτητα από το ποσό του εισοδήµατος, εκτός αν το σχετικό δικαίωµα περιήλθε στον ανήλικο 

από κληρονοµιά. 

 

3.3 Πρόσωπα που βαρύνουν τον φορολογούµενο 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος Ν.2238/1994, θεωρείται ότι 

βαρύνουν τον φορολογούµενο, τα ακολούθως αναφερόµενα πρόσωπα και κατά συνέπεια, ο 

φορολογούµενος θα έχει αφενός δικαίωµα έκπτωσης δαπανών από το συνολικό του εισόδηµα, µε τις 

οποίες (δαπάνες) έχει επιβαρυνθεί για λογαριασµό συγκεκριµένων προσώπων, αλλά και αφετέρου, 

θα έχει δικαίωµα µειώσεων από συνολικό ποσό του φόρου του. Αναλυτικότερα, τα πρόσωπα αυτά 

είναι:50 

 

1. Τα ανήλικα άγαµα τέκνα 

 Σύµφωνα µε το οικογενειακό δίκαιο, γνήσια τέκνα είναι αυτά που προέρχονται από νόµιµο 

γάµο ή τα εκτός γάµου που νοµιµοποιήθηκαν, καθώς και τα υιοθετηµένα. Όσον αφορά την 

περίπτωση που οι σύζυγοι συµβιώνουν, τα τέκνα τους βαρύνουν τον σύζυγο-πατέρα. Στην 

περίπτωση διαζευγµένων συζύγων, τα τέκνα θεωρείται ότι βαρύνουν τον γονέα, ο οποίος έχει την 

επιµέλειά τους, ανεξάρτητα από το εάν καταβάλλεται διατροφή ή συνοικούν περιστασιακά και µε 

τον άλλο γονέα. Ενώ, στην περίπτωση που οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση, τα τέκνα θεωρείται 

ότι βαρύνουν τον γονέα µε τον οποίο συνοικούν. Για παράδειγµα, το αφορολόγητο ποσό των τέκνων 

της συζύγου από προηγούµενο γάµο της, αυξάνει το δικό της αφορολόγητο ποσό (εφόσον έχει και 

την επιµέλειά τους) και δεν µεταφέρεται στον νέο της σύζυγο. 

2. Τα ενήλικα άγαµα τέκνα 

 Βαρύνουν επίσης τον φορολογούµενο, τα ενήλικα άγαµα τέκνα, τα οποία δεν έχουν υπερβεί 

το εικοστό πέµπτο (25ο) έτος ηλικίας και σπουδάζουν σε αναγνωρισµένες σχολές ή σχολεία του 

εσωτερικού ή εξωτερικού, καθώς και εκείνα τα οποία παρακολουθούν δηµόσια ή ιδιωτικά 

ινστιτούτα επαγγελµατικής κατάρτισης στο εσωτερικό.  

 Επισηµαίνεται ότι, για τα ενήλικα άγαµα τέκνα που είναι εγγεγραµµένα στα µητρώα ανέργων 

του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.) βαρύνουν τον φορολογούµενο για 

δύο (2) επιπλέον έτη, δηλαδή µέχρι να συµπληρώσουν την ηλικία των είκοσι  (20) ετών. Η διετής 

αυτή παράταση ισχύει και για τα άγαµα, ενήλικα τέκνα που σπουδάζουν σε αναγνωρισµένες σχολές 

                                                           
 50 Μακαρίου, Π. (2012), «Grant Thornton: Ποια πρόσωπα θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογούµενους και µε ποιες 
προϋποθέσεις», Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_mc3_1_16/02/2009_267579  
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ή σχολεία του εσωτερικού ή του εξωτερικού, µέχρι τη συµπλήρωση του 27ου έτους της ηλικίας 

τους.51 

 Ωστόσο, χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις κατά τις οποίες τα ενήλικα άγαµα τέκνα µέχρι 

25 ετών δεν βαρύνουν τον φορολογούµενο:52 

o Τα τέκνα που παρακολουθούν µαθήµατα ξένης γλώσσας στο Βρετανικό Συµβούλιο ή 

φοιτούν στο Γαλλικό Ινστιτούτο και στη Γαλλική Ακαδηµία, καθώς τα συγκεκριµένα ιδρύµατα δεν 

συγκεντρώνουν τα εννοιολογικά γνωρίσµατα της αναγνωρισµένης σχολής. 

o Τα τέκνα που φοιτούν σε κέντρα ξένων γλωσσών, καθώς από τις ιδιωτικές σχολές 

αναγνωρίζονται µόνο αυτές που εντάσσονται σε κάποια από τις βαθµίδες εκπαίδευσης 

(πρωτοβάθµια ή δευτεροβάθµια). 

o Τα τέκνα που φοιτούν σε ωδεία ή µουσικές σχολές, λόγω της µη υπαγωγής των 

συγκεκριµένων σχολών σε κάποια από τις αναγνωρισµένες βαθµίδες εκπαίδευσης. 

o Τα τέκνα που φοιτούν σε προκαταρκτικό έτος αλλοδαπού πανεπιστηµίου. 

3. Τα άγαµα τέκνα που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία 

 Τα άγαµα τέκνα που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία επιβαρύνουν τον 

φορολογούµενο, ενώ ισχύει το αντίθετο στην περίπτωση που τα τέκνα έχουν ήδη υπηρετήσει τη 

στρατιωτική τους θητεία και καλούνται ως έφεδροι για µετεκπαίδευσης στις ένοπλες δυνάµεις. Αυτή 

η κατηγορία άγαµων τέκνων δεν θα βαρύνει τον φορολογούµενο γονέα, λόγω της µετεκπαίδευσης.  

4. Τα άγαµα τέκνα υπό προϋποθέσεις 

 Θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούµενο τα τέκνα που είναι άγαµα ή διαζευγµένα ή 

τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία 67% τουλάχιστον, από διανοητική 

καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση. Το όριο ηλικίας δεν υφίσταται σε αυτή την 

περίπτωση, είναι όµως απαραίτητη η παρουσία αναπηρίας σε ποσοστό 67% και όχι κατώτερο.53 

5. Ο/η σύζυγος που δεν έχει φορολογούµενο εισόδηµα 

 Όσον αφορά τους συζύγους, για το έτος κατά το οποίο ένας εκ των δύο απεβίωσε, δεν 

υπάρχει υποχρέωση υποβολής κοινής δήλωσης. Συνεπώς, για το συγκεκριµένο έτος πρέπει να 

υποβληθεί χωριστά δήλωση, ακόµα και στην περίπτωση που ο εν ζωή σύζυγος δεν είχε εισόδηµα. 

Για τον θανόντα, την δήλωση για το εισόδηµα που απέκτησε µέχρι την ηµεροµηνία θανάτου, πρέπει 

να την υποβάλλουν οι κληρονόµοι του. 

                                                           
51 Λιόλιου, Α. (2009), «Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούµενο», http://www.e-
forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=40461 
52 Μακαρίου, Π. (2012), «Grant Thornton: Ποια πρόσωπα θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογούµενους και µε ποιες 
προϋποθέσεις», Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_mc3_1_16/02/2009_267579 
53 Μακαρίου, Π. (2012), «Grant Thornton: Ποια πρόσωπα θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογούµενους και µε ποιες 
προϋποθέσεις», Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_mc3_1_16/02/2009_267579 
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6. Οι ανιόντες και των δύο συζύγων (π.χ. γονείς, παππούδες) 

 Είναι σηµαντικό ότι δεν γίνεται διάκριση µεταξύ εξ’ αίµατος και εξ’ αγχιστείας συγγένειας, 

γεγονός που σηµαίνει ότι και οι θετοί γονείς µπορούν να βαρύνουν τον φορολογούµενο, εφόσον 

πληρούνται και οι προϋποθέσεις της συνοίκησης αλλά και του ύψους του εισοδήµατος. Επίσης, για 

να βαρύνουν οι ανιόντες του ενός συζύγου τον άλλο σύζυγο πρέπει να υφίσταται γάµος µεταξύ τους, 

εποµένως στην περίπτωση λύσης γάµου είτε λόγω διαζυγίου είτε λόγω θανάτου του ενός συζύγου, 

δεν θεωρείται ότι ανιόντες αυτού βαρύνουν τον άλλο σύζυγο, ακόµα και εάν πληρούνται οι 

προϋποθέσεις της συνοίκησης και του ύψους εισοδήµατος. 

7. Οι αδερφοί και αδερφές των συζύγων υπό προϋποθέσεις 

 Οι αδερφοί και οι αδερφές και των δύο συζύγων βαρύνουν τον φορολογούµενο, εφόσον είναι 

άγαµοι ή διαζευγµένοι ή τελούν σε κατάσταση χηρείας και παρουσιάζουν αναπηρία 67% 

τουλάχιστον από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία. 

8. Οι ανήλικοι και ορφανοί συγγενείς 

 Οι ανήλικοι και ορφανοί συγγενείς από πατέρα και µητέρα, µέχρι τον τρίτο βαθµό 

συγγένειας οποιουδήποτε από τους συζύγους, βαρύνουν τον φορολογούµενο, εφόσον όµως αυτά τα 

πρόσωπα συνοικούν µε αυτόν και το ετήσιο φορολογούµενο και απαλλασσόµενο εισόδηµά τους δεν 

υπερβαίνει το ποσό των 2.900 ευρώ ή των 6.000 ευρώ αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία 67% και 

πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση. 

 

 Ωστόσο, για τον υπολογισµό του προαναφερθέντος ορίου εισοδήµατος δεν λαµβάνονται 

υπόψη τα ακόλουθα:54 

o Το τεκµαρτό εισόδηµα από ιδιοκατοίκηση ή από την δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου 

σε συγγενικά πρόσωπα µέχρι δευτέρου βαθµού εξ’ αίµατος. 

o Έσοδα από διατροφή που καταβάλλεται στον ανήλικο µετά από δικαστική απόφαση ή µετά 

από συµφωνία που καταρτίζεται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο. 

o Το εξωιδρυµατικό επίδοµα που καταβάλλεται στους δικαιούχους από το ∆ηµόσιο ή άλλους 

ασφαλιστικούς φορείς, καθώς και τα προνοιακά επιδόµατα που χορηγούνται σε άτοµα µε αναπηρίες. 

o Τα εισοδήµατα των ανήλικων τέκνων που προστίθενται στο συνολικό εισόδηµα του γονέα 

και φορολογούνται στο όνοµά του. 

 Επίσης, τα τέκνα µπορούν να βαρύνουν τον φορολογούµενο, ανεξάρτητα από το αν έχουν 

υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση φορολογίας στο όνοµά τους. Ωστόσο, δεν θεωρείται ότι βαρύνει 

τον φορολογούµενο ο ανήλικος που αποκτά εισόδηµα από εµπορικές ή γεωργικές επιχειρήσεις ή από 
                                                           
54 Μακαρίου, Π. (2012), «Grant Thornton: Ποια πρόσωπα θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογούµενους και µε ποιες 
προϋποθέσεις», Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_mc3_1_16/02/2009_267579 
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την άσκηση ελευθέριου επαγγέλµατος, ανεξαρτήτως ποσού εισοδήµατος, εκτός και εάν το σχετικό 

δικαίωµα το απέκτησε ο ανήλικος από κληρονοµιά.55 

 

3.4 Χρόνος και τόπος υποβολής της δήλωσης 

 Η δήλωση φορολογίας εισοδήµατος υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα στον προϊστάµενο της 

∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας (∆.Ο.Υ.) προσωπικώς από τον φορολογούµενο ή από πρόσωπο 

ειδικά εξουσιοδοτηµένο γι’ αυτό ή στέλνεται ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή υποβάλλεται 

ηλεκτρονικά µέσω διαδικτύου. Η υποβολή της δήλωσης ηλεκτρονικά µέσω διαδικτύου είναι 

υποχρεωτική, για όλα τα φυσικά πρόσωπα επιτηδευµατίες που ασκούν επιχείρηση ή ελευθέριο 

επάγγελµα και για κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο µη επιτηδευµατία, που η δήλωσή του υποβάλλεται 

από εξουσιοδοτηµένο λογιστή. Η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης µπορεί να πραγµατοποιηθεί 

µέχρι την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των δηµόσιων υπηρεσιών της επόµενης ηµέρας από την 

ηµέρα λήξης της προθεσµίας αυτής.56 

 Επίσης, η δήλωση υποβάλλεται στον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. της περιφέρειας που βρίσκεται 

η κατοικία του φορολογούµενου. Σε περίπτωση που ο φορολογούµενος ασκεί ατοµικά, εµπορική 

επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελµα, η δήλωση υποβάλλεται στον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. της 

περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της κύριας επιχείρησης ή του κύριου επαγγέλµατός του, κατά το 

χρόνο υποβολής της δήλωσης. Όσοι φορολογούµενοι συµµετέχουν σε προσωπικές εταιρίες, Ε.Π.Ε., 

κοινωνίες, κοινοπραξίες κ.λπ., τη δήλωσή τους την υποβάλλουν στη ∆.Ο.Υ. της περιφέρειας που 

βρίσκεται η κατοικία τους και όχι στη ∆.Ο.Υ. της περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της εταιρίας, 

κοινωνίας, κοινοπραξίας κ.λπ. 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                           
55 Μακαρίου, Π. (2012), «Grant Thornton: Ποια πρόσωπα θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογούµενους και µε ποιες 
προϋποθέσεις», Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_mc3_1_16/02/2009_267579 
56 Υπουργείο Οικονοµικών (2012), «Οδηγίες για τη συµπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος φυσικών 
προσώπων οικονοµικού έτους 2012», Γενική Γραµµατεία Φορολογικών & Τελωνειακών Θεµάτων – Γενική ∆ιεύθυνση 
Φορολογίας – ∆ιεύθυνση Φορολογίας Εισοδήµατος, 
http://www.minfin.gr/content-api/betacms/repository/minfin/binaryChannel/ForologikosOdhgos2012/content  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ 

 ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 
 

 Σύµφωνα µε την ελληνική φορολογική νοµοθεσία, έχουν υπαχθεί ορισµένα εισοδήµατα από 

ακίνητα, από κινητές αξίες, από επιχειρήσεις και επαγγέλµατα, καθώς και από µισθωτές υπηρεσίες, 

σε αυτοτελή φορολογία µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Τα εισοδήµατα αυτά, δηλαδή, 

δεν προστίθενται στα λοιπά εισοδήµατα του φορολογούµενου και δεν υπάγονται σε φόρο µε βάση 

την φορολογική κλίµακα. Ως δικαιολογητικός λόγος της αυτοτελούς φορολογίας αυτών των εσόδων 

ή εισοδηµάτων έχει προβληθεί το γεγονός ότι αυτά δεν φέρουν τον χαρακτήρα του κατά κυριολεξία 

εισοδήµατος, αφού δεν έχουν περιοδικότητα και διαρκή πηγή εκµετάλλευσης.57 

 

4.1 Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήµατος από ακίνητα 

 Επιβάλλεται αυτοτελώς φορολογία στα ακίνητα µε συντελεστή 25%58, στον οποίο 

περιλαµβάνεται ο φόρος εισοδήµατος, τα τέλη χαρτοσήµου και η εισφορά Ο.Γ.Α. στο χαρτόσηµο, το 

ακαθάριστο εισόδηµα από εκµίσθωση κοινόχρηστων χώρων, γενικώς, σε οικοδοµές, που από τον 

κανονισµό της οροφοκτησίας ανήκουν σε ιδιώτες των διηρηµένων ιδιοκτησιών της. 

 

4.2 Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήµατος από κινητές αξίες 

 Επιβάλλεται φόρος εισοδήµατος µε συντελεστή 10% στους τόκους από εξάντληση της 

φορολογικής υποχρέωσης, οι οποίοι αποκτώνται από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων 

ή οµάδες περιουσίας, χωρίς να εξετάζεται η ιθαγένεια και ο τόπος που διαµένουν ή κατοικούν ή 

έχουν την έδρα τους, και προκύπτουν στην Ελλάδα από:59 

• Οποιαδήποτε µορφή κατάθεσης, περιλαµβανοµένων και των πιστωτικών καταθέσεων, σε 

τράπεζα ή ταµιευτήριο που είναι στην Ελλάδα. 

• Οποιαδήποτε µορφή κατάθεσης στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 

• Οµολογιακά δάνεια επιχειρήσεων, υπό προϋποθέσεις. 

                                                           
57 Σιωµόπουλος, Κ. Ι. (2009), «Η ακτινογραφία του φορολογικού συστήµατος», ΤΟ ΒΗΜΑ, 
http://www.tovima.gr/finance/finance-news/article/?aid=304683  
58 ∆ικτυακή πύλη “TAXnews” (2010), «Νόµος υπ.αριθ. 3842 (ΦΕΚ 58α 23.04.2010) Αποκατάσταση φορολογικής 
δικαιοσύνης και αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής (έως ν.3862/2010)», Άρθρο 5 «Κατάργηση αυτοτελούς φορολόγησης – 
Τροποποιήσεις συντελεστών», http://www.taxnews.info/news/nomos-3842-2010/ 
59 ∆ικτυακή πύλη “Taxheaven”, «Νόµος υπ’ αριθ.2238 Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος», (ΦΕΚ Α’ 
151/16-9-1994), Άρθρο 12 «Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήµατος από κινητές αξίες», 
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7 
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• Τόκοι από καταθέσεις στην αλλοδαπή ή από οµολογιακά δάνεια που εκδίδονται σε αυτή, 

καθώς και στα εισοδήµατα από κάθε µορφής τίτλους που εκδίδονται από θυγατρικές εταιρίες 

ηµεδαπών τραπεζικών ιδρυµάτων στο εξωτερικό και µπορούν να συµπεριληφθούν στην κατηγορία 

των εποπτικών κεφαλαίων για την ενίσχυση της κεφαλαιακής τους επάρκειας, όταν όλα τα πιο πάνω 

εισοδήµατα αποκτώνται από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, κατοίκους Ελλάδας. 

 

 Επιπροσθέτως, τα εισοδήµατα από συµβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων 

χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, φορολογούνται µε συντελεστή 15% µε εξάντληση της 

φορολογικής τους υποχρέωσης, εφόσον ο δικαιούχος του εισοδήµατος είναι κάτοικος Ελλάδας και 

δεν είναι επιτηδευµατίας που τηρεί βιβλία Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ ή εταιρία επενδύσεων 

χαρτοφυλακίου ή αµοιβαίο κεφάλαιο. 

 Ακόµη, το ποσό που λαµβάνουν οι κάτοχοι ιδρυτικών τίτλων ανώνυµης εταιρίας κατά την 

εξαγορά τους από αυτή, και οι παροχές σε είδος ή σε χρήµα και γενικά παροχές χρηµατικής 

αποτιµήσεως, που γίνονται από ηµεδαπή ανώνυµη εταιρία, χωρίς νόµιµη ή συµβατική, για τον 

σκοπό αυτόν, υποχρέωση προς διευθύνοντες ή εντεταλµένους συµβούλους ή προέδρους ή µέλη του 

∆.Σ. ή διευθυντές και γενικά προς πρόσωπα τα οποία εκπροσωπούν νόµιµα αυτή, λογίζονται ως 

εισόδηµα από κινητές αξίες των παραπάνω προσώπων, µε την προϋπόθεση ότι έχουν βαρύνει τα 

αποτελέσµατα χρήσεως της οικείας διαχειριστικής χρήσης, καθώς επίσης και για το εισόδηµα από 

αµοιβές µελών ∆.Σ. και τόκους από ιδρυτικούς τίτλους και προνοµιούχες µετοχές, που 

καταβάλλονται από 1.1.2009, γίνεται παρακράτηση µε συντελεστή 35% και µε την παρακράτηση 

αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου για τα εισοδήµατα αυτά. 

 Τέλος, ενεργείται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 25% για τα κέρδη που διανέµουν οι 

ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες µε τη µορφή αµοιβών και ποσοστών στα µέλη του ∆.Σ. και στους 

διευθυντές, και αµοιβών στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, εκτός µισθού, καθώς και µερισµάτων ή 

προµερισµάτων σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή οµάδες 

περιουσίας, ανεξάρτητα αν η καταβολή τους γίνεται σε µετρητά ή µετοχές. Με την παρακράτηση 

αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου για τα πιο πάνω εισοδήµατα. 

 

4.3 Αυτοτελής φορολόγηση από επιχειρήσεις ή επαγγέλµατα 

1. Φορολογείται αυτοτελώς λογιζόµενο ως εισόδηµα: (Σγουρινάκης, Μιχελινάκης, Καραντάνα 

& Νάνου, 2011). 

• Με συντελεστή 20% κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη µεταβίβαση: α) 

ολόκληρης επιχείρησης µε τα άυλα στοιχεία αυτής (αέρας, επωνυµία, σήµα, προνόµια κ.λπ.) ή 
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υποκαταστήµατος επιχείρησης, και β) εταιρικών µεριδίων ή µεριδίων, ποσοστών συµµετοχής σε 

κοινωνία αστικού δικαίου που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελµα ή σε κοινοπραξία, εκτός κοινοπραξίας 

τεχνικών έργων. 

• Με συντελεστή 20% κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από την εκχώρηση ή 

µεταβίβαση αυτοτελώς κάθε δικαιώµατος, το οποίο είναι συναφές µε την άσκηση της επιχείρησης ή 

του επαγγέλµατος, όπως του δικαιώµατος της µίσθωσης ή υποµίσθωσης ή του προνοµίου ή του 

διπλώµατος ευρεσιτεχνίας και άλλων παρόµοιων δικαιωµάτων, καθώς και της άδειας κυκλοφορίας 

των αυτοκινήτων οχηµάτων ή µοτοσυκλετών δηµόσιας χρήσης που µεταβιβάζονται. Με την 

εκχώρηση εξοµοιώνεται και η παραίτηση από µισθωτικά δικαιώµατα. 

 

2. Φορολογείται αυτοτελώς µε συντελεστή 5% η πραγµατική αξία πώλησης µετοχών ηµεδαπών 

ανωνύµων εταιριών µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, οι οποίες µεταβιβάζονται από 

φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά. 

3. Φορολογούνται µε συντελεστή 20% τα χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται σε αθλητές 

εθνικών οµάδων, ως επιβράβευση αυτών από το ∆ηµόσιο, λόγω επίτευξης διεθνών στόχων ατοµικώς 

ή οµαδικώς, καθώς και τα χρηµατικά ποσά των πάσης φύσεως χορηγιών που καταβάλλονται στους 

παραπάνω αθλητές. 

4. Φορολογείται µε συντελεστή 35% ο µισθός που καταβάλλεται από ανώνυµη εταιρία στα 

µέλη του διοικητικού συµβουλίου της, για τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής σύµβασης 

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. 

5. Ενεργείται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 25% στα κέρδη που διανέµουν οι 

συνεταιρισµοί ή οι ηµεδαπές εταιρίες περιορισµένης ευθύνης, σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, 

ηµεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή οµάδες περιουσίας. 

6. Ενεργείται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 25% στα κέρδη που εισπράττει φυσικό 

πρόσωπο, κάτοικος Ελλάδας, από αλλοδαπή εταιρία περιορισµένης ευθύνης. Ειδικά για τα κέρδη 

που εισπράχθηκαν εντός του έτους 2011, ενεργήθηκε παρακράτηση φόρου 21%, µε την οποία 

εξαντλήθηκε η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου. 

7. Τα κέρδη από συµµετοχή σε Ο.Ε., Ε.Ε., ή Ε.Π.Ε. ή κοινοπραξία κ.λπ. που έχουν 

φορολογηθεί αυτοτελώς εξαντλούµενης της φορολογικής υποχρέωσης των εταίρων γι’ αυτά, θα 

ληφθούν µε βάση το ποσοστό συµµετοχής στα κέρδη της εταιρίας µετά την αφαίρεση του φόρου που 

αναλογεί σε αυτά. 
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4.4 Αυτοτελής φορολόγηση από µισθωτές υπηρεσίες 

 Φορολογούνται αυτοτελώς τα ποσά των αποζηµιώσεων που καταβάλλονται σε όλες τις 

κατηγορίες εργατών, τεχνιτών και υπηρετών, και αφορά µόνο σε συµβάσεις εργασίας και όχι 

έργου.60 Επίσης, φορολογούνται αυτοτελώς τα ποσά των αποζηµιώσεων που καταβάλλονται για την 

αναρρωτική άδεια των δικηγόρων που παρέχουν τις υπηρεσίες τους µε πάγια περιοδική αµοιβή.61 Ο 

φόρος υπολογίζεται, µε βάση την παρακάτω κλίµακα: 

Κλιµάκιο αποζηµίωσης (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής (%) 

0 – 60.000 0% 

60.001 – 100.000 10% 

100.001 – 150.000 20% 

150.001 και άνω 30% 

 

 Επίσης, φορολογούνται αυτοτελώς οι παροχές σε χρήµα (bonus) σε στελέχη τους, πέρα των 

τακτικών αποδοχών και των υπερωριών που καταβάλλουν µέχρι και το οικονοµικό έτος 2013 τα 

πιστωτικά ιδρύµατα, τα οποία λειτουργούν στην Ελλάδα. Συγκεκριµένα: 

• Για συνολικό ετήσιο εισόδηµα µέχρι 60.000 ευρώ, εάν καταβληθούν πρόσθετες αµοιβές 

(bonus) έως 10% επί του συνόλου των ετήσιων τακτικών αποδοχών και υπερωριών, φορολογούνται 

στην κλίµακα του άρθρου 9. 

• Ποσά που υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό, φορολογούνται αυτοτελώς µε την ακόλουθη 

κλίµακα: 

Μέχρι 20.000 ευρώ 50% 

20.001 – 40.000 ευρώ 60% 

40.001 – 60.000 ευρώ 70% 

60.001 – 80.000 ευρώ 80% 

80.001 και άνω 90% 

 

 

                                                           
60 Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, «Βασιλικό ∆ιάταγµα 16/18 Ιουλίου 1920: Περί επεκτάσεως του Ν.2112 και 
επί των εργατών, τεχνιτών και υπηρετών», Άρθρο 1, 
http://nomothesia.ependyseis.gr/eul-aw/downloadsDetails.do?action=itemDetails&itemId=566  
61 Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, «Κώδικας ∆ικηγόρων Ν.∆. 3026/1954 (ΦΕΚ 
158Α’)», Άρθρο 94, 
http://www.ministryofjustice.gr/site/kodikes/%CE%95%CF%85%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%81%CE
%B9%CE%BF/%CE%9A%CE%A9%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%A3%CE%94%CE%99%CE%9A%C
E%97%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%A9%CE%9D/tabid/249/language/el-GR/Default.aspx 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ  

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 
 

5.1 Προσδιορισµός εισοδήµατος µε βάση αντικειµενικές δαπάνες και υπηρεσίες 

 Οι αντικειµενικές δαπάνες διακρίνονται στις αντικειµενικές δαπάνες και υπηρεσίες 

διαβίωσης (του τρόπου ζωής) και στις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (πόθεν έσχες).  

Με τις αντικειµενικές δαπάνες, προσδιορίζεται η δαπάνη διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών 

στοιχείων του φορολογούµενου, της συζύγου και των προσώπων που συνοικούν µαζί τους και τους 

βαρύνουν, και ως ποσοτικό µέγεθος συγκρίνεται µε τα δηλωθέντα εισοδήµατα για τον προσδιορισµό 

της φορολογητέας βάσης και την επιβολή του φόρου. Επίσης, οι αντικειµενικές δαπάνες και 

υπηρεσίες διαβίωσης αφορούν µόνο τα φυσικά πρόσωπα και όχι τις εταιρίες και τα λοιπά νοµικά 

πρόσωπα. 

 Το συνολικό εισόδηµα προσδιορίζεται, κατ’ εξαίρεση, µε βάση τις δαπάνες διαβίωσης του 

φορολογούµενου και των προσώπων που συνοικούν µε αυτόν και τον βαρύνουν, όταν το συνολικό 

ποσό των δαπανών είναι ανώτερο από συνολικό καθαρό εισόδηµα των κατηγοριών (πηγές 

εισοδήµατος) Α’ έως Ζ’.62 Στην περίπτωση αυτή, το εισόδηµα που τελικά υπόκειται σε φόρο, 

προσαυξάνεται µε τη διαφορά του εισοδήµατος που δηλώθηκε από το φορολογούµενο και της 

συνολικής ετήσιας δαπάνης του.63 

 

5.2 Αντικειµενικές δαπάνες και υπηρεσίες 

 Οι αντικειµενικές δαπάνες και υπηρεσίες είναι «υποθετικά» ποσά που έχουν οριστεί µε το 

φορολογικό νόµο, επί τη βάση της κυριότητας ή κατοχής ορισµένων περιουσιακών στοιχείων, και µε 

αυτά προσδιορίζεται ένα επίπεδο εισοδήµατος, το οποίο θεωρείται ότι αποκτάει ο φορολογούµενος. 

Σύµφωνα λοιπόν µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του ΚΦΕ και µε τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο 

φορολογικό σύστηµα έως σήµερα, για τον προσδιορισµό του αντικειµενικού εισοδήµατος µε βάση 

τη συνολική ετήσια δαπάνη του φορολογούµενου, της συζύγου και των προσώπων που συνοικούν 

και τους βαρύνουν, για εισοδήµατα που αποκτώνται και δαπάνες που πραγµατοποιούνται από 

1.1.2010 λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:   

                                                           
62 ∆ικτυακή πύλη “Taxheaven”, «Νόµος υπ’ αριθ.2238 Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος», (ΦΕΚ Α’ 
151/16-9-1994), Άρθρο 15 «Προσδιορισµός εισοδήµατος µε βάση αντικειµενικές δαπάνες και υπηρεσίες», 
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7 
63

 ∆ικτυακή πύλη “Taxheaven”, «Νόµος υπ’ αριθ.2238 Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος», (ΦΕΚ Α’ 
151/16-9-1994), Άρθρο 19  «∆ιαφορά εισοδήµατος και υπολογισµός του φόρου αυτής», 
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7 
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1. Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη, µε βάση τα τετραγωνικά µέτρα της ιδιοκατοικούµενης ή 

µισθωµένης ή της δωρεάν παραχωρούµενης64 κύριας κατοικίας, καθώς και των βοηθητικών χώρων 

αυτής. 

2. Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη, που εκτιµάται µε βάση τα τετραγωνικά µέτρα µιας ή 

περισσότερων ιδιοκατοικούµενων ή µισθωµένων ή δωρεάν παραχωρούµενων δευτερευουσών 

κατοικιών, καθώς και των βοηθητικών χώρων αυτών. 

3. Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης. 

4. Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη που καταβάλλεται για ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και 

µέσης εκπαίδευσης. 

5. Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη που καταβάλλεται για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς 

αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. 

6. Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη µε βάση σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, κυριότητας ή 

κατοχής. 

7. Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη για αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεµόπτερα κυριότητας ή 

κατοχής. 

8. Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη δεξαµενής κολύµβησης που προκύπτει για τον κύριο ή 

κάτοχο αυτής. 

9. Η ελάχιστη ετήσια αντικειµενική δαπάνη του φορολογούµενου που ορίζεται σε 3.000 ευρώ, 

προκειµένου για τον άγαµο, και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. 

 

 Σηµειώνεται ότι, προκειµένου για συνταξιούχους οι οποίοι έχουν υπερβεί το 65ο έτος της 

ηλικίας τους, οι παραπάνω αντικειµενικές δαπάνες εφαρµόζονται µειωµένες κατά ποσοστό 30%.65 

 

5.3 ∆απάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων 

 Οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων είναι πραγµατικά ποσά που κατέβαλε ο 

φορολογούµενος, η σύζυγός του και τα πρόσωπα που συνοικούν µαζί τους και τους βαρύνουν, για 

να αποκτήσουν ορισµένα περιουσιακά στοιχεία και οι οποίες λαµβάνονται υπόψη για τον 

                                                           
64

 ∆ικτυακή πύλη “Taxheaven”, «Νόµος υπ’ αριθ.2238 Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος», (ΦΕΚ Α’ 
151/16-9-1994), Άρθρο 16 «Αντικειµενικές δαπάνες και υπηρεσίες», http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7 
65 ∆ικτυακή πύλη “E-forologia” (2013), «Νόµος υπ.αριθ. 4110/2013 Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις 
θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις», Άρθρο 28 «Έναρξη ισχύος», 
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=31D2D5DD95A41D70.1D 031AEA53&version=2013/01/23 
Σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Ν.4110/2013, η παρούσα διάταξη ισχύει για τις δαπάνες που πραγµατοποιούνται από το 
οικονοµικό έτος 2014 (χρήση 2013) και µετά. 
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προσδιορισµό του αντικειµενικού εισοδήµατος. Έτσι, οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών 

στοιχείων είναι οι ακόλουθες:66 

1. Η ετήσια δαπάνη που καταβλήθηκε για αγορά ή χρηµατοδοτική µίσθωση (αυτοκινήτων 

Ε.Ι.Χ. ή τύπου Jeep, καθώς και κάθε δίτροχο ή τρίτροχο αυτοκινούµενου οχήµατος, πλοίων 

αναψυχής και λοιπών σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών, κινητών πραγµάτων αξίας άνω των 10.000 

ευρώ). 

2. Η ετήσια δαπάνη που καταβλήθηκε για αγορά ή χρηµατοδοτική ή χρονοµεριστική µίσθωση 

(ακινήτων, ανέγερσης οικοδοµών, κατασκευής δεξαµενών κολύµβησης).67 

3. Η ετήσια δαπάνη που καταβλήθηκε για χορήγηση δανείων σε οποιονδήποτε, απόσβεση 

δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε µορφής. 

4. Η ετήσια δαπάνη που καταβλήθηκε για δωρεές, γονικές παροχές (άτυπες δωρεές), χορηγίες 

χρηµατικών ποσών άνω των 300 ευρώ (υπό προϋποθέσεις). 

 

5.4 Μη εφαρµογή αντικειµενικών δαπανών και υπηρεσιών 

 Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη και η δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων δεν 

εφαρµόζονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:68 

1. Προκειµένου για την αντικειµενική δαπάνη Ε.Ι.Χ. αναπήρου, το οποίο απαλλάσσεται από τα 

τέλη κυκλοφορίας. 

2. Προκειµένου για αντικειµενική δαπάνη Ε.Ι.Χ. κατοικίας για αλλοδαπό προσωπικό που δε 

διαµένει µόνιµα στην Ελλάδα ή ηµεδαπό προσωπικό που διαµένει µόνιµα στο εξωτερικό και 

απασχολείται αποκλειστικά σε αλλοδαπές εµποροβιοµηχανικές επιχειρήσεις εγκατεστηµένες στην 

Ελλάδα
69, αλλοδαπές ναυτιλιακές επιχειρήσεις παντός τύπου και µορφής που µπορούν να 
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 ∆ικτυακή πύλη “Taxheaven”, «Νόµος υπ’ αριθ.2238 Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος», (ΦΕΚ Α’ 
151/16-9-1994), Άρθρο 17  «∆απάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων», 
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7 
67 ∆ικτυακή πύλη “E-forin” (2011), «Νόµος υπ.αριθ. 3986/2011 Επείγοντα µέτρα εφαρµογής µεσοπρόθεσµου πλαισίου 
δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015», Άρθρο 28 «Αντικειµενικές δαπάνες διαβίωσης – Αναστολή πόθεν έσχες 
ακινήτων»,  
http://www.forin.gr/articles/article/5650/nomos-39862011-epeigonta-metra-%20%20efarmoghs-mesoprothesmou-
plaisiou-dhmosionomikhs-strathgikhs-2012-%20%20%20%202015?highlight=3986/11άρθρο44&dw1 
Σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Ν.3986/2011 αναστέλλεται από 17/12/2010 έως 31/12/2013 η εφαρµογή της ετήσιας 
δαπάνης για αγορά ή χρηµατοδοτική ή χρονοµεριστική µίσθωση όλων των ακινήτων ή ανέγερση οικοδοµών ή 
κατασκευή δεξαµενών κολύµβησης. 
68

 ∆ικτυακή πύλη “Taxheaven”, «Νόµος υπ’ αριθ.2238 Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος», (ΦΕΚ Α’ 
151/16-9-1994), Άρθρο 18  «Μη εφαρµογή αντικειµενικών δαπανών και υπηρεσιών», 
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7 
69 Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, «Αναγκαστικός Νόµος 89/1967 Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών 
εµποροβιοµηχανικών εταιριών», http://nomothesia.ependyseis.gr/eu-law/getFile/%CE%91%CE%9D+89+1967+-
+%CE%9D+3427+2005.pdf?bodyId=4041 
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εγκατασταθούν στην Ελλάδα70, και σε γραφεία ή υποκαταστήµατα αλλοδαπών ναυτιλιακών 

επιχειρήσεων
71. 

3. Για αντικειµενική δαπάνη Ε.Ι.Χ. που έχουν αγορασθεί από µεταπωλητές µεταχειρισµένων 

αυτοκινήτων ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, εφόσον η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας του 

µεταβιβαζόµενου αυτοκινήτου οχήµατος έχουν παραµείνει στη ∆.Ο.Υ. στην οποία έγινε η 

µεταβίβαση του αυτοκινήτου προς την επιχείρηση µεταπώλησης, µέχρι την ηµεροµηνία 

µεταπώλησης από αυτή σε τρίτο και το αυτοκίνητο κατά το χρονικό διάστηµα αυτό δεν 

κυκλοφόρησε παράνοµα. 

 Για ατοµικές επιχειρήσεις µεταπώλησης αυτοκινήτων της περίπτωσης αυτής, η ετήσια 

αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει από τα προς πώληση οχήµατα, όταν δεν κατατεθούν η άδεια 

και οι πινακίδες κυκλοφορίας τους στη ∆.Ο.Υ., δεν µπορεί να υπερβεί τη µεγαλύτερη αντικειµενική 

δαπάνη που προκύπτει από αυτοκίνητο της επιχείρησης. Η περίπτωση αυτή έχει εφαρµογή για 

δαπάνες που προκύπτουν από 1.1.2010 και µετά. 

4. Για ετήσια αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει µε βάση σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, 

κυριότητας ή κατοχής µονίµων κατοίκων εξωτερικού. 

5. Για ετήσια αντικειµενική δαπάνη που καταβλήθηκε για αγορά πάγιου εξοπλισµού 

επαγγελµατικής χρήσης από πρόσωπα που ασκούν εµπορική ή γεωργική επιχείρηση ή ελευθέριο 

επάγγελµα. 

6. Για δαπάνη που καταβλήθηκε για αγορά επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, ειδικά 

διασκευασµένων για πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητικές αναπηρίες που υπερβαίνουν σε ποσοστό 

το 67%. 

7. Οι ετήσιες αντικειµενικές δαπάνες για συνταξιούχους που έχουν υπερβεί το 65ο έτος της 

ηλικίας τους εφαρµόζονται κατά ποσοστό 30% των όσων προκύπτουν σύµφωνα µε τα παραπάνω. 

8. Προκειµένου για φυσικό πρόσωπο που έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του στην 

αλλοδαπή, εφόσον δεν αποκτά εισόδηµα στην Ελλάδα. 

 

5.5 ∆ιαφορά εισοδήµατος και υπολογισµός του φόρου αυτής 

 Η διαφορά του εισοδήµατος που δηλώθηκε από τον φορολογούµενο, τη σύζυγό του και τα 

πρόσωπα που τους βαρύνουν ή προσδιορίστηκε από τον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. και της συνολικής 

                                                           
70 Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, «Αναγκαστικός Νόµος 378/1968 Περί συµπληρώσεως του Α.Ν. 89/1967 
περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών εµποροβιοµηχανικών εταιριών»,  
http://nomothesia.ependyseis.gr/eulaw/getFile/%CE%91%CE%9D+378+1968.pdf?bodyId=823740  
71 ∆ικτυακή πύλη “Taxheaven”, «Νόµος υπ.αριθ. 27/1975 Περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξιν 
της Εµπορικής Ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων», 
Άρθρο 25 «Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείων ή υποκαταστηµάτων αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων», « 
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/204  



ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΝΕΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ) 

2013 

 

∆ΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 79 

 

ετήσιας δαπάνης του, προσαυξάνει τα εισοδήµατα που δηλώνονται ή προσδιορίζονται από τον 

προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. κατά το ίδιο οικονοµικό έτος, του φορολογούµενου της συζύγου του από 

την πηγή από την οποία δηλώνονται τα µεγαλύτερα εισοδήµατα και, αν δεν δηλώνεται εισόδηµα από 

καµία κατηγορία, η διαφορά αυτή λογίζεται ως εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες. 

 Επίσης, ορίζονται ορισµένες ενδεικτικές περιπτώσεις εισοδηµάτων ή εσόδων που 

περιορίζουν ή καλύπτουν την διαφορά αυτή (µεταξύ αντικειµενικής δαπάνης και πραγµατικών 

εισοδηµάτων), για τα οποία ο φορολογούµενος φέρει το βάρος της απόδειξης, όπως:72 

• Πραγµατικά εισοδήµατα απαλλασσόµενα ή φορολογούµενα µε ειδικό τρόπο. 

• Χρηµατικά ποσά που δε θεωρούνται εισόδηµα. 

• Χρηµατικά ποσά από πώληση περιουσιακών στοιχείων. 

• Εισαγωγή συναλλάγµατος, που δεν εκχωρείται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος, 

εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή του στην αλλοδαπή. 

• ∆άνεια, τα οποία έχουν ληφθεί και αποδεικνύονται µε έγγραφα στοιχεία που φέρουν βέβαιη 

χρονολογία. 

• ∆ωρεά ή γονική παροχή χρηµατικών ποσών, για την οποία η οικεία φορολογική δήλωση έχει 

υποβληθεί µέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγµατοποιήθηκε η σχετική δαπάνη. 

• Ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγµένα έχει φορολογηθεί κατά τα προηγούµενα έτη ή 

νόµιµα έχει απαλλαγεί από το φόρο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
72

 ∆ικτυακή πύλη “Taxheaven”, «Νόµος υπ’ αριθ.2238 Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος», (ΦΕΚ Α’ 
151/16-9-1994), Άρθρο 19  «∆ιαφορά εισοδήµατος και υπολογισµός του φόρου αυτής», 
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 

 ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΗΓΗ 
 

6.1 Παρακράτηση φόρου στο εισόδηµα από κινητές αξίες 

 Παρακράτηση φόρου στο εισόδηµα από κινητές αξίες, γίνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(Σγουρινάκης, Μιχελινάκης, Καραντάνα, Νάνου, 2011). 

1. Στα κέρδη που διανέµουν οι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες µε τη µορφή αµοιβών και 

ποσοστών στα µέλη του ∆.Σ. και στους διευθυντές και αµοιβών στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, 

εκτός µισθού, καθώς και µερισµάτων ή προµερισµάτων σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή 

αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή οµάδες περιουσίας, ανεξάρτητα αν η καταβολή τους γίνεται µε 

µετρητά ή µετοχές, ενεργείται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 25%. Με την παρακράτηση αυτή 

εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου για τα πιο πάνω εισοδήµατα. 

2. Στα εισοδήµατα από την υπεραπόδοση επενδύσεων των µαθηµατικών αποθεµάτων για 

ασφαλίσεις ζωής, ενεργείται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 15%, εξαντλούµενης της 

φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου για τα εισοδήµατά του. 

3. Στα µερίσµατα που εισπράττει φυσικό πρόσωπο, κάτοικος Ελλάδας, από αλλοδαπή ανώνυµη 

εταιρία, ενεργείται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 25%. Ειδικά για τα µερίσµατα που 

εισπράττονται εντός του έτους 2011, ενεργείται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 21%, µε την 

οποία εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου. 

4. Στα εισοδήµατα από συµβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, 

εφόσον ο δικαιούχος δεν είναι εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου ή πιστωτικό ή χρηµατοδοτικό 

ίδρυµα, ενεργείται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 15%. 

5. Στα εισοδήµατα από αµοιβές µελών ∆.Σ., τόκους και ιδρυτικούς τίτλους και προνοµιούχες 

µετοχές, που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα, ενεργείται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 

35%. 

6. Στα λοιπά εισοδήµατα από κινητές αξίες, ενεργείται παρακράτηση φόρου έναντι του φόρου 

που αναλογεί, µε συντελεστή 20%. 

 

6.2 Παρακράτηση φόρου στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις 

 Στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις, η παρακράτηση φόρου ενεργείται ως εξής: 

(Σγουρινάκης, Μιχελινάκης, Καραντάνα, Νάνου, 2011). 
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1. Στα εισοδήµατα από µισθούς που καταβάλλονται από ανώνυµη εταιρία στα µέλη του ∆.Σ. 

της, για τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής σύµβασης εργασίας, ή εντολής, ενεργείται 

παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 35%. 

2. Στα εισοδήµατα εργοληπτών κατασκευής είδους τεχνικών  έργων και ενοικιαστών δηµόσιων, 

δηµοτικών, κοινοτικών ή λιµενικών προσόδων, ενεργείται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 1%. 

3. Στα εισοδήµατα αντιπροσώπων, πρακτόρων, µεσιτών κ.λπ. από αµοιβές ή προµήθειες για τη 

σύναψη σύµβασης προµήθειας από αλλοδαπά εργοστάσια ή αλλοδαπούς οίκους οποιαδήποτε φύσης 

υλικού, ενεργείται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 15%. 

4. Στα κέρδη που διανέµουν οι συνεταιρισµοί ή οι ηµεδαπές εταιρίες περιορισµένης ευθύνης, 

σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή οµάδες περιουσίας, 

ενεργείται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 25%. 

5. ∆ηµόσιες υπηρεσίες, οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά νοµικά πρόσωπα 

δηµοσίου δικαίου, κοινωφελή ιδρύµατα, οργανισµοί και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, δηµόσιες 

επιχειρήσεις, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύµατα ή πιστωτικοί οργανισµοί, συνεταιρισµοί και ενώσεις 

τους, σύλλογοι γενικά και ενώσεις προσώπων ανεξάρτητα από το σκοπό τους, καθώς και 

επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελµατίες, που τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., όταν 

για την επαγγελµατική τους εξυπηρέτηση ή για την εκτέλεση του σκοπού τους καταβάλλουν σε 

τρίτους αµοιβές για οποιουδήποτε είδους παρεχόµενη υπηρεσία µε αποδείξεις δαπανών, 

παρακρατούν φόρο 20%. 

 Επίσης, σε παρακράτηση φόρου 20% υπόκειται το ακαθάριστο ποσό της αποζηµίωσης που 

καταβάλλει ο εκµισθωτής στο µισθωτή, σε περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης εµπορικής 

µίσθωσης ακινήτου, µε βάση νόµο ή µετά από δικαστική απόφαση ή µετά από συµφωνία µεταξύ των 

διαδίκων που παραιτήθηκαν της σχετικής δίκης. 

6. ∆ηµόσιες υπηρεσίες, οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωφελή ιδρύµατα, οργανισµοί 

και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, δηµόσιες επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις και νοµικά πρόσωπα 

δηµοσίου δικαίου γενικά, κατά την προµήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από 

επιχειρήσεις, υποχρεούνται όπως, κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωµής 

της αξίας αυτών, να παρακρατούν φόρο εισοδήµατος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της 

αξίας αγαθών ή υπηρεσιών µε συντελεστή, ως ακολούθως: 

• Ποσοστό 1% για υγρά καύσιµα και προϊόντα καπνοβιοµηχανίας (τσιγάρα) 

• Ποσοστό 4% για τα λοιπά αγαθά 

• Ποσοστό 8% για την παροχή υπηρεσιών 
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6.3 Παρακράτηση φόρου από εισοδήµατα από µισθωτές υπηρεσίες 

 Στο εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες, ο φόρος παρακρατείται από εκείνον που απασχολεί 

κατά σύστηµα έµµισθο ή ηµεροµίσθιο προσωπικό, είτε καταβάλλει συντάξεις, επιχορηγήσεις και 

κάθε άλλη παροχή. Η παρακράτηση ενεργείται κατά την καταβολή και ο φόρος υπολογίζεται ως 

εξής: (Σγουρινάκης, Μιχελινάκης, Καραντάνα, Νάνου, 2011). 

1. Με βάση την κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος, στους αµειβόµενους µε µηνιαίο µισθό, τους 

συνταξιούχους και τους αµειβόµενους µε ηµεροµίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες µε σχέση 

µίσθωσης εργασίας πάνω από ένα έτος στον ίδιο εργοδότη ή µε σχέση µίσθωσης εργασίας αορίστου 

χρόνου, µετά από προηγούµενη αναγωγή του µισθού ή της σύνταξης ή του ηµεροµισθίου ή της 

αµοιβής που ορίζεται µε άλλη βάση, µε ετήσιο καθαρό εισόδηµα. 

2. Στους αµειβόµενους µε ηµεροµίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισµένου χρόνου, αλλά 

διάρκειας µικρότερης από ένα έτος, η παρακράτηση ορίζεται µε συντελεστή στο ακαθάριστο ποσό 

του ηµεροµισθίου, ο οποίος ορίζεται σε 3% για ηµεροµίσθιο πάνω από 24 ευρώ. 

3. Στις καθαρές αµοιβές για υπερωριακή εργασία, επιχορηγήσεις, επιδόµατα και σε άλλου 

είδους πρόσθετες αµοιβές ή παροχές, οι οποίες καταβάλλονται τακτικά ή έκτακτα και δεν 

συνεντέλλονται µε τις τακτικές αποδοχές, η παρακράτηση ορίζεται µε συντελεστή 20%. Ειδικά σε 

περίπτωση απασχόλησης των ωροµίσθιων καθηγητών κάθε ειδικότητας, από τους εργοδότες εκτός 

από εκείνον που καταβάλλει τις µεγαλύτερες αποδοχές, µηνιαίως, η παρακράτηση ορίζεται µε 

συντελεστή 10%. 

4. Στα εισοδήµατα που καταβάλλονται αναδροµικά, η παρακράτηση ορίζεται µε συντελεστή 

25% στο καταβαλλόµενο ποσό, ανεξάρτητα από το έτος στο οποίο ανάγονται για να φορολογηθούν 

τα εισοδήµατα αυτά. 

5. Στο καθαρό ποσό των συντάξεων ή άλλων παροχών παρόµοιας φύσης, που καταβάλλονται 

από ταµεία επικουρικά, µετοχικά, αρωγής ή αλληλοβοήθειας, ο φόρος υπολογίζεται ως εξής: 

• Με συντελεστή 5%, αν το καθαρό ποσό της παροχής υπερβαίνει τις 2.500 ευρώ ετησίως. 

• Με συντελεστή 10%, αν το καθαρό ποσό της παροχής  υπερβαίνει ετησίως τα 2.500 ευρώ και 

µέχρι 4.500 ευρώ. 

• Με συντελεστή 15%, αν το καθαρό ποσό της παροχής υπερβαίνει τις 4.500 ευρώ. 

6. Στις αµοιβές των αξιωµατικών και του κατώτερου πληρώµατος του εµπορικού ναυτικού, για 

τις υπηρεσίες που παρέχουν σε εµπορικά πλοία, ο φόρος που παρακρατείται, µειώνεται κατά 

ποσοστό 1,5% κατά την παρακράτησή του. 
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6.4 Παρακράτηση φόρου στο εισόδηµα από αµοιβές ελευθερίων επαγγελµάτων 

 Στο εισόδηµα από αµοιβές ελευθερίου επαγγέλµατος ενεργείται παρακράτηση φόρου µε 

συντελεστή 20% στο ακαθάριστο ποσό των αµοιβών αυτών, εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα 300 

ευρώ. Ο φόρος παρακρατείται από τις δηµόσιες υπηρεσίες, οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και 

λοιπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, κοινωφελή ιδρύµατα, οργανισµούς και επιχειρήσεις 

κοινής ωφέλειας, δηµόσιες επιχειρήσεις, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύµατα ή πιστωτικούς 

οργανισµούς, συνεταιρισµούς και ενώσεις τους, συλλόγους γενικά και ενώσεις προσώπων, 

ανεξάρτητα από το σκοπό τους, καθώς και από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελµατίες που 

τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., κατά την επιβολή των αµοιβών. (Σγουρινάκης, 

Μιχελινάκης, Καραντάνα, Νάνου, 2011). 

 Επίσης, οι παραπάνω υπόχρεοι, όταν για την επαγγελµατική τους εξυπηρέτηση ή για την 

εκτέλεση του σκοπού τους καταβάλουν σε τρίτους προµήθειες, µεσιτείες, αµοιβές ή άλλες κάθε 

είδους παροχές µη έµµισθης υπηρεσίας, ενοίκια αυτοκινήτων, µηχανηµάτων ή άλλων κινητών 

πραγµάτων, εφόσον σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ορίζεται η έκδοση θεωρηµένου αποδεικτικού 

στοιχείου από τον δικαιούχο των αµοιβών αυτών, οφείλουν να παρακρατούν κατά την καταβολή της 

αµοιβής  φόρο, ο οποίος υπολογίζεται µε συντελεστή 20% στο ακαθάριστο ποσό αυτής. 

 Ειδικά για τις παροχές µη έµµισθης υπηρεσίας που καταβάλλονται από τους εκµεταλλευτές 

επιβατικών αυτοκινήτων δηµοσίας χρήσης, ο παραπάνω συντελεστής περιορίζεται σε ποσοστό 10%. 

 Ωστόσο, εξαιρούνται της παρακράτησης φόρου εισοδήµατος όσοι αποκτούν εισόδηµα από 

τη διανοµή διαφηµιστικών εντύπων, το οποίο δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ ετησίως. 

Εξαιρούνται επίσης από την παρακράτηση, οι προµήθειες που καταβάλλονται από ασφαλιστικές 

εταιρίες στους νόµιµους αντιπροσώπους ή εξουσιοδοτηµένους γενικούς ή απλούς πράκτορές τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII 
ΤΕΚΜΑΡΤΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ 

 ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
 

 Το φορολογητέο εισόδηµα του φορολογούµενου προκύπτει εξετάζοντας αφενός το εισόδηµα 

που αυτός δηλώνει από τις διάφορες πηγές εισοδήµατος (ακίνητα, κινητές αξίες, εµπορικές-

γεωργικές επιχειρήσεις, µισθωτές υπηρεσίες, ελευθέρια επαγγέλµατα και από κάθε άλλη πηγή) και 

αφετέρου το τεκµαρτό του εισόδηµα, το εισόδηµα δηλαδή που προσδιορίζεται βάσει των τεκµηρίων 

του φορολογούµενου. Το τεκµαρτό εισόδηµα του φορολογούµενου προκύπτει από τα τεκµήρια 

δαπανών διαβίωσης (αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης) και τα τεκµήρια απόκτησης περιουσιακών 

στοιχείων (δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων). Ο υπολογισµός του τεκµαρτού 

εισοδήµατος του φορολογούµενου (ή της συνολικής του ετήσιας δαπάνης) προβλέπεται από τις 

διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος για τον αντικειµενικό προσδιορισµό του 

εισοδήµατός του.73 

 Πριν διενεργηθεί η εκκαθάριση του φόρου εισοδήµατος του φορολογούµενου, 

πραγµατοποιείται µία σύγκριση µεταξύ του πραγµατικού δηλωθέντος εισοδήµατός του και του 

τεκµαρτού του εισοδήµατος. Ο φορολογούµενος φορολογείται για το συνολικό τεκµαρτό του 

εισόδηµα µόνο στην περίπτωση όπου το συνολικό τεκµαρτό του εισόδηµα είναι µεγαλύτερο από το 

δηλωθέν του εισόδηµα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
73 Σταµατόπουλος, Ι., «Η κάλυψη της διαφοράς µεταξύ δηλωθέντος και τεκµαρτού εισοδήµατος», 
http://www.forin.gr/articles/article/6865/h-kalupsh-ths-diaforas-metaksu-dhlwthentos-kai-tekmartou-eisodhmatos 
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Ενότητα 7.1 Τεκµήρια ∆απανών ∆ιαβίωσης 

7.1.1 Κύρια κατοικία 

 Προκειµένου για τον υπολογισµό της αντικειµενικής δαπάνης των κύριων χώρων  της 

κατοικίας, βασικό στοιχείο είναι η επιφάνειά της. Όσο µεγαλύτερη επιφάνεια έχει η κατοικία, τόσο 

µεγαλύτερη είναι η αντικειµενική δαπάνη που λαµβάνεται υπόψη ανά τετραγωνικό µέτρο. 

Παρακάτω, παρατίθεται συνοπτικός πίνακας υπολογισµού της αντικειµενικής δαπάνης της 

κατοικίας, ως ακολούθως:74 

 

 

Επιφάνεια κύριων χώρων κατοικίας (Κύριες 

κατοικίες (διαµερίσµατα)-µονοκατοικίες, 

δευτερεύουσες κατοικίες, βοηθητικοί χώροι 

Α) Για περιοχές µε τιµή ζώνης ανά τµ µέχρι 

2.799 € 

Από 1.1.2010 Από 1.1.2011 

Βασική αντικειµενική δαπάνη ανά τµ 

Μέχρι 80 τµ 30 ευρώ 40 ευρώ 

Από 81 έως και 120 τµ 50 ευρώ 65 ευρώ 

Από 121 έως και 200 τµ 80 ευρώ 110 ευρώ 

Από 201 έως και 300 τµ 150 ευρώ 200 ευρώ 

Άνω των 301 τµ 300 ευρώ 400 ευρώ 

Βοηθητικοί χώροι κατοικιών σε τµ 30 ευρώ 40 ευρώ 

Προσαύξηση λόγω αυξηµένης τιµής ζώνης Β) Για περιοχές µε τιµή ζώνης ανά τµ από 

2.800 µέχρι 4.999 ευρώ 

Προσαύξηση βασικής αντικειµενικής δαπάνης 

κύριων χώρων και βοηθητικών χώρων κατοικίας 

40% 40% 

 Γ) Για περιοχές µε τιµή ζώνης ανά τµ πάνω 

από 5.000 ευρώ 

Προσαύξηση βασικής αντικειµενικής δαπάνης 

κύριων και βοηθητικών χώρων κατοικίας 

70% 70% 

Προσαύξηση για µονοκατοικίες   

Επιπλέον προσαύξηση βασικής ή προσαυξηµένης 

αντικειµενικής δαπάνης κύριων και βοηθητικών 

20% 20% 
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 ∆ικτυακή πύλη “Taxheaven”, «Νόµος υπ’ αριθ.2238 Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος», (ΦΕΚ Α’ 
151/16-9-1994), Άρθρο 16  «Αντικειµενικές δαπάνες και υπηρεσίες», http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7 
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χώρων µονοκατοικίας 

Μείωση για δευτερεύουσες κατοικίες   

Περιορισµός της βασικής ή προσαυξηµένης 

αντικειµενικής δαπάνης λόγω τιµής ζώνης ή 

µονοκατοικίας 

50% 50% 

 

 

Παράδειγµα 

Για µονοκατοικία µε επιφάνεια κύριων χώρων 120τµ, βοηθητικούς χώρους 20τµ, σε περιοχή µε τιµή 

ζώνης 3.000 ευρώ, η αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης υπολογίζεται ως εξής: 

Επιφάνεια Αντικειµενική δαπάνη από 1.1.2011 

Για τα πρώτα 80τµ 80 Χ 40  3.200 ευρώ 

Για τα επόµενα 40τµ 40 Χ 65 2.600 ευρώ 

40 Χ 65 = 2.600 ευρώ   

Για τους βοηθητικούς χώρους 20 Χ 40 800 ευρώ 

Σύνολο  6.600 ευρώ  

Προσαύξηση λόγω τιµή ζώνης 6.600 Χ 1.40  9.240 ευρώ 

Προσαύξηση λόγω µονοκατοικίας 9.240 Χ 1,20 11.088 ευρώ 

Συνολική αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης  11.088 ευρώ 

 

 

7.1.2 Επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ. 

 Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης απεικονίζεται 

στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:75 

Κυβικά εκατοστά Ε.Ι.Χ. (κ.ε.) Αντικειµενική δαπάνη (ευρώ) 

 Από 1.1.2010 Από 1.1.2011 

Μέχρι 1.200 κ.ε. 3.000 4.000 

1.200 – 2.000 κ.ε. + 300 ευρώ ανά 100 κ.ε. + 600 ευρώ ανά 100 κ.ε. 

2.000 – 3.000 κ.ε. + 500 ευρώ ανά 100 κ.ε. + 900 ευρώ ανά 100 κ.ε. 

3.000 και άνω + 700 ευρώ ανά 100 κ.ε. + 1.200 ευρώ ανά 100 κ.ε. 
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 ∆ικτυακή πύλη “Taxheaven”, «Νόµος υπ’ αριθ.2238 Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος», (ΦΕΚ Α’ 
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 Σηµειώνεται ότι, αν ο κυβισµός του αυτοκινήτου δεν καταλήγει σε πλήρη εκατοντάδα (π.χ. 

1.240, 1.290 κ.ε.), τότε γίνεται στρογγυλοποίηση προς την πλησιέστερη εκατοντάδα µέχρι 50 κ.ε. 

προς την αµέσως προηγούµενη και πάνω από 50 κ.ε. προς την αµέσως επόµενη. 

 Επιπλέον, τα παραπάνω ποσά ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης από κάθε αυτοκίνητο 

µειώνονται ανάλογα µε την παλαιότητά του, η οποία υπολογίζεται από το έτος της πρώτης 

κυκλοφορίας του στην Ελλάδα, κατά ποσοστό ως εξής: 

• Για χρονικό διάστηµα µέχρι 5 έτη, ποσοστό µείωσης 0%. 

• Για χρονικό διάστηµα πάνω από 5 έτη και µέχρι 10 έτη, ποσοστό µείωσης 30%. 

• Για χρονικό διάστηµα πάνω από 10 έτη, ποσοστό µείωσης 50%. 

 Για τον υπολογισµό του χρόνου παλαιότητας λαµβάνεται ως πρώτο έτος, το έτος µέσα στο 

οποίο για πρώτη φορά κυκλοφόρησε το αυτοκίνητο στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από το εάν το 

αυτοκίνητο αυτό είχε κυκλοφορήσει για πρώτη φορά ως Ε.Ι.Χ. ή Ε.∆.Χ. Προκειµένου για το 

οικονοµικό έτος 2012, για τον υπολογισµό της µείωσης 30% λόγω παρόδου των 5 ετών, λαµβάνεται 

υπόψη το 2006 (χρήση) ως πρώτο έτος, ανεξάρτητα αν το αυτοκίνητο κυκλοφόρησε στην αρχή ή 

στο τέλος του έτους αυτού. 

 

 Είναι σκόπιµο να αναφερθεί εδώ, ότι υφίστανται και  εξαιρέσεις της ετήσιας αντικειµενικής 

δαπάνης ορισµένα Ε.Ι.Χ.. Έτσι, η ετήσια αντικειµενική δαπάνη δεν εφαρµόζεται για επιβατικά 

αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης των ακόλουθων περιπτώσεων: 

• Επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που διαθέτουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας, το 

οποίο εκδίδεται από διεθνή ή ηµεδαπό φορέα. 

• Επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που είναι διασκευασµένα για κινητικά ανάπηρους, 

καθώς και επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης αναπήρου, το οποίο απαλλάσσεται από τα τέλη 

κυκλοφορίας. 

• Για αλλοδαπό προσωπικό που δεν διαµένει στην Ελλάδα ή ηµεδαπό προσωπικό που διαµένει 

µόνιµα στο εξωτερικό και απασχολείται αποκλειστικά σε αλλοδαπές εµποροβιοµηχανικές εταιρίες 

και αλλοδαπές ναυτιλιακές επιχειρήσεις, δεν εφαρµόζεται η ετήσια αντικειµενική δαπάνη για το 

ποσό που προκύπτει βάσει του επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ή κατοικίας. 

• Για επιχειρήσεις µεταπώλησης αυτοκινήτων που έχουν υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς 

φορολογίας και έχουν κατατεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στη ∆.Ο.Υ., δεν 

εφαρµόζεται η ετήσια αντικειµενική δαπάνη. Όµως, οι µεταπωλήτριες επιχειρήσεις έχουν 

υποχρέωση, µαζί µε την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήµατος να συνυποβάλλουν υπεύθυνη 

δήλωση, στην οποία να αναγράφουν τα αυτοκίνητα που αγόρασαν ή πώλησαν στο οικείο έτος. 
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 Σε περιπτώσεις εταιριών οµόρρυθµων ή ετερόρρυθµων ή περιορισµένης ευθύνης ή 

ανωνύµων εταιριών, καθώς και των κοινωνιών και κοινοπραξιών, που ασκούν επιχείρηση ή 

επάγγελµα, οι οποίες έχουν στην κυριότητα ή στην κατοχή τους επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής 

χρήσης, η αντικειµενική δαπάνη που αναλογεί σε αυτά, λογίζεται ως αντικειµενική δαπάνη των: 

o Οµόρρυθµων ή απλών, εκτός των ετερόρρυθµων, εταίρων ή κοινωνιών ή µελών της 

κοινοπραξίας φυσικών προσώπων, επιµεριζόµενη µεταξύ αυτών, κατά το ποσοστό συµµετοχής τους 

στην εταιρία, προκειµένου περί οµόρρυθµων ή ετερόρρυθµων ή αστικών εταιριών ή στην κοινωνία ή 

στην κοινοπραξία. 

o Των φυσικών προσώπων, µελών της εταιρίας περιορισµένης ευθύνης, επιµεριζόµενη µεταξύ 

αυτών, κατά το ποσοστό συµµετοχής του καθενός στην εταιρία περιορισµένης ευθύνης, όταν οι 

διαχειριστές αυτής δεν είναι εταίροι της. 

o Των διαχειριστών της εταιρίας περιορισµένης ευθύνης που είναι και εταίροι της, 

επιµεριζόµενοι µεταξύ αυτών, κατά το ποσοστό συµµετοχής τους στην εταιρία περιορισµένης 

ευθύνης. 

o Των διευθυνόντων και εντεταλµένων συµβούλων, διοικητικών ανωνύµων εταιριών και 

προέδρων των διοικητικών συµβουλίων τους, επιµεριζόµενη ισοµερώς µεταξύ τους. 

 Η αντικειµενική δαπάνη βαρύνει καθένα από τα φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από τον τόπο 

διαµονής ή κατοικίας τους και δε µπορεί για καθένα από αυτά τα πρόσωπα και για κάθε εταιρία, να 

είναι ανώτερη από τη µεγαλύτερη αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει από αυτοκίνητο της 

εταιρίας. 

 Επισηµαίνεται ότι, αν ο φορολογούµενος, η σύζυγός του και τα προστατευόµενα µέλη είναι 

κύριοι ή κάτοχοι άλλων επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, η αντικειµενική δαπάνη 

προκύπτει από τον υπολογισµό της συνολικής αντικειµενικής δαπάνης. Εάν ανήλικος είναι κάτοχος 

επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, τότε η αντικειµενική δαπάνη βαρύνει το γονέα που έχει 

το µεγαλύτερο εισόδηµα, ενώ σε περίπτωση που ο γονέας αυτός έχασε τη γονική µέριµνα, τότε η 

αντικειµενική δαπάνη βαρύνει τον άλλο γονέα. 

 Τέλος, όσο αφορά στους εκπαιδευτές οδηγών αυτοκινήτων, καθώς και στις επιχειρήσεις 

ενοικίασης αυτοκινήτων, που χρησιµοποιούν για το σκοπό αυτό περισσότερα επιβατικά αυτοκίνητα 

ιδιωτικής χρήσης, για τον υπολογισµό της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης, λαµβάνεται υπόψη το 

αυτοκίνητο που δίνει τη µεγαλύτερη αντικειµενική δαπάνη. Σε περίπτωση ενοικίασης ή 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης αυτοκινήτων επιβατικών ιδιωτικής ή µικτής χρήσης, η ετήσια 

αντικειµενική δαπάνη που αντιστοιχεί στο χρόνο χρησιµοποίησης αυτών, βαρύνει το µισθωτή τους. 
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 Παρακάτω παρουσιάζεται πίνακας µε την ετήσια αντικειµενική δαπάνη οικονοµικού έτους 

2012, µε βάση τα κυβικά εκατοστά και τα έτη παλαιότητας κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου 

ιδιωτικής χρήσης, ως εξής: 

Κυβικά 

εκατοστά 

Μέχρι 5 έτη 

(2007-2011) 

Πάνω από 5 έτη (2002-

2006) – (µείωση 30%) 

Πάνω από 10 έτη 

(µείωση 50%) 

1000 4000 2800 2000 

1200 4000 2800 2000 

1400 5200 3640 2600 

1600 6400 4480 3200 

1700 7000 4900 3500 

1800 7600 5320 3800 

1900 8200 5740 4100 

2000 8800 6160 4400 

2100 9700 6790 4850 

2200 10600 7420 5300 

2300 11500 8050 5750 

2400 12400 8680 6200 

2500 13300 9310 6650 

2600 14200 9940 7100 

2700 15100 10570 7550 

2800 16000 11200 8000 

2900 16900 11830 8450 

3000 17800 12460 8900 

3100 19000 13300 9500 

3200 20200 14140 10100 

3300 21400 14980 10700 

3400 22600 15820 11300 

3500 23800 16660 11900 
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7.1.3 Σκάφη αναψυχής 

 Η αντικειµενική δαπάνη σκάφους αναψυχής, µε βάση την κυριότητα ή κατοχή 

µηχανοκίνητου σκάφους ανοικτού τύπου, ταχύπλοου ή µη, προσδιορίζεται ανάλογα µε τα µέτρα 

ολικού µήκους του σκάφους ως εξής:76 

Μήκος σκάφους Αντικειµενική δαπάνη 

 Από 1.1.2010 Από 1.1.2011 

Ολικού µήκους µέχρι 5 µέτρα 3.000 ευρώ 4.000 ευρώ 

Για τα πάνω από 5 µέτρα 4.000 ευρώ 2.000 ευρώ για κάθε µέτρο 

 

 

 Για τα ιστιοφόρα ή µηχανοκίνητα ή µικτά σκάφη µε χώρο ενδιαίτησης, η ετήσια 

αντικειµενική δαπάνη προσδιορίζεται ως εξής: 

 

Μήκος σκάφους Αντικειµενική δαπάνη 

 Από 1.1.2010 Από 1.1.2011 

Μέχρι και 7 µέτρα 8.000 ευρώ 12.000 ευρώ 

Πάνω από 7 και µέχρι 10 µ. 2.000 ευρώ ανά επιπλέον µέτρο 3.000 ευρώ ανά επιπλέον µέτρο 

Πάνω από 10 και µέχρι 12 µ. 5.000 ευρώ ανά επιπλέον µέτρο 7.500 ευρώ ανά επιπλέον µέτρο 

Πάνω από 12 µέχρι και 15 µ. 10.000 ευρώ ανά επιπλέον µέτρο 15.000 ευρώ ανά επιπλέον µέτρο 

Πάνω από 15 και µέχρι 18 µ. 15.000 ευρώ ανά επιπλέον µέτρο 22.500 ευρώ ανά επιπλέον µέτρο 

Πάνω από 18 µέχρι και 22 µ. 20.000 ευρώ ανά επιπλέον µέτρο 30.000 ευρώ ανά επιπλέον µέτρο 

Πάνω από 22 µέτρα 35.000 ευρώ ανά επιπλέον µέτρο 50.000 ευρώ ανά επιπλέον µέτρο 

 

 Τα ποσά της περίπτωσης αυτής µειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) για τα 

πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ’ ολοκλήρου από 

ξύλο, τύπων «τρεχαντήρι», «βαρκαλάς», «πέραµα», «τσερνίκι» και «λίµπερτυ», που προέρχονται 

από την ελληνική ναυτική παράδοση. 

 Η αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης από κάθε σκάφος µειώνεται ανάλογα µε την παλαιότητα 

του, κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αν έχει παρέρθει χρονικό διάστηµα πάνω από πέντε 

(5) και µέχρι δέκα έτη (10) από το έτος που νηολογήθηκε για πρώτη φορά και τριάντα τοις εκατό 

(30%) αν έχει περάσει χρονικό διάστηµα πάνω από δέκα έτη. 
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 Τα παραπάνω ποσά του πίνακα µειώνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) προκειµένου για 

ιστιοφόρα σκάφη. Για σκάφη µε µόνιµο ναυτολογηµένο πλήρωµα για ολόκληρο ή µέρος του έτους, 

στην παραπάνω δαπάνη προστίθενται και η αµοιβή του πληρώµατος, ενώ τα σκάφη επαγγελµατικής 

χρήσης δεν λαµβάνονται υπόψη για την επαγγελµατική δαπάνη. 

 Επίσης, αναγνωρίζονται πλέον η ακινησία για τα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης. Για την 

απόδειξη του χρόνου ακινησίας πρέπει να συνυποβάλλεται µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος, 

βεβαίωση της αρµόδιας Λιµενικής Αρχής για το ακριβές χρονικό διάστηµα (χρόνος έναρξης και 

λήξης της ακινησίας ή συνέχιση της ακινησίας κατά την 31η ∆εκεµβρίου του έτους), που προκύπτει 

από τις αντίστοιχες καταχωρήσεις σε σχετικό βιβλίο που τηρείται από αυτή. 

 

Παράδειγµα 

Φορολογούµενος είναι κάτοχος ιδιωτικού µηχανοκίνητου σκάφους ανοικτού τύπου 6 µέτρων, που 

ναυτολογήθηκε το 2009. Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη του υπολογίζεται ως εξής: 

Επειδή το σκάφος είναι πάνω από 5 µέτρα, η συνολική αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης ανέρχεται 

σε: 

Μέχρι 5 µέτρα = 4.000 ευρώ 

Για το επόµενο 1 µέτρο = 2.000 ευρώ 

Σύνολο  6.000 ευρώ 

 

 

7.1.4 Αεροσκάφη, ελικόπτερα, ανεµόπτερα και υπερελαφρές πτυτικές αθλητικές µηχανές 

 Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη για αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεµόπτερα κυριότητας ή 

κατοχής του φορολογούµενου, της συζύγου του ή των προσώπων που συνοικούν µαζί τους και τους 

βαρύνουν, ορίζεται ως εξής:77 

• Για ανεµόπτερα, η ετήσια αντικειµενική δαπάνη ορίζεται στο ποσό των 8.000 ευρώ. 

• Για αεροσκάφη µε κινητήρα κοινό, εσωτερικής καύσης και στροβιλοελικόφερα, καθώς και 

ελικόπτερα, η ετήσια αντικειµενική δαπάνη είναι στο ποσό των 65.000 ευρώ για τους 150 πρώτους 

ίππους ισχύος του κινητήρα τους που προσαυξάνεται µε το ποσό των 500 ευρώ για κάθε ίππο πάνω 

από 150 ίππους. 

• Για αεροσκάφη αεριοπροωθούµενα (JET), η ετήσια αντικειµενική δαπάνη είναι στο ποσό 

των 200 ευρώ για κάθε λίµπρα ώθησης. 
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• Για τις υπερελαφρές πτητικές αθλητικές µηχανές (Υ.Π.Α.Μ.)78 , η ετήσια αντικειµενική 

δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 20.000 ευρώ. 

 

7.1.5 ∆εξαµενές κολύµβησης 

 Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη δεξαµενής κολύµβησης που προκύπτει για τον κύριο ή 

κάτοχο αυτής, εκτιµάται µε βάση το ύψος των ετήσιων εξόδων συντήρησης και χρήσης και ορίζεται 

ανάλογα µε την επιφάνειά της ανά κλίµακα, ως ακολούθως: 

 

Εξωτερική δεξαµενή κολύµβησης 

Επιφάνεια εξωτερικής 

δεξαµενής κολύµβησης σε τµ 
Ετήσια αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης εξωτ/κής δεξαµενής 

Από 1.1.2010 Από 1.1.2011 

Μέχρι και 60 τµ 100 ευρώ το τµ 160 ευρώ το τµ 

Πάνω από 60 τµ 200 ευρώ το τµ 320 ευρώ το τµ 

 

Προκειµένου για εσωτερική δεξαµενή κολύµβησης, τα παραπάνω ποσά διπλασιάζονται, ως εξής: 

Εσωτερική δεξαµενή κολύµβησης 

Επιφάνεια εσωτερικής 

δεξαµενής κολύµβησης σε τµ 
Ετήσια αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης εσωτ/κής δεξαµενής 

Από 1.1.2010 Από 1.1.2011 

Μέχρι και 60 τµ 200 ευρώ το τµ 320 ευρώ το τµ 

Πάνω από 60 τµ 400 ευρώ το τµ 640 ευρώ το τµ 

 

 Σηµειώνεται ότι, για κοινόχρηστες πισίνες που βρίσκονται σε συγκροτήµατα πολυκατοικιών, 

η ετήσια αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης επιµερίζεται στους ιδιοκτήτες των ακινήτων, µε βάση τα 

χιλιοστά κάθε διαµερίσµατος στο οικόπεδο. 

 

7.1.6 Ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και µέσης εκπαίδευσης 

 Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη που καταβάλλεται για ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και 

µέσης εκπαίδευσης, µε εξαίρεση τα εσπερινά γυµνάσια και λύκεια, καθώς και τα ειδικά σχολεία 
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ατόµων µε ειδικές ανάγκες, ορίζεται όπως προκύπτει από τις σχετικές αποδείξεις παροχής 

υπηρεσιών. 

 Στην περίπτωση διαζευγµένων γονέων, όπου άλλος γονέας βαρύνεται µε τα τέκνα και ο 

άλλος καταβάλλει τις δαπάνες διδάκτρων των τέκνων, η ετήσια αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης θα 

βαρύνει τον γονέα που καταβάλλει τις δαπάνες αυτές. (Παύλου & Γκούρλιας, 2012). 

 Η αντικειµενική δαπάνη αναφέρεται στα ποσά που καταβάλλονται. Έτσι, εάν τα ποσά αυτά 

είναι οφειλόµενα και στις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών αναγράφεται ότι το τίµηµα έχει πιστωθεί, 

η αντικειµενική δαπάνη θα υπολογιστεί στο χρόνο καταβολής, εάν η καταβολή είναι σε επόµενο 

ηµερολογιακό έτος. Άρα, στην περίπτωση αυτή πρέπει να χορηγείται απόδειξη είσπραξης από τα 

σχολεία, ώστε να αποδεικνύεται το γεγονός αυτό. 

 Οι σχετικές διατάξεις αναφέρονται σε ποσά που καταβάλλονται σε ιδιωτικά σχολεία και δεν 

αναφέρονται κυρίως σε δίδακτρα, άρα αντικειµενική δαπάνη αποτελεί το σύνολο των 

καταβαλλόµενων ποσών (δίδακτρα, µεταφορικά, αθλήµατα, κ.λπ.). Επίσης, εάν τα δίδακτρα 

καταβάλλονται από εταιρίες που εργάζονται οι γονείς, η αντικειµενική δαπάνη εξακολουθεί να 

βαρύνει τους γονείς, αφού τα ποσά αυτά αποτελούν προσαύξηση µισθοδοσίας του εργαζοµένου 

στην εταιρία αυτή. 

 

7.1.7 Οικιακοί βοηθοί, οδηγοί αυτοκινήτων, δάσκαλοι 

 Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη που καταβάλλεται για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς 

αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, ορίζεται στο εκάστοτε κατώτατο όριο αµοιβών, 

όπως αυτό προσδιορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις για την αντίστοιχη κατηγορία εργαζοµένων. 

Συγκεκριµένα, οι κατώτατες αµοιβές µη οικόσιτου προσωπικού προσδιορίζονται σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στην ισχύουσα Εθνική Γενική ΣΣΕ και ορίζονται ως, ηµεροµίσθιο (άγαµος χωρίς 

προϋπηρεσία) στο ποσό των 33.04 ευρώ, και ως µισθός (άγαµος χωρίς προϋπηρεσία) στο ποσό των 

739.56 ευρώ.  

 Ωστόσο, η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται, στην περίπτωση που ο φορολογούµενος 

απασχολεί ένα µόνο οικιακό βοηθό ή όταν ο ίδιος ή πρόσωπο που συνοικεί µε αυτόν και τον βαρύνει 

έχει αναπηρία 67% και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή είναι ηλικίας άνω 

των 65 ετών και απασχολεί ένα νοσοκόµο. 
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7.1.7 Ελάχιστη ετήσια αντικειµενική δαπάνη του φορολογούµενου  

 Η ελάχιστη ετήσια αντικειµενική δαπάνη του φορολογούµενου ορίζεται στο ποσό των 3.000 

ευρώ για άγαµο, και στο ποσό των 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή 

φορολογική δήλωση. 

 Σηµειώνεται επίσης, ότι το ποσό αυτό προστίθεται στα τυχόν λοιπά ποσά της αντικειµενικής 

δαπάνης διαβίωσης από κατοικίες, αυτοκίνητα κ.λπ., και το άθροισµα αποτελεί την συνολική ετήσια 

αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης.79 

 Προκειµένου όµως, για πρόσωπο που αποκτά αποκλειστικά ετήσιο εισόδηµα µέχρι 5.000 

ευρώ (λόγω της µείωσης του αφορολόγητου ορίου της κλίµακας φορολογίας εισοδήµατος στο ποσό 

των 5.000 ευρώ), το πρόσωπο αυτό δεν έχει υποχρέωση να υποβάλλει δήλωση φορολογίας 

εισοδήµατος. 

 

Παράδειγµα 

Φορολογούµενος άγαµος µε ιδιοκατοικούµενη κύρια κατοικία 30τµ. Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη 

υπολογίζεται ως εξής: 

∆απάνη κύριας κατοικίας 30τµ Χ 40 ευρώ = 1.200 

Ελάχιστη αντικειµενική δαπάνη ως άγαµος = 3.000 

Συνολική ετήσια αντικειµενική δαπάνη = 4.200 

 

Συνεπώς, ο φορολογούµενος δεν υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήµατος (η 

αντικειµενική δαπάνη είναι κάτω των 5.000 ευρώ). 

 

7.1.8 Αµφισβήτηση ποσού αντικειµενικής δαπάνης διαβίωσης 

 Το ετήσιο ποσό της αντικειµενικής δαπάνης µπορεί να αµφισβητηθεί από τον 

φορολογούµενο, όταν αυτό είναι µεγαλύτερο από την πραγµατική δαπάνη του φορολογούµενου και 

των µελών που τον βαρύνουν, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από τον υπόχρεο µε βάση πραγµατικά 

περιστατικά ή στοιχεία. Τέτοια περιστατικά συντρέχουν ιδίως στο πρόσωπο των υπόχρεων, οι 

οποίοι:80 

• Υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία στις Ένοπλες ∆υνάµεις 

• Είναι φυλακισµένοι 
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• Νοσηλεύονται σε νοσοκοµείο ή κλινική 

• Είναι άνεργοι ή δικαιούνται βοήθηµα ανεργίας 

• Συγκατοικούν µε συγγενείς πρώτου βαθµού και έχουν µειωµένες δαπάνες διαβίωσης, λόγω 

αποδεδειγµένης συµβολής στις δαπάνες αυτές των συγγενών τους, µε την προϋπόθεση ότι οι 

τελευταίοι αυτοί έχουν εισόδηµα από εµφανείς πηγές. 

• Είναι ορφανοί ανήλικοι, οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους επιβατικά αυτοκίνητα 

ιδιωτικής χρήσης από κληρονοµιά του πατέρα ή της µητέρας τους. 

• Προσκοµίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι για λόγους ανώτερης βίας 

πραγµατοποίησαν δαπάνη µικρότερη από την αντικειµενική. 

 

 Σηµειώνεται ότι, στις πρώτες πέντε περιπτώσεις, η διαφορά µεταξύ της αντικειµενικής 

δαπάνης και της πραγµατικής δαπάνης, λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της συνολικής 

αντικειµενικής δαπάνης του γονέα ή του τέκνου που συµβάλλει στις δαπάνες διαβίωσης του 

υπόχρεου. 
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Ενότητα 7.2 ∆απάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (πόθεν έσχες) 

 Ως ετήσια τεκµαρτή δαπάνη του φορολογούµενου, της συζύγου και των προσώπων που τους 

βαρύνουν λογίζονται και τα χρηµατικά ποσά που πραγµατικά καταβάλλονται για: (Σγουρινάκης, 

Μιχελινάκης, Καραντάνα & Νάνου,2011). 

i. Αγορά  ή χρηµατοδοτική µίσθωση αυτοκινήτων, δίτροχων ή αυτοκινούµενων οχηµάτων, 

πλοίων αναψυχής και λοιπών σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών και κινητών πραγµάτων µεγάλης 

αξίας. 

 Ως κινητά πράγµατα µεγάλης αξίας νοούνται εκείνα, που η αξία τους υπερβαίνει το ποσό των 

10.000 ευρώ. Αν η αξία κάθε πράγµατος είναι µικρότερη του ποσού αυτού, τα αγορασθέντα όµως 

πράγµατα αποτελούν κατά τις συναλλακτικές αντιλήψεις ενιαίο σύνολο, τότε για τον υπολογισµό 

της αξίας λαµβάνεται υπόψη η αξία όλων αυτών των πραγµάτων, εφόσον υπερβαίνει το ποσό των 

5.000 ευρώ. 

 Ωστόσο, δεν λαµβάνονται υπόψη τα χρηµατικά ποσά που διατίθενται για την αγορά κινητών 

πραγµάτων που αποτελούν το άµεσο αντικείµενο της ασκούµενης εµπορικής δραστηριότητας. 

ii.  Αγορά ή χρονοµεριστική ή χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδοµών ή 

κατασκευή δεξαµενής κολύµβησης.  

iii.  Χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε. 

iv. Η ετήσια δαπάνη για δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες ποσών, εφόσον αυτά υπερβαίνουν 

ετησίως τα 300 ευρώ, εκτός από τις δωρεές προς το ∆ηµόσιο, τους ∆ήµους και τις κοινότητες του 

κράτους, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, τα κρατικά και δηµοτικά νοσηλευτικά ιδρύµατα και τα 

νοσοκοµεία, που αποτελούν νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον κρατικό 

προϋπολογισµό, καθώς και τα προνοιακά ιδρύµατα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, (κρατικά νοµικά 

πρόσωπα δηµοσίου δικαίου), ως και τα προνοιακά ιδρύµατα ιδιωτικού δικαίου των οποίων οι εν 

γένει δαπάνες λειτουργίας καλύπτονται κατά 70% µε επιχορηγήσεις από τον κρατικό 

προϋπολογισµό. 

v. Απόσβεση δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε µορφής. Στο ποσό της δαπάνης αυτής 

περιλαµβάνεται και το ποσό των οικείων τόκων, στους οποίους περιλαµβάνονται και οι τυχόν τόκοι 

υπερηµερίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII 
ΝΕΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ (Ν.4110/2013) 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ (Ν,2238/1994) 
 

8.1 Εισαγωγή 

 Ο νέος κώδικας φορολογίας εισοδήµατος (Ν.4110/2013) δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως την 23.1.2013 και έχει ως τίτλο «Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις 

θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις». Η ισχύς των διατάξεων 

αυτού του νόµου, στις περισσότερες περιπτώσεις, αρχίζει για τα εισοδήµατα που αποκτώνται και τις 

δαπάνες που πραγµατοποιούνται κατά περίπτωση, από το οικονοµικό έτος 2014, δηλαδή την χρήση 

2013 και µετά. 

 Ωστόσο, ο παρών νόµος έχει επιφέρει σηµαντικές τροποποιήσεις στη φορολογία 

εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, σε σχέση µε τον προϊσχύον νόµο 2238/1994. Οι 

κυριότερες αλλαγές του νέου κώδικα φορολογίας εισοδήµατος αναλύονται παρακάτω. 

 

8.2 Τροποποιήσεις του Κ.Φ.Ε. µε τον Ν.4110/2013 

 Οι κυριότερες τροποποιήσεις που επέφερε ο ν.4110/2013 στον κώδικα φορολογίας 

εισοδήµατος είναι οι ακόλουθες: 

1. Καθιερώνεται νέα κλίµακα για µισθωτούς και συνταξιούχους αποτελούµενη από 3 κλιµάκια 

(από 8 που ήταν), µε ανώτερο συντελεστή 42% πάνω από 42.000€ (45% πάνω από 100.000€), η 

οποία έχει ως εξής:81 

Κλίµακα 

εισοδήµατος (ευρώ) 

Φορολογικός 

συντελεστής % 

Φόρος 

κλιµακίου 

(ευρώ) 

Σύνολο 

Εισοδήµατος 

(ευρώ) 

Φόρου 

(ευρώ) 

25.000 22% 5.500 25.000 5.500 

17.000 32% 5.440 42.000 10.940 

Υπερβάλλον 42%    

 

 

 

                                                           
81 Βουβούνης, Α. (2013), «Οι 69+1 αλλαγές του νέου νόµου», http://tax-analysis.blogspot.gr/2013/01/691.html 
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2. Καθιερώνεται νέα κλίµακα µη µισθωτών για εισόδηµα από ατοµική εµπορική επιχείρηση 

εκτός γεωργικής και ελευθέριο επάγγελµα, που υποβάλλεται σε φόρο, σύµφωνα µε την ακόλουθη 

κλίµακα: 

Κλίµακα 

εισοδήµατος (ευρώ) 

Φορολογικός 

συντελεστής % 

Φόρος 

κλιµακίου 

(ευρώ) 

Σύνολο 

Εισοδήµατος 

(ευρώ) 

Φόρου 

(ευρώ) 

50.000 26% 13.000 50.000 13.000 

Υπερβάλλον 33% 5.440 42.000 10.940 

 

 Σηµειώνεται ότι, για τις νέες ατοµικές εµπορικές επιχειρήσεις ή νέους ελεύθερους 

επαγγελµατίες µε πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύµατος από 1η Ιανουαρίου 2013 και για τα 3 

πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους, ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιµακίου 

της παραπάνω κλίµακας µειώνεται κατά 50% και µέχρι 10.000 ευρώ εισόδηµα. 

 

3. Προβλέπεται ότι, το εισόδηµα από ατοµική γεωργική επιχείρηση υποβάλλεται σε φόρο µε 

συντελεστή 13%. Ειδικά για το οικονοµικό έτος 2014 (χρήση 2013) για το δηλωθέν εισόδηµα από 

ατοµική γεωργική επιχείρηση εφαρµόζεται αυτοτελώς η κλίµακα µισθωτών-συνταξιούχων. 

Σηµειώνεται ότι, από το 2014 οι αγρότες θα υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και στοιχείων.  

4. Καθιερώνεται νέα κλίµακα για τα εισοδήµατα από µισθώσεις ακινήτων και από κινητές 

αξίες, τα οποία εκτός από τις περιπτώσεις που µε την παρακράτηση φόρου εξαντλείται η 

φορολογική υποχρέωση, φορολογούνται µε την ακόλουθη κλίµακα: 

Κλίµακα 

εισοδήµατος (ευρώ) 

Φορολογικός 

συντελεστής % 

Φόρος 

κλιµακίου 

(ευρώ) 

Σύνολο 

Εισοδήµατος 

(ευρώ) 

Φόρου 

(ευρώ) 

12.000 10% 1.200 12.000 1.200 

Υπερβάλλον 33%    

 

5. Προβλέπεται µείωση από το φόρο που προκύπτει από την κλίµακα των µισθωτών και 

συνταξιούχων. Συγκεκριµένα, για εισόδηµα µέχρι και 21.000 ευρώ προβλέπεται µείωση κατά 2.100 

ευρώ. Εφόσον ο φόρος που προκύπτει είναι µικρότερος των 2.100 ευρώ, το ποσό της µείωση 

περιορίζεται στο ποσό του φόρου. 
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 Επίσης, για εισόδηµα πάνω από 21.000 ευρώ, το ποσό της µείωσης περιορίζεται κατά 100 

ευρώ ανά 1.000 ευρώ εισοδήµατος και µέχρι εξαντλήσεως του ποσού των 2.100 ευρώ. 

 

6. Παραµένει το καθεστώς συλλογής των αποδείξεων µόνο για τους µισθωτούς και 

συνταξιούχους, οι οποίοι υποχρεούνται να καλύψουν το 25% του ετήσιου εισοδήµατός τους µε 

αποδείξεις µέχρι 42.000 ευρώ, προκειµένου να τύχουν της µείωσης του φόρου. 

 Όσοι έχουν εισοδήµατα µεγαλύτερα των 42.000 ευρώ θα πρέπει να προσκοµίσουν αποδείξεις 

µόνο µέχρι 10.500€ (42.000 Χ 25%). Όσοι δεν συγκεντρώσουν τις απαραίτητες αποδείξεις θα έχουν 

προσαύξηση του φόρου κατά 22% (από 10%) επί της θετικής διαφοράς των αποδείξεων που 

προσκόµισαν και αυτών που απαιτούνται. 

 Σηµειώνεται επίσης, ότι στις αποδείξεις θα υπολογίζονται από το 2013 και οι αποδείξεις 

διδάκτρων φροντιστηρίων ξένων γλωσσών κ.λπ., καθώς και οι αποδείξεις από το εξωτερικό. 

7. Καταργείται το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ ή 9.000 ευρώ (για τους νέους και τους 

συνταξιούχους). 

8. Καταργούνται τα αφορολόγητα όρια (πρόσθετα) για τα τέκνα του φορολογούµενου (2.000€ 

για το πρώτο τέκνο, 4.000€ για το δεύτερο τέκνο, 7.000€ για το τρίτο τέκνο κ.λπ.) και 

αντικαθίσταται µε χορηγούµενα ειδικά επιδόµατα (στήριξη τέκνων), µε βάση εισοδηµατικά 

κριτήρια. 

9. Καταργούνται για όλα τα φυσικά πρόσωπα οι φοροαπαλλαγές για τόκους στεγαστικών 

δανείων πρώτης κατοικίας, ενοίκια, δίδακτρα φροντιστηρίων, ασφάλιστρα, κ.λπ. ∆ιατηρείται 

ωστόσο, η έκπτωση 10% από τον φόρο και µόνο για τους µισθωτούς κα συνταξιούχους για τις 

δαπάνες των εξόδων ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης, εφόσον τα έξοδα αυτά υπερβαίνουν 

το 5% του φορολογούµενου εισοδήµατος και µέχρι 3.000€ των εξόδων διατροφής, δωρεών προς το 

∆ηµόσιο κ.λπ., δωρεών προς κοινωφελή ιδρύµατα και χορηγίες. 

10. Προβλέπεται µείωση από τον φόρο 200€ για τον φορολογούµενο και τα πρόσωπα που 

συνοικούν και τον βαρύνουν, εφόσον είναι ανάπηροι, θύµατα πολέµου, θύµατα εθνικής αντίστασης, 

κ.λπ. 

11. Καταργείται η µείωση φόρου των 60€ για κάθε τέκνο µισθωτού που εργάζεται για 

τουλάχιστον 9 µήνες σε παραµεθόριες περιοχές. 

12. Αυξάνεται η φορολογία για τους αξιωµατικούς και το κατώτερο πλήρωµα του εµπορικού 

ναυτικού. Συγκεκριµένα, προβλέπεται αναλογικός συντελεστής 15% (από 6%) για τους 

αξιωµατικούς, και 10% (από 3%) για το κατώτερο πλήρωµα. 
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13. Θεωρείται εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες και το εισόδηµα από ατοµική επιχείρηση 

παροχής υπηρεσιών ή από ελευθέριο επάγγελµα, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες δύο 

προϋποθέσεις: 

• Έχουν έγγραφη σύµβαση µε τα φυσικά πρόσωπα ή και νοµικά πρόσωπα, τα οποία 

λαµβάνουν τις υπηρεσίες τους. 

• Τα φυσικά ή και νοµικά πρόσωπα, τα οποία λαµβάνουν τις υπηρεσίες δεν υπερβαίνουν τα 3 

ή εφόσον υπερβαίνουν τον αριθµό αυτό, ποσοστό 75% των ακαθαρίστων εσόδων να 

προέρχονται από 1 από τα πρόσωπα αυτά (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα). 

14. Καταργείται η ελάχιστη ετήσια αντικειµενική δαπάνη (3.000€ για άγαµους και 5.000€ για 

έγγαµους) για τους φορολογούµενους που δεν έχουν πραγµατικό ή τεκµαρτό εισόδηµα. 

 Οι παραπάνω τροποποιήσεις προέρχονται από το άρθρο 1 του ν.4110/201382 «Κλίµακες 

φορολογίας – Εκπτώσεις δαπανών – Αντικειµενικές δαπάνες διαβίωσης» και ισχύουν από το 

οικονοµικό έτος 2014 (χρήση 2013) και µετά. 

 

15. Αυξάνεται ο συντελεστής φορολόγησης των τόκων καταθέσεων, από πράξεις REPOS κ.λπ. 

στο 15% (από 10%), για τόκους που καταβάλλονται ή πιστώνονται από την 1.1.2013 και µετά. 

Επίσης, σε 15% ορίζεται και ο συντελεστής φορολόγησης επί των τόκων που προκύπτουν από 

τίτλους από την 1.1.2013 και µετά, ακόµα και αν προέρχονται από τίτλους που έχουν ανανεωθεί. 

16. Ρυθµίζεται και νοµοθετικά η διαδικασία απόδοσης του οφειλόµενου φόρου από τόκους 

καταθέσεων που αποκτά φυσικό πρόσωπο κάτοικος Ελλάδας στην αλλοδαπή. Αποδίδεται στην 

∆.Ο.Υ. µέχρι την 31.1 του επόµενου από την καταβολή ή πίστωση έτους, όταν οι τόκοι παραµένουν 

στην αλλοδαπή και δεν γίνεται παρακράτηση φόρου. Επίσης, προβλέπεται η έκπτωση του φόρου 

που έχει παρακρατηθεί σε κράτος µε το οποίο η Ελλάδα έχει θέσει σε ισχύ Σ.Α.∆.Φ. για το εισόδηµα 

που προέκυψε σε αυτό και µέχρι του ποσού που αναλογεί για το εισόδηµα αυτό στην Ελλάδα. 

17. Καταργείται η εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης για τις ηµεδαπές και αλλοδαπές 

τραπεζικές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις για τα εισοδήµατά τους από τόκους καταθέσεων από 

πράξεις REPOS κ.λπ., οι οποίες φορολογούνται πλέον µε τις γενικές διατάξεις συµψηφιζόµενου του 

φόρου που έχει παρακρατηθεί στα εισοδήµατα αυτά. (Ισχύει από το οικονοµικό έτος 2014 (χρήση 

2013 και µετά)).83 

                                                           
82 ∆ικτυακή πύλη “TAXnews” (2013), «Νόµος υπ.αριθ. 4110 ΦΕΚ 17Α 23.1.2013 Ρυθµίσεις στη φορολογία 
εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις», 
http://www.taxnews.info/news/nomos-4110-2013/  
83 Γραβιάς, Κ. (2013), «Χρηστικός οδηγός µε τις αλλαγές που έγιναν στον ν.2238/1994 «Κύρωση του Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήµατος», µετά την ψήφιση του ν.4110/2013», 
http://www.taxheaven.gr/pagesdata/4110_2013_ebook/ebook_4110_2013.pdf  
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18. Μειώνεται ο συντελεστής παρακράτησης για τους τόκους που καταβάλλονται από φυσικά 

πρόσωπα στην αλλοδαπή στο 20% (από 40%) όταν ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο, και στο 

33% (από 40%) όταν ο δικαιούχος είναι νοµικό πρόσωπο. (Ισχύει για τόκους ή εισοδήµατα που 

καταβάλλονται ή πιστώνονται από 1.1.2013 και µετά).  

19. Αυξάνεται ο συντελεστής φορολόγησης σε 20% (από 5%) για την µεταβίβαση µη 

εισηγµένων σε Χρηµατιστήριο µετοχών ανώνυµης εταιρίας. Σηµειώνεται ότι: 

• Ο συντελεστής 20% επιβάλλεται όχι στην πραγµατική αξία πώληση που επιβαλλόταν µέχρι 

σήµερα, αλλά στην υπεραξία (κατώτατη πραγµατική αξία των µετοχών – κόστος 

απόκτησης). 

• Για τον δικαιούχο φυσικό πρόσωπο και για τις Ο.Ε., Ε.Ε., κ.λπ. εξαντλείται η φορολογική 

υποχρέωση (φορολογούνται αυτοτελώς), ενώ για τα νοµικά πρόσωπα (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. 

κ.λπ.) το εισόδηµα αυτό φορολογείται µε τις γενικές διατάξεις, όπου από τον αναλογούντα 

φόρο εκπίπτει ο φόρος 20% που καταβλήθηκε. (Ισχύει για τα κέρδη από πωλήσεις µετοχών, 

οι οποίες αποκτώνται από την 1.7.2013 και µετά). 

20. Θεωρείται ως εισόδηµα από κινητές αξίες, αυτό που προκύπτει από αποδόσεις συµβάσεως ή 

πράξεως παραγώγων όταν οι δικαιούχοι είναι νοµικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από την κατηγορία των 

βιβλίων που τηρούν, µε τις εξαιρέσεις που ορίζονται στην περίπτωση αυτή (εταιρίες επενδύσεων 

χαρτοφυλακίου, ή ΟΣΕΚΑ (Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυµες 

εταιρίες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων) ή πιστωτικό ή χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα). (Ισχύει από 

το οικονοµικό έτος 2014 (χρήση 2013) και µετά). 

21. Επιβάλλεται φόρος µε συντελεστή 20% στα κέρδη που αποκτούν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 

από πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α., οι οποίες αποκτώνται από 1.7.2013 και µετά. 

Σηµειώνεται ότι: 

• Για τον υπολογισµό του κέρδους λαµβάνεται η πραγµατική τιµή πώλησης των µετοχών στο 

Χ.Α. µειωµένη µε το κόστος απόκτησης (µέση τιµή απόκτησης αυτών). 

• Αν δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο ή νοµικό πρόσωπο ηµεδαπό ή αλλοδαπό µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και για τα κάθε είδους ιδρύµατα 

εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση (φορολογείται αυτοτελώς) αντί της φορολόγησης 

βάσει των γενικών διατάξεων. 

• Αν δικαιούχος είναι νοµικό πρόσωπο, το εισόδηµα αυτό φορολογείται µε τις γενικές 

διατάξεις και από τον αναλογούντα φόρο εκπίπτει ο φόρος 20% που καταβλήθηκε. 

• Ο φόρος βαρύνει των πωλητή των µετοχών που αποδίδεται εφάπαξ µε δήλωση στο ∆ηµόσιο 

από την Ε.Χ.Α.Ε. (Ελληνικό Χρηµατιστήριο) µέχρι το τέλος του πρώτου δεκαπενθηµέρου 
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µετά το κλείσιµο κάθε ηµερολογιακού διµήνου για τις πωλήσεις µετοχών που ενεργήθηκαν 

µέσα σε κάθε δίµηνο. 

 Οι παραπάνω αλλαγές προβλέπονται από το άρθρο 2 «εισόδηµα από κινητές αξίες και 

µεταβιβάσεις µετοχών» του ν.4110/201384. 

 

22. Παρατείνεται για ένα έτος ο ειδικός τρόπος αυτοτελούς φορολόγησης µε υψηλούς 

συντελεστές που προβλέπεται για τις παροχές σε χρήµα (bonus) προς τα στελέχη των πιστωτικών 

ιδρυµάτων, εφόσον οι πρόσθετες αυτές αµοιβές υπερβαίνουν τα οριζόµενα ποσά. 

23. Αυξάνεται στο 20% (από 15%) ο συντελεστής παρακράτησης φόρου από συµβάσεις ή 

πράξεις παραγώγων. Με την παρακράτηση του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση 

των φυσικών προσώπων, Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ., καθώς και των νοµικών προσώπων µη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, ενώ για τα εισοδήµατα που αποκτούν οι Α.Ε., Ε.Π.Ε., αυτά φορολογούνται µε τις 

γενικές διατάξεις συµψηφιζοµένου του φόρου 20% που έχει παρακρατηθεί. 

24. Αυξάνεται στο 40% (από 35%) ο συντελεστής παρακράτησης φόρου για τις αµοιβές µελών 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και τόκους από ιδρυτικούς τίτλους και προνοµιούχες µετοχές, που είτε 

εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των ηµεδαπών Α.Ε., είτε χαρακτηρίζονται ως εισόδηµα από 

κινητές αξίες. Αυξάνεται επίσης, αναλόγως ο συντελεστής παρακράτησης φόρου για τις αµοιβές 

µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που χαρακτηρίζονται ως εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις µε 

τον ανωτέρω συντελεστή (40% αντί 25% που ίσχυε) φορολογούνται πλέον και οι αµοιβές και τα 

ποσοστά κερδών που διανέµονται από τα κέρδη των ηµεδαπών Α.Ε. σε µέλη του ∆.Σ. ή στο 

εργατοϋπαλληλικό προσωπικό υπό οποιαδήποτε µορφή (bonus). (Ισχύει από το οικονοµικό έτος 

2014 (χρήση 2013) και µετά). 

25. Καθιερώνεται για πρώτη φορά η υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης από φυσικό 

πρόσωπο, εφόσον έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, ανεξάρτητα από το αν υπόκειται ή 

µη σε φόρο (από εισόδηµα µεγαλύτερο των 3.000 ευρώ που ίσχυε). Επίσης, καθιερώνεται πάγια από 

1/2 έως 30/6 του οικείου οικονοµικού έτους, το διάστηµα για την υποβολής της δήλωσης 

ηλεκτρονικά. (Ισχύει από το οικονοµικό έτος 2013 (χρήση 2012)).  

26. Καθίσταται υποχρεωτική η αναγραφή στη φορολογική δήλωση όλων των εισοδηµάτων του 

υπόχρεου, ανεξάρτητα αν φορολογούνται ή απαλλάσσονται της φορολογίας ή φορολογούνται κατά 

ειδικό τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης ή αν καταβάλλονται ελεύθερα φόρου. Για 
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τα αυτοτελώς ή µε ειδικό τρόπο φορολογούµενα εισοδήµατα αναγράφεται και ο παρακρατηθείς ή 

αποδοθείς φόρος. (Ισχύει από το οικονοµικό έτος 2013 (χρήση 2012)). 

27. Καταργείται η διάταξη που προβλέπει τη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος καταναλωτή, 

στην περίπτωση που δεν καταβάλλει το Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε.). Παράλληλα, 

παρέχεται η δυνατότητα στον κύριο ή επικαρπωτή του ακινήτου να ζητήσει µε αίτησή του προς την 

αρµόδια ∆.Ο.Υ. την αποκοπή του τέλους από τον λογαριασµό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος. 

 Η παραπάνω διάταξη προβλέπεται από το άρθρο 19 «Τροποποίηση διατάξεων του 

ν.4021/2011 και του ν.3427/2005» του ν.4110/201385. 

 

28. Παρατείνεται µέχρι και 31/12/2013 (από 31/12/2012) η προθεσµία για την αντικατάσταση 

(απόσυρση) αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας µε καινούρια επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης 

µέχρι 2.000 κ.εκ.  και µε τα υφιστάµενα κίνητρα (απαλλαγή από το τέλος ταξινόµησης κ.λπ.). 

 Η παραπάνω διάταξη προβλέπεται από το άρθρο 20 «Συµπλήρωση διατάξεων για το τέλος 

ταξινόµησης» του ν.4110/2013. 

 

29. Επανακαθορίζεται ο τρόπος υπολογισµού του φόρου πολυτελείας των µεταχειρισµένων 

επιβατικών αυτοκινήτων της δασµολογικής κλάσης 8703 της συνδυασµένης ονοµατολογίας, καθώς 

και των αυτοκινήτων τύπου jeep της δασµολογικής κλάσης 8704. 

 Η παραπάνω διάταξη προβλέπεται από το άρθρο 21 «Φόρος πολυτελείας µεταχειρισµένων 

αυτοκινήτων» του ν.4110/2013. 

 

30. Καταργείται η διαδικασία της περαίωσης που προβλεπόταν. Έτσι, τα εκκαθαριστικά 

σηµειώµατα που έχουν εκδοθεί και έχουν κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόµενους φορολογούµενους 

περαιώνονται εντός των προβλεπόµενων από τις καταργούµενες διατάξεις προθεσµιών. 

 

31. Τέλος, µειώνεται στις 5.000€ (από 10.000€) το όριο απαλλαγής από την τήρηση βιβλίων και 

έκδοση αποδείξεων λιανικής των ακαθαρίστων εσόδων για τον υπόχρεο, φυσικό πρόσωπο. Επίσης, 

επεκτείνεται η εξαίρεση από την απαλλαγή αυτή (εκτός από ελεύθερους επαγγελµατίες, κ.λπ.) και 

για τους επιτηδευµατίες που παρέχουν υπηρεσίες από επαγγελµατική εγκατάσταση ή παρέχουν 

υπηρεσίες επισκευής ή συντήρησης τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων επιτηδευµατιών ή µη. (Ισχύει 

από 1/1/2013). 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

  

 Η φορολογία είναι η επιβολή υποχρεωτικών φόρων υπέρ του κράτους. Τα κρατικά έσοδα, 

µέσω των υποχρεωτικών φόρων των φυσικών προσώπων (πολιτών) και των νοµικών προσώπων, 

αποτελούν στη σύγχρονη οικονοµία τη σηµαντικότερη πηγή των δηµοσίων εσόδων. Ο 

αντικειµενικός σκοπός της φορολογίας είναι τριπλός. Αφενός µεν η χρηµατοδότηση των κρατικών 

δαπανών, αφετέρου η ενίσχυση ή σταθεροποίηση της οικονοµικής ανάπτυξης, που αφορά την 

οικονοµία γενικότερα, και τέλος η ανακατανοµή του πλούτου, που αφορά την κοινωνική άµβλυνση 

των ανισοτήτων. 

 Η εισοδηµατική πολιτική (το κόστος εκτέλεσης του κυβερνητικού έργου) στηρίζεται 

ακριβώς στους πόρους που αποκοµίζει το κράτος µε την φορολογική πολιτική που αποφασίζει να 

εφαρµόσει. Οι υποχρεωτικές εισφορές ονοµάζονται συνήθως φόροι. 

 Οι φόροι έχουν την ιδιότητα να αποτελούν αναγκαστικό µέσο κατάθεσης πόρων από τον 

ιδιωτικό στον δηµόσιο τοµέα. Αποτελούν, ωστόσο, και µονοµερές µέσο, δηλαδή συνεπάγονται µόνο 

παροχή από τους ιδιωτικούς φορείς προς τους δηµόσιους φορείς, χωρίς αντίστοιχα ειδική 

αντιπαροχή των τελευταίων προς τους πρώτους. 

 Ωστόσο, η σηµαντικότερη διάκριση των φόρων είναι σε άµεση και έµµεση φορολόγηση. Η 

άµεση φορολόγηση είναι η καταβολή των εισφορών άµεσα από τους πολίτες προς το κράτος. Είναι ο 

πιο καθιερωµένος τρόπος φορολόγησης των φυσικών προσώπων και νοµικών προσώπων. Η άµεση 

φορολόγηση είναι, συνήθως, αξιοκρατική, καθώς µπορεί να γίνει διάκριση των προσώπων σε 

εισοδηµατικές τάξεις και να καθοριστεί ανάλογα το ύψος του φορολογικού βάρους. Απ’ την άλλη, η 

έµµεση φορολόγηση στηρίζεται στην άντληση εσόδων, σε περιπτώσεις που δεν είναι αυτό εφικτό ή 

εύκολο µέσω των κλιµακίων της άµεσης φορολόγησης. Παραδείγµατα έµµεσης φορολόγησης είναι, 

ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας, τα τέλη χαρτοσήµου, και άλλα. 

 Για το οικονοµικό έτος 2012 (χρήση 2011), η επιβολή της φορολογίας εισοδήµατος φυσικών 

προσώπων προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.2238/1994, µετά τις τροποποιήσεις που έχει υποστεί 

τα τελευταία χρόνια, λόγω της οικονοµικής ύφεσης της Ελλάδας. Σύµφωνα µε τον Ν.2238/1994, το 

εισόδηµα του φορολογούµενου που υπόκειται σε φόρο (φορολογητέο εισόδηµα) είναι αυτό που 

προέρχεται από κάθε πηγή µετά την αφαίρεση των δαπανών που έγιναν για την απόκτησή του. Τα 

εισοδήµατα διακρίνονται σε: α) εισόδηµα από ακίνητα, β) εισόδηµα από κινητές αξίες, γ) εισόδηµα 

από εµπορικές επιχειρήσεις, δ) εισόδηµα από γεωργικές επιχειρήσεις, ε) εισόδηµα από µισθωτές 

υπηρεσίες, και στ) εισόδηµα από ελευθέρια επαγγέλµατα και από κάθε άλλη πηγή, που δεν 

εµπεριέχεται στις προαναφερόµενες. 
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 Επίσης, το εισόδηµα του φορολογούµενου διακρίνεται σε δύο είδη, το πραγµατικό εισόδηµα 

και το τεκµαρτό. Πραγµατικό είναι το εισόδηµα που πραγµατικά απέκτησε ο φορολογούµενος, κατά 

την περίοδο για την οποία υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης και προσδιορίζεται βάσει πραγµατικών 

στοιχείων, όπως οι βεβαιώσεις αποδοχών, το εισόδηµα που προκύπτει από τα βιβλία της επιχείρησης 

που εκµεταλλεύεται, οι τόκοι καταθέσεων, η πρόσοδος από ενοίκια ακινήτων και κάθε άλλο 

εισόδηµα, το οποίο προκύπτει από πραγµατικά στοιχεία. Σε αντίθεση µε το πραγµατικό εισόδηµα, το 

τεκµαρτό προκύπτει από υπολογισµούς που γίνονται βάσει άλλων δεδοµένων, όπως είναι οι 

πραγµατοποιηθείσες δαπάνες, η απόκτηση ενός περιουσιακού στοιχείου ή ακόµα και η κατοχή ενός 

περιουσιακού στοιχείου. 

 Τα τεκµήρια αποτελούν µια µεθοδολογία που αποβλέπει στην ανεύρεση του χρήµατος που 

διοχετεύεται στην παραοικονοµία. Αποτελούν ειδική µέθοδο προσδιορισµού του φορολογητέου 

εισοδήµατος, όταν ο τρόπος διαβίωσης του φορολογούµενου υποδηλώνει ότι τα εισοδήµατά του 

είναι µεγαλύτερα από εκείνα που ανέγραψε στη φορολογική του δήλωση, γεγονός που σηµαίνει ότι 

αποκτάται εισόδηµα από πηγή που δεν είναι εµφανής, από πηγή που αποκρύπτεται. 

 Βάσει της κατηγορίας που αντιπροσωπεύουν, τα τεκµήρια διακρίνονται στα τεκµήρια 

δαπανών διαβίωσης και στα τεκµήρια δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (πόθεν έσχες). 

Τα τεκµήρια δαπανών διαβίωσης συνίστανται στην κατοχή κάποιου περιουσιακού στοιχείου και 

εφαρµόζονται όσο διαρκεί η κατοχή του περιουσιακού στοιχείου. Τέτοιου είδους τεκµήρια, είναι η 

κατοχή επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής ή µικτής χρήσης, µοτοσυκλέτας, σκάφους αναψυχής, 

ελικοπτέρου, αεροσκάφους, δεξαµενής κολύµβησης (πισίνας), η χρήση δευτερεύουσας κατοικίας 

και η διατήρηση οικιακού προσωπικού και πληρώµατος σκαφών αναψυχής, κ.λπ. Συγκεκριµένα, 

αυτού του είδους τα τεκµήρια σηµαίνουν, ότι η κατοχή των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων 

συνεπάγεται και την πραγµατοποίηση ορισµένης δαπάνης, τόσο για την συντήρηση του 

περιουσιακού στοιχείου, όσο και για οικογενειακά έξοδα. Τα τεκµήρια δαπανών απόκτησης 

περιουσιακών στοιχείων συνίστανται στην πραγµατοποίηση µιας περιστασιακής πράξης, κατά την 

περίοδο για την οποία υπάρχει η υποχρέωση υποβολής δήλωσης, όπως είναι το ποσό που 

δαπανήθηκε για την αγορά ενός αυτοκινήτου, ενός ακινήτου, µιας επιχείρησης, το ποσό που 

πληρώθηκε σε µία πιστωτική κάρτα, η πληρωµή των δόσεων ενός δανείου, κ.λπ. 

 Ωστόσο, εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης της Ελλάδας από τα τέλη του 2008, και 

προσπαθώντας η κυβέρνηση της χώρας να αυξήσει τα έσοδα της µε σκοπό την αποπληρωµή του 

χρέους, κοινοποιήθηκε ο νέος κώδικας φορολογίας εισοδήµατος φυσικών και νοµικός προσώπων µε 

τον ν.4110/2013, αντικαθιστώντας τον προϊσχύοντα ν.2238/1994. Οι διατάξεις του νέου νόµου 

έχουν εφαρµογή για το οικονοµικό έτος 2014 (χρήση 2013), κατά περίπτωση. Ενδεικτικά, ορισµένες 



ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΝΕΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ) 

2013 

 

∆ΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 106 

 

από τις τροποποιήσεις που επέφερε αυτός ο νόµος στην φορολογία εισοδήµατος, συνοψίζονται ως 

εξής: 

 Αρχικά, καθιερώνεται νέα κλίµακα από µισθωτή εργασία µε τρία µόνο κλιµάκια, από οχτώ 

που ήταν. Για το πρώτο κλιµάκιο µέχρι 25.000 ευρώ εισόδηµα προβλέπεται συντελεστής 22%. Για 

το δεύτερο κλιµάκιο και για τις επόµενες 17.000 ευρώ εισόδηµα (από 25.001 µέχρι 42.000 ευρώ) 

προβλέπεται συντελεστής 32%. Τέλος, για το τρίτο κλιµάκιο και για πάνω από 42.000 ευρώ (από 

100.000 ευρώ σήµερα) προβλέπεται συντελεστής 42%. 

 Καταργείται, επίσης, το αφορολόγητο των 5.000 ή 9.000 ευρώ (για νέους και 

συνταξιούχους), καθώς και τα αφορολόγητα όρια για τα τέκνα που βαρύνουν τον φορολογούµενο. 

 Καταργούνται για όλα τα φυσικά πρόσωπα οι φοροαπαλλαγές που απολάµβαναν, από τόκους 

στεγαστικών δανείων για πρώτη κατοικία, ενοίκια, δίδακτρα φροντιστηρίων κ.λπ. 

 Το ποσό των αποδείξεων που απαιτείται πλέον να προσκοµίζουν οι φορολογούµενοι 

καθορίζεται σε ποσοστό 25% µέχρι 42.000 ευρώ του δηλούµενου και ατοµικού εισοδήµατός τους. 

 Γενικότερα, ο νέος κώδικας φορολογίας εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων 

(ν.4110/2013) έχει επιφέρει πολλές και σηµαντικές αλλαγές στον τρόπο υπολογισµού των φόρων 

του φορολογούµενου. Αυτή η νέα φορολογική µεταρρύθµιση έχει γίνει µε σκοπό, να αποτελέσει τον 

µοχλό για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας, να αποδώσει όσο γίνεται φορολογική δικαιοσύνη 

(να κατανείµει δίκαια τα φορολογικά βάρη), και να καταπολεµήσει την παραοικονοµία και το 

φαινόµενο της φοροδιαφυγής.  
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