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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ην Διιεληθφ Κξάηνο κε 

δξακαηηθέο επηπηψζεηο ζηελ Διιεληθή Οηθνλνκία θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν, είλαη ε θνξνδηαθπγή. Ζ θάζε εθάζηνηε θπβέξλεζε ζηελ 

πξνζπάζεηα ηεο λα  πεξηνξίζεη ηα δηαθπγφληα θέξδε απφ ηελ εθηεηακέλε 

θνξνδηαθπγή θαηά ηελ πεξίνδν ηεο κεγάιεο θξίζεο ζηελ Διιάδα, πξνέβε ζε 

ζεκαληηθέο θαη επψδπλεο θνξνινγηθέο κεηαξξπζκίζεηο, νη νπνίεο δελ έθεξαλ ην 

επηζπκεηφ απνηέιεζκα, θαζψο ιφγσ ησλ επψδπλσλ κέηξσλ πνπ εκπεξηείραλ νδήγεζε 

ηνπο θνξνινγνχκελνπο ζηελ απνθπγή δήισζεο ησλ πξαγκαηηθψλ ηνπο εηζνδεκάησλ 

θαη ζηελ έληαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θνξνδηαθπγήο. 

χκθσλα κε κειέηεο απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ε θνξνδηαθπγή θαη ν ζπληειεζηήο 

θφξνπ εηζνδήκαηνο έρνπλ κηα ζρέζε ζρήκαηνο U. Γειαδή, θαζψο απμάλεηαη ν 

θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο, ζα απμεζεί θαη ε πηζαλφηεηα θνξνδηαθπγήο. Δπίζεο, έρεη 

δηαπηζησζεί φηη εμ αηηίαο ηεο θνξνδηαθπγήο ε θαηαλνκή εηζνδήκαηνο γίλεηαη πην 

άληζε (θαηά 3-9%), ε θηψρεηα εθηελέζηεξε (θαηά 1-2%), ελψ ε απφθξπςε ηνπ 10% 

ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο εθηηκήζεθε φηη πξνθαιεί απψιεηα ίζε κε ην 35% ησλ 

εζφδσλ απφ ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο. 

Σα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα είλαη εκθαλέο θαη ζηελ παξνχζα εξγαζία βάζε ησλ 

απνθιίζεσλ πνπ εμάρζεθαλ απφ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2010 έσο ην θνξνινγηθφ έηνο 

2015, ζε ζρέζε κε ην νηθνλνκηθφ έηνο 2009 (έηνο βάζεο). Παξαηεξήζακε φηη γηα ηα 

πεξηζζφηεξα έηε, ελψ έρνπκε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θνξνινγνπκέλσλ, ην δεισζέλ 

εηζφδεκα έρεη κεησζεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ (απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη 

ηεο θνξνδηαθπγήο πξνθαλψο),  θαζψο επίζεο θαη ηα έζνδα απφ θφξνπο.  

χκθσλα επίζεο κε ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο 

ηνπ πιεζπζκνχ,  απφ ηελ εμαγσγή ηεο θακπχιεο Lorenz θαζψο θαη ηνπ ζπληειεζηή 

Gini γηα ην θνξνινγηθφ έηνο 2013 (έηνο κε ζεκαληηθέο κεηαβνιέο), παξαηεξνχκε φηη 

κε βάζε ην εηήζην πξν θφξσλ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, ν ζπληειεζηήο έρεη απμεζεί 

3,83%, ζε ζρέζε κε ην νηθνλνκηθφ έηνο 2009, πνπ ζεκαίλεη φηη έρεη απμεζεί ε 

εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα κεηαμχ ησλ λνηθνθπξηψλ. Δπίζεο, παξαηεξνχκε φηη έλα 

κεγάιν πνζνζηφ ησλ θνξνινγνπκέλσλ θαηέρεη έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ηνπ εηήζηνπ 

δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ηνπ πιεζπζκνχ.  
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πκπεξαζκαηηθά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε αθνινπζνχκελε θνξνινγηθή 

πνιηηηθή επέθεξε αχμεζε ηεο εηζνδεκαηηθήο αληζφηεηαο κεηαμχ ησλ λνηθνθπξηψλ 

ζηελ Διιάδα θαη κείσζε ησλ δεισζέλ εηζνδεκάησλ, κε αληίζηνηρε θπζηθά κείσζε 

ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ, θαζψο φπσο έρεη δηαπηζησζεί ε αχμεζε ηνπ θνξνινγηθνχ 

ζπληειεζηή κπνξεί λα κεηψζεη ηα δεισζέληα εηζνδήκαηα θαη λα ιεηηνπξγήζεη σο 

εληζρπηηθφο παξάγνληαο ηεο θνξνδηαθπγήο. 
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ABSTRACT 

 

One of the most important problems Greek State faces, with dramatic implications for 

the Greek economy and consequently for the society as a whole, is tax evasion. Each 

government, in its attempt to limit the profits lost by the widespread tax evasion 

during the Great Depression in Greece, carried out major and painful tax reforms, 

which did not produce the desired results due to the painful measures that involved, 

led taxpayers in avoiding the declaration of their real incomes and intensifying the tax 

evasion phenomenon. 

According to studies from international bibliography, tax evasion and income tax 

have a U-shaped relationship. That is, as the tax rate increases, the likelihood of tax 

evasion will increase. It has also been found that due to tax evasion, income 

distribution becomes more unequal (by 3-9%), poverty is more widespread (by 1-2%), 

while withholding 10% of total income estimated to cause a loss equal to 35% of 

revenue from income tax. 

The above conclusions are also apparent in the present work , based on the deviations 

exported from fiscal year 2010 to fiscal year 2015 in relation to fiscal year 2009 (base 

year). We have observed that for most years, as taxpayers increase, the declared 

income has been significantly reduced (as a result of the financial crisis and tax 

evasion obviously), as well as tax revenues. 

Also according to the data obtained on the distribution of the income of the 

population, the export of the Lorenz curve and the Gini coefficient for the tax year 

2013 (year with significant changes), we observe that based on the annual pre-tax 

family income, the rate has increased by 3.83% compared to 2009, which means that 

income inequality between households has increased. We also note that a large 

proportion of taxpayers own a very small percentage of the population's annual 

disposable income. 

In conclusion, we could say that the tax policy pursued has led to an increase in 

income inequality between households in Greece and a decrease in declared income, 

with a corresponding reduction in tax revenues, as it has been found that an increase 

in the tax rates can reduce the declared income and to act as a tax evasion enhancer. 

 

Keywords: Taxation, Economic Development, Tax Evasion, Economic Crisis, Tax 

Policy. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ν 
 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ 

 

1.1 Δηζαγωγή ζηελ Παγθόζκηα Οηθνλνκηθή Κξίζε ηνπ 21νπ αηώλα 

 

Ζ κεγαιχηεξε δηεζλήο χθεζε πνπ αληηκεηψπηζαλ νη ρψξεο ηεο παγθφζκηαο 

θνηλφηεηαο κεηά ην ηέινο ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη εμαθνινπζνχλ λα 

αληηκεησπίδνπλ κεξηθέο εμ απηψλ αθφκα, αλ θαη αξρηθά εθδειψζεθε ζηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο κε επίθεληξν ηηο ηξαπεδηθέο επηζθάιεηεο θαη εηδηθφηεξα ηελ αδπλακία 

εμππεξέηεζεο ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, δελ άξγεζε λα πάξεη ζε ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα δηαζηάζεηο επηδεκίαο. Ζ επέθηαζή ηεο ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν ήηαλ ηαρχηαηε, ελψ νη επηπηψζεηο ηεο ζην 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη ηηο επηρεηξήζεηο δξακαηηθέο. Ζ δηαθνξά ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο ηνπ 2008 ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελεο θξίζεηο, φπσο ηε  «Μαχξε Γεπηέξα» ηνπ 

1987 φπνπ ην ακεξηθαληθφ ρξεκαηηζηήξην ππέζηε ηε κεγαιχηεξε εκεξήζηα πηψζε 

ηεο ηζηνξίαο ηνπ ελ θαηξψ εηξήλεο ζηηο 19 Οθησβξίνπ ηνπ 1987, ηε «θνχζθα» ησλ 

κεηνρψλ πςειήο ηερλνινγίαο πνπ νδήγεζε ζην Κξαρ ηνπ 2001, ην επελδπηηθφ fund 

Long-Term Capital Market (LTCM) πνπ βξέζεθε ζε δεηλή ζέζε κεηά ηελ θξίζε πνπ 

μέζπαζε ζηελ Αζία, ηε Ρσζία θαη ηε Βξαδηιία ηε δηεηία 1997-1998 θαη γθξέκηζε ηελ 

νηθνλνκία ησλ ΖΠΑ, ηελ Ύθεζε πνπ έιαβε ρψξα ζηε Βξεηαλία θαη ζε ηκήκαηα ησλ 

ΖΠΑ ην 2008, ηελ Κξίζε ρξένπο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1980, είλαη, φηη δελ πεξηνξίζηεθε ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή, 

θνηλσληθή ηάμε θαη νηθνλνκηθφ ηνκέα. Αληηζέησο, κεηαηξάπεθε ξαγδαία ζε θξίζε 

ηνπ παγθφζκηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη κεηαθέξζεθε ζηελ πξαγκαηηθή 

νηθνλνκία κε ηαρχ ξπζκφ, κε απνηέιεζκα ηελ χθεζε θαη ηελ πηψζε ηεο 

απαζρφιεζεο. Πνηα είλαη φκσο ε έλλνηα ηνπ φξνπ Οηθνλνκηθή Κξίζε; 

ην άξζξν ηνπ ν Frederic S. Mishkin, κε ηίηιν «Anatomy of a Financial crisis», 

απνδίδεη γηα ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηνλ εμήο νξηζκφ: «Οηθνλνκηθή θξίζε είλαη κηα 

δηαηαξαρή ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο ζηηο νπνίεο νη ιαλζαζκέλεο επηινγέο θαη 

ηα πξνβιήκαηα νηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ απμάλνληαη κε απνηέιεζκα λα αδπλαηνχλ λα 

δηνρεηεχζνπλ ηα θεθάιαηά ηνπο ζε παξαγσγηθέο επελδχζεηο  θαη ζε απνδνηηθνχο 

ηνκείο. Μηα νηθνλνκηθή θξίζε κπνξεί λα νδεγήζεη κηα νηθνλνκία καθξηά απφ ηελ 

ηζνξξνπία θαη λα ζηξέςεη ζε κηα θαζνδηθή πνξεία ηνπο δείθηεο ηεο νηθνλνκηθήο 
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αλάπηπμεο. Οη νηθνλνκηθέο θξίζεηο κπνξεί λα έρνπλ δηάθνξεο επηπηψζεηο πέξα ηνπ 

ηξαπεδηθνχ παληθνχ»
1
.  

ην άξζξν ηνπ «H παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε θαη νη ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο», ν 

Γεψξγηνο Κνπθάξεο, (2010)
2
, δίλεη ηνλ εμήο νξηζκφ: «Οηθνλνκηθή θξίζε είλαη ην 

θαηλφκελν θαηά ην νπνίν κηα νηθνλνκία ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα δηαξθή θαη αηζζεηή 

κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Όηαλ ιέκε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα 

αλαθεξφκαζηε ζε φια ηα καθξννηθνλνκηθά κεγέζε ηεο νηθνλνκίαο, φπσο ε 

απαζρφιεζε, ην εζληθφ πξντφλ, νη ηηκέο, νη επελδχζεηο θ.ιπ. Ο βαζηθφηεξνο δείθηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη νη επελδχζεηο, νη νπνίεο, φηαλ απμνκεηψλνληαη, 

ζπκπαξαζχξνπλ καδί ηνπο θαη φια ηα ππφινηπα νηθνλνκηθά κεγέζε». 

Ζ νηθνλνκία δελ είλαη πνηέ ζηάζηκε. Όια ηα ζεκαληηθά κεγέζε ηεο, φπσο ην επίπεδν 

ηνπ εηζνδήκαηνο ηεο απαζρφιεζεο, ηεο αλεξγίαο, ησλ ηηκψλ, ησλ εμαγσγψλ, 

κεηαβάιινληαη δηαρξνληθά. Οη κεηαβνιέο απηέο νλνκάδνληαη νηθνλνκηθέο 

δηαθπκάλζεηο ή νηθνλνκηθνί θχθινη θαη παξνπζηάδνπλ κηα ζπζηεκαηηθή θπθιηθφηεηα 

(Ληαλφο, Παπαβαζηιείνπ, Υαηδεαλδξένπ, 2013)
3
.  

Έλαο νξηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θχθισλ δφζεθε απφ ηνπο νηθνλνκνιφγνπο Arthur 

Burns θαη Mitchell Wesley
4
, (1946),  ζην βηβιίν ηνπο «Measuring business Cycles» 

θαη είλαη ν εμήο: «Οηθνλνκηθφο-επηρεηξεκαηηθφο θχθινο είλαη ν ηχπνο ησλ 

δηαθπκάλζεσλ πνπ εληνπίδεηαη ζηε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ εζλψλ, 

θαη εθθξάδεηαη κέζα απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. Ο θχθινο απνηειείηαη 

απφ δηαζηνιέο πνπ ζπκβαίλνπλ πεξίπνπ ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή ζε πνιιέο 

νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη αθνινπζείηαη απφ παξφκνηεο γεληθέο ζπζηνιέο θαη 

πθέζεηο, πνπ νδεγνχλ ζηε θάζε ηεο αλφδνπ ηνπ επφκελνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. Απηή 

ε ζεηξά ησλ αιιαγψλ είλαη επαλαιακβαλφκελε αιιά φρη πεξηνδηθή. Ζ δηάξθεηα ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θχθινπ πνηθίιεη απφ πεξηζζφηεξν ηνπ ελφο ρξφλνπ, κέρξη δέθα ή δψδεθα 

ρξφληα, θαη δελ δηαηξείηαη ζε κηθξφηεξνπο θχθινπο κε παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά».  

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε απνηειεί ηε κία απφ ηηο δχν θάζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ 

δηαθπκάλζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηε θάζε ηεο θαζφδνπ ή ηεο χθεζεο θαηά ηελ νπνία 

παξαηεξείηαη έιιεηςε γηα επελδχζεηο, εθηεηακέλε αλεξγία θαη κείσζε ηεο δήηεζεο 

                                                           
1 Mishkin S Frederic, (1991), ‶Anatomy of a Financial Crisis″, NBER Working Paper No. 3934 

http://www.nber.org/papers/w3934 
2
 Γεψξγηνο Κνπθάξεο, (2010), «H παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε θαη νη ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο», 

Πεπιοδικό Χπήμα, Ηαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο, 2010 
3
 Ληαλφο Θ., Παπαβαζηιείνπ Α. θαη Υαηδεαλδξένπ Α, (2013), «Απσέρ Οικονομικήρ Θεωπίαρ», 

Δθδφζεηο ΗΣΤΔ Γηφθαληνο, ζει. 163-165. 
4
 Arthur Burns θαη Mitchell Wesley, (1946),  «Measuring business Cycles», Published by NBER 
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γηα θαηαλαισηηθά αγαζά. Ζ παξαγσγή θαη ηα εηζφδεκα βξίζθνληαη ζε πνιχ ρακειά 

επίπεδα, ελψ νη επηρεηξήζεηο έρνπλ αρξεζηκνπνίεηε παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα.  

Λφγσ ηνπ θιίκαηνο ηεο απαηζηνδνμίαο πνπ επηθξαηεί, ε χθεζε εληείλεηαη αθφκα 

πεξηζζφηεξν κε ηελ πηψζε ηεο δήηεζεο γηα επελδχζεηο, πξάγκα πνπ ζπκπαξαζχξεη 

ζε πησηηθή πνξεία φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο
5
.  

Δίλαη πιένλ γλσζηφ φηη ε θξίζε ηνπ 2008 ηαπηίδεηαη κε ηελ θαηάξξεπζε ηεο 

επελδπηηθήο ηξάπεδαο Lehman Brothers, ε νπνία ιεηηνχξγεζε επί 148 ρξφληα θαη 

θαηάθεξε λα επηβηψζεη απφ έλαλ εκθχιην πφιεκν, δχν παγθφζκηνπο πνιέκνπο, ην 

Κξαρ ηνπ 1929, θαζψο επίζεο θαη απφ φιεο ηηο ππφινηπεο θξίζεηο πνπ έπιεμαλ ηελ 

Wall Street. Παξφιν πνπ ε θξίζε ηνπ 2008 δελ μεθίλεζε απφ ηε Lehman, ε 

θαηάξξεπζή ηεο ζεκαηνδφηεζε κηα λέα πεξίνδν γηα νιφθιεξν ηνλ θφζκν, ε νπνία 

δηαθαηέρεηαη απφ γεληθεπκέλε αλαζθάιεηα θαη ηνλ αλάγθαζε λα απνδερζεί φηη ε 

κεηαπνιεκηθή επνρή είρε ηειεηψζεη. Με ηελ θαηάξξεπζε ηεο Lehman, θαηέξξεπζε 

ζπγρξφλσο θαη ε αθιφλεηε πίζηε ζηε ζνθία ησλ αγνξψλ θαη ζηελ αλίθεηε ηζρχ ηεο 

Wall Street, ελψ γηα πξψηε θνξά κεηά ην 1929 πξνλνκηνχρνη θαη κε θνβήζεθαλ ην 

ίδην. Οη επηπηψζεηο ήηαλ δπζκελείο γηα φιεο ηηο νηθνλνκίεο ηνπ πιαλήηε. Πάλσ απφ 

50 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη έκεηλαλ άλεξγνη ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο, ηνπιάρηζηνλ 10 

εθαηνκκχξηα Ακεξηθαλνί, Βξεηαλνί θαη Ηξιαλδνί ππέζηεζαλ ην πιήγκα ηεο 

θαηάζρεζεο ηνπ ζπηηηνχ ηνπο, ελψ ζηνλ «αλαπηπζζφκελν Νφην» θαη ζηελ Αλαηνιηθή 

Αζία, ζην ζχλνιν ησλ αλζξψπσλ πνπ βξίζθνληαλ θάησ απφ ηα φξηα ηεο θηψρεηαο 

πξνζηέζεθαλ πάλσ απφ 500 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη αθφκα. 

Σν 2009 γηα πξψηε θνξά ζηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν ε παγθφζκηα νηθνλνκία 

θαηέγξαςε αξλεηηθφ ξπζκφ αλάπηπμεο, θαζψο νη πεξηζζφηεξεο πξνεγκέλεο 

νηθνλνκίεο εηζήιζαλ ζε βαζηά χθεζε, ελψ ζηηο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο ζεκεηψζεθε  

ζεκαληηθή επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ αλφδνπ ηνπ ΑΔΠ. Όιεο νη ρψξεο ηεο δψλεο ηνπ 

επξψ θαηέγξαςαλ αξλεηηθνχο ξπζκνχο κεηαβνιήο ηνπ ΑΔΠ, ελψ ιφγσ ηεο ξαγδαίαο 

πηψζεο ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ (θαηά 10,7%), ηε κεγαιχηεξε χθεζε παξνπζίαζαλ 

νη πεξηζζφηεξν αλνηθηέο νηθνλνκίεο ην έηνο εθείλν. Βέβαηα, νη πεξηζζφηεξεο εμ απηψλ 

ήηαλ θαη νη πξψηεο πνπ επλνήζεθαλ απφ ηελ αλάθακςε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη 

ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010. 

Μεγάιν ήηαλ ην πιήγκα γηα ηηο ρψξεο κε ζνβαξέο εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο 

καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο θαη δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο, θαζψο δελ δηέζεηαλ ηελ 

                                                           
5
 Γξέιιηαο Δπάγγεινο, (2017), «Ζ ζεσξία ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ», Powerpolitics, Published in 

Δπξψπε, https://powerpolitics.eu/ε-ζεσξία-ηνπ-νηθνλνκηθνχ-θχθινπ/ 
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απαηηνχκελε αληνρή θαη επειημία γηα λα αληαπεμέιζνπλ θαη λα αληηκεησπίζνπλ κε ηηο 

δηθέο ηνπο δπλάκεηο ηηο επηπηψζεηο ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο 

θαη λα επσθειεζνχλ απφ ηελ αλάθακςε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο θαη ηνπ δηεζλνχο 

εκπνξίνπ πνπ αθνινχζεζε κεηά ηε κεγάιε χθεζε ηνπ 2009. 

αλ απνηέιεζκα, νη ρψξεο κε πγηή βαζηθά νηθνλνκηθά δεδνκέλα θαηάθεξαλ ζρεηηθά 

ζχληνκα λα βξεζνχλ εθ λένπ ζε ηξνρηά αλάπηπμεο, ελψ νη ρψξεο κε κεγάιεο 

καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο θαη δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο δπζθνιεχηεθαλ 

ζεκαληηθά λα αληηκεησπίζνπλ ηελ θξίζε θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ρξεηάζηεθαλ 

εμσηεξηθή νηθνλνκηθή βνήζεηα. Γηαθνξέο ππήξμαλ θαη ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο, 

θαζψο νη πην επέιηθηεο νηθνλνκίεο κε πγηή βαζηθά νηθνλνκηθά δεδνκέλα θαηάθεξαλ 

λα δηαηεξήζνπλ ρακειά πνζνζηά αλεξγίαο, ελψ ζηηο νηθνλνκίεο κε ζνβαξέο 

δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο ε αλεξγία εθηνμεχηεθε ζε πςειά επίπεδα. 

εκαληηθή ππήξμε φκσο θαη ε επηδείλσζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ, ιφγσ ηφζν 

ησλ κέηξσλ ηα νπνία ιήθζεθαλ απφ ηηο θπβεξλήζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα, ν νπνίνο επιήγε 

ζεκαληηθά απφ ηελ θξίζε, φζν θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ απηφκαησλ δεκνζηνλνκηθψλ 

ζηαζεξνπνηεηψλ. ηηο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο, ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα σο 

πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ απμήζεθε απφ 3,5% ην 2008 ζε 8,8% ην 2009, ππνρσξψληαο ζε 

5,9% ην 2012 (ζηηο ΖΠΑ απφ 6,5% ην 2008 απμήζεθε ζε 12,9% ην 2009, αιιά κεηά 

κεηψζεθε ζε 8,3% ην 2012, ελψ ζηε δψλε ηνπ επξψ απφ 2,1% ην 2008 απμήζεθε ζε 

6,4% ην 2009 θαη κεηά κεηψζεθε ζε 3,7% ην 2012). Αλάινγε ππήξμε θαη ε πνξεία 

ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο σο πνζνζηνχ ηνπ ΑΔΠ, ζηηο κελ ΖΠΑ απφ 73,3% ην 2008 ζε 

86,3% ην 2009 θαη 102,7% ην 2012, ζηε δε δψλε ηνπ επξψ απφ 70,3% ην 2008 ζε 

80,1% ην 2009 θαη 93,0% ην 2012. Πνηα είλαη φκσο ηα αίηηα πνπ νδήγεζαλ ζην 

μέζπαζκα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηνπ 2007-2008; 

 

1.2 Οη επηθξαηέζηεξεο «εξκελείεο» γηα ηα αίηηα ηεο θξίζεο 

 

Ζ πην δηαδεδνκέλε εξκελεία
6
 γηα ηα αίηηα ηεο θξίζεο ηνπ 2008 έρεη ηε βάζε ηεο ζηελ 

αγνξά θαηνηθηψλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ζηελ αδπλακία πνιιψλ δαλεηζηψλ λα 

απνπιεξψζνπλ ηα δάλεηά ηνπο. Χο αξρηθφ ζεκείν έλαξμεο ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί 

                                                           
6
 Γηάλεο Βαξνπθάθεο, Σάζνο Παηψθνο, Λεπηέξεο Σζεξθέδεο, Υξήζηνο Κνπηζνπέηξνο, (2011), 
«Οηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε ην 2011», Ινζηιηούηο Δπγαζίαρ ΓΣΔΔ, 

Παξαηεξεηήξην Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δμειίμεσλ https://www.inegsee.gr/wp-

content/uploads/2014/04/files/study-17.pdf 
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ε ιεγφκελε «απνξξχζκηζε»
7
 ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ άξρηζε ηε 

δεθαεηία ηνπ 1980 ζηε Μεγάιε Βξεηαλία θαη ζπλερίζηεθε θαη ζηε δεθαεηία ηνπ 1990 

(Mankiw and Taylor, 2010). Καηά ηελ πεξίνδν ηεο ζεηείαο ηεο θπβέξλεζεο Thatcher 

ζηε Μεγάιε Βξεηαλία, ππήξμε ξηδηθή αιιαγή ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηελ 

θαηάξγεζε κηα ζεηξάο απφ πεξηνξηζκνχο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ηξαπεδψλ. Μέζα 

ζηε δεθαεηία ηνπ 1990, νη πεξηνξηζκνί γίλνληαλ νινέλα ειαζηηθφηεξνη επηηξέπνληαο 

κεγάιε ειεπζεξία ζηε ιεηηνπξγία ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ελψ ν λφκνο 

Gramm-Leach-Blilay
8
 ηνπ 1999 (γλσζηφο θαη σο «ν λφκνο ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ 1999») θαηήξγεζε ηηο δηαθνξέο κεηαμχ 

εκπνξηθψλ θαη θηεκαηηθψλ ηξαπεδψλ, αζθαιηζηηθψλ θαη ρξεκαηηζηεξηαθψλ 

εηαηξηψλ. Σν θαηλνχξγην απηφ ζεζκηθφ πιαίζην είρε σο απνηέιεζκα ν δαλεηζκφο λα 

γίλεη επθνιφηεξνο γηα ηνπο δαλεηζηέο, ελψ ην θχκα αηζηνδνμίαο, πνπ επηθξαηνχζε ζην 

νηθνλνκηθφ θιίκα ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, ελζάξξπλε ηηο ηξάπεδεο λα 

πξνρσξήζνπλ ζηελ αλάιεςε πςειψλ θηλδχλσλ, δαλείδνληαο ζε επηζθαιείο πηζησηέο, 

ρσξίο λα επηδεηθλχεηαη ε αλάινγε ηξαπεδηθή εγθξάηεηα θαη ν έιεγρνο γηα ηνλ 

πηζησηηθφ θίλδπλν. ε κειέηε ησλ Mian & Soufi (2009)
9
, παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία 

ζχκθσλα κε ηα νπνία, ζε πεξηνρέο ησλ ΖΠΑ κε πςειφ δαλεηζκφ ησλ λνηθνθπξηψλ ζε 

ζρέζε κε ην εηζφδεκά ηνπο, νη ηηκέο ησλ αθηλήησλ απμήζεθαλ γξεγνξφηεξα, ελψ ζηε 

ζπλέρεηα έπεζαλ πεξηζζφηεξν. Δίλαη γεγνλφο φηη ε ζηεγαζηηθή πίζηε επηηαρχλζεθε 

πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηα ππφινηπα δάλεηα ζηηο ΖΠΑ. Ζ πηζησηηθή επέθηαζε ζηηο 

ΖΠΑ θαίλεηαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί: 

 

                                                           
7
 Με ηνλ φξν απνξξχζκηζε ελλννχκε ηελ αιιαγή ζην ζεζκηθφ πιαίζην ψζηε νη θαλφλεο θαη νη 

ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ θηεκαηηθψλ εηαηξηψλ είηε λα 

θαηαξγεζνχλ είηε λα γίλνπλ πην ειαζηηθνί. 
8
 Ο λφκνο Gramm-Leach-Bliley (GLBA), γλσζηφο επίζεο σο «λφκνο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ 1999», ςεθίζηεθε απφ ην Κνλγθξέζζν ζηηο 12 Ννεκβξίνπ 1999. 

Καηαξγήζεθε κέξνο ηνπ λφκνπ Glass-Steagall ηνπ 1933 (ν νπνίνο είρε επηβάιεη ηνλ ζαθή δηαρσξηζκφ 

ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ, απφ ηηο ηξάπεδεο επελδχζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί έλα λέν 1929), 

αθαηξψληαο έηζη ηα εκπφδηα ζηελ αγνξά κεηαμχ ησλ ηξαπεδηθψλ εηαηξηψλ, ησλ εηαηξηψλ θηλεηψλ 

αμηψλ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ πνπ απαγφξεπαλ ζε έλα ίδξπκα λα ελεξγεί σο νπνηνζδήπνηε 

ζπλδπαζκφο επελδπηηθήο ηξάπεδαο, εκπνξηθήο ηξάπεδαο θαη αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο. Ο ηξαπεδηθφο 

θιάδνο είρε επηδηψμεη ηελ θαηάξγεζε ηνπ λφκνπ 1933 Glass-Steagall απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980, αλ φρη 

θαη λσξίηεξα. Με ην δηκεξέο πέξαζκα ηνπ λφκνπ Gramm - Leach - Bliley, νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο, νη 

επελδπηηθέο ηξάπεδεο, νη εηαηξίεο αμηφγξαθσλ θαη νη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα 

παγησζνχλ. Δπηπιένλ, παξέιεηςε λα δψζεη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν 

ρξεκαηνπηζησηηθφ νξγαληζκφ ηελ εμνπζία λα ξπζκίδεη εηαηξίεο ραξηνθπιαθίνπ κεγάισλ επελδπηηθψλ 

ηξαπεδψλ. Ζ λνκνζεζία ππνγξάθεθε απφ ηνλ Πξφεδξν Bill Clinton. 
9
 Eurobank Research, (2009), «Ζ θξίζε ηνπ 2007-2009: ηα αίηηα, ε αληηκεηψπηζε θαη νη πξννπηηθέο», 

Οικονομία και Αγοπέρ, Σφκνο ΗV, Σεχρνο 8,  

https://www.eurobank.gr/Uploads/Reports/EconomyMarketsIV8.pdf 
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Γξάθεκα 1.1: Πηζηωηηθή επέθηαζε ζηηο ΖΠΑ 

 

.  

Πεγή: Federal Reserve (Δπεμεξγαζία απφ ηελ Eurobank Research, Οηθνλνκία θαη Αγνξέο, Σφκνο ΗV, 

Σεχρνο 8, Γεθέκβξηνο 2009) 

 

Οη ζπγθεθξηκέλνη επηζθαιείο πηζησηέο παξνπζηάδνπλ κεγάιν θίλδπλν θαη απαξηίδνπλ 

ηε ιεγφκελε δεπηεξεχνπζα αγνξά δαλείσλ κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγήζνπλ 

επθαηξία γηα ηηο ηξάπεδεο λα δαλείζνπλ κε κεγαιχηεξα επηηφθηα αιιά κε ηδηαίηεξα 

ειθπζηηθνχο φξνπο γηα ηα πξψηα ρξφληα απνπιεξσκήο ησλ δαλείσλ, θαζψο 

δηεπθφιπλαλ ηα λνηθνθπξηά κε ειθπζηηθά ρακειά επηηφθηα πνπ επηθξαηνχζαλ ζηηο 

ΖΠΑ θαη παγθνζκίσο απφ ηηο αξρέο ηεο 1
εο

 δεθαεηίαο ηνπ 2000, ηα νπνία φκσο 

αλαπξνζαξκφδνληαλ ζηε ζπλέρεηα. Ο δείθηεο ηηκψλ θαηνηθηψλ θαη ε πνξεία ησλ 

επηηνθίσλ ζηηο ΖΠΑ θαίλνληαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα. 

 

Γξάθεκα 1.2: ΖΠΑ: Γείθηεο ηηκώλ θαηνηθηώλ S&P/Case-Shille 

 

Πεγή: Bloomberg (Δπεμεξγαζία απφ Alpha Bank- Οηθνλνκηθφ Γειηίν, ηξηκεληαία έθδνζε, ηεχρνο 108, 

Φεβξνπάξηνο 2009) 
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Γξάθεκα 1.3: HΠΑ: Δπηηόθηα ζηεγαζηηθώλ δαλείωλ 30-εηνύο δηάξθεηα 

 

Πεγή: Bloomberg (Δπεμεξγαζία απφ Alpha Bank- Οηθνλνκηθφ Γειηίν, ηξηκεληαία έθδνζε, ηεχρνο 108, 

Φεβξνπάξηνο 2009) 

 

Οη ηξάπεδεο, ινηπφλ, ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ζηηο αξρέο ηεο πξνεγνχκελεο 

δεθαεηίαο αχμεζαλ κε γξήγνξνπο ξπζκνχο ηελ παξνρή δαλείσλ ζηε δεπηεξεχνπζα 

αγνξά θαηνηθηψλ, ελψ, κε ηηο επθνιίεο δαλεηζκνχ πνπ παξείραλ ζηελ αγνξά 

θαηνηθηψλ, νδήγεζαλ ζηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο θαη ηεο ηηκήο ηνπο. Δπηθξάηεζε νπφηε 

κηα ξαγδαία εμάπισζε ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ πςεινχ θηλδχλνπ, απφ 9% ησλ 

ζπλνιηθψλ ζηεγαζηηθψλ ην 2003 ζε 24% ην 2007, δειαδή κηα απίζηεπηε πηζησηηθή 

επέθηαζε ζε θαηεγνξίεο πηζησηψλ κε ρακειή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα πνπ ππφ 

θαλνληθέο ζπλζήθεο δελ ζα έπξεπε λα έρνπλ δαλεηνδνηεζεί. 

Ζ αληίζηξνθε κέηξεζε γηα ηελ εθδήισζε ηεο θξίζεο μεθίλεζε ην θαινθαίξη ηνπ 2006 

κε ηελ άλνδν ησλ επηηνθίσλ απφ ηελ FED, ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ησλ Ζλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ ην νπνίν αλήιζε ζην 5,25% (απφ 1% πνπ ήηαλ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2004). Ζ 

αχμεζε απηή ηνπ επηηνθίνπ ζπλέβαιε ζηελ αληηζηξνθή ηεο αλνδηθήο πνξείαο ησλ 

ηηκψλ ησλ αθηλήησλ απφ ηηο αξρέο ηνπ 2007 θαη έθαλε αδχλαηε ηελ πιεξσκή ησλ 

δφζεσλ ησλ επηζθαιψλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, θαζψο επίζεο θαη ησλ νκνιφγσλ πνπ 

ήηαλ θαιπκκέλα κε ηα δάλεηα απηά. Πνιιά δάλεηα άξρηζαλ λα εηζέξρνληαη ζηελ 

πεξίνδν ηνπ πςειφηεξνπ επηηνθίνπ κεηά ηελ πεξίνδν ηνπ επηηνθίνπ ρακειήο 

εθθηλήζεσο, κε ζπλέπεηα ηε δηφγθσζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δφζεσλ ησλ 

ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ πςεινχ θηλδχλνπ θαη ηε ζπλαθφινπζε απφηνκε αχμεζε ησλ 

θαηαζρέζεσλ θαηνηθηψλ ζηηο ΖΠΑ, νη νπνίεο θαίλνληαη ζην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί 

παξαθάησ. 
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Γξάθεκα 1.4: ΖΠΑ: Γειώζεηο ρξενθνπίαο (foreclosures) 

 

Πεγή: Bloomberg (Δπεμεξγαζία απφ Alpha Bank- Οηθνλνκηθφ Γειηίν, ηξηκεληαία έθδνζε, ηεχρνο 108, 

Φεβξνπάξηνο 2009) 

 

Ζ εμππεξέηεζε ησλ δαλείσλ δελ κπφξεζε λα θαιπθζεί απφ ηηο θαηαζρέζεηο ησλ 

θαηνηθηψλ θαζψο ε ηηκή ησλ αθηλήησλ είρε ήδε κεησζεί θαηά κεγάιν πνζνζηφ, γηαηί ε 

δήηεζε είρε θαηξαθπιήζεη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα. Δπαθφινπζν ηεο θαηάξξεπζεο 

ζηελ αγνξά ησλ αθηλήησλ ήηαλ νη ηξάπεδεο λα νδεγεζνχλ ζηε ρξενθνπία, κε 

ζπλέπεηα ηε κείσζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα θαη κε ηελ 

θξίζε λα πεξλά πιένλ θαη ζηελ «πξαγκαηηθή νηθνλνκία» κε δπζκελείο επηπηψζεηο ζην 

δηεζλέο εκπφξην, ζηελ απαζρφιεζε θαη ζηνλ ξπζκφ ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, 

θαζψο έπιεμε αξθεηνχο θιάδνπο ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηδηαίηεξα 

εθείλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγνξά αθηλήησλ. 

Σν 2007, νη ηξάπεδεο πξνβαίλνπλ ζηελ θαηάζρεζε ελφο εθαηνκκπξίνπ θαηνηθηψλ 

πεξίπνπ, ελψ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2008, έλα πνζνζηφ πεξίπνπ 10% ησλ ζηεγαζηηθψλ 

δαλείσλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο βξίζθνληαλ είηε ζε θαζπζηέξεζε πιεξσκήο, είηε 

ζε δηαδηθαζία πιεηζηεξηαζκνχ ιφγσ αδπλακίαο απνπιεξσκήο ηνπο. Σα ζηεγαζηηθά 

απηά δάλεηα ήηαλ ηηηινπνηεκέλα, θαζψο νη ηξάπεδεο ηα είραλ κεηαθέξεη απφ ηνπο 

ηζνινγηζκνχο ηνπο ζηνπο ηζνινγηζκνχο δηακεζνιαβεηηθψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

νξγαληζκψλ, κε ζπλέπεηα ν θίλδπλνο λα κεηαθεξζεί απφ ηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ 

ηξαπεδψλ ζην θνηλφ θαη ηνπο επελδπηέο, αθνχ πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο αγλννχζαλ ην 

χςνο ηνπ θηλδχλνπ θαη ππήξμαλ επηξξεπείο ζηηο ηφηε πςειέο απνδφζεηο. Ζ κεηαθνξά 

απηή ηνπ ξίζθνπ επέηξεπε ζηηο ηξάπεδεο λα δαλείδνπλ άθνβα ζε κε θεξέγγπνπο 

δαλεηνιήπηεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα απνθηνχλ ξεπζηφηεηα γηα επηπιένλ 

δαλεηνδνηήζεηο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα βξνπλ λένπο θαηαζέηεο. Ζ ηηηινπνίεζε 

δαλείσλ πήξε ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο, θαζψο ηα ζηειέρε  ησλ ηξαπεδψλ θαηάθεξλαλ κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν λα εκθαλίδνπλ βξαρππξφζεζκα θέξδε θαη λα εηζπξάηηνπλ ηεξάζηηα 



17 
 

ρξεκαηηθά πνζά κε ηε κνξθή Bonus. ηνλ παξαθάησ πίλαθα απεηθνλίδεηαη ε πνξεία 

ησλ ηηηινπνηήζεσλ απηψλ. 

 

Πίλαθαο 1.1: Ζ πνξεία ηωλ ηηηινπνηήζεωλ ηωλ ζηεγαζηηθώλ δαλείωλ ζηηο ΖΠΑ 

 

 

Πεγή: Securities Industry and Financial Markets Association, US Census Bureau, EFG, (Δπεμεξγαζία 

απφ ηελ Eurobank Research, Οηθνλνκία θαη Αγνξέο, Σφκνο ΗV, Σεχρνο 8, Γεθέκβξηνο 2009) 

 

Γηα λα θαιχςνπλ νη ελ ιφγσ νξγαληζκνί ηα δάλεηα, εμέδηδαλ εηαηξηθά νκφινγα , ελψ 

ζπγρξφλσο θαηάθεξαλ λα πείζνπλ θαη ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο λα δίλνπλ 

αδηθαηνιφγεηα πςεινχο βαζκνχο ζηα νκφινγα (ΑΑΑ, ΑΑ, θ.ιπ) ηα νπνία φκσο είραλ 

σο αληίθξηζκα ηα ηηηινπνηεκέλα δάλεηα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο.  

Όηαλ, φπσο ήηαλ αλακελφκελν, νη πεξηζζφηεξνη επελδπηέο ππνςηάζηεθαλ ηελ 

ππνηίκεζε ηεο αμίαο απηψλ ησλ εηαηξηθψλ νκνιφγσλ κε απνηέιεζκα λα αξρίζνπλ λα 

απαιιάζζνληαη καδηθά απ’ απηά ή αθφκα θαη λα ζηνηρεκαηίδνπλ πάλσ ηνπο. Όκσο, 

απηά ηα ηνμηθά παξάγσγα είραλ κεηαηξαπεί ζε ηνμηθφ ηδησηηθφ ρξήκα πνπ θηλνχζε ην 

δηεζλέο ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, κε απνηέιεζκα εληφο κεξηθψλ εκεξψλ, θαη θπξίσο κεηά 

ηελ θαηάξξεπζε ηεο Lehman Brothers ε νπνία είρε επελδχζεη ηεξάζηηα πνζά ζε απηά 

ηα ηνμηθά παξάγσγα, φιν απηφ ην ηδησηηθφ ρξήκα λα εμαλεκηζηεί. Γηα λα δηαζσζεί ην 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη λα κελ θαηαξξεχζνπλ νη ηξάπεδεο, νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη 

ε Δπξσπατθή Έλσζε απνθάζηζαλ λα αλαπιεξψζνπλ ην ηδησηηθφ ρξήκα πνπ 

δηέξξεπζε απφ ηηο ηξάπεδεο κε αμηφπηζην δεκφζην ρξήκα. Γηα λα ην πεηχρνπλ απηφ νη 

θπβεξλήζεηο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αλαγθάζηεθαλ 

λα κελ ην ηππψζνπλ, αιιά λα ην δαλεηζηνχλ απφ εθείλνπο πνπ είραλ ηηο 

απνηακηεχζεηο, δειαδή ηνπο Κηλέδνπο, ηνπο Ηάπσλεο, ηνπο Άξαβεο θαη ηνπο 

Γεξκαλνχο επελδπηέο (π.ρ. απφ αζθαιηζηηθά ηακεία αιιά θαη αξθεηνχο ηδηψηεο νη 

νπνίνη, κεηά ην «μεκπξφζηηαζκα» ησλ ηξαπεδψλ, απέθεπγαλ λα δαλείδνπλ ηξάπεδεο 
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θαη πξνηηκνχζαλ λα δαλείδνπλ θξάηε). Σν ζρέδην δηάζσζεο ησλ ηξαπεδψλ ζηηο ΖΠΑ 

θαη ηελ Δπξψπε απεηθνλίδεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα. 

 

Πίλαθαο 1.2: ρέδην δηάζωζεο ηωλ ηξαπεδώλ 

 

Πεγή: ∆ΝΣ, Κεληξηθέο Σξάπεδεο θαη Τπνπξγεία Οηθνλνκηθψλ (Δπεμεξγαζία απφ ηελ Eurobank 

Research, Οηθνλνκία θαη Αγνξέο, Σφκνο ΗV, Σεχρνο 8, Γεθέκβξηνο 2009) 

 

Μεηά ηε δηάζσζε ησλ ηξαπεδψλ απφ ην δεκφζην ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ζηελ 

Δπξψπε, νη ηξάπεδεο εμαθνινπζνχζαλ λα ιεηηνπξγνχλ θαηά ηνλ ίδην ηξφπν. Άξρηζαλ 

λα δαλείδνπλ ηα θξάηε κε ηηο κεγαιχηεξεο δαλεηαθέο αλάγθεο (φπσο ε Διιάδα) απφ 

ην δεκφζην ρξήκα πνπ πήξαλ απφ εθείλα, ελψ άξρηζαλ θαη λα εθδίδνπλ ραξηηά (Credit 

Default Swap-CDS)
10

 κε κεγάιν σζηφζν επηηφθην θαη κε ζηνηρήκαηα εηο βάξνο 

ρσξψλ πνπ ήηαλ ζε εμαηξεηηθά δπζκελή νηθνλνκηθή ζέζε. Έηζη, φζνη αγφξαδαλ ηα 

CDS, ζηε ζπλέρεηα ηα κεηαπσινχζαλ ζε ηηκέο πνπ απμνκεηψλνληαλ αλάινγα κε ηελ 

θξίζε ησλ επελδπηψλ ζρεηηθά κε ηελ πηζαλφηεηα πνπ ππήξρε κέξα κε ηε κέξα λα 

ρξενθνπήζεη ε Διιάδα ή ε Ηξιαλδία θ.ιπ. Πνιινί επελδπηέο πνπ είραλ ζθνπφ λα 

δαλείζνπλ ρξήκαηα ζε ρψξεο, φπσο ε Διιάδα, ζπγρξφλσο αγφξαδαλ θαη CDS κε 

ζθνπφ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ επέλδπζή ηνπο (ζε πεξίπησζε δειαδή πνπ ηα δαλεηθά 

δελ επηζηξέθνληαλ λα κελ βγνπλ ρακέλνη νηθνλνκηθά). 

Απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαζχλδεζεο ήηαλ ε δηακφξθσζε ηεο αμίαο ησλ CDS θαη ησλ 

επηηνθίσλ πνπ ππνρξεψλνληαλ λα πιεξψλεη ε Διιάδα ή ε Ηζπαλία ψζηε λα κπνξεί 

δαλείδεηαη απφ ηδηψηεο. Όζν αλέβαηλαλ ηα CDS, ηφζν αλέβαηλαλ θαη ηα επηηφθηα πνπ 

                                                           
10

 Σα CDS είλαη αζθαιηζηηθά ζπκβφιαηα ηα νπνία ζε πιεξψλνπλ, εάλ θάπνηνο άιινο δελ κπνξεί λα 

θαηαβάιιεη πιεξσκέο πνπ είρε δεζκεπηεί λα θαηαβάιιεη.  Υξεζηκνπνηήζεθαλ σο κηα κνξθή swap πνπ 

κεηψλεη ηνλ θίλδπλν κηαο επέλδπζεο ή ελφο ζηνηρήκαηνο. Σν πξφβιεκα πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ηα CDS 

είλαη φηη ζε επίπεδν νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο αληί λα κεηψζνπλ ηνλ θίλδπλν, ηνλ κεγέζπλαλ ζε κεγάιν 

βαζκφ.  
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θαηέβαιιαλ ηα θξάηε ζηνπο ηδηψηεο γηα λέα δάλεηα. χκθσλα κε ηελ νξνινγία ησλ 

αγνξψλ, ηα μαθνπζηά spreads
11

 ζπζρεηίδνληαλ κε ηελ αμία ησλ CDS. 

Δλ νιίγνηο, αθνχ δηαζψζεθαλ νη ηξάπεδεο απφ ην δεκφζην, εμαθνινχζεζαλ κηα 

παξφκνηα ηαθηηθή εθκεηαιιεπκέλεο ην δεκφζην ρξήκα πνπ ηνπο παξαρψξεζαλ νη 

ηδηψηεο-θνξνινγνχκελνη. Οη ηξάπεδεο, ινηπφλ, ηζρπξίδνληαλ φηη μεπέξαζαλ ηελ 

θξίζε, ελψ θαηφξζσζαλ κάιηζηα θαη λα επηζηξέςνπλ θαη ηα δαλεηθά ζηα θξάηε πνπ 

ηηο είραλ δαλείζεη. Ζ επηζηξνθή, φκσο, απηή ησλ δαλεηθψλ έγηλε κε λέν ηνμηθφ 

ηδησηηθφ ρξήκα, ίδην κε εθείλν ην νπνίν είρε πξνθαιέζεη ηελ θαηάξξεπζε ησλ αγνξψλ 

ην 2008 νδεγψληαο αλαπφθεπθηα ζηελ αλαθχθισζε ηεο Κξίζεο.  

Απηέο είλαη νη επηθξαηέζηεξεο «εμεγήζεηο» γηα ηα αίηηα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο. πλνςίδνληαο ηηο παξαπάλσ εξκελείεο, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ηα αίηηα 

ηεο θξίζεο είλαη ηα εμήο: 

 Ζ απνηπρία ησλ νηθνλνκνιφγσλ θαη ησλ «δηαρεηξηζηψλ θηλδχλνπ» ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα λα ππνινγίζνπλ ηνπο ζπζηεκηθνχο θηλδχλνπο. 

 Ζ ξαγδαία εμάπισζε ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ πςεινχ θηλδχλνπ, δειαδή κηα 

αραιίλσηε πηζησηηθή επέθηαζε ζε θαηεγνξίεο λνηθνθπξηψλ πνπ ππφ θαλνληθέο 

ζπλζήθεο δελ ζα έπξεπε λα έρνπλ δαλεηνδνηεζεί. 

 Ζ πηψζε ηεο αμίαο ησλ θαηνηθηψλ απφ ην ζπάζηκν ηεο θνχζθαο ησλ αθηλήησλ ζε 

πνιιέο πεξηνρέο ησλ ΖΠΑ. 

 Ζ κεηαθνξά ηνπ ξίζθνπ απφ ηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ ηξαπεδψλ ζην θνηλφ θαη ηνπο 

επελδπηέο κέζσ ηηηινπνηήζεσλ θαη ε αιφγηζηε ρξήζε απηήο ηεο ηηηινπνίεζεο ησλ 

ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ (securitization) θαη γεληθά νη εγθιεκαηηθέο κέζνδνη θαη ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνίεζε ην ζχλνιν ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα θαη ε Wall Street. 

 Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηεο Γηεζλνχο Οηθνλνκίαο. 

 Ζ πιεκκειήο δηαβάζκηζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ πξντφλησλ σο πξνο ηνπο 

επελδπηηθνχο θηλδχλνπο, αιιά θαη ησλ ηδίσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εηαηξηψλ 

απφ ηηο αξκφδηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο επελδπηηθψλ θηλδχλσλ. 

 Ζ αλεμέιεγθηε απιεζηία ησλ ζηειερψλ ηνπ Υξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα 

(Σξάπεδεο, Αζθαιηζηηθέο Δηαηξίεο, Δπελδπηηθέο Δηαηξίεο θ.ιπ), γηα ηα ππέξνγθα 

πνζά πνπ ειάκβαλαλ κε ηε κνξθή Bonus. 

                                                           
11

 Σα “spreads” είλαη ε δηαθνξά ηνπ επηηνθίνπ ησλ δαλείσλ πνπ πιήξσλε ε Διιάδα ζηνπο ηδηψηεο, απφ 

ην επηηφθην πνπ πιήξσλε ε Γεξκαλία. 
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 H έιιεηςε ελφο απζηεξνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηνλ έιεγρν νιφθιεξνπ ηνπ 

Παγθφζκηνπ Υξεκαηννηθνλνκηθνχ Σνκέα, κε ηελ πηνζέηεζε παξάιιεια ραιαξψλ 

κνξθψλ ειέγρνπ ζηε δηαθίλεζε ησλ θεθαιαίσλ. 

 

1.3 Σα βαζύηεξα αίηηα ηεο θξίζεο 

 

Δίλαη φκσο ηα παξαπάλσ ηα πξαγκαηηθά αίηηα ηεο θξίζεο; ηε κειέηε «Ζ νηθνλνκηθή 

θξίζε ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε ην 2011»
12
, ππνζηεξίδεηαη φηη φζα ζπλέβεζαλ 

ζηνλ θιάδν ησλ αθηλήησλ θαη ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα ζπλδένληαη κελ 

άξξεθηα κε ηελ θξίζε ηνπ 2008, αιιά δελ είλαη ηφζν ηα πξαγκαηηθά αίηηά ηεο, φπσο 

επξέσο πηζηεχεηαη, φζν ηα ζπκπηψκαηά ηεο. Γηα λα θηάζεη θάπνηνο ζηα βαζχηεξα 

αίηηα ηεο Κξίζεο, ζα πξέπεη λα πάεη πην πίζσ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη 

λα εληνπίζεη ηελ αθεηεξία ζηελ θαηάξγεζε ηνπ Bretton Woods
13

 θαη ζηελ παγθφζκηα 

θπξηαξρία απηνχ πνπ νλφκαζαλ «Παγθφζκην Μηλψηαπξν»
14

.  

Με ηελ θαηάξξεπζε ηνπ Παγθφζκηνπ ρεδίνπ
15
, ηε ζέζε ηνπ πήξε έλα λέν παγθφζκην 

ζχζηεκα, ζρεδφλ ην αληίζεην ηνπ πξνεγνπκέλνπ. Σν κεηαλαζηεχνλ μέλν θεθάιαην 

ζηγά-ζηγά κεηαηξάπεθε ζε θαηαηγίδα μέλσλ θεθαιαίσλ πνπ θαηέθιπζαλ ηελ Wall 

Street. Γελ άξγεζε λα έξζεη ε ζηηγκή πνπ γηλφληνπζαλ 5 δηζ. δνιάξηα θαζαξέο 

κεηαβηβάζεηο θεθαιαίσλ απφ ηνλ ππφινηπν θφζκν ζηηο ΖΠΑ θαζεκεξηλά. Όπσο ήηαλ 
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 Γηάλεο Βαξνπθάθεο, Σάζνο Παηψθνο, Λεπηέξεο Σζεξθέδεο, Υξήζηνο Κνπηζνπέηξνο, (2011), 
«Οηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε ην 2011», Ινζηιηούηο Δπγαζιαρ ΓΣΔΔ, 

Παξαηεξεηήξην Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δμειίμεσλ, αληιψληαο πιηθφ απφ ηα βηβιία “The Global 

Minotaur” ηνπ Γ. Βαξνπθάθε (Varoufakis, 2011a) θαη “Modern Political Economics: Making Sense of 

the post-2008 World” ησλ Βαξνπθάθε, Halevi θαη Θενραξάθε (Varoufakis et al., 2011). 

https://www.inegsee.gr/wp-content/uploads/2014/04/files/study-17.pdf 
13 Σν ζχζηεκα ζηαζεξψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ηνπ Bretton Woods είρε ζηφρν (α) ηελ απνηξνπή 

ελφο πνιέκνπ λνκηζκάησλ ζε πεξίπησζε θξίζεο θαη (β) ηελ πξνβιεςηκφηεηα ησλ ηζνηηκηψλ, θάηη πνπ 

εληζρχεη ηηο καθξνπξφζεζκεο εκπνξηθέο αληαιιαγέο. 
14

 Ο Γηάλεο Βαξνπθάθεο πξνζδίδεη απηφλ ηνλ ηίηιν ηφζν ζηελ παξνχζα κειέηε, φζν θαη ζην βηβιίν 

ηνπ «Παγθφζκηνο Μηλψηαπξνο» ζηηο ΖΠΑ, θαζψο φπσο νη Αζελαίνη, ζχκθσλα ηνπιάρηζηνλ κε ηνλ 

κχζν, αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα έηξεθαλ απφ ηηο ζάξθεο ηνπο ηνλ Μηλψηαπξν σο αληίηηκν ηεο 

Μηλσηθήο Δηξήλεο, έηζη θαη ν ππφινηπνο θφζκνο ζπληεξνχζε εζεινληηθά ηα νινέλα απμαλφκελα 

ειιείκκαηα ησλ ΖΠΑ - απφ εθεί πξνέξρεηαη θαη ε νλνκαζία «Παγθφζκηνο Μηλψηαπξνο». 
15

 Σν Παγθφζκην ρέδην είρε πνιιέο πηπρέο. Οη δχν ζεκαληηθφηεξεο ήηαλ νη αθφινπζεο: α) Σν 

ζχζηεκα ζηαζεξψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ηνπ Bretton Woods θαη β) Μεγαιεπήβνιεο δξάζεηο 

πνπ ζηφρν είραλ ηε δεκηνπξγία θαη ηε ζηήξημε δχν άιισλ ηζρπξψλ δηεζλψλ λνκηζκάησλ (ηνπ γηελ θαη 

ηνπ κάξθνπ) ηα νπνία ζα δξνχζαλ ππνζηεξηθηηθά πξνο ην δνιάξην, πνπ ζε πεξίπησζε θξίζεο ζηηο 

ΖΠΑ ζα κείσλε ηνλ αληίθηππν ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ Αζία. Σέηνηεο δξάζεηο ήηαλ ην ρέδην Marshall 

ζηελ Δπξψπε (πνπ ζηφρν είρε ηελ ελίζρπζε ηεο γεξκαληθήο θαη γαιιηθήο βηνκεραλίαο θαζψο θαη ηελ 

επηδφηεζε επξσπατθψλ εηζαγσγψλ απφ ηηο ΖΠΑ), ε ελζάξξπλζε ηεο δεκηνπξγίαο ηεο ΔΟΚ (πνπ 

αξγφηεξα κεηνλνκάζηεθε ζε ΔΔ), ην αληίζηνηρν ζρέδην ζηήξημεο ηεο Ηαπσλίαο, νη πεξηνδηθέο 

κεηαθνξέο πινχηνπ απφ ηελ Οπάζηγθηνλ ζην Σφθπν θαη ζηε Βφλλε κε ζηφρν ηε ζηαζεξνπνίεζε απηψλ 

ησλ ρσξψλ ζε πεξηφδνπο ηνπηθψλ κηθξψλ θξίζεσλ. 
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θπζηθφ, ζε έλα ηέηνην ζθεληθφ νη Ακεξηθαλνί δελ είραλ θαλέλα ιφγν λα πεξηνξίζνπλ 

ηηο εηζαγσγέο ηνπο θαη ην θξάηνο ηνπο λα κεηψζεη ην έιιεηκκά ηνπ.  

Σελ πεξίνδν εθείλε (1973-2008), ε δηεζλήο θνηλφηεηα πέηπρε κηα ελδηαθέξνπζα 

«ζηαζεξή αληζνξξνπία» ε νπνία ζπκπεξηιάκβαλε κηα πεξίνδν άληζνπ πινπηηζκνχ 

πνπ βειηίσλε ηνπο δείθηεο εληππσζηαθά, παξήγαγε ηαπηφρξνλα εληππσζηαθφ πινχην 

θαη κεγάιε δπζηπρία, αχμαλε ηηο αληζνξξνπίεο θαη έρηηδε δηαθφξσλ εηδψλ «παιάηηα 

ζηελ άκκν». Γεκηνπξγήζεθε, ινηπφλ, έλαο κεραληζκφο αλαθχθισζεο πιενλαζκάησλ 

απφ ηηο ΖΠΑ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο αχμαλαλ φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ην δηπιφ ηνπο έιιεηκκα απνξξνθψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηα εκπνξηθά 

πιενλάζκαηα ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Αζίαο, δεκηνπξγψληαο έηζη ηελ απαξαίηεηε 

δήηεζε γηα ηα γεξκαληθά, ηαπσληθά θαη θηλεδηθά πξντφληα. Όκσο, ε Wall Street 

παξήγαγε ηφζν πνιχ ηνμηθφ ρξήκα πνπ ν κεραληζκφο απηφο θαηέξξεπζε. Απφ ην 

Κξαρ ηνπ 2008, θαη ρσξίο απηφλ ην κεραληζκφ λα αλαθπθιψλεη ηα πιενλάζκαηα ηεο 

πθειίνπ, ε δηεζλήο νηθνλνκία είλαη αζηαζήο θαη ε κία θξίζε δηαδέρεηαη ηελ άιιε. 

Μεηά απφ ηελ έιεπζε ησλ γεγνλφησλ ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ, είλαη δηαδεδνκέλε 

πιένλ ε αληίιεςε φηη απηφ πνπ ιείπεη απφ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία ζήκεξα είλαη έλα 

δηεζλέο ζχζηεκα θαλφλσλ πνπ λα ξπζκίδνπλ ηηο λνκηζκαηηθέο ηζνηηκίεο, ηηο ξνέο 

θεθαιαίσλ θαη ηα ηζνδχγηα πιεξσκψλ κεηαμχ ησλ κεγάισλ νηθνλνκηθψλ δπλάκεσλ, 

ζαλ απηφ δειαδή πνπ ζπδεηήζεθε θαη ζπκθσλήζεθε ζην Bretton Woods ην 1944. 

Σνλ ηειεπηαίν θαηξφ φιν θαη πην ζπρλά νη απφςεηο απηέο παίξλνπλ ηε κνξθή 

πξνηξνπψλ γηα έλα «λέν Bretton Woods». 

 

1.4 Ζ Διιάδα ζην επίθεληξν ηεο θξίζεο 

 

Kαηά ηελ ηειεπηαία νθηαεηία ε Διιάδα έρεη ην ελδηαθέξνλ ηεο παγθφζκηαο 

θνηλφηεηαο ζηξακκέλν πάλσ ηεο,  γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιεί απνξία αλ 

ζθεθηεί θαλείο φηη ν πιεζπζκφο ηεο απνηειεί πεξίπνπ ην 0,15% ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ 

πιαλήηε θαη ην ΑΔΠ ηεο ιηγφηεξν απφ ην 0,3% ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ ζε 

νλνκαζηηθνχο φξνπο ή ιηγφηεξν ζε φξνπο πξαγκαηηθήο αγνξαζηηθήο δχλακεο. Απηφ 

θπζηθά ζπκβαίλεη γηαηί ηα ηειεπηαία ρξφληα ε ειιεληθή νηθνλνκία πθίζηαηαη κηα 

θξίζε πνπ παξφκνηά ηεο δελ έρεη ππνζηεί θακία άιιε νηθνλνκία θξάηνπο-κέινπο ηνπ 

ΟΟΑ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη κία απφ ηηο πιένλ καθξνρξφληεο πνπ έρνπλ 

θαηαγξαθεί ελ θαηξφ εηξήλεο κεηαπνιεκηθά, ελψ κεηαμχ ηνπ 2008 -ηεο πξψηεο 
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ρξνληάο κε αξλεηηθνχο ξπζκνχο Αλάπηπμεο- θαη ηνπ 2013 ην ΑΔΠ κεηψζεθε ζρεδφλ 

θαηά έλα ηέηαξην, φπσο θαίλεηαη ζην γξάθεκα 1.5. 

 

Γξάθεκα 1.5: Απώιεηα ΑΔΠ θαη Γηάξθεηα Οηθνλνκηθώλ Κξίζεωλ 

 

Πεγή: IMF, Reinhart and Rogoff (2009) and Eurost (Δπεμεξγαζία απφ Γηαλένζηο, «Υάξηεο εμφδνπ απφ 

ηελ θξίζε - έλα λέν παξαγσγηθφ κνληέιν γηα ηελ Διιάδα»)
16

 

 

Έλα πιήζνο ζπλεξγεηψλ νδήγεζαλ ηα πξάγκαηα ζηηο ηξαγηθέο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο 

ζηε ρψξα καο, νη νπνίεο έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά, θαη 

θπξίσο απφ ην 1995 θαη κέρξη ην 2007, ηελ πεξίνδν δειαδή ηεο νηθνλνκηθήο 

επεκεξίαο ηεο Διιάδαο. ην γξάθεκα 1.6 θαίλεηαη ε Μεγέζπλζε ΑΔΠ Διιάδνο & 

Δπξσδψλεο απφ ην 1975 έσο ην 2009. 

 

Γξάθεκα 1.6: Μεγέζπλζε ΑΔΠ Διιάδνο & Δπξωδώλεο από ην 1975 έωο ην 2009 

 

 

Πεγή: Καζ. Γ. Αινγνζθνχθεο, Γηεζλήο Οηθνλνκηθή, 2013,  «Ζ Διιεληθή Οηθνλνκία σο  κηα Μηθξή 

Αλνηθηή Οηθνλνκία» 

 
                                                           
16

 Πάλνο Σζαθφγινπ, Γηψξγνο Οηθνλνκίδεο, Γηψξγνο  Παγνπιάηνο, Υξήζηνο Σξηαληφπνπινο, 
Απνζηφιεο Φηιηππφπνπινο, (2016), «Χάπηηρ εξόδος από ηην κπίζη -  ένα νέο παπαγωγικό μονηέλο για 

ηην Δλλάδα»,  Δθδφζεηο Γηαλένζηο 
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Απφ ην 1974 παξαηεξείηαη κία πξσηφγλσξε δηεχξπλζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Ζ 

νηθνλνκία ήηαλ αδχλαηνλ λα ππνζηεξίμεη ηε δηεχξπλζε απηή, θαζψο απφ ην 1973 

βξηζθφηαλ ζε κία ζηαζηκνπιεζσξηζηηθή χθεζε. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα θαζ’ φιε 

ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ηελ εκθάληζε δηαξθψλ ειιεηκκάησλ θαη ηε 

κεγέζπλζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. πλέπεηα ησλ παξαπάλσ ήηαλ ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990, ε ρψξα λα βξεζεί ζηα πξφζπξα ηεο δεκνζηνλνκηθήο 

θαηάξξεπζεο. Σν δεκφζην ρξένο έθζαλε ζηα 110,9% (1993) ηνπ ΑΔΠ θαη νη δαπάλεο 

εμππεξέηεζήο ηνπ ζην 11,0% ηνπ ΑΔΠ.  Όηαλ ζπκθσλήζεθε ε είζνδνο ηεο Διιάδαο 

ζηελ Δπξσδψλε ην 1998, ην δεκφζην ρξένο έθζαλε ζην 115,3% ηνπ ΑΔΠ κε ηε 

δηαηήξεζή ηνπ θνληά ζηα επίπεδα απηά έσο θαη ην 2002. 

Όκσο, ε ζπλερήο δηεχξπλζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηαξθή 

απψιεηα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο είραλ σο απνηέιεζκα ηε 

ζπλερή δεκηνπξγία ειιεηκκάησλ ηα νπνία ρξεκαηνδνηνχληαλ εχθνια απφ ηηο δηεζλείο 

αγνξέο ζε πνιχ ρακειά επηηφθηα. Ζ πηψζε, φκσο, ησλ επηηνθίσλ, φπσο ήηαλ 

επφκελν, νδήγεζε ζε κεγάιε πηζησηηθή επέθηαζε, αθνχ νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο 

κπνξνχζαλ πιένλ λα έρνπλ  πξφζβαζε ζε άθζνλν θαη θζελφ δαλεηζκφ, κε ζπλέπεηα 

θαη απηέο λα απμήζνπλ ηε δαλεηνδφηεζε ηνπο πξνο λνηθνθπξηά θαη επηρεηξήζεηο. Όια 

ηα παξαπάλσ άξρηζαλ λα δεκηνπξγνχλ έλα θιίκα δηάρπηεο αηζηνδνμίαο ζρεηηθά κε 

ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο, εηδηθά ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη  

ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, σζηφζν ηα πξάγκαηα, δπζηπρψο, δελ εμειίρζεθαλ 

ηφζν θαιά. 

 Πξσηίζησο, ε κεγάιε πηζησηηθή επέθηαζε ζηελ νπνία νδήγεζαλ, φπσο 

πξναλαθέξζεθε ηα ρακειά επηηφθηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αηζηφδνμεο πξνβιέςεηο 

ζρεηηθά κε ηελ  πνξεία ηεο νηθνλνκίαο, αχμεζαλ ηελ εγρψξηα δήηεζε, ε νπνία κε ηε 

ζεηξά ηεο νδήγεζε,  ζε αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ. Καηφπηλ, απφ ηα ρακειά επηηφθηα 

επεξεάζηεθε θαη ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ θξάηνπο, ην νπνίν άξρηζε λα απμάλεη ηνλ 

δαλεηζκφ ηνπ, κε απνηέιεζκα ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο. Δίλαη 

απαξαίηεην ζηηο εμειίμεηο απηέο λα ζπλππνινγίζεη θαλείο θαη ηηο επηπηψζεηο απφ ηηο 

ξνέο θεθαιαίσλ πνπ έξρνληαλ ζηε ρψξα καο απφ ηα δηαξζξσηηθά ηακεία ηεο Δ.Δ. 

(structural funds, ΔΠΑ), θαζψο επίζεο θαη ηηο αλάγθεο γηα άκεζε ρξεκαηνδφηεζε 

πνπ δεκηνπξγήζεθε ιφγσ ηεο δηνξγάλσζεο ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ην 2004. Απφ 

ηελ ηέιεζε ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ εληζρχζεθαλ νη εγρψξηεο ππνδνκέο κε ζπλέπεηα 

ηελ πεξαηηέξσ αχμεζε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο. Απνηέιεζκα ηεο εμέιημεο απηήο ήηαλ 

λα δεκηνπξγεζεί κηα «θνχζθα» εγρψξηαο δήηεζεο ή νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ε 
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νπνία ζπληεξήζεθε γηα αξθεηά ρξφληα θπξίσο απφ ηνλ εμσηεξηθφ δαλεηζκφ, αιιά θαη 

απφ θεθάιαηα πξνεξρφκελα απφ ηα δηαξζξσηηθά ηακεία ηεο Δ.Δ. Μέρξη θαη ην 2007, 

ε «θνχζθα» απηή νδήγεζε ζε αζπλήζηζηα πςεινχο γηα ηε ρψξα καο ξπζκνχο 

νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, δεκηνπξγψληαο κία απηαπάηε καθξνρξφληαο επεκεξίαο. 

Όκσο δπζηπρψο, φια ηα παξαπάλσ δελ ήηαλ ηίπνηα άιιν παξά κηα πξνζσξηλή 

αλάπηπμε πνπ ζηεξίρζεθε ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηνλ ηνκέα ηεο εγρψξηαο δήηεζεο, 

ρσξίο λα ππάξρεη αλάινγε ζπλεηζθνξά απφ ηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο ηεο νηθνλνκίαο. 

Δπίπησζε απηήο ηεο εθξεθηηθήο δηφγθσζεο ηεο εγρψξηαο δήηεζεο ήηαλ ε άλνδνο ησλ 

ηηκψλ ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε ησλ εκπνξηθψλ καο εηαίξσλ, κε ηε κεγαιχηεξε 

αχμεζε λα παξαηεξείηαη ζηηο ηηκέο ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ησλ αθηλήησλ. Ζ άλνδνο απηή ησλ ηηκψλ έπιεμε αλεπαλφξζσηα ηελ 

εγρψξηα αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. πγθξηηηθά κε ηνπο 

εκπνξηθνχο εηαίξνπο ηεο ρψξαο καο ζηελ Δπξσδψλε, κεηαμχ ηνπ ηέινπο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη ηνπ κέζνπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, νη φξνη εκπνξίνπ 

επηδεηλψζεθαλ θαηά πεξίπνπ 30%. Λφγσ ηεο κείσζεο ηεο εγρψξηαο 

αληαγσληζηηθφηεηαο απμήζεθε ζεκαληηθά ην εκπνξηθφ έιιεηκκα θαη έηζη ην εκπνξηθφ 

ηζνδχγην νδεγήζεθε ζε πεξαηηέξσ αληζνξξνπία. Παξάιιεια, εθηηλάρζεθε ζηα χςε 

θαη ην κνλαδηαίν εξγαηηθφ θφζηνο παξαγσγήο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ιφγσ ηεο 

αχμεζεο ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο ζηνλ δεκφζην ηνκέα, απφξξνηα ηεο δηφγθσζεο 

ηνπ κεγέζνπο ηνπ κέζσ δηνξηζκψλ, θαζψο θαη ηεο αχμεζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο 

δαπάλεο. Σα παξαπάλσ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αδπλακία ηνπ θξάηνπο λα εηζπξάμεη ηα 

αλαινγνχληα ζηα εηζνδήκαηα θνξνινγηθά έζνδα, ιφγσ ηεο εθηεηακέλεο 

θνξνδηαθπγήο πνπ ππήξρε απφ νιφθιεξνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο -θαη πνπ ζα 

αλαθεξζνχκε ιεπηνκεξψο παξαθάησ- νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία κεγάισλ 

δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ αθφκε θαη θαηά ηηο πεξηφδνπο πνπ αθνινχζεζαλ ηελ 

πηνζέηεζε ηνπ θνηλνχ λνκίζκαηνο, δειαδή ηεο ξαγδαίαο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ηεο 

ρψξαο. Αληίζεηα ινηπφλ ζε θάζε νηθνλνκηθή ινγηθή, ε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 2000 ήηαλ έληνλα πξν-θπθιηθή, θαη άξα απνζηαζεξνπνηεηηθή. Όπσο 

ήηαλ θπζηθφ, ηα δηαξθή δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα νδήγεζαλ ζηαδηαθά ζε δηφγθσζε 

ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο, ελ κέζσ πνπ ε νηθνλνκία αλαπηπζζφηαλ. Απνηέιεζκα ηνπ 

νιέζξηνπ ζπλδπαζκνχ ηεο δπλαηφηεηαο θζελνχ δαλεηζκνχ, κε ηελ ελίζρπζε ησλ 

αληζνξξνπηψλ ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θαη ηα επίκνλα δεκνζηνλνκηθά 

ειιείκκαηα ήηαλ  λα αλαηξαπεί ε ζχλζεζε ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ ρξένπο, ππφ ηελ 

έλλνηα φηη ήηαλ πιένλ νη μέλεο ηξάπεδεο πνπ παξαθξαηνχζαλ ην κεγαιχηεξν ηκήκα 
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ηνπ. Όκσο, δελ δηνγθψζεθε κφλν ν δεκφζηνο δαλεηζκφο, αιιά θαη ν ηδησηηθφο 

δαλεηζκφο, φπσο πξναλαθέξζεθε παξαπάλσ. Όια απηά αζξνηζηηθά νδήγεζαλ ζηελ 

αικαηψδε αχμεζε ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαηά ηε 

δεθαεηία ηνπ 2000. Κάηη παξεκθεξέο ζπλέβε ζε φιεο ηηο πεξηθεξεηαθέο ρψξεο ηεο 

Δπξσδψλεο. Απφ αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ πξνθχπηεη φηη ηα ειιείκκαηα ησλ 

ηζνδπγίσλ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ζηηο ρψξεο ηεο επξσπατθήο πεξηθέξεηαο, καδί θαη 

ηεο ρψξαο καο, ζπκβάδηδαλ κε ηα πιενλάζκαηα ησλ ηζνδπγίσλ ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ ζηηο ρψξεο ηνπ ππξήλα ηεο Δπξσδψλεο, γεγνλφο ην νπνίν απνδεηθλχεη 

φηη ηα δεχηεξα ζηελ νπζία ρξεκαηνδνηνχζαλ ηα πξψηα. Απφ ηελ θαηάζηαζε απηή 

πξνθχπηεη ην ράζκα αληαγσληζηηθφηεηαο πνπ ππήξρε κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηνπ ππξήλα 

θαη ησλ ρσξψλ ηεο πεξηθέξεηαο ηεο Δπξσδψλεο. Ζ ρξεκαηνδφηεζε απηή ζπλερίζηεθε 

γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, εθθξάδνληαο κηα ιαλζαζκέλε ππεξβνιηθά αηζηφδνμε 

εθηίκεζε ησλ αγνξψλ γηα ηε κειινληηθή πνξεία ησλ ππφ ρξεκαηνδφηεζε ρσξψλ, 

θαζψο φπσο ηειηθά απνδείρζεθε απφ ηελ εμέιημε ησλ πξαγκάησλ, έθξπβε κηα 

κπσπηθή ζπκπεξηθνξά θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο, ησλ δαλεηζηψλ δειαδή θαη ησλ 

δαλεηδφκελσλ. Δίλαη ζεκαληηθφ, επίζεο, λα ηνληζηεί φηη ε ξαγδαία θαη ρσξίο κέηξν 

αχμεζε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο επεξέαζε θαη ηνλ ηνκέα ηεο πξνζθνξάο ηεο 

νηθνλνκίαο, θαζψο νη πφξνη πνπ αληιήζεθαλ δελ θαηαλεκήζεθαλ κε νξζνινγηθφ 

ηξφπν κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θη απηφ θαίλεηαη απφ ην 

γεγνλφο φηη έλα κεγάιν θνκκάηη ηεο εγρψξηαο δήηεζεο θαηεπζχλζεθε πξνο ηνλ ηνκέα 

ησλ θαηαζθεπψλ, ν νπνίνο γλψξηζε ηεξάζηηα αλάπηπμε. Ζ νηθνλνκία ζηε ρψξα καο 

θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 2000 ζηεξίρζεθε ζε έλα ιαλζαζκέλν πξφηππν νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ην νπνίν εμαζθάιηδε βξαρππξφζεζκα έλα πςειφ επίπεδν 

νηθνλνκηθήο επκάξεηαο, πνπ ήηαλ φκσο αδχλαην λα δηαηεξεζεί κεζνπξφζεζκα θαη 

καθξνπξφζεζκα.
17

 

Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ είλαη φηη, φηαλ μέζπαζε ε παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή 

θξίζε, ε ρψξα καο βξηζθφηαλ ήδε ζε δπζκελή νηθνλνκηθή ζέζε ην 2008. Γελ ήηαλ 

ινηπφλ ε παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε εθείλε πνπ πξνθάιεζε ηα νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα ζηε ρψξα καο. Ζ θξίζε απιψο έθεξε ζηελ επηθάλεηα ηηο αδπλακίεο ελφο 

αλνξζνινγηθνχ θαη ιαλζαζκέλνπ ππνδείγκαηνο νξγάλσζεο θαη νηθνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο, ην νπνίν είρε πηνζεηεζεί απφ ηε ρψξα καο πνιιά ρξφληα πξηλ, θαη ην 

                                                           
17
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Απνζηφιεο Φηιηππφπνπινο, (2016), «Χάπηηρ εξόδος από ηην κπίζη – ένα νέο παπαγωγικό μονηέλο για 

ηην Δλλάδα», Δθδφζεηο Γηαλένζηο 
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νπνίν, ήηαλ αδχλαην λα ζπλερηζηεί ζε καθξνπξφζεζκν επίπεδν, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

θαηλνχξγηεο ζπλζήθεο πνπ πξνέθπςαλ ην 2008. 

 

1.5 Φνξνδηαθπγή ελ κέζω Οηθνλνκηθήο Κξίζεο 

 

Έλα κεγάιν πξφβιεκα ηεο Διιάδαο ην νπνίν απνηειεί θαη έλα απφ ηα θπξηφηεξα 

αίηηα ηεο θξίζεο, είλαη ε θνξνδηαθπγή. Απφ ηφηε πνπ ηδξχζεθε ην ειιεληθφ θξάηνο, ε 

θνξνδηαθπγή απνηειεί έλα πάγην θαζεζηψο ζηελ Διιάδα. Όκσο, ην θαηλφκελν ηεο 

θνξνδηαθπγήο δελ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ κφλν ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. 

Δίλαη έλα παγθφζκην πξφβιεκα πνπ εκθαλίδεηαη ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο θαη κε 

δηαθνξεηηθή έθηαζε θαη έληαζε αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

εθάζηνηε αγνξάο θαη νηθνλνκίαο. 

Πνηα είλαη φκσο ε έλλνηα ηεο θνξνδηαθπγήο; 

Ζ  έλλνηα  ηεο  θνξνδηαθπγήο  ζα κπνξνχζε  λα  πεξηγξαθεί  σο  ε  παξάλνκε 

ελέξγεηα  ηεο  εζειεκέλεο  απφθξπςεο  θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο θαη άιισλ 

θνξνινγηθψλ  αληηθεηκέλσλ  θαηά  ηε  δήισζε  θαη  ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ νθεηιφκελνπ 

θφξνπ, θαζψο θαη ε κε απφδνζε ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ ζηηο αξκφδηεο θξαηηθέο 

αξρέο (π.ρ. ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ινηπψλ παξαθξαηνχκελσλ θφξσλ,  

ηειψλ  ή  εηζθνξψλ). 

χκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ λφκνπ 4174/2014, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 8 

ηνπ λφκνπ 4337/2015, αδίθεκα θνξνδηαθπγήο δηαπξάηηεη φπνηνο κε πξφζεζε: 

α) πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηελ πιεξσκή θφξνπ εηζνδήκαηνο, εληαίνπ θφξνπ 

ηδηνθηεζίαο αθηλήησλ (ΔΝΦΗΑ) ή εηδηθνχ θφξνπ αθηλήησλ (ΔΦΑ), απνθξχπηεη απφ ηα 

φξγαλα ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο θνξνινγεηέα εηζνδήκαηα απφ νπνηαδήπνηε πεγή 

ή πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηδίσο παξαιείπνληαο λα ππνβάιεη δήισζε ή ππνβάιινληαο 

αλαθξηβή δήισζε ή θαηαρσξίδνληαο ζηα ινγηζηηθά αξρεία εηθνληθέο (νιηθά ή κεξηθά) 

δαπάλεο ή επηθαινχκελνο ζηε θνξνινγηθή δήισζε ηέηνηεο δαπάλεο, ψζηε λα κελ 

εκθαλίδεηαη θνξνινγεηέα χιε ή λα εκθαλίδεηαη απηή κεησκέλε, 

β) πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηελ πιεξσκή ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο, ηνπ 

θφξνπ θχθινπ εξγαζηψλ, ηνπ θφξνπ αζθαιίζηξσλ θαη ησλ παξαθξαηνχκελσλ θαη 

επηξξηπηφκελσλ θφξσλ, ηειψλ ή εηζθνξψλ, δελ απνδίδεη ή απνδίδεη αλαθξηβψο ή 

ζπκςεθίδεη ή εθπίπηεη αλαθξηβψο απηνχο, θαζψο θαη φπνηνο παξαπιαλά ηε 

Φνξνινγηθή Γηνίθεζε κε ηελ παξάζηαζε ςεπδψλ γεγνλφησλ σο αιεζηλψλ ή κε ηελ 

αζέκηηε παξαζηψπεζε ή απφθξπςε αιεζηλψλ γεγνλφησλ θαη δελ απνδίδεη ή απνδίδεη 
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αλαθξηβψο ή ζπκςεθίδεη ή εθπίπηεη αλαθξηβψο απηνχο ή ιακβάλεη επηζηξνθή, θαζψο 

θαη φπνηνο δηαθξαηεί ηέηνηνπο θφξνπο, ηέιε ή εηζθνξέο, 

γ) πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηελ πιεξσκή θφξνπ πινίσλ δελ απνδίδεη ή απνδίδεη 

αλαθξηβψο ζην Γεκφζην ην θφξν απηφλ. 

Σν ζρέδην γηα ηελ πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη μεθχγεη απφ ηα  

ζηελά φξηα ηεο Διιάδαο, απνθηψληαο κηα παγθφζκηα δηαθξαηηθή δηάζηαζε ε νπνία 

απνηππψλεηαη ζηηο δξάζεηο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζε επίπεδν Δπξσπατθήο  Έλσζεο 

θαη ΟΟΑ. Ζ θνξνδηαθπγή απνηειεί έλα ζχλζεην θαη δηαξζξσηηθφ θαηλφκελν, ην 

νπνίν ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο, ελψ 

παξάιιεια δηεπξχλεη θαη ηελ θνηλσληθή αληζφηεηα, θαζψο δηαζηξεβιψλεη ηελ 

θαηαλνκή θαη ηελ αλαδηαλνκή ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ βξαρπρξφληα θαη 

καθξνρξφληα,  πεξηνξίδεη  ηελ  αλαδηαλεκεηηθή  ιεηηνπξγία ηεο πξννδεπηηθήο 

θνξνινγίαο απφ ηα πινπζηφηεξα πξνο ηα θησρφηεξα ζηξψκαηα, απμάλεη ηα 

θνξνινγηθά βάξε ησλ λνκνηαγψλ θνξνινγνπκέλσλ θαη επεξεάδεη αξλεηηθά ηε δίθαηε 

θαη ίζε κεηαρείξηζε αηφκσλ κε παξφκνην εηζφδεκα. Δπηπξνζζέησο, ε θνξνδηαθπγή 

ζηεξεί ζεκαληηθά έζνδα απφ ηνπο δεκφζηνπο πφξνπο, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε θξαηηθψλ δαπαλψλ, κε ζπλέπεηα λα απμάλεη 

ηηο αλάγθεο γηα εμσηεξηθφ δαλεηζκφ, θαζψο πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα γηα 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ  θξαηηθψλ δαπαλψλ θαη επελδχζεσλ απφ εζσηεξηθέο πεγέο. 

Απνηέιεζκα είλαη ε αχμεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, ιφγσ ησλ πςειψλ επηηνθίσλ 

δαλεηζκνχ πνπ επηθξαηνχλ. Έηζη, γηα λα κπνξέζεη ην θξάηνο λα θαιχςεη ηα δεκφζηα 

ειιείκκαηα πνπ πξνθαιεί ε θνξνδηαθπγή,  ππνρξενχηαη πνιιέο θνξέο λα πξνβεί ζε 

αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ, αθφκα θαη ζε πεξηνξηζκφ ζηελ πνηφηεηα θαη 

ζην πιήζνο ησλ δεκφζησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη 

ην θφζηνο απφ ηε θνξνδηαθπγή ζε αηνκηθφ επίπεδν έρεη άκεζεο θαη έκκεζεο 

ζπλέπεηεο ζην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν, ζίγνληαο έηζη θαη θνηλσληθέο νκάδεο πνπ 

θαηαβάιινπλ ζπζηεκαηηθά θαη κε ζπλέπεηα ηνπο αλαινγνχληεο θφξνπο ηνπο. 

Απφ ην 2010 κέρξη ζήκεξα, ππάξρεη κηα ζηαζεξή κείσζε ησλ εζφδσλ ηνπ ηαθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ζηελ Διιάδα ζε εηήζηα βάζε, εμέιημε ε νπνία είλαη ελδεηθηηθή ηεο 

έθηαζεο ηεο χθεζεο ζηε ρψξα καο ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα, παξά ην γεγνλφο φηη 

παξαηεξείηαη κηα ζπλερψο απμαλφκελε άκεζε θαη έκκεζε θνξνινγία ηα ηειεπηαία 

ρξφληα. Γηα ην 2015 ηα εθηηκψκελα ζπλνιηθά έζνδα αλέξρνληαη ζε €49,5 δηζ., θαηά 

πεξίπνπ 12% ρακειφηεξα απφ ηα ζπλνιηθά έζνδα ηνπ 2010. Απφ απηά ην 40% ηνπ 

ζπλφινπ (€19,7 δηζ.) αθνξά άκεζνπο θφξνπο θαη ην 48% ηνπ ζπλφινπ (€23,7 δηζ.) 
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έκκεζνπο θφξνπο, ελψ ην ππφινηπν αθνξά κε θνξνινγηθά έζνδα 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εζφδσλ απφ απνθξαηηθνπνηήζεηο).  

Δπίζεο, παξαηεξείηαη φηη ηα έζνδα απφ άκεζνπο θφξνπο ηείλνπλ λα είλαη ζηαζεξά 

θαηά ηα ηειεπηαία πέληε έηε (κεηαμχ 19,8 δηζ. θαη 21,3 δηζ.), ελψ γηα ηνπο έκκεζνπο 

θφξνπο παξαηεξείηαη κηα ζπλερήο πηψζε, απφ ηα €31 δηζ. ην 2010 ζηα €23,8 δηζ. ην 

2015, κείσζε ε νπνία πξνζεγγίδεη ζσξεπηηθά ην 26% (γξάθεκα 1.7)
18

. 

 

Γξάθεκα 1.7: Έζνδα Σαθηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ 

 

Πεγή: Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο* Πξνζσξηλά ζηνηρεία 

 

Απφ ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία ππάξρεη κνλίκσο κηα κεγάιε απφθιηζε ησλ 

θνξνινγηθψλ εζφδσλ (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο) 

ζηελ Διιάδα ζε ζχγθξηζε κε ηελ ΔΔ-28. Ζ δηαθνξά απηή έθηαζε κέρξη θαη ηηο 6,4 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο ην 2004 θαη ην 2006, πξηλ αξρίζεη λα πεξηνξίδεηαη. 

Δπηπξνζζέησο, ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ 

ζπληειεζηψλ ζηελ Διιάδα έρεη νδεγήζεη ζηελ νπζηαζηηθή ζχγθιηζε ησλ 

θνξνινγηθψλ εζφδσλ ηα νπνία πιεζηάδνπλ ην 40% ηνπ ΑΔΠ, ηφζν ζηελ Διιάδα φζν 

θαη ζηελ ΔΔ-28 θαηά κέζν φξν
19

. 

 

 

 

 

                                                           
18

 Γηαλένζηο, (2016), «Ζ θνξνδηαθπγή ζηελ Διιάδα - αηηίεο, έθηαζε θαη πξνηάζεηο θαηαπνιέκεζήο 

ηεο», Γιανέοζιρ - ERNST & YOUNG (EY), Ηνχληνο 2016, 

https://www.dianeosis.org/wp-content/uploads/2017/03/Tax_Evasion_diaNEOsis 
19

 Γηαλένζηο, (2018), «Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο ζηελ Διιάδα - πγθξηηηθή Αλάιπζε θαη Πξνηάζεηο 
Αλακφξθσζεο», Γιανέοζιρ - Ίδπςμα Οικονομικών & Βιομησανικών Δπεςνών, 

https://www.dianeosis.org/wp-content/uploads/2018/05/Forologia_Eisodimatos_Stin_Ellada 
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Γξάθεκα 1.8: Φνξνινγηθά Έζνδα ωο Πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ ζηελ Διιάδα θαη ζηελ 

ΔΔ-28, 2002-2015 

 

 

Πεγή: Eurostat (Δπεμεξγαζία Γηαλένζηο, Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο ζηελ Διιάδα - πγθξηηηθή Αλάιπζε 

θαη Πξνηάζεηο Αλακφξθσζεο) 

 

Χο γλσζηφλ, βαζηθφο ζθνπφο ηεο θνξνινγίαο είλαη ε επαξθήο ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

δεκφζησλ δαπαλψλ. Γηα λα ζεσξεζεί, ινηπφλ, ε αζθνχκελε θνξνινγηθή πνιηηηθή 

επηηπρεκέλε ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ζε αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηηο δεκφζηεο 

δαπάλεο απφ ηα θνξνινγηθά έζνδα, κε ηηο κηθξφηεξεο ζηξεβιψζεηο ζηηο επηκέξνπο 

αγνξέο θαη ζηα θίλεηξα αηφκσλ θαη επηρεηξήζεσλ, ελψ ζα πξέπεη ζπλάκα λα 

δεκηνπξγεί θαη έλα αίζζεκα νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο.  

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη δχν δείθηεο πνπ απνηππψλνπλ ηε ζπκβνιή ησλ 

θνξνινγηθψλ εζφδσλ ζηα ζπλνιηθά έζνδα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο θαη ηελ επάξθεηα 

κε ηελ νπνία ηα θνξνινγηθά έζνδα θαιχπηνπλ ηηο δεκφζηεο δαπάλεο
20

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 Γηαλένζηο, (2018), «Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο ζηελ Διιάδα - πγθξηηηθή Αλάιπζε θαη Πξνηάζεηο 
Αλακφξθσζεο», Γιανέοζιρ -  Ίδπςμα Οικονομικών & Βιομησανικών Δπεςνών, 

https://www.dianeosis.org/wp-content/uploads/2018/05/Forologia_Eisodimatos_Stin_Ellada 
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Γξάθεκα 1.9:  Δπάξθεηα Φνξνινγηθώλ Δζόδωλ ζηα Κξάηε - Μέιε ηεο ΔΔ-28, 

2015 

Α. Δμάξηεζε απφ θνξνινγηθά έζνδα Β. Έζνδα απφ θφξνπο σο πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ 

 

Πεγή: Eurostat, Αλάιπζε ΗΟΒΔ (Δπεμεξγαζία Γηαλένζηο, Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο ζηελ Διιάδα - 

πγθξηηηθή Αλάιπζε θαη Πξνηάζεηο Αλακφξθσζεο) 

 

Δπηπξνζζέησο, ηα θνξνινγηθά έζνδα
21

 ζηελ Διιάδα ζπκβάιινπλ ζε κηθξφηεξν 

βαζκφ, ζηα ζπλνιηθά δεκφζηα έζνδα ζπγθξηηηθά κε ηα ππφινηπα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ 

(Γξάθεκα 1.9). Ζ απφζηαζε ηνπ δείθηε εμάξηεζεο απφ ηα θνξνινγηθά έζνδα ζηελ 

Διιάδα, απφ ηνλ κέζν φξν ζηελ ΔΔ-28, είλαη 7 πνζνζηηαίεο κνλάδεο (81,8% έλαληη 

88,8%, αληηζηνίρσο). Μφλν ε Φηλιαλδία θαη ηέζζεξα πην λέα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ 

έρνπλ ρακειφηεξν δείθηε εμάξηεζεο εζφδσλ απφ ηα θνξνινγηθά έζνδα έλαληη ηεο 

Διιάδαο. 

Ζ θαηάηαμε ηεο Διιάδαο σο πξνο ηνλ δείθηε επάξθεηαο θάιπςεο ησλ δεκνζίσλ 

δαπαλψλ απφ ηα θνξνινγηθά έζνδα είλαη επίζεο ρακειή. Δδψ, ε  απφζηαζε ηεο 

Διιάδαο απφ ηνλ κέζν φξν ηεο ΔΔ-28 είλαη αθφκα κεγαιχηεξε (11,2 πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο) θαη κφλν ε ινβαθία θαη ε Βνπιγαξία, ρψξεο πνπ εθαξκφδνπλ εληαίνπο 

αιιά αξθεηά ρακεινχο ζπληειεζηέο, έρνπλ κηθξφηεξε επάξθεηα θάιπςεο ησλ 

θξαηηθψλ δαπαλψλ απφ ηα θνξνινγηθά έζνδα. 

                                                           
21

 Έζνδα απφ θφξνπο θαη εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηεθκαξηψλ 

εηζθνξψλ) κεηά απφ ηελ αθαίξεζε ησλ πνζψλ πνπ δελ είλαη πηζαλφ λα εηζπξαρζνχλ σο πξνο ηα 

ζπλνιηθά έζνδα γεληθήο θπβέξλεζεο. 
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Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο εθηεηακέλεο θνξνδηαθπγήο πνπ 

επηηειείηαη ζηε ρψξαο καο, πξνσζήζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα λνκνζεηηθέο 

πξσηνβνπιίεο θαη ξπζκίζεηο, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ησλ εμνπζηψλ ησλ θνξνινγηθψλ 

ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηε βειηίσζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ θαη ινηπψλ εξγαιείσλ 

πνπ απηέο δηαζέηνπλ γηα ηελ θαιχηεξε εθπιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπο.  

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη έλαο απνηειεζκαηηθφο θνξνεηζπξαθηηθφο 

κεραληζκφο κεηψλεη ηε δπλαηφηεηα απφθξπςεο θνξνινγεηέαο χιεο θαη βνεζάεη λα 

επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη πνπ έρεη ζέζεη ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα. Σε θνξνινγηθή 

δηνίθεζε, φκσο, ζηελ Διιάδα ηε ραξαθηεξίδνπλ δηαρξνληθά ζεκαληηθέο αδπλακίεο, 

κία εμ απηψλ είλαη θαη ν ρακειφο βαζκφο αλεμαξηεζίαο πνπ δηαζέηεη απφ πνιηηηθέο 

επηξξνέο. Ζ αιήζεηα είλαη φηη γίλεηαη ζνβαξή πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνχ απηψλ ησλ 

αδπλακηψλ, ηδηαίηεξα κε ηε ζχζηαζε ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκφζησλ Δζφδσλ κε 

ηνλ Ν. 4389/27.05.2016, ε νπνία μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί απφ ην 2017. Όκσο 

εμαθνινπζεί δπζηπρψο λα έρεη ρακειέο επηδφζεηο ζηελ είζπξαμε ησλ θφξσλ θαη ζηνλ 

έιεγρν ησλ θνξνινγνχκελσλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, γεγνλφο πνπ απνηειεί ζπλέπεηα 

ησλ δηαρξνληθψλ αδπλακηψλ ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο, ηεο βαζηάο θαη 

παξαηεηακέλεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, αιιά, θαη ηεο αζηάζεηαο θαη πεξηπινθφηεηαο πνπ 

ραξαθηεξίδεη ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα. Ζ επίηεπμε ηεο είζπξαμεο ησλ θφξσλ ζηελ 

Διιάδα είλαη αξθεηά ρακειή, γεγνλφο πνπ αληαλαθιάηαη ζηε ζεκαληηθή 

ζπζζψξεπζε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ (φισλ ησλ εηδψλ θνξνινγίαο) νη νπνίεο ην 

2015 απνηέιεζαλ ην 193% ησλ εηήζησλ θφξσλ, απφ 133% ην 2013. Χο ζπλέπεηα, ε 

Διιάδα θαηαηάζζεηαη ζηελ πξψηε ζέζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ κειψλ ηνπ ΟΟΑ, κε 

κεγάιε απφζηαζε απφ ηνλ κέζν φξν ηνπ ΟΟΑ (32%), γεγνλφο πνπ παξνπζηάδεηαη 

ζην Γξάθεκα 1.10. 

Γξάθεκα 1.10: Τπόινηπν Λεμηπξόζεζκωλ Οθεηιώλ Πξνο ην Γεκόζην / ύλνιν 

Φόξωλ, 2013, 2015 

 

Πεγή: OECD, Tax Administration 2017(Δπεμεξγαζία Γηαλένζηο, Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο ζηελ 

Διιάδα - πγθξηηηθή Αλάιπζε θαη Πξνηάζεηο Αλακφξθσζεο) 
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1.6 Παξάγνληεο πνπ εληείλνπλ ην θαηλόκελν ηεο Φνξνδηαθπγήο ζηελ Διιάδα 

 

Παίξλνληαο ζαλ δεδνκέλα ην επίπεδν ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ, ζπκπεξαίλεηαη φηη  ην 

εχξνο ηεο θνξνινγηθήο βάζεο θαη ε έθηαζε ηεο θνξνδηαθπγήο εμαξηηνχληαη απφ ην 

χςνο ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ, ηφζν ζηελ άκεζε φζν θαη ζηελ έκκεζε 

θνξνινγία. Όζν πην ζηελή είλαη ε θνξνινγηθή βάζε θαη φζν πην εθηεηακέλε είλαη ε 

θνξνδηαθπγή, ηφζν πςειφηεξνη πξέπεη λα είλαη νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο, ψζηε λα 

εμαζθαιίδνληαη ηα απαηηνχκελα έζνδα. Όκσο, ην χςνο ησλ θνξνινγηθψλ 

ζπληειεζηψλ παίδνπλ ηεξάζηην ξφιν, θαζψο δεκηνπξγνχλ ή αληίζεηα πεξηνξίδνπλ ηα 

θίλεηξα θνξνδηαθπγήο πξνθαιψληαο έηζη έλαλ θαχιν θχθιν, ν νπνίνο 

αλαηξνθνδνηείηαη θαη γηα λα ζηακαηήζεη λα ζπκβαίλεη απηφ απαηηνχληαη δξαζηηθέο 

παξεκβάζεηο ζηελ θαηεχζπλζε ηφλσζεο ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ θνξνινγνχκελσλ θαη 

ελίζρπζεο  ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπο ζην θνξνινγηθφ ζχζηεκα θαη ζηελ νηθνλνκηθή 

δηθαηνζχλε. 

Γελ είλαη, φκσο, κφλν ην χςνο ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ, ην νπνίν έρεη απμεζεί 

ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα, πνπ ηξνθνδνηνχλ ηε θνξνδηαθπγή, θαζψο ππάξρνπλ 

θαη άιινη παξάγνληεο. χκθσλα κε ηνπο Ράπαλνο θαη Καπιάλνγινπ, (2014)
22

, 

παξάγνληεο πνπ εληείλνπλ ην θαηλφκελν ηεο θνξνδηαθπγήο είλαη ε πνιππινθφηεηα 

ησλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ε αζηάζεηα θαη 

αζάθεηα ησλ θνξνινγηθψλ λφκσλ, ν κεγάινο αξηζκφο απηναπαζρνινπκέλσλ, ε 

ρακειή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο, ε εθηεηακέλε 

παξανηθνλνκία, ε ιαλζαζκέλε λννηξνπία θαη νη θνηλσληθέο αληηιήςεηο γηα ηε 

θνξνδηαθπγή, ε πεπνίζεζε κε αληαπνδνηηθφηεηαο ησλ θφξσλ πνπ πιεξψλνληαη θαη ε 

άληζε θαηαλνκή ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ. 

χκθσλα κε ηε κειέηε ηεο Γηαλένζηο (2018)
23
, πξνθχπηνπλ παξφκνηα 

ζπκπεξάζκαηα. Οη παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ εκθάληζε θαη ζηελ εμέιημε ηεο 

θνξνδηαθπγήο δηαθξίλνληαη ζε:  

1) Ννκνζεηηθνχο θαη Πνιηηηθνχο: Πνιπλνκία θαη πνιππινθφηεηα ηνπ θνξνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο, αλαζθάιεηα δηθαίνπ, ζπλερηδφκελε αχμεζε ηνπ θνξνινγηθνχ βάξνπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, αιιά θαη ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ησλ θπζηθψλ θαη 

                                                           
22

 Βαζίιεο Θ. Ράπαλνο, Γεσξγία Καπιάλνγινπ, (2014), «Φνξνινγία θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ε 
πεξίπησζε ηεο Διιάδαο»,  

https://www.hba.gr/5Ekdosis/UplPDFs/sylltomos14/609-638Rapanos2014.pdf 
23

 Γηαλένζηο, (2018), «Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο ζηελ Διιάδα - πγθξηηηθή Αλάιπζε θαη Πξνηάζεηο 
Αλακφξθσζεο», Γιανέοζιρ - Ίδπςμα Οικονομικών & Βιομησανικών Δπεςνών, 

https://www.dianeosis.org/wp-content/uploads/2018/05/Forologia_Eisodimatos_Stin_Ellada 
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ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ. χκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ, ην 2014 ν ιφγνο θφξσλ πξνο ΑΔΠ 

απμήζεθε απφ 34,4% ζε 35,9%. Δπίζεο, ζε απηφ ζπληειεί θαη ε έιιεηςε θαη 

αλεπάξθεηα πνιηηηθήο βνχιεζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

2) Σερλνινγηθνχο: Αλεπάξθεηα ηερλνινγηθήο θαη νξγαλσηηθήο ππνδνκήο ηεο 

θνξνινγηθήο δηνίθεζεο, θαζψο θαη ε αδπλακία αμηνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ πνπ 

πξνζθέξεη ε λέα ηερλνινγία. Λφγσ απηψλ νθείιεηαη θαη ε θαζπζηέξεζε πνπ ππάξρεη 

ζηε κεραλνγξάθεζε ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο θαη ε αδπλακία δηαζχλδεζεο 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ. 

3) Οξγαλσηηθνχο θαη Γξαθεηνθξαηηθνχο: Αλαπνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία δηνίθεζεο 

ιφγσ ππνζηειέρσζεο ππεξεζηψλ, θαθή νξγάλσζε δεκφζηνπ ηνκέα, ειιηπήο 

εθπαίδεπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη πξνζθφιιεζε ζηελ ηήξεζε δηαδηθαζηψλ 

θαη φρη ζηελ επίηεπμε απνηειεζκάησλ. 

4) Γηαξζξσηηθνχο: Γπζρέξεηα ησλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ ιφγσ ηνπ εμαηξεηηθά 

πςεινχ πνζνζηνχ απηναπαζρνινχκελσλ (δηπιάζην απφ ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν), 

θαζψο θαη ηνπ πνζνζηνχ ησλ απαζρνινχκελσλ ζε κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο 

επηρεηξήζεηο (59% ζε επηρεηξήζεηο 0-9 αηφκσλ, έλαληη 29% κέζνπ φξνπ ηεο Δ.Δ.), 

πνπ δπζρεξαίλεη ηνπο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο. Ζ θνξνδηαθπγή εληείλεηαη 

πεξηζζφηεξν ζε ζπγθεθξηκέλεο επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο απηναπαζρνινχκελσλ
24

, 

θαζψο θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηεο πεξηθέξεηαο ηεο ρψξαο ζε ζπγθξίζεη κε ηα 

αζηηθά θέληξα.  

5) Πνιηηηζκηθνχο: Φνξνινγηθή πεπνίζεζε ησλ πνιηηψλ σο πξνο ηελ 

αληαπνδνηηθφηεηα ηνπ θξάηνπο, ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

 

Ζ θνξνδηαθπγή ησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ ζηελ Διιάδα είλαη εμαηξεηηθά 

δηαδεδνκέλε, φπσο πξνθχπηεη απφ εθηηκήζεηο ηεο Γηαλένζηο (2016α)
25
. Δίλαη κάιηζηα 

ζρεδφλ ζίγνπξν φηη απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε πεγή θνξνδηαθπγήο, θαζψο νη 

εθηηκήζεηο γηα ην κέγεζφο ηεο ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ βαζκφ αβεβαηφηεηαο. 

πλνιηθά, ε θνξνδηαθπγή θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ εθηηκάηαη φηη θπκαίλεηαη 

                                                           
24

 Πάλσ απφ 300 εθαη. επξψ είλαη ε θνξνδηαθπγή θαιιηηερλψλ, δηθεγφξσλ, αγξνηψλ, επηρεηξήζεσλ 

παξνρήο ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα ηνπ ΓΟΔ, ελψ θνξπθαίν φισλ είλαη φηη ζηα 4 

ρξφληα ηεο θξίζεο (2008-2011) 54.000 Έιιελεο έβγαιαλ ζην εμσηεξηθφ θαηαζέζεηο χςνπο 54 δηζ. 

επξψ. Απφ απηά ηα 20 δηζ. επξψ ζεσξνχληαη θαηαζέζεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα δηθαηνινγεζνχλ απφ ηα 

πφζελ έζρεο - εηζνδήκαηα ησλ θαηαζεηψλ. 
25

 Γηαλένζηο, (2016), «Ζ θνξνδηαθπγή ζηελ Διιάδα - αηηίεο, έθηαζε θαη πξνηάζεηο θαηαπνιέκεζήο 

ηεο», Γιανέοζιρ - ERNST & YOUNG (EY), Ηνχληνο 2016, 

https://www.dianeosis.org/wp-content/uploads/2017/03/Tax_Evasion_diaNEOsis 
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κεηαμχ 1,96% θαη 4,85% ηνπ ΑΔΠ, θάηη πνπ ζπλεπάγεηαη φηη ηα δηαθπγφληα 

θνξνινγηθά έζνδα θπκαίλνληαη απφ €3,4 δηζ. έσο €8,5 δηο απέλαληη ζε απηφ. 

 

Γξάθεκα 1.11: Δθηηκήζεηο Φνξνδηαθπγήο ωο % ηνπ ΑΔΠ 

 

 

Πεγή:  Γηαλένζηο (2016α) 

 

 

Πεγή:  Γηαλένζηο (2016α) 

 

Όζν ινηπφλ ην πξφβιεκα ηεο θνξνδηαθπγήο δελ αληηκεησπίδεηαη απνηειεζκαηηθά, ε 

αλεπαξθήο εηζπξαμηκφηεηα ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ, πνπ δεκηνπξγεί ηα δεκνζηνλνκηθά 

θελά, ζα ζπλερίζεη λα θαιχπηεηαη κε αχμεζε ηεο θνξνινγίαο εληείλνληαο ηελ χθεζε, 

θαζψο, φπσο είλαη γλσζηφ, ε θνξνδηαθπγή είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ 

ππεξθνξνιφγεζε θαη ηελ άληζε θαηαλνκή ηνπ θνξνινγηθνχ βάξνπο. 

 

1.7 Χθέιεηεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ αληηκεηώπηζε ηεο Φνξνδηαθπγήο 

 

Σα επεξγεηηθά απνηειέζκαηα απφ ηελ πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο είλαη πνιιά θαη 

νπζηψδε γηα ηελ πεξαηηέξσ πνξεία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Σα ζεκαληηθφηεξα πνπ 
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πξνθχπηνπλ ζχκθσλα κε ηε κειέηε ηεο  Γηαλένζηο, (2016)
 26
, «Ζ θνξνδηαθπγή ζηελ 

Διιάδα - αηηίεο, έθηαζε θαη πξνηάζεηο θαηαπνιέκεζήο ηεο», παξαζέηνληαη 

παξαθάησ. 

 

 Μείωζε Απώιεηαο Κξαηηθώλ Δζόδωλ 

Όπσο είλαη γλσζηφ, ε θνξνδηαθπγή ζηεξεί ζεκαληηθά δεκφζηα έζνδα απφ ηνλ 

θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

θξαηηθψλ επελδχζεσλ θαη δαπαλψλ θαη πεξηνξίδεη ηελ αλαδηαλνκή ησλ θξαηηθψλ 

παξνρψλ θαη εληζρχζεσλ, κε ζπλέπεηα λα απμάλνληαη νη αλάγθεο ηνπ θξάηνπο γηα 

δαλεηζκφ. Με ηελ ελίζρπζε, ινηπφλ, ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ απφ ηελ πάηαμε 

ηεο θνξνδηαθπγήο, ζα εληζρπζεί ε πηζαλφηεηα αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ, ζα πεξηνξηζηεί 

ε αλάγθε γηα εμσηεξηθφ δαλεηζκφ, κε απνηέιεζκα ηε ραιάξσζε ησλ απζηεξψλ 

φξσλ δαλεηζκνχ ηεο ρψξαο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ή ηελ θαηάξγεζε κηαο ζεηξάο 

θνξνινγηθψλ θαη δεκνζηνλνκηθψλ κέηξσλ πνπ εθαξκφζηεθαλ ιφγσ ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο. Απνηέιεζκα ζα είλαη ε εγθαζίδξπζε κηαο 

απνδνηηθφηεξεο θαη ηζρπξφηεξεο νηθνλνκίαο. 

 

  ωζηή θαηαλνκή ηωλ θνξνινγηθώλ βαξώλ 

 Όπσο πξναλαθέξζεθε, ππάξρεη έληνλε εμάξηεζε κεηαμχ αλαπνηειεζκαηηθήο 

θνξνεηζπξαθηηθήο πνιηηηθήο θαη κε δίθαηεο θαηαλνκήο ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ. 

Καζψο ηα θνξνινγηθά βάξε δελ θαηαλέκνληαη νξζά θαη ηα ρακειφηεξα 

εηζνδεκαηηθά ζηξψκαηα καδί κε ηνπο ππνδεηγκαηηθνχο θνξνινγνχκελνπο 

επσκίδνληαη ην κεγαιχηεξν θνξνινγηθφ θνξηίν, δηεπξχλνληαη νη θνηλσληθέο 

αληζφηεηεο. Γηα λα πεξηνξηζηνχλ ή αθφκα θαη λα εθκεδεληζηνχλ νη θνηλσληθέο 

αληζφηεηεο θαη λα εληζρπζεί ην αίζζεκα ηεο θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, ζα πξέπεη 

λα αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά ε θνξνδηαθπγή. Δπηπξνζζέησο, ζα κεησζνχλ 

νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο θαη έηζη ζα κεησζεί ην νηθνλνκηθφ βάξνο πνπ 

επσκίδνληαη νη ππνδεηγκαηηθνί θνξνινγνχκελνη, θαζψο ηα θνξνινγηθά βάξε ζα 

επηκεξίδνληαη κε βάζε ηα πξαγκαηηθά πιένλ εηζνδήκαηα ησλ θνξνινγνπκέλσλ 

θαη κε ηελ πξαγκαηηθή θνξνδνηηθή ηνπο ηθαλφηεηα, είηε είλαη θπζηθά, είηε είλαη 

λνκηθά πξφζσπα.  

                                                           
26

 Γηαλένζηο, (2016), «Ζ θνξνδηαθπγή ζηελ Διιάδα - αηηίεο, έθηαζε θαη πξνηάζεηο θαηαπνιέκεζήο 

ηεο», Γιανέοζιρ - ERNST & YOUNG (EY), Ηνχληνο 2016, 

https://www.dianeosis.org/wp-content/uploads/2017/03/Tax_Evasion_diaNEOsis 
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 Κξάηνο πνπ αληαπνδίδεη 

Γηα λα κπνξέζεη ην θξάηνο λα αληαπεμέιζεη ζηελ απψιεηα ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ 

πνπ πθίζηαηαη ιφγσ ηεο εθηεηακέλεο θνξνδηαθπγήο, αλαγθάδεηαη λα κεηψζεη 

ζεκαληηθά ηα θξαηηθά έζνδα θαη λα πεξηνξίζεη ηηο δεκφζηεο δαπάλεο, έρνληαο 

αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ησλ παξερφκελσλ δεκφζησλ 

αγαζψλ. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ πεξηθνπψλ ζεκεηψλεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο πγείαο, θαζψο θαη ζε άιιεο πςειήο ζεκαληηθφηεηαο 

δεκφζηεο παξνρέο θαη ππεξεζίεο. Απφ απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη νη 

θνηλσληθέο παξνρέο ζηελ Διιάδα  είλαη θαηά πνιχ ρακειφηεξεο απφ ην κέζν φξν 

ησλ ππφινηπσλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πξνθχπηεη φηη απνηειεί 

έλα αδχλακν θνηλσληθφ θξάηνο πξφλνηαο. Με ηελ αχμεζε ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ 

απφ ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο ζα επηηεπρζεί αληαπνδνηηθή επηζηξνθή 

ζηνπο θνξνινγνπκέλνπο κε ηε κνξθή παξνρψλ θαη ππεξεζηψλ. Ζ αλαδηαλνκή 

απηή ζα πξνθαιέζεη βειηίσζε ζε θαίξηνπο ηνκείο ηεο θνηλσλίαο, φπσο νη ηνκείο 

ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη εθπαίδεπζεο, ελψ παξάιιεια ζα εληζρπζνχλ θαη βαζηθέο 

ππνδνκέο κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ πνιηηψλ. 

 

 Βειηίωζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηωλ επελδύζεωλ 

Δίλαη πξνθαλέο φηη θάζε πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

νηθνλνκίαο, φπσο ε ιήςε επλντθψλ θνξνινγηθψλ κέηξσλ θαηά ηε ράξαμε ηεο 

νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, δελ θαξπνθνξεί. Οη πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινληαη γηα 

ηε ιήςε επλντθψλ θνξνινγηθψλ κέηξσλ θαηά ηε ράξαμε ηεο νηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο δελ κπνξνχλ λα έρνπλ απνηειέζκαηα αλ δελ παηαρζεί ε απμεκέλε 

θνξνδηαθπγή θαη παξανηθνλνκία. Με ηελ αχμεζε ησλ δεκφζησλ εζφδσλ ζα ηεζεί 

ε βάζε γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ζηαζεξήο θαη πγηνχο νηθνλνκίαο πνπ κειινληηθά 

ζα κπνξέζεη λα γίλεη αληαγσληζηηθή κε ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ. 

Δπηπξνζζέησο, ζεηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδπηψλ ζα 

απνηειέζεη θαη ην γεγνλφο φηη κε ηελ άλνδν ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ ζα κεησζνχλ 

ζηελ πνξεία θαη νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο θαη ζα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία  έλα 

πγηέο, ζηαζεξφ νηθνλνκηθφ θαη θνξνινγηθφ πεξηβάιινλ κε απνηέιεζκα ηελ 

αλάπηπμε θαη επεκεξία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη, θαη’ επέθηαζε, ησλ πνιηηψλ. 

πλεπαθφινπζν ηεο πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ ζα είλαη θαη ε δεκηνπξγία λέσλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο, θαζψο ζα δεκηνπξγεζεί κηα λέα πην αληαγσληζηηθή νηθνλνκία  
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κε κεγάιε αγνξαζηηθή δχλακε επηθέξνληαο πεξαηηέξσ αλάπηπμε ζηελ εζληθή 

νηθνλνκία. 

 

 Τγηήο επηρεηξεκαηηθόο αληαγωληζκόο 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ θνξνδηαθεχγνπλ ή πνπ αλαπηχζζνπλ κε θαηαγεγξακκέλε 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα απνθηνχλ έλα αζέκηην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα 

έλαληη ησλ λνκνηαγψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαηαθέξλνπλ λα δηαηεξνχλ 

ρακειφηεξν θφζηνο παξαγσγήο. Γεκηνπξγείηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν κηα 

αληζνξξνπία κεηαμχ ηνπο, ε νπνία γέξλεη αξλεηηθά πξνο ηελ  αληαγσληζηηθφηεηα 

ησλ πγηψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο απηέο δελ κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ην θφζηνο 

παξαγσγήο ηνπο, γηα λα αληαγσληζηνχλ ην ρακειφ θφζηνο πνπ θαηαθέξλνπλ λα 

έρνπλ νη επηρεηξήζεηο πνπ θνξνδηαθεχγνπλ ή δξαζηεξηνπνηνχληαη κέζσ ηεο 

παξανηθνλνκίαο. Απνηέιεζκα είλαη ε εθξίδσζε ησλ  πγηψλ θαη λνκνηαγψλ 

επηρεηξήζεσλ απφ ηνλ θιάδν θαη, θαη’ επέθηαζε, ε κείσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο φιεο ηεο νηθνλνκίαο. Με ηε κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ αγαζψλ 

θαη ησλ ππεξεζηψλ (φρη κφλνλ γηα ηνπο θαηαλαισηέο, αιιά θαη γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο), πνπ ζα επηηεπρζεί κε ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο 

θνξνδηαθπγήο, ζα εληζρπζεί ν πγηήο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ζα δεκηνπξγεζνχλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη ε 

θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε ησλ επηρεηξήζεσλ δηαζέηεη θαη κηα θνηλσληθή 

πξνέθηαζε, θαζψο δεκηνπξγεί κία θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ  

πνπ επεθηείλεηαη πέξα απφ ηελ εθπιήξσζε ησλ θνξνινγηθψλ θαη γεληθά ησλ 

λνκηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, θαζψο  νπζηαζηηθά επελδχνληαο νη επηρεηξήζεηο ζην 

θξάηνο ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο, γηαηί ε επηηπρία ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ επηηπρία ηεο θνηλσλίαο κέζα ζηελ νπνία 

δξαζηεξηνπνηνχληαη.  

 

 Δλίζρπζε ηεο εκπηζηνζύλεο ηωλ θνξνινγνπκέλωλ απέλαληη ζην θξάηνο 

Βαζηθφο παξάγνληαο, φπσο πξναλαθέξζεθε, γηα ηελ επέθηαζε ηεο θνξνδηαθπγήο 

είλαη ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ησλ θνξνινγνπκέλσλ πξνο ην θξάηνο θαη ηνπο 

ζεζκνχο.  Ζ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ απέλαληη ζην θξάηνο δηαδξακαηίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε γεληθφηεξε ζπκκφξθσζή ηνπο. Ζ απνπζία ηεο εκπηζηνζχλεο 

ησλ πνιηηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα θαηλφκελα δηαθζνξάο επεξεάδνπλ ηηο 

απνθάζεηο θαη ηε θνξνινγηθή ζπκκφξθσζή ηνπο. Οη θνξνινγνχκελνη 
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θαηαβάιινπλ ηνπο θφξνπο πνπ ηνπο αλαινγνχλ ζην θξάηνο, είηε επεηδή ην 

ζέινπλ, είηε επεηδή ππνρξενχληαη. Δπίζεο, φζν νη θνξνινγνχκελνη πηζηεχνπλ πσο 

ην θξάηνο ζα αμηνπνηήζεη ζσζηά, θαηάιιεια θαη αληαπνδνηηθά ηα δεκφζηα έζνδα 

πνπ ζπγθεληξψλεη απφ ηνπο θφξνπο, ηφζν νη θνξνινγνχκελνη ζα θαηαβάιινπλ 

εζειεκέλα ηνπο θφξνπο ηνπο. Έηζη, φηαλ ππάξρεη εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ 

απέλαληη ζην θξάηνο εληζρχεηαη ε εθνχζηα θαηαβνιή ησλ θφξσλ απ’ απηνχο θαη ε 

θνξνινγηθή ζπκκφξθσζή ηνπο, ελψ ε απνπζία ηνπ αηζζήκαηνο εκπηζηνζχλεο 

δεκηνπξγεί αξλεηηθά απνηειέζκαηα σο πξνο ηε θνξνινγηθή ζπκκφξθσζή ηνπο
27

. 

 

Σα επεξγεηηθά απνηειέζκαηα, πνπ ζα επηθέξεη ε απνηειεζκαηηθή θαηαπνιέκεζε ηεο 

θνξνδηαθπγήο, ηεο παξανηθνλνκίαο θαη ηεο δηαθζνξάο, ζα ζπκβάιινπλ 

καθξνπξφζεζκα  ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Διιάδαο, ψζηε λα ζηακαηήζεη απηφο 

ν θαχινο θχθινο ηεο ιηηφηεηαο θαη ηεο χθεζεο, θαζψο φπσο δηαπηζηψζεθε θαη κε 

κειέηεο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί, ππάξρεη ζηελή ζχλδεζε θαη αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο θνξνινγηθήο πνιηηηθήο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
27

 Γηαλένζηο, (2016), «Ζ θνξνδηαθπγή ζηελ Διιάδα - αηηίεο, έθηαζε θαη πξνηάζεηο θαηαπνιέκεζήο 
ηεο», Γιανέοζιρ - ERNST & YOUNG (EY), Ηνχληνο 2016, 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ν 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 

 

2.1 Φνξνινγηθή πνιηηηθή θαη Οηθνλνκηθή αλάπηπμε 

 

Σν ζέκα ηεο θνξνινγηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο αλάπηπμεο απαζρνιεί νηθνλνκνιφγνπο 

εδψ θαη πνιιέο δεθαεηίεο θαη σο εθ ηνχηνπ δεθάδεο κειέηεο έρνπλ εθπνλεζεί. Σν 

2012 κηα έθζεζε ηνπ Tax Foundation
28
, ηζρπξίζηεθε φηη «ζρεδφλ θάζε εκπεηξηθή 

κειέηε ζρεηηθά κε ηνπο θφξνπο θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, πνπ έρεη δεκνζηεπηεί 

ζε αθαδεκατθέο εθεκεξίδεο νη νπνίεο έρνπλ ζρνιηαζηεί απφ εηδηθνχο ηνπ είδνπο, 

θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη νη θνξνινγηθέο απμήζεηο βιάπηνπλ ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε». 

Ζ έθζεζε απηή αλαθεξφηαλ ζε 26 κειέηεο (19 ζρεηηθά  κε ην αληίθηππν ησλ 

νκνζπνλδηαθψλ ή εζληθψλ θφξσλ ζηελ εζληθή αχμεζε θαη 7 γηα ηηο επηπηψζεηο ησλ 

θξαηηθψλ θφξσλ ζηελ θξαηηθή αχμεζε), ππνζηεξίδνληαο φηη  23 απφ απηέο βξίζθνπλ 

φηη νη θφξνη έρνπλ «αξλεηηθφ» αληίθηππν ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ελψ νη άιινη 

ηξεηο βξίζθνπλ έλα «νπδέηεξν» απνηέιεζκα
29

. 

Οη Ergete Ferede θαη Bev Dahlby, «Οη επηπηψζεηο ησλ θνξνινγηθψλ πεξηθνπψλ ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε: ηνηρεία απφ ηηο Καλαδηθέο επαξρίεο», National Tax Journal, 

(2012)
30
, εμεηάδνπλ ηνλ αληίθηππν ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ ησλ θαλαδηθψλ 

θπβεξλήζεσλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία πνπ θαιχπηνπλ 

ηελ πεξίνδν 1977-2006. Γηαπηζηψλνπλ φηη έλαο πςειφηεξνο λφκηκνο ζπληειεζηήο 

θφξνπ εηζνδήκαηνο εηαηξηψλ ζπλδέεηαη κε ρακειφηεξεο ηδησηηθέο επελδχζεηο θαη 

βξαδχηεξε νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Οη εκπεηξηθέο εθηηκήζεηο ηνπο ππνδειψλνπλ φηη ε 

κείσζε ηνπ ζπληειεζηή ηνπ εηαηξηθνχ θφξνπ θαηά κία (1) πνζνζηηαία κνλάδα 

ζρεηίδεηαη κε ηελ αχμεζε ηνπ εηήζηνπ ξπζκνχ αχμεζεο θαηά 0,1-0,2 πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο. Σα απνηειέζκαηά ηνπο δείρλνπλ επίζεο φηη ε κεηάβαζε απφ ηνλ θφξν 

ιηαληθήο πψιεζεο ζε θφξν επί ησλ πσιήζεσλ πνπ ελαξκνλίδεηαη κε ηνλ 

                                                           
28

 William McBride, ‶What Is the Evidence on Taxes and Growth″, Tax Foundation Special Report No. 

207, December 18, 2012. https://files.taxfoundation.org/legacy/docs/sr207.pdf  
29

 Chye-Ching Huang and Nathaniel Frentz, (2014), ‶What Really Is the Evidence on Taxes and 

Growth?″, Center Budget Policy Priorities Org, https://www.cbpp.org/research/what-really-is-the-

evidence-on-taxes-and-growth 
30

 Ferede, Ergete and Dahlby, Bev (2012), The Impact of Tax Cuts on Economic Growth: Evidence 

From the Canadian Provinces, National Tax Journal, 65:3, pp. 563-94, 

https://www.ntanet.org/NTJ/65/3/ntj-v65n03p563-94-impact-tax-cuts-economic.pdf 

file:///C:/Users/ΜΑΡΙΝΟΣ/Desktop/Center%20Budget%20Policy%20Priorities%20Org
https://www.ntanet.org/NTJ/65/3/ntj-v65n03p563-94-impact-tax-cuts-economic.pdf?v=α&r=4858324179428909
https://www.ntanet.org/NTJ/65/3/ntj-v65n03p563-94-impact-tax-cuts-economic.pdf?v=α&r=4858324179428909
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νκνζπνλδηαθφ θφξν επί ησλ πσιήζεσλ πξνζηηζέκελεο αμίαο εληζρχεη ηηο επαξρηαθέο 

επελδχζεηο θαη ηελ αλάπηπμε. Δπηπξνζζέησο, ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ζε 

καθξνπξφζεζκε βάζε ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ κε ηε κείσζε ηνπ ζπληειεζηή θφξνπ 

εηζνδήκαηνο εηαηξεηψλ ζα είλαη πεξίπνπ 16% πςειφηεξν απφ φ,ηη αλ δελ ππάξρεη 

πεξηθνπή θφξνπ. Έηζη καθξνπξφζεζκα ε κηθξή «πξνζσξηλή» αχμεζε ηνπ θαηά 

θεθαιήλ ΑΔΠ κεηαθξάδεηαη ζε ζεκαληηθφ καθξνπξφζεζκν θέξδνο παξαγσγήο γηα 

ηελ επαξρία. 

Ζ κειέηε ησλ Karel Mertens θαη Morten Ravn, «Οη Γπλακηθέο Δπηπηψζεηο ησλ  

Αιιαγψλ Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ ζηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο», (2012)
31
, παξνπζηάδεη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα 

ησλ αιιαγψλ ζηε θνξνινγηθή πνιηηηθή ζηηο ΖΠΑ. Παξαηεξνχλ κέζα απφ ηελ έξεπλά 

ηνπο ηηο επηδξάζεηο ησλ κεηαβνιψλ ησλ κέζσλ ζπληειεζηψλ θφξνπ εηζνδήκαηνο 

θπζηθψλ πξνζψπσλ (APITR) θαη ησλ επηπηψζεσλ ησλ κεηαβνιψλ ζην κέζν 

ζπληειεζηή θφξνπ εηζνδήκαηνο εηαηξηψλ (ACITR). Ζ αλάιπζή ηνπο δείρλεη φηη νη 

κεηαβνιέο ησλ θφξσλ έρνπλ ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ νηθνλνκία. Βιέπνπλ 

κεγάιεο βξαρππξφζεζκεο επηπηψζεηο ζηε ζπλνιηθή παξαγσγή, φηαλ γίλνληαη 

απξφβιεπηεο αιιαγέο ζηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο. Οη πεξηθνπέο ησλ θφξσλ 

εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ νδεγνχλ ζε κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ, ελψ 

νη πεξηθνπέο θφξνπ εηζνδήκαηνο εηαηξηψλ θαηά κέζν φξν έρνπλ κηθξή επίπησζε ζηα 

θνξνινγηθά έζνδα. Οη πεξηθνπέο ησλ κέζσλ ζπληειεζηψλ θφξνπ εηζνδήκαηνο 

θπζηθψλ πξνζψπσλ απμάλνπλ ηελ απαζρφιεζε, ηελ θαηαλάισζε θαη ηηο επελδχζεηο. 

Οη πεξηθνπέο ζην κέζν ζπληειεζηή θφξνπ εηζνδήκαηνο εηαηξηψλ εληζρχνπλ ηηο 

επελδχζεηο, δελ επεξεάδνπλ νχηε θαλ ρακειφηεξε ηδησηηθή θαηαλάισζε θαη δελ 

έρνπλ άκεζεο επηπηψζεηο ζηελ απαζρφιεζε. Έηζη ε κειέηε ηνπο ππνζηεξίδεη (i) 

ζρεηηθά κεγάια θαη άκεζα απνηειέζκαηα εμφδνπ κεηά απφ αιιαγέο ζηνπο κέζνπο 

θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο, (ii) πνιιαπιαζηαζηέο θφξνπ πνπ είλαη κεγαιχηεξνη απφ 

ηηο πεξηζζφηεξεο θπβεξλεηηθέο εθηηκήζεηο, (iii) κεηψζεηο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο 

θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη πην απνηειεζκαηηθέο ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο 

θαη ηελ θαηαλάισζε βξαρππξφζεζκα ζε ζρέζε κε ηηο πεξηθνπέο ζηνπο θφξνπο 

εηαηξηθψλ θεξδψλ θαη (iv) ηηο αιιαγέο ζηηο ηηκέο ησλ εηαηξηθψλ θνξνινγηθψλ 

ζπληειεζηψλ πνπ είλαη πεξίπνπ νπδέηεξνη απφ πιεπξάο εζφδσλ. 
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Tax Changes in the United States″, Economics Mit, March 9, 2012,  
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χκθσλα κε ηνπο Jens Arnold et al., «Φνξνινγηθή πνιηηηθή γηα νηθνλνκηθή 

αλάθακςε θαη αλάπηπμε», The Economic Journal, (2011)
32
, ε πξννδεπηηθφηεηα ηνπ 

ΦΠΑ επηδεηλψλεη ηελ αλάπηπμε, είλαη εμαηξεηηθά επηιεθηηθή θαη εληειψο 

παξαπιαλεηηθή δεδνκέλνπ φηη έλα απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ εγγξάθνπ είλαη πσο ε 

πεξηθνπή ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο γηα ηα λνηθνθπξηά ρακεινχ εηζνδήκαηνο είλαη ν 

θαιχηεξνο δπλαηφο θφξνο πνπ πξέπεη λα θνπεί ζε πεξίνδν χθεζεο ή νηθνλνκηθήο 

αλάθακςεο. χκθσλα κε ην ζχγγξακκα ε κείσζε ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο κε 

ηαπηφρξνλε αχμεζε ησλ άιισλ θφξσλ κπνξεί λα είλαη θαιή γηα καθξνπξφζεζκε 

αλάπηπμε, αλ θαη ζεκεηψλεη φηη «ν θαζνξηζκφο ηνπ κεγέζνπο απηψλ ησλ επηπηψζεσλ 

απαηηεί πξφζζεηε εξγαζία». Δπηπιένλ, ην άξζξν παξνπζηάδεη εκπεηξηθά 

απνηειέζκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο ζεσξεηηθέο πεπνηζήζεηο φηη ε νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε κπνξεί λα απμεζεί κε ηε ζηαδηαθή κεηαθίλεζε ηεο θνξνινγηθήο βάζεο 

πξνο ηελ θαηαλάισζε θαη ηελ αθίλεηε πεξηνπζία (ηδηαίηεξα θαηνηθεκέλε ηδηνθηεζία). 

Τπνζηήξημε, επίζεο, φηη ε αλάπηπμε κπνξεί λα εληζρπζεί κε ηε βειηίσζε ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ησλ επηκέξνπο θφξσλ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, φπσο κε ηε κείσζε ησλ 

εηαηξηθψλ θφξσλ θαη ηνλ πςειφηεξν ζπληειεζηή θφξνπ εηζνδήκαηνο θπζηθψλ 

πξνζψπσλ, είλαη απίζαλν απηέο νη αιιαγέο, πνπ εληζρχνπλ ηελ αλάπηπμε, λα 

ζπκβάινπλ ζηελ αλάθακςε απφ ηελ ηξέρνπζα θξίζε. Σαπηφρξνλα, ππάξρνπλ 

θνξνινγηθέο αιιαγέο πνπ θαίλεηαη λα είλαη θαθέο γηα ηελ αλάπηπμε, φπσο είλαη νη 

κεηψζεηο ησλ θφξσλ επί ησλ πσιήζεσλ (ηδίσο εάλ ιακβάλνπλ ηε κνξθή απαιιαγψλ 

θαη κεηψζεσλ) θαη ησλ θφξσλ αθίλεηεο πεξηνπζίαο πνπ δελ ζα επέηξεπαλ ηελ ηαρεία 

αλάθακςε. Ζ πνιιά ππνζρφκελε θνξνινγηθή αιιαγή απφ ηελ άπνςε ηφζν ηεο 

απμεκέλεο αλάπηπμεο φζν θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάθακςεο είλαη ε κείσζε ησλ 

θφξσλ εηζνδήκαηνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο) 

ησλ αηφκσλ κε ρακειά εηζνδήκαηα. Απηφ ζα ηνλψζεη ηε δήηεζε, ζα απμήζεη ηα 

θίλεηξα γηα εξγαζία θαη ζα κεηψζεη ηελ αληζφηεηα ησλ εηζνδεκάησλ. Σέινο, ην 

άξζξν έρεη ππνζηεξίμεη φηη νη απαξαίηεηεο απμήζεηο ησλ εζφδσλ κεηά ηελ αλάθηεζε 

ζα ήηαλ ιηγφηεξν επηβιαβείο γηα ηελ αλάπηπμε εάλ βαζίδνληαλ ζηελ αχμεζε ησλ 

επαλαιακβαλφκελσλ θφξσλ επί ησλ αθηλήησλ θαη ησλ θφξσλ θαηαλάισζεο (εηδηθά 

εάλ απηφ είρε ηε κνξθή κεηψζεσο ησλ απαιιαγψλ θαη κεηψζεσλ ησλ ζπληειεζηψλ). 
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Οη Alberto Alesina θαη Silvia Ardagna, «Οη κεγάιεο αιιαγέο ζηε θνξνινγηθή 

πνιηηηθή: νη θφξνη ζε ζρέζε κε ηηο δαπάλεο, ε θνξνινγηθή πνιηηηθή θαη ε νηθνλνκία», 

(2010)
33

,
 
εμεηάδνπλ ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή, ηα 

δεκνζηνλνκηθά θίλεηξα φζν θαη ηηο δεκνζηνλνκηθέο πξνζαξκνγέο ζηηο ρψξεο ηνπ 

ΟΟΑ απφ ην 1970 έσο ην 2007. Σα θνξνινγηθά εξεζίζκαηα πνπ βαζίδνληαη ζε 

θνξνινγηθέο πεξηθνπέο είλαη πην πηζαλφ λα απμήζνπλ ηελ αλάπηπμε απφ απηά κε 

βάζε ηηο απμήζεηο ησλ δαπαλψλ. Όζνλ αθνξά ηηο δεκνζηνλνκηθέο πξνζαξκνγέο, 

εθείλεο πνπ βαζίδνληαη ζηε κείσζε ησλ δαπαλψλ θαη φρη ζηηο απμήζεηο ησλ θφξσλ, 

είλαη πην πηζαλφ λα κεηψζνπλ ηα ειιείκκαηα θαη ην ρξένο έλαληη ηνπ ΑΔΠ. Δπηπιένλ, 

πξνζαξκνγέο ζηηο δαπάλεο απφ πιεπξάο θνξνινγίαο είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα 

δεκηνπξγήζνπλ χθεζε. Ζ αλάιπζή ηνπο δείρλεη φηη, εθηφο θη αλ κεησζνχλ νη βαζηθέο 

δαπάλεο, είλαη δχζθνιν λα επηηεπρζεί δεκνζηνλνκηθή ζηαζεξφηεηα, επεηδή νη δαπάλεο 

ελδέρεηαη λα απμεζνχλ ηαρχηεξα απφ ηα θνξνινγηθά έζνδα. 

Οη Young Lee θαη Roger H. Gordon ζηε κειέηε ηνπο «Φνξνινγηθή δηάξζξσζε θαη 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε», (2005)
34
, δειψλνπλ φηη νη πξνεγνχκελεο ζεσξεηηθέο εξγαζίεο 

πξνβιέπνπλ πσο νη πςειφηεξνη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο ζα πξέπεη λα κεηψζνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ελψ νη επηπηψζεηο ησλ πςειψλ πνζνζηψλ πξνζσπηθψλ θφξσλ 

είλαη ιηγφηεξν ζαθείο. ηελ  εξγαζία ηνπο εμεηάδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ νη θνξνινγηθέο 

πνιηηηθέο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα επεξεάδνπλ ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο κηαο ρψξαο, 

ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία κεηαμχ ρσξψλ θαηά ηελ πεξίνδν 1970-1997. Βξίζθνπλ φηη 

νη λφκηκνη ζπληειεζηέο θνξνινγίαο εηαηξηψλ ζρεηίδνληαη ζεκαληηθά αξλεηηθά κε ηε 

δηαηνκεαθή δηαθνξά ζηνλ κέζν ξπζκφ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ειέγρνληαο γηα 

δηάθνξνπο άιινπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο, γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη 

άιιεο ηππηθέο θνξνινγηθέο κεηαβιεηέο. ηηο παιηλδξνκήζεηο ζηαζεξνχ 

απνηειέζκαηνο  βξίζθνπλ θαη πάιη νη απμήζεηο ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ ησλ 

εηαηξηψλ φηη νδεγνχλ ζε ρακειφηεξνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο ζην εζσηεξηθφ ησλ 

ρσξψλ. Ζ εθηίκεζε ηνπ ζπληειεζηή δείρλεη πσο ε κείσζε ηνπ ζπληειεζηή 

θνξνινγίαο εηαηξηψλ θαηά δέθα (10) πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζα απμήζεη ηνλ εηήζην 

ξπζκφ αλάπηπμεο θαηά κία (1) έσο δχν (2) εθαηνζηηαίεο κνλάδεο. Γηαπηζηψλνπλ 

φκσο, επίζεο, φηη νη άιιεο θνξνινγηθέο κεηαβιεηέο ζπκπεξηιακβαλφκελνπ θαη ηνπ 

κέζνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή ηνπ εηζνδήκαηνο, απφ εξγαζία ηνπ Koester θαη ηεο 
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Kormendi θαη νη απνηειεζκαηηθνί ζπλνιηθνί νξηαθνί θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο δελ 

ζπλδένληαη ζεκαληηθά κε ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο. 

Με βάζε κειέηε ησλ Stefan Fölster θαη Magnus Henrekson, «Οη επηπηψζεηο ηεο 

αχμεζεο ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ θαη ηεο θνξνινγίαο ζηηο πινχζηεο ρψξεο», 

Δςπωπαϊκή Οικονομική Δπιζκόπηζη, (2001)
35
, ηα απνηειέζκαηα (γηα ηηο ρψξεο ηνπ 

ΟΟΑ) δείρλνπλ κηα ηζρπξή αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ  δεκφζησλ δαπαλψλ θαη ηεο 

αλάπηπμεο ζηηο πινχζηεο ρψξεο. ε απηή ηελ εξγαζία δηεμάγεηαη κηα νηθνλνκεηξηθή 

κειέηε ζε έλα δείγκα πινχζησλ ρσξψλ πνπ θάιππηε ηελ πεξίνδν 1970-95.Σν κέγεζνο 

ησλ εθηηκψκελσλ ζπληειεζηψλ ππνδειψλεη φηη ε αχμεζε ηνπ δείθηε δαπαλψλ θαηά 

δέθα (10) πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζπλδέεηαη κε ηε κείσζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ηεο 

ηάμεσο ησλ 0,7-0,8 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ. Όηαλ ην δείγκα πινχζησλ ρσξψλ 

επεθηείλεηαη ζε ρψξεο πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ ΟΟΑ, ηφζν νη δεκφζηεο δαπάλεο φζν 

θαη ε θνξνινγία ζπλδένληαη αξλεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Απηά ηα 

επξήκαηα είλαη εχξσζηα αθφκε θαη ζχκθσλα κε ην απζηεξφ θξηηήξην ησλ αθξαίσλ 

νξίσλ.  

Με βάζε έξεπλα ηνπο νη Richard Kneller, Michael F. Blearney θαη Norman Gemmell, 

«Φνξνινγηθή πνιηηηθή θαη αλάπηπμε: ηνηρεία απφ ρψξεο ηνπ ΟΟΑ», Journal of 

Public Economics, (1999)
36
, θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα επεξεάδεηαη φρη κφλν απφ ην επίπεδν ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ, αιιά 

θαη απφ ην είδνο ηεο. Οη παξαγσγηθέο θπβεξλεηηθέο δαπάλεο, αθφκα θαη φηαλ 

ρξεκαηνδνηνχληαη κε πςειφηεξνπο θφξνπο, κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηελ αλάπηπμε, θαη 

θαηαιήγνπλ: «Όηαλ ρξεκαηνδνηείηαη απφ θάπνηνλ ζπλδπαζκφ κε θνξνινγηθήο 

επηβάξπλζεο θαη κε παξαγσγηθψλ δαπαλψλ, ε αχμεζε ησλ παξαγσγηθψλ δαπαλψλ 

εληζρχεη ζεκαληηθά ηελ αλάπηπμε θαη ε αχμεζε ηεο ζηξεβισηηθήο θνξνινγίαο 

κεηψλεη ζεκαληηθά ηελ αλάπηπμε». 

χκθσλα κε κειέηε ησλ Stephen Miller θαη Frank Russek, «Φνξνινγηθέο δνκέο θαη 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε: δηεζλή απνδεηθηηθά ζηνηρεία», Οικονομική Έπεςνα, (1997)
37

, νη 

θξαηηθέο θαη ηνπηθέο θπβεξλήζεηο αληηκεηψπηζαλ πξφζθαηα ζνβαξά πξνβιήκαηα 
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πξνυπνινγηζκνχ. Πνιινί λνκνζέηεο θαη δηνηθεηέο ηνπ θξάηνπο έρνπλ κεηψζεη ηηο 

δαπάλεο ή έρνπλ απμήζεη ηνπο θφξνπο. Σέηνηεο αιιαγέο ζηε δεκνζηνλνκηθή 

δηάξζξσζε ελδέρεηαη λα απνθαηαζηήζνπλ ηε δεκνζηνλνκηθή ηζνξξνπία, αιιά 

κπνξνχλ λα έρνπλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ θξαηηθή θαη ηνπηθή νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε. Απφ ηελ αλάιπζή ηνπο πξνθχπηεη φηη «νη ρξεκαηνδνηνχκελεο απφ θφξνπο 

δαπάλεο κεηψλνπλ ηελ αλάπηπμε ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο». Οη εηαηξηθνί θφξνη 

εηζνδήκαηνο παίδνπλ πνιχ κηθξφ ξφιν ζηελ θξαηηθή θαη ηνπηθή ρξεκαηνδφηεζε θαη 

νη θφξνη επί ησλ πσιήζεσλ έρνπλ πνιχ κεγάιν ξφιν. Οη δαπάλεο γηα ηελ εθπαίδεπζε, 

ηε κεηαθνξά θαη ηε δεκφζηα αζθάιεηα ελδέρεηαη λα απνηειέζνπλ ην κεγαιχηεξν 

θνκκάηη απφ ηε δεκνζηνλνκηθή πίηα.  

Οη Charles B.Garrison θαη Feng-YaoLee, «Ζ επίδξαζε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ 

κεηαβιεηψλ ζηνπο ξπζκνχο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο: Μηα κειέηε κεηαμχ ρσξψλ», 

(1995)
38
, κειεηνχλ ηνλ αληίθηππν ησλ καθξννηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαηά ηελ πεξίνδν 1960-1987. Γειψλνπλ φηη δελ βξήθαλ 

ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχνπλ φηη νη ρψξεο πνπ αθνινπζνχλ καθξννηθνλνκηθέο 

πνιηηηθέο πνπ νδεγνχλ ζε πςειφ πιεζσξηζκφ, κεγάια δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα 

θαη πςειά επίπεδα δαπαλψλ ηεο δεκφζηαο θαηαλάισζεο ππνθέξνπλ απφ ρακειά 

πνζνζηά αχμεζεο ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ. Δληνχηνηο, δηαπηζηψλνπλ αλεπαξθή 

ζηνηρεία γηα ηελ αξλεηηθή επίδξαζε ησλ πςειψλ νξηαθψλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ 

ζηελ αλάπηπμε. Πεξαηηέξσ, βξίζθνπλ ηζρπξέο ελδείμεηο φηη ρψξεο πνπ επηηπγράλνπλ 

ρακειή κεηαβιεηφηεηα ηεο αχμεζεο ηεο παξαγσγήο θαη νη νπνίεο επεθηείλνπλ ην 

εμσηεξηθφ ηνπο εκπφξην, έρνπλ πςεινχο ξπζκνχο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

 

2.2 Φνξνδηαθπγή θαη Οηθνλνκηθή αλάπηπμε 

 

Σν δήηεκα ηεο θνξνδηαθπγήο έρεη ιάβεη ζεκαληηθή πξνζνρή απφ ηνπο εξεπλεηέο θαη 

ηνπο θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Έρνπλ δηεμαρζεί δηάθνξεο 

κειέηεο γηα ηε θνξνδηαθπγή θαη ηε θνξναπνθπγή, θαζψο θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο ζηελ 

αληζφηεηα ησλ εηζνδεκάησλ θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε.  

Οη Mohsen Mehrara θαη Yazdan Gudarzi Farahani, «Ζ κειέηε ησλ επηπηψζεσλ ηεο 

θνξνδηαθπγήο θαη ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ ζηελ νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα ζηηο 
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ρψξεο ηνπ ΟΟΑ», (2016)
39
, εμεηάδνπλ ηηο επηπηψζεηο ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ησλ 

θνξνινγηθψλ εζφδσλ ηεο θπβέξλεζεο ζηελ νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ ρξεζηκνπνηνχλ 29 ζηνηρεία γηα ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ απφ ην 1990 έσο ην 2013 

θαη αθνινπζνχλ κηα πξνζέγγηζε γηα ηελ εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ. ην πξψην 

βήκα, ρξεζηκνπνηψληαο ηε λνκηζκαηηθή πξνζέγγηζε, ππνινγίδεηαη έλαο δείθηεο 

θνξνδηαθπγήο γηα ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. ην δεχηεξν βήκα εμεηάδνληαη νη επηπηψζεηο 

ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ ζηελ νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα. Σα 

απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ε θνξνδηαθπγή θαη ν ζπληειεζηήο θφξνπ εηζνδήκαηνο 

έρνπλ κηα ζρέζε ζρήκαηνο U. Γειαδή, θαζψο απμάλεηαη ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο, 

ζα απμεζεί θαη ε πηζαλφηεηα θνξνδηαθπγήο. Απηφ ζπκβαδίδεη κε ηελ θιαζηθή άπνςε 

φηη ε πςειφηεξε θνξνινγία δεκηνπξγεί έλα θίλεηξν γηα ηνπο αλζξψπνπο λα 

παξαπιαλνχλ ηα θέξδε ηνπο, πξνζπαζψληαο λα κεηψζνπλ ηηο θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο ηνπο. Γηαπηζηψλεηαη, επίζεο, φηη ηα πςειφηεξα θνξνινγηθά έζνδα έρνπλ 

ζεηηθή επίδξαζε ζηελ νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα θαη φηη ε κεγαιχηεξε θνξνδηαθπγή 

έρεη δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα. Απηφ απνθαιχπηεη φηη νη 

ρψξεο κε πςειφηεξν επίπεδν θνξνινγίαο αληηκεησπίδνπλ κηα πην ζηαζεξή νηθνλνκία. 

Χο εθ ηνχηνπ, δεδνκέλνπ φηη νη ρψξεο απηέο έρνπλ θνξνινγηθφ ζχζηεκα 

πξνυπνινγηζκνχ, ζε πεξηφδνπο χθεζεο νη θπβεξλήζεηο κπνξνχλ λα ρεηξαγσγήζνπλ 

θνξνινγηθέο πνιηηηθέο φπσο θνξνινγηθέο απαιιαγέο θαη θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο 

σο νηθνλνκηθνχο δηεγέξηεο, πξνθεηκέλνπ λα αληηζηαζκίζνπλ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο 

ηεο χθεζεο. Ζ θνξνδηαθπγή θαηαιήγνπλ, φηη νδεγεί ζε νηθνλνκηθή αζηάζεηα θαη ηα 

κεγαιχηεξα θνξνινγηθά έζνδα ζα δεκηνπξγήζνπλ κηα θαιχηεξε νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε. 

 

2.3 Φνξνδηαθπγή θαη αλαδηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο 

 

Πξφζθαηε έξεπλα ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ε νπνία εθπνλήζεθε 

απφ ηε δηδάθηνξα Μαξία Φιεβνηφκνπ θαη ηνλ Μάλν Μαηζαγγάλε «Γηαλεκεηηθέο 

επηδξάζεηο ηεο θνξνδηαθπγήο ζηελ Διιάδα», (2010)
40
, πξνζπάζεζε λα απαληήζεη 

αθξηβψο ζην εξψηεκα ησλ δηαλεκεηηθψλ επηδξάζεσλ ηεο θνξνδηαθπγήο. Ζ έξεπλα 
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είρε ην πιενλέθηεκα ηεο πξφζβαζεο ζε δεδνκέλα απφ πεξίπνπ 27.400 θνξνινγηθέο 

δειψζεηο ηνπ 2005. Σν δείγκα θνξνινγηθψλ δειψζεσλ πνπ αλαιχζαλε ηνπο βνεζά 

λα  εθηηκήζνπλ έκκεζα ηε θνξνδηαθπγή, ζπγθξίλνληαο ην εηζφδεκα πνπ δειψλνπλ 

ζηελ Δθνξία νξηζκέλεο νκάδεο θνξνινγνπκέλσλ, κε ην αληίζηνηρν εηζφδεκα πνπ 

δειψλνπλ παξφκνηεο νκάδεο ζηελ Έξεπλα Οηθνγελεηαθψλ Πξνυπνινγηζκψλ ηεο 

ΔΤΔ
41
. πγθεθξηκέλα, ρσξίζαλε ηνλ πιεζπζκφ ζε 16 ζρεηηθά νκνηνγελείο 

θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηελ θχξηα πεγή εηζνδήκαηνο θαη ηε γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα. 

ηε ζπλέρεηα, ζπγθξίλαλε ην εηζφδεκα ηεο θάζε θαηεγνξίαο φπσο απηφ δειψλεηαη ζε 

θαζεκία απφ ηηο δχν βάζεηο δεδνκέλσλ. Σέινο, ρξεζηκνπνηήζαλε ηνλ ιφγν ησλ δχν 

κεγεζψλ γηα λα ρσξίζνπλ ηα εηζνδήκαηα ζε δχν κέξε: ζε απηφ πνπ δειψλεηαη ζηελ 

Δθνξία θαη ζε εθείλν πνπ απνθξχπηεηαη. Σα απνηειέζκαηα, παξφηη αλακελφκελα, 

ήηαλ κάιινλ εληππσζηαθά. Πξαγκαηηθά θαη δεισζέληα εηζνδήκαηα ηαπηίδνληαη θαηά 

100% ζηελ πεξίπησζε ησλ ζπληάμεσλ θαη θαηά 99,5% ζε εθείλε ησλ κηζζψλ. 

Αληίζεηα, ην πνζνζηφ ησλ αγξνηηθψλ εηζνδεκάησλ πνπ δειψλεηαη ζηελ Δθνξία κεηά 

βίαο θηάλεη ην 47%, ελψ εθείλν ησλ εηζνδεκάησλ απφ ειεχζεξν επάγγεικα δελ 

ππεξβαίλεη ην 76%. Όζνλ αθνξά ηε γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα ππνινγίζαλε ην δεισζέλ 

εηζφδεκα ζε 94% ηνπ ζπλνιηθνχ ζηελ Αηηηθή θαη απφ 84% έσο 88% ζηελ ππφινηπε 

Διιάδα. Σέινο, εθηηκήζαλε ηνλ ζπλνιηθφ ιφγν δεισζέληνο θαη πξαγκαηηθνχ 

εηζνδήκαηνο ζε 90,1%. Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη κηα «ζπλζεηηθή» θαηαλνκή 

δεισζέληνο εηζνδήκαηνο πνπ ππνιείπεηαη ηεο θαηαλνκήο ηνπ πξαγκαηηθνχ 

εηζνδήκαηνο θπξίσο ζηα άθξα, θαη κάιηζηα πεξηζζφηεξν ζηελ θνξπθή παξά ζηε 

βάζε. Παξαηεξνχλε δειαδή κηα θακπχιε κε ζρήκα κεηαμχ J θαη U. Σν πνζνζηφ 

απφθξπςεο εηζνδήκαηνο ζην πινπζηφηεξν 10% ηνπ πιεζπζκνχ ήηαλ 15% (θαη 

έθηαλε ην 24% ζην πινπζηφηεξν 1%). ηελ άιιε άθξε ηνπ θάζκαηνο, ην θησρφηεξν 

30% ηνπ πιεζπζκνχ απέθξππηε ην 10-11% ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπ. Όζν γηα ηα 

ελδηάκεζα θιηκάθηα, εθεί ην πνζνζηφ απφθξπςεο εηζνδήκαηνο θπκαηλφηαλ απφ 5% 

έσο 8%. Δπί πιένλ, επεηδή θαζψο απμάλεηαη ην εηζφδεκα αλεβαίλνπλ νη θνξνινγηθνί 

ζπληειεζηέο, ε θνξνδηαθπγή δίλεη πνιιαπιάζην θνξνινγηθφ φθεινο γηα ηνπο 

πινχζηνπο απφ φ,ηη γηα ηνπο θησρνχο. 

πλεπψο, ε θνξνδηαθπγή αδπλαηίδεη ηελ αλαδηαλεκεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ θνξνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Ζ έξεπλά ηνπο δηαπίζησζε φηη εμ αηηίαο ηεο θνξνδηαθπγήο ε θαηαλνκή 

εηζνδήκαηνο γίλεηαη πην άληζε (θαηά 3-9%), ε θηψρεηα εθηελέζηεξε (θαηά 1-2%) θαη 
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ε πξννδεπηηθφηεηα ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο αζζελέζηεξε (θαηά 10-24%, 

αλάινγα κε ηνλ δείθηε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη). Σέινο, ε απφθξπςε ηνπ 10% ηνπ 

ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο εθηηκήζεθε φηη πξνθαιεί απψιεηα ίζε κε ην 35% ησλ εζφδσλ 

απφ ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο. 

 

2.4. Φνξνδηαθπγή θαη απώιεηα εζόδωλ 

 

Με βάζε έξεπλα ησλ Μαξγαξίηα Σζνχηζνπξα, Αλάηξ Μφξζε θαη Νηθφιανπ 

Αξηαβάλε κε ηίηιν «Φνξνδηαθπγή αλά επαγγεικαηηθφ θιάδν: ηνηρεία απφ ηε 

ρνξήγεζε πηζηψζεσλ ζηελ Διιάδα», (2015)
42
, αμηνπνηψληαο ηξαπεδηθά δεδνκέλα 

ζρεηηθά κε ην δαλεηζκφ ησλ λνηθνθπξηψλ, εθηηκνχλε φηη ε δηαθεχγνπζα θνξνινγεηέα 

χιε εηζνδήκαηνο γηα ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο ην 2009 ζηελ Διιάδα αλέξρεηαη 

ζηα 28 δηζ. επξψ. Ζ εθηίκεζή ηνπο απηή βαζίδεηαη ζε κία λέα πξνζέγγηζε, ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία ζε ρψξεο φπσο ε Διιάδα, ζηηο νπνίεο έρεη δηακνξθσζεί έλα πεξηβάιινλ  

ζην νπνίν νη νηθνλνκηθέο κνλάδεο, ν  ηδησηηθφο  ηνκέαο  (άηνκα θαη επηρεηξήζεηο), 

ελεξγνχλ  κελ  κέζα  ζην πιαίζην ηεο  επίζεκεο νηθνλνκίαο,  αιιά  ηαπηφρξνλα 

απνθξχπηνπλ,  κεξηθψο, εηζνδήκαηα  απφ  ηηο  θνξνινγηθέο  αξρέο, ηα νπνία 

πξνζαξκφδνληαη ζε  απηφ  ην πεξηβάιινλ. Απηφ ην πεξηβάιινλ ραξαθηεξίδεηαη σο 

«κεξηθψο ηππηθφ» (semi-formal). 

Οη ηξάπεδεο πξνζαξκφδνληαη ζην  ελ  ιφγσ  κεξηθψο  ηππηθφ  πεξηβάιινλ  

πξνθεηκέλνπ  λα  παξακείλνπλ αληαγσληζηηθέο, ρνξεγψληαο δάλεηα βάζεη ησλ 

εθηηκήζεψλ ηνπο γηα ηα πξαγκαηηθά εηζνδήκαηα ησλ λνηθνθπξηψλ θαη φρη βάζεη ησλ 

δεισζέλησλ εηζνδεκάησλ ηνπο. 

Χο απφδεημε ηεο ελ ιφγσ πξνζαξκνγήο, ζεκεηψλνπλε φηη ν απηναπαζρνινχκελνο 

ζηελ Διιάδα εκθαλίδεηαη λα δαπαλά ην 82% ησλ δεισζέλησλ εηζνδεκάησλ ηνπ ζηελ 

εμππεξέηεζε ρξεψλ. Μάιηζηα ππάξρνπλ θιάδνη, φπσο γηαηξνί θαη κεραληθνί, ζηνπο 

νπνίνπο ην πνζνζηφ απηφ είλαη αθφκε πςειφηεξν θαη θζάλεη έσο θαη ην 155%. 

Δίλαη εχιεπην φηη ε πηζαλφηεηα λα πεγαίλνπλ 82 ιεπηά απφ θάζε επξψ ηνπ κηζζνχ 

είλαη πξαθηηθά αλέθηθηε. Ο γεληθφο θαλφλαο γηα ηε ρνξήγεζε πηζηψζεσλ ππνδεηθλχεη 
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ηε κε ρνξήγεζε δαλείνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην αλαγθαίν πνζφ γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ ρξεψλ ππεξβαίλεη ην 30% ηνπ εηζνδήκαηνο. 

πλεπψο, νη ηξάπεδεο πξνζαξκφδνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο, αλαθνξηθά κε ηε ρνξήγεζε 

πηζηψζεσλ, ζπλεθηηκψληαο φηη ην πξαγκαηηθφ εηζφδεκα είλαη πςειφηεξν ηνπ 

δεισζέληνο. ηφρνο ηεο Δξγαζίαο ηνπο είλαη λα αμηνπνηήζνπλε ηα ιεπηνκεξή 

δεδνκέλα πνπ έρνπλε ζηε δηάζεζή ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλε κηα εθηίκεζε ηεο 

θνξνδηαθπγήο ζπλνιηθά ζηελ Διιάδα, αιιά θαη αλά επαγγεικαηηθφ θιάδν. Δπίζεο, 

επηρεηξνχλε ηελ αλάιπζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επηηξέπνπλ ηε ζπλέρηζε ηεο 

θνξνδηαθπγήο. Υξεζηκνπνηνχλε κία πινχζηα βάζε δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηηο αηηήζεηο 

θαηαλαισηηθήο πίζηεο ε νπνία πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

ζπλεθηηκψληαη απφ ηελ ηξάπεδα ζηα κνληέια αμηνιφγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηεο 

ηθαλφηεηαο ησλ πειαηψλ. 

ηε κειέηε ηνπο ππνιφγηζαλ κε βάζε ηα δεδνκέλα απηά φηη ην 2009 ην ζχλνιν ησλ 

εηζνδεκάησλ πνπ δελ δειψζεθε απφ ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο θζάλεη ηα 28 

δηζ. επξψ. Αλ ζην πνζφ απηφ ππνινγηζηεί έλαο ζπληειεζηήο 40% ηφηε ν θφξνο πνπ 

δελ θαηαβάιιεηαη αλέξρεηαη ζε 11,2 δηζ. επξψ, δειαδή ππνινγίδνληαη ζην 31% ηνπ 

ειιείκκαηνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2009 (ή ζην 48% ηνπ 2008). Σν κέζν 

πξαγκαηηθφ εηζφδεκα ησλ απηναπαζρνινχκελσλ είλαη 1,92 θνξέο κεγαιχηεξν απφ ην  

δεισζέλ. Οη εθηηκήζεηο απηέο είλαη ζπληεξεηηθέο γηα δχν ιφγνπο: 

Πξψηνλ, νη ηξάπεδεο κπνξεί λα πξνβαίλνπλ ζε θνχξεκα ηεο εθηίκεζήο ηνπο γηα ην 

πξαγκαηηθφ εηζφδεκα, ζηνλ βαζκφ πνπ είλαη ιηγφηεξν πξφζπκεο λα πξνβνχλ ζε 

δαλεηζκφ βάζεη ηνπ αδήισηνπ εηζνδήκαηνο (ζε ζρέζε κε ηα δεισζέληα εηζνδήκαηα). 

Γεχηεξνλ, νη εθηηκήζεηο καο βαζίδνληαη ζηελ ππφζεζε φηη νη κηζζσηνί  δελ  

θνξνδηαθεχγνπλ. Ζ κειέηε επίζεο ζπλδέεη ηα πςειά πνζνζηά θνξνδηαθπγήο πνπ 

παξαηεξνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ, φπσο ζηνπο 

γηαηξνχο, ηνπο δηθεγφξνπο θαη ηνπο κεραληθνχο, κε ην πςειφ πνζνζηφ 

εθπξνζψπεζήο ηνπο ζην θνηλνβνχιην. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ππάξρεη έληνλε ζρέζε κεηαμχ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο 

θνξνινγηθήο πνιηηηθήο. Ζ ειιεληθή νηθνλνκηθή θξίζε πξνθάιεζε ηε κεηαβνιή ηνπ 

θνξνινγηθνχ βάξνπο  κε ηελ αχμεζε  ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο,  ησλ  

ζπληειεζηψλ έκκεζεο θνξνινγίαο  θαη  ηε  ζεζκνζέηεζε  ηνπ  θφξνπ  αθίλεηεο  

πεξηνπζίαο  ζε  φια  ηα  αθίλεηα,  θηίζκαηα,  νηθφπεδα  θαη αγξνηεκάρηα, κε 

απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ θαη ηελ αχμεζε ηεο επηβάξπλζεο ζε φια ηα 

εηζνδεκαηηθά ζηξψκαηα. ην επφκελν θεθάιαην αλαθέξνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο 
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θνξνινγηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ ςεθίζηεθαλ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, δειαδή, πξηλ 

θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3ν 

 

 Ζ ΑΚΟΤΜΔΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΡΗΝ 

ΚΑΗ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΚΡΗΖ (ΠΔΡΗΟΓΟ 2007 – 2017) 

 

3.1 Έλλνηα θαη ζθνπόο ηεο Φνξνινγίαο 

 

«’ απηήλ ηε δωή ηίπνηε δελ είλαη ζίγνπξν, εθηόο από ηνλ ζάλαην θαη ηνπο 

θόξνπο», είρε πεη ν Βεληακίλ Φξαγθιίλνο
43
. Καη είρε απφιπην δίθην θαζψο, ν θφξνο 

είλαη έλα πνζφ ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαη βάζεη λφκνπ νη πνιίηεο θαηαβάιινπλ ζην 

θξάηνο, είηε θαηά ηελ αγνξά πξντφλησλ (ΦΠΑ), είηε γηα ην εηζφδεκα πνπ βγάδνπλ, 

είηε γηα ηα πεξηνπζηαθά ηνπο, θ.ιπ., ψζηε απηφ λα έρεη έζνδα θαη λα κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα κία ζπλεηζθνξά ηνπ πνιίηε ζην θξάηνο, 

ψζηε ην θξάηνο λα καδέςεη ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα θαιχςεη 

ηηο δαπάλεο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ, θαζψο νη θφξνη απνηεινχλ ηε ζεκαληηθφηεξε 

πεγή ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ. Δίλαη ζαλ λα πιεξψλεη δειαδή κηα «ππνρξεσηηθή 

ζπλδξνκή» γηα λα αλήθεη ζε απηφ. 

 Οη θφξνη έρνπλ δχν βαζηθά γλσξίζκαηα: 

 απνηεινχλ αλαγθαζηηθφ κέζν κεηάζεζεο πφξσλ απφ ηνλ ηδησηηθφ ζην δεκφζην 

ηνκέα. 

 απνηεινχλ κνλνκεξέο κέζν, δειαδή ζπλεπάγνληαη παξνρή κφλν απφ ηνπο 

ηδησηηθνχο θνξείο πξνο ηνπο δεκφζηνπο, ρσξίο λα ππάξρεη αληίζηνηρε αληηπαξνρή 

ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ πξνο ηνπο ηδησηηθνχο. 

 

ύκθωλα κε ην άξζξν 78 παξάγξαθνο 1 θαη 2  ηνπ πληάγκαηνο: 

1. Καλέλαο θφξνο δελ επηβάιιεηαη νχηε εηζπξάηηεηαη, ρσξίο ηππηθφ λφκν πνπ 

θαζνξίδεη ην ππνθείκελν ηεο θνξνινγίαο θαη ην εηζφδεκα, ην είδνο ηεο πεξηνπζίαο, 

ηηο δαπάλεο θαη ηηο ζπλαιιαγέο ή ηηο θαηεγνξίεο ηνπο ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ν 

θφξνο. 

2. Φφξνο ή άιιν νπνηνδήπνηε νηθνλνκηθφ βάξνο δελ κπνξεί λα επηβιεζεί κε λφκν 

αλαδξνκηθήο ηζρχνο, πνπ εθηείλεηαη πέξα απφ ην νηθνλνκηθφ έηνο ην πξνεγνχκελν 

εθείλνπ θαηά ην νπνίν επηβιήζεθε. 
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Οη θφξνη είλαη, ινηπφλ, ην κέξνο ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ ηδησηψλ πνπ κεηαβηβάδεηαη ζην 

δεκφζην ηνκέα κέζσ ηεο πξάμεο ηεο θνξνινγίαο. 

Ζ Φνξνινγία ζαλ έλλνηα είλαη ε ππνρξεσηηθή επηβνιή θφξσλ ππέξ ηνπ θξάηνπο, ζηα 

θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα, κε βαζηθφ ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ θξαηηθψλ 

δαπαλψλ θαηά ηε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή, ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, 

θαη φζνλ αθνξά ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία, ηελ αλαθαηαλνκή ηνπ πινχηνπ κε ηελ 

άκβιπλζε ησλ αληζνηήησλ.  Ζ θνξνινγία αλάινγα κε ηνλ ζπζρεηηζκφ ηεο κε ην 

εηζφδεκα ηνπ θνξνινγνχκελνπ δηαθξίλεηαη ζε  άκεζε θαη έκκεζε θνξνιφγεζε. 

 

Άκεζε θνξνιόγεζε 

Ζ άκεζε θνξνιφγεζε ζεσξείηαη ε πην αμηνθξαηηθή, θαζψο κπνξεί λα γίλεη δηάθξηζε 

ησλ πξνζψπσλ ζε εηζνδεκαηηθέο ηάμεηο θαη λα θαζνξηζηεί αλάινγα κε ην χςνο ηνπ 

εηζνδήκαηνο ην θνξνινγηθφ βάξνο κε αλάινγε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ θνξνιφγεζεο. 

Δπηβάιιεηαη ηφζν ζηα θπζηθά φζν θαη ζηα λνκηθά πξφζσπα. Δπίζεο, έρνπλ 

ζηαζεξφηεηα απφδνζεο θαη κηθξφ θφζηνο είζπξαμεο. Όκσο, έρνπλ θαη 

κεηνλεθηήκαηα, θαζψο εηζπξάηηνληαη δπζθνιφηεξα ζε ζρέζε κε ηνπο έκκεζνπο θαη 

επλννχλ ηε θνξνδηαθπγή. ηελ άκεζε θνξνιφγεζε αλήθεη ν θφξνο εηζνδήκαηνο 

(δηακφξθσζεο ηνπ πινπηηζκνχ), ν νπνίνο επηβάιιεηαη ζην εηήζην ζχλνιν ησλ 

απνδνρψλ ησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, ν θφξνο θιεξνλνκηψλ, δσξεψλ, 

γνληθψλ παξνρψλ. 

 

Έκκεζε  θνξνιόγεζε 

Γελ είλαη ηφζν αμηνθξαηηθή φζν ε άκεζε, γηαηί δελ γίλεηαη ε δηάθξηζε ησλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ αλάινγα κε ην χςνο ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο θαη έρνπλ αβέβαηε 

είζπξαμε ζε πεξηφδνπο πνπ ε ρψξα βηψλεη νηθνλνκηθή θξίζε. Όκσο, έρνπλ εχθνιε 

είζπξαμε, δπζθνιφηεξε θνξνδηαθπγή θαη κεγαιχηεξε απφδνζε. Πξφθεηηαη γηα 

θφξνπο πνπ επηβάιινληαη κε έκκεζν ηξφπν θαη ζ’ απηνχο αλήθνπλ ν Φφξνο 

Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ), νη θφξνη θαηαλάισζεο, ηέιε ραξηνζήκνπ, νη δαζκνί 

θ.α.
44

 

Ζ ζπγθέληξσζε θνξνινγηθψλ εζφδσλ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζσζηή  

ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηελ παξνρή δεκφζησλ αγαζψλ. Γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ απφ ηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε ηνπ γεληθνχ χςνπο ηεο θνξνιφγεζεο 

                                                           
44
Γεκήηξεο Γθίλνγινπ, (2014), «Φοπολογική – Λογιζηική ΙΙ», Θεζζαινλίθε  
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ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ην επίπεδν ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο. Ζ θνξνινγηθή 

πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί έλα θξάηνο ζπλδέεηαη θαη επεξεάδεη άκεζα ηηο επηδφζεηο κηαο 

νηθνλνκίαο, θαζψο παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο κεηαμχ 

ησλ λνηθνθπξηψλ θαη κεηαβάιιεη ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ κεηαμχ δεκφζησλ θαη 

ηδησηηθψλ αγαζψλ. θνπφο ηεο θνξνινγίαο εθηφο απφ ηελ είζπξαμε δεκφζησλ 

εζφδσλ είλαη θαη ε ζηαζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο ζην πιαίζην ησλ βαζηθψλ ζηφρσλ 

επίηεπμεο πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη κεγέζπλζήο ηεο, θαζψο απνηειεί έλα εμαηξεηηθφ 

εξγαιείν καθξννηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη πνιηηηθήο. 

Έλα δίθαην θαη απνηειεζκαηηθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα θαηαθέξλεη λα ζπγθεληξψλεη 

ηα απαξαίηεηα έζνδα κε ηηο κηθξφηεξεο δπλαηέο αιινηψζεηο ζηελ θαηαλνκή ησλ 

πφξσλ, ηελ αθξηβνδίθαηε αλαδηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο πξνάγνληαο ηελ ηζφηεηα θαη 

ηελ νηθνλνκηθή δηθαηνζχλε, ελψ ραξαθηεξίδεηαη απφ απιφηεηα θαη δηαθάλεηα, 

επειημία θαη ζηαζεξφηεηα. 

 

3.2 Γεληθέο αξρέο ηεο θνξνινγίαο 

 

Ζ επηβνιή ησλ θφξσλ ζηα αλεπηπγκέλα θξάηε γίλεηαη κε βάζε θαλφλσλ πνπ έρνπλ 

ζεζπηζηεί απφ ην θξάηνο, γηα λα είλαη έλα θνξνινγηθφ ζχζηεκα δίθαην θαη απνδνηηθφ. 

Οη θαλφλεο απηνί πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο επηζηήκεο θαη ηεο εκπεηξίαο, είλαη νη 

εμήο: 

Ζ αξρή ηεο θνξνινγηθήο, αιιά θαη ηεο λνκηθήο ηζόηεηαο ηωλ πνιηηώλ: χκθσλα 

κε ηελ αξρή απηή, ζε θνξνινγία πξέπεη λα ππφθεηληαη φινη νη πνιίηεο, αλαιφγσο 

φκσο ηελ νηθνλνκηθή αληνρή ηνπ θαζελφο. Ζ αξρή απηή πεξηιακβάλεη δχν 

παξακέηξνπο. Σελ θαζνιηθφηεηα ηνπ θφξνπ θαη ηε θνξνδνηηθή ηθαλφηεηα ηνπ 

θνξνινγνχκελνπ. Καζνιηθόηεηα ελόο θόξνπ ζεκαίλεη φηη ν θφξνο επηβάιιεηαη 

ππνρξεσηηθά ζε φινπο ηνπο πνιίηεο ρσξίο εμαηξέζεηο (πιελ ελδερνκέλσο εθείλσλ πνπ 

εμππεξεηνχλ ην ιεγφκελν δεκφζην ζπκθέξνλ) βάζεη γεληθψλ θξηηεξίσλ. Φνξνδνηηθή 

ηθαλόηεηα είλαη ην κέηξν ηεο αληνρήο θαη ησλ νξίσλ ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ 

θνξνινγνχκελνπ, ψζηε λα ηνπ απνκέλνπλ επαξθείο πφξνη γηα ηελ αμηνπξεπή 

δηαβίσζή ηνπ κεηά ηελ επηβνιή ηνπ θφξνπ. 

Ζ αξρή ηεο παξαγωγηθόηεηαο ηνπ θόξνπ: Ζ ζπγθεθξηκέλε αξρή έρεη λα θάλεη κε 

ηνλ ηακηεπηηθφ ραξαθηήξα ηεο θνξνινγίαο, θαζψο γηα λα είλαη παξαγσγηθφο έλαο 

θφξνο ζα πξέπεη ην γεληθφ χςνο ηεο θνξνινγίαο λα κελ είλαη ππεξβνιηθφ, ψζηε λα 

νδεγεί ηνλ θνξνινγνχκελν ζε θνξνδηαθπγή, λα κελ θαζηεξψλεη άδηθεο απαιιαγέο, λα 
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ππάξρεη ζηαζεξφηεηα θαη ζαθήλεηα ζηνπο λφκνπο θαη ε βεβαίσζε θαη 

εηζπξαμηκφηεηα ηνπ θφξνπ λα γίλεηαη ην ηαρχηεξν δπλαηφλ κε ηα ιηγφηεξα δπλαηά 

έμνδα. 

Ζ αξρή ηεο απιόηεηαο ηνπ θόξνπ: χκθσλα κε ηελ αξρή απηή, ε θνξνινγηθή 

δηαδηθαζία πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ απιφηεηα θαη θπξίσο ζαθήλεηα, ρσξίο λα 

ππάξρνπλ πεξηζψξηα παξεξκελεηψλ, απφ ηνπο ππφρξενπο θνξνινγνχκελνπο θαη απφ 

ηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ θξάηνπο, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ζχγρπζε θαη λα ππάξρεη 

θαιή ζρέζε κεηαμχ ησλ θνξνινγνπκέλσλ θαη ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο. Όκσο, 

δπζηπρψο θάηη ηέηνην δελ ζπκβαίλεη ζηελ Διιάδα, θαζψο ην θνξνινγηθφ ηεο ζχζηεκα 

ην δηέπεη ε πνιππινθφηεηα θαη ε πεξηπησζηνινγία. 

Ζ αξρή ηεο βεβαηόηεηαο θαη ηεο ζηαζεξόηεηαο: χκθσλα κε ην άξζξν 78, παξ. 2 

ηνπ πληάγκαηνο: «Φφξνο ή άιιν νπνηνδήπνηε νηθνλνκηθφ βάξνο δελ κπνξεί λα 

επηβιεζεί κε λφκν αλαδξνκηθήο ηζρχνο πνπ εθηείλεηαη πέξα απφ ην νηθνλνκηθφ έηνο 

ην πξνεγνχκελν εθείλνπ θαηά ην νπνίν επηβιήζεθε». Ο θφξνο, ινηπφλ, κε βάζε 

απηήλ ηελ αξρή πξέπεη λα είλαη γλσζηφο εθ ησλ πξνηέξσλ ζηνλ θνξνινγνχκελν, ηφζν 

σο πξνο ην πνζφ πνπ νθείιεη λα θαηαβάιεη φζν θαη ζηνλ ηξφπν επηβνιήο ηνπ θαη ηνλ 

ηξφπν εμφθιεζήο ηνπ. Γηα λα κπνξεί λα ηπγράλεη εθαξκνγήο ε ζπγθεθξηκέλε αξρή ζα 

πξέπεη ν θνξνινγηθφο λφκνο λα είλαη ζηαζεξφο, λα κελ κεηαβάιιεηαη ζπρλά θαη λα 

κελ επηβάιιεηαη αλαδξνκηθή θνξνινγία. 

Ζ αξρή ηεο θαηαιιειόηεηαο ηνπ θόξνπ: Ο θφξνο καο ιέεη απηή ε αξρή, πξέπεη λα 

είλαη θαηάιιεινο, α) απφ ηελ άπνςε ηνπ ρξφλνπ, ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηνλ 

θνξνινγνχκελν γηα ηελ πιεξσκή ηνπ, ε νπνία ζπλήζσο γίλεηαη κε ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ εηζνδήκαηνο, β) απφ ηελ άπνςε ηνπ ηφπνπ πιεξσκήο, νξίδνληαο 

ζαλ ηφπν ηελ θαηνηθία ή ηε δηακνλή ή ηελ επαγγεικαηηθή έδξα ηνπ θνξνινγνχκελνπ 

θαη γ) απφ ηελ άπνςε ηνπ ηξφπνπ πιεξσκήο, ψζηε λα παξέρνληαη νη απαξαίηεηεο 

δηεπθνιχλζεηο ζηνλ θνξνινγνχκελν γηα ηελ εμφθιεζε ηνπ θφξνπ. 

Ζ αξρή ηνπ ειαρίζηνπ νξίνπ ζπληήξεζεο: Τπάξρεη έλα ηκήκα ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ 

θάζε θνξνινγνχκελνπ, ην νπνίν θαιχπηεη ηηο βαζηθέο αλάγθεο ηνπ ίδηνπ θαη ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπ θαη δελ πξέπεη λα ππφθεηληαη ζε θνξνιφγεζε. Δίλαη ην ηκήκα ηνπ 

εηζνδήκαηνο πνπ νλνκάδεηαη « ειάρηζην φξην ζπληήξεζεο». 

Ζ αξρή ηνπ δηαθνξηζκνύ ηωλ εηζνδεκάηωλ: χκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε αξρή, ε 

θνξνδνηηθή ηθαλφηεηα ηνπ θάζε πνιίηε εμαξηάηαη απφ ηελ πεγή πξνέιεπζεο ηνπ 

εηζνδήκαηφο ηνπ θαη επνκέλσο ζα πξέπεη λα γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ 

εηζνδεκάησλ, ψζηε λα κελ ππάξρεη εληαίν θνξνινγηθφ βάξνο γηα φια ηα εηζνδήκαηα. 
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Αξρή ηεο απνθπγήο ηεο δηπιήο θνξνινγίαο: Όηαλ έλαο θνξνινγνχκελνο 

ππνβάιιεηαη δηπιά ζηνλ ίδην θφξν, ηφηε ιέκε φηη ππφθεηληαη ζε δηπιή θνξνιφγεζε. 

ηε ρψξα καο δπζηπρψο παξαηεξείηαη φηη ππάξρνπλ θφξνη πνπ επηβάιινληαη επί 

άιισλ θφξσλ, κε ηε δηαξθή αηηηνινγία ησλ έθηαθησλ δεκνζηνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

θαη αλαγθψλ, π.ρ. Δηδηθή Δηζθνξά Αιιειεγγχεο.  

Θα πξέπεη γηα λα είλαη δίθαην ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα, λα απνθεχγεηαη ην θαηλφκελν 

ηεο δηπιήο θνξνιφγεζεο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, φπσο, α) ηελ 

έθπησζε ηνπ θφξνπ π.ρ. φηαλ θαηαβάιιεηαη ν θφξνο ζε έλα μέλν θξάηνο γηα 

εηζφδεκα πνπ θνξνινγείηαη ζηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή θνξνινγηθή 

λνκνζεζία, αθαηξείηαη απφ ηνλ θφξν πνπ πξνθχπηεη ζηελ Διιάδα, β) ηελ εμαίξεζε ή 

ηελ απαιιαγή ηνπ θφξνπ, θαζψο ηα πξφζσπα πνπ απνθηνχλ εηζνδήκαηα ζε θξάηε, 

ησλ νπνίσλ φκσο δελ είλαη θάηνηθνη, απαιιάζζνληαη απφ ηε θνξνινγία απφ απηά ηα 

θξάηε ή θνξνινγνχλ κφλν ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη ζηελ επηθξάηεηά ηνπο θαη 

γ) ηε δηαίξεζε ή ηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, ψζηε  λα γίλεη δηαρσξηζκφο ηνπ 

εηζνδήκαηνο θαη ην θάζε κέξνο λα θνξνινγεζεί ζηε ρψξα πνπ απνθηηέηαη θαη ζηε 

ρψξα πνπ θαηνηθεί ν θνξνινγνχκελνο αληίζηνηρα
45

. 

 

3.3 Φνξνινγηθά ζπζηήκαηα 

 

Ζ δηάθξηζε ησλ θνξνινγηθψλ  ζπζηεκάησλ γίλεηαη αλάινγα κε ηνλ ηξφπν 

ππνινγηζκνχ ηνπ θφξνπ, θαη έρεη σο εμήο: 

 Σν αλαινγηθό ζύζηεκα, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη θνξνινγνχκελνη πνπ δηαζέηνπλ 

πςειά εηζνδήκαηα θνξνινγνχληαη κε ηνλ ίδην θνξνινγηθφ ζπληειεζηή κε ηνπο 

θνξνινγνχκελνπο πνπ δηαζέηνπλ ρακειά εηζνδήκαηα. Ο θνξνινγηθφο δειαδή 

ζπληειεζηήο παξακέλεη ζηαζεξφο αλεμάξηεηα απφ ην χςνο ηνπ θνξνινγεηένπ 

εηζνδήκαηνο. Γελ είλαη θπζηθά αμηνθξαηηθφ θαη δίθαην θνξνινγηθφ ζχζηεκα. 

 Σν πξννδεπηηθό ζύζηεκα ζχκθσλα κε ην νπνίν νη θνξνινγνχκελνη πνπ 

δηαζέηνπλ πςειά εηζνδήκαηα θνξνινγνχληαη κε πςειφηεξν θνξνινγηθφ 

ζπληειεζηή κε ηνπο θνξνινγνχκελνπο πνπ δηαζέηνπλ ρακειά εηζνδήκαηα. Ο 

θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο απμάλεηαη θαζψο απμάλεηαη ε θνξνινγεηέα χιε. Με ην 

ζχζηεκα απηφ ηα ηζρπξφηεξα νηθνλνκηθά ζηξψκαηα εηζθέξνπλ πεξηζζφηεξν απφ 

ηα αζζελέζηεξα. Δίλαη ην πιένλ δίθαην θαη αμηνθξαηηθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα 

                                                           
45

 Αξηζηείδεο Φιψξνο, (2010), «Φοπολογική Λογιζηική», Αζήλα, χγρξνλε Δθδνηηθή 
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θαζψο βνεζάεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αληζφηεηαο θαη ζπκβάιιεη ζηελ 

θνηλσληθή δηθαηνζχλε, δειαδή, ηε δηθαηνζχλε ζηε δηαλνκή ηνπ πινχηνπ, ησλ 

επθαηξηψλ θαη ησλ πξνλνκίσλ ζε κία θνηλσλία. ηελ Διιάδα εθαξκφδεηαη ην 

πξννδεπηηθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα απφ ην 1955. 

 

3.4 Δηζαγωγή ζηε κεηαξξπζκηζηηθή θνξνινγηθή πνιηηηθή 

 

Οη κεηαβνιέο ζηε θνξνινγία ησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηελ πεξίνδν 

θπξίσο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ήηαλ εθηελείο, ιφγσ θπζηθά ηεο θξίζεο πνπ έθαλε 

αηζζεηή ηελ χπαξμή ηεο ζηε ρψξα καο. Πιήζνο αιιαγψλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε 

θπξηφηεξεο ηηο απμήζεηο ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ αιιά θαη ηελ 

αλαπξνζαξκνγή ππαξρνπζψλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ. Όια απηά ζπλέβεζαλ ζην 

πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο φπσο απηφ ζπκθσλήζεθε κε 

ηνπο Δπξσπαίνπο εηαίξνπο καο θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν θαη πνπ ήηαλ 

ππνρξεσκέλε λα αθνινπζήζεη ε ρψξα, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα 

ηεο κείσζεο ηνπ ηεξάζηηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο. Σν πξφγξακκα δηάζσζεο 

ηεο νηθνλνκίαο ζηεξηδφηαλ φρη κφλν ζηελ πεξηθνπή δαπαλψλ, αιιά θαη ζηελ αχμεζε 

εζφδσλ. Βέβαηα πιήζνο κέηξσλ ζρεδηάζηεθαλ θαη εθαξκφζηεθαλ θάησ απφ πνιχ 

ζηελά  ρξνληθά πεξηζψξηα, ρσξίο λα γίλνπλ πξψηα νη απαξαίηεηεο κειέηεο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζηελ νηθνλνκία ηεο Διιάδαο. 

χκθσλα κε κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη φπσο δηαπηζηψζεθε, ε ππεξβνιηθή θνξνιφγεζε 

φρη κφλν δελ βνεζάεη ζηελ αλάπηπμε κηαο ρψξαο, αιιά αληηζέησο ζέηεη θαη ζνβαξά 

εκπφδηα ζηελ πεξαηηέξσ αλάθακςή ηεο θαη δεκηνπξγεί επηπιένλ θνηλσληθέο 

αληζφηεηεο. Ζ αλάγθε γηα ζσζηή κεηαξξχζκηζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο 

απνηειεί θιέγνλ δήηεκα, θαζψο πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε απφ ηε κία 

λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, ρσξίο φκσο λα ππάξρνπλ 

αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή. Ζ 

αλάγθε ινηπφλ γηα έλα θνξνινγηθφ ζχζηεκα ην νπνίν ζα είλαη απιφ, δίθαην θαη 

αλαπηπμηαθφ είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ πεξαηηέξσ ζεηηθή πνξεία ηεο ρψξαο. 

 

3.5 Φνξνινγία εηζνδήκαηνο θπζηθώλ πξνζώπωλ πξηλ ηελ θξίζε 

 

Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν.2238/1994, «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο 

Κ.Φ.Δ.» ππέζηεζαλ αξθεηέο ηξνπνπνηήζεηο φια απηά ηα ρξφληα πνπ ήηαλ ζε ηζρχ, 
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δειαδή κέρξη ηηο 31/12/2013 θαη ηελ έλαξμε ηζρχνο απφ 1/1/2014 ηνπ λένπ θψδηθα 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο (Ν. 4172/2013). ηελ πξν-θξίζεο πεξίνδν θαη γηα ηα 

θνξνινγηθά έηε 2007, 2008 θαη 2009 ε θνξνινγία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ππέζηε 

αξθεηέο κεηαξξπζκίζεηο. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.3522/2006, 

«Μεηαβνιέο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, απινπζηεχζεηο ζηνλ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη 

ηνηρείσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», ε θιίκαθα ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 

ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, φπσο απηφο θπξψζεθε κε ην Ν. 

2238/1994 , αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 

Α) ΚΛΗΜΑΚΑ ΜΗΘΧΣΧΝ - ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΧΝ ΥΡΖΖ 2009 

Κιηκάθην 

Δηζνδήκαηνο 

(€) 

Φνξνινγηθφο 

πληειεζηήο 

(%) 

Φφξνο 

θιηκαθίνπ 

(€) 

χλνιν 

Δηζνδήκαηνο 

(€) 

χλνιν 

θφξνπ        

(€) 

12.000 0 0 12.000 0 

18.000 25 4.500 30.000 4.500 

45.000 35 15.750 75.000 20.250 

Άλσ 75.000 40    

 

Β) ΚΛΗΜΑΚΑ ΜΖ ΜΗΘΧΣΧΝ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΧΝ ΥΡΖΖ 2009 

Κιηκάθην 

Δηζνδήκαηνο 

(€) 

Φνξνινγηθφο 

πληειεζηήο 

(%) 

Φφξνο 

θιηκαθίνπ 

(€) 

χλνιν 

Δηζνδήκαηνο 

(€) 

χλνιν 

θφξνπ       

(€) 

10.500 0 0 10.500 0 

1.500 15 225 12.000 225 

18.000 25 4.500 30.000 4.725 

45.000 35 15.750 75.000 20.475 

Άλσ 75.000 40    

 

Α) ΚΛΗΜΑΚΑ ΜΗΘΧΣΧΝ - ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΧΝ ΥΡΖΖ 2008 

Κιηκάθην 

Δηζνδήκαηνο 

(€) 

Φνξνινγηθφο 

πληειεζηήο 

(%) 

Φφξνο 

θιηκαθίνπ 

(€) 

χλνιν 

Δηζνδήκαηνο 

(€) 

χλνιν 

θφξνπ        

(€) 

12.000 0 0 12.000 0 

18.000 27 4.860 30.000 4.860 

45.000 37 16.650 75.000 21.510 

Άλσ 75.000 40    
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Β) ΚΛΗΜΑΚΑ ΜΖ ΜΗΘΧΣΧΝ - ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΧΝ ΥΡΖΖ 2008 

Κιηκάθην 

Δηζνδήκαηνο 

(€) 

Φνξνινγηθφο 

πληειεζηήο 

(%) 

Φφξνο 

θιηκαθίνπ 

(€) 

χλνιν 

Δηζνδήκαηνο 

(€) 

χλνιν 

θφξνπ       

(€) 

10.500 0 0 10.500 0 

1.500 15 225 12.000 225 

18.000 27 4.860 30.000 5.085 

45.000 37 16.650 75.000 21.735 

Άλσ 75.000 40    

 

Α) ΚΛΗΜΑΚΑ ΜΗΘΧΣΧΝ - ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΧΝ ΥΡΖΖ 2007 

Κιηκάθην 

Δηζνδήκαηνο 

(€) 

Φνξνινγηθφο 

πληειεζηήο 

(%) 

Φφξνο 

θιηκαθίνπ 

(€) 

χλνιν 

Δηζνδήκαηνο 

(€) 

χλνιν 

θφξνπ       

(€) 

12.000 0 0 12.000 0 

18.000 29 5.220 30.000 5.220 

45.000 39 17.550 75.000 22.770 

Άλσ 75.000 40    

 

Β) ΚΛΗΜΑΚΑ ΜΖ ΜΗΘΧΣΧΝ - ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΧΝ ΥΡΖΖ 2007 

Κιηκάθην 

Δηζνδήκαηνο 

(€) 

Φνξνινγηθφο 

πληειεζηήο 

(%) 

Φφξνο 

θιηκαθίνπ 

(€) 

χλνιν 

Δηζνδήκαηνο 

(€) 

χλνιν 

θφξνπ       

(€) 

10.500 0 0 10.500 0 

1.500 15 225 12.000 225 

18.000 29 5.220 30.000 5.445 

45.000 39 17.550 75.000 22.995 

Άλσ 75.000 40    

 

Όπσο ινηπφλ βιέπνπκε, ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηήζεθαλ ην 2007, 2008 θαη 2009  

θνξνινγήζεθαλ κε ηνπο άλσζελ θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο, πξνζαπμεκέλνπο κε 

1.000 επξψ αλ ν θνξνινγνχκελνο είρε έλα ηέθλν, κε 2.000 επξψ αλ είρε δχν ηέθλα, 

κε 10.000 επξψ αλ είρε ηξία ηέθλα θαη 1.000 επξψ γηα θαζέλα ηέθλν πάλσ απφ ηα 

ηξία. 

Με ηηο λέεο δηαηάμεηο πξνβιεπφηαλ φηη κε ηελ θιίκαθα (Α) ησλ κηζζσηψλ-

ζπληαμηνχρσλ θνξνινγνχληαλ φζνη απνθηνχζαλ εηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο 

ην νπνίν ππέξβαηλε ζε πνζνζηφ ην 50% ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπο εηζνδήκαηνο πνπ 
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δήισλαλ ζηε δήισζή ηνπο, γηα λα θνξνινγεζεί κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο. Σνλίδεηαη φηη 

ζην ζπλνιηθφ εηζφδεκα ηνπ θνξνινγνπκέλνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο, 

δελ ζπκπεξηιακβάλνληαλ εηζνδήκαηα πνπ απαιιάζζνληαλ ηεο θνξνινγίαο ή 

θνξνινγνχληαλ θαη’ εηδηθφ ηξφπν κε εμάληιεζε ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο πνπ 

δήισλε ζηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ν θνξνινγνχκελνο. Γελ απαηηείην απηή 

ε πξνυπφζεζε, δειαδή ην εηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο λα ππεξβαίλεη ην 50% 

ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, γηα ηνπο ζπληαμηνχρνπο πνπ εθηφο απφ ηε ζχληαμή ηνπο 

δήισλαλ ζηε δήισζή ηνπο θαη εηζνδήκαηα απφ αθίλεηα θαη απφ γεσξγηθέο 

επηρεηξήζεηο. Δάλ φκσο νη ζπληαμηνχρνη απηνί εθηφο απφ ηα εηζνδήκαηα απφ 

ζπληάμεηο, απφ αθίλεηα θαη απφ γεσξγηθέο επηρεηξήζεηο, δήισλαλ εηζνδήκαηα θαη 

απφ άιιεο πεγέο π.ρ. απφ θηλεηέο αμίεο, απφ ειεπζέξηα επαγγέικαηα θ.ιπ., ηφηε 

θνξνινγνχληαλ κε ηελ θιίκαθα (Β) ησλ κε κηζζσηψλ-επαγγεικαηηψλ, εθφζνλ βέβαηα 

ην εηζφδεκά ηνπο απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο ήηαλ θαηψηεξν απφ ην 50% ηνπ ζπλνιηθνχ 

ηνπο εηζνδήκαηνο. 

Σν εηζφδεκα απφ κηζζψζεηο αθηλήησλ επηβαξπλφηαλ επηπιένλ κε ζπκπιεξσκαηηθφ 

θφξν 1,5% ν νπνίνο δηακνξθσλφηαλ ζην 3% αλ επξφθεηην γηα εηζφδεκα απφ κίζζσζε 

αθηλήηνπ άλσ ησλ 300 η.κ. πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ σο θαηνηθία (παξ. 5 θαη 6 ηνπ αξ. 9 

ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ παξ. 2 ηνπ αξ. 1 

ηνπ Ν. 3091/02). 

Δπίζεο, ην εηζφδεκα απφ κηζζψζεηο θαηνηθηψλ επηβαξπλφηαλ επηπιένλ κε ηέινο 

ραξηνζήκνπ 1,8% (θαηαξγήζεθε απφ 1-1-2008) θαη ην εηζφδεκα απφ επαγγεικαηηθέο 

κηζζψζεηο κε ηέινο ραξηνζήκνπ 3,6%. 

 Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3522/2006 έγηλαλ δχν αιιαγέο ζηελ θιίκαθα ηνπ θφξνπ, 

πνπ ίζρπαλ κέρξη 31-12-2006. 

 Γηεπξχλζεθε ην θιηκάθην εθαξκνγήο ηνπ θεληξηθνχ ζπληειεζηή 30% κέρξη πνζνχ 

εηζνδήκαηνο 30.000 επξψ απφ 23.000 επξψ πνπ ήηαλ πξηλ θαη πεξαηηέξσ απηφ ην 

πνζνζηφ 30% κεηψζεθε ζηαδηαθά ζε πνζνζηφ 29% ην έηνο 2007 ζε 27% ην έηνο 

2008 θαη ζε 25% ην έηνο 2009. 

 Ο ζπληειεζηήο 40% πνπ εθαξκνδφηαλ κέρξη 31-12-06 γηα πάλσ απφ ην φξην ησλ 

23.000 επξψ κεηψζεθε ζηαδηαθά ζε 39% γηα ην 2007, ζε 37% γηα ην 2008 θαη ζε 

35% γηα ην 2009. 

 Γηαηεξήζεθε ν ζπληειεζηήο 40% γηα ηα εηζνδήκαηα πάλσ απφ 75.000 επξψ. 
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Παξαηεξνχκε φηη ζηελ πξν θξίζε επνρή ζηελ Διιάδα ππάξρεη κείσζε ησλ 

θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ απφ ηε ρξήζε 2007 έσο θαη ηε ρξήζε 2009, ελψ νη 

κηζζσηνί θαη ζπληαμηνχρνη επσθειήζεθαλ ην 2009 απφ ηελ ηξίηε θαηά ζεηξά κείσζε 

ησλ δχν πξψησλ ζπληειεζηψλ θφξνπ. πγθεθξηκέλα, νη κηζζνί θαη νη ζπληάμεηο κεηά 

ην αθνξνιφγεην πνζφ ησλ 12.000 επξψ ζα θνξνινγνχληαλ κε 25% ην 2009, θαζψο 

ην πνζνζηφ απηφ κεηψζεθε ζηαδηαθά (απφ 29% ην 2007 ζε 27% ην 2008 θαη ζε 25% 

ην 2009). Απφ 1-1-2007 απμήζεθε ην αθνξνιφγεην φξην εηζνδεκάησλ α) γηα ηνπο 

κηζζσηνχο-ζπληαμηνχρνπο απφ 11.000 επξψ ζε 12.000 επξψ, β) γηα ηνπο κε 

κηζζσηνχο-ζπληαμηνχρνπο (ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, εκπφξνπο, αγξφηεο, 

εηζνδεκαηίεο, θ.ιπ.) απφ 9.500 επξψ ζε 10.500 επξψ.  

Με ηξνπνπνίεζε ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 2238/1994, από ην 

άξζξν 14 ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ Ν. 3697/2008 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο ηνπ 

Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, έιεγρνο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ, κέηξα θνξνινγηθήο 

δηθαηνζχλεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», πξνζηέζεθε λέν δεχηεξν εδάθην σο εμήο: «Ο 

ελδηάκεζνο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο 25% ησλ θιηκάθσλ απηψλ κεηψλεηαη ζηαδηαθά 

θαηά κία πνζνζηηαία κνλάδα θάζε έηνο, απφ ην έηνο 2010 κέρξη θαη ην έηνο 2014. Σν 

έηνο 2014 ν ελδηάκεζνο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ζα αλέξρεηαη ζε 20%». 

πγθεθξηκέλα: 

 

Υξήζε Φνξνινγηθφο πληειεζηήο 

2010 24% 

2011 23% 

2012 22% 

2013 21% 

2014 20% 

 

Με ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ πξνζηέζεθαλ νη εμήο δηαηάμεηο: «Ο 

θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ηνπ πξψηνπ θιηκαθίνπ ηεο θιίκαθαο (β) νξίδεηαη ζε 

πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) γηα ηνπο θνξνινγνχκελνπο πνπ ν θφξνο ππνινγίδεηαη 

κε ηελ θιίκαθα απηή θαη απνθηνχλ εηζνδήκαηα απφ ππεξεζίεο ειεπζεξίσλ 

επαγγεικάησλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 48 ή απφ αηνκηθή εκπνξηθή επηρείξεζε 

ή θαη απφ ηηο δχν θαηεγνξίεο εηζνδήκαηνο. Σν πξνεγνχκελν εδάθην δελ εθαξκφδεηαη: 

α) γηα φζνπο ππνβάιινπλ δήισζε έλαξμεο εξγαζηψλ γηα πξψηε θνξά γηα ην έηνο ηεο 

έλαξμεο θαη γηα ηα δχν επφκελα έηε. Δηδηθά γηα ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο ε 
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παξνχζα εμαίξεζε ηζρχεη θαη γηα ηα επφκελα ηξία έηε εθφζνλ δελ έρνπλ 

ζπκπιεξψζεη ην ηξηαθνζηφ έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, β) γηα φζνπο απνθηνχλ εηζφδεκα 

απφ γεσξγηθέο επηρεηξήζεηο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ 

εηζνδήκαηφο ηνπο, εθφζνλ ην εηζφδεκα απηφ ππεξβαίλεη ην πνζνζηφ ηνπ πελήληα ηνηο 

εθαηφ (50%) ηνπ ζπλνιηθνχ δεινχκελνπ εηζνδήκαηνο πνπ θνξνινγείηαη κε ηηο 

γεληθέο δηαηάμεηο, γ) γηα φζνπο έρνπλ ηξία ηέθλα θαη άλσ, ηα νπνία βαξχλνπλ ηνλ 

θνξνινγνχκελν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Κ.Φ.Δ. θαη δ) γηα φζνπο 

παξνπζηάδνπλ αλαπεξία εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) θαη πάλσ απφ λνεηηθή 

πζηέξεζε, θπζηθή αλαπεξία ή ςπρηθή πάζεζε θαη απνθηνχλ εηζνδήκαηα σο 

ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ή απφ αηνκηθή εκπνξηθή επηρείξεζε». 

Δπηπξνζζέηωο, ην πξώην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 

2238/1994 αληηθαηαζηάζεθε σο εμήο: «Σν αθνξνιφγεην πνζφ ηνπ πξψηνπ θιηκαθίνπ 

ηεο θιίκαθαο (Α) ηεο παξαγξάθνπ 1 απμάλεηαη θαηά ρίιηα (1.000) επξψ εάλ ν 

θνξνινγνχκελνο έρεη έλα ηέθλν πνπ ηνλ βαξχλεη, θαηά δχν ρηιηάδεο (2.000) επξψ εάλ 

έρεη δχν ηέθλα πνπ ηνλ βαξχλνπλ, θαηά δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξψ εάλ έρεη ηξία 

ηέθλα πνπ ηνλ βαξχλνπλ θαη θαηά ρίιηα (1.000) επξψ γηα θαζέλα ηέθλν πάλσ απφ ηα 

ηξία. Σα αλσηέξσ αθνξνιφγεηα πνζά ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο θνξνινγνχκελνπο, πνπ ν 

θφξνο ππνινγίδεηαη κε ηελ θιίκαθα (Β) ρσξίο ηελ εθαξκνγή ηνπ θνξνινγηθνχ 

ζπληειεζηή δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ζην πξψην θιηκάθην εηζνδήκαηνο ηεο θιίκαθαο 

απηήο». 

ύκθωλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 3697/2008 ζην ηέινο ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 2238/1994 πξνζηέζεθαλ δχν λέα εδάθηα σο εμήο: 

«Γηα ηνπο θνξνινγνχκελνπο ηνπ πξνηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1, ηα 

αθνξνιφγεηα πνζά γηα ηα δχν πξψηα ηέθλα ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ κεηψλνπλ ην πξψην 

θιηκάθην εηζνδήκαηνο ηεο θιίκαθαο (Β). Όηαλ ην εηζφδεκα ηνπ θνξνινγνχκελνπ, 

πνπ θνξνινγείηαη κε ηελ θιίκαθα (Β), είλαη κηθξφηεξν απφ ηηο κεηψζεηο ιφγσ ηέθλσλ, 

ε δηαθνξά απηή, θαηά πεξίπησζε, πξνζαπμάλεη ην αθνξνιφγεην πνζφ ηνπ πξψηνπ 

θιηκαθίνπ ηεο θιίκαθαο (Α) ή κεηψλεη ην πξψην θιηκάθην εηζνδήκαηνο ηεο θιίκαθαο 

(Β) ηνπ άιινπ ζπδχγνπ», ελψ κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ ζην ηέινο ηεο 

παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 2238/1994 πξνζηίζεηαη λέν εδάθην σο εμήο: 

«Δηδηθά γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο αιινδαπήο, πνπ απνθηνχλ εηζφδεκα απφ ππεξεζίεο 

ειεπζεξίσλ επαγγεικάησλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 48 ή απφ αηνκηθή εκπνξηθή 

επηρείξεζε ή θαη απφ ηηο δχν θαηεγνξίεο εηζνδήκαηνο, εθαξκφδνληαη ηα δχν 

ηειεπηαία εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9». Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 
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έσο θαη 5 ηζρχνπλ γηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη απφ 1.1.2009 θαη κεηά κε βάζε 

ηελ παξάγξαθν 6, ελψ κε ηελ παξάγξαθν 7 νη δηαηάμεηο ησλ δχν ηειεπηαίσλ εδαθίσλ 

ηεο παξαγξάθνπ 1, ηνπ δεχηεξνπ θαη ησλ δχν ηειεπηαίσλ εδαθίσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 

θαη ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 2238/1994 

εθαξκφδνληαη θαη γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη ην έηνο 2008 θαη 

θνξνινγνχληαη κε βάζε ηελ θιίκαθα (Β) ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 

3522/2006. 

 Με ην άξζξν 41 ηνπ Ν 3756/2009 νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2, 3, 4, 5, 6 θαη 7 

ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 3697/2008 θαηαξγνχληαη απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπο θαη απφ 

ηελ ίδηα εκεξνκελία επαλαθέξνληαη ζε ηζρχ νη δηαηάμεηο πνπ αληηθαηαζηάζεθαλ απφ 

απηέο. 

 

Όζνλ αθνξά ηα ηεθκήξηα δηαβίωζεο, γηα ηα νηθνλνκηθά έηε 2008, 2009 θαη 2010 

(ρξήζεηο 2007, 2008 θαη 2009),  ππνινγίδνληαλ ζηηο εμήο πεξηπηώζεηο: 

 ε ηδηφθηεηε ή κηζζσκέλε θχξηα θαηνηθία πνπ ήηαλ πάλσ απφ 200 η.κ. Σεθκήξην 

εδψ ήηαλ ην εηήζην ηεθκαξηφ κίζζσκα (φρη ην θαηαβαιιφκελν), πνπ 

πνιιαπιαζηαδφηαλ κε ζπληειεζηή δχν. 

 ε ηδηφθηεηε ή κηζζσκέλε δεπηεξεχνπζα θαηνηθία πάλσ απφ 150 η.κ., ηεθκήξην 

ήηαλ επίζεο ην εηήζην ηεθκαξηφ κίζζσκα επί δχν. Δμαίξεζε ζηηο δχν πην πάλσ 

πεξηπηψζεηο ππήξρε, φηαλ ην ηδηνθαηνηθνχκελν ζπίηη σο θχξηα θαηνηθία θαη ην 

ζπίηη σο δεπηεξεχνπζα θαηνηθία, πνπ ήηαλ πάλσ απφ 200 θαη 150 η.κ. αληίζηνηρα, 

πξνεξρφηαλ απφ ραξηζηηθή αηηία. Δδψ, ην πνζφ ηεο εηήζηαο ηεθκαξηήο δαπάλεο 

πεξηνξηδφηαλ ζην κηζφ. 

 ε απηνθίλεην Δ.Η.Υ., πνπ ε εξγνζηαζηαθή ηηκνινγηαθή αμία ηνπ κεηά ηε κείσζε 

παιαηφηεηαο, ππεξέβαηλε ην πνζφ ησλ 50.000 επξψ. 

 ε ζθάθνο ή πινίν αλαςπρήο ηδησηηθήο ρξήζεο (κε επαγγεικαηηθφ). Δμαηξνχληαλ 

έλα ζθάθνο κέρξη 10 κέηξα. Όηαλ ζην ζθάθνο ρξεζηκνπνηνχληαλ λαπηνινγεκέλν 

πιήξσκα, ζηελ παξαπάλσ δαπάλε ηνπ πξνζηίζελην θαη ε ακνηβή ηνπ πιεξψκαηνο 

επί δχν θνξέο. 

 ε αεξνζθάθνο ή ειηθφπηεξν. 

 ε πηζίλα θνιχκβεζεο (δεμακελή). 

Όζνλ αθνξά ηηο δαπάλεο πνπ κείωλαλ ηνλ θόξν ίζρπαλ ηα εμήο: 

 Σα πνζά πνπ θαηέβαιαλ νη θνξνινγνχκελνη, νη ζχδπγνί ηνπο θαη ηα 

πξνζηαηεπφκελα απφ απηνχο κέιε γηα ηαηξηθέο επηζθέςεηο, λνζήιηα ζε ηδησηηθά 
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θαη θξαηηθά λνζνθνκεία, δαπάλεο γηα θάξκαθα, θαη ηα πνζά πνπ θαηέβαιε θαλείο 

γηα ρξήζε απνθιεηζηηθήο λνζνθφκαο. Απφ ηνλ θφξν εθπίπηεη ην 20% ηεο δαπάλεο 

κε κέγηζην πνζφ έθπησζεο ηα 6.000 επξψ. 

 Ζ δαπάλε γηα ηφθνπο ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ πνπ ζπλάθζεθαλ γηα ηελ απφθηεζε 

πξψηεο θαηνηθίαο ή ρνξεγήζεθαλ απφ αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ζηνπο εξγαδνκέλνπο 

ηνπο. Αλ ην δάλεην ζπλήθζε έσο ηελ 31/12/1999 αθαηξνχληαλ ην ζχλνιν ησλ 

ηφθσλ. Αλ ην δάλεην ζπλήθζε κεηά ηελ 31/12/2002 αθαηξνχληαλ νη ηφθνη πνπ 

αλαινγνχζαλ ζην πνζφ ηνπ δαλείνπ γηα ηα πξψηα 120 ηεηξαγσληθά ηεο θαηνηθίαο. 

Γηα ηα δάλεηα πνπ ζπλήθζεζαλ κεηαγελέζηεξα, εμέπηπηε απφ ηνλ θφξν ην 20% 

ηεο δαπάλεο ηφθσλ γηα επηθάλεηα θαηνηθίαο έσο 120 η.κ.  

 Σα ρξήκαηα πνπ θαηέβαιε ν θνξνινγνχκελνο ζε θξαηηθά αζθαιηζηηθά ηακεία, 

εθφζνλ ήηαλ απηναπαζρνινχκελνο ή αγξφηεο. Σν ίδην ίζρπε θαη γηα φζνπο 

θαηέβαιαλ εηζθνξέο γηα πξναηξεηηθή αζθάιηζε. Αθαηξνχληαλ απφ ην εηζφδεκα 

ην ζχλνιν ηεο δαπάλεο. 

 Σα πνζά γηα ελνίθηα θχξηαο θαηνηθίαο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ. Ζ δαπάλε πνπ 

αλαγλσξηδφηαλ ήηαλ έσο 1.100 επξψ θαη ην 20% ηεο δαπάλεο εμέπηπηε απφ ηνλ 

θφξν εηζνδήκαηνο. 

 Σν ελνίθην πνπ θαηέβαιαλ ηα παηδηά ηνπ εθφζνλ ζπνχδαδαλ ζην εζσηεξηθφ. 

Αθαηξνχληαλ απφ ην εηζφδεκα ην ίδην αθξηβψο πνζφ κε ηελ πξνεγνχκελε 

πεξίπησζε. 

 Σα δίδαθηξα γηα θξνληηζηήξηα, ηδηαίηεξα ή θαη’ νίθν καζήκαηα ηνπ 

θνξνινγνπκέλνπ θαη ησλ πξνζηαηεπφκελσλ κειψλ ηνπ. Αλαγλσξηδφηαλ πνζφ έσο 

1.100 επξψ θαη εμέπηπηε απφ ηνλ θφξν ην 20% ηεο δαπάλεο. 

 Σα αζθάιηζηξα δσήο, πγείαο θαη ζαλάηνπ απφ ηδησηηθφ αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην. 

Σν πνζφ πνπ αλαγλσξηδφηαλ έθηαλε έσο ηα 1.100 επξψ αλά λνηθνθπξηφ θαη 

εμέπηπηε ην ζχλνιφ ηνπ απφ ην εηζφδεκα. 

 Σν θφζηνο εγθαηάζηαζεο νηθηαθνχ ζπζηήκαηνο θπζηθνχ αεξίνπ, θσηνβνιηατθνχ 

ζπζηήκαηνο ή ειηαθνχ ζεξκνζίθσλα. Σν πνζφ πνπ αλαγλσξηδφηαλ ήηαλ ην 20% 

ηεο δαπάλεο, κε κέγηζην πνζφ έθπησζεο απφ ην εηζφδεκα ηα 500 επξψ. 

 Σα πνζά πνπ δψξηζε ν θνξνινγνχκελνο ζε κε θεξδνζθνπηθά ή θηιαλζξσπηθά 

ζσκαηεία. Σα πνζά απηά εμέπηπηαλ ζην ζχλνιφ ηνπο απφ ην εηζφδεκα κφλν φηαλ 

μεπεξλνχζαλ ηα 100 επξψ. Σν ίδην ίζρπε θαη γηα ηα πνζά απφ ρνξεγίεο. 

 Σα ρξήκαηα πνπ θαηέβαιαλ φζνη θνξνινγνχκελνη απφ ην 2005 ή απφ ην 2006 

είραλ εγθαηαζηαζεί κφληκα ζηελ πεξηθέξεηα. Ζ ελ ιφγσ δαπάλε αθνξνχζε 
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θνξνινγνπκέλνπο ειηθίαο έσο 40 εηψλ θαη παξερφηαλ έθπησζε απφ ην εηζφδεκα 

έσο 300 επξψ ηνλ κήλα.  

 

3.6 Φνξνινγία εηζνδήκαηνο λνκηθώλ πξνζώπωλ πξηλ ηελ θξίζε 

 

Όζνλ αθνξά ηψξα ηα λνκηθά πξφζσπα, νη ΟΔ-ΔΔ - Κνηλσλίεο - Αζηηθέο - Αθαλείο 

(άξζξν 10 Κ.Φ.Δ) γηα ηηο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο 2007, 2008 θαη 2009 

θνξνινγήζεθαλ κε ηνπο εμήο ζπληειεζηέο θνξνιφγεζεο: 

 

Υξήζε πληειεζηήο 

 

 

 

 

Οκφξξπζκεο 

εηαηξίεο -

Δηεξφξξπζκεο 

εηαηξίεο 

 

 

Κνηλσλίεο 

αζηηθνχ 

δηθαίνπ 

 

 

Κνηλνπξαμίεο άξζ. 

2§2 ΚΒ- Αζηηθέο 

εηαηξίεο- 

πκκεηνρηθέο 

εηαηξίεο- Αθαλείο 

εηαηξίεο 

Δηαηξίεο ησλ 

πξνεδξηθψλ 

δηαηαγκάησλ 

518/1989 

(ΦΔΚ220Α') θαη 

284/1993 

(ΦΔΚ123 Α') 

2009 20% 20% 25% 25% 

2008 20% 20% 25% 25% 

2007 20% 20% 25% 25% 

Πεγή: Taxheaven
46

 

 

Φνξνινγήζεθε ην ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα ησλ παξαπάλσ εηαηξηψλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.2238/1995, φπσο απηφ 

πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο απηνχ ηνπ Κψδηθα, πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί 

ν θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε:  

α) ησλ θεξδψλ ηα νπνία απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν ή θνξνινγνχληαη απηνηειψο, 

β) ησλ θεξδψλ ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ κεξίζκαηα εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ ή 

ζπλεηαηξηζκψλ θαη ησλ θεξδψλ απφ κεξίδηα εκεδαπήο εηαηξίαο πεξηνξηζκέλεο 

επζχλεο ή απφ ηε ζπκκεηνρή ζε ππφρξενπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ 

άξζξνπ 2. 

Δηδηθά, πξνθεηκέλνπ γηα ηηο νκφξξπζκεο θαη εηεξφξξπζκεο εηαηξίεο θαη θνηλσλίεο 

θιεξνλνκηθνχ δηθαίνπ, πνπ αζθνχλ επηρείξεζε ή επάγγεικα, ζηηο νπνίεο κεηαμχ ησλ 

θνηλσλψλ πεξηιακβάλνληαη θαη αλήιηθνη, ηα θέξδε πνπ αλαινγνχλ ζηνπο 

                                                           
46

 Taxheaven, «Κιίκαθεο θαη ζπληειεζηέο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο»  

https://www.taxheaven.gr/pages/klimakes 

https://www.taxheaven.gr/pages/klimakes
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νκφξξπζκνπο εηαίξνπο θπζηθά πξφζσπα θαη ζηνπο θνηλσλνχο θπζηθά πξφζσπα, 

θνξνινγνχληαλ ζην φλνκα ηεο εηαηξίαο ή θνηλσλίαο κε ζπληειεζηή είθνζη ηνηο εθαηφ 

(20%), αθνχ αθαηξνχληαλ επηρεηξεκαηηθή ακνηβή γηα κέρξη ηξεηο (3) νκφξξπζκνπο 

εηαίξνπο θπζηθά πξφζσπα ή κέρξη ηξεηο (3) θνηλσλνχο θπζηθά πξφζσπα, κε ηα 

κεγαιχηεξα πνζνζηά ζπκκεηνρήο. ε πεξίπησζε πεξηζζνηέξσλ κε ίζα πνζνζηά 

ζπκκεηνρήο, νη δηθαηνχρνη επηρεηξεκαηηθήο ακνηβήο θαζνξίδνληαλ απφ ηελ εηαηξία ή 

θνηλσλία θαη δειψλνληαλ κε ηελ νηθεία αξρηθή εηήζηα δήισζή ηεο. Σα πνζνζηά απηά 

δελ ίζρπαλ γηα ηηο εηαηξίεο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 718/1977 (ΦΔΚ 304 Α΄). 

Ζ επηρεηξεκαηηθή ακνηβή πξνζδηνξηδφηαλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πνζνζηνχ 

ζπκκεηνρήο ησλ εηαίξσλ ή θνηλσλψλ, ζην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ησλ θεξδψλ ηεο 

εηαηξίαο ή θνηλσλίαο πνπ δειψζεθαλ κε ηελ νηθεία εηήζηα δήισζή ηεο. 

Με ηελ επηβνιή απηνχ ηνπ θφξνπ εμαληιείην ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε,  επί ησλ 

θεξδψλ απηψλ, ησλ πξνζψπσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηνχο ηνπο ππφρξενπο. 

Δπηπξνζζέησο, γηα ηηο πξνζσπηθέο εηαηξίεο (ΟΔ - ΔΔ - Κνηλσλίεο - Αζηηθέο Δηαηξίεο - 

Κνηλνπξαμίεο) ην πνζνζηφ πξνθαηαβνιήο θφξνπ ήηαλ 55% (άξζξν 52, παξάγξαθνο 

1, ηνπ Ν.2238/1994) 

 

Οη Α.Δ. - ΔΠΔ - ΗΚΔ - πλεηαηξηζκνί - Αιινδαπέο εηαηξίεο (άξζξν 109 παξ 1 Κ.Φ.Δ) 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 6 παξάγξαθνο 4 ηνπ Ν. 3296/2004, γηα ηηο 

δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο 2007, 2008 θαη 2009 θνξνινγήζεθαλ κε ηνπο εμήο 

ζπληειεζηέο θνξνιφγεζεο: 

 

Υξήζε πληειεζηήο 

 

 

 

 

Α.Δ. 

Α.Δ. 

Δηζεγκέλεο 

ζην Υ.Α. 

 

πληειεζηήο 

παξ/ζεο 

κεξηζκάησλ  

 

πληειεζηήο 

παξαθξάηεζεο  

ακνηβψλ Γ.. 

 

Δ.Π.Δ. 

 

 

ΛΟΗΠΔ 

- άξζξνπ 

109 

Κ.Φ.Δ 

 

2009 25% 25% 10% 35% 25% 25% 

2008 25% 25% 10% 25% 25% 25% 

2007 25% 25% - 25% 25% 25% 

Πεγή: Taxheaven 

 

Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Ν. 

2238/1994),  αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 19 παξ. 1 ηνπ Ν. 3697/2008 σο εμήο: 
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«Γηα ηα λνκηθά πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ Ν. 2238/1994, 

δειαδή ησλ εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ, ησλ εκεδαπψλ εηαηξηψλ πεξηνξηζκέλεο 

επζχλεο, ησλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη ησλ ελψζεψλ ηνπο, ησλ δεκφζησλ, δεκνηηθψλ θαη 

θνηλνηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη εθκεηαιιεχζεσλ θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, θαζψο θαη 

ησλ αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ, κεηψλεηαη ζηαδηαθά θαηά κία 

πνζνζηηαία κνλάδα αλά δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν απφ είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) ζε 

είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) κέρξη ην 2014. Δηδηθά, γηα ηα θέξδε ηα νπνία πξνθχπηνπλ 

απφ δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1.1.2010 έσο ηελ 31.12.2010, ν 

ζπληειεζηήο θνξνινγίαο νξίδεηαη ζε είθνζη ηέζζεξα ηνηο εθαηφ (24%), γηα ηα θέξδε 

ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1.1.2011 

έσο ηελ 31.12.2011 ν ζπληειεζηήο θνξνινγίαο νξίδεηαη ζε είθνζη ηξία ηνηο εθαηφ 

(23%), γηα ηα θέξδε ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ 

απφ ηελ 1.1.2012 έσο ηελ 31.12.2012 ν ζπληειεζηήο θνξνινγίαο νξίδεηαη ζε είθνζη 

δχν ηνηο εθαηφ (22%), θαη γηα ηα θέξδε ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ δηαρεηξηζηηθέο 

πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1.1.2013 έσο ηελ 31.12.2013 ν ζπληειεζηήο 

θνξνινγίαο νξίδεηαη ζε είθνζη έλα ηνηο εθαηφ (21%)».  

Γηα ηηο ΑΔ, ΔΠΔ, ζπλεηαηξηζκνί θαη ινηπά λνκηθά πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 101 παξ.1 

ηνπ Κ.Φ.Δ. ε πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο ήηαλ 65% γηα εηζνδήκαηα ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2008, ελψ γηα δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο νηθνλνκηθνχ 

έηνπο 2009 θαη επνκέλσλ, ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 111 ηνπ 

Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (N. 2238/1994) αληηθαζίζηαηαη απφ ην άξζξν 19 

παξ. 3 ηνπ Ν. 3697/2008 σο εμήο: «Με βάζε ηελ νξηζηηθή δήισζε ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ ή ηνλ νξηζηηθφ ηίηιν, ν πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο 

ππεξεζίαο βεβαηψλεη πνζφ ίζν κε ην νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) ηνπ θφξνπ πνπ 

αλαινγεί ζηα εηζνδήκαηα ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ή ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο, 

θαηά πεξίπησζε, πνπ έιεμε». 

ύκθωλα κε ην άξζξν 109 παξάγξαθνο 3 ηνπ Ν. 2238/1994: «Δπηπιένλ ηνπ 

νξηδφκελνπ ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο θφξνπ, επηβάιιεηαη θαη 

ζπκπιεξσκαηηθφο θφξνο ζην εηζφδεκα απφ αθίλεηα πνπ απνθηνχλ ηα λνκηθά 

πξφζσπα. Ο θφξνο απηφο ππνινγίδεηαη κε ζπληειεζηή ηξία ηνηο εθαηφ (3%) ζην 

ζπλνιηθφ αθαζάξηζην εηζφδεκα πνπ πξνέξρεηαη απφ αθίλεηα, κε δπλάκελνο λα 

ππεξβεί ην πνζφ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο». 
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 ύκθωλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ 

θφξνπ πνπ αλαινγεί ζην θνξνινγνχκελν εηζφδεκα θαη ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ θφξνπ 

εθπίπηνπλ: 

α) Ο θφξνο πνπ πξνθαηαβιήζεθε ή παξαθξαηήζεθε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 12, 13 παξάγξαθνη 1 θαη 2, 55, 111 θαη 114 ηνπ Ν.2238/94, ζην εηζφδεκα 

πνπ ππφθεηηαη ζε θφξν. 

β) Ο θφξνο πνπ αλαινγεί ζην κέξνο ησλ θνξνινγεζέλησλ θαηά εηδηθφ ηξφπν κε 

εμάληιεζε ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο εηζνδεκάησλ, πνπ δηαλέκνληαη θαη κε ηα 

νπνία έρνπλ πξνζαπμεζεί ηα ππνθείκελα ζε θνξνινγία θέξδε ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ παξφληνο 

λφκνπ. 

γ) Ο θφξνο πνπ απνδεδεηγκέλα θαηαβιήζεθε ζηελ αιινδαπή γηα ην εηζφδεκα πνπ 

πξνέθπςε ζε απηήλ θαη ππφθεηηαη ζε θνξνινγία. 

 Όηαλ ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ πξνθαηαβιήζεθε ή παξαθξαηήζεθε είλαη κεγαιχηεξν 

απφ ην θφξν πνπ αλαινγεί, ε επηπιένλ δηαθνξά ζπκςεθίδεηαη ζην ππφινηπν πνζφ 

πνπ πξνθχπηεη γηα βεβαίσζε. 

Δπηπξνζζέησο, δηελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ ζηα κεξίζκαηα ή θέξδε πνπ 

θεθαιαηνπνηνχλ ή δηαλέκνπλ νη εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξίεο ζε θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά, ελψζεηο πξνζψπσλ ή νκάδεο πεξηνπζίαο. Οη 

δηαηάμεηο απηέο εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα ηα θέξδε πνπ θεθαιαηνπνηνχλ ή 

δηαλέκνπλ νη εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξίεο κε ηε κνξθή πξνκεξηζκάησλ ζε θπζηθά ή 

λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά, ελψζεηο πξνζψπσλ ή νκάδεο πεξηνπζίαο, 

αλεμάξηεηα αλ ε θαηαβνιή ηνπο γίλεηαη ζε κεηξεηά ή κεηνρέο. Με ηελ παξαθξάηεζε 

απηή εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ δηθαηνχρσλ γηα ηα πην πάλσ 

εηζνδήκαηα. Όηαλ εκεδαπή αλψλπκε εηαηξία πξνβαίλεη ζε δηαλνκή θεξδψλ θαη ζηα 

έζνδά ηεο πεξηιακβάλνληαη έζνδα απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε άιιν λνκηθφ πξφζσπν 

ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 101 θαη ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 πνπ ηεξνχλ 

δηπινγξαθηθά βηβιία, γηα ηα νπνία έρεη παξαθξαηεζεί θφξνο απφ ηνλ θφξν πνπ 

ππνρξενχηαη λα απνδψζεη κε ηε δήισζε πνπ νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λφκνπ 2238/1994, αθαηξείηαη ην κέξνο ηνπ θφξνπ 

πνπ έρεη ήδε παξαθξαηεζεί ζε βάξνο ηεο θαη αλαινγεί ζηα δηαλεκφκελα απφ ηελ ίδηα 

θέξδε ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηηο πην πάλσ ζπκκεηνρέο. Οη δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ 

εδαθίνπ δελ εθαξκφδνληαη φηαλ ηα θέξδε θαηαβάιινληαη ζε εηαηξία άιινπ θξάηνπο 

κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηεο νπνίαο ε θαηαβάιινπζα ηα θέξδε εκεδαπή 
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αλψλπκε εηαηξία είλαη ζπγαηξηθή, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 

11 ηνπ λ. 2578/1998. Ο θφξνο πνπ έρεη παξαθξαηεζεί ζε βάξνο ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ επηζηξέθεηαη ζε απηφ θαηά ην κέξνο πνπ 

αλαινγεί ζηα θέξδε πνπ δηαλέκεη ζε εηαηξία άιινπ θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, εθφζνλ ηεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ. Δπίζεο, 

επηζηξέθεηαη ν θφξνο πνπ έρεη παξαθξαηεζεί ζε βάξνο ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο θαηά 

ην κέξνο πνπ αλαινγεί ζηα κεξίζκαηα πνπ δηαλέκεη πξνο ην Γεκφζην. 

Όηαλ πξφθεηηαη γηα ππνθαηαζηήκαηα ησλ αιινδαπψλ αλψλπκσλ εηαηξηψλ, πνπ ε 

έδξα ηνπο βξίζθεηαη ζε θξάηνο-κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε κεηνρέο 

εηζεγκέλεο θαηά ηνλ ρξφλν ιήμεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο, 

ζε νπνηνδήπνηε ρξεκαηηζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ν ζπληειεζηήο νξίδεηαη ζε 

ηξηάληα πέληε ηνηο εθαηφ (35%), εμαηξνπκέλσλ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηξαπεδηθψλ 

επηρεηξήζεσλ γηα ηα νπνία ηζρχεη ν ζπληειεζηήο ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%). 

ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1α ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Κ.Φ.Δ. (Κ.Ν. 

2238/94), νη ακνηβέο θαη ηα πνζνζηά ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο 

θαη ηα πνζνζηά ησλ δηεπζπληψλ θαη δηαρεηξηζηψλ ησλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ πνπ 

ρνξεγνχληαη απφ ηα θέξδε ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο, απνηεινχλ εηζφδεκα απφ θηλεηέο 

αμίεο (εηζφδεκα Γ΄ πεγήο), θηψληαη θαηά ηνλ ρξφλν έγθξηζεο ηνπ ηζνινγηζκνχ απφ 

ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ θαη θαηαβάιινληαη θαηά ηνλ ρξφλν πνπ 

νξίδεη ε ίδηα ε ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 54 παξάγξαθνο 1 ηνπ ίδηνπ Κ.Φ.Δ., φπσο απηέο 

αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 3697/2008 θαη ίζρπζαλ απφ 

25/09/2008, ζηηο ελ ιφγσ ακνηβέο
47

 ελεξγείην παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή 

10%. Με ηελ παξαθξάηεζε απηή εμαληιείην ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ 

δηθαηνχρσλ γηα ηα εηζνδήκαηα απηά. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη κε ηηο δηαηάμεηο πνπ 

ίζρπαλ πξηλ απφ ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Κ.Φ.Δ. πνπ 

έγηλε κε ην άξζξν 18 παξάγξαθνο 1 ηνπ Ν. 3697/2008, δειαδή, πξηλ απφ ηηο 

25/09/2008 δελ ππήξρε ε ζπγθεθξηκέλε παξαθξάηεζε θφξνπ (10%) κε ηελ αηηηνινγία 

φηη ηα εηζνδήκαηα απηά θνξνινγνχληαλ ζην φλνκα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

                                                           
47

 Οη ακνηβέο (εθηφο κηζζνχ) θαη πνζνζηά πνπ θαηαβάιινπλ ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ζε 

δηεπζπληέο θαη εξγαηνυπαιιειηθφ πξνζσπηθφ, θαζψο θαη ζηα κεξίζκαηα ή πξνκεξίζκαηα πνπ 

θαηαβάιινπλ ζε εκεδαπά θαη αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ελψζεηο πξνζψπσλ ή νκάδεο 

πεξηνπζίαο, αλεμάξηεηα αλ ε θαηαβνιή ησλ ελ ιφγσ εηζνδεκάησλ γίλεηαη κε ηε κνξθή κεηξεηψλ ή 

κεηνρψλ. 
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Οη ζπληειεζηέο παξαθξάηεζεο θφξνπ γηα ηηο ρξήζεηο 2007, 2008 θαη 2009 είραλ σο 

εμήο: 

 

Υξήζε πληειεζηήο 

 

 

 

 

Γηα ακνηβέο 

Γ.. 

(άξζξν 54 

Κ.Φ.Δ.)48 

 

 

 

Γηα ακνηβέο 

Γ.. κε 

ζχκβαζε 

κίζζσζεο 

εξγαζίαο 

(άξζξνπ 28 

παξ. 3 πεξ. ζη 

θαη άξζξνπ 55 

παξ. 1α Κ.Φ.Δ. 

Ακνηβέο εηαίξσλ Δ.Π.Δ. 

γηα ππεξεζίεο πνπ 

παξέρνπλ ζ’ απηή, εθφζνλ 

είλαη αζθαιηζκέλνη γηα ηηο 

ππεξεζίεο απηέο ζε 

νπνηνλδήπνηε αζθαιηζηηθφ 

νξγαληζκφ ή ηακείν εθηφο 

ηνπ Η.Κ.Α. (άξζξν 28 παξ. 

3 πεξ. ζη  Κ.Φ.Δ). 

Δξγνιάβσλ 

ηερληθψλ έξγσλ 

(άξζξν 55 παξ. 

1β Κ.Φ.Δ). 

 

 

 

Διεχζεξσλ 

επαγγεικάησλ 

(άξζξν 58 

Κ.Φ.Δ). 

 

 

 

2009 35% 35% 35% 

1% απφ 

27/5/2009 - 

31/12/2009 

3% απφ 

01/01/2009 - 

26/05/2009 

20% 

2008 25% 25% 25% 3% 20% 

2007 25% 25% 25% 3% 20% 

Πεγή: Taxheaven
49

 

 

3.7 Ζ θνξνινγηθέο αιιαγέο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο ζηελ Διιάδα 

 

Μεηά ηηο απνθαιχςεηο ζηα κέζα πεξίπνπ ηνπ 2010, φηη ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα 

ηεο Διιάδαο έθιεηζε γηα ην 2009 ζε επίπεδα πνιχ πςειφηεξα απφ απηά πνπ ζα 

θαζηζηνχζαλ ην δεκφζην ρξένο βηψζηκν, ε ειιεληθή θπβέξλεζε δελ ήηαλ εθηθηφ λα 

δαλεηζηεί κε ινγηθά επηηφθηα απφ ηηο αγνξέο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ηξέρνληνο 

δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο θαη ηελ αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ ρξένπο. Ζ Διιάδα 

θαηέθπγε ζηε βνήζεηα ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ, ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο θαη ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο πνπ ζπγθξφηεζαλ ηνλ απφ 

θνηλνχ κεραληζκφ ζηήξημήο ηεο.  H αλαθνίλσζε ηεο πξνζθπγήο ζηνλ κεραληζκφ 

ζηήξημεο έγηλε ζηηο 23 Απξηιίνπ 2010 απφ ηνλ πξσζππνπξγφ Γεψξγην Α. 

Παπαλδξένπ θαη ην πξψην κλεκφλην ππνγξάθεθε ζηηο 3 Μαΐνπ 2010 θαη ςεθίζηεθε 

απφ ηε Βνπιή ζηηο 6 Μαΐνπ 2010, ρσξίο φκσο απηφ λα επαξθεί. Δπηπξνζζέησο, 

                                                           
48

 Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ Άξζξνπ 54 ηνπ Κ.Φ.Δ., φπσο απηέο 

ηέζεθαλ κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 3697/2008 θαη ηζρχνπλ απφ 1/1/2009, ζηηο ακνηβέο 

απηέο γίλεηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή ηξηάληα πέληε ηνηο εθαηφ (35%). 
49

 Taxheaven, ‶Κιίκαθεο θαη ζπληειεζηέο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο″ 

https://www.taxheaven.gr/pages/klimakes 

https://www.taxheaven.gr/pages/klimakes
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έρνπκε ηελ ςήθηζε ηνπ δεχηεξνπ κλεκνλίνπ  ζηηο 12 Φεβξνπαξίνπ 2012, ην ηξίην 

κλεκφλην ςεθίζηεθε απφ ηε Βνπιή ζηηο 14 Απγνχζηνπ ηνπ 2015 θαη νπζηαζηηθά 

ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 20 ηνπ ίδηνπ κήλα, ελψ ην ζπκπιεξσκαηηθφ ηνπ 3
νπ

 (4
ν
 κλεκφλην 

γηα πνιινχο) ςεθίζηεθε ζηηο 18 Μαΐνπ 2017. 

Μεξηθά απφ ηα κέηξα ιηηφηεηαο πνπ ςεθίζηεθαλ θαη έθεξαλ απηά ηα κλεκφληα θαη 

πνπ αθνξνχλ ηε θνξνινγηθή πνιηηηθή είλαη: αχμεζε ηνπ ΦΠΑ, αχμεζε  ζηνλ θφξν 

ηεο βελδίλεο, επηβνιή επηπιένλ θφξσλ ζηνπο ήδε ππάξρνληεο θφξνπο εηζαγσγήο επί 

ηεο αμίαο ησλ πεξηζζφηεξσλ εηζαγφκελσλ απηνθηλήησλ, επαλαθνξά ηεθκεξίσλ 

δηαβίσζεο ζε φια αλεμαηξέησο ηα απηνθίλεηα (είραλ θαηαξγεζεί ηνλ επηέκβξην ηνπ 

2003) αθφκα θαη ζηα κηθξφηεξνπ θπβηζκνχ, επέθηαζε ησλ ηεθκεξίσλ δηαβίσζεο ζε 

φια αλεμαηξέησο ηα αθίλεηα αθφκα θαη ζηα κηθξφηεξα, αχμεζε ζηνλ εηδηθφ θφξν 

θαηαλάισζεο ζε θαχζηκα, ηζηγάξα θαη πνηά, αιιαγή θνξνινγηθήο θιίκαθαο, έθηαθηε 

εηζθνξά γηα φινπο φζνπο έρνπλ εηζφδεκα πάλσ απφ 12.000 επξψ, κεηάβαζε ζε 

αλψηεξε θιίκαθα ΦΠΑ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ εζηίαζεο, επηβνιή θιηκαθσηήο 

αληηθεηκεληθήο δαπάλεο θαηνηθίαο, επηβνιή εηήζηνπ ηέινπο γηα ηνπο ειεχζεξνπο 

επαγγεικαηίεο θαη ηνπο επηηεδεπκαηίεο, επηβνιή εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο κε 

αηηηνινγία ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο, λένο έθηαθηνο θφξνο ζηελ 

ειεθηξνδνηνχκελε δνκεκέλε επηθάλεηα αθηλήησλ πνπ θαηαβιήζεθε κέζσ ηνπ 

ινγαξηαζκνχ ηεο ΓΔΖ (κεηέπεηηα θαηαξγήζεθε θαη θαζηεξψζεθε ζηε ζέζε ηνπ ν 

ΔΝΦΗΑ), αχμεζε αληηθεηκεληθψλ αμηψλ θαη ελνπνίεζε θφξσλ ζηα αθίλεηα, θιείζηκν 

200 εθνξηψλ, θαηάξγεζε θνξναπαιιαγψλ θαη ρακεινχ ΦΠΑ ζηα λεζηά, αχμεζε 

θφξνπ ζην πγξαέξην θίλεζεο θαηά 23 ιεπηά, εηζαγσγή έθηαθηεο εηζθνξάο ζηα 

θσηνβνιηατθά.  

Αο δνχκε φκσο αλαιπηηθά φιεο ηηο θνξνινγηθέο αιιαγέο πνπ ππέζηεζαλ ηα θπζηθά 

θαη λνκηθά πξφζσπα απφ ηε ρξήζε (θνξνινγηθφ έηνο) 2010 έσο θαη ζήκεξα. 

 

3.8 Οη ζεκαληηθόηεξεο θνξνινγηθέο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ έηνπο 2010 

 

3.8.1 Σξνπνπνίεζε ηνπ Κώδηθα Φνξνινγίαο Κιεξνλνκηώλ, Γνληθώλ παξνρώλ 

θαη Κεξδώλ από ιαρεία 

 

ηηο 19/1/2010 ςεθίζηεθε  ν Νφκνο 3815 «Σξνπνπνίεζε ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο 

Κιεξνλνκηψλ, Γνληθψλ παξνρψλ θαη Κεξδψλ απφ ιαρεία»  ζε αληηθαηάζηαζε ησλ 

ξπζκίζεσλ ηνπ Ν.3634/2008, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε αθίλεηε πεξηνπζία  
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θνξνινγνχληαλ κε εληαίν ζπληειεζηή 1% αλεμαξηήηνπ χςνπο κεηαβηβαδφκελεο 

πεξηνπζίαο, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ αθνξνιφγεηνπ πνζνχ ησλ 95.000 επξψ.  

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3815/2010, επαλέξρεηαη ν ζεζκφο ηεο 

πξννδεπηηθφηεηαο ηνπ θφξνπ θιεξνλνκηψλ, γνληθψλ παξνρψλ θαη δσξεψλ θαη 

θαζηεξψλνληαη θιηκάθηα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφξνπ. Σν αθνξνιφγεην φξην ζηελ 

αθίλεηε πεξηνπζία απμάλεηαη γηα ηνπο ζπγγελείο Α΄ θαηεγνξίαο απφ 95.000 επξψ ζε 

150.000 επξψ θαη απφ 20.000 ζε 30.000 επξψ γηα ηνπο Β΄ θαηεγνξίαο, ελψ παξακέλεη 

σο έρεη γηα ηνπο ζπγγελείο Γ΄ θαηεγνξίαο. Αλαιπηηθφηεξα: 

 

Α΄  Καηεγνξία 

 

Κιηκάθηα (ζε 

επξψ) 

πληειεζηήο 

Κιηκαθίνπ 

(%) 

Φφξνο 

Κιηκαθίνπ (ζε 

επξψ) 

Φνξνινγεηέα 

πεξηνπζία (ζε 

επξψ) 

Φφξνο πνπ 

αλαινγεί (ζε 

επξψ) 

150.000 - - 150.000 - 

150.000 1 1.500 300.000 1.500 

300.000 5 15.000 600.000 16.500 

Τπεξβάιινλ 10 - - - 

 

Β΄  Καηεγνξία 

 

Κιηκάθηα (ζε 

επξψ) 

πληειεζηήο 

Κιηκαθίνπ (%) 

Φφξνο 

Κιηκαθίνπ (ζε 

επξψ) 

Φνξνινγεηέα 

πεξηνπζία (ζε 

επξψ) 

Φφξνο πνπ 

αλαινγεί (ζε 

επξψ) 

30.000 - - 30.000 - 

70.000 5 3.500 100.000 3.500 

200.000 10 20.000 300.000 23.500 

Τπεξβάιινλ 20 - - - 
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Γ΄ Καηεγνξία 

 

Κιηκάθηα (ζε 

επξψ) 

πληειεζηήο 

Κιηκαθίνπ        

(%) 

Φφξνο 

Κιηκαθίνπ (ζε 

επξψ) 

Φνξνινγεηέα 

πεξηνπζία     (ζε 

επξψ) 

Φφξνο πνπ 

αλαινγεί (ζε 

επξψ) 

6.000 - - 6.000 - 

66.000 20 13.200 72.000 13.200 

195.000 30 58.500 267.000 71.700 

Τπεξβάιινλ 40 - - - 

 

ε πεξίπησζε θιεξνλνκηάο παξακέλεη σο έρεη ην αθνξνιφγεην φξην ζηελ πεξηνπζία 

κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 400.000 επξψ γηα ζχδπγν θαη αλήιηθα ηέθλα, γηα ηα ρξεκαηηθά 

πνζά πνπ κεηαβηβάδνληαη απφ ζπγγελείο Α΄ θαηεγνξίαο θαη Β΄ θαηεγνξίαο δελ 

ππάξρεη αθνξνιφγεην φξην, ελψ παξακέλεη ε απηνηειήο θνξνιφγεζε κε 10% γηα 

ηνπο Α΄ θαη 20% γηα ηνπο Β΄. 

 

3.8.2 Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζύλεο, αληηκεηώπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο 

 

ηηο 20/4/2010 ςεθίζηεθε ν Νφκνο 3842 «Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, 

αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο». Με βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 1, ηα εηζνδήκαηα ησλ κηζζσηψλ, ζπληαμηνχρσλ θαη κε κηζζσηψλ- 

επαγγεικαηηψλ (θπζηθά πξφζσπα) θνξνινγνχληαλ κε ηελ παξαθάησ θιίκαθα: 

 

Κιηκάθην 

Δηζνδήκαηνο (επξώ) 

Φνξνινγηθόο 

πληειεζηήο % 

Φόξνο Κιηκαθίνπ 

(επξώ) 

ύλνιν 

Δηζνδήκαηνο (επξώ) 

ύλνιν Φόξνπ 

(επξώ) 

12.000 0 0 12.000 0 

4.000 18 720 16.000 720 

6.000 24 1.440 22.000 2.160 

4.000 26 1.040 26.000 3.200 

6.000 32 1.920 32.000 5.120 

8.000 36 2.880 40.000 8.000 

20.000 38 7.600 60.000 15.600 

40.000 40 16.000 100.000 31.600 

Τπεξβάιινλ 45 
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Πξνθεηκέλνπ ν θνξνινγνχκελνο λα δηθαηνχηαη ην αθνξνιφγεην
50

 έπξεπε λα 

πξνζθνκίζεη λφκηκεο απνδείμεηο αγνξάο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κε ειάρηζην χςνο 

10% ηνπ αηνκηθνχ εηζνδήκαηνο, αλ ήηαλ κέρξη 12.000 επξψ θαη 30% γηα ην ηκήκα 

εθείλν ηνπ αηνκηθνχ εηζνδήκαηνο ην νπνίν ήηαλ πάλσ απφ 12.000 επξψ. Γηα αηνκηθφ 

εηζφδεκα έσο 6.000 επξψ δελ απαηηνχληαλ πξνζθφκηζε απνδείμεσλ δαπαλψλ. 

Δπηπξνζζέησο, αλ ν θνξνινγνχκελνο πξνζθφκηδε απνδείμεηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

απαηηνχκελεο δηθαηνχληαλ κείσζε θφξνπ ίζε κε ην 10% θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 

15.000 επξψ αηνκηθά θαη 30.000 επξψ γηα νηθνγέλεηα, ε κείσζε απηή γηλφηαλ ζηε 

δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πνζνχ ησλ απαηηνχκελσλ απνδείμεσλ δαπαλψλ θαη απηνχ ησλ 

δεινχκελσλ θαη αληηζέησο είρε κηα επηβάξπλζε κε πνζνζηφ θφξνπ 10% ζην πνζφ 

ησλ δαπαλψλ πνπ ππνιεηπφηαλ απφ ηηο απαηηνχκελεο.  Δπηηξεπφηαλ κεηαθνξά πνζνχ 

δαπαλψλ απφ ηνλ έλα ζχδπγν ζηνλ άιιν, εθφζνλ είρε θαιχςεη ην αθνξνιφγεην πνζφ 

ηνπ. 

Γηα αηνκηθφ εηζφδεκα άλσ ησλ ζαξάληα νρηψ ρηιηάδσλ (48.000) επξψ νη 

απαηηνχκελεο δαπάλεο ήηαλ δψδεθα ρηιηάδεο επξψ (12.000) θαη νη δεινχκελεο δελ 

κπνξνχζαλ λα ππεξβαίλνπλ ηηο δεθαπέληε ρηιηάδεο επξψ (15.000) αηνκηθά ή ηξηάληα 

ρηιηάδεο επξψ (30.000) γηα νηθνγέλεηα. 

Καηαξγήζεθε ε κείσζε ηνπ θφξνπ πνπ ζεζπίζηεθε κε ην άξζξν 43 ηνπ Ν. 3763/2009 

κε πνζνζηφ 40% ησλ ηφθσλ ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ πνπ ρνξεγνχληαη ην 2009 θαη 

2010 γηα νπνηαδήπνηε θαηνηθία έσο 200 η.κ. θαη γηα χςνο δαλείνπ έσο 350.000 

επξψ.
51

 πλεπψο νη ηφθνη απηψλ ησλ δαλείσλ πνπ θαηαβάιινληαλ απφ ην 2010 

αλαγλσξίδνληαλ κε ηνλ γεληθφ θαλφλα ηεο έθπησζεο ησλ ηφθσλ γηα πξψηε θαηνηθία 

κέρξη 120 η.κ. Σέινο, εμαθνινχζεζε λα ηζρχεη ε έθπησζε ησλ ηφθσλ ησλ 

ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ πνπ ιακβάλνληαλ κε ζθνπφ ηελ αγνξά α΄ θαηνηθίαο θαζψο θαη 

ηελ αλαζηήισζε, επηζθεπή, ζπληήξεζε ή εμσξατζκφ δηαηεξεηέσλ θηηζκάησλ, είηε 

απφ ην εηζφδεκα είηε απφ ηνλ θφξν, σο πνζνζηφ, αλάινγα κε ηελ εκεξνκελία 

                                                           
50

 Σν αθνξνιφγεην πνζφ ησλ 12.000 επξψ απμάλεηαη θαηά 1.500 επξψ, εάλ ν θνξνινγνχκελνο έρεη 

έλα (1) ηέθλν πνπ ηνλ βαξχλεη, θαηά 3.000 επξψ εάλ έρεη δχν (2) ηέθλα πνπ ηνλ βαξχλνπλ, θαηά 11.500 

επξψ εάλ έρεη ηξία (3) ηέθλα θαη θαηά 2.000 επξψ γηα θάζε ηέθλν απφ ηξία θαη πάλσ. 
 
51

  χκθσλα κε ην άξζξν 43 ηνπ Ν. 3763/2009 κεηψλεηαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη θαηά 
πνζνζηφ ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) ηνπ ζπλνιηθνχ εηήζηνπ πνζνχ ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ πνπ 

θαηαβάιινληαη απφ ηνλ θνξνινγνχκελν, εηδηθά γηα ζπκβάζεηο ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ πνπ ζπλάπηνληαη 

απφ 1εο Ηαλνπαξίνπ 2009 κέρξη 31εο Γεθεκβξίνπ 2010, γηα απφθηεζε, θαηά πιήξε θπξηφηεηα, 

νπνηαζδήπνηε θαηνηθίαο κέρξη 200 η.κ. θαη γηα χςνο δαλείσλ κέρξη ηξηαθφζηεο πελήληα ρηιηάδεο 

(350.000) επξψ.  
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ζχλαςήο ηνπο, φπσο ζαθψο νξηδφηαλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. ε΄ ηνπ άξζξνπ 8 θαη ηεο 

πεξ. γ΄ ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Κ.Φ.Δ. 

Δμαθνινχζεζαλ λα ηζρχνπλ νη κεηψζεηο απφ ηνλ θφξν ηνπ άξζξνπ 9 παξ 3 ηνπ 

Κ.Φ.Δ. 

Σν πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ πξνέθππηε κε βάζε ηελ θιίκαθα θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 

κεησλφηαλ:  

α) Καηά πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%), ηνπ ζπλνιηθνχ εηήζηνπ πνζνχ ησλ εμφδσλ 

ηαηξηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ θαη ησλ ινηπψλ 

πξνζψπσλ πνπ ηνλ βαξχλνπλ. Σν πνζφ ηεο κείσζεο δελ κπνξνχζε λα ππεξβεί ηα έμη 

ρηιηάδεο (6.000) επξψ.  

β) Καηά πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηνπ πνζνχ ηνπ κηζζψκαηνο πνπ 

θαηαβαιιφηαλ εηεζίσο γηα θχξηα θαηνηθία ηνπ θνξνινγνπκέλνπ θαη ηεο νηθνγέλεηάο 

ηνπ. Γελ δηθαηνχληαλ ηελ έθπησζε απηή φζνη έπαηξλαλ ζηεγαζηηθφ επίδνκα. Οκνίσο, 

δελ δηθαηνχληαλ ηε κείσζε απηή νη θνξνινγνχκελνη, φηαλ νη ίδηνη ή νη ζχδπγνί ηνπο ή 

ηα ηέθλα πνπ ηνπο βάξπλαλ είραλ πιήξε θπξηφηεηα ή θαηνρή εμ νινθιήξνπ ζε νηθία 

κε επηθάλεηα ηνπιάρηζηνλ ίζε κε εθείλε ηεο κηζζσκέλεο θχξηαο θαηνηθίαο, ε νπνία 

βξίζθεηαη ζηνλ ίδην λνκφ κε ηε κηζζσκέλε. Δπηπξνζζέησο, ηνπ πνζνχ ηνπ 

κηζζψκαηνο πνπ θαηέβαιιε εηεζίσο γηα ηα ηέθλα ηνπ ν θνξνινγνχκελνο πνπ κίζζσλε 

θαηνηθίεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζηεγαζηηθψλ αλαγθψλ ηνπο, ηα νπνία θνηηνχζαλ 

ζε αλαγλσξηζκέλα ζρνιεία ή ζρνιέο ηνπ εζσηεξηθνχ, εθφζνλ απηά ηνλ βάξπλαλ θαη 

εθφζνλ νη θαηνηθίεο πνπ κηζζψλνληαλ βξίζθνληαλ ζηελ πφιε πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε 

ζρνιή ή ην ζρνιείν πνπ θνηηνχζαλ ηα ηέθλα ηνπ θαη απηφο ή ηα ηέθλα ηνπ δελ είραλ 

άιιε θαηνηθία ζ’ απηή ηελ πφιε.  

γ) Καηά πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηνπ πνζνχ ηεο δαπάλεο γηα παξάδνζε θαη' 

νίθν ηδηαίηεξσλ καζεκάησλ ή γηα θξνληηζηήξηα νπνηαζδήπνηε αλαγλσξηζκέλεο 

εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο ή μέλσλ γισζζψλ, ην νπνίν θαηέβαιιε εηεζίσο ν 

θνξνινγνχκελνο γηα θάζε ηέθλν πνπ ηνλ βάξπλε ή γηα ηνλ ίδην. Σν πνζφ ηεο θάζε 

δαπάλεο, επί ηεο νπνίαο ππνινγηδφηαλ ε κείσζε, δελ κπνξνχζε λα ππεξβεί ην 

πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ αθνξνιφγεηνπ πνζνχ ηνπ πξψηνπ θιηκαθίνπ ηεο 

θιίκαθαο θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ ίζρπε γηα κηζζσηφ ρσξίο ηέθλα. Γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ πνζψλ κείσζεο ηνπ θφξνπ νη δαπάλεο ιακβάλνληαλ θαη γηα ηνλ 

θνξνινγνχκελν θαη γηα θάζε παηδί πνπ ηνλ βάξπλε. 

δ) Καηά πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηνπ εηήζηνπ πνζνχ ησλ δεδνπιεπκέλσλ 

ηφθσλ πνπ θαηαβάιινληαλ απφ ηνλ θνξνινγνχκελν γηα ζηεγαζηηθά δάλεηα γηα 
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απφθηεζε πξψηεο θαηνηθίαο. Σν πνζνζηφ ηεο κείσζεο γηλφηαλ ζηνπο ηφθνπο πνπ 

αληηζηνηρνχζαλ ζε πνζφ δαλείνπ έσο 200.000 επξψ θαη ζε ηκήκα επηθάλεηαο πνπ 

αλαινγνχζε ζηελ πξψηε θαηνηθία κέρξη 120 η.κ. Ζ κείσζε απηή αθνξνχζε ηνπο 

ηφθνπο πνπ πξνέθππηαλ απφ 1/1/2003 θαη κεηά. 

ε) Καηά πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηνπ πνζνχ ηεο δηαηξνθήο πνπ 

θαηαβαιιφηαλ απφ ηνλ έλαλ ζχδπγν ζηνλ άιιν θαη επηδηθάζηεθε ή ζπκθσλήζεθε κε 

ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. Σν πνζφ ηεο δηαηξνθήο επί ηεο νπνίαο ππνινγηδφηαλ ε 

κείσζε θφξνπ δελ κπνξνχζε λα ππεξβεί ηα ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξψ. 

ζη) Γηα ηνλ θνξνινγνχκελν πνπ απνθηνχζε εηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο, 

εθφζνλ απηφο πξνζέθεξε ππεξεζίεο ή θαηνηθνχζε γηα ελλέα (9) ηνπιάρηζηνλ κήλεο 

κέζα ζην έηνο πνπ απέθηεζε ην εηζφδεκα απηφ ζηνπο λνκνχο Ξάλζεο, Ρνδφπεο, 

Έβξνπ, Λέζβνπ, Υίνπ, άκνπ θαη Γσδεθαλήζνπ, θαζψο θαη ζε πεξηνρή ησλ λνκψλ 

Θεζπξσηίαο, Ησαλλίλσλ, Καζηνξηάο, Φιψξηλαο, Πέιιεο, Κηιθίο, εξξψλ θαη Γξάκαο, 

ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζε δψλε βάζνπο είθνζη (20) ρηιηνκέηξσλ απφ ηε κεζνξηαθή 

γξακκή, θαηά εμήληα (60) επξψ γηα θάζε ηέθλν πνπ ηνλ βάξπλε (ανηικαηαζηάθηκε ωρ 

άνω με ηον νόμο 3296/2004 άπθπο 1 παπ. 6).  

ύκθωλα κε ηελ παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 1, πξνβιεπφηαλ κείσζε θφξνπ θαηά 

πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηνπ πνζνχ ηεο εηήζηαο δαπάλεο πνπ θαηέβαιιε ν 

θνξνινγνχκελνο γηα αζθάιηζηξα αζθαιίζεσλ δσήο, ζαλάηνπ, πξνζσπηθψλ 

αηπρεκάησλ θαη αζζέλεηαο, γηα ηελ αζθάιηζε ηνπ ίδηνπ, ηεο ζπδχγνπ ηνπ θαη ησλ 

ηέθλσλ πνπ ηνπο βάξπλαλ. Σν πνζφ ησλ αζθαιίζηξσλ ζην νπνίν ππνινγηδφηαλ ε 

κείσζε είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) δελ κπνξνχζε λα ήηαλ κεγαιχηεξν ησλ ρηιίσλ 

δηαθνζίσλ επξψ (1.200) γηα ηνλ άγακν θαη ησλ δχν ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ επξψ 

(2.400) γηα ηελ νηθνγέλεηα. 

Με βάζε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 1, νη δαπάλεο πνπ αθνξνχζαλ ζηηο 

ρξεκαηηθέο δσξεέο θαη ρνξεγίεο, ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ δηθεγφξν θαζψο θαη 

ζηελ αιιαγή εγθαηάζηαζεο θεληξηθνχ θιηκαηηζκνχ ρξήζεο θαπζίκνπ απφ πεηξέιαην 

ζε θπζηθφ αέξην θ.ιπ., δελ αθαηξνχληαλ πιένλ απφ ην εηζφδεκα (θαηαξγήζεθε ε 

έθπησζε απφ ην εηζφδεκα κε βάζε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λφκνπ 3842 

απφ 1/1/2010 γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηηφληαλ θαη ηηο δαπάλεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαλ απφ ηελ εκεξνκελία απηή θαη κεηά) αιιά κείσλαλ ηνλ θφξν. ηηο 

ρξεκαηηθέο δσξεέο θαη ρνξεγίεο θαηά πνζνζηφ 20%, κε ηελ πξνυπφζεζε ε κείσζε λα 

κελ ππεξέβαηλε ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, ζηηο δαπάλεο γηα παξνρή 

ππεξεζίαο απφ δηθεγφξνπο θαη λνκηθνχο ζπκβνχινπο θαηά πνζνζηφ 20%, εθηφο ησλ 
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ακνηβψλ πνπ αθνξνχζαλ ζχληαμε ζπκβνιαίσλ θαη πξάμεσλ ηεο πεξίπησζεο α΄ παξ.1 

ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Κ.Φ.Δ. θαη θαηά πνζνζηφ 10% επί ησλ δαπαλψλ γηα ηελ αιιαγή 

εγθαηάζηαζεο θεληξηθνχ θιηκαηηζκνχ ρξήζεο θαπζίκνπ απφ πεηξέιαην ζε θπζηθφ 

αέξην ή λέα εγθαηάζηαζε θπζηθνχ αεξίνπ ή αγνξά ειηαθψλ ζπιιεθηψλ θ.ά. κε ηελ 

πξνυπφζεζε νη δαπάλεο λα κελ ππεξέβαηλαλ ηηο 6.000 επξψ. 

Βάζεη ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3842/2010, θαηαξγήζεθαλ νη εθπηψζεηο απφ ην 

εηζφδεκα ησλ θνξνινγνπκέλσλ ησλ παξαθάησ δαπαλψλ: 

 ηνπ κηζζψκαηνο ηεο θχξηαο θαηνηθίαο ιφγσ κεηεγθαηάζηαζεο απφ ηνπο λνκνχο 

ηεο Αηηηθήο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο πξνο ηελ πεξηθέξεηα, θαζψο θαη ηνπ 

κηζζψκαηνο ηεο θχξηαο θαηνηθίαο ιφγσ κεηάζεζεο ππαιιήινπ πνπ εθκηζζψλεη 

ηδηφθηεηε θαηνηθία ζηνλ ηφπν απφ φπνπ κεηαηέζεθε, 

 ησλ δσξεψλ πξνο αζιεηηθά ζσκαηεία, 

 ησλ δαπαλψλ γηα δεμηψζεηο γάκσλ, βαπηίζεσλ θ.ά. 

 

Δπίζεο, θαηαξγήζεθαλ νη εθπηψζεηο απφ ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα ησλ δαπαλψλ πνπ 

αθνινπζνχλ θαη σο αληίκεηξν έγηλε ε αληηθαηάζηαζή ηνπο κε κείσζε ηνπ θφξνπ θαηά 

πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ απηψλ ζε: 

 αζθάιηζηξα αζθαιίζεσλ δσήο, ζαλάηνπ θ.ά., 

 δσξεέο ρξεκαηηθψλ πνζψλ ζην Γεκφζην, ΟΣΑ, Ηεξνχο Νανχο θ.ά., θαζψο θαη νη 

ρνξεγίεο ζε λνκηθά πξφζσπα πνιηηηζηηθνχ ραξαθηήξα, 

 αιιαγήο εγθαηάζηαζεο θεληξηθνχ θιηκαηηζκνχ ρξήζεο θαπζίκνπ απφ πεηξέιαην 

ζε θπζηθφ αέξην ή λέα εγθαηάζηαζε θπζηθνχ αεξίνπ ή αγνξά ειηαθψλ ζπιιεθηψλ 

θ.ά., 

 δαπάλεο γηα λνκηθέο ζπκβνπιέο απφ δηθεγφξνπο, εθηφο ησλ παξαζηάζεψλ ηνπο ζε 

ζπκβφιαηα. 

Με βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3842/2010 θαζηεξψζεθε ηξφπνο 

ππνινγηζκνχ ηνπ εηζνδήκαηνο κε βάζε ηηο δαπάλεο δηαβίσζεο ηνπ θνξνινγνχκελνπ. 

πγθεθξηκέλα: 

Τπάξρεη θιηκαθσηφο πξνζδηνξηζκφο ηεο εηήζηαο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο δηαβίσζεο 

κε βάζε ηα η.κ. ηεο ηδηνθαηνηθνχκελεο ή κηζζσκέλεο ή ηεο δσξεάλ παξαρσξνχκελεο 

θχξηαο θαηνηθίαο, φπνπ, γηα ηα νγδφληα (80) πξψηα η.κ. θχξησλ ρψξσλ απηήο κε 

ηξηάληα (30) επξψ ην η.κ., γηα ηα επφκελα απφ νγδφληα έλα (81) κέρξη θαη εθαηφ 

είθνζη (120) η.κ θχξησλ ρψξσλ απηήο κε πελήληα (50) επξψ ην η.κ., γηα ηα επφκελα 

απφ εθαηφ είθνζη έλα (121) κέρξη θαη δηαθφζηα (200) η.κ. θχξησλ ρψξσλ απηήο κε 
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νγδφληα (80) επξψ ην η.κ., γηα ηα δηαθφζηα έλα (201) έσο ηξηαθφζηα (300) η.κ. θχξησλ 

ρψξσλ απηήο κε εθαηφ πελήληα (150) επξψ ην η.κ. θαη γηα ηα πιένλ ησλ ηξηαθνζίσλ 

(300) η.κ. θχξησλ ρψξσλ απηήο κε ηξηαθφζηα (300) επξψ ην η.κ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ηεο εηήζηαο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο ησλ βνεζεηηθψλ ρψξσλ ηεο θχξηαο θαηνηθίαο 

νξίδεηαη πνζφ ηξηάληα (30) επξψ ην η.κ. Σα παξαπάλσ πνζά πξνζαπμάλνληαη, γηα 

θαηνηθίεο πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο κε ηηκή δψλεο ζχκθσλα κε ηνλ αληηθεηκεληθφ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ αθηλήησλ, απφ 2.800 επξψ έσο 4.999 επξψ ην η.κ. θαηά πνζνζηφ 

ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) θαη γηα πεξηνρέο κε ηηκή δψλεο απφ 5.000 επξψ θαη άλσ ην 

η.κ. θαηά πνζνζηφ εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%). Όια ηα παξαπάλσ πνζά 

πξνζαπμάλνληαη, γηα κνλνθαηνηθίεο, θαηά πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%). 

Δπηπξνζζέησο, ζηελ πεξίπησζε κηαο ή πεξηζζνηέξσλ ηδηνθαηνηθνχκελσλ ή 

κηζζσκέλσλ δεπηεξεπνπζψλ θαηνηθηψλ, ε εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε, πνπ 

εθηηκάηαη κε βάζε ηα η.κ. θαζψο θαη ησλ βνεζεηηθψλ ρψξσλ απηψλ, νξίδεηαη ζην έλα 

δεχηεξν (1/2) ηεο εηήζηαο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο φπσο νξίδεηαη ζηελ θχξηα 

θαηνηθία. 

Ζ εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε επηβαηηθνχ απηνθηλήηνπ ηδησηηθήο ρξήζεο νξίζηεθε  

γηα ηα απηνθίλεηα κέρξη ρίιηα δηαθφζηα (1.200) θπβηθά εθαηνζηά ζε ηξεηο ρηιηάδεο 

(3.000) επξψ, γηα απηνθίλεηα κεγαιχηεξα ησλ ρηιίσλ δηαθνζίσλ (1.200) θπβηθψλ 

εθαηνζηψλ πξνζηίζεληαη ηξηαθφζηα (300) επξψ αλά εθαηφ (100) θπβηθά εθαηνζηά 

κέρξη ηα δχν ρηιηάδεο (2.000) θπβηθά εθαηνζηά, γηα απηνθίλεηα κεγαιχηεξα ησλ δχν 

ρηιηάδσλ (2.000) θπβηθψλ εθαηνζηψλ πξνζηίζεληαη πεληαθφζηα (500) επξψ αλά εθαηφ 

(100) θπβηθά εθαηνζηά θαη κέρξη ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) θπβηθά εθαηνζηά θαη γηα 

απηνθίλεηα κεγαιχηεξα απφ ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) θπβηθά εθαηνζηά πξνζηίζεληαη 

επηαθφζηα (700) επξψ αλά εθαηφ (100) θπβηθά εθαηνζηά. 

Σα παξαπάλσ πνζά εηήζηαο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο απφ θάζε απηνθίλεην κεηψλνληαη 

αλάινγα κε ηελ παιαηφηεηά ηνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη απφ ην έηνο πξψηεο 

θπθινθνξίαο ηνπ ζηελ Διιάδα θαηά πνζνζηφ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα πάλσ απφ πέληε (5) θαη κέρξη δέθα (10) έηε, πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα πάλσ απφ δέθα (10) έηε. 

Ζ εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε εμσηεξηθήο δεμακελήο θνιχκβεζεο πνπ πξνθχπηεη 

γηα ηνλ θχξην ή θάηνρν απηήο, νξίδεηαη, αλάινγα κε ηελ επηθάλεηά ηεο αλά θιίκαθα 

ζε εθαηφ (100) επξψ ην η.κ. κέρξη ηα εμήληα (60) η.κ. θαη ζε δηαθφζηα (200) επξψ ην 

η.κ. γηα επηθάλεηα άλσ ησλ εμήληα (60) η.κ. Όηαλ πξφθεηηαη γηα εζσηεξηθή δεμακελή 

θνιχκβεζεο, ηα παξαπάλσ πνζά δηπιαζηάδνληαη. 
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Ζ ειάρηζηε εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε ηνπ θνξνινγνπκέλνπ νξίδεηαη ζε ηξεηο 

ρηιηάδεο (3.000) επξψ, φηαλ πξφθεηηαη γηα άγακν θαη ζε πέληε ρηιηάδεο (5.000) επξψ 

γηα ηνπο ζπδχγνπο πνπ ππνβάιινπλ θνηλή δήισζε (2.500 επξψ έθαζηνο). 

ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 3 σο ηεθκήξην 

απφθηεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζεσξείηαη ε απφθηεζε θηλεηψλ πξαγκάησλ κε 

αμία άλσ ησλ 10.000 επξψ. Δπηπξνζζέησο, θαηαξγήζεθαλ νη απαιιαγέο απφ ηα 

ηεθκήξηα πνπ ίζρπαλ γηα επηρεηξήζεηο αλέγεξζεο νηθνδνκψλ, γηα αγνξά ή αλέγεξζε 

πξψηεο θαηνηθίαο, νη απαιιαγέο απφ ην ηεθκήξην πνπ ίζρπαλ γηα ηε ρνξήγεζε 

δαλείσλ πξνο εηαηξίεο, θνηλνπξαμίεο ή θνηλσλίεο θαη νη απαιιαγέο απφ ην ηεθκήξην 

πνπ ίζρπαλ γηα πιεξσκέο δαλείσλ γηα αγνξά ή αλέγεξζε πξψηεο θαηνηθίαο ή γηα 

αγνξά γεσξγηθνχ εμνπιηζκνχ ή γηα αγνξά νηθνπέδνπ απφ επηηεδεπκαηίεο αλέγεξζεο 

ή πψιεζεο νηθνδνκψλ.  

Βάζεη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3842/2010, θαηαξγνχληαη νη θνξνινγηθέο απαιιαγέο 

εηζνδεκάησλ ησλ θεξδψλ ησλ θπιηθείσλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ πεξηπηέξσλ 

πνπ εθκεηαιιεχνληαη αλάπεξνη, φηαλ δελ πθίζηαληαη θνηλσληθνί ιφγνη. Δπίζεο, 

θαηαξγείηαη ν εηδηθφο ηξφπνο θνξνιφγεζεο ηνπ ηπηάκελνπ πξνζσπηθνχ πνιηηηθήο 

αεξνπνξίαο, ε απαιιαγή απφ ηε θνξνινγία ηνπ επηκηζζίνπ ησλ δηπισκαηηθψλ 

ππαιιήισλ, ελψ παξακέλεη αθνξνιφγεην ην επίδνκα αλεξγίαο πνπ θαηαβάιιεη ν 

ΟΑΔΓ, κε ηελ πξνυπφζεζε, ηα ππφινηπα εηζνδήκαηα ηνπ θνξνινγνχκελνπ πνπ 

θνξνινγνχληαη κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο λα κελ μεπεξλνχλ ηηο 30.000 επξψ. 

 Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5, απμήζεθε απφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ζε 

εηθνζηπέληε ηνηο εθαηφ (25%) ν ζπληειεζηήο πνπ πξνβιεπφηαλ ζην άξζξν 11 ηνπ 

Κ.Φ.Δ. θαη εθαξκφζηεθε γηα ηελ απηνηειή θνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ 

εθκίζζσζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ησλ νηθνδνκψλ, απφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) 

ζε εηθνζηπέληε ηνηο εθαηφ (25%) ν ζπληειεζηήο παξαθξάηεζεο θφξνπ πνπ νξίδεηαη 

απφ ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Φ.Δ θαη αθνξά ζηηο απνδεκηψζεηο ή ηα 

δηθαηψκαηα πνπ θαηαβάιινληαη ζε αιινδαπά λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα πνπ είλαη 

θάηνηθνη κε ζπκβαηηθψλ ρσξψλ (ρψξεο κε ηηο νπνίεο ε Διιάδα δελ έρεη ππνγξάςεη 

δηκεξή ζχκβαζε γηα απαιιαγή δηπιήο θνξνινγίαο), απφ 20% ζε 25% ν ζπληειεζηήο 

παξαθξάηεζεο θφξνπ πνπ πξνβιεπφηαλ απφ ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Φ.Δ. γηα 

ηηο ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαλ ζε αιινδαπέο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο πνπ 

αλαιακβάλνπλ ζηελ Διιάδα θαηάξηηζε κειεηψλ θαη ζρεδίσλ, δηεμαγσγή 

επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ θαη γεληθά παξνρή επηζηεκνληθήο θχζεσο ζπκβνπιψλ. 
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Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3842/2010, 

αληηθαηαζηάζεθε ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Κ.Φ.Δ. θαη ηα θέξδε πιένλ ησλ 

ππφρξεσλ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κ.Φ.Δ (νκφξξπζκεο εηαηξίεο, 

εηεξφξξπζκεο εηαηξίεο, θνηλσλίεο αζηηθνχ δηθαίνπ πνπ αζθνχλ επηρείξεζε ή 

επάγγεικα, αζηηθέο θεξδνζθνπηθέο εηαηξίεο, αζηηθέο κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξίεο, 

ζπκκεηνρηθέο ή αθαλείο θαη θνηλνπξαμίεο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ΚΒ), 

θνξνινγνχληαλ κε ζπληειεζηή εηθνζηπέληε ηνηο εθαηφ (25%). Ο ζπληειεζηήο απηφο 

εθαξκνδφηαλ ζηα θαζαξά θέξδε πνπ απφκελαλ κεηά ηελ αθαίξεζε: 

α) ησλ θεξδψλ ηα νπνία απαιιάζζνληαλ απφ ηνλ θφξν ή θνξνινγνχληαλ απηνηειψο 

κε εμάληιεζε ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο, 

β) ησλ θεξδψλ ηα νπνία πξνέξρνληαλ απφ κεξίζκαηα εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ 

ή ζπλεηαηξηζκψλ θαη ησλ θεξδψλ απφ κεξίδηα εκεδαπήο εηαηξίαο πεξηνξηζκέλεο 

επζχλεο ή απφ ηε ζπκκεηνρή ζε ππφρξενπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ 

άξζξνπ 2. 

Με ηελ επηβνιή ηνπ θφξνπ απηνχ εμαληιείην ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ 

πξνζψπσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηά γηα ηα ζπγθεθξηκέλα θέξδε. Ζ εμάληιεζε ηεο 

θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο ίζρπε γηα φινπο γεληθά ηνπο εηαίξνπο, θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά, εθηφο θπζηθά απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή ακνηβή. 

Δηδηθά, γηα ηηο νκφξξπζκεο θαη εηεξφξξπζκεο εηαηξίεο θαη θνηλσλίεο θιεξνλνκηθνχ 

δηθαίνπ, πνπ αζθνχζαλ επηρείξεζε ή επάγγεικα, ζηηο νπνίεο θνηλσλίεο κεηαμχ ησλ 

θνηλσλψλ πεξηιακβάλνληαλ θαη αλήιηθνη, ηα θέξδε πνπ αλαινγνχζαλ ζηνπο 

νκφξξπζκνπο εηαίξνπο θπζηθά πξφζσπα θαη ζηνπο θνηλσλνχο θπζηθά πξφζσπα, 

θνξνινγνχληαλ ζην φλνκα ηεο εηαηξίαο ή θνηλσλίαο κε ζπληειεζηή είθνζη ηνηο εθαηφ 

(20%), αθνχ πξνεγνπκέλσο είρε αθαηξεζεί επηρεηξεκαηηθή ακνηβή γηα κέρξη ηξεηο (3) 

νκφξξπζκνπο εηαίξνπο θπζηθά πξφζσπα ή κέρξη ηξεηο (3) θνηλσλνχο θπζηθά 

πξφζσπα πνπ είραλ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ζπκκεηνρήο.  

Ζ επηρεηξεκαηηθή ακνηβή πξνζδηνξηδφηαλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πνζνζηνχ 

ζπκκεηνρήο θάζε δηθαηνχρνπ εηαίξνπ ή θνηλσλνχ ζην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ησλ 

θεξδψλ ηεο εηαηξίαο ή θνηλσλίαο, πνπ δειψζεθαλ κε ηελ νηθεία εηήζηα δήισζή ηεο. 

Ζ αθαίξεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ακνηβήο ήηαλ ππνρξεσηηθή, θαζφζνλ επξφθεηην γηα 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν θνξνινγίαο ησλ θεξδψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

ε πεξίπησζε πεξηζζφηεξσλ νκφξξπζκσλ εηαίξσλ ή θνηλσλψλ κε ίζα πνζνζηά 

ζπκκεηνρήο, νη δηθαηνχρνη επηρεηξεκαηηθήο ακνηβήο θαζνξίδνληαλ, θάζε έηνο, απφ 
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ηελ εηαηξία ή θνηλσλία θαη δειψλνληαλ κε ηελ νηθεία αξρηθή εηήζηα δήισζε 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηφο ηεο. 

Με ηηο πξναλαθεξφκελεο πξνυπνζέζεηο, νκφξξπζκνο εηαίξνο ή θνηλσλφο, πνπ 

ζπκκεηείρε ζε πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο ή θνηλσλίεο, θνξνινγείην γηα επηρεηξεκαηηθή 

ακνηβή απφ φιεο ηηο εηαηξίεο ή θνηλσλίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηείρε. 

Σα πνζνζηά απηά δελ ίζρπαλ γηα ηηο εηαηξίεο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 718/1977 

(εηαηξίεο κεηαμχ εθηεισληζηψλ), γηα ηηο νπνίεο δηαηεξείηαη ην θαζεζηψο θαηαλνκήο 

επηρεηξεκαηηθήο ακνηβήο ζε φινπο ηνπο νκφξξπζκνπο εηαίξνπο θπζηθά πξφζσπα, 

αλάινγα κε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ εηαηξία αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ 

ηνπο.  

Δπηπξνζζέησο, ζην επίπεδν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θνξνινγνχληαλ κε ζπληειεζηή 

είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηα θέξδε ησλ νκφξξπζκσλ εηαίξσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη 

θνηλσλψλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θνηλσλίαο θιεξνλνκηθνχ δηθαίνπ ζηελ νπνία 

πεξηιακβάλνληαη θαη αλήιηθνη θαη κε ζπληειεζηή εηθνζηπέληε ηνηο εθαηφ (25%) ηα 

θέξδε φισλ ησλ ινηπψλ εηαίξσλ θαη θνηλσλψλ (εηεξφξξπζκνη εηαίξνη, εηαίξνη λνκηθά 

πξφζσπα), (ΠΟΛ. 1135/2010). 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6, αληηθαηαζηάζεθε ην πξψην εδάθην 

ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Κ.Φ.Δ. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο απμήζεθε απφ 

δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) ζε είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ν ζπληειεζηήο 

πξνζδηνξηζκνχ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αζρνινχληαλ κε ηελ 

πψιεζε αλεγεηξφκελσλ νηθνδνκψλ. 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 6, θαηαξγήζεθαλ νη δηαηάμεηο ηεο 

πεξίπησζεο α΄ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Κ.Φ.Δ, δειαδή θαηαξγήζεθε ε 

θνξνιφγεζε κε ηεθκαξηά πνζά εηζνδήκαηνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο εθκεηάιιεπζεο 

επηβαηηθψλ ιεσθνξείσλ ησλ Κ.Σ.Δ.Λ. θαη εθκεηάιιεπζεο επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ 

δεκφζηαο ρξήζεο (ΣΑΞΗ) θαη νη επηρεηξήζεηο απηέο θνξνινγνχληαη, πιένλ, κε ηηο 

γεληθέο δηαηάμεηο ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. 

Με ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 6, θαηαξγήζεθαλ νη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο β΄ 

ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Κ.Φ.Δ θαη επνκέλσο θαηαξγήζεθε γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο εθκεηάιιεπζεο θνξηεγψλ απηνθηλήησλ δεκφζηαο ρξήζεο ε θνξνιφγεζε 

κε ηα πνζά εηήζηνπ θφξνπ, πνπ θαηέβαιαλ αλάινγα κε ην σθέιηκν θνξηίν θαη κε 

νδεγφ ηξίην ή ηνλ ηδηνθηήηε θαη κε ηα νπνία εμαληιείην ε θνξνινγηθή ηνπο 

ππνρξέσζε. 
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Με ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ απηνύ, θαηαξγήζεθαλ νη δηαηάμεηο ησλ 

πεξηπηψζεσλ α΄ θαη β΄ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Κ.Φ.Δ. Δπνκέλσο, 

θαηαξγήζεθε ε θνξνιφγεζε ησλ επηρεηξήζεσλ εθκεηάιιεπζεο ελνηθηαδφκελσλ 

δσκαηίσλ θαη δηακεξηζκάησλ πνπ εθκεηαιιεχνληαη κέρξη 7 δσκάηηα κε ηα 

θαηαβαιιφκελα πνζά εηήζηνπ θφξνπ. Οη επηρεηξήζεηο απηέο θνξνινγνχληαη κε ηηο 

γεληθέο δηαηάμεηο πεξί θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο απφ 1/7/2010. Απφ ηελ εκεξνκελία 

δειαδή απηή θαη κεηά ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θεξδψλ φισλ, πιένλ, ησλ εθκεηαιιεπηψλ 

ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ θαη δηακεξηζκάησλ γίλεηαη ινγηζηηθά κε βάζε ηα 

ηεξνχκελα βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπ ΚΒ. Δπίζεο, θαη νη επηρεηξήζεηο εθκεηάιιεπζεο 

θαηαζθελσηηθψλ θέληξσλ (camping) θνξνινγνχληαη απφ 1/1/2010 κε ηηο γεληθέο 

δηαηάμεηο πεξί θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο.  

Με ηηο λέεο δηαηάμεηο, άιιαμε θαη ν ηξφπνο θνξνιφγεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ 

απνθιεηζηηθά πιαλφδησλ ιηαλνπσιεηψλ, ιηαλνπσιεηψλ ζε θηλεηέο ιατθέο αγνξέο θαη 

παξαγσγψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, κε ηελ έληαμή ηνπο ζε θαηεγνξία βηβιίσλ Β΄ ηνπ 

ΚΦΑ θαη ηελ θαζηέξσζε ηνπ ινγηζηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ησλ θεξδψλ ηνπο. 

Δπίζεο, κε βάζε ην άξζξν 19 ηνπ Ν. 3842/2010, έπαπζαλ λα είλαη απαιιαζζφκελνη 

απφ ηελ ηήξεζε βηβιίσλ νη επηηεδεπκαηίεο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο απφ 

επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε αθφκα θη αλ δειψλνπλ έζνδα θάησ απφ 5.000 επξψ. 

Δληάρζεθαλ ζηα Β΄ θαηεγνξίαο βηβιία αλεμαξηήηνπ χςνπο θεξδψλ ηα πξαηήξηα 

πγξψλ θαπζίκσλ γηα ηελ εκπνξία βελδίλεο θαη πεηξειαίνπ, νη εθκεηαιιεπηέο 

πεξηπηέξνπ θαη νη εθκεηαιιεπηέο θαληηλψλ θαη απηνλφεηα θαηαξγήζεθε ε έληαμε ησλ 

παξαπάλσ ζηα Α΄ θαηεγνξίαο βηβιία. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ ίδηνπ άξζξνπ ζεζπίζηεθε 

ππνρξέσζε έθδνζεο ζπλελσκέλνπ ζηνηρείνπ δειηίνπ απνζηνιήο ηηκνινγίνπ αγνξάο 

απφ επηηεδεπκαηία αγξνηηθψλ πξντφλησλ απφ ηα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ ΚΦΑ (αγξφηεο, αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο 

ΦΠΑ) είηε δηαθηλνχληαλ κε ζθνπφ ηελ αγνξά είηε αγνξάδνληαλ άκεζα, κε ζθνπφ ηε 

δηεπθφιπλζε ηνπ ειέγρνπ φινπ ηνπ θάζκαηνο δηαθίλεζεο θαη δηάζεζεο ζηελ ηειηθή 

θαηαλάισζε ησλ πξντφλησλ θαη δηαζθάιηζεο ηνπ χςνπο ζπλαιιαγψλ ησλ αγξνηψλ. 

Άιιαμε ν ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ηεξνχζαλ Α΄ θαηεγνξίαο βηβιία θαη ζηνηρεία ιφγσ αιιαγήο ηήξεζεο κέζα ζηελ ίδηα 

ρξήζε ηεο θαηεγνξίαο απηψλ, απφ ηελ Α΄ ζηε Β΄ ή ζηε Γ΄. Απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή 

ηεο πεξηφδνπ ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο  ηνπ 2010 πνπ ζα είραλ εληαρζεί ζηα Β΄ ή Γ΄ 

θαηεγνξία ηήξεζεο βηβιίσλ ζα έπξεπε λα πξνζδηνξίδνπλ ηα θέξδε ηνπο ινγηζηηθά 
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θαη΄ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ  ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Κ.Φ.Δ θαη φρη εμσινγηζηηθά φπσο 

ζπλήζηδαλ έσο ζήκεξα βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Κ.Φ.Δ. 

Μεηαβιήζεθε κε βάζε ηελ παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 6 απφ 01/01/2011 ν ρξφλνο 

απφθηεζεο ηνπ εηζνδήκαηνο απφ ειεπζέξην επάγγεικα. Οξίζηεθε πιένλ ν ρξφλνο 

θαηά ηνλ νπνίν παξαζρέζεθαλ νη ππεξεζίεο απφ ηνλ ειεχζεξν επαγγεικαηία θαη φρη ν 

ρξφλνο είζπξαμεο ηεο ακνηβήο, πνπ ίζρπε κε βάζε ηηο πξν ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Όηαλ 

επξφθεηην γηα παξνρή ππεξεζίαο δηάξθεηαο, ν ρξφλνο απφθηεζεο ηνπ εηζνδήκαηνο 

ζεσξείην ν ρξφλνο πνπ θαζίζηαηαη απαηηεηφ θάζε επί κέξνπο ηκήκα ηεο ακνηβήο γηα 

ην κέξνο απηφ θαη ηελ ππεξεζία πνπ παξαζρέζεθε. Γηα ηνπο ειεχζεξνπο 

επαγγεικαηίεο πνπ παξείραλ ππεξεζίεο πξνο ην Γεκφζην, Ν.Π.Γ.Γ., ρξφλνο θηήζεο 

ηνπ εηζνδήκαηνο γηα ηηο ππεξεζίεο πξνο ηα πξφζσπα απηά παξέκεηλε ν ρξφλνο 

είζπξαμεο ηεο ακνηβήο (εμαίξεζε). Δπηπιένλ, δελ ππφθεηληαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ 

20% νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο γηα ζπλαιιαγέο κέρξη 300,00 επξψ (αλά ζπλαιιαγή 

ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ν ΦΠΑ.). 

Σν άξζξν 18 ηνπ Ν. 3842/2010 αθνξνχζε ηνλ επαλαπαηξηζκφ ζηε ρψξα καο ησλ 

θεθαιαίσλ πνπ δηέζεηαλ ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ζε νπνηαδήπνηε ηξίηε ρψξα 

θαη ηα νπνία πξφζσπα ππφθεηλην ζε θνξνιφγεζε εηζνδήκαηνο ζηελ Διιάδα. Θα 

θνξνινγνχληαλ κε ζπληειεζηή θνξνιφγεζεο 5% επί ησλ θαηαζέζεσλ ε εηζαγσγή 

ησλ θεθαιαίσλ απφ ηελ αιινδαπή, αλ ε θαηάζεζή ηνπο γηλφηαλ ζε πξνζεζκηαθφ 

ινγαξηαζκφ ζηελ Διιάδα δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο, ελψ αλ παξέκελαλ ηα 

θεθάιαηα ζηελ αιινδαπή ν ζπληειεζηήο θφξνπ νξηδφηαλ ζε 8%. Με ηελ θαηαβνιή 

ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ επί ηεο αμίαο ησλ θεθαιαίσλ επεξρφηαλ ε εμάληιεζε ηεο 

θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο ηνπ ππφρξενπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ. Σαπηφρξνλα 

πξνβιεπφηαλ θαη δπλαηφηεηα επηζηξνθήο άηνθα ηνπ 50% ηνπ θαηαβιεζέληνο θφξνπ 

ζε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο ησλ θεθαιαίσλ ζε επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ είραλ 

ζηφρν ηελ ηφλσζε ηεο αγνξάο
52

. 

ύκθωλα κε ην άξζξν 79 ηνπ Ν. 3842/2010 ηξνπνπνηείηαη  ε παξάγξαθνο 4 ηνπ 

άξζξνπ 14 ηνπ λόκνπ 3296/2004 πνπ αλαιύεη ηηο εμαηξέζεηο ηνπ απηνειέγρνπ, κε 

απνηέιεζκα λα κελ ππφθεηλην ζε απηνέιεγρν επηρεηξήζεηο κε βηβιία πνπ 

ραξαθηεξίδνληαλ σο αλεπαξθή ή αλαθξηβή θαη ελέπηπηαλ ζε παξαβάζεηο ησλ 

παξαγξάθσλ 3, 4 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ ΚΒ θαη φρη αλ είραλ ππνπέζεη ζε 

                                                           
52

 Με ηξνπνπνίεζε απφ ην λφκν  3943/2011,  παξαηάζεθε κέρξη ηηο 30.9.2011 ε εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ γηα ηνλ επαλαπαηξηζκφ ησλ θεθαιαίσλ θαη απμήζεθε απφ 5% ζε 8% ν ζπληειεζηήο θφξνπ 
πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ αμία ησλ κεηαθεξφκελσλ θεθαιαίσλ, εμνκνησκέλνο κε ηνλ ζπληειεζηή πνπ 

επηβάιιεηαη ζηα θεθάιαηα πνπ παξακέλνπλ θαηαηεζεηκέλα ζηελ αιινδαπή. 
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νπνηαδήπνηε παξάβαζε ηνπ ΚΒ φπσο ίζρπε κε ηνλ πξνεγνχκελν λφκν. 

Δπηπξνζζέησο, επήιζαλ θαη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ησλ αθαζάξηζησλ 

εζφδσλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ επηζπκνχζαλ λα ππαρζνχλ ζε απηνέιεγρν, κε 

θπξηφηεξεο ηηο αιιαγέο ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπληειεζηή αλαγσγήο θαζψο θαη ησλ 

πνζψλ πνπ θαζφξηδαλ ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ, αιιαγή ζηνλ 

ηξφπν ππνινγηζκνχ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ, αιιαγή ζηνλ ηξφπν πεξαίσζεο ΦΠΑ, κε 

κεηαθνξά πηζησηηθνχ ππνινίπνπ αλέιεγθηεο ρξήζεο, δηθαίσκα ζην θνξνινγνχκελν 

λα ππνβάιιεη αίηεζε γηα ππαγσγή ηνπ ζε ηαθηηθφ έιεγρν ζε πεξίπησζε βεβαίσζεο 

θφξσλ κεγαιχηεξσλ ησλ αλαινγνχλησλ, ελψ εάλ δελ ζπλέηξεραλ νη πξνυπνζέζεηο 

γηα απηνέιεγρν ή δελ εθαξκφζηεθαλ νξζά νη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ, ηφηε νη ρξήζεηο δελ 

ζεσξνχληαλ πεξαησκέλεο. 

Όζνλ αθνξά ηε θνξνινγία θεξδώλ ΑΔ, ΔΠΔ θαη άιιωλ λνκηθώλ πξνζώπωλ,  κε 

βάζε ην άξζξν 13 ηνπ Ν. 3842/2010 ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Κ.Φ.Δ. 

αληηθαζίζηαηαη θαη νξίδεηαη φηη ζηα δηαλεκφκελα θέξδε ησλ εκεδαπψλ αλσλχκσλ 

εηαηξηψλ κε ηε κνξθή κεξηζκάησλ, πξνκεξηζκάησλ, ακνηβψλ θαη πνζνζηψλ εθηφο 

κηζζνχ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ησλ δηεπζπληψλ, θαζψο θαη ησλ 

ακνηβψλ εξγαηνυπαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ, νπδεκία παξαθξάηεζε θφξνπ ελεξγείηαη, 

θαζψο ζεσξνχληαη σο θνξνινγνχκελα ηα εηζνδήκαηα απηά ζην φλνκα ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ
53

, ελώ ε παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Κ.Φ.Δ. αληηθαζίζηαηαη θαη 

νξίδεηαη φηη ζηα κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηνπλ θπζηθά πξφζσπα θάηνηθνη Διιάδαο απφ 

λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο ηεο αιινδαπήο, δελ δηελεξγείηαη παξαθξάηεζε 

θφξνπ θαη ην εηζφδεκα απηφ θνξνινγείηαη καδί κε ηα ινηπά εηζνδήκαηα ηνπ θπζηθνχ 

πξνζψπνπ. 

Δπίζεο κε βάζε ην ίδην άξζξν, πξνβιεπφηαλ ζηαδηαθή κείσζε ηνπ θνξνινγηθνχ 

ζπληειεζηή θαη ν ζπληειεζηήο 20% ζα εθαξκνδφηαλ γηα θέξδε πνπ ζα πξνέθππηαλ 

ζηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ άξρηδαλ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά. 

πγθεθξηκέλα γηα ηα θέξδε πνπ πξνέθππηαλ απφ δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 

άξρηδαλ απφ 01.01.2010 έσο 31.12.2010 ν ζπληειεζηήο θνξνινγίαο νξηδφηαλ ζε 24%, 

απφ 01.01.2011 έσο 31.12.2011 ζε 23%, γηα δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο απφ 01.01.2012 

                                                           
53

 Με ηξνπνπνίεζε απφ ην λφκν  3943/2011, ξπζκίδεηαη ε θνξνινγία ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ 

άξζξνπ 101 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, δει. νη ΑΔ, νη ΔΠΔ, νη ζπλεηαηξηζκνί θιπ.. Ζ 

ηζρχο ηνπ λφκνπ απηνχ αθνξά ηα θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε 2010 θαη κεηά. Με ηνλ λφκν 

απηφ επαλέξρεηαη ην πξνεγνχκελν θαζεζηψο πνπ ίζρπε κε ηνλ Ν. 3697/2008, κε ην νπνίν ππήξρε 

παξαθξάηεζε θφξνπ ζηα δηαλεκφκελα θέξδε, κεηαβάιινληαο πιένλ ηνπο ζπληειεζηέο. Απνηέιεζκα 

είλαη ν Ν. 3842/2010, φζνλ αθνξά ηε θνξνιφγεζε ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, πνπ αλαθέξνληαη 

παξαπάλσ λα κελ ίζρπζε πνηέ. 
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έσο 31.12.2012 ζε 22% θαη απφ 01.01.2013 έσο 31.12.2013 ζε 21%. Δπίζεο, 

πξνβιεπφηαλ φηη θαη ηα Ννκηθά Πξφζσπα πνπ ζα έθιεηλαλ ππεξδσδεθάκελε ρξήζε ε 

νπνία αλαθεξφηαλ ζην νηθνλνκηθφ έηνο 2011 ζα θνξνινγνχληαλ κε ζπληειεζηή 24%, 

αληί ηνπ πξνβιεπφκελνπ 25% κε ηηο πξνεγνχκελεο δηαηάμεηο, εθφζνλ ε δηαρεηξηζηηθή 

ηνπο ρξήζε κπνξεί λα είρε αξρίζεη πξν ηηο 01.01.2010 ρσξίο λα εμαληιείην ε 

θνξνινγηθή ηνπο ππνρξέσζε αλ ν δηθαηνχρνο ήηαλ θπζηθφ πξφζσπν θαη φρη λνκηθφ, 

ζην νπνίν εμαληιείην ε θνξνινγηθή ηνπ ππνρξέσζε. Δπηπξνζζέησο, γηα ηα θέξδε πνπ 

δηέλεκαλ νη εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξίεο κε ηε κνξθή ακνηβψλ θαη πνζνζηψλ ζηα 

κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ζηνπο δηεπζπληέο, ακνηβψλ ζην 

εξγαηνυπαιιειηθφ πξνζσπηθφ, εθηφο κηζζνχ, θαζψο θαη κεξηζκάησλ ή 

πξνκεξηζκάησλ ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά, ή λνκηθέο 

νληφηεηεο, ελψζεηο πξνζψπσλ ή νκάδεο πεξηνπζίαο, αλεμάξηεηα αλ ε θαηαβνιή ηνπο 

γηλφηαλ ζε κεηξεηά ή κεηνρέο, ε αλψλπκε εηαηξία έπξεπε λα θαηαβάιιεη θφξν κε 

ζπληειεζηή ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%), ελψ θνξνινγνχληαλ κε ζπληειεζηή 40% ηα 

θέξδε παξειζνπζψλ ρξήζεσλ πνπ δηαλέκνληαλ ή θεθαιαηνπνηνχληαλ απφ 

01/01/2011. Απφ ηνλ θφξν πνπ νθεηιφηαλ, ζα αθαηξείην ν θφξνο πνπ θαηαβιήζεθε 

ζε επίπεδν λνκηθνχ πξνζψπνπ κε ζπληειεζηή πνπ αλαινγνχζε ζηε ρξήζε ζηελ νπνία 

αλάγνληαλ (40% ή 35% ή 32% ή 25% θ.ιπ.). 

 Γηα ηηο εηζεγκέλεο ζην Υ.Α. κεηνρέο πνπ απνθηηφληαλ απφ 01/01/2011 θαη 

πσινχληαλ κε θέξδνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 16, θνξνινγνχληαλ απηνηειψο κε 

ζπληειεζηή 20%, εάλ ε πψιεζε ησλ κεηνρψλ γηλφηαλ ζε δηάζηεκα ηξηψλ (3) κελψλ 

απφ ηελ θηήζε ηνπο θαη 10% εάλ ε πψιεζε γηλφηαλ εληφο δσδεθακήλνπ (12) 

(βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο). 

εκαληηθέο αιιαγέο επήιζαλ θαη ζηε θνξνινγία θεθαιαίνπ. χκθσλα κε ην 

άξζξν 21, ζπκπιεξψζεθε ε δηάηαμε ηεο απαγφξεπζεο ηεο ρνξήγεζεο ηεο απαιιαγήο 

ηεο πξψηεο θαηνηθίαο πξηλ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ησλ 5 εηψλ απφ ηε κεηαβίβαζε 

ηεο επηθαξπίαο ή ηεο νίθεζεο αθηλήηνπ ηνπ αγνξαζηή πνπ πιεξνχζε ηηο ζηεγαζηηθέο 

ηνπ αλάγθεο, θαζψο επίζεο θαη ζηελ πεξίπησζε κεηαβίβαζεο ηδησηηθνχ κεξηδίνπ επί 

αθηλήηνπ ηεο νηθνγέλεηαο, ην νπνίν θαηά ηνλ ρξφλν κεηαβίβαζεο θάιππηε ηηο 

ζηεγαζηηθέο ηεο αλάγθεο, φπσο επίζεο θαη ζηελ πεξίπησζε κεηαβίβαζεο ηδαληθνχ 

κεξηδίνπ επί αθηλήηνπ ηεο νηθνγέλεηαο, ην νπνίν θαηά ηνλ ρξφλν κεηαβίβαζεο 

θάιππηε ηηο ζηεγαζηηθέο ηεο αλάγθεο.  
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Καηαξγήζεθε ην ζχζηεκα ρνξήγεζεο απαιιαγήο πξψηεο θαηνηθίαο γηα αγνξά 

αθηλήηνπ κέρξη 200 η.κ.,
54

 αλεμάξηεηα απφ ηελ αμία ηνπ, ελψ ζεζπίζηεθε λέν 

ζχζηεκα απαιιαγήο κε ζπγθεθξηκέλα αθνξνιφγεηα πνζά, ηα νπνία πξνζαπμάλνληαλ 

αλάινγα κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ην είδνο ηνπ 

αγνξαδφκελνπ αθηλήηνπ σο εμήο: 

     Γηα αγνξά θαηνηθίαο:  

 απφ άγακν κέρξη πνζνχ αμίαο 200.000 επξψ, 

 απφ άγακν κε αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ 67% απφ δηαλνεηηθή θαζπζηέξεζε ή θπζηθή 

αλαπεξία κέρξη πνζνχ αμίαο 250.000 επξψ, 

 απφ έγγακν κέρξη πνζνχ αμίαο 250.000 επξψ, ελψ απφ έγγακν κε αλαπεξία 

ηνπιάρηζηνλ 67% απφ δηαλνεηηθή θαζπζηέξεζε ή θπζηθή αλαπεξία κέρξη πνζνχ 

αμίαο 275.000 επξψ. Σν πνζφ απηφ πξνζαπμαλφηαλ θαηά 25.000 επξψ γηα θαζέλα 

απφ ηα δχν πξψηα ηέθλα απηνχ θαη θαηά 30.000 επξψ γηα ην ηξίην θαη θαζέλα απφ 

ηα επφκελα ηέθλα ηνπ. 

      Γηα αγνξά νηθνπέδνπ: 

 απφ άγακν κέρξη πνζνχ αμίαο 50.000 επξψ, 

 απφ έγγακν κέρξη πνζνχ αμίαο 100.000 επξψ. Σν πνζφ απηφ πξνζαπμαλφηαλ θαηά 

10.000 επξψ γηα θαζέλα απφ ηα δχν πξψηα ηέθλα απηνχ θαη θαηά 15.000 επξψ γηα 

ην ηξίην θαη θαζέλα απφ ηα επφκελα ηέθλα ηνπ. 

 

Παξερφηαλ επίζεο απαιιαγή γηα κηα ζέζε ζηάζκεπζεο απηνθηλήηνπ θαη κηαο 

απνζήθεο, ηα νπνία κεηαβηβάδνληαλ καδί κε ηελ θαηνηθία είηε σο ηκήκαηα ηεο 

εληαίαο θαηνηθίαο, είηε σο παξαθνινπζήκαηα, είηε σο απηνηειείο νξίδνληεο 

ηδηνθηεζίαο, επηθάλεηα σο 20 η.κ. ε θαζεκία, κε ηελ αηηηνινγία φηη νη ρψξνη απηνί 

ήηαλ απαξαίηεηνη ζε κηα ζχγρξνλε θαηνηθία. 

Παξερφηαλ απαιιαγή ζηνπο πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ, φηαλ δηέκελαλ επί καθξφλ 

δηάζηεκα ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη ζηνπο αλαγλσξηζκέλνπο πξφζθπγεο κε ζηφρν ηελ 

ίζε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ 

                                                           
54

 Αλεζηάιε κε βάζε ην άξζξν 8 ηνπ Ν.3899/2010, γηα κηα ηξηεηία θαη κέρξη 31.12.2012, ε εθαξκνγή 

ηεο θαηάξγεζεο ηεο απαιιαγήο απφ ην πφζελ έζρεο ζε αγνξά ή αλέγεξζεο  πξψηεο θαηνηθίαο ή 

γνληθήο παξνρήο κε κεηξεηά ή δσξεάο, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 200.000 επξψ. Γσξεέο ή γνληθέο παξνρέο 
ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ ζπληζηψληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ αγνξά ή αλέγεξζε πξψηεο θαηνηθίαο, θαηά 

ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ θαη κέρξη ηνπ πνζνχ πνπ νξίδεηαη ζε απηέο, απαιιάζζνληαη 

απφ ηνλ νηθείν θφξν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Κψδηθα Φνξνινγίαο Κιεξνλνκηψλ, Γσξεψλ, Γνληθψλ 

Παξνρψλ, Πξνηθψλ θαη Κεξδψλ απφ Λαρεία, ν νπνίνο θπξψζεθε κε ην Ν. 2961/2001. 
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λφκσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο Γηεζλείο πκβάζεηο κε ηελ πξνυπφζεζε ν αγνξαζηήο 

λα θαηνηθεί κφληκα ζηελ Διιάδα γηα έλα (1) έηνο ηνπιάρηζηνλ. 

Καηαξγήζεθε ε απαιιαγή ησλ Διιήλσλ ή νκνγελψλ θαηνίθσλ ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ 

είραλ εξγαζηεί ζην εμσηεξηθφ γηα ηνπιάρηζηνλ έμη ρξφληα, δηφηη θξίζεθε αλαγθαία ε 

κφληκε δηακνλή ζηελ Διιάδα θαηά ηνλ ρξφλν ηεο αγνξάο. 

Καηαξγήζεθαλ φιεο νη παξερφκελεο γεσξγηθέο απαιιαγέο απφ ηνλ θφξν 

θιεξνλνκηψλ θαη  θνξνινγνχληαη φπσο νη ινηπνί πνιίηεο 

Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22, ηξνπνπνίεζαλ ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ θφξνπ 

κεηαβίβαζεο αθηλήησλ θαη αλαπξνζαξκφζηεθαλ νη ζπληειεζηέο θφξνπ κεηαβίβαζεο 

αθηλήησλ σο εμήο: 8% γηα ην κέρξη 20.000 ηκήκα ηεο αμίαο ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ 

αθηλήηνπ θαη 10% γηα ην πέξαλ ηνπ πνζνχ απηνχ ηκήκα ηεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

χπαξμε ή κε ππξνζβεζηηθήο ππεξεζίαο ζηελ πεξηνρή
55,56

.  Δπηπιένλ θαηαξγήζεθε ν 

θφξνο απηφκαηνπ ππεξηηκήκαηνο θαη ην ηέινο ζπλαιιαγήο αθηλήησλ (άξζξν 23). 

Βάζεη ηνπ άξζξνπ 29, παξέκεηλαλ ηα δχν πξψηα θιηκάθηα ηνπ θφξνπ θιεξνλνκηψλ, 

γνληθψλ παξνρψλ θαη δσξεψλ πνπ είραλ ςεθηζηεί κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 3815/2010, 

φπσο επίζεο θαη ην ηξίην θιηκάθην πνπ αθνξνχζε ηνπο ζπγγελείο Γ΄ Καηεγνξίαο. 

Όζνλ αθνξά ηε θνξνιφγεζε ησλ ρξεκαηηθψλ δσξεψλ θαη γνληθψλ παξνρψλ, 

εμαθνινπζνχλ λα θνξνινγνχληαη απηνηειψο κε ηνλ αλψηεξν ζπληειεζηή ηεο θάζε 

θαηεγνξίαο, πνπ είλαη 10% θαη 20%  γηα ηηο Α΄ θαη Β΄ αληίζηνηρα θαη γηα ηε  Γ΄ 

θαηεγνξία ζε 40%. 

Ο Ν. 3842 έθεξε κεγάιεο αιιαγέο θαη ζηε θνξνιφγεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. 

Καηαξγήζεθε ην Δληαίν Σέινο Αθηλήησλ θαη ζεζπίζηεθε ν Φφξνο Αθίλεηεο 

Πεξηνπζίαο (Φ.Α.Π.), ν νπνίνο επηβιήζεθε ζηα θπζηθά πξφζσπα κε πξννδεπηηθφ 

ζπληειεζηή θαη αθνξνιφγεην πνζφ, ην νπνίν αλεξρφηαλ ζε 400.000 επξψ αλά 

ηδηνθηήηε. 

Σα λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θνξνινγνχληαλ κε κεησκέλν 

ζπληειεζηή ζε ζρέζε κε ηα θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, ελψ επηβιήζεθε κεησκέλνο 

                                                           
55

 Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ λνκνζρεδίνπ, γηα αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη εθηφο ή εληφο ζρεδίνπ 

πφιεσο, εθφζνλ ζην δεκνηηθφ δηακέξηζκα ζην νπνίν βξίζθεηαη ην αθίλεην δελ ιεηηνπξγεί 

ππξνζβεζηηθή ππεξεζία, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 15.000 επξψ ηεο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ εθαξκνδφηαλ 

ζπληειεζηήο 7%, ελψ γηα ην επηπιένλ κεηά ηηο 15.000 επξψ  εθαξκνδφηαλ ζπληειεζηήο 9%. Όηαλ ηα 

αθίλεηα βξίζθνληαη εληφο ζρεδίνπ πφιεσο, ζε δεκνηηθφ δηακέξηζκα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί 

ππξνζβεζηηθή ππεξεζία νη ζπληειεζηέο πνπ εθαξκφδνληαλ είλαη 9% θαη 11% αληίζηνηρα. 
56

 Σξνπνπνηνχληαη νη παξαπάλσ ζπληειεζηέο ηνπ θφξνπ κεηαβίβαζεο αθηλήησλ απφ ην άξζξν 11 ηνπ 

Ν.4223/2013 θαη νξίδεηαη φηη ν ζπληειεζηήο ηνπ θφξνπ κεηαβίβαζεο εμ επαρζνχο αηηίαο ζα είλαη 3% 

επί ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ, πνζνζηφ πνπ ζα ηζρχεη γηα κεηαβηβάζεηο πνπ ζα 

δηελεξγνχληαη απφ 01.01.2014 θαη κεηά. 
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ζπληειεζηήο ζηα ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα αθίλεηα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ. Ζ αμία ησλ 

αθηλήησλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θνξνινγνχληαλ κε ζπληειεζηή έμη ηνηο ρηιίνηο 

(6‰), ησλ αθηλήησλ ησλ εκεδαπψλ θαη ησλ αιινδαπψλ, κε ηνλ φξν ηεο 

ακνηβαηφηεηαο, λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ ή δεκνζίνπ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα θνξνινγνχληαλ κε ζπληειεζηή ηξία ηνηο ρηιίνηο (3‰), ελψ 

θνξνινγνχληαλ κε ζπληειεζηή έλα ηνηο ρηιίνηο (1‰) ε αμία ησλ θηηζκάησλ ησλ 

αθηλήησλ ηα νπνία ηδηνρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ παξαγσγή ή ηελ άζθεζε εκπνξηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο απφ επηρεηξήζεηο αλεμαξηήησο αληηθεηκέλνπ εξγαζηψλ, ε αμία ησλ 

θηηζκάησλ ησλ αθηλήησλ ηα νπνία ηδηνρξεζηκνπνηνχληαλ απφ ηα λνκηθά πξφζσπα κε 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, ε αμία ησλ αθηλήησλ πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζην 

ελεξγεηηθφ ησλ εηαηξηψλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηε πεξηνπζία θαη ησλ Ακνηβαίσλ 

Κεθαιαίσλ Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο, φπσο νξίδνληαη ζην Ν. 2778/1999 (ΦΔΚ 295 Α΄), 

ηα ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα αθίλεηα ησλ Ο.Σ.Α, θαζψο θαη ηα θνηλήο ρξήζεσο 

πξάγκαηα πνπ αλήθνπλ ζε δήκν ή θνηλφηεηα θαη ηα αθίλεηα πνπ 

ηδηνρξεζηκνπνηνχληαλ απφ ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, ηα θάζε είδνπο 

ηακεία ή νξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, ηελ 

Αξραηνινγηθή Δηαηξεία θαη ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Γηα ηα έηε 2010, 2011 θαη 

2012 ε αμία ησλ ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ αθηλήησλ ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο θνξνινγνχληαλ κε ζπληειεζηή 0,33‰. 

Δπίζεο, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28, απφ ην 2011 θαη γηα ηα επφκελα έηε, 

ππφρξενο ζηνλ θφξν αθίλεηεο πεξηνπζίαο είλαη ν εξγνιάβνο γηα αθίλεηα ηα νπνία 

ζπκθσλήζεθε λα κεηαβηβαζηνχλ απφ ηνλ νηθνπεδνχρν ζηνλ εξγνιάβν ή ζε ηξίηα 

πξφζσπα πνπ απηφο ζα ππνδείμεη, εθφζνλ έρνπλ παξέιζεη ηξία έηε απφ ηε ρνξήγεζε 

ηεο αξρηθήο νηθνδνκηθήο άδεηαο θαη δελ έρνπλ κεηαβηβαζηεί ή εθκηζζσζεί ή 

ρξεζηκνπνηεζεί κε νπνηνδήπνηε ηξφπν εληφο ησλ ηξηψλ απηψλ εηψλ. 

Με ην άξζξν 57, ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ν. 3091/2002, επέξρεηαη 

αχμεζε ηνπ εηδηθνχ θφξνπ απφ 3% ζε 15% επί ηεο αμίαο απηψλ, ζε λνκηθά πξφζσπα 

θαη λνκηθέο νληφηεηεο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 51Α ηνπ Κ.Φ.Δ., πνπ έρνπλ εκπξάγκαηα 

δηθαηψκαηα πιήξνπο ή ςηιήο θπξηφηεηαο ή επηθαξπίαο ζε αθίλεηα ηα νπνία 

βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα. 

Βάζεη ηνπ άξζξνπ 33, ηα θπζηθά πξφζσπα θνξνινγήζεθαλ γηα ηελ αθίλεηε 

πεξηνπζία ηνπο κε ηελ παξαθάησ θιίκαθα: 
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Κιηκάθην         

(€) 

Φνξνινγηθόο 

πληειεζηήο 

αλά Κιηκάθην 

(%) 

Πνζό Φόξνπ 

θαηά Κιηκάθην    

(€) 

ύλνιν 

Φνξνινγεηέαο 

Αμίαο             

(€) 

ύλνιν 

Φόξνπ         

(€) 

400.000 0 0 400.000 0 

100.000 0,1 100 500.000 100 

100.000 0,3 300 600.000 400 

100.000 0,6 600 700.000 1.000 

100.000 0,9 900 800.000 1.900 

4.200.000 1,0 42.000 5.000.000 44.400 

Τπεξβάιινλ 2,0    

 

Γηα ηα έηε 2010, 2011 θαη 2012 ζε θνξνινγεηέα αμία πεξηνπζίαο κεγαιχηεξε ησλ 

πέληε εθαηνκκπξίσλ (5.000.000,00) επξψ, ν ζπληειεζηήο θνξνιφγεζεο νξίζηεθε ζε 

πνζνζηφ δχν ηνηο εθαηφ (2%). 

 

3.8.3 Μέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κεραληζκνύ ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο από ηα θξάηε – κέιε ηεο δώλεο ηνπ επξώ θαη ην δηεζλέο λνκηζκαηηθό 

ηακείν 

 

ηηο 6/5/2010 ςεθίζηεθε ν Νφκνο 3845 «Μέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κεραληζκνχ 

ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ηα θξάηε – κέιε ηεο δψλεο ηνπ επξψ θαη ην 

δηεζλέο λνκηζκαηηθφ ηακείν». 

ύκθωλα κε ην άξζξν 4 απμήζεθε ν ζπληειεζηήο ηνπ ΦΠΑ. απφ 21% ζε 23%
57

 

εμαηξνπκέλσλ ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα 3 

ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ, γηα ηα νπνία ν ζπληειεζηήο απμήζεθε απφ 10% ζε 11%.
58

  

                                                           
57

 Σξνπνπνηείηαη ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2859/2000 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο» 
απφ ην Άξζξν 52 ηνπ Ν. 4389/2016 σο εμήο: Ο  ζπληειεζηήο  ηνπ  θφξνπ  πξνζηηζέκελεο  αμίαο 

(ΦΠΑ) νξίδεηαη ζε είθνζη ηέζζεξα ηνηο εθαηφ (24%) ζηε θνξνινγεηέα αμία. Οη δηαηάμεηο ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηζρχνπλ απφ 1.6.2016. Μεηά ηελ παξάγξαθνο 6 ηνπ Άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 

2859/2000 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 6Α σο εμήο: «6Α. Ζ κείσζε ησλ ζπληειεζηψλ ησλ παξαγξάθσλ 

4, 5 θαη 6 δελ ηζρχεη γηα ηα λεζηά Θήξα, Μχθνλν, Νάμν, Πάξν, Ρφδν, θηάζν απφ 1.10.2015 θαη γηα ηα 

λεζηά χξν, Θάζν, Άλδξν, Σήλν, Κάξπαζν, Μήιν, θχξν, Αιφλλεζν, Κέα, Αληίπαξν θαη ίθλν απφ 

1.6.2016.» 
58

 Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ Άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2859/2000 (Α' 248) αληηθαζίζηαηαη απφ ην Άξζξν 1 ηνπ 

Ν.4334/2015 σο αθνινχζσο: Ο ζπληειεζηήο ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο (ΦΠΑ) νξίδεηαη ζε 

είθνζη ηξία ηνηο εθαηφ (23%) ζηε θνξνινγεηέα αμία. Καη’ εμαίξεζε, γηα ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα III ηνπ παξφληνο, ν ζπληειεζηήο ηνπ θφξνπ νξίδεηαη ζε 

δεθαηξία ηνηο εθαηφ (13%). Γηα ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο γηα ηα νπνία ππάξρεη εηδηθή πξφβιεςε ζην 

Παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ παξφληνο, ν ζπληειεζηήο ηνπ θφξνπ νξίδεηαη ζε έμη ηνηο εθαηφ (6%.) 
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Με βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 3845/2010, επηβιήζεθε έθηαθηε 

εηζθνξά ζηα θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ εθφζνλ ππεξέβαηλαλ ηηο 100.000 επξψ, 

αλεμάξηεηα απφ ηε λνκηθή κνξθή πνπ έρνπλ, κε ηζρχ απφ ηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε ηνπ 

2009. Δηδηθφηεξα γηα ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα κέρξη 300.000 επξψ, ε εηζθνξά 

ηζνχηαη κε ην γηλφκελφ ηνπο επί ην ζπληειεζηή 4%. Απφ 301.000 επξψ έσο 1.000.000 

επξψ θέξδε ππνινγίδεηαη εηζθνξά κε ζπληειεζηή 6%, απφ 1.000.001 επξψ έσο 

5.000.000 επξψ θέξδε ν ζπληειεζηήο εηζθνξάο αλέξρεηαη ζε 8%, ελψ απφ 5.000.001 

επξψ θέξδε θαη άλσ, ν ζπληειεζηήο νξίδεηαη ζε 10%. 

Δπίζεο, επηβιήζεθε εηδηθφο θφξνο ζηηο δηαθεκίζεηο πνπ πξνβάιινληαλ απφ ηελ 

ηειεφξαζε, ν νπνίνο βάξπλε άκεζα θαηά πεξίπησζε ηε δηαθεκηδφκελε επηρείξεζε ή 

ην δηαθεκηζηή πνπ κεζνιαβεί κε ηελ ππνρξέσζε λα ηνλ εηζπξάηηνπλ ηα  ηειενπηηθά 

κέζα ελεκέξσζεο θαη λα ηνλ απνδίδνπλ ζην Γεκφζην. Ο εηδηθφο απηφο θφξνο 

νξίζηεθε ζε πνζνζηφ 20% επί ηεο αμίαο ηεο δηαθήκηζεο.  

 

3.8.4 Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο 

 

Με ηελ ςήθηζε ηνπ Νφκνπ 3899 ζηηο 14.12.2010, «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο», ιακβάλνληαη θνξνινγηθά κέηξα 

γηα ηελ αχμεζε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ, ελψ έρνπκε εθ λένπ αλαπξνζαξκνγή ησλ 

ζπληειεζηψλ ησλ έκκεζσλ θφξσλ (ΦΠΑ.). πγθεθξηκέλα: 

 Απμήζεθε ν ζπληειεζηήο ηνπ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ.) απφ 11% ζε 

13% θαη απφ 5,5% ζε 6,5% αληίζηνηρα. Δληάρζεθαλ ζην ζπληειεζηή 6,5% νη 

ππεξεζίεο δηακνλήο ζε μελνδνρεία, ελνηθηαδφκελα δσκάηηα θαη θάκπηλγθ, ηα 

θάξκαθα θαη ηα εκβφιηα γηα ηηο ηαηξηθέο ππεξεζίεο. ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ 

εθαξκφζηεθαλ ζπληειεζηέο ΦΠΑ. 9% (έλαληη 13% ζηελ ππφινηπε Διιάδα) θαη 

5% (απφ 6,5% ζηε ινηπή Διιάδα). 

 Αλαζηάιζεθε αλαδξνκηθψο έσο ηελ 01.01.2013 ε έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ 

γηα ηελ επηβνιή εηδηθνχ θφξνπ ζηηο ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο, ελψ παξαηάζεθε 

κέρξη ηελ 31.12.2011 ε ιήγνπζα ηελ 31.12.2010 πξνζεζκία, κεηά ηελ νπνία 

παξαγξάθεηαη ην δηθαίσκα ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ επηβνιή θφξνπ ζε ππνζέζεηο 

θνξνινγίαο θεθαιαίνπ. 
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 Παξέρεηαη απαιιαγή απφ ην «πφζελ έζρεο» ηνπ ηεθκεξίνπ απφθηεζεο πξψηεο 

θαηνηθίαο, κε ηελ πξνυπφζεζε ε επηθάλεηά ηεο λα κελ ππεξβαίλεη ηα 120 η.κ. θαη 

ε ζπλνιηθή ηεο αμία ην πνζφ ησλ 200.000 επξψ κέρξη ηελ 31.12.2012. 

 

3.9 Οη ζεκαληηθόηεξεο θνξνινγηθέο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ έηνπο 2011 

 

3.9.1 Καηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο, ζηειέρωζε ηωλ ειεγθηηθώλ ππεξεζηώλ 

θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο ππνπξγείνπ νηθνλνκηθώλ 

 

ηηο 29/3/2011 ςεθίζηεθε ν Νφκνο 3943 πνπ αθνξά ηελ «Καηαπνιέκεζε ηεο 

θνξνδηαθπγήο, ζηειέρσζε ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο 

αξκνδηφηεηαο ππνπξγείνπ νηθνλνκηθψλ». χκθσλα κε απηφ ην λνκνζρέδην κεηψλεηαη 

ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ (Α.Δ., Δ.Π.Δ.) θαη κεξηζκάησλ, 

απφ 24% ζε 20% κε πεδίν εθαξκνγήο ην ζχλνιν ησλ θεξδψλ. Πξνβιέπεηαη 

παξαθξάηεζε θφξνπ κε 25% γηα ηα δηαλεκφκελα θέξδε κε εμάληιεζε ηεο 

θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ κεηφρσλ. ε πεξίπησζε  

εηζαγσγήο κεξηζκάησλ απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ., εθφζνλ δελ δηαλέκνληαη ηα εηζαγφκελα 

κεξίζκαηα δελ θνξνινγνχληαη, ελψ αλ δηαλεκεζνχλ, δηελεξγείηαη ε παξαθξάηεζε 

θφξνπ πνπ αλαινγεί ζηα κεξίζκαηα. Γηα ηνπο έρνληεο ρακειά εηζνδήκαηα 

πξνβιέπεηαη επηζηξνθή ηνπ παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ κεξηζκάησλ. 

Γηα ηα εηζνδήκαηα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2012, ν ζπληειεζηήο 

θνξνινγίαο κεηψλεηαη απφ 23% ζε 20%. Δηδηθά γηα ηα εηζνδήκαηα νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2011, ν ζπληειεζηήο θνξνινγίαο νξίζηεθε ζε 24%. 

Σα ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπψλ Ο.Δ. θαη Δ.Δ. πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα 

θνξνινγνχληαλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο εκεδαπέο Ο.Δ. θαη Δ.Δ. 

(κε ζπληειεζηή 25% επί ησλ θεξδψλ πνπ αλαινγνχλ ζε εηαίξνπο-λνκηθά πξφζσπα 

θαη 20% επί ησλ θεξδψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε εηαίξνπο-θπζηθά πξφζσπα). Ζ 

επηρεηξεκαηηθή ακνηβή ππνινγηδφηαλ θαη θνξνινγείην φπσο θαη γηα ηηο εκεδαπέο 

Ο.Δ. θαη Δ.Δ., αλεμαξηήησο ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπ δηθαηνχρνπ. 

Σα θέξδε πνπ δηαλέκνληαλ απφ εκεδαπέο Α.Δ. κε ηε κνξθή ακνηβψλ θαη πνζνζηψλ 

ζηα κέιε ηνπ Γ.. θαη ζηνπο δηεπζπληέο, ακνηβψλ ζην εξγαηνυπαιιειηθφ πξνζσπηθφ 

εθηφο κηζζνχ, κεξηζκάησλ ή πξνκεξηζκάησλ εληφο ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο 2011 ζε 

εκεδαπά ή αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, αλεμάξηεηα αλ ε θαηαβνιή γηλφηαλ 
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ζε κεηξεηά ή κεηνρέο, ππφθεηλην ζε απηνηειή θνξνιφγεζε κε παξαθξάηεζε 21% θαη 

κε εμάληιεζε ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο ησλ δηθαηνχρσλ γηα ηα εηζνδήκαηα απηά. 

Γηα ηα δηαλεκφκελα θέξδε πνπ εγθξίλνληαλ απφ γεληθέο ζπλειεχζεηο απφ 1.1.2012 

θαη έπεηηα, ν αληίζηνηρνο ζπληειεζηήο απμήζεθε ζε 25%. 

ε παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή χςνπο 21% (ν νπνίνο επξφθεηην λα απμεζεί 

ζε 25% απφ 1.1.2012 θαη κεηά) ζα ππφθεηλην θαη ηα θέξδε πνπ δηαλέκνληαλ ή 

θεθαιαηνπνηνχληαλ απφ εκεδαπέο Δ.Π.Δ. θαη ζπλεηαηξηζκνχο. 

Δηδηθά, ηα κεξίζκαηα πνπ εηζέπξαηηαλ θπζηθά πξφζσπα θνξνινγνχληαλ κε βάζε ηελ 

θιίκαθα θφξνπ εηζνδήκαηνο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, αιιά ε θνξνινγηθή ηνπο 

αληηκεηψπηζε ήηαλ δηαθνξεηηθή, αλάινγα κε ην χςνο ησλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ 

ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ: 

 Σα θπζηθά πξφζσπα ησλ νπνίσλ ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα (καδί κε ηα κεξίζκαηα) 

θνξνινγείην βάζεη ηεο θιίκαθαο κε αλψηαην ζπληειεζηή κηθξφηεξν απφ 25% (ή 

21% εηδηθά γηα ηα κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηνληαλ εληφο ηνπ 2011), είραλ δηθαίσκα 

επηζηξνθήο ηνπ πηζησηηθνχ ππνινίπνπ ηνπ θφξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε ζηα 

κεξίζκαηα. 

 Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα ησλ νπνίσλ ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα (καδί κε ηα 

κεξίζκαηα) θνξνινγείην βάζεη ηεο θιίκαθαο κε αλψηαην ζπληειεζηή κεγαιχηεξν 

απφ 25% (ή 21% εηδηθά γηα ηα κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηνληαλ εληφο ηνπ 2011) 

εμαληιείην ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε κε ηελ παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ επί ησλ 

κεξηζκάησλ. 

 

ε αληίζηνηρε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε κε παξαθξάηεζε θφξνπ 21% (ή 25% απφ 

1.1.2012 θαη κεηά) ππάγνληαη επίζεο: 

 ηα θέξδε παξειζνπζψλ ρξήζεσλ ησλ εκεδαπψλ Α.Δ., Δ.Π.Δ. θ.ιπ., πνπ 

δηαλέκνληαη ή θεθαιαηνπνηνχληαη, 

 ηα θέξδε πνπ εμάγεη ή πηζηψλεη κφληκε εγθαηάζηαζε αιινδαπήο επηρείξεζεο 

ζηελ Διιάδα πξνο ηελ έδξα ηεο ή ζε άιιε κφληκε εγθαηάζηαζε ηεο ηειεπηαίαο 

ζηελ αιινδαπή, θαζψο θαη 

 ηα αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά ή εθπηψζεηο πνπ έρνπλ ζρεκαηηζηεί ιφγσ 

πξαγκαηνπνίεζεο παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

αλαπηπμηαθνχ λφκνπ (ήηνη ησλ Ν. 3299/2004, Ν. 2601/1998, Ν. 1262/1982 ή 

νπνηνπδήπνηε άιινπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ) θαηά ηε δηαλνκή ή θεθαιαηνπνίεζή 

ηνπο. 
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Απμήζεθε ν ζπληειεζηήο απφ 1,5‰ ζε 2‰ γηα ηα θέξδε απφ ηελ πψιεζε κεηνρψλ 

εηζεγκέλσλ ζην Υ.Α., γηα πσιήζεηο κεηνρψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη είηε ζην Υ.Α. 

είηε ζε αιινδαπά ρξεκαηηζηήξηα απφ ηελ 01.01.2011 θαη κεηά, ελψ γηα κεηνρέο πνπ 

απνθηηφληαλ απφ 01.01.2012 θαη κεηά δελ επηβιήζεθε θφξνο ζπλαιιαγψλ, αιιά 

είραλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο γηα ηε θνξνιφγεζε ηεο ππεξαμίαο. 

Παξαηάζεθε κέρξη ηηο 30.9.2011 ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ γηα ηνλ επαλαπαηξηζκφ 

ησλ θεθαιαίσλ θαη απμήζεθε απφ 5% ζε 8% ν ζπληειεζηήο θφξνπ πνπ εθαξκφδεηαη 

ζηελ αμία ησλ κεηαθεξφκελσλ θεθαιαίσλ, εμνκνησκέλνο κε ηνλ ζπληειεζηή πνπ 

επηβάιιεηαη ζηα θεθάιαηα πνπ παξακέλνπλ θαηαηεζεηκέλα ζηελ αιινδαπή
59

. 

ηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγίαο αλαγλσξίζηεθε επηπιένλ (50%) ζηελ 

έθπησζε ησλ δαπαλψλ έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε ρξήζε 

κε ηελ παξάηαζε πνπ ρνξεγείηαη γηα ηέζζεξα έηε κέρξη 31.12.2014. 

Δπίζεο, κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο, γίλεηαη αλαδηνξγάλσζε ηνπ 

ειεγθηηθνχ θαη εηζπξαθηηθνχ κεραληζκνχ σο εμήο: 

 πληζηάηαη σο ζπιινγηθφ θπβεξλεηηθφ φξγαλν, Δπηηξνπή, ε νπνία εγθξίλεη ην 

Δζληθφ Πξφγξακκα Καηαπνιέκεζεο ηεο Φνξνδηαθπγήο, ελψ νξίδεηαη κε 

απφθαζε ηνπ Αλψηαηνπ Γηθαζηηθνχ πκβνπιίνπ, Δηζαγγειέαο Οηθνλνκηθνχ 

Δγθιήκαηνο. 

 Γίλεηαη αλαδηάξζξσζε ησλ ειεγθηηθψλ θαη θνξνινγηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Γεκηνπξγνχληαη ζέζεηο Διεγθηψλ Βεβαίσζεο θαη 

Αλαγθαζηηθήο Δίζπξαμεο ησλ Δζφδσλ ηνπ Κξάηνπο θαη ξπζκίδνληαη ππεξεζηαθά 

ζέκαηα ησλ Διεγθηψλ θαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην ζπκβφιαην απνδνηηθφηεηαο 

πνπ ππνγξάθνπλ. 

 ηελ πξνζπάζεηα θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ησλ ειεγθηηθψλ θαη 

εηζπξαθηηθψλ κεραληζκψλ ηνπ θξάηνπο θαη ηνλ έιεγρν ησλ δειψζεσλ 

πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο (πφζελ έζρεο) ησλ ππαιιήισλ ηνπ, ζπληζηάηαη 

απηνηειήο ππεξεζία Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ επηπέδνπ δηεχζπλζεο ζην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ε νπνία ππάγεηαη απεπζείαο ζηνλ Τπνπξγφ θαη 

απζηεξνπνηνχληαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ππαιιήισλ πνπ ζηειερψλνπλ ην ψκα 

Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο. 

 Δηζάγεηαη ε δηάθξηζε ησλ ρξεψλ ζε εηζπξάμηκα θαη αλεπίδεθηα είζπξαμεο. 

Δγθξίλεηαη ε δεκνζηνπνίεζε ζηνηρείσλ νθεηιεηψλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ πξνο 

                                                           
59

 Νένο θνξνινγηθφο λφκνο, Ν.  3943/2011, (2011),  

 elg-V, elg-v.blogspot.com/2011/04/39432011.html 
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ην Γεκφζην θαη πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ππνπέζεη ζε παξαβάζεηο ηνπ Κψδηθα 

Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ ζε δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη 

ξπζκίδνληαη δεηήκαηα ζπκςεθηζκνχ απαηηήζεσλ νθεηιεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ κε 

νθεηιέο πξνο απηφ. 

 Γεκηνπξγείηαη Δηδηθφ ψκα Φνξνινγηθψλ Γηαηηεηψλ σο αλεμάξηεηε αξρή, κε 

ζθνπφ ηε δηαηηεηηθή επίιπζε ησλ θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ θαη ζπληζηάηαη 

πεληακειήο επηηξνπή δηνηθεηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε 

Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ κε αληηθείκελν ηελ επίιπζε 

ησλ θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ πνπ ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ 150.000 επξψ. 

 ην πεδίν ηεο εηζαγσγήο, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο, 

θσδηθνπνηείηαη θαη ζπκπιεξψλεηαη ε δηαδηθαζία ακνηβαίαο ζπλδξνκήο γηα ηελ 

είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ θφξν, εηζθνξέο θ.ά., ελψ ζπκπιεξψλνληαη θαη 

ηξνπνπνηνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.1402/1983 θαη νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Φφξνπ 

Πξνζηηζέκελεο Αμίαο θαη εηζάγνληαη ξπζκίζεηο κε αλαδξνκηθή ηζρχ απφ 

01.01.2011. 

 Με ην άξζξν 12 ηνπ Ν.3943/2011, νξίδεηαη φηη ζε θφξν ππφθεηηαη γηα ην 

παγθφζκην εηζφδεκά ηνπ θάζε θπζηθφ πξφζσπν, ην νπνίν έρεη ηελ θαηνηθία ηνπ ή 

ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ (άλσ ησλ 183 εκεξψλ) ζηελ Διιάδα θαη θάζε θπζηθφ 

πξφζσπν γηα ην εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη ζηελ Διιάδα, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηφπν 

ζπλήζνπο δηακνλήο ή θαηνηθίαο ηνπ. Καη΄ εμαίξεζε ππφθεηηαη ζε θφξν κφλν γηα 

ην εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη ζηελ Διιάδα γηα ηξία δηαδνρηθά έηε θαη γηα κία κφλν 

θνξά, ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ έρεη ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ ζηελ Διιάδα θαη 

ππφθεηηαη ζε θφξν γηα ην παγθφζκην εηζφδεκά ηνπ ζε θξάηνο ην νπνίν δελ έρεη 

ζπλάςεη κε ηελ Διιάδα χκβαζε γηα ηελ Απνθπγή Γηπιήο Φνξνινγίαο 

(.Α.Γ.Φ.). 

 

3.9.2 Δπείγνληα Μέηξα Δθαξκνγήο Μεζνπξόζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο 

ηξαηεγηθήο 2012−2015 

 

ηηο 30/6/2011 ςεθίζηεθε ν Νφκνο 3986 «Δπείγνληα Μέηξα Δθαξκνγήο 

Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2012−2015», ην νπνίν 

επηθέξεη ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο δηαηάμεηο ζηνλ Ν.3842/2010. 

Βάζεη ηνπ άξζξνπ 27,  απφ ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα ηνπ θνξνινγνπκέλνπ εθπίπηνληαλ 

σο δαπάλε ρσξίο δηθαηνινγεηηθά πνζφ 2.400 επξψ, γηα ηνλ ίδην θνξνινγνχκελν θαη 
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γηα θαζέλα απφ ηα πξφζσπα πνπ ζπλνηθνχζαλ κε απηφλ ή ηνλ βάξπλαλ, εθφζνλ γηα 

ηε ζχδπγν πνπ είρε εηζφδεκα, νη παξαπάλσ δαπάλεο πνπ αθνξνχζαλ ζηελ ίδηα, ζηα 

ηέθλα ηεο απφ πξνεγνχκελν γάκν, ζηα ρσξίο γάκν ηέθλα ηεο, ζηνπο γνλείο ηεο θαη 

ζηνπο αλήιηθνπο νξθαλνχο απφ παηέξα θαη κεηέξα ζπγγελείο ηεο κέρξη ην δεχηεξν 

βαζκφ, αθαηξνχληαλ απφ ην δηθφ ηεο εηζφδεκα. 

 Όηαλ ν έλαο απφ ηνπο ζπδχγνπο δελ είρε εηζφδεκα θνξνινγνχκελν ή απηφ πνπ είρε 

ήηαλ θαηψηεξν απφ ην πνζφ ηεο δαπάλεο πνπ αθνξνχζε απηφλ πξνζσπηθά θαη ηα 

πξφζσπα πνπ ηνλ βάξπλαλ, νιφθιεξν ην πνζφ ηεο δαπάλεο ή ε δηαθνξά πξνζηίζεηαη 

ζηηο δαπάλεο ηνπ άιινπ ζπδχγνπ.  

Όζνη θαηνηθνχζαλ ζηελ αιινδαπή θαη απνθηνχζαλ εηζφδεκα απφ πεγή πνπ 

βξηζθφηαλ ζηελ Διιάδα δελ δηθαηνχληαλ ηελ παξαπάλσ έθπησζε. Απφ ηε δηάηαμε 

απηή εμαηξνχληαλ νη θάηνηθνη ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ 

απνθηνχζαλ εηζφδεκα ζηελ Διιάδα κεγαιχηεξν ηνπ 90% ηνπ ζπλνιηθνχ 

εηζνδήκαηφο ηνπο. 

Σν εηζφδεκα, πνπ απφκελε κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ δαπαλψλ απφ ην ζπλνιηθφ 

εηζφδεκα ηνπ θνξνινγνπκέλνπ, ππνβαιιφηαλ ζε θφξν κε βάζε ηελ αθφινπζε 

θιίκαθα: 

 

Κιηκάθην 

Δηζνδήκαηνο 

Φνξνινγηθόο 

πληειεζηήο 

Φόξνο 

Κιηκαθίνπ 

Κιηκάθην 

Δηζνδήκαηνο 

Φνξνινγηθόο 

πληειεζηήο 

Φόξνο  

Κιηκαθίνπ 

8.000 € 0% 0 6.000 € 32% 1920 € 

4.000 € 10% 400 € 8.000 € 36% 2880 € 

4.000 € 18% 720 € 20.000 € 38% 7600 € 

6.000 € 24% 1440 € 40.000 € 40% 16.000 € 

4.000 € 26% 1040 € Τπεξβάιινλ 45% - 

 

Γηα ηνπο λένπο ειηθίαο έσο θαη ηξηάληα εηψλ, γηα ηνπο ζπληαμηνχρνπο άλσ ησλ εμήληα 

πέληε εηψλ θαη ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, φπσο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ 

άξζξνπ 8 ή ζπληαμηνχρνπο αλεμαξηήησο ειηθίαο κε παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο, ην 

αθνξνιφγεην πνζφ νξίζηεθε ζηηο 12.000 επξψ. Δηδηθά γηα ηνπο παξαπάλσ 

ζπληαμηνχρνπο θαη ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, φηαλ ην ζπλνιηθφ ηνπο εηζφδεκα 

ήηαλ απφ 12.000 επξψ θαη άλσ, ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ πξνέθππηε κε βάζε ηελ 

αλσηέξσ θιίκαθα πεξηνξηδφηαλ, ψζηε ην ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα πνπ πξνέθππηε 

κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ θφξνπ λα κελ ππνιεηπφηαλ ηνπ πνζνχ ησλ 12.000 επξψ. 
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Γηα ην «θηίζηκν» ηνπ αθνξνιφγεηνπ
60

 ηεο πξψηεο θιίκαθαο, ην πνζφ ησλ απνδείμεσλ 

δαπαλψλ πνπ απαηηείην λα πξνζθνκηζζνχλ, νξίζηεθε ζε πνζνζηφ 25% ηνπ αηνκηθνχ 

εηζνδήκαηνο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ ηνπ δεινχκελνπ θαη θνξνινγνχκελνπ ζχκθσλα κε 

ηηο γεληθέο δηαηάμεηο θαη γηα πνζφ εηζνδήκαηνο κέρξη 60.000 €. Αλ ην πνζφ ησλ 

πξνζθνκηδφκελσλ απνδείμεσλ δαπαλψλ ηνπ θνξνινγνπκέλνπ ππνιεηπφηαλ ηνπ πην 

πάλσ πνζνχ, ηφηε επί ηεο δηαθνξάο επηβαιιφηαλ θφξνο κε ζπληειεζηή 10%. 

Με βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28, ε εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε κε βάζε ηα 

η.κ. ηεο ηδηνθαηνηθνχκελεο ή κηζζσκέλεο ή ηεο δσξεάλ παξαρσξνχκελεο θχξηαο 

θαηνηθίαο νξίδεηαη θιηκαθσηά, γηα ηα νγδφληα (80) πξψηα η.κ. θχξησλ ρψξσλ απηήο 

κε ζαξάληα (40) επξψ ην η.κ, γηα ηα επφκελα απφ νγδφληα έλα (81) κέρξη θαη εθαηφλ 

είθνζη (120) η.κ. θχξησλ ρψξσλ απηήο κε εμήληα πέληε (65) επξψ ην η.κ, γηα ηα 

επφκελα απφ εθαηφλ είθνζη έλα (121) κέρξη θαη δηαθφζηα (200) η.κ. θχξησλ ρψξσλ 

απηήο κε εθαηφ δέθα (110) επξψ ην η.κ., γηα ηα δηαθφζηα έλα (201) έσο ηξηαθφζηα 

(300) η.κ. θχξησλ ρψξσλ απηήο κε δηαθφζηα (200) επξψ ην η.κ θαη γηα ηα πιένλ ησλ 

ηξηαθνζίσλ (300) ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ θχξησλ ρψξσλ απηήο κε ηεηξαθφζηα (400) 

επξψ ην η.κ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εηήζηαο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο ησλ 

βνεζεηηθψλ ρψξσλ ηεο θχξηαο θαηνηθίαο νξίδεηαη πνζφ ζαξάληα (40) επξψ ην η.κ.. 

Ζ εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε επηβαηηθνχ απηνθηλήηνπ ηδησηηθήο ρξήζεο νξίδεηαη 

σο εμήο: α) γηα ηα απηνθίλεηα κέρξη ρίιηα δηαθφζηα (1.200) θπβηθά εθαηνζηά ζε 

ηέζζεξηο ρηιηάδεο (4.000) επξψ, β) γηα απηνθίλεηα κεγαιχηεξα ησλ ρηιίσλ δηαθνζίσλ 

(1.200) θπβηθψλ εθαηνζηψλ πξνζηίζεληαη εμαθφζηα (600) επξψ αλά εθαηφ (100) 

θπβηθά εθαηνζηά κέρξη ηα δχν ρηιηάδεο (2.000) θπβηθά εθαηνζηά, γ) γηα απηνθίλεηα 

κεγαιχηεξα ησλ δχν ρηιηάδσλ (2.000) θπβηθψλ εθαηνζηψλ πξνζηίζεληαη ελληαθφζηα 

(900) επξψ αλά εθαηφ (100) θπβηθά εθαηνζηά θαη κέρξη ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) θπβηθά 

εθαηνζηά θαη δ) γηα απηνθίλεηα κεγαιχηεξα απφ ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) θπβηθά 

εθαηνζηά πξνζηίζεληαη ρίιηα δηαθφζηα (1.200) επξψ αλά εθαηφ (100) θπβηθά 

εθαηνζηά. 

Ζ εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε εμσηεξηθήο δεμακελήο θνιχκβεζεο νξίδεηαη αλάινγα 

ηελ επηθάλεηα ηεο θιηκαθσηά ζε 160 επξψ ην η.κ. κέρξη 60 η.κ. θαη ζε 320 επξψ ην 

η.κ. γηα επηθάλεηα άλσ ησλ 60 η.κ.. 

                                                           
60

 Σν αθνξνιφγεην πνζφ ηνπ πξψηνπ θιηκαθίνπ ηεο θιίκαθαο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 
απμάλεηαη θαηά 2.000 €, εάλ ν θνξνινγνχκελνο έρεη έλα ηέθλν πνπ ηνλ βαξχλεη, θαηά 4.000 € εάλ έρεη 

δχν ηέθλα πνπ ηνλ βαξχλνπλ, θαηά 12.500 € εάλ έρεη ηξία ηέθλα πνπ ηνλ βαξχλνπλ θαη θαηά 2.500 € 

γηα θάζε ηέθλν πάλσ απφ ηα ηξία πνπ ηνλ βαξχλνπλ. 
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Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28, παξάγξαθνο 6 ηνπ Ν. 3986/2011, νη δηαηάμεηο ηεο 

πεξίπησζεο γ΄
61

 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο αλαζηάιζεθαλ 

απφ 17/12/2010 κέρξη θαη 31/12/2013 θαη θαηά ζπλέπεηα αλαζηάιζεθε ε εθαξκνγή 

ηνπ «πφζελ έζρεο» γηα ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα γηα ηελ απφθηεζε (αγνξά ή 

αλέγεξζε ή ρξνλνκεξηζηηθή ή ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε) φισλ ησλ αθηλήησλ. 

Όπωο νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29, επηβάιιεηαη εηδηθή εηζθνξά 

αιιειεγγχεο ζηα εηζνδήκαηα άλσ ησλ δψδεθα ρηιηάδσλ (12.000) επξψ ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ, πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηηο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο 2010 έσο θαη 2014, ελψ 

γηα ηελ επηβνιή ηεο εηζθνξάο ιακβάλεηαη ππφςε ην εηήζην ζπλνιηθφ θαζαξφ αηνκηθφ 

εηζφδεκα, πξαγκαηηθφ ή ηεθκαξηφ, θνξνινγνχκελν ή απαιιαζζφκελν ηνπ θπζηθνχ 

πξνζψπνπ ή ζρνιάδνπζαο θιεξνλνκηάο. Δμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο 

εηδηθήο εηζθνξάο νη καθξνρξφληα άλεξγνη, πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα 

αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ, θαζψο θαη φζνη ιακβάλνπλ επίδνκα αλεξγίαο απφ ηνλ ελ ιφγσ 

νξγαληζκφ, εθφζνλ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο βεβαίσζεο δελ έρνπλ πξαγκαηηθά 

εηζνδήκαηα. 

Ζ εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο, πνπ επηβάιιεηαη ζην ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ππνινγίζηεθε σο εμήο: α) γηα ζπλνιηθφ θαζαξφ 

εηζφδεκα απφ δψδεθα ρηιηάδεο έλα (12.001) επξψ έσο είθνζη ρηιηάδεο (20.000) επξψ, 

κε ζπληειεζηή έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ, β) γηα ζπλνιηθφ 

θαζαξφ εηζφδεκα απφ είθνζη ρηιηάδεο έλα (20.001) επξψ έσο θαη πελήληα ρηιηάδεο 

(50.000) επξψ, κε ζπληειεζηή δχν ηνηο εθαηφ (2%) επί νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ, γ) γηα 

ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα απφ πελήληα ρηιηάδεο έλα (50.001) έσο θαη εθαηφ ρηιηάδεο 

(100.000) επξψ, κε ζπληειεζηή ηξία ηνηο εθαηφ (3%) επί νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ, δ) 

γηα ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα απφ εθαηφ ρηιηάδεο έλα (100.001) επξψ θαη άλσ, κε 

ζπληειεζηή ηέζζεξα ηνηο εθαηφ (4%) επί νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ.  

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εηζθνξάο αιιειεγγχεο δελ πξνζκεηξνχληαη ηα εηζνδήκαηα 

απφ κηζζνχο, ζπληάμεηο θαη πάγηα αληηκηζζία πνπ ρνξεγνχληαη ζε πξφζσπα πνπ είλαη 

νιηθψο ηπθινί, θαζψο θαη ζε πξφζσπα πνπ παξνπζηάδνπλ βαξηέο θηλεηηθέο αλαπεξίεο 

πνπ ππεξβαίλνπλ ζε πνζνζηφ ην 80%, ην πνζφ ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ απνθηάεη ην 

θπζηθφ πξφζσπν απφ απνδεκίσζε ιφγσ απφιπζεο, ε παξνρή πνπ θαηαβάιιεηαη 

εθάπαμ απφ ηα ηακεία πξνλνίαο θαη ηνπο άιινπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, ζηνπο 

                                                           
61
Γαπάλεο απφθηεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Χο εηήζηα δαπάλε ηνπ θνξνινγνπκέλνπ, ηεο ζπδχγνπ 

ηνπ θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ ηνπο βαξχλνπλ ινγίδνληαη θαη ηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ πξαγκαηηθά 

θαηαβάιινληαη γηα  αγνξά ή ρξνλνκεξηζηηθή ή ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε αθηλήησλ ή αλέγεξζε 

νηθνδνκψλ ή θαηαζθεπή δεμακελήο θνιχκβεζεο. 
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αζθαιηζκέλνπο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο, ην εθάπαμ βνήζεκα πνπ παξέρεηαη ζε 

δεκνζίνπο ππαιιήινπο θαη βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ ιφγσ εζεινχζηαο εμφδνπ απφ ηελ 

ππεξεζία κε παξαίηεζε, θαζψο θαη ζπγθεθξηκέλα εθάπαμ βνεζήκαηα. 

ύκθωλα κε ην άξζξν 30, επηβάιιεηαη έθηαθηε εηζθνξά ζηα πνζά ηεο εηήζηαο 

αληηθεηκεληθήο δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θπξηφηεηα ή θαηνρή επηβαηηθψλ 

απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο, ζθαθψλ αλαςπρήο ηδησηηθήο ρξήζεο, αεξνζθαθψλ, 

ειηθνπηέξσλ θαη αλεκνπηέξσλ, θαζψο θαη δεμακελψλ θνιχκβεζεο.  

ην άξζξν 31 νξίδεηαη φηη νη επηηεδεπκαηίεο θαη νη αζθνχληεο ειεπζέξην επάγγεικα, 

εθφζνλ ηεξνχλ βηβιία Β΄ ή Γ΄ θαηεγνξίαο ηνπ ΚΒ, ππνρξενχληαη ζε θαηαβνιή 

εηήζηνπ ηέινπο επηηεδεχκαηνο. Οη επηρεηξήζεηο ή νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο πνπ 

έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε ηνπξηζηηθνχο ηφπνπο θαη ζε πφιεηο ή ρσξηά κε πιεζπζκφ έσο 

δηαθφζηεο ρηιηάδεο (200.000) θαηνίθνπο, ε θαηαβνιή ηνπ νξίζηεθε ζε ηεηξαθφζηα 

(400) επξψ εηεζίσο.  Γηα επηρεηξήζεηο ή ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο πνπ έρνπλ ηελ 

έδξα ηνπο ζε πφιεηο κε πιεζπζκφ πάλσ απφ δηαθφζηεο ρηιηάδεο (200.000) θαηνίθνπο, 

ζε πεληαθφζηα (500) επξψ εηεζίσο. Δπηπιένλ, επηβάιιεηαη επηπιένλ ηέινο 

επηηεδεχκαηνο ηξηαθνζίσλ (300) επξψ γηα θάζε ππνθαηάζηεκα. Δμαηξνχληαη απφ ηηο 

ππνρξεψζεηο θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο, εθηφο εάλ πξφθεηηαη γηα ηνπξηζηηθνχο ηφπνπο, νη 

εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο πνπ αζθνχλ ηε δξαζηεξηφηεηά 

ηνπο ζε ρσξηά κε πιεζπζκφ έσο πεληαθφζηνπο (500) θαηνίθνπο θαη ζε λεζηά θάησ 

απφ ηξεηο ρηιηάδεο εθαηφ (3.100) θαηνίθνπο. Δπίζεο, εμαηξνχληαη αηνκηθέο εκπνξηθέο 

επηρεηξήζεηο θαη ε αηνκηθή άζθεζε ειεπζέξηνπ επαγγέικαηνο, εθφζνλ δελ έρνπλ 

παξέιζεη πέληε (5) έηε απφ ηελ πξψηε έλαξμε εξγαζηψλ, θαζψο θαη νη πεξηπηψζεηο 

αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ εθφζνλ γηα ηνλ επηηεδεπκαηία ππνιείπνληαη ηξία (3) έηε απφ 

ην έηνο ηεο ζπληαμηνδφηεζήο ηνπ, δειαδή ην 65ν έηνο ηεο ειηθίαο. 

ύκθωλα κε ην άξζξν 33 ηνπ Ν. 3986/2011 αληηθαζίζηαηαη ην άξζξν 36 ηνπ Ν. 

3842/2010, κε απνηέιεζκα ζηε ζπλνιηθή αμία ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ  θπζηθψλ 

πξνζψπσλ λα επηβιεζεί θφξνο ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε θιίκαθα: 
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Κιηκάθην 

(€) 

Φνξνινγηθόο 

πληειεζηήο 

θαηά 

Κιηκάθην 

(%) 

Πνζό 

Φόξνπ 

θαηά 

Κιηκάθην 

(€) 

ύλνιν 

Φνξνινγεηέαο 

Αμίαο             

(€) 

ύλνιν 

Φόξνπ 

(€) 

200.000 0 0 200.000 0 

300.000 0,2 600 500.000 600 

100.000 0,3 300 600.000 900 

100.000 0,6 600 700.000 1.500 

100.000 0,9 900 800.000 2.400 

4.200.000 1 42.000 5.000.000 44.400 

Τπεξβάιινλ
62

 2    

 

 

Ζ αθίλεηε πεξηνπζία ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θνξνινγείηαη κε αλαινγηθφ 

ζπληειεζηή σο εμήο:   

 Γεληθφο ζπληειεζηήο λνκηθψλ πξνζψπσλ 0,6%. 

 Γηα κε θεξδνζθνπηθά λνκηθά πξφζσπα 0,3%. 

 Γηα ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα αθίλεηα 0,1%. 

 

Με ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Ν. 3986/2011, πξνζηέζεθε ε παξάγξαθνο 

5 ζην ηέινο ηεο ελφηεηαο Α΄ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Κιεξνλνκηψλ, 

δσξεψλ θαη γνληθψλ παξνρψλ (ν νπνίνο θπξψζεθε κε ην Ν. 2961/2001), ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία εμαηξνχληαη απφ ηελ επηβνιή ηνπ θφξνπ δσξεάο θαη γνληθήο παξνρήο νη 

δσξεέο θαη νη γνληθέο παξνρέο ρξεκάησλ πνπ ζπληζηψληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ 

αγνξά ή αλέγεξζε αθηλήησλ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δαπάλε ε νπνία θαηά ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο δελ πξνζαπμάλεη ηελ εηήζηα δαπάλε ηνπ 

θνξνινγνπκέλνπ. 

 

3.9.3 πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιόγην βαζκνιόγην, εξγαζηαθή 

εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξόζεζκνπ πιαηζίνπ 

δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012 – 2015 

 

ηηο 25.10.2011 ςεθίζηεθε ν Νφκνο 4024 «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν 

κηζζνιφγην βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ 

                                                           
62

 Σν ηειεπηαίν θνξνινγηθφ θιηκάθην 2% ηζρχεη κφλν γηα ηα νηθνλνκηθά έηε 2010-2012. 
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κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012 – 2015». (ΦΔΚ 226 

Α/27.10.2011)  ην νπνίν επέθεξε λέεο ηξνπνπνηήζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο 

ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ.  

ην άξζξν 38, παξάγξαθνο 2 νξίζηεθε λέα θιίκαθα θφξνπ εηζνδήκαηνο θπζηθψλ 

πξνζψπσλ κε ηελ νπνία αληηθαζίζηαηαη ε θιίκαθα ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 3986/2011
63

 

σο εμήο: 

 

Κιηκάθην 

Δηζνδήκαηνο 

Φνξνινγηθόο 

πληειεζηήο 

Φόξνο 

Κιηκαθίνπ 

Κιηκάθην 

Δηζνδήκαηνο 

Φνξνινγηθόο 

πληειεζηήο 

Φόξνο 

Κιηκαθίνπ 

5.000 € 0% 0 € 14.000 € 35% 4.900 € 

7.000 € 10% 700 € 20.000 € 38% 7.600 € 

4.000 € 18% 720 € 40.000 € 40% 16.000 € 

10.000 € 25% 2.500 € Άλσ ησλ 

100.000 € 

45% - 

 

 

Γηα ηνπο λένπο ειηθίαο έσο θαη ηξηάληα εηψλ, γηα ηνπο ζπληαμηνχρνπο άλσ ησλ εμήληα 

πέληε εηψλ θαη ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, φπσο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ 

άξζξνπ απηνχ, ή ζπληαμηνχρνπο αλεμαξηήησο ειηθίαο κε παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο, 

ην αθνξνιφγεην πνζφ νξίζηεθε ζηηο ελληά ρηιηάδεο (9.000) επξψ, εθφζνλ ην δεισζέλ 

εηζφδεκα, πξαγκαηηθφ ή απηφ πνπ πξνέθππηε κε βάζε ηηο αληηθεηκεληθέο δαπάλεο θαη 

ππεξεζίεο θαη δαπάλεο απφθηεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θνξνινγνπκέλνπ, δελ 

ππεξέβαηλε ηηο ελληά ρηιηάδεο (9.000) επξψ. Δηδηθά γηα ηα πξφζσπα ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, φηαλ ην ζπλνιηθφ ηνπο εηζφδεκα ήηαλ απφ ελληά ρηιηάδεο 

(9.000) επξψ θαη άλσ, ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ πξνέθππηε κε βάζε ηελ αλσηέξσ 

θιίκαθα πεξηνξηδφηαλ, ψζηε ην ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα πνπ πξνέθππηε κεηά ηελ 

αθαίξεζε ηνπ θφξνπ λα κελ ππνιεηπφηαλ ηνπ πνζνχ ησλ ελληά ρηιηάδσλ (9.000) 

επξψ. 

Σν θαηά πεξίπησζε αθνξνιφγεην
64

 πνζφ ίζρπε, εθφζνλ ν θνξνινγνχκελνο είρε 

πξνζθνκίζεη απνδείμεηο πνπ είραλ εθδνζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα 

Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ γηα δαπάλεο αγνξάο αγαζψλ θαη ιήςεο ππεξεζηψλ. 

                                                           
63

 Ζ νπνία ζηελ πξάμε δελ εθαξκφζηεθε πνηέ. 
64

 Σν αθνξνιφγεην πνζφ ηνπ πξψηνπ θιηκαθίνπ ηεο θιίκαθαο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 

απμάλεηαη θαηά δχν ρηιηάδεο (2.000) επξψ γηα θάζε ηέθλν απφ ηα δχν πξψηα ηνπ θνξνινγνχκελνπ πνπ 

ηνλ βαξχλνπλ θαη θαηά ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξψ γηα θάζε επφκελν ηέθλν πνπ ηνλ βαξχλνπλ. 
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Αλ ζην ζπλνιηθφ εηζφδεκα πεξηιακβαλφηαλ θαη εηζφδεκα απφ αθίλεηα εθηφο απφ ην 

απαιιαζζφκελν εηζφδεκα απφ ηδηνθαηνίθεζε γεληθά, ην αθαζάξηζην πνζφ απηνχ 

ππνβαιιφηαλ θαη ζε ζπκπιεξσκαηηθφ θφξν, ν νπνίνο ππνινγηδφηαλ κε ζπληειεζηή 

ελάκηζη ηνηο εθαηφ (1,5%). Δηδηθψο, ν ζπληειεζηήο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ απμαλφηαλ 

ζε ηξία ηνηο εθαηφ (3%) εθφζνλ ε επηθάλεηα θαηνηθίαο ππεξέβαηλε ηα ηξηαθφζηα (300) 

η.κ. ηεο θαηνηθίαο ή επξφθεηην γηα επαγγεικαηηθή ή εκπνξηθή κίζζσζε
65

. 

Σν αθνξνιφγεην πνζφ ηεο θιίκαθαο απμαλφηαλ κε ην πνζφ ησλ δχν ρηιηάδσλ (2.000) 

επξψ σο δαπάλε ρσξίο δηθαηνινγεηηθά, γηα ηνλ ίδην θνξνινγνχκελν θαη γηα θαζέλα 

απφ ηα πξφζσπα πνπ ζπλνηθνχζαλ κε απηφλ ή ηνλ βάξπλαλ, εθφζνλ παξνπζίαδαλ 

αλαπεξία εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) θαη πάλσ, ήηαλ ηπθινί, λεθξνπαζείο,  

αλάπεξνη αμησκαηηθνί ή νπιίηεο, ζχκαηα πνιέκνπ. 

Με βάζε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ πξνέθππηε κε 

βάζε ηελ θιίκαθα θφξνπ εηζνδήκαηνο κεησλφηαλ θαηά πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηό 

(10%) θάζε θαηαβαιιφκελεο εηζθνξάο απφ ηηο παξαθάησ δαπάλεο: 

1) Σσλ εμφδσλ ηαηξηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ θαη 

ησλ ινηπψλ πξνζψπσλ πνπ ηνλ βάξπλαλ. Σν πνζφ ηεο κείσζεο δελ κπνξνχζε λα 

ππεξβεί ηηο ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξψ.  

2) Σνπ πνζνχ ηνπ κηζζψκαηνο πνπ θαηαβαιιφηαλ εηεζίσο γηα θχξηα θαηνηθία ηνπ 

θνξνινγνχκελνπ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Γελ δηθαηνχληαλ ηελ έθπησζε απηή φζνη 

έπαηξλαλ ζηεγαζηηθφ επίδνκα. Οκνίσο, δελ δηθαηνχληαλ ηε κείσζε απηή νη 

θνξνινγνχκελνη, φηαλ νη ίδηνη ή νη ζχδπγνί ηνπο ή ηα ηέθλα πνπ ηνπο βάξπλαλ, είραλ 

πιήξε θπξηφηεηα ή θαηνρή εμ νινθιήξνπ ζε νηθία κε επηθάλεηα ηνπιάρηζηνλ ίζε κε 

εθείλε ηεο κηζζσκέλεο θχξηαο θαηνηθίαο, ε νπνία βξηζθφηαλ ζηνλ ίδην λνκφ κε ηε 

κηζζσκέλε. Δπίζεο, ηνπ πνζνχ ηνπ κηζζψκαηνο πνπ θαηέβαιε εηεζίσο γηα ηα ηέθλα 

ηνπ ν θνξνινγνχκελνο πνπ κίζζσλε θαηνηθίεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζηεγαζηηθψλ 

αλαγθψλ ηνπο, ηα νπνία θνηηνχζαλ ζε αλαγλσξηζκέλα ζρνιεία ή ζρνιέο ηνπ 

εζσηεξηθνχ, εθφζνλ απηά ηνλ βάξπλαλ θαη εθφζνλ νη θαηνηθίεο πνπ κηζζψλνληαλ, 

βξίζθνληαλ ζηελ πφιε πνπ είρε ηελ έδξα ηεο ε ζρνιή ή ην ζρνιείν πνπ θνηηνχζαλ ηα 

ηέθλα ηνπ θαη απηφο ή ηα ηέθλα ηνπ, δελ είραλ άιιε θαηνηθία ζε απηή ηελ πφιε. Ζ 

κείσζε, δελ κπνξνχζε λα ππεξβεί ην πνζφ ησλ ρηιίσλ (1.000) επξψ. 

                                                           
65

 Ζ σο άλσ δηάηαμε δηακνξθψζεθε θαη ηζρχεη γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη απφ 1/1/2011, κεηά 

ηελ πιήξε αληηθαηάζηαζε ηνπ Άξζξνπ 9 ηνπ Κ.Φ.Δ απφ ην άξζξν 38, παξάγξαθνο 2, ηνπ Ν. 

4024/2012.   
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3) Σνπ πνζνχ ηεο δαπάλεο γηα παξάδνζε θαη' νίθν ηδηαίηεξσλ καζεκάησλ ή γηα 

θξνληηζηήξηα νπνηαζδήπνηε αλαγλσξηζκέλεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο ή μέλσλ 

γισζζψλ, ην νπνίν θαηέβαιε εηεζίσο ν θνξνινγνχκελνο γηα θάζε ηέθλν πνπ ηνλ 

βάξπλε ή γηα ηνλ ίδην. Ζ κείσζε δελ κπνξνχζε λα ππεξβεί ην πνζφ ησλ ρηιίσλ (1.000) 

επξψ. 

4) Σνπ πνζνχ ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ πνπ θαηαβάιινληαλ απφ ηνλ 

θνξνινγνχκελν γηα ζηεγαζηηθά δάλεηα γηα απφθηεζε πξψηεο θαηνηθίαο ηνπ.  Αλ ε 

επηθάλεηα ηεο πξψηεο θαηνηθίαο ππεξέβαηλε ηα εθαηφλ είθνζη (120) η.κ., ην πνζφ ηεο 

δαπάλεο πνπ κείσλαλ ηνλ θφξν πεξηνξηδφηαλ ζην κέξνο πνπ αλαινγνχζε 

επηκεξηζηηθά ζηε κέρξη ησλ εθαηφ είθνζη (120) η.κ. επηθάλεηα ηεο θαηνηθίαο. Σν 

πνζνζηφ ηεο κείσζεο ππνινγηδφηαλ ζηνπο ηφθνπο πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζην ηκήκα ηνπ 

δαλείνπ σο δηαθφζηεο ρηιηάδεο (200.000) επξψ. 

5) Σνπ πνζνχ ηεο εηήζηαο δαπάλεο πνπ θαηέβαιε ν θνξνινγνχκελνο γηα αζθάιηζηξα 

αζθαιίζεσλ δσήο, ζαλάηνπ, πξνζσπηθψλ αηπρεκάησλ θαη αζζέλεηαο γηα ηελ 

αζθάιηζε ηνπ ίδηνπ, ηεο ζπδχγνπ ηνπ θαη ησλ ηέθλσλ πνπ ηνπο βάξπλαλ. Σν πνζφ ηεο 

δαπάλεο αζθαιίζηξσλ επί ηνπ νπνίνπ ππνινγηδφηαλ ε κείσζε, δελ κπνξνχζε λα 

ππεξβεί ηα ρίιηα δηαθφζηα (1.200) επξψ γηα άγακν θαη ηα δχν ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα 

(2.400) επξψ γηα νηθνγέλεηα.  

6) Σνπ πνζνχ ηεο δηαηξνθήο πνπ θαηαβάιινληαλ απφ ηνλ έλαλ ζχδπγν ζηνλ άιιν θαη 

επηδηθάζηεθε ή ζπκθσλήζεθε κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. Σν πνζφ ηεο κείσζεο 

ηνπ θφξνπ δελ κπνξνχζε λα ππεξβεί ηα ρίιηα πεληαθφζηα (1.500) επξψ. 

7) Σσλ πνζψλ πνπ θαηαβάιινληαλ απφ ηνλ θνξνινγνχκελν ιφγσ δσξεψλ θαη 

ρνξεγηψλ. Όηαλ ηα πνζά ησλ δσξεψλ θαη ησλ ρνξεγηψλ ππεξέβαηλαλ ηα ηξηαθφζηα 

(300) επξψ εηεζίσο, ιακβάλνληαλ ππφςε κφλνλ εθφζνλ είραλ θαηαηεζεί ζε εηδηθφ 

ινγαξηαζκφ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, πνπ έπξεπε λα αλνηρζεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ ζην 

Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή ζε ηξάπεδα πνπ λφκηκα ιεηηνπξγεί ζηελ 

Διιάδα. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ δσξεψλ θαη ρνξεγηψλ επί ηνπ νπνίνπ ππνινγηδφηαλ ε 

κείσζε δελ κπνξνχζε λα ππεξβαίλεη πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ ζπλνιηθνχ 

εηζνδήκαηνο πνπ θνξνινγείην ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο. Ζ κείσζε 

δηελεξγείην εθφζνλ ηα πνζά ησλ δσξεψλ θαη ρνξεγηψλ ππεξέβαηλαλ ζπλνιηθά ηα 

εθαηφ (100) επξψ. 

8) Σνπ πνζνχ ηεο δαπάλεο ησλ εηζθνξψλ πνπ θαηαβάιινληαλ απφ ηνλ 

θνξνινγνχκελν ζε ηακεία αζθάιηζήο ηνπ, εθφζνλ ε θαηαβνιή ηνπο ήηαλ 
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ππνρξεσηηθή απφ ηνλ λφκν, θαζψο θαη ην πνζφ ησλ θαηαβαιιφκελσλ εηζθνξψλ ζηηο 

πεξηπηψζεηο πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο ηνπ ζε ηακεία πνπ έρνπλ ζπζηαζεί κε λφκν. 

9) Σνπ πνζνχ ηεο δαπάλεο γηα επεκβάζεηο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο αθηλήηνπ πνπ 

εληάζζνληαλ ζε έξγα ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ Αεηθφξνο 

Αλάπηπμε» ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ), 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3614/2007 ή θαη γηα επεκβάζεηο ελεξγεηαθήο 

αλαβάζκηζεο αθηλήηνπ πνπ ζα πξνέθππηαλ κεηά απφ ελεξγεηαθή επηζεψξεζε, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3661/2008 θαη ηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ 

εθδίδνληαη θαη' εμνπζηνδφηεζή ηνπ. Σν πνζφ ηεο δαπάλεο ηεο πεξίπησζεο απηήο επί 

ηεο νπνίαο ππνινγηδφηαλ ε κείσζε δελ κπνξνχζε λα ππεξβεί ην πνζφ ησλ ηξηψλ 

ρηιηάδσλ (3.000) επξψ. 

10) Γηα ηνλ θνξνινγνχκελν πνπ απνθηνχζε εηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο, 

εθφζνλ απηφο πξνζέθεξε ππεξεζίεο ή θαηνηθνχζε γηα ελλέα (9) ηνπιάρηζηνλ κήλεο 

κέζα ζην έηνο πνπ απέθηεζε ην εηζφδεκα απηφ ζηνπο Ννκνχο Ξάλζεο, Ρνδφπεο, 

Έβξνπ, Λέζβνπ, Υίνπ, άκνπ θαη Γσδεθαλήζνπ, θαζψο θαη ζε πεξηνρή ησλ Ννκψλ 

Θεζπξσηίαο, Ησαλλίλσλ, Καζηνξηάο, Φιψξηλαο, Πέιιεο, Κηιθίο, εξξψλ θαη Γξάκαο, 

θαη πεξηιακβαλφηαλ ζε δψλε βάζνπο είθνζη (20) ρηιηνκέηξσλ απφ ηε κεζνξηαθή 

γξακκή. Σν πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ πξνέθππηε κεησλφηαλ θαηά εμήληα (60) επξψ γηα 

θάζε ηέθλν πνπ ηνλ βάξπλε.  

 

3.10 Οη ζεκαληηθόηεξεο θνξνινγηθέο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ έηνπο 2013 

 

3.10.1 «Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάηωλ αξκνδηόηεηαο 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

 

ηηο 11.01.2013 ςεθίζηεθε ν Νφκνο 4110 µε ζέκα «Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία 

εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» ν νπνίνο επέθεξε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ Κψδηθα Φνξνινγίαο 

Δηζνδήκαηνο (Κ.Φ.Δ.) ηνπ Ν.2238/1994, ηξνπνπνηψληαο ζεκαληηθά ηκήκαηά ηνπ, 

ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά  ηελ ελφηεηα ηεο  θνξνινγίαο  εηζνδήκαηνο.  

ύκθωλα κε ην άξζξν 1, παξάγξαθνο 1, αληηθαηαζηάζεθε ην άξζξν 9 ηνπ Κψδηθα 

Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Κ.Φ.Δ., Ν. 2238/1994),  πνπ αθνξά ην εηζφδεκα απφ 

κηζζνχο, ζπληάμεηο θαη κηζζνχο κε έθδνζε ηηκνινγίνπ ή απφδεημεο γηα παξνρή 

ππεξεζηψλ θαη ππνβιήζεθε ζε θφξν ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε θιίκαθα: 
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ΚΛΗΜΑΚΑ ΜΗΘΧΣΧΝ – ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΧΝ 

 

 

 

 

 

 

 

Σν εηζφδεκα απφ αηνκηθή επηρείξεζε (εθηφο ηεο πεξίπησζεο ηνπ εηζνδήκαηνο απφ 

αηνκηθή γεσξγηθή επηρείξεζε) θαη ειεπζέξην επάγγεικα, ππνβιήζεθε ζε θφξν 

ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε θιίκαθα: 

 

ΚΛΗΜΑΚΑ ΜΖ ΜΗΘΧΣΧΝ 

 

 

 

 

 

 

Γηα λέεο αηνκηθέο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ή λένπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο κε 

πξψηε δήισζε έλαξμεο επηηεδεχκαηνο απφ 1εο Ηαλνπαξίνπ 2013 θαη γηα ηα ηξία (3) 

πξψηα έηε άζθεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο, ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ηνπ 

πξψηνπ θιηκαθίνπ ηεο παξαπάλσ θιίκαθαο κεηψλεηαη θαηά πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) 

θαη κέρξη δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξψ εηζφδεκα. 

Σν εηζφδεκα απφ αηνκηθή γεσξγηθή επηρείξεζε ππνβιήζεθε ζε θφξν κε ζπληειεζηή 

δεθαηξία ηνηο εθαηφ (13%). Δηδηθά γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2014 (ρξήζε 2013) γηα ην 

δεισζέλ εηζφδεκα απφ αηνκηθή γεσξγηθή επηρείξεζε εθαξκφζηεθε απηνηειψο ε 

θιίκαθα κηζζσηψλ − ζπληαμηνχρσλ. 

Σα εηζνδήκαηα απφ θηλεηέο αμίεο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κε ηελ 

παξαθξάηεζε θφξνπ εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε, ππνβιήζεθε ζε 

θνξνιφγεζε βάζεη ηεο παξαθάησ θιίκαθαο: 

 

 

Κιηκάθην 

εηζνδήκαηνο 

(€) 

Φνξνινγηθόο 

ζπληειεζηήο 

% 

Φόξνο 

θιηκαθίνπ           

(€) 

ύλνιν 

εηζνδήκαηνο 

(€) 

ύλνιν 

θόξνπ (€) 

25.000 22 5.500 25.000 5.500 

17.000 32 5.440 42.000 10.940 

Τπεξβάιινλ 42    

Κιηκάθην 

εηζνδήκαηνο 

(€) 

Φνξνινγηθόο 

ζπληειεζηήο 

% 

Φόξνο 

θιηκαθίνπ         

(€) 

ύλνιν 

εηζνδήκαηνο 

(€) 

ύλνιν 

θόξνπ (€) 

50.000 26 13.000 50.000 13.000 

Τπεξβάιινλ 33    
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ΚΛΗΜΑΚΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΑΚΗΝΖΣΑ ΚΑΗ ΚΗΝΖΣΔ ΑΞΗΔ 

 

 

Ο θφξνο πνπ πξνέθππηε κε βάζε ηελ θιίκαθα ησλ κηζζσηψλ θαη ζπληαμηνχρσλ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 κεησλφηαλ: α) Γηα εηζφδεκα κέρξη θαη είθνζη κία ρηιηάδεο (21.000) 

επξψ θαηά δχν ρηιηάδεο εθαηφ (2.100) επξψ. Δθφζνλ ν θφξνο πνπ πξνέθππηε ήηαλ 

κηθξφηεξνο ησλ δχν ρηιηάδσλ εθαηφ (2.100) επξψ ην πνζφ κείσζεο πεξηνξηδφηαλ ζην 

πνζφ ηνπ θφξνπ. β) Γηα εηζφδεκα πάλσ απφ είθνζη κία ρηιηάδεο (21.000) επξψ ην 

πνζφ κείσζεο ηεο πεξίπησζεο α΄ πεξηνξηδφηαλ θαηά εθαηφ (100) επξψ αλά ρίιηα 

(1.000) επξψ εηζνδήκαηνο θαη κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ πνζνχ ησλ δχν ρηιηάδσλ εθαηφ 

(2.100) επξψ. Πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί αθέξαην ην πνζφ ηεο κείσζεο ηνπ θφξνπ, ν 

θνξνινγνχκελνο απαηηείην λα πξνζθνκίζεη απνδείμεηο πνπ είραλ εθδνζεί ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ησλ Καλφλσλ Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ ή ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο γηα δαπάλεο αγνξάο αγαζψλ θαη ιήςεο ππεξεζηψλ, ηηο νπνίεο είρε 

πξαγκαηνπνηήζεη ν ίδηνο, ε ζχδπγφο ηνπ ή ηα ηέθλα, πνπ ηνπο βάξπλαλ. Σν πνζφ ησλ 

απνδείμεσλ δαπαλψλ, πνπ απαηηείην λα πξνζθνκηζζνχλ, νξίζηεθε ζε πνζνζηφ είθνζη 

πέληε ηνηο εθαηφ (25%) ηνπ δεινχκελνπ θαη θνξνινγνχκελνπ κε ηελ θιίκαθα ηεο 

παξαγξάθνπ απηήο αηνκηθνχ εηζνδήκαηνο. Σν πνζφ ησλ απνδείμεσλ πνπ 

πξνζθνκηδφηαλ, δελ κπνξνχζε λα ππεξβαίλεη ηηο δέθα ρηιηάδεο πεληαθφζηα (10.500) 

επξψ. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξνζθνκηδφηαλ ην απαηηνχκελν πνζφ απνδείμεσλ 

αγνξψλ, ηφηε ν θφξνο πξνζαπμαλφηαλ θαηά ηε ζεηηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπ 

απαηηνχκελνπ πνζνχ απνδείμεσλ κε αλψηαην φξην ηηο δέθα ρηιηάδεο πεληαθφζηα 

(10.500) επξψ θαη ηνπ πξνζθνκηζζέληνο πνζνχ απνδείμεσλ, ε νπνία 

πνιιαπιαζηαδφηαλ κε ζπληειεζηή 22%
66

. 

Μεηώζεηο θόξνπ πνπ εμαθνινύζεζαλ λα είλαη ζε ηζρύ, βάζεη ηνπ Ν. 4110: 

Σν πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ πξνέθππηε απφ ην εηζφδεκα απφ κηζζνχο, ζπληάμεηο θαη 

κηζζνχο κε έθδνζε ηηκνινγίνπ ή απφδεημεο γηα παξνρή ππεξεζηψλ κεησλφηαλ θαηά 

                                                           
66

 πληειεζηήο πνπ ηζρχεη θαη ζήκεξα. 

Κιηκάθην 

εηζνδήκαηνο 

(€) 

Φνξνινγηθόο 

ζπληειεζηήο 

% 

Φόξνο 

θιηκαθίνπ         

(€) 

ύλνιν 

εηζνδήκαηνο 

(€) 

ύλνιν θόξνπ 

(€) 

12.000 10 1.200 12.000 1.200 

Τπεξβάιινλ 33    
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πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) γηα θάζε θαηαβαιιφκελε απφ ηηο αθφινπζεο δαπάλεο: 

α) Σσλ εμφδσλ ηαηξηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ θαη 

ησλ ινηπψλ πξνζψπσλ πνπ ηνλ βάξπλαλ θαηά ην κέξνο πνπ δελ θαιχπηνληαλ απφ 

αζθαιηζηηθά ηακεία ή/θαη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο θαη ππεξέβαηλαλ ην πέληε ηνηο εθαηφ 

(5%) ηνπ θνξνινγνχκελνπ εηζνδήκαηνο. Σν πνζφ ηεο κείσζεο δελ κπνξνχζε λα 

ππεξβεί ηηο ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξψ. 

 β) Σν πνζφ ηεο δηαηξνθήο πνπ επηδηθάζηεθε θαη θαηαβιήζεθε απφ ηνλ έλαλ ζχδπγν 

ζηνλ άιιν, ηνπ νπνίνπ απνηεινχζε θνξνινγεηέν εηζφδεκα. Σν πνζφ ηεο κείσζεο ηνπ 

θφξνπ δελ κπνξνχζε λα ππεξβεί ηα ρίιηα πεληαθφζηα (1.500) επξψ. 

 γ) Σσλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ θαηαβάιινληαλ απφ ηνλ θνξνινγνχκελν ιφγσ 

δσξεψλ θαη ρνξεγηψλ. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ δσξεψλ θαη ρνξεγηψλ επί ηνπ νπνίνπ 

ππνινγηδφηαλ ε κείσζε δελ κπνξνχζε λα ππεξβαίλεη πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) 

ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο πνπ θνξνινγείην ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο. Ζ 

κείσζε δηελεξγείην εθφζνλ ηα πνζά ησλ δσξεψλ θαη ρνξεγηψλ ππεξέβαηλαλ ζπλνιηθά 

ηα εθαηφ (100) επξψ. Σα ρξεκαηηθά πνζά απηψλ ησλ δσξεψλ θαη ρνξεγηψλ δελ 

έπξεπε λα έρνπλ εθπέζεη κε βάζε άιιε δηάηαμε. 

Καηαξγήζεθαλ νη ινηπέο κεηώζεηο θόξνπ ηωλ παξαθάηω δαπαλώλ από ην 

νηθνλνκηθό έηνο 2014: 

α) Μείσζε θφξνπ ιφγσ κηζζψκαηνο γηα θχξηα θαηνηθία ή γηα ηέθλα πνπ ζπνχδαδαλ. 

β) Μείσζε θφξνπ ιφγσ παξάδνζεο θαηνίθσλ ηδηαίηεξσλ µαζεµάησλ ή γηα 

θξνληηζηήξηα. 

γ) Μείσζε θφξνπ ιφγσ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ  πνπ θαηαβάιινληαλ απφ ηνλ 

θνξνινγνχκελν γηα ζηεγαζηηθά δάλεηα απφθηεζεο πξψηεο θαηνηθίαο. 

δ) Μείσζε θφξνπ απφ αζθάιηζηξα δσήο, ζαλάηνπ, πξνζσπηθψλ αηπρεκάησλ θαη 

αζζέλεηαο γηα ηελ αζθάιηζε ηνπ ίδηνπ, ηεο ζπδχγνπ θαη ησλ ηέθλσλ πνπ ηνπο 

βάξπλαλ. 

ε) Μείσζε θφξνπ γηα επεκβάζεηο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο αθηλήηνπ πνπ 

εληάζζνληαη ζε έξγα ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ - Αεηθφξνο 

Αλάπηπμε» ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ), ή 

γηα επεκβάζεηο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο αθηλήηνπ πνπ ζα πξνέθππηαλ µεηά απφ 

ελεξγεηαθή επηζεψξεζε. 

δ) Μείσζε θφξνπ ιφγσ εξγαζίαο ζε παξακεζφξηεο πεξηνρέο. 

ε) Μείσζε θφξνπ ιφγσ εηζθνξψλ ζε ηακεία αζθάιηζεο. 



105 
 

Δπηπξνζζέηωο, βάζεη ηνπ άξζξνπ 1
67

, ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 38, 

παξάγξαθνο 2, κε ην Ν. 4024 παξάγξαθνο 2, έρνπκε κείσζε απφ ην πνζφ ηνπ θφξνπ 

πνπ πξνθχπηεη µε βάζε ηελ θιίκαθα θαηά 200 επξψ γηα ηνλ ίδην ηνλ θνξνινγνχκελν 

θαη γηα θαζέλα απφ ηα πξφζσπα πνπ ζπλνηθνχλ µε απηφλ θαη ηνλ βαξχλνπλ, εθφζνλ:  

 Παξνπζηάδνπλ αλαπεξία 67% θαη άλσ, µε βάζε γλσκάηεπζε ησλ νηθείσλ  

πγεηνλνκηθψλ επηηξνπψλ ηνπ Κέληξνπ Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΚΔΠΑ), ελψ 

δελ ιακβάλεηαη ππφςε ε επαγγεικαηηθή ή αζθαιηζηηθή αλαπεξία.  

 Δίλαη αλάπεξνη αμησκαηηθνί ή νπιίηεο, νη νπνίνη µε ηελ ηδηφηεηα ηνπ αλαπήξνπ 

παίξλνπλ ζχληαμε απφ ην δεκφζην ηακείν, ή αμησκαηηθνί νη νπνίνη έρνπλ ηεζεί ζε 

θαηάζηαζε πνιεκηθήο δηαζεζηκφηεηαο, ή αμησκαηηθνί πνπ εμαηηίαο πνιεκηθνχ 

ηξαχκαηνο ή λνζήκαηνο πνπ επήιζε ιφγσ θαθνπρηψλ ζε πνιεκηθή πεξίνδν 

βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε ππεξεζίαο γξαθείνπ.  

 Δίλαη ζχκαηα πνιέκνπ, δειαδή ηα πξφζσπα πνπ παίξλνπλ ζχληαμε απφ πνιεκηθή 

αηηία.  

 Παίξλνπλ ζχληαμε απφ ην δεκφζην ηακείν σο αλάπεξνη ή ζχκαηα εζληθήο 

αληίζηαζεο ή εκθπιίνπ πνιέκνπ.  

 

Βάζεη ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ άξζξνπ 1 παξάγξαθνο 2 θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Κ.Φ.Δ., σο εηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο, 

αθαηξνπκέλσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, ζεσξείηαη ην εηζφδεκα απφ αηνκηθή 

επηρείξεζε παξνρήο ππεξεζηψλ ή ειεπζέξην επάγγεικα, εθφζνλ ζπληξέρνπλ 

ζσξεπηηθά νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: α) έρνπλ έγγξαθε ζχκβαζε κε ηα θπζηθά 

ή/θαη λνκηθά πξφζσπα ηα νπνία ιακβάλνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαη β) ηα θπζηθά ή/θαη 

λνκηθά πξφζσπα, ηα νπνία ιακβάλνπλ ηηο ππεξεζίεο, δελ ππεξβαίλνπλ ηα ηξία (3) ή 

εθφζνλ ππεξβαίλνπλ ηνλ αξηζκφ απηφλ, πνζνζηφ εβδνκήληα πέληε ηνηο εθαηφ (75%) 

ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αηνκηθή επηρείξεζε ή ειεπζέξην 

επάγγεικα πξνέξρεηαη απφ έλα (1) απφ ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ιακβάλνπλ 

ηηο ππεξεζίεο απηέο. 

ε ηξνπνπνίεζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Κ.Φ.Δ. απφ ηελ 

παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 1, ε ειάρηζηε εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε ηνπ 

θνξνινγνχκελνπ νξίδεηαη ζε ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξψ πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ άγακν 

                                                           
67

 χκθσλα κε ην Ν. 4024, Άξζξν 38, παξάγξαθνο  2 ην αθνξνιφγεην πνζφ ηεο θιίκαθαο απμάλεηαη 
κε ην πνζφ ησλ δχν ρηιηάδσλ (2.000) επξψ σο δαπάλε ρσξίο δηθαηνινγεηηθά, γηα ηνλ ίδην 

θνξνινγνχκελν θαη γηα θαζέλα απφ ηα πξφζσπα πνπ ζπλνηθνχλ κε απηφλ ή ηνλ βαξχλνπλ. 
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θαη ζε πέληε ρηιηάδεο (5.000) επξψ γηα ηνπο ζπδχγνπο πνπ ππνβάιινπλ θνηλή δήισζε 

εθφζνλ δειψλεηαη πξαγκαηηθφ ή ηεθκαξηφ εηζφδεκα. 

Δπίζεο, εμαθνινπζεί λα ηζρχεη  φηη φζνη θαηνηθνχλ ζηελ αιινδαπή θαη απνθηνχλ 

εηζφδεκα απφ πεγή πνπ βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα δελ δηθαηνχληαη ηηο κεηψζεηο θφξνπ. 

Απφ ηε δηάηαμε απηή εμαηξνχληαη νη θάηνηθνη ησλ θξαηψλ − κειψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο πνπ απνθηνχλ εηζφδεκα ζηελ Διιάδα πιένλ ηνπ ελελήληα ηνηο εθαηφ (90%) 

ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηφο ηνπο. 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 4110/2013 

αληηθαζίζηαηαη ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Κ.Φ.Δ.. Με 

ηηο λέεο δηαηάμεηο απμήζεθε απφ δέθα (10%) ζε δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) ν 

ζπληειεζηήο παξαθξάηεζεο θφξνπ ζηα εηζνδήκαηα απφ ηφθνπο θαηαζέζεσλ θαη απφ 

πξάμεηο REPOS. Ο λένο ζπληειεζηήο εθαξκφζηεθε ζηα πνζά ησλ ηφθσλ πνπ 

θαηαβάιινληαλ ή πηζηψλνληαλ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013 θαη κεηά. 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 αληηθαζίζηαηαη ην δεχηεξν θαη 

ηξίην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Κ.Φ.Δ.. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο 

απμήζεθε απφ δέθα (10%) ζε δεθαπέληε (15%) ηνηο εθαηφ ν ζπληειεζηήο 

παξαθξάηεζεο θφξνπ ζην πνζφ ησλ ηφθσλ πνπ πξνέθππηαλ απφ νκφινγα ή έληνθα 

γξακκάηηα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013, αλεμάξηεηα απφ 

ηνλ ρξφλν έθδνζεο ησλ ηίηισλ. Μάιηζηα, ν λένο ζπληειεζηήο παξαθξάηεζεο 

θαηαιάκβαλε θαη ηνπο ηφθνπο ηίηισλ πνπ είραλ αλαλεσζεί θαη πξνέθππηαλ απφ ηελ 

εκεξνκελία απηή θαη κεηά. 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4, ηνπ άξζξνπ 6 αληηθαζίζηαηαη ε παξάγξαθνο 4 

ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Κ.Φ.Δ. θαη απμήζεθε απφ δέθα πέληε (15%) ζε είθνζη ηνηο εθαηφ 

(20%) ν ζπληειεζηήο παξαθξάηεζεο ζηα εηζνδήκαηα απφ ζπκβάζεηο ή πξάμεηο επί 

παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ (πεξ. ε΄ παξάγξαθνο 1 άξζξνπ 24 

Κ.Φ.Δ.). Ο λένο ζπληειεζηήο εθαξκφζηεθε, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. α΄ ηεο παξαγξάθνπ 

1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηηφληαλ απφ ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2014 (ρξήζε 2013) θαη κεηά. 

Βάζεη ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ άξζξνπ 3, παξάγξαθνο 1, ζε αληηθαηάζηαζε ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Κ.Φ.Δ., ην ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα ησλ 

ππφρξεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 2, δειαδή νκφξξπζκεο 

εηαηξίεο (Ο.Δ.), εηεξφξξπζκεο εηαηξίεο (Δ.Δ.), θνηλσλίεο αζηηθνχ δηθαίνπ πνπ αζθνχλ 

επηρείξεζε ή επάγγεικα, αζηηθέο ή κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξίεο, ζπκκεηνρηθέο ή 

αθαλείο, θαζψο θαη θνηλνπξαμίεο φπσο απηφ πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο 
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απηνχ ηνπ Κψδηθα, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ θεξδψλ ηα νπνία απαιιάζζνληαη απφ ηνλ 

θφξν ή θνξνινγνχληαη απηνηειψο, θαζψο θαη ησλ θεξδψλ ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ 

κεξίζκαηα εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ ή ζπλεηαηξηζκψλ θαη ησλ θεξδψλ απφ 

κεξίδηα εκεδαπήο εηαηξίαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ή απφ ηε ζπκκεηνρή ζε ππφρξενπο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 2
68
, θνξνινγήζεθε κε ηελ αθφινπζε 

θιίκαθα:  

 

Όηαλ νη παξαπάλσ ππφρξενη ηεξνχζαλ δηπινγξαθηθά βηβιία, ην ζπλνιηθφ θαζαξφ 

εηζφδεκά ηνπο ππνβιήζεθε ζε θφξν κε ζπληειεζηή είθνζη έμη ηνηο εθαηφ (26%). ε 

πεξίπησζε δηαλνκήο θεξδψλ απφ ηνπο ηεξνχληεο δηπινγξαθηθά βηβιία θαη εθφζνλ 

ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε ζην θαηαζηαηηθφ ηνπο, εθαξκφδνληαη αλάινγα νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 55 ζρεηηθά κε ηελ παξαθξάηεζε θφξνπ. 

Σν άξζξν 9, παξάγξαθνο 30, αληηθαζηζηά ην πξώην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 

ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ Κ.Φ.Δ. Απμήζεθε γηα ηα εηζνδήκαηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2014 (ρξήζε 2013) απφ 20% ζε 26% ν ζπληειεζηήο θφξνπ πνπ επηβάιιεηαη ζην 

ζπλνιηθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 101 (Α.Δ., Δ.Π.Δ., θ.ιπ.). 

                                                           
68

 Οπζηαζηηθά κε ηηο λέεο δηαηάμεηο πέξαλ ηεο αχμεζεο ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ, θαηαξγείηαη ε 
έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο ακνηβήο θαη πιένλ ηα θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ θνξνινγνχληαη φια ζην 

φλνκα ηεο εηαηξίαο, θαζψο νη δηαηάμεηο πνπ αληηθαηαζηάζεθαλ θαη ηζρχνπλ κέρξη θαη ηα εηζνδήκαηα 

ηεο ρξήζεο 2012 (νηθνλνκηθφ έηνο 2013) είραλ σο εμήο: 
Δηδηθά, πξνθεηκέλνπ γηα ηηο νκφξξπζκεο θαη εηεξφξξπζκεο εηαηξίεο θαη θνηλσλίεο θιεξνλνκηθνχ 

δηθαίνπ, πνπ αζθνχλ επηρείξεζε ή επάγγεικα, ζηηο νπνίεο κεηαμχ ησλ θνηλσλψλ πεξηιακβάλνληαη θαη 

αλήιηθνη, ηα θέξδε πνπ αλαινγνχλ ζηνπο νκφξξπζκνπο εηαίξνπο θπζηθά πξφζσπα θαη ζηνπο 

θνηλσλνχο θπζηθά πξφζσπα, θνξνινγνχληαη ζην φλνκα ηεο εηαηξίαο ή θνηλσλίαο κε ζπληειεζηή είθνζη 

ηνηο εθαηφ (20%), αθνχ αθαηξεζεί επηρεηξεκαηηθή ακνηβή γηα κέρξη ηξεηο (3) νκφξξπζκνπο εηαίξνπο 

θπζηθά πξφζσπα ή κέρξη ηξεηο (3) θνηλσλνχο θπζηθά πξφζσπα, κε ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά 

ζπκκεηνρήο. ε πεξίπησζε πεξηζζνηέξσλ κε ίζα πνζνζηά ζπκκεηνρήο, νη δηθαηνχρνη επηρεηξεκαηηθήο 

ακνηβήο θαζνξίδνληαη απφ ηελ εηαηξία ή θνηλσλία θαη δειψλνληαη κε ηελ νηθεία αξρηθή εηήζηα 

δήισζή ηεο. Σα πνζνζηά απηά δελ ηζρχνπλ γηα ηηο εηαηξίεο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 718/1977 (ΦΔΚ 304 

Α΄). Ζ επηρεηξεκαηηθή ακνηβή πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ησλ 

εηαίξσλ ή θνηλσλψλ ζην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ησλ θεξδψλ ηεο εηαηξίαο ή θνηλσλίαο πνπ 

δειψζεθαλ κε ηελ νηθεία εηήζηα δήισζή ηεο. 

 

Κιηκάθην 

εηζνδήκαηνο 

(€) 

Φνξνινγηθόο 

ζπληειεζηήο 

% 

Φόξνο 

θιηκαθίνπ     

(€) 

ύλνιν 

εηζνδήκαηνο 

(€) 

ύλνιν θόξνπ 

(€) 

50.000 26 13.000 50.000 13.000 

Τπεξβάιινλ 33    
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 Βάζεη ηνπ άξζξνπ 6, παξάγξαθνο 2, ζηα κεξίζκαηα ή θέξδε πνπ θεθαιαηνπνηνχλ ή 

δηαλέκνπλ νη εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξίεο, ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή 

αιινδαπά, ελψζεηο πξνζψπσλ ή νκάδεο πεξηνπζίαο, πνπ εγθξίλνληαη απφ γεληθέο 

ζπλειεχζεηο απφ ηελ 1/1/2014 θαη κεηά, ν ζπληειεζηήο παξαθξάηεζεο ηνπ θφξνπ 

κεηψζεθε απφ 25% ζε 10%. Οη δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ εθαξκφδνληαη 

αλάινγα θαη γηα ηα θέξδε πνπ θεθαιαηνπνηνχλ ή δηαλέκνπλ νη εκεδαπέο αλψλπκεο 

εηαηξίεο κε ηε κνξθή πξνκεξηζκάησλ ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή 

αιινδαπά, ελψζεηο πξνζψπσλ ή νκάδεο πεξηνπζίαο, αλεμάξηεηα αλ ε θαηαβνιή ηνπο 

γίλεηαη ζε κεηξεηά ή κεηνρέο. Με ηελ παξαθξάηεζε απηή εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή 

ππνρξέσζε ησλ δηθαηνχρσλ γηα ηα πην πάλσ εηζνδήκαηα. ρεηηθά κε ηα θέξδε 

παξειζνπζψλ ρξήζεσλ πνπ δηαλέκνληαη κε απφθαζε έθηαθηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο 

ησλ κεηφρσλ, επηζεκαίλεηαη φηη εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ζαλ ρξφλνο απφθηεζεο ησλ 

εηζνδεκάησλ απηψλ ν ρξφλνο έγθξηζήο ηνπο απφ ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ 

κεηφρσλ. Ζ αλψλπκε εηαηξία, πνπ δηέλεηκε κεξίζκαηα ζηνπο κεηφρνπο ηεο απφ 

έθηαθηα απνζεκαηηθά πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ κε απφθαζε ηεο έθηαθηεο γεληθήο 

ζπλέιεπζεο, ζα παξαθξαηήζεη θφξν κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ ηζρχνπλ 

θαηά ηνλ ρξφλν πνπ ε ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ επηθπξψλεη, ξεηά ή 

έκκεζα, ηελ απφθαζε ηεο έθηαθηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο. Καηά ζπλέπεηα, γηα ηα 

θέξδε παξειζνπζψλ ρξήζεσλ ησλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ πνπ δηαλεκήζεθαλ κέζα ζην 

έηνο 2013 κε απφθαζε έθηαθηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ θαη ηα νπνία 

εγθξίζεθαλ απφ ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, ε νπνία έιαβε ρψξα 

εληφο ηνπ έηνπο 2014, ζα έπξεπε λα παξαθξαηεζεί θφξνο κε ζπληειεζηή 10%. 

Δπίζεο, κεηψζεθε επίζεο απφ 25% ζε 10% ν ζπληειεζηήο παξαθξάηεζεο θφξνπ ζηα 

θέξδε πνπ δηαλέκαλε νη ζπλεηαηξηζκνί ή νη ηδησηηθέο θεθαιαηνπρηθέο εηαηξίεο ή νη 

εκεδαπέο εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή 

αιινδαπά, ελψζεηο πξνζψπσλ ή νκάδεο πεξηνπζίαο, θαη’ αλαινγία ησλ φζσλ 

ηζρχνπλ γηα ηα θέξδε πνπ δηαλέκνπλ νη αλψλπκεο εηαηξίεο. 

ε πεξίπησζε δηαλνκήο θεξδψλ παξειζνπζψλ ρξήζεσλ Δ.Π.Δ. ή Η.Κ.Δ. κε απφθαζε 

έθηαθηεο ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ ηνπο, πνπ ζα δηαλέκνληαλ κέζα ζην έηνο 2013 κε 

απφθαζε έθηαθηεο ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ, ζα έπξεπε λα παξαθξαηεζεί θφξνο κε 

ηνλ ηζρχνληα ζπληειεζηή ηνπ έηνπο 2013 (25%), θαζφζνλ ζηηο Δ.Π.Δ. δελ πθίζηαηαη 

αληίζηνηρε ξχζκηζε κε απηή ησλ Α.Δ. σο πξνο ηνλ ρξφλν απφθηεζεο ησλ ζρεηηθψλ 

εηζνδεκάησλ (ρξφλνο έγθξηζεο απφ ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ). 
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Απμήζεθε ν ζπληειεζηήο παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ γηα ακνηβέο κειψλ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ A.E., γηα Ακνηβέο Γ.. (άξζξν 54 Κ.Φ.Δ), γηα ακνηβέο Γ..  κε ζχκβαζε 

κίζζσζεο εξγαζίαο (άξζξνπ 28 παξάγξαθνο 3 πεξ. ζη΄ θαη άξζξνπ 55 παξ. 1α Κ.Φ.Δ) 

θαη ακνηβέο  εηαίξσλ Δ.Π.Δ. γηα ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ ζ' απηή, εθφζνλ είλαη 

αζθαιηζκέλνη γηα ηηο ππεξεζίεο απηέο ζε νπνηνλδήπνηε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ ή 

ηακείν εθηφο ηνπ Η.Κ.Α. (άξζξν 28 παξ. 3 πεξ. ζη΄ Κ.Φ.Δ),  απφ ηξηαληαπέληε ηνηο 

εθαηφ (35%) ζε ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%), εμαληινχκελεο ηεο θνξνινγηθήο 

ππνρξέσζεο ησλ δηθαηνχρσλ γηα ηα εηζνδήκαηα απηά. 

Με ην άξζξν 10 παξάγξαθνο 4, ηξνπνπνηείηαη ην άξζξν 31 ηνπ Ν. 3986/2011 σο 

εμήο: α) Γηα λνκηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ εκπνξηθή επηρείξεζε θαη έρνπλ ηελ έδξα 

ηνπο ζε ηνπξηζηηθνχο ηφπνπο θαη ζε πφιεηο ή ρσξηά κε πιεζπζκφ έσο δηαθφζηεο 

ρηιηάδεο (200.000) θαηνίθνπο, ην ηέινο επηηεδεχκαηνο νξίδεηαη ζε νθηαθφζηα (800) 

επξψ εηεζίσο. β) Γηα λνκηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ εκπνξηθή επηρείξεζε θαη έρνπλ 

ηελ έδξα ηνπο ζε πφιεηο κε πιεζπζκφ πάλσ απφ δηαθφζηεο ρηιηάδεο (200.000) 

θαηνίθνπο, ζε ρίιηα (1.000) επξψ εηεζίσο. γ) Γηα αηνκηθέο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη 

ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, ζε εμαθφζηα πελήληα (650) επξψ εηεζίσο. δ) Γηα θάζε 

ππνθαηάζηεκα ζε εμαθφζηα (600) επξψ εηεζίσο. Δηδηθά γηα ηηο Αζηηθέο κε 

Κεξδνζθνπηθέο Δηαηξίεο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κ.Φ.Δ., θαζψο θαη γηα 

ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ ην εηζφδεκά ηνπο πξνέξρεηαη απφ αηνκηθή επηρείξεζε 

παξνρήο ππεξεζηψλ ή ειεπζέξην επάγγεικα θαη έρνπλ έγγξαθε ζχκβαζε κε κέρξη 

ηξία (3) θπζηθά ή θαη λνκηθά πξφζσπα ή ην εβδνκήληα πέληε ηνηο εθαηφ (75%) ησλ 

αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπο πξνέξρεηαη απφ έλα (1) θπζηθφ ή θαη λνκηθφ πξφζσπν, ηα 

πνζά ηνπ ηέινπο επηηεδεχκαηνο εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ φπσο επηβιήζεθαλ θαηά ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2012. 

 

Δπηπιένλ ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ επέθεξε ν Ν. 4110/2013 ζηνλ Ν. 2238/1994 ζηε 

θνξνινγία ηωλ λνκηθώλ πξνζώπωλ παξάγξαθνο 1, ηνπ άξζξνπ 101, είλαη νη εμήο: 

α) Δπέθηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ θφξνπ φπσο πξνζδηνξίδεηαη απφ ην άξζξν 99 γηα 

ηηο αλψλπκεο  εηαηξίεο θαη εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη ζηηο ηδησηηθέο  

θεθαιαηνπρηθέο εηαηξίεο.  

β) Καηάξγεζε ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψο θνξνιφγεζεο ησλ εζφδσλ γηα ηηο ηξαπεδηθέο θαη 

αζθαιηζηηθέο αλψλπκεο εηαηξίεο, θαζψο ε θνξνιφγεζή ηνπο ζα γίλεηαη κε ηηο γεληθέο 

δηαηάμεηο.  
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γ) Καηάξγεζε ηνπ εηδηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ ησλ 

ππνθαηαζηεκάησλ αιινδαπψλ ηξαπεδψλ θαη αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα. H ξχζκηζε απηή θξίζεθε ζθφπηκε κεηά ηε 

θνξνιφγεζε ησλ εζφδσλ ησλ ηξαπεδψλ θαη αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ κε ηηο 

γεληθέο δηαηάμεηο.  

δ) Καηάξγεζε ηεο εηδηθήο θνξνινγίαο ησλ «θαη' εηδηθφ ηξφπν εηζνδεκάησλ». Ζ 

θνξνιφγεζε ησλ εζφδσλ απηψλ ζα γίλεηαη κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο.  

ε) ηελ πξνθαηαβνιή θφξνπ αληηθαζίζηαηαη ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ 

άξζξνπ 111 ηνπ Ν. 2238/1994, ψζηε απφ ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ βεβαηψλεηαη, 

ζχκθσλα κε ηηο  δηαηάμεηο ηνπ ίδηνπ άξζξνπ λα εθπίπηεη κφλν ν θφξνο πνπ 

παξαθξαηείηε απφ πεγή  Διιάδνο .  

ζη) Έγηλε λνκνηερληθή ηαθηνπνίεζε ηεο πεξ. α' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 104 

ηνπ Ν. 2238/1994 ιφγσ ηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ K.Β.. κε ηνλ Κ.Φ.Α., δειαδή γηα 

φια ηα λνκηθά πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 1, ηνπ άξζξνπ 101, σο «Υξνληθή πεξίνδνο 

θαηά ηελ νπνία πξνθχπηεη ην εηζφδεκα ιακβάλεηαη ε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο» (αληί 

ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο ή δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο) εθφζνλ ηεξνχλ δηπινγξαθηθά βηβιία.  

δ) Δμαθνινπζεί λα ηζρχεη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 99 φπνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ  

δηαλέκνληαη θέξδε γηα ηα νπνία δελ έρεη θαηαβιεζεί θφξνο, ηα θέξδε απηά 

θνξνινγνχληαη κε 26% θαη επηπιένλ απφ ηα δηαλεκφκελα θέξδε παξαθξαηείηε θφξνο 

10%.
69

 

 

3.10.2.  Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Ν.4046/2012, 

ηνπ Ν.4093/2012 θαη ηνπ Ν.4127/2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο 

 

ηηο 19/07/2013, ςεθίζηεθε ν Νφκνο 4172 «Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα 

κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Ν.4046/2012, ηνπ Ν.4093/2012 θαη ηνπ Ν.4127/2013 θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». Ο λένο Κψδηθαο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Κ.Φ.Δ.) αληηθαζηζηά ηνλ Ν. 

2238/1994 θαη ξχζκηζε ηε θνξνινγία ηνπ εηζνδήκαηνο: 

α) ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, 

β) ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ησλ θάζε είδνπο λνκηθψλ νληνηήησλ. 
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 Γεψξγηνο η. Αιεθαληήο, «Αιιαγέο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο ησλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ κε ην Ν. 

4110/2013», www.oeetak.gr/downloads/articles/alifantis_article.pdf 
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Δπηπξνζζέησο, ξχζκηζε ηνλ ηξφπν θνξνιφγεζεο γηα ηηο θαηεγνξίεο εηζνδεκάησλ, 

φπσο νξίδνληαη ζηνλ Κ.Φ.Δ., θαζψο θαη ηνλ ηξφπν απφδνζεο ησλ θφξσλ κε ηελ 

ππνβνιή ηεο δήισζεο, ηελ πξνθαηαβνιή ηνπ θφξνπ θαη ηελ παξαθξάηεζή ηνπ. 

Βάζεη ηνπ άξζξνπ 3 πξνζδηνξίδνληαη ηα ππνθείκελα ζην θφξν πξφζσπα, 

αθνινπζψληαο ηα πξφηππα ηνπ ΟΟΑ θαη ηεο Δ.Δ. θαη νξίδεηαη φηη ν 

θνξνινγνχκελνο θνξνινγείηαη γηα ην παγθφζκην εηζφδεκά ηνπ, πνπ απνθηάηαη ζε 

νξηζκέλν θνξνινγηθφ έηνο, εθφζνλ έρεη ηε θνξνινγηθή θαηνηθία
70

 ηνπ ζηελ Διιάδα. 

Αλ ε θνξνινγηθή ηνπ θαηνηθία είλαη εθηφο Διιάδαο, θνξνινγείηαη κφλν γηα ην 

εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη ζηελ Διιάδα ην ζπγθεθξηκέλν θνξνινγηθφ έηνο, πξνο 

απνθπγή δηπιήο θνξνινγίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο πνπ έρεη ζπλάςεη ε 

Διιάδα. 

Mε βάζε ην άξζξν 5, ζαλ εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη ζηελ εκεδαπή είλαη θάζε 

εηζφδεκα πεγήο Διιάδαο θαη ηδίσο: 

α) ην εηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο πνπ παξέρεηαη ζηελ εκεδαπή, 

β) ην εηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο πνπ παξέρεηαη ζηελ αιινδαπή 

θαη πιεξψλεηαη απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην, 

γ) ην εηζφδεκα απφ ππεξεζίεο δηνίθεζεο, ζπκβνπιεπηηθέο θαη ηερληθέο πνπ παξέρεηαη 

ζηελ εκεδαπή κέζσ κφληκεο εγθαηάζηαζεο, 

δ) ην εηζφδεκα απφ θαιιηηερληθέο θαη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξέρεηαη ζηελ 

εκεδαπή, 

ε) ην εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ αζθείηαη ζηελ εκεδαπή, 
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 χκθσλα κε ην Άξζξν 4 ηνπ Ν. 4172/2013, έλα θπζηθφ πξφζσπν είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο 
Διιάδαο, εθφζνλ έρεη ζηελ Διιάδα ηε κφληκε ή θχξηα θαηνηθία ηνπ ή ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ ή ην 

θέληξν ησλ δσηηθψλ ηνπ ζπκθεξφλησλ ήηνη ηνπο πξνζσπηθνχο ή νηθνλνκηθνχο ή θνηλσληθνχο δεζκνχο 

ηνπ ή είλαη πξνμεληθφο, δηπισκαηηθφο ή δεκφζηνο ιεηηνπξγφο παξφκνηνπ θαζεζηψηνο ή δεκφζηνο 

ππάιιεινο πνπ έρεη ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα θαη ππεξεηεί ζηελ αιινδαπή. Έλα θπζηθφ πξφζσπν είλαη 

θνξνινγηθφο θάηνηθνο Διιάδαο, φηαλ βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα ζπλερψο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

ππεξβαίλεη ηηο εθαηφ νγδφληα ηξεηο (183) εκέξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ζχληνκσλ δηαζηεκάησλ 

παξακνλήο ζην εμσηεξηθφ θαη είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο Διιάδνο απφ ηελ πξψηε εκέξα παξνπζίαο 

ηνπ ζηελ Διιάδα. Σν πξνεγνχκελν εδάθην δελ εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα απνθιεηζηηθά γηα ηνπξηζηηθνχο, ηαηξηθνχο, ζεξαπεπηηθνχο ή παξφκνηνπο 

ηδησηηθνχο ζθνπνχο θαη ε παξακνλή ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηηο ηξηαθφζηεο εμήληα πέληε (365) εκέξεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ζχληνκσλ δηαζηεκάησλ παξακνλήο ζην εμσηεξηθφ.  

 Έλα λνκηθφ πξφζσπν ή κία λνκηθή νληφηεηα είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο Διιάδαο γηα νπνηνδήπνηε 

θνξνινγηθφ έηνο, εθφζνλ α) ζπζηάζεθε ή ηδξχζεθε, ζχκθσλα κε ην ειιεληθφ δίθαην, β) έρεη ηελ 

θαηαζηαηηθή έδξα ηνπ ζηελ Διιάδα ή γ) ν ηφπνο άζθεζεο πξαγκαηηθήο δηνίθεζεο είλαη ζηελ Διιάδα 

νπνηαδήπνηε πεξίνδν ζηε δηάξθεηα ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο. Σα θξηηήξηα πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα 

ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηφπνπ άζθεζεο πξαγκαηηθήο δηνίθεζεο ζηελ Διιάδα, δελ απνθιείνπλ  ηε 

ζπλεθηίκεζε πξφζζεησλ θξηηεξίσλ, κε βάζε δειαδή ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά θαη ηηο ζπλζήθεο. 
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ζη) ην εηζφδεκα απφ ηε κεηαβίβαζε παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ αιινδαπφ 

πνπ αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κέζσ κφληκεο εγθαηάζηαζεο ζηελ 

εκεδαπή, 

δ) ην εηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία θαη ην εηζφδεκα απφ ινηπά δηθαηψκαηα πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ αθίλεηε πεξηνπζία, εθφζνλ ηα αθίλεηα βξίζθνληαη ζηελ εκεδαπή, 

ε) ην εηζφδεκα απφ ηελ πψιεζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο, ε νπνία βξίζθεηαη ζηελ 

εκεδαπή, 

ζ) ην εηζφδεκα απφ ηελ πψιεζε νιφθιεξεο επηρείξεζεο, εηαηξηθψλ κεξηδίσλ ή 

πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο, κεηνρψλ, εηζεγκέλσλ ή κε νκνιφγσλ θαη παξαγψγσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ, εθφζνλ ε ζπλαιιαγή πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ 

εκεδαπή ή νη παξαπάλσ ηίηινη έρνπλ εθδνζεί απφ εκεδαπή επηρείξεζε, 

η) ην εηζφδεκα απφ κεξίζκαηα ή ινηπά δηαλεκφκελα πνζά απφ λνκηθφ πξφζσπν πνπ 

έρεη ηε θνξνινγηθή ηνπ θαηνηθία ζηελ εκεδαπή, 

ηα) ην εηζφδεκα απφ κεξίζκαηα ή ινηπά δηαλεκφκελα πνζά απφ ηηο λνκηθέο νληφηεηεο 

πνπ έρνπλ ηε θνξνινγηθή ηνπο θαηνηθία ζηελ εκεδαπή, 

ηβ) ην εηζφδεκα απφ ηφθνπο θαηαβιεζέληεο ή πηζησζέληεο απφ θάηνηθν Διιάδαο ή 

αιινδαπήο κέζσ κφληκεο εγθαηάζηαζεο ζηελ εκεδαπή, 

ηγ) ην εηζφδεκα απφ δηθαηψκαηα πνπ πηζηψλνληαη ή θαηαβάιινληαη απφ θάηνηθν 

εκεδαπήο ή αιινδαπήο κέζσ κφληκεο εγθαηάζηαζεο ζηελ εκεδαπή. 

αλ εηζφδεκα, πνπ πξνθχπηεη ζηελ αιινδαπή, λνείηαη θάζε εηζφδεκα πνπ δελ 

πξνθχπηεη ζηελ εκεδαπή ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα. 

ύκθωλα κε ην άξζξν 7, επήιζε κία ζεκαληηθή αιιαγή ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ 

αθαζάξηζηνπ εηζνδήκαηνο. Πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα  

αθνινπζψληαο ην κνληέιν ηνπ ΟΟΑ, ε θάζε θαηεγνξία εηζνδήκαηνο ππφθεηηαη ζε 

ρσξηζηφ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή θαη νξίδεηαη φηη θνξνινγεηέν εηζφδεκα είλαη απηφ 

πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ δαπαλψλ απφ ην αθαζάξηζην εηζφδεκα. 

Οη θαηεγνξίεο εηζνδεκάησλ
71

 πνπ ππφθεηληαη ζε θφξν είλαη νη εμήο: 
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 χκθσλα κε ηνλ πξνεγνχκελν Κ.Φ.Δ. Σν εηζφδεκα αλάινγα κε ηελ πεγή ηεο πξνέιεπζήο ηνπ 
δηαθξηλφηαλ θαηά ηηο επφκελεο θαηεγνξίεο σο εμήο: 

Α-Β. Δηζφδεκα απφ αθίλεηα. 

Γ. Δηζφδεκα απφ θηλεηέο αμίεο. 

Γ. Δηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο. 

Δ. Δηζφδεκα απφ γεσξγηθέο επηρεηξήζεηο. 

Σ. Δηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο. 

Ε. Δηζφδεκα απφ ππεξεζίεο ειεχζεξσλ επαγγεικάησλ θαη απφ θάζε άιιε πεγή. 

Γηα λα βξεζεί ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα αζξνηδφηαλ ηα επί κέξνπο εηζνδήκαηα ησλ θαηεγνξηψλ Α' έσο Ε' 

ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηα νπνία απνθηηφληαλ απφ θάζε θπζηθφ πξφζσπν. 
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 απφ κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο 

 απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

 απφ θεθάιαην 

 απφ ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ 

Με  ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 4172/13, νξίδεηαη ε έλλνηα ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο
72

 θαη ην 

νπνίν δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο δψδεθα κήλεο. Καηά παξέθθιηζε, έλα λνκηθφ 

πξφζσπν ή κηα λνκηθή νληφηεηα πνπ είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο ζηελ εκεδαπή θαη 

αλήθεη θαηά πνζνζηφ πνπ ππεξβαίλεη ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ζε αιινδαπφ 

λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη σο θνξνινγηθφ έηνο 

ην θνξνινγηθφ έηνο ηνπ αιινδαπνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή λνκηθήο νληφηεηαο. Χο  

γεληθφο θαλφλαο γηα ηνλ ρξφλν θηήζεο εηζνδήκαηνο είλαη ην ζχζηεκα ηεο 

δεδνπιεπκέλεο βάζεο, δειαδή  ν ρξφλνο πνπ ν δηθαηνχρνο απέθηεζε ην δηθαίσκα 

είζπξαμεο ηνπ εηζνδήκαηνο. Καη` εμαίξεζε, γηα ηηο αλείζπξαθηεο δεδνπιεπκέλεο 

απνδνρέο πνπ εηζπξάηηεη θαζπζηεξεκέλα ν δηθαηνχρνο εηζνδήκαηνο απφ κηζζσηή 

εξγαζία θαη ζπληάμεηο ζε θνξνινγηθφ έηνο κεηαγελέζηεξν, ρξφλνο απφθηεζεο ηνπ ελ 

ιφγσ εηζνδήκαηνο ζεσξείηαη ν ρξφλνο πνπ εηζπξάηηεηαη, εθφζνλ αλαγξάθεηαη 

δηαθεθξηκέλα ζηελ εηήζηα βεβαίσζε απνδνρψλ πνπ ρνξεγείηαη ζηνλ δηθαηνχρν. 

ε πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνχκελνο πξνβαίλεη ζε έλαξμε ή παχζε εξγαζηψλ ή 

δξαζηεξηνηήησλ ζηε δηάξθεηα ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο, ην πξψην θνξνινγηθφ έηνο 

ιήγεη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ θαη ην ηειεπηαίν θνξνινγηθφ έηνο αξρίδεη ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ. 

Βάζεη ηνπ άξζξνπ 9, πίζησζε θφξνπ αιινδαπήο πξνθχπηεη ζε πεξίπησζε πνπ εάλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο έλαο θνξνινγνχκελνο πνπ έρεη θνξνινγηθή 

θαηνηθία ζηελ Διιάδα απνθηά εηζφδεκα ζηελ αιινδαπή, ν θαηαβιεηένο θφξνο 

εηζνδήκαηνο ηνπ ελ ιφγσ θνξνινγνχκελνπ φζνλ αθνξά ζην ελ ιφγσ εηζφδεκα, 

κεηψλεηαη θαηά ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ θαηαβιήζεθε ζηελ αιινδαπή γη απηφ ην 

εηζφδεκα. Ζ κείσζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί γηα ην 

εηζφδεκα απηφ ζηελ Διιάδα. 

ην άξζξν 11 νξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηα εμαξηψκελα κέιε. Χο «εμαξηψκελα 

κέιε» ηνπ θνξνινγνχκελνπ, ζεσξνχληαη: 

1) ν (ε) ζχδπγνο, εθφζνλ δελ έρεη θνξνινγεηέα εηζνδήκαηα νπνηαζδήπνηε πεγήο, 
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 Σν νπνίν αληηθαζηζηά ηηο έλλνηεο «δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο» θαη «νηθνλνκηθφ έηνο». 
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2) άγακα ηέθλα, εθφζνλ: 

- είλαη αλήιηθα έσο 18 εηψλ ή 

- είλαη ελήιηθα έσο 25 εηψλ θαη θνηηνχλ ζε ζρνιέο ή ζρνιεία ή ηλζηηηνχηα 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο ή - είλαη 

ελήιηθα έσο 25 εηψλ θαη είλαη εγγεγξακκέλα ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ Οξγαληζκνχ 

Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (Ο.Α.Δ.Γ.) ή ππεξεηνχλ ηε ζηξαηησηηθή ζεηεία 

ηνπο, 

3) ηα παξαθάησ θπζηθά πξφζσπα κε πνζνζηφ λνεηηθήο ή ζσκαηηθήο αλαπεξίαο 

ηνπιάρηζηνλ 67%, εθφζνλ είλαη άγακα, δηαδεπγκέλα ή ζε ρεξεία: 

- ηέθλα ηνπ θνξνινγνχκελνπ, 

- αδειθνί θαη αδειθέο ησλ δχν ζπδχγσλ. 

4) αληφληεο, 

5) αλήιηθα νξθαλά απφ παηέξα θαη κεηέξα πνπ έρνπλ έσο ηξίηνπ βαζκνχ ζπγγέλεηα 

κε ηνλ θνξνινγνχκελν ή ηνλ/ηε ζχδπγν. 

Σα θπζηθά πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο 2, 4 θαη 5 ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ δελ ζεσξνχληαη εμαξηψκελα κέιε, εάλ ην εηήζην εηζφδεκά ηνπο 

ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000) επξψ θαη εθφζνλ ζπλνηθνχλ κε ην 

θνξνινγνχκελν. Σα θπζηθά πξφζσπα ηεο πεξίπησζεο 3 ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ, δελ ζεσξνχληαη εμαξηψκελα κέιε, εάλ ην εηήζην εηζφδεκά ηνπο 

ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ έμη ρηιηάδσλ (6.000) επξψ, ελψ δελ ιακβάλνληαη ππφςε νη 

παξαθάησ θαηεγνξίεο εηζνδήκαηνο: 

α) δηαηξνθή πνπ θαηαβάιιεηαη ζην αλήιηθν ηέθλν κε δηθαζηηθή απφθαζε ή κε 

ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε ή κε ηδησηηθφ έγγξαθν, 

β) εμσηδξπκαηηθφ επίδνκα ή πξνλνηαθά επηδφκαηα αλαπεξίαο πνπ ρνξεγνχληαη απφ 

ην θξάηνο. 

Δπηπξνζζέησο, ην εηζφδεκα
73

 ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ πξνζηίζεηαη ζηα εηζνδήκαηα θαη 

θνξνινγείηαη ζην φλνκα ηνπ γνλέα πνπ αζθεί ηε γνληθή κέξηκλα θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε ζην φλνκα ηνπ ζπδχγνπ, ν νπνίνο ζεσξείηαη θαη' αξρήλ ππφρξενο γηα ηελ 

ππνβνιή ηεο δήισζεο.  

                                                           
73

 Ζ δηάηαμε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ εθαξκφδεηαη γηα ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο εηζνδεκάησλ 
ζρεηηθά κε ηα νπνία ην αλήιηθν ηέθλν ππέρεη δηθή ηνπ θνξνινγηθή ππνρξέσζε: 

α) ην εηζφδεκα πνπ απνθηά ην αλήιηθν απφ εξγαζηαθή ζρέζε, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ 

άξζξνπ 12, 

β) ζπληάμεηο πνπ πεξηήιζαλ ζην αλήιηθν ηέθλν, ιφγσ ζαλάηνπ ηνπ παηέξα ή ηεο κεηέξαο ηνπ. 
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Με βάζε ην άξζξν 12, ην αθαζάξηζην εηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο 

πεξηιακβάλεη ηα πάζεο θχζεσο εηζνδήκαηα ζε ρξήκα ή ζε είδνο, πνπ απνθηψληαη ζην 

πιαίζην πθηζηάκελεο, παξειζνχζαο ή κειινληηθήο εξγαζηαθήο ζρέζεο. 

ύκθωλα κε ην άξζξν 13, νπνηεζδήπνηε παξνρέο ζε είδνο πνπ ιακβάλεη έλαο 

εξγαδφκελνο ή ζπγγεληθφ πξφζσπν απηνχ, ζπλππνινγίδνληαη ζην θνξνινγεηέν 

εηζφδεκά ηνπ ζηελ αγνξαία αμία ηνπο, εθφζνλ, ε ζπλνιηθή αμία ησλ παξνρψλ ζε 

είδνο ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ (300) επξψ αλά θνξνινγηθφ έηνο. Ζ 

αγνξαία αμία ηεο παξαρψξεζεο ελφο νρήκαηνο ζε εξγαδφκελν ή εηαίξν ή κέηνρν απφ 

έλα θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα, γηα νπνηνδήπνηε ρξνληθφ δηάζηεκα 

ελφο θνξνινγηθνχ έηνπο, ππνινγίδεηαη ζε πνζνζηφ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηνπ 

θφζηνπο ηνπ νρήκαηνο πνπ εγγξάθεηαη σο δαπάλε ζηα βηβιία ηνπ εξγνδφηε κε ηε 

κνξθή ηεο απφζβεζεο πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο, επηζθεπψλ, 

ζπληεξήζεσλ, θαζψο θαη ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηνδνηηθνχ θφζηνπο πνπ αληηζηνηρεί 

ζηελ αγνξά ηνπ νρήκαηνο ή ηνπ κηζζψκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ ην θφζηνο είλαη 

κεδεληθφ, ε αγνξαία αμία ηεο παξαρψξεζεο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ ηξηάληα ηνηο εθαηφ 

(30%) ηεο κέζεο δαπάλεο ή απφζβεζεο θαηά ηα ηειεπηαία ηξία (3) έηε. Δπίζεο 

νξίδεηαη θαη ν ηξφπνο απνηίκεζεο ησλ παξνρψλ ζε είδνο κε ηε κνξθή δαλείνπ απφ 

θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα πξνο εξγαδφκελν ή εηαίξν ή κέηνρν θαη 

δηεπθξηλίδεηαη φηη ε πξνθαηαβνιή κηζζνχ ζπληζηά δάλεην κφλν φηαλ ππεξβαίλεη ηνπο 

ηξεηο κήλεο. ε πεξίπησζε παξαρψξεζεο θαηνηθίαο ζε εξγαδφκελν ή εηαίξν ή κέηνρν 

απφ έλα θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα, γηα νπνηνδήπνηε ρξνληθφ 

δηάζηεκα ελφο θνξνινγηθνχ έηνπο, ε αγνξαία αμία απνηηκάηαη ζην πνζφ ηνπ 

κηζζψκαηνο πνπ θαηαβάιιεη ε επηρείξεζε ή ζε πεξίπησζε ηδηφθηεηεο θαηνηθίαο ζε 

πνζνζηφ ηξία ηνηο εθαηφ (3%) επί ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ. 

ην άξζξν 14 νξίδνληαη νη απαιιαγέο εηζνδήκαηνο απφ κηζζσηή εξγαζία θαη 

ζπληάμεηο. Απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εηζνδήκαηνο απφ κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο 

εμαηξνχληαη: 

 ε απνδεκίσζε εμφδσλ δηακνλήο θαη ζίηηζεο θαη ε εκεξήζηα απνδεκίσζε πνπ 

έρνπλ θαηαβιεζεί απφ ηνλ εξγαδφκελν απνθιεηζηηθά γηα ζθνπνχο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ εξγνδφηε, 

 ε απνδεκίσζε γηα έμνδα θίλεζεο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνλ εξγνδφηε γηα 

ππεξεζηαθνχο ιφγνπο, εθφζνλ αθνξνχλ έμνδα θίλεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

απφ ηνλ εξγαδφκελν θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ, 
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 ην επίδνκα αιινδαπήο πνπ ρνξεγείηαη ζε ππαιιήινπο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δμσηεξηθψλ θαη ησλ ινηπψλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ ππεξεζηψλ, 

 νη θξαηήζεηο ππέξ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, νη νπνίεο επηβάιινληαη κε λφκν, 

 νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ θαηαβάιιεη ν εξγαδφκελνο πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εηζθνξψλ εξγνδφηε θαη εξγαδνκέλνπ ππέξ ησλ επαγγεικαηηθψλ ηακείσλ πνπ 

έρνπλ ζπζηαζεί κε λφκν, 

 ε εθάπαμ θαηαβαιιφκελε παξνρή απφ ηακεία πξφλνηαο θαη αζθαιηζηηθνχο 

νξγαληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ, θαζψο θαη επαγγεικαηηθά ηακεία πνπ έρνπλ ζπζηαζεί 

κε λφκν ζηνπο αζθαιηζκέλνπο θαη ηα εμαξηψκελα κέιε ηνπ αζθαιηζκέλνπ, 

 ε αμία ησλ δηαηαθηηθψλ ζίηηζεο αμίαο έσο έμη (6) επξψ αλά εξγάζηκε εκέξα, 

 νη παξνρέο αζήκαληεο αμίαο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ είθνζη επηά (27) επξψ εηεζίσο, 

 ηα αζθάιηζηξα πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνλ εξγαδφκελν ή ηνλ εξγνδφηε γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ εξγαδνκέλνπ ζην πιαίζην νκαδηθψλ αζθαιηζηεξίσλ 

ζπληαμηνδνηηθψλ ζπκβνιαίσλ θαη ηα αζθάιηζηξα πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνλ 

εξγνδφηε γηα ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη λνζνθνκεηαθή θάιπςε ηνπ 

ππαιιειηθνχ ηνπ πξνζσπηθνχ ή γηα ηελ θάιπςε ηνπ θηλδχλνπ δσήο ή 

αληθαλφηεηάο ηνπ ζην πιαίζην αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 

ρηιίσλ πεληαθνζίσλ (1.500) επξψ εηεζίσο αλά εξγαδφκελν. 

 

Δπίζεο, νη αθφινπζεο θαηεγνξίεο εηζνδήκαηνο απφ κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο 

απαιιάζζνληαη απφ ηνλ θφξν: 

 Σν εηζφδεκα πνπ απνθηάηαη θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο απφ 

αιινδαπφ δηπισκαηηθφ ή πξνμεληθφ εθπξφζσπν, θάζε θπζηθφ πξφζσπν πνπ 

εξγάδεηαη ζε πξεζβεία, δηπισκαηηθή απνζηνιή, πξνμελείν ή απνζηνιή 

αιινδαπνχ θξάηνπο γηα ηε δηεθπεξαίσζε θξαηηθψλ ππνζέζεσλ πνπ είλαη πνιίηεο 

ηνπ ελ ιφγσ θξάηνπο θαη θάηνρνο δηπισκαηηθνχ δηαβαηεξίνπ, θαζψο θαη απφ 

θάζε θπζηθφ πξφζσπν πνπ εξγάδεηαη ζε ζεζκηθφ φξγαλν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ή Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί βάζεη δηεζλνχο ζπλζήθεο ηελ 

νπνία εθαξκφδεη ε Διιάδα. 

 Ζ δηαηξνθή πνπ ιακβάλεη ν/ε δηθαηνχρνο, ζχκθσλα κε δηθαζηηθή απφθαζε ή 

ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. 
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 Ζ ζχληαμε πνπ θαηαβάιιεηαη ζε αλάπεξνπο πνιέκνπ θαη ζε ζχκαηα ή νηθνγέλεηεο 

ζπκάησλ πνιέκνπ, θαζψο θαη ζε αλάπεξνπο εηξεληθήο πεξηφδνπ, ζηξαηησηηθνχο 

γεληθά, πνπ ππέζηεζαλ βιάβε θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπο. 

 Σν εμσηδξπκαηηθφ επίδνκα θαη θάζε ζπλαθέο πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη ζε εηδηθέο 

θαηεγνξίεο αηφκσλ κε αλαπεξίεο. 

 Οη κηζζνί, νη ζπληάμεηο θαη ε πάγηα αληηκηζζία πνπ ρνξεγνχληαη ζε αλάπεξνπο κε 

πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%). 

 Σν επίδνκα αλεξγίαο πνπ θαηαβάιιεη ν Ο.Α.Δ.Γ. ζηνπο δηθαηνχρνπο αλέξγνπο, 

εθφζνλ ην άζξνηζκα ησλ ινηπψλ εηζνδεκάησλ ηνπ θνξνινγνχκελνπ δελ 

ππεξβαίλεη εηεζίσο ηηο δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξψ. 

 Σν Δπίδνκα Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο πληαμηνχρσλ (Δ.Κ.Α..) πνπ 

θαηαβάιιεηαη ζηνπο δηθαηνχρνπο. 

 Σα ρξεκαηηθά πνζά πνπ θαηαβάιινληαη ζηνπο αλαγλσξηζκέλνπο πνιηηηθνχο 

πξφζθπγεο, ζε απηνχο πνπ δηακέλνπλ πξνζσξηλά ζηελ Διιάδα γηα 

αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο θαη ζε φζνπο έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε γηα αλαγλψξηζε 

πξνζθπγηθήο ηδηφηεηαο, ε νπνία βξίζθεηαη ζην ζηάδην εμέηαζεο απφ ην Τπνπξγείν 

Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, απφ θνξείο πνπ πινπνηνχλ 

πξνγξάκκαηα παξνρήο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ησλ πξνζθχγσλ, ηα νπνία 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

(Ο.Ζ.Δ.) θαη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. 

Βάζεη ηνπ άξζξνπ 15, νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο ησλ εηζνδεκάησλ απφ κηζζσηή 

εξγαζία θαη ζπληάμεηο παξέκεηλαλ σο είραλ νξηζηεί ζην άξζξν 1 ηνπ Ν. 4110/2013, 

ελψ δελ εθαξκφδνληαη γηα ην εηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία πνπ απνθηνχλ: 

α) νη αμησκαηηθνί πνπ ππεξεηνχλ ζε πινία ηνπ εκπνξηθνχ λαπηηθνχ θαη ην νπνίν 

θνξνινγείηαη κε θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 15% θαη β) ην θαηψηεξν πιήξσκα πνπ 

ππεξεηεί ζε πινία ηνπ εκπνξηθνχ λαπηηθνχ θαη ην νπνίν θνξνινγείηαη κε θνξνινγηθφ 

ζπληειεζηή 10%.  

Δπίζεο, απφ ηηο κεηψζεηο θφξνπ, εμαθνινχζεζαλ λα παξακέλνπλ νη κεηψζεηο θφξνπ 

ηαηξηθψλ δαπαλψλ θαη δσξεψλ, ιφγσ πξνζθφκηζεο απνδείμεσλ, σο είραλ νξηζηεί ζην 

άξζξν 1 ηνπ Ν. 4110/2013
74
. Παξακέλεη θαη ε πξφζζεηε κείσζε θφξνπ πνζνχ 

                                                           
74

 Γηελεξγνχληαλ κφλν ζηα εηζνδήκαηα πνπ πξνέξρνληαλ απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο θαη ζπληάμεηο. 

Παξάιιεια θαηαξγείηαη θαη ε κείσζε θφξνπ ζε πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) απφ ην πνζφ ηεο 

δηαηξνθήο πνπ επηδηθάζηεθε θαη θαηαβαιιφηαλ απφ ηνλ έλαλ ζχδπγν ζηνλ άιιν, ηνπ νπνίνπ 

απνηεινχζε θνξνινγεηέν εηζφδεκα. 
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δηαθνζίσλ (200) επξψ πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηα εμαξηψκελα κέιε ηνπ 

θνξνινγνχκελνπ, κε ηνπιάρηζηνλ εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) αλαπεξία (άξζξα 15 

– 19). 

ύκθωλα κε ην άξζξν 21, πνπ αθνξά ηα θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, 

σο θέξδνο απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζεσξείηαη ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ απφ 

ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δαπαλψλ, 

ησλ απνζβέζεσλ θαη ησλ πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο. ηα έζνδα απφ ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο πεξηιακβάλνληαη θαη ηα έζνδα απφ ηελ πψιεζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ην πξντφλ ηεο εθθαζάξηζήο 

ηεο, φπσο απηά πξνθχπηνπλ ζηε δηάξθεηα ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο. Δηδηθά, γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αγξνηηθή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηα 

έζνδα απφ επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο πεξηιακβάλνληαη ηα έζνδα απφ ηελ 

παξαγσγή γεσξγηθψλ, θηελνηξνθηθψλ, δαζνθνκηθψλ, πινηνκηθψλ θαη αιηεπηηθψλ 

πξντφλησλ. Κάζε πξνζαχμεζε πεξηνπζίαο, πνπ πξνέξρεηαη απφ παξάλνκε ή 

αδηθαηνιφγεηε ή άγλσζηε πεγή ή αηηία, ζεσξείηαη θέξδνο απφ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Κψδηθα Φνξνινγηθήο 

Γηαδηθαζίαο
75

. 

Με ην άξζξν 22 νξίδεηαη ε εθπεζηκφηεηα φισλ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δαπαλψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο επηρείξεζεο, αληηζηνηρνχλ ζε πξαγκαηηθή 

ζπλαιιαγή θαη εγγξάθνληαη ζηα ηεξνχκελα βηβιία απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ ηεο 

επηρείξεζεο ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη, εθηφο απφ ηηο παξαθάησ 

νη νπνίεο νξίδνληαη ζην άξζξν 23. Με εθπηπηφκελεο επηρεηξεκαηηθέο δαπάλεο ηνπ 

άξζξνπ 23 ηνπ λφκνπ 4172/2013 είλαη νη εμήο: 

α) ηφθνη απφ δάλεηα πνπ ιακβάλεη ε επηρείξεζε απφ ηξίηνπο, εθηφο απφ ηα ηξαπεδηθά 

δάλεηα, δηαηξαπεδηθά δάλεηα, θαζψο θαη ηα νκνινγηαθά δάλεηα πνπ εθδίδνπλ 

αλψλπκεο εηαηξίεο θαηά ην κέηξν πνπ ππεξβαίλνπλ ηνπο ηφθνπο πνπ ζα πξνέθππηαλ 

εάλ ην επηηφθην ήηαλ ίζν κε ην επηηφθην ησλ δαλείσλ αιιειφρξεσλ ινγαξηαζκψλ 

πξνο κε ρξεκαηνπηζησηηθέο επηρεηξήζεηο, φπσο απηφ αλαθέξεηαη ζην ζηαηηζηηθφ 

δειηίν νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο γηα ηελ πιεζηέζηεξε 

ρξνληθή πεξίνδν πξηλ ηελ εκεξνκελία δαλεηζκνχ, 

                                                           
75

 ην ηέινο ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ ηνπ Άξζξνπ 21 ηνπ Κ.Φ.Δ. πξνζηίζεηαη λέν εδάθην βάζεη ηνπ 
Άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 4328/2015 σο εμήο: «Δηδηθά, γηα ηνπο αζθνχληεο αηνκηθή αγξνηηθή επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, νη αγξνηηθέο εληζρχζεηο θαη επηδνηήζεηο πνπ ρνξεγνχληαη ζηα πιαίζηα ηεο Κνηλήο 

Γεσξγηθήο Πνιηηηθήο, πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θέξδνπο απφ αγξνηηθή επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα κφλν θαηά ην κέξνο ησλ εληζρχζεσλ θαη επηδνηήζεσλ πνπ ππεξβαίλεη ηα δψδεθα 

ρηιηάδεο (12.000) επξψ, νη δε αγξνηηθέο απνδεκηψζεηο ζην ζχλνιφ ηνπο, δελ ζπλππνινγίδνληαη.» 
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β) θάζε είδνπο δαπάλε πνπ αθνξά ζε αγνξά αγαζψλ ή ιήςε ππεξεζηψλ αμίαο άλσ 

ησλ πεληαθνζίσλ (500) επξψ, εθφζνλ ε ηκεκαηηθή ή νιηθή εμφθιεζε δελ έγηλε κε ηε 

ρξήζε ηξαπεδηθνχ κέζνπ πιεξσκήο, 

γ) νη κε θαηαβιεζείζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, 

δ)  πξνβιέςεηο  εθηφο ησλ νξηδφκελσλ ζην άξζξν 26, 

ε) πξφζηηκα θαη πνηλέο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζαπμήζεσλ, 

ζη) ε παξνρή ή ιήςε ακνηβψλ ζε ρξήκα ή είδνο πνπ ζπληζηνχλ πνηληθφ αδίθεκα, 

δ) ν θφξνο εηζνδήκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ ηέινπο επηηεδεχκαηνο θαη ησλ 

έθηαθησλ εηζθνξψλ, πνπ επηβάιιεηαη γηα ηα θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Φ.Δ., θαζψο θαη ν Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 

(ΦΠΑ.) πνπ αλαινγεί ζε κε εθπηπηφκελεο δαπάλεο, εθφζνλ δελ είλαη εθπεζηένο σο 

ΦΠΑ. εηζξνψλ, 

ε) ην ηεθκαξηφ κίζζσκα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 39 ζε πεξίπησζε ηδηφρξεζεο 

θαηά ην κέηξν πνπ ππεξβαίλεη ην ηξία ηνηο εθαηφ (3%) επί ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο 

ηνπ αθηλήηνπ, 

ζ) νη δαπάλεο γηα ηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ελεκεξσηηθψλ εκεξίδσλ θαη 

ζπλαληήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε ζίηηζε θαη δηακνλή πειαηψλ ή εξγαδνκέλσλ ηεο, 

θαηά ην κέηξν πνπ ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ (300) επξψ αλά 

ζπκκεηέρνληα θαη θαηά ην κέηξν πνπ ε ζπλνιηθή εηήζηα δαπάλε ππεξβαίλεη ην κηζφ 

ηνηο εθαηφ (0,5%) επί ηνπ εηήζηνπ αθαζάξηζηνπ εηζνδήκαηνο ηεο επηρείξεζεο, 

η) νη δαπάλεο γηα ηε δηεμαγσγή ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ, ζίηηζεο θαη δηακνλήο 

θηινμελνχκελσλ πξνζψπσλ θαηά ην κέηξν πνπ ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ 

(300) επξψ αλά ζπκκεηέρνληα θαη θαηά ην κέηξν πνπ ε ζπλνιηθή εηήζηα δαπάλε 

ππεξβαίλεη ην κηζφ ηνηο εθαηφ (0,5%) επί ηνπ εηήζηνπ αθαζάξηζηνπ εηζνδήκαηνο ηεο 

επηρείξεζεο, 

ηα) νη δαπάλεο ςπραγσγίαο. Ζ δηάηαμε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ εθαξκφδεηαη 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηά ηνπο  έρεη σο θχξην αληηθείκελν 

ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ςπραγσγίαο θαη νη δαπάλεο απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη ζην 

πιαίζην ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο, 

ηβ)  πξνζσπηθέο θαηαλαισηηθέο δαπάλεο θαη 

ηγ) ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ πνπ θαηαβάιινληαη πξνο θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή 

λνκηθή νληφηεηα πνπ είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο ζε θξάηνο κε ζπλεξγάζηκν ή πνπ 

ππφθεηηαη ζε πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 65 ηνπ Κ.Φ.Δ., εθηφο αλ απνδείμεη φηη νη δαπάλεο απηέο αθνξνχλ πξαγκαηηθέο 
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θαη ζπλήζεηο ζπλαιιαγέο θαη δελ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε κεηαθνξά θεξδψλ ή 

εηζνδεκάησλ ή θεθαιαίσλ κε ζθνπφ ηε θνξναπνθπγή ή ηε θνξνδηαθπγή. Ζ δηάηαμε 

ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ απνθιείεη ηελ έθπησζε ησλ δαπαλψλ πνπ 

θαηαβάιινληαη πξνο θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα πνπ είλαη 

θνξνινγηθφο θάηνηθνο ζε θξάηνο - κέινο ηεο Δ.Δ. ή ηνπ Δ.Ο.Υ., εθφζνλ ππάξρεη ε 

λνκηθή βάζε γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη απηνχ ηνπ 

θξάηνπο - κέινπο. 

ην άξζξν 24 ηνπ ίδηνπ λόκνπ, θαζνξίδεηαη φηη ν δηθαηνχρνο δηελέξγεηαο 

απνζβέζεσλ είλαη ν ηδηνθηήηεο ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο κίζζσζεο. ην ίδην άξζξν πεξηγξάθνληαη θαη ηα θξηηήξηα πνπ 

πξέπεη λα πιεξνχληαη, γηα λα πθίζηαηαη ν φξνο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο κίζζσζεο.  

Δπίζεο, πεξηγξάθνληαη ηα πάγηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ δελ ππφθεηληαη ζε 

απφζβεζε θαη  πξνζδηνξίδνληαη νη εηήζηνη ζπληειεζηέο απφζβεζεο αλά θαηεγνξία 

παγίνπ ζηνηρείνπ.  

1. Καηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θεξδψλ απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, νη 

θνξνινγηθέο απνζβέζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ εθπίπηνπλ απφ: 

α) ηνλ θχξην ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο εθηφο ηεο πεξίπησζεο β΄, β) ηνλ κηζζσηή, ζε πεξίπησζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο κίζζσζεο. 

2. Δδαθηθέο εθηάζεηο, έξγα ηέρλεο, αληίθεο, θνζκήκαηα θαη άιια πάγηα ζηνηρεία 

ελεξγεηηθνχ επηρεηξήζεσλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζε θζνξά θαη αρξήζηεπζε ιφγσ 

παιαηφηεηαο, δελ ππφθεηληαη ζε θνξνινγηθή απφζβεζε. 

3. Κφζηνο θηήζεο ή θαηαζθεπήο, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θφζηνπο βειηίσζεο, 

αλαλέσζεο θαη αλαθαηαζθεπήο, απνθαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, απνζβέλνληαη 

ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

 

 

 

 



121 
 

 

Ο ζπληειεζηήο απφζβεζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ πίλαθα γηα ηα  άπια ζηνηρεία θαη 

δηθαηψκαηα ηζρχεη, εθφζνλ δελ πξνθχπηεη ζπκβαηηθά απφ ηελ αξρηθή ζπκθσλία 

δηαθνξεηηθή ησλ δέθα (10) εηψλ νηθνλνκηθή δηάξθεηα δσήο, νπφηε θαη ν ζπληειεζηήο 

δηακνξθψλεηαη σο ην πειίθν «1 δηά έηε δηάξθεηαο δσήο δηθαηψκαηνο». ε πεξίπησζε 

δηθαησκάησλ πνπ ζεκειηψζεθαλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο δηάηαμεο, 

γηα ηελ αλαπφζβεζηε αμία (ελαπνκείλαζα αμία) σο δηάξθεηα δηθαηψκαηνο ιακβάλεηαη 

ε ππνιεηπφκελε δηάξθεηα ηνπ δηθαηψκαηνο. 

4. Ο ππνινγηζκφο ησλ θνξνινγηθψλ απνζβέζεσλ είλαη ππνρξεσηηθφο, γίλεηαη ζε 

εηήζηα βάζε θαη δελ επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά απνζβελφκελσλ πνζψλ κεηαμχ 

νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ. 

5. Ζ θνξνινγηθή απφζβεζε ελφο πάγηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ αξρίδεη απφ ηνλ 

επφκελν κήλα, εληφο ηνπ νπνίνπ ρξεζηκνπνηείηαη ή ηίζεηαη ζε ππεξεζία απφ ηνλ 

θνξνινγνχκελν θαη’ αλαινγία κε ηνπο ζπληειεζηέο ηεο παξαγξάθνπ 4. 

6. Σν πνζφ ηεο θνξνινγηθήο απφζβεζεο δελ δχλαηαη λα ππεξβεί ην θφζηνο θηήζεο ή 

θαηαζθεπήο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφζηνπο βειηίσζεο, αλαλέσζεο θαη 

Καηεγνξία ελεξγεηηθνύ επηρείξεζεο πληειεζηήο θνξνινγηθήο 

απόζβεζεο (%) αλά 

θνξνινγηθό έηνο 

Κηίξηα, θαηαζθεπέο, εγθαηαζηάζεηο, βηνκεραληθέο θαη εηδηθέο 

εγθαηαζηάζεηο, απνζήθεο θαη ζηαζκνί, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

παξαξηεκάησλ ηνπο (θαη εηδηθψλ νρεκάησλ 

θνξηνεθθφξησζεο) 

4 

Δδαθηθέο εθηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εμφξπμε θαη 

ιαηνκεία, εθηφο αλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο ππνζηεξηθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο εμφξπμεο 

5 

Μεραλήκαηα, εμνπιηζκφο εθηφο Ζ/Τ θαη ινγηζκηθνχ 10 

Μέζα κεηαθνξάο αηφκσλ 16 

Μέζα κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ (εζσηεξηθέο εκπνξεπκαηηθέο 

κεηαθνξέο) 

12 

Άπια ζηνηρεία θαη δηθαηψκαηα θαη έμνδα πνιπεηνχο 

απφζβεζεο 

10 

Δμνπιηζκφο Ζ/Τ, θχξηνο θαη πεξηθεξεηαθφο θαη ινγηζκηθφ 20 

Λνηπά πάγηα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο 10 
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αλαθαηαζθεπήο, θαζψο θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Δάλ ε απνζβέζηκε 

αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ηεο επηρείξεζεο είλαη κηθξφηεξε απφ ρίιηα 

πεληαθφζηα (1.500) επξψ, ην ελ ιφγσ ζηνηρείν κπνξεί λα απνζβεζηεί εμ νινθιήξνπ 

κέζα ζην θνξνινγηθφ έηνο πνπ απνθηήζεθε ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Με απφθαζε 

ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη ην πνζφ πνπ νξίδεηαη ζην 

πξνεγνχκελν εδάθην κία θνξά αλά πέληε έηε, κε βάζε ηα θαηάιιεια ζηνηρεία πνπ 

δεκνζηεχνληαη απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛ.ΣΑΣ.). 

7. Οη λέεο επηρεηξήζεηο δχλαληαη λα αλαβάινπλ ηελ θνξνινγηθή απφζβεζε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο θαηά ηα πξψηα ηξία (3) θνξνινγηθά έηε. 

8. Ο ππνινγηζκφο ηεο ηηκήο θηήζεο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 41 θαη 42 γίλεηαη κε βάζε 

ηηο θνξνινγηθέο απνζβέζεηο. 

ύκθωλα κε  ην άξζξν 25 ηνπ Ν. 4172/2013, παξέρεηαη ζηηο επηρεηξήζεηο ε 

δπλαηφηεηα επηινγήο ηεο κεζφδνπ απνηίκεζεο ησλ απνζεκάησλ θαη 

εκηθαηεξγαζκέλσλ πξντφλησλ, ρσξίο ηε δπλαηφηεηα αιιαγήο ηεο γηα ηα επφκελα 

ηέζζεξα (4) έηε κεηά ην θνξνινγηθφ έηνο θαηά ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε 

θνξά ε εθαξκνζζείζα κέζνδνο. 

Βάζεη ηνπ άξζξνπ 26, νξίδεηαη φηη γηα πνζά απαηηήζεσλ κέρξη ρίιηα (1.000) επξψ 

πνπ δελ έρνπλ εηζπξαρζεί γηα δηάζηεκα άλσ ησλ δψδεθα (12) κελψλ, ν 

θνξνινγνχκελνο δχλαηαη λα ζρεκαηίζεη πξφβιεςε γηα ην εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) 

ηεο απαίηεζεο, ελψ γηα  ηα πνζά άλσ ησλ ρηιίσλ (1.000) επξψ πξνβιέπεηαη ν 

θιηκαθσηφο ζρεκαηηζκφο πξνβιέςεσλ ζε πνζνζηφ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%), 

εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%) θαη εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) γηα αλείζπξαθηεο 

επηζθαιείο  απαηηήζεηο γηα δηάζηεκα άλσ ησλ δψδεθα (12) κελψλ, άλσ ησλ 

δεθανθηψ (18) κελψλ θαη άλσ ησλ είθνζη ηεζζάξσλ (24) κελψλ αληίζηνηρα. 

Δπίζεο, πξνβιέπνληαη νη πεξηπηψζεηο αλάθηεζεο ηεο πξφβιεςεο κε ηε κεηαθνξά ηεο 

ζηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο  θαη νξίδνληαη ζσξεπηηθά νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε 

δηαγξαθή ηεο απαίηεζεο θαζψο θαη  ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ πνζνχ ηεο πξφβιεςεο 

επηζθαιψλ απαηηήζεσλ. 

Με βάζε ην άξζξν 27, εάλ κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θεξδψλ ην 

απνηέιεζκα είλαη δεκία εληφο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο, ε δεκηά απηή κεηαθέξεηαη γηα 

λα ζπκςεθηζζεί κε ηα επηρεηξεκαηηθά θέξδε δηαδνρηθά ζηα επφκελα πέληε (5) 

θνξνινγηθά έηε. Ζ δεκηά ηνπ πξνγελέζηεξνπ έηνπο ζπκςεθίδεηαη θαηά 

πξνηεξαηφηεηα έλαληη ηεο δεκίαο κεηαγελέζηεξνπ έηνπο. 



123 
 

Δπίζεο, θαζηεξψλεηαη ν θαλφλαο ηεο απαγφξεπζεο ζπκςεθηζκνχ ηνπ αξλεηηθνχ 

ζηνηρείνπ εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη ζηελ αιινδαπή, κε επηρεηξεκαηηθά θέξδε πνπ 

πξνθχπηνπλ ζηελ εκεδαπή, κε εμαίξεζε ηηο δεκηέο απφ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα κέζσ κφληκεο εγθαηάζηαζεο πνπ πξνθχπηνπλ ζε άιιε ρψξα 

Δ.Δ./Δ.Ο.Υ., κε ηελ νπνία ε Διιάδα έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε απνθπγήο δηπιήο 

θνξνινγίαο, βάζεη ηεο νπνίαο ηα θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα δελ 

απαιιάζζνληαη. 

ε πεξίπησζε πνπ κεηαβιεζεί ε ηδηνθηεζία ηεο εηαηξίαο ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 33% 

ηεο αμίαο ή ηνπ αξηζκνχ ηνπο, παχνπλ λα έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο πεξί 

κεηαθνξάο δεκίαο πνπ είρε ε επηρείξεζε απηή θαηά ην ελ ιφγσ θνξνινγηθφ έηνο θαη 

ηα πξνεγνχκελα πέληε (5) έηε, εθηφο αλ ν θνξνινγνχκελνο απνδείμεη φηη ε κεηαβνιή 

ηεο ηδηνθηεζίαο έγηλε απνθιεηζηηθά γηα εκπνξηθνχο ή επηρεηξεκαηηθνχο ιφγνπο θαη 

φρη κε ζθνπφ ηε θνξναπνθπγή ή θνξνδηαθπγή. 

ύκθωλα κε ην άξζξν 28 ηνπ Ν. 4172/13, ην εηζφδεκα ησλ θπζηθψλ, ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ πνπ αζθνχλ ή πξνθχπηεη φηη αζθνχλ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, κπνξεί λα πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε θάζε δηαζέζηκν 

ζηνηρείν ή κε έκκεζεο κεζφδνπο ειέγρνπ θαηά ηηο εηδηθφηεξεο πξνβιέςεηο ηνπ Κψδηθα 

Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) φηαλ ηα ινγηζηηθά αξρεία δελ ηεξνχληαη ή νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ 

ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνλ λφκν γηα ηα ινγηζηηθά πξφηππα, ή 

β) φηαλ ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία ή ηα ινηπά πξνβιεπφκελα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 

δελ ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο ή 

γ) φηαλ ηα ινγηζηηθά αξρεία ή θνξνινγηθά ζηνηρεία δελ πξνζθνκίδνληαη ζηε 

Φνξνινγηθή Γηνίθεζε κεηά απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε. 

Με βάζε ην άξζξν 29, ηα θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θνξνινγνχληαλ 

κε ηελ θιίκαθα ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4110/2013, ε νπνία είρε σο εμήο: 

 

 

Κιηκάθην 

εηζνδήκαηνο 

(€) 

Φνξνινγηθόο 

ζπληειεζηήο 

% 

Φόξνο 

θιηκαθίνπ        

(€) 

ύλνιν 

εηζνδήκαηνο 

(€) 

ύλνιν θόξνπ 

(€) 

50.000 26 13.000 50.000 13.000 

Τπεξβάιινλ 33    
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Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα κε πξψηε δήισζε έλαξμεο επηηεδεχκαηνο απφ 1εο 

Ηαλνπαξίνπ 2013 θαη γηα ηα ηξία (3) πξψηα έηε άζθεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο ν 

θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ηνπ πξψηνπ θιηκαθίνπ ηεο θιίκαθαο ηεο παξαγξάθνπ 1 

κεηψλεηαη θαηά πελήληα ηνηο εθαηφ (50%), εθφζνλ ην εηήζην αθαζάξηζην εηζφδεκά 

ηνπο απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα δελ ππεξβαίλεη ηηο δέθα ρηιηάδεο (10.000) 

επξψ. 

Σα θέξδε απφ αηνκηθή αγξνηηθή επηρείξεζε θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή δεθαηξία 

ηνηο εθαηφ (13%). 

Σν εηζφδεκα απφ πξνζαχμεζε πεξηνπζίαο ηνπ άξζξνπ 21
76

 θνξνινγείηαη κε 

ζπληειεζηή ηξηάληα ηξία ηνηο εθαηφ (33%). 

Βάζεη ηνπ άξζξνπ 30, ζεζπίδεηαη ελαιιαθηηθή ειάρηζηε θνξνινγία φηαλ ην 

ηεθκαξηφ εηζφδεκα ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ είλαη πςειφηεξν απφ ην ζπλνιηθφ 

εηζφδεκά ηνπ θαη πξνζδηνξίδεηαη ε έλλνηα ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο πνπ απνθηά ν 

θνξνινγνχκελνο. Δμαηξείηαη απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηξφπνπ 

ππνινγηζκνχ ηεο ειάρηζηεο θνξνινγίαο, θάζε θπζηθφ πξφζσπν πνπ εξγάδεηαη ζε 

πξεζβεία, δηπισκαηηθή απνζηνιή, πξνμελείν ή απνζηνιή αιινδαπνχ θξάηνπο γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε θξαηηθψλ ππνζέζεσλ πνπ είλαη πνιίηεο ηνπ ελ ιφγσ θξάηνπο θαη 

θάηνρνο δηπισκαηηθνχ δηαβαηεξίνπ, θαζψο θαη γηα θάζε θπζηθφ πξφζσπν πνπ 

εξγάδεηαη ζε ζεζκηθφ φξγαλν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ πνπ 

έρεη εγθαηαζηαζεί βάζεη δηεζλνχο ζπλζήθεο ηελ νπνία εθαξκφδεη ε Διιάδα. 

ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31, πξνζδηνξίδεηαη ην ηεθκαξηφ εηζφδεκα κε 

βάζε ηηο εηήζηεο αληηθεηκεληθέο δαπάλεο θαη πξνβιέπεηαη φηη κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί 

απφ ηνλ θνξνινγνχκελν ην εηήζην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο, 

εθφζνλ απνδεηθλχεηαη κε βάζε πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ή ζηνηρεία απφ ηνλ ππφρξεν. 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηεθκαξηνχ εηζνδήκαηνο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ θαη ησλ 

εμαξηψκελσλ κειψλ ηνπ ιακβάλνληαη ππφςε νη εηήζηεο αληηθεηκεληθέο δαπάλεο, 

φπσο είραλ νξηζηεί ζην άξζξν 3 ηνπ Ν. 3842/2010, κε ηξνπνπνίεζε απφ ην άξζξν 28 

ηνπ Ν. 3986/2011.  

ην άξζξν 32 νξίδνληαη νη δαπάλεο απφθηεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Χο εηήζηα 

δαπάλε ηνπ θνξνινγνπκέλνπ θαη ησλ εμαξηψκελσλ κειψλ ηνπ ινγίδνληαη θαη ηα 

ρξεκαηηθά πνζά πνπ πξαγκαηηθά θαηαβάιινληαη γηα: 
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 Κάζε πξνζαχμεζε πεξηνπζίαο πνπ πξνέξρεηαη απφ παξάλνκε ή αδηθαηνιφγεηε ή άγλσζηε πεγή ή 
αηηία ζεσξείηαη θέξδνο απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηνλ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο. 
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α) Αγνξά ή ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε απηνθηλήησλ, δίηξνρσλ ή ηξίηξνρσλ 

απηνθηλνχκελσλ νρεκάησλ, πινίσλ αλαςπρήο θαη ινηπψλ ζθαθψλ αλαςπρήο, 

αεξνζθαθψλ θαη θηλεηψλ πξαγκάησλ κεγάιεο αμίαο. Χο θηλεηά πξάγκαηα κεγάιεο 

αμίαο λννχληαη εθείλα πνπ ε αμία ηνπο ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ δέθα ρηιηάδσλ 

(10.000) επξψ. Αλ ε αμία θάζε πξάγκαηνο είλαη κηθξφηεξε ηνπ πνζνχ απηνχ, ηα 

αγνξαζζέληα φκσο πξάγκαηα απνηεινχλ θαηά ηηο ζπλαιιαθηηθέο αληηιήςεηο εληαίν 

ζχλνιν, ηφηε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ιακβάλεηαη ππφςε ε αμία φισλ απηψλ 

ησλ πξαγκάησλ, εθφζνλ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ δέθα ρηιηάδσλ (10.000) επξψ. 

β) Αγνξά επηρεηξήζεσλ ή ζχζηαζε ή αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ αηνκηθψο ή κε ηε κνξθή νκφξξπζκεο ή εηεξφξξπζκεο ή αλψλπκεο 

εηαηξίαο ή πεξηνξηζκέλεο επζχλεο εηαηξίαο ή ηδησηηθήο θεθαιαηνπρηθήο εηαηξίαο ή 

θνηλσλίαο ή θνηλνπξαμίαο ή αζηηθήο εηαηξίαο ή αγνξά εηαηξηθψλ κεξίδσλ θαη 

ρξενγξάθσλ γεληθψο. 

γ) Αγνξά ή ρξνλνκεξηζηηθή ή ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε αθηλήησλ ή αλέγεξζε 

νηθνδνκψλ ή θαηαζθεπή δεμακελήο θνιχκβεζεο. 

δ) Υνξήγεζε δαλείσλ πξνο νπνηνλδήπνηε. 

ε) Ζ εηήζηα δαπάλε γηα δσξεέο, γνληθέο παξνρέο ή ρνξεγίεο ρξεκαηηθψλ πνζψλ, 

εθφζνλ απηά ππεξβαίλνπλ εηεζίσο ηα ηξηαθφζηα (300) επξψ, εθηφο απφ ηηο δσξεέο 

πξνο ην Γεκφζην, ηνπο δήκνπο θαη ηηο θνηλφηεηεο ηνπ θξάηνπο, ηα αλψηαηα 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, ηα θξαηηθά θαη δεκνηηθά λνζειεπηηθά ηδξχκαηα θαη ηα 

λνζνθνκεία, πνπ απνηεινχλ λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη επηρνξεγνχληαη 

απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, θαζψο θαη ηα πξνλνηαθά ηδξχκαηα ηνπ επξχηεξνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα (θξαηηθά λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ) σο θαη ηα πξνλνηαθά 

ηδξχκαηα ηδησηηθνχ δηθαίνπ ησλ νπνίσλ νη ελ γέλεη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο θαιχπηνληαη 

ηνπιάρηζηνλ θαηά εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%) κε επηρνξεγήζεηο απφ ηνλ Κξαηηθφ 

Πξνυπνινγηζκφ. 

ζη) Απφζβεζε δαλείσλ ή πηζηψζεσλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο. ην πνζφ ηεο δαπάλεο 

απηήο πεξηιακβάλεηαη θαη ην πνζφ ησλ νηθείσλ ηφθσλ, ζηνπο νπνίνπο 

πεξηιακβάλνληαη θαη νη ηπρφλ ηφθνη ππεξεκεξίαο. 

Γελ εθαξκόδεηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 33 ε εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε θαη ε δαπάλε 

απφθηεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

α) Πξνθεηκέλνπ γηα αληηθεηκεληθή δαπάλε, ε νπνία πξνθχπηεη βάζεη επηβαηηθνχ 

απηνθηλήηνπ ηδησηηθήο ρξήζεο αλαπήξνπ, ην νπνίν απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε 

θπθινθνξίαο. 
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β) Πξνθεηκέλνπ γηα αιινδαπφ πξνζσπηθφ πνπ δελ δηακέλεη κφληκα ζηελ Διιάδα ή 

εκεδαπφ πξνζσπηθφ πνπ δηακέλεη κφληκα ζην εμσηεξηθφ θαη απαζρνιείηαη 

απνθιεηζηηθά ζε επηρεηξήζεηο πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Α.Ν.89/1967 (Α' 

132), ηνπ Α.Ν.378/1968 (Α' 82) θαη ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν.27/1975 (Α' 77), γηα ην 

πνζφ ηεο εηήζηαο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο, ε νπνία πξνθχπηεη βάζεη ηνπ επηβαηηθνχ 

απηνθηλήηνπ ηδησηηθήο ρξήζεο ή ηεο θαηνηθίαο. 

γ) Πξνθεηκέλνπ γηα επηρεηξήζεηο κεηαπψιεζεο απηνθηλήησλ πνπ έρνπλ ππαρζεί ζην 

εηδηθφ θαζεζηψο θνξνινγίαο ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Ν.2859/2000, γηα ηελ αληηθεηκεληθή 

δαπάλε πνπ πξνθχπηεη βάζεη ησλ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ πνπ έρνπλ αγνξαζζεί γηα 

κεηαπψιεζε κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Ν.2859/2000, εθφζνλ ε άδεηα 

θαη νη πηλαθίδεο θπθινθνξίαο ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ απηνθηλήηνπ νρήκαηνο έρνπλ 

παξακείλεη ζηε Γ.Ο.Τ., ζηελ νπνία έγηλε ε κεηαβίβαζε ηνπ απηνθηλήηνπ πξνο ηελ 

επηρείξεζε κεηαπψιεζεο κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία κεηαπψιεζεο απφ απηή ζε ηξίην 

θαη ην απηνθίλεην θαηά ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα δελ θπθινθφξεζε παξάλνκα.  

δ) Πξνθεηκέλνπ γηα αληηθεηκεληθή δαπάλε πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ζθάθε αλαςπρήο 

ηδησηηθήο ρξήζεο, θπξηφηεηαο ή θαηνρήο κνλίκσλ θαηνίθσλ εμσηεξηθνχ. 

ε) Πξνθεηκέλνπ γηα αγνξά πάγηνπ εμνπιηζκνχ επαγγεικαηηθήο ρξήζεο απφ πξφζσπα 

πνπ αζθνχλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

ζη) Πξνθεηκέλνπ γηα αγνξά επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο, εηδηθά 

δηαζθεπαζκέλσλ γηα πξφζσπα πνπ παξνπζηάδνπλ θηλεηηθέο αλαπεξίεο πνπ 

ππεξβαίλνπλ ζε πνζνζηφ ην εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%). Χο επηβαηηθά απηνθίλεηα 

ηδησηηθήο ρξήζεο εηδηθά δηαζθεπαζκέλα γηα θηλεηηθά αλαπήξνπο ζεσξνχληαη εθείλα 

πνπ δηαζθεπάζηεθαλ χζηεξα απφ άδεηα ηεο αξκφδηαο αξρήο γηα λα νδεγνχληαη απφ 

πξφζσπα πνπ παξνπζηάδνπλ θηλεηηθή αλαπεξία κε πνζνζηφ πάλσ απφ εμήληα επηά 

ηνηο εθαηφ (67%) ή γηα λα κεηαθέξνπλ απηά ηα πξφζσπα καδί κε ηα αληηθείκελα πνπ 

είλαη απαξαίηεηα γηα ηε κεηαθίλεζή ηνπο. 

δ) Οη εηήζηεο αληηθεηκεληθέο δαπάλεο πνπ ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 31 

πξνθεηκέλνπ γηα ζπληαμηνχρνπο, νη νπνίνη έρνπλ ππεξβεί ην 65ν έηνο ηεο ειηθίαο 

ηνπο, εθαξκφδνληαη κεησκέλεο θαηά πνζνζηφ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ησλ φζσλ 

πξνθχπηνπλ ζχκθσλα κε ηηο πξνεγνχκελεο δηαηάμεηο. 
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ε) Πξνθεηκέλνπ γηα θπζηθφ πξφζσπν πνπ έρεη ηε θνξνινγηθή θαηνηθία ηνπ ζηελ 

αιινδαπή, εθφζνλ δελ απνθηά εηζφδεκα ζηελ Διιάδα.
77

 

ύκθωλα  κε ην άξζξν 34, πξνβιέπεηαη φηη ε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη κεηαμχ ηνπ 

ηεθκαξηνχ θαη ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο πξνζηίζεηαη ζηελ θαηεγνξία απφ ηελ 

νπνία δειψλνληαη ηα κεγαιχηεξα εηζνδήκαηα θαη  θνξνινγείηαη ζχκθσλα κε ηνπο 

θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο ηεο  θαηεγνξίαο απηήο. 

Δπίζεο νξίδεηαη φηη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θεξδψλ απφ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε δεκία ηνπ ίδηνπ 

θνξνινγηθνχ έηνπο ή θαη ησλ πξνεγνχκελσλ δελ εθπίπηεη θαη δελ κεηαθέξεηαη γηα 

ζπκςεθηζκφ ζηα επφκελα θνξνινγηθά έηε. 

Βάζεη ηνπ άξζξνπ 35, νξίδεηαη ε γεληθή έλλνηα ηνπ εηζνδήκαηνο απφ θεθάιαην, ε 

νπνία πεξηιακβάλεη ηα κεξίζκαηα, ηνπο ηφθνπο, ηα δηθαηψκαηα, θαζψο θαη ην 

εηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία. 

ην άξζξν 36, νξίδεηαη ε έλλνηα ησλ κεξηζκάησλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ην εηζφδεκα 

πνπ πξνθχπηεη απφ κεηνρέο, ηδξπηηθνχο ηίηινπο ή άιια δηθαηψκαηα ζπκκεηνρήο ζε 

θέξδε ηα νπνία δελ απνηεινχλ απαηηήζεηο απφ νθεηιέο (ρξέε), θαζψο θαη ην εηζφδεκα 

απφ άιια εηαηξηθά δηθαηψκαηα ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα κεξίδηα, νη κεξίδεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνκεξηζκάησλ θαη καζεκαηηθψλ απνζεκαηηθψλ, νη 

ζπκκεηνρέο ζε θέξδε πξνζσπηθψλ επηρεηξήζεσλ, νη δηαλνκέο ησλ θεξδψλ απφ θάζε 

είδνπο λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα, θαζψο θαη θάζε άιιν ζπλαθέο 

δηαλεκφκελν πνζφ. Δπίζεο, κε ηελ παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ ζηα δηαλεκφκελα 

κεξίζκαηα εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε κφλν φκσο γηα ηα θπζηθά πξφζσπα. 

Οξίδεηαη ζην άξζξν 37 γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο ε έλλνηα ησλ ηφθσλ, ε νπνία 

θαηαιακβάλεη ηηο απαηηήζεηο θάζε είδνπο κε ή ρσξίο αζθάιεηα, είηε παξέρνπλ 

δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε ηνπ νθεηιέηε είηε φρη. 

Οη ηφθνη πνπ πξνθχπηνπλ απφ νκφινγα πνπ εθδίδνληαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηαζεξφηεηαο (Δ.Σ.Υ..) θαη’ εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο 

ζπκκεηνρήο ζηελ αλαδηάηαμε ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο, έρνπλ ηελ ίδηα θνξνινγηθή 

αληηκεηψπηζε κε ηνπο ηφθνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ νκφινγα πνπ εθδίδεη ην Διιεληθφ 

Γεκφζην ζηελ Διιάδα θαη πξνβιέπεηαη ε απαιιαγή ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο απφ 
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 Αληηθαζίζηαηαη από ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 4330/2015 σο εμήο: «ε) Πξνθεηκέλνπ γηα αληηθεηκεληθέο 

δαπάλεο θαη ππεξεζίεο ηνπ άξζξνπ 31 θπζηθνχ πξνζψπνπ πνπ έρεη ηε θνξνινγηθή θαηνηθία ηνπ ζηελ 

αιινδαπή. Πξνθεηκέλνπ γηα δαπάλεο απφθηεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ άξζξνπ 32 θπζηθνχ 

πξνζψπνπ πνπ έρεη ηε θνξνινγηθή θαηνηθία ηνπ ζηελ αιινδαπή εθφζνλ δελ απνθηά εηζφδεκα ζηελ 

Διιάδα.» 
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ηφθνπο νκνινγηαθψλ δαλείσλ θαη εληφθσλ γξακκαηίνπ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πνπ 

απνθηνχλ θπζηθά πξφζσπα. Σέινο, νξίδεηαη φηη κε ηελ παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ 

ζηνπο ηφθνπο, εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε κφλν γηα ηα θπζηθά πξφζσπα. 

ύκθωλα κε ην άξζξν 38, νξίδεηαη  ε έλλνηα ησλ δηθαησκάησλ, ελψ επίζεο νξίδεηαη 

φηη κε ηελ παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ ζηα δηθαηψκαηα εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή 

κεηαρείξηζε κφλν γηα ηα θπζηθά πξφζσπα. 

Με βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39, νξίδεηαη ν φξνο «εηζφδεκα απφ αθίλεηε 

πεξηνπζία» θαη ζεκαίλεη ην εηζφδεκα ζε ρξήκα ή ζε είδνο, πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

εθκίζζσζε ή ηελ ηδηνρξεζηκνπνίεζε ή ηε δσξεάλ παξαρψξεζε ρξήζεο γεο θαη 

αθηλήησλ. Δπίζεο, νξίδεηαη ην εηζφδεκα απφ ηδηνρξεζηκνπνίεζε ή δσξεάλ 

παξαρψξεζε σο ην ηξία ηνηο εθαηφ (3%) ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ. 

Πξνβιέπεηαη ε απαιιαγή απφ ηνλ θφξν ηνπ ηεθκαξηνχ εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη 

ζηελ πεξίπησζε ηεο δσξεάλ παξαρψξεζεο θαηνηθίαο κέρξη 200 ηκ πξνο αληφληεο ή 

θαηηφληεο. Σέινο θαζνξίδνληαη νη δαπάλεο πνπ εθπίπηνπλ απφ ην εηζφδεκα απφ ηελ 

αθίλεηε πεξηνπζία.
78

 

Δπηπξνζζέησο, νη αθφινπζεο δαπάλεο εθπίπηνπλ κε ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

1) Αλ ν εθκηζζσηήο ή ν παξαρσξψλ είλαη θπζηθφ πξφζσπν εθπίπηεη πνζνζηφ πέληε 

ηνηο εθαηφ (5%) γηα δαπάλεο επηζθεπήο, ζπληήξεζεο, αλαθαίληζεο ή άιιεο πάγηεο θαη 

ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηνπ αθηλήηνπ. 

2) Αλ ν εθκηζζσηήο ή ν παξαρσξψλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ηα 

θάζε είδνπο ηδξχκαηα, νη θάζε είδνπο δαπάλεο εθπίπηνπλ ζε πνζνζηφ εβδνκήληα 

πέληε ηνηο εθαηφ (75%). Δηδηθά γηα ην Άγην Όξνο ην πνζνζηφ ηεο έθπησζεο γηα ηηο 

δαπάλεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%). 

3) Αλ ν εθκηζζσηήο ή ν παξαρσξψλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, εθπίπηνπλ ζε πνζνζηφ εβδνκήληα πέληε ηνηο εθαηφ (75%) 

νη δαπάλεο επηζθεπήο, ζπληήξεζεο, αλαθαίληζεο θαζψο θαη νη πάγηεο θαη ιεηηνπξγηθέο 

δαπάλεο. 

4) Σν κίζζσκα πνπ θαηαβάιιεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο ππεθκίζζσζεο. 
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 ην ηέινο ηνπ Άξζξνπ 39 ηνπ Ν. 4172/2013 πξνζηίζεηαη λέν εδάθην βάζεη ηνπ Άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 

4330/2015 ωο εμήο: 
«Δηδηθά γηα ηνπο αζθνχληεο αηνκηθή αγξνηηθή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα δελ ππνινγίδεηαη 

ηεθκαξηφ εηζφδεκα απφ ηδηνρξεζηκνπνίεζε ή δσξεάλ παξαρψξεζε πξνο αληφληεο, θαηηφληεο θαη 

ζπδχγνπο, αγξνηηθψλ εθηάζεσλ ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ιηβάδηα, θαιιηεξγήζηκεο γαίεο, 

βνζθήζηκεο γαίεο, θαη θάζε είδνπο θαηαζθεπέο ή εγθαηαζηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ άζθεζε 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο.» 
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5) Οη δαπάλεο αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ θαη έξγσλ απνμήξαλζεο ειψλ ζε πνζνζηφ 

δέθα ηνηο εθαηφ (10%). 

6) Σν πνζφ ηεο απνδεκίσζεο πνπ θαηαβάιιεη, βάζεη λφκνπ, ν εθκηζζσηήο ζην 

κηζζσηή γηα ηε ιχζε ηεο κηζζσηηθήο ζρέζεο ηνπ αθηλήηνπ. 

Βάζεη ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ  άξζξνπ 40,  νξίδεηαη ν ζπληειεζηήο θνξνιφγεζεο γηα ηα 

κεξίζκαηα ζην 10%, ηνπο ηφθνπο ζην 15%, ηα δηθαηψκαηα ζην 20%, ελψ ην εηζφδεκα 

απφ αθίλεηε πεξηνπζία θνξνινγνχληαλ κε ζπληειεζηή 11% γηα πνζά έσο 12.000 

επξψ θαη κε 33% γηα πνζά άλσ ησλ 12.000 επξψ
79

. 

ύκθωλα κε ην  άξζξν 41, ξπζκίδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ην εηζφδεκα απφ 

ππεξαμία
80

 θαη  πξνβιέπεηαη ζπληειεζηήο απνκείσζεο ηεο ππεξαμίαο απηήο. Οξίδεηαη 

ε έλλνηα ηνπ φξνπ κεηαβίβαζε, ελψ απαξηζκνχληαη  νη πεξηπηψζεηο πνπ δελ 

εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηεο κεηαβίβαζεο θαη πξνζδηνξίδεηαη ν ρξφλνο γέλλεζεο ηεο 

θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο. Δπίζεο, θαζνξίδεηαη ε αμία ηεο ςηιήο θπξηφηεηαο, ηεο 

επηθαξπίαο, ηεο ρξεζηθηεζίαο, ηεο πξνζσπηθήο δνπιείαο ή άιιεο δνπιείαο επί ηνπ 

αθηλήηνπ θαη πξνβιέπεηαη απαιιαγή απφ ηνλ θφξν ηεο ππεξαμίαο γηα ην πνζφ ηεο 

ππεξαμίαο, ην νπνίν κεηά ηελ απνκείσζή ηνπ, δελ ππεξβαίλεη ηηο είθνζη πέληε 

ρηιηάδεο (25.000) επξψ εθφζνλ ν θνξνινγνχκελνο δηαθξάηεζε ην αθίλεην γηα πέληε 

(5) ηνπιάρηζηνλ έηε θαη δελ πξαγκαηνπνίεζε άιιε κεηαβίβαζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

εληφο ηεο πεξηφδνπ δηαθξάηεζεο. Δπηπξνζζέησο, ην εηζφδεκα απφ ππεξαμία 

κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ βάζεη ηνπ άξζξνπ 43, θνξνινγείηαη κε ζπληειεζηή 

δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%).  

Φφξνο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ ζύκθωλα κε ην 

άξζξν 44, είλαη ν θφξνο πνπ επηβάιιεηαη εηεζίσο ζηα θέξδε πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηα 

λνκηθά πξφζσπα θαη νη λνκηθέο νληφηεηεο, ελψ βάζεη ηνπ άξζξνπ 45 ππνθείκελα ηνπ 

θφξνπ είλαη: 

 νη θεθαιαηνπρηθέο εηαηξίεο πνπ ζπζηήζεθαλ ζηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή, 

 νη πξνζσπηθέο εηαηξίεο πνπ ζπζηήζεθαλ ζηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή, 

 ηα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

πνπ ζπζηήζεθαλ ζηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή θαη ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη 

θαη ηα θάζε είδνπο ζσκαηεία θαη ηδξχκαηα, κε εμαίξεζε κφλν ηα θάζε είδνπο 
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 O ζπκπιεξσκαηηθφο θφξνο 1,5% θαη 3%  ζην αθαζάξηζην εηζφδεκα απφ εθκίζζσζε θαη απφ 
ηδηφρξεζε αθηλήησλ φπσο ίζρπζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Δ.- Ν. 2238/94 (άξζξα 9, παξ.5, Άξζξν 10, 

παξάγξαθνο 2, 109, παξάγξαθνο 3) θαηαξγείηαη απφ 1-1-2014. 
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 Χο ππεξαμία λνείηαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο θηήζεο πνπ θαηέβαιε ν θνξνινγνχκελνο θαη ηεο 
ηηκήο πψιεζεο πνπ θαηαβάιιεηαη ζε απηφλ θαη ιακβάλεηαη απνπιεζσξηζκέλε. 
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έζνδα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ επηδίσμε ηεο εθπιήξσζεο ηνπ ζθνπνχ 

ηνπο, ηα νπνία δελ απνηεινχλ αληηθείκελν θφξνπ, 

 ζπλεηαηξηζκνί θαη ελψζεηο απηψλ, 

 θνηλσλίεο αζηηθνχ δηθαίνπ, αζηηθέο θεξδνζθνπηθέο ή κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξίεο, 

ζπκκεηνρηθέο ή αθαλείο εθφζνλ αζθνχλ επηρείξεζε ή επάγγεικα, 

 θνηλνπξαμίεο, νη λνκηθέο νληφηεηεο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 2
81

 ηνπ Κ.Φ.Δ. θαη 

δελ πεξηιακβάλνληαη ζε κηα απφ ηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο. 

Παξάιιεια, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 46, απαιιάζζνληαη απφ ηνλ θφξν 

εηζνδήκαηνο: 

 νη θνξείο γεληθήο θπβέξλεζεο, κε εμαίξεζε ην εηζφδεκα πνπ απνθηνχλ απφ 

θεθάιαην θαη ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ, 

 ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 

 νη εηαηξίεο επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ θαη νη νξγαληζκνί ζπιινγηθψλ 

επελδχζεσλ ζε θηλεηέο αμίεο (ΟΔΚΑ), 

 νη δηεζλείο νξγαληζκνί, ππφ ηνλ φξν φηη ε απαιιαγή απφ ηνλ θφξν πξνβιέπεηαη 

βάζεη δηεζλνχο ζπκβάζεσο πνπ έρεη θπξσζεί ζηελ εκεδαπή ή ηειεί ππφ ηνλ φξν 

ηεο ακνηβαηφηεηαο, 

 ην Σακείν Αμηνπνίεζεο Ηδησηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ Α. Δ. ζχκθσλα κε ηε 

λνκνζεζία πνπ ην δηέπεη. 

Όια ηα έζνδα, πνπ απνθηνχλ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη νη λνκηθέο νληφηεηεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 45, ζεσξνχληαη έζνδα απφ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα βάζεη ηνπ άξζξνπ 47. 

Σα ελδννκηιηθά κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηεη έλα λνκηθφ πξφζσπν ή πνπ είλαη 

θνξνινγηθφο θάηνηθνο Διιάδαο απαιιάζζνληαη απφ ηνλ θφξν ζύκθωλα κε ην άξζξν 

48, εθφζνλ: 

α) ν ιήπηεο θνξνινγνχκελνο θαηέρεη ειάρηζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπιάρηζηνλ 

δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηεο αμίαο ή ην πιήζνο ηνπ κεηνρηθνχ ή βαζηθνχ θεθαιαίνπ ή 

ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ δηαλέκεη,  
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 Κάζε κφξθσκα εηαηξηθήο ή κε νξγάλσζεο αλεμαξηήησο λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο θαη 

θεξδνζθνπηθνχ ή κε ραξαθηήξα πνπ δελ είλαη θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, φπσο ηδίσο ζπλεηαηξηζκφο, 

νξγαληζκφο, ππεξάθηηα ή εμσρψξηα εηαηξία, θάζε κνξθήο εηαηξία ηδησηηθψλ επελδχζεσλ, θάζε κνξθήο 

θαηαπίζηεπκα ή εκπίζηεπκα ή νπνηνδήπνηε κφξθσκα παξφκνηαο θχζεο, θάζε κνξθήο ίδξπκα ή 

ζσκαηείν ή νπνηνδήπνηε κφξθσκα παξφκνηαο θχζεο, θάζε κνξθή πξνζσπηθήο επηρείξεζεο ή 

νπνηαδήπνηε νληφηεηα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, θάζε κνξθήο θνηλή επηρείξεζε, θάζε κνξθήο εηαηξίαο 

δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ ή πεξηνπζίαο ή δηαζήθεο ή θιεξνλνκίαο ή θιεξνδνζίαο ή δσξεάο, θάζε θχζεο 

θνηλνπξαμία, θάζε κνξθήο εηαηξία αζηηθνχ δηθαίνπ, ζπκκεηνρηθέο ή αθαλείο εηαηξίεο, θνηλσλίεο 

αζηηθνχ δηθαίνπ. 
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β) ην ειάρηζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο δηαθξαηείηαη επί ηνπιάρηζηνλ είθνζη ηέζζεξηο 

(24) κήλεο, θαη 

γ) ην λνκηθφ πξφζσπν πνπ πξνβαίλεη ζε δηαλνκή θεξδψλ, ηα νπνία ππφθεηληαη ζε 

θφξν, δελ έρεη έδξα ζε θξάηνο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα κε ζπλεξγάζηκα θξάηε 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 65 ηνπ Κ.Φ.Δ.
82

 

 

Ζ πξνεγνχκελε παξάγξαθνο ηζρχεη επίζεο γηα λνκηθά πξφζσπα πνπ δελ είλαη 

θνξνινγηθνί θάηνηθνη Διιάδαο, εθφζνλ ην ελδννκηιηθφ κέξηζκα ζπλδέεηαη κε 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηεμάγνληαη απφ απηά ηα λνκηθά πξφζσπα εληφο 

ή κέζσ κφληκεο εγθαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα. 

ε πεξίπησζε πνπ δηαλέκνληαη θέξδε απφ λνκηθφ πξφζσπν ζε ιήπηε θνξνινγνχκελν 

πνπ δελ έρεη δηαθξαηήζεη ην ειάρηζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο επί είθνζη ηέζζεξηο (24) 

κήλεο, αιιά πιεξνί ηελ πξνυπφζεζε γ', θαζψο θαη απηή ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ, ν 

ιήπηεο θνξνινγνχκελνο κπνξεί πξνζσξηλά λα δεηήζεη ηελ απαιιαγή πνπ παξέρεηαη 

ζηηο ελ ιφγσ παξαγξάθνπο, εθφζνλ παξέρεη εγγχεζε ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ίζε 

κε ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ ζα φθεηιε λα θαηαβάιεη ζε πεξίπησζε κε ρνξήγεζεο ηεο 

απαιιαγήο. Ζ Φνξνινγηθή Γηνίθεζε κπνξεί λα απαηηήζεη ηελ ππέξ απηήο θαηάπησζε 

ηεο εγγχεζεο, εθφζνλ ν ιήπηεο θνξνινγνχκελνο δελ δηαθξαηεί ην ειάρηζην πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο επί ηνπιάρηζηνλ είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο. Ζ απαιιαγή θαζίζηαηαη 

νξηζηηθή θαη ε εγγχεζε ιήγεη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ζπκπιεξψλνληαη είθνζη 

ηέζζεξηο (24) κήλεο δηαθξάηεζεο ηνπ ειάρηζηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο. 

Απαιιαγή ελδννκηιηθψλ κεξηζκάησλ έρνπκε επίζεο, εάλ ην λνκηθφ πξφζσπν πνπ 

πξνβαίλεη ζηε δηαλνκή: 

α) πεξηιακβάλεηαη ζηνπο ηχπνπο πνπ απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Η Μέξνο Α' ηεο 

Οδεγίαο 2011/96/Δ.Δ., φπσο ηζρχεη
83

,  

β) είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο θξάηνπο - κέινπο ηεο Δ.Δ. ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία 

ηνπ θξάηνπο απηνχ θαη δελ ζεσξείηαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο ηξίηνπ θξάηνπο εθηφο 

Δ.Δ. θαη’ εθαξκνγή φξσλ ζχκβαζεο απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο πνπ έρεη ζπλαθζεί 

κε απηφ ην ηξίην θξάηνο, θαη 

γ) ππφθεηηαη, ρσξίο ηε δπλαηφηεηα επηινγήο ή απαιιαγήο, ζε έλαλ απφ ηνπο θφξνπο 

πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Η Μέξνο Β' ηεο Οδεγίαο 2011/96/Δ.Δ. ή ζε 
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 Σν λνκηθφ πξφζσπν πνπ πξνβαίλεη ζε δηαλνκή θεξδψλ, ηα νπνία ππφθεηληαη ζε θφξν, δελ έρεη έδξα 

ζε θξάηνο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα κε ζπλεξγάζηκα θξάηε ζχκθσλα κε ην άξζξν 65 ηνπ Κ.Φ.Δ. 
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 https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/13270 
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νπνηνδήπνηε άιιν θφξν πνπ ελδερνκέλσο ζην κέιινλ αληηθαηαζηήζεη έλαλ απφ ηνπο 

θφξνπο απηνχο, ηφηε ε πξνυπφζεζε ηεο πεξίπησζεο γ' ζεσξείηαη φηη έρεη εθπιεξσζεί. 

ε πεξίπησζε πνπ ε δηαλνκή θεξδψλ πνπ αλαθέξεηαη πξνθχπηεη απφ ζπκκεηνρή ζε 

άιιν λνκηθφ πξφζσπν, ν θνξνινγνχκελνο δελ κπνξεί λα εθπέζεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

δαπάλεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζπκκεηνρή απηή. 

ην άξζξν 49
84

 νξίδεηαη ε ππνθεθαιαηνδφηεζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία θαη κε ηελ 

επηθχιαμε ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ, νη δαπάλεο ηφθσλ δελ αλαγλσξίδνληαλ σο 

εθπηπηφκελεο επηρεηξεκαηηθέο δαπάλεο ζην βαζκφ πνπ νη πιενλάδνπζεο δαπάλεο 

ηφθσλ
85

 ππεξέβαηλαλ ην είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ 

πξν ηφθσλ, θφξσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA). Σα θέξδε πξν ηφθσλ, θφξσλ θαη 

απνζβέζεσλ θαζνξίδνληαη κε βάζε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπληάζζνληαη 

ζχκθσλα κε ηνπο ειιεληθνχο θαλφλεο ινγηζηηθήο κε ηηο θνξνινγηθέο 

αλαπξνζαξκνγέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Κ.Φ.Δ. 

Οη δαπάλεο ηφθσλ αλαγλσξίδνληαη πιήξσο σο εθπηπηφκελεο επηρεηξεκαηηθέο δαπάλεο, 

εθφζνλ ε επηρείξεζε: 

1. δελ είλαη κέινο νκίινπ θαη 

2. ην πνζφ ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηα βηβιία θαζαξψλ δαπαλψλ ηφθσλ δελ ππεξέβαηλε 

ην πνζφ ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ (1.000.000) επξψ ηνλ ρξφλν. 

Κάζε δαπάλε ηφθσλ πνπ δελ εθπίπηεη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ κεηαθέξεηαη γηα πέληε (5) έηε, ελψ νη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ 

παξαγξάθσλ δελ εθαξκφδνληαη γηα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα. 

Βάζεη ηνπ άξζξνπ 50, φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο κία ή 

πεξηζζφηεξεο, δηεζλείο ή θαη εγρψξηεο, κε νηθνλνκηθνχο ή εκπνξηθνχο φξνπο 

δηαθνξεηηθνχο απφ εθείλνπο πνπ ζα ίζρπαλ κεηαμχ κε ζπλδεδεκέλσλ πξνζψπσλ 

(αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ) θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κ.Φ.Δ. ή κεηαμχ ησλ 

ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ θαη ηξίησλ, νπνηαδήπνηε θέξδε ηα νπνία ρσξίο ηνπο 

φξνπο απηνχο ζα είραλ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ εκεδαπή επηρείξεζε, αιιά ηειηθά 
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 Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 49 ηνπ ΚΦΔ (Ν. 4172/2013), όπωο ηζρύνπλ κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή  

ηνπο  κε  ηηο  δηαηάμεηο  ηεο  παξαγξάθνπ  4  ηνπ  Άξζξνπ  23  ηνπ  Ν.  4223/2013, νη δαπάλεο 

ηφθσλ δελ αλαγλσξίδνληαη σο εθπηπηφκελεο επηρεηξεκαηηθέο δαπάλεο ζην βαζκφ πνπ νη πιενλάδνπζεο 

δαπάλεο ηφθσλ ππεξβαίλνπλ ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ πξν ηφθσλ, 

θφξσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA). Οη δαπάλεο ηφθσλ  αλαγλσξίδνληαη πιήξσο σο εθπηπηφκελεο 

επηρεηξεκαηηθέο δαπάλεο εθφζνλ ην πνζφ ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηα βηβιία θαζαξψλ δαπαλψλ ηφθσλ δελ 

ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ ηξηψλ εθαηνκκπξίσλ (3.000.000) επξψ ηνλ ρξφλν. Κάζε δαπάλε ηφθσλ πνπ 

δελ εθπίπηεη κεηαθέξεηαη ρσξίο ρξνληθφ πεξηνξηζκφ. 
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 Ο φξνο «πιενλάδνπζεο δαπάλεο ηφθσλ» ζεκαίλεη ην πιεφλαζκα ησλ δαπαλψλ ηφθσλ έλαληη ηνπ 
εηζνδήκαηνο απφ ηφθνπο. 
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δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ φξσλ (αξρή ίζσλ απνζηάζεσλ), 

πεξηιακβάλνληαη ζηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο κφλνλ ζηνλ βαζκφ πνπ δελ κεηψλνπλ ην 

πνζφ ηνπ θαηαβιεηένπ θφξνπ. 

Οη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη θαη εξκελεχνληαη 

ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο αξρέο θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ ΟΟΑ γηα ηηο 

ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο. 

ην άξζξν 58, νξίζηεθε ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο πνπ επηβιήζεθε ζηα θέξδε απφ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ απνθηνχλ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη νη λνκηθέο 

νληφηεηεο πνπ ηεξνχλ δηπινγξαθηθά βηβιία ζε είθνζη έμη ηνηο εθαηφ (26%). Όηαλ νη 

ππφρξενη ησλ πεξηπηψζεσλ β', δ', ε' ζη' θαη δ' ηνπ άξζξνπ 45 ηεξνχλ απινγξαθηθά 

βηβιία ηα θέξδε πνπ απνθηνχλ απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θνξνινγνχληαλ 

ζχκθσλα κε ηελ θιίκαθα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 29.
86

 

Σα θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ απνθηνχλ νη αγξνηηθνί 

ζπλεηαηξηζκνί θαη νη νκάδεο παξαγσγψλ θνξνινγνχληαλ κε ζπληειεζηή δεθαηξία 

ηνηο εθαηφ (13%). 

ύκθωλα κε ην άξζξν 59, ηα παξαθάησ πξφζσπα ππνρξενχληαη λα παξαθξαηνχλ 

θφξν ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα θνξνιφγεζεο ζηελ πεγή: 

 θάζε θπζηθφ πξφζσπν πνπ απνθηά θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ή 

λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα πνπ δηελεξγεί πιεξσκέο ή δίλεη παξνρέο ζε 

είδνο ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο, 

 θάζε λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα πνπ θαηαβάιιεη ζπληάμεηο ζε θπζηθά 

πξφζσπα θαη 

 ηακεία θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή παξφκνηεο νληφηεηεο πνπ δηελεξγνχλ πιεξσκέο 

ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπο. 

Σν πξφζσπν, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ην νπνίν θαηαβάιιεη 

εηζφδεκα γηα κηζζσηή εξγαζία ζχκθσλα κε ην άξζξν 12, θέξεη ηελ επζχλε 

παξαθξάηεζεο θφξνπ θαη απφδνζήο ηνπ ζην θξάηνο. Δάλ δελ δηελεξγείηαη 

παξαθξάηεζε, ν ππφρξενο νθείιεη λα θαηαβάιιεη ηνλ θφξν πνπ δελ παξαθξαηήζεθε, 

θαζψο θαη ηπρφλ πξφζηηκα θαη πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία, 

ελψ ην εηζφδεκα πνπ απαιιάζζεηαη απφ ηνλ θφξν δελ ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε. 
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 Οη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ησλ λνκηθψλ νληνηήησλ παξέκεηλαλ 

δειαδή σο είραλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 4110/2013. 
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Κάζε λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα ή θπζηθφ πξφζσπν κε βάζε ην άξζξν 61, 

πνπ αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη έρεη ηε θνξνινγηθή θαηνηθία ηνπ ζηελ 

Διιάδα, νη θνξείο γεληθήο θπβέξλεζεο ή θάζε θνξνινγνχκελνο πνπ δελ έρεη ηε 

θνξνινγηθή θαηνηθία ηνπ ζηελ Διιάδα, αιιά δξαζηεξηνπνηείηαη κέζσ κφληκεο 

εγθαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα, θαη πξνβαίλεη ζε πιεξσκέο ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα ζην άξζξν 62, θαζψο θαη νη ζπκβνιαηνγξάθνη γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηεο 

πεξίπησζεο ζη’ ηνπ άξζξνπ 62 ππνρξενχηαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ φπσο νξίδεηαη 

ζην άξζξν 64. 

Βάζεη ηνπ άξζξνπ 62, νη αθφινπζεο πιεξσκέο ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ: 

α) κεξίζκαηα, 

β) ηφθνη, 

γ) δηθαηψκαηα (royalties), 

δ) ακνηβέο γηα ηερληθέο ππεξεζίεο, ακνηβέο δηνίθεζεο, ακνηβέο γηα ζπκβνπιεπηηθέο 

ππεξεζίεο θαη άιιεο ακνηβέο γηα παξφκνηεο ππεξεζίεο, αλεμαξηήησο εάλ έρνπλ 

παξαζρεζεί ζηελ Διιάδα, φηαλ ν ιήπηεο ηεο ακνηβήο είλαη θπζηθφ πξφζσπν, 

ε) ην αζθάιηζκα πνπ θαηαβάιιεηαη εθάπαμ ή κε ηε κνξθή πεξηνδηθά 

θαηαβαιιφκελεο παξνρήο ζην πιαίζην νκαδηθψλ αζθαιηζηεξίσλ ζπληαμηνδνηηθψλ 

ζπκβνιαίσλ, 

ζη) ε ππεξαμία πνπ απνθηά θπζηθφ πξφζσπν απφ κεηαβίβαζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 41. 

Σα λνκηθά πξφζσπα θαη νη λνκηθέο νληφηεηεο πνπ έρνπλ ηε θνξνινγηθή θαηνηθία 

ηνπο ζηελ Διιάδα θαη ιακβάλνπλ ακνηβέο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

πεξίπησζε δ' ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δελ ππφθεηληαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ, 

κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 64. 

Κάζε λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα πνπ δελ έρεη ηε θνξνινγηθή θαηνηθία ηνπ 

ζηελ Διιάδα θαη ιακβάλεη ακνηβέο γηα ηερληθέο ππεξεζίεο, ακνηβέο δηνίθεζεο, 

ακνηβέο γηα ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ή θαη ακνηβέο γηα παξφκνηεο ππεξεζίεο, 

ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ην σο άλσ λνκηθφ πξφζσπν ή 

λνκηθή νληφηεηα επηιέμεη λα θνξνινγεζεί σο εάλ ην ελ ιφγσ εηζφδεκα λα είρε 

απνθηεζεί θαηά ηελ άζθεζε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κέζσ κφληκεο 

εγθαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα, ν παξαθξαηεζείο θφξνο πηζηψλεηαη έλαληη ηνπ 

νθεηιφκελνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ. 

ην άξζξν 64 νξίζηεθαλ νη ζπληειεζηέο παξαθξάηεζεο θφξνπ, πνπ ήηαλ νη εμήο: 

α) γηα κεξίζκαηα δέθα ηνηο εθαηφ (10%), 
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β) γηα ηφθνπο δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%), 

γ) γηα δηθαηψκαηα (royalties) θαη ινηπέο πιεξσκέο είθνζη ηνηο εθαηφ (20%), 

δ) γηα ακνηβέο γηα ηερληθέο ππεξεζίεο, ακνηβέο δηνίθεζεο, ακνηβέο γηα 

ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαη άιιεο ακνηβέο γηα παξφκνηεο ππεξεζίεο είθνζη ηνηο 

εθαηφ (20%). Καη’ εμαίξεζε, γηα ηηο ακνηβέο πνπ εηζπξάηηνληαη απφ εξγνιήπηεο 

θαηαζθεπήο θάζε είδνπο ηερληθψλ έξγσλ θαη ελνηθηαζηψλ δεκνζίσλ, δεκνηηθψλ θαη 

θνηλνηηθψλ ή ιηκεληθψλ πξνζφδσλ ν ζπληειεζηήο είλαη ηξία ηνηο εθαηφ (3%) επί ηεο 

αμίαο ηνπ ππφ θαηαζθεπή έξγνπ ή ηνπ κηζζψκαηνο, 

ε) γηα ην αζθάιηζκα πνπ θαηαβάιιεηαη κε ηε κνξθή πεξηνδηθά θαηαβαιιφκελεο 

παξνρήο δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%). Γηα ην αζθάιηζκα πνπ θαηαβάιιεηαη εθάπαμ 

κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ζαξάληα ρηιηάδσλ (40.000) επξψ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) θαη γηα 

ηα πνζά πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο ζαξάληα ρηιηάδεο (40.000) επξψ είθνζη ηνηο εθαηφ 

(20%). Οη ζπληειεζηέο ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ ηεο πεξίπησζεο απηήο 

απμάλνληαη θαηά πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ζε πεξίπησζε είζπξαμεο απφ ηνλ 

δηθαηνχρν πνζνχ πξφσξεο εμαγνξάο. Γελ ζεσξείηαη πξφσξε εμαγνξά θάζε θαηαβνιή 

πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε εξγαδφκελν ν νπνίνο έρεη ζεκειηψζεη ζπληαμηνδνηηθφ 

δηθαίσκα ή έρεη ππεξβεί ην 60φ έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ, θαζψο θαη θάζε θαηαβνιή πνπ 

γίλεηαη ρσξίο ηε βνχιεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ, φπσο ζε πεξίπησζε απφιπζεο ηνπ 

εξγαδνκέλνπ ή πηψρεπζεο ηνπ εξγνδφηε, 

ζη) γηα ηελ ππεξαμία απφ κεηαβίβαζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο πνπ απνθηά θπζηθφ 

πξφζσπν δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%). 

Ζ παξαθξάηεζε θφξνπ εμαληιεί ηε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ζε πεξίπησζε πνπ απηφο 

πνπ ιακβάλεη ηελ πιεξσκή, εθηφο απφ ηηο ακνηβέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε 

δ', ε νπνία ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ είλαη θπζηθφ πξφζσπν πνπ έρεη ηε 

θνξνινγηθή θαηνηθία ηνπ ζηελ Διιάδα ή λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα πνπ δελ 

έρεη ηε θνξνινγηθή θαηνηθία ηνπ θαη δελ δηαηεξεί κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα. 

ε πεξίπησζε πνπ ε παξαθξάηεζε θφξνπ δελ εμαληιεί ηε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ν 

παξαθξαηεζείο θφξνο πηζηψλεηαη έλαληη ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ πξέπεη λα 

βεβαησζεί απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ή ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο λνκηθψλ 

πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ θαηά πεξίπησζε. 

Ζ πξνθαηαβνιή ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ 

απνθηνχλ θπζηθά πξφζσπα ζύκθωλα κε ην άξζξν 69 βεβαηψλνληαλ κε πνζφ ίζν κε 

ην πελήληα πέληε ηνηο εθαηφ (55%) ηνπ θφξνπ πνπ πξνέθππηε. 
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Αλ ζηε δήισζε πεξηιακβάλνληαη θαη εηζνδήκαηα γηα ηα νπνία ν θφξνο 

παξαθξαηείηαη ή θαηαβάιιεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ επφκελσλ παξαγξάθσλ, ν 

θφξνο πνπ παξαθξαηήζεθε ή θαηαβιήζεθε γηα ηα εηζνδήκαηα απηά, εθπίπηεη απφ ην 

θφξν πνπ πξέπεη λα βεβαησζεί θαηά ην πξνεγνχκελν εδάθην. Αλ ην εηζφδεκα κε 

βάζε ην νπνίν ελεξγείηαη ε βεβαίσζε ηνπ θφξνπ πξνζδηνξίδεηαη θαηά ηξφπν 

ηεθκαξηφ, ν θφξνο πνπ αλαινγεί ζην ηεθκαξηφ απηφ εηζφδεκα ιακβάλεηαη ππφςε γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πνζνχ πνπ πξέπεη λα βεβαησζεί θαηά ην άξζξν απηφ. Όηαλ 

ππνβάιιεηαη δήισζε γηα πξψηε θνξά, ην πξνο βεβαίσζε πνζφ ηεο παξαγξάθνπ 

απηήο πεξηνξίδεηαη ζην κηζφ. Οη δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ ηέηαξηνπ εδαθίνπ ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δελ εθαξκφδνληαη φηαλ: 

α) ην πνζφ πνπ πξέπεη λα βεβαησζεί δελ ππεξβαίλεη ηα ηξηάληα (30) επξψ θαη 

β) ζηε δήισζε πεξηιακβάλνληαη κφλν εηζνδήκαηα απφ κηζζσηή εξγαζία θαη 

ζπληάμεηο γεληθά θαη απφ ηδηνθαηνίθεζε. 

ην άξζξν 71 νξίζηεθε ε πξνθαηαβνιή ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ 

θαη λνκηθψλ νληνηήησλ ε νπνία κε βάζε ηελ νξηζηηθή δήισζε ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ ή ηεο λνκηθήο νληφηεηαο ή ηνλ νξηζηηθφ ηίηιν, ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε 

βεβαίσλε πνζφ ίζν κε ην νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγνχζε ζηα 

εηζνδήκαηα ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο πνπ έιεμε. Σν ελ ιφγσ πνζνζηφ απμάλεηαη ζε 

εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) εηδηθά γηα ηηο ηξαπεδηθέο εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξίεο θαη ηα 

ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπψλ ηξαπεδψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα. 

Γηα λνκηθά πξφζσπα ησλ πεξηπηψζεσλ β', γ' θαη ζη' κφλν γηα ηηο θνηλνπξαμίεο ησλ 

πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ ηνπ άξζξνπ 45, ην πνζνζηφ ηεο παξαγξάθνπ 1 ήηαλ πελήληα 

πέληε ηνηο εθαηφ (55%).
87

 

Σα πνζνζηά ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ κεηψλνληαη θαηά πελήληα ηνηο εθαηφ 

(50%) γηα ηα λέα λνκηθά πξφζσπα θαηά ηα ηξία (3) πξψηα νηθνλνκηθά έηε απφ ηε 

δήισζε έλαξμεο εξγαζηψλ ηνπο. Ζ κείσζε απηή δελ εθαξκφδεηαη γηα ηα λνκηθά 

πξφζσπα πνπ πξνέξρνληαη απφ κεηαηξνπή ή ζπγρψλεπζε άιισλ επηρεηξήζεσλ κε 

βάζε ηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε λφκνπ. 

ύκθωλα κε ην άξζξν 72, ηα κε δηαλεκεζέληα ή θεθαιαηνπνηεζέληα απνζεκαηηθά 

ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Κ.Φ.Δ., φπσο απηά εκθαλίζηεθαλ ζηνλ 

ηειεπηαίν ηζνινγηζκφ πνπ έθιεηζαλ πξηλ απφ ηελ 1.1.2014 θαη ηα νπνία πξνέξρνληαλ 
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 Με ηξνπνπνίεζε απφ  ηελ παξάγξαθν 4 «Ρπζκίζεηο Θεκάησλ Αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ» ηνπ Ν. 4336/2015 ηζρχεη σο εμήο: ην πνζνζηφ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηζρχεη θαη γηα ηα 

λνκηθά πξφζσπα ησλ πεξηπηψζεσλ β', γ' , ε' θαη ζη' κφλν γηα ηηο θνηλνπξαμίεο ησλ πξνζσπηθψλ 

εηαηξεηψλ ηνπ Άξζξνπ 45. 
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απφ θέξδε πνπ δελ θνξνινγήζεθαλ θαηά ην ρξφλν πνπ πξνέθπςαλ ιφγσ απαιιαγήο 

απηψλ θαη’ εθαξκνγή δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 2238/1994, φπσο ηζρχεη κεηά ηε δεκνζίεπζε 

ηνπ Κ.Φ.Δ. ή εγθπθιίσλ ή απνθάζεσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη’ εμνπζηνδφηεζε απηνχ, 

ζε πεξίπησζε δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζήο ηνπο - κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013- 

θνξνινγνχληαλ απηνηειψο κε ζπληειεζηή δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%). Με ηελ 

θαηαβνιή ηνπ θφξνπ απηνχ εμαληιείην θάζε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ θαη ησλ κεηφρσλ ή εηαίξσλ απηνχ. Απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη εμήο, 

ηα κε δηαλεκεζέληα ή θεθαιαηνπνηεζέληα απνζεκαηηθά ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ 

ζπκςεθίδνληαη ππνρξεσηηθά ζην ηέινο θάζε θνξνινγηθνχ έηνπο κε δεκηέο απφ 

νπνηαδήπνηε αηηία πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηα ηειεπηαία πέληε (5) έηε κέρξη 

εμαληιήζεψο ηνπο, εθηφο αλ επξφθεηην λα δηαλεκεζνχλ ή θεθαιαηνπνηεζνχλ νπφηε 

ππφθεηλην ζε απηνηειή θνξνιφγεζε κε ζπληειεζηή δεθαελλέα ηνηο εθαηφ (19%). Με 

ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ απηνχ εμαληιείην θάζε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ θαη ησλ κεηφρσλ ή εηαίξσλ απηνχ. 

Δπίζεο, απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015 δελ επηηξέπεηαη ε ηήξεζε εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ 

αθνξνιφγεηνπ απνζεκαηηθνχ. 

 

3.10.3 Φνξνινγηθέο Γηαδηθαζίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο 

 

ηηο 25.07.2013 ςεθίζηεθε ν Νφκνο 4174/2013 «Φνξνινγηθέο Γηαδηθαζίεο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» πνπ πεξηιακβάλεη έλα πιαίζην δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο θνξνινγηθήο 

δηνίθεζεο, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε δηαθάλεηα θαη νη έιεγρνη κε θνξνινγηθά 

θίλεηξα θαη θαζεζηψηα θαη ζηελ αλακφξθσζε ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. Οη 

θπξηφηεξεο  βαζηθέο δηαηάμεηο πνπ πεξηιάκβαλε είλαη νη εμήο: 

 

Σν Πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο ζύκθωλα κε ην 

άξζξν 2, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα εμήο δεκφζηα έζνδα:
88

 

 Φφξν Δηζνδήκαηνο 

                                                           
88

 Αληηθαζίζηαηαη κε ην άξζξν 39 παξαγξάθνπ 2 ηνπ Ν. 4223/2013 ωο εμήο: Οη δηαηάμεηο ηνπ 
Κψδηθα ηζρχνπλ γηα ηα εμήο δεκφζηα έζνδα: α. Φφξν Δηζνδήκαηνο. β. Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 

(ΦΠΑ.). γ. Δληαίν Φφξν Ηδηνθηεζίαο Αθηλήησλ (ΔΝ.Φ.Η.Α.). δ. Φφξν Κιεξνλνκηψλ, Γσξεψλ, Γνληθψλ 

Παξνρψλ, Πξνηθψλ θαη Κεξδψλ απφ Σπρεξά Παίγληα. ε. Φφξνπο, ηέιε, εηζθνξέο ή ρξεκαηηθέο 

θπξψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ηνπ Κψδηθα θαη θάζε άιιν θφξν, ηέινο, εηζθνξά ή 

ρξεκαηηθή θχξσζε γηα ηε βεβαίσζε ή είζπξαμε ησλ νπνίσλ, θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Κψδηθα, 

εθαξκφδνληαη αλάινγα νη αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ησλ θνξνινγηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ θαη β΄. ζη. 

Υξεκαηηθέο θπξψζεηο θαη ηφθνπο, νη νπνίνη πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Κψδηθα. 
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 Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 

 Φφξν Καηνρήο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο 

 Κάζε άιιν θφξν, ηέινο, εηζθνξά ή ρξεκαηηθή θχξσζε γηα ηε βεβαίσζε ή 

είζπξαμε ησλ νπνίσλ θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Κψδηθα εθαξκφδνληαη αλάινγα 

νη αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ησλ θνξνινγηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ θαη β΄. 

 Υξεκαηηθέο θπξψζεηο, νη νπνίεο πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Κψδηθα. 

Με βάζε ην άξζξν 4, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο κπνξεί κε απφθαζή ηνπ λα κεηαβηβάδεη 

αξκνδηφηεηεο θαη λα αλαζέηεη ηα θαζήθνληα ηνπ, ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα θαη ηελ 

θείκελε λνκνζεζία ζε φξγαλα ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο, θαζψο θαη λα αλαθαιεί 

εγγξάθσο θάζε κεηαβίβαζε αξκνδηφηεηαο θαη αλάζεζε θαζήθνληνο.
89

 

ύκθωλα κε ην άξζξν 5 πνπ αθνξά ηελ θνηλνπνίεζε πξάμεσλ, εάλ ε πξάμε αθνξά 

λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα, ε θνηλνπνίεζε ζπληειείηαη εθφζνλ:  

α) θνηλνπνηεζεί ειεθηξνληθά, ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3979/2011 ή 

κε ηηο δηαηάμεηο πνπ εθάζηνηε ηζρχνπλ γηα ηελ ειεθηξνληθή θνηλνπνίεζε ζην λφκηκν 

εθπξφζσπν ή ζηνλ θαζνξηζκέλν θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Κψδηθα θνξνινγηθφ 

εθπξφζσπν, ή  

β) παξαδνζεί ζηελ έδξα ή εγθαηάζηαζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο λνκηθήο 

νληφηεηαο ζηελ Διιάδα κε ππνγεγξακκέλε απφδεημε παξαιαβήο απφ ππάιιειν ηνπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο λνκηθήο νληφηεηαο, ή 

γ) απνζηαιεί κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηελ ηειεπηαία δεισζείζα ηαρπδξνκηθή 

δηεχζπλζε ηεο έδξαο ή ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο λνκηθήο 

νληφηεηαο, ή 
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 πκπιεξωκαηηθά κε ην άξζξν 39 παξ. 6 ηνπ Ν.4223/2013, δχλαηαη, κε απφθαζή ηνπ, λα 

εμνπζηνδνηεί ηεξαξρηθά πθηζηάκελφ ηνπ φξγαλν λα ππνγξάθεη, κε εληνιή ηνπ, πξάμεηο ή άιια έγγξαθα 

ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ. 
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 δ) επηδνζεί ζην λφκηκν εθπξφζσπν ή ζηνλ θαζνξηζκέλν θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Κψδηθα 

θνξνινγηθφ εθπξφζσπν θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο κφλν 

εθφζνλ δελ είλαη δπλαηή ε επίδνζε κε άιινλ ηξφπν.
90

 

Με βάζε ην άξζξν 8, ν θνξνινγνχκελνο πνπ είλαη κε εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Διιάδα 

ππνρξενχηαη λα νξίζεη εθπξφζσπν κε θνξνινγηθή θαηνηθία ζηελ Διιάδα, ελψ γηα ηελ 

εθπξνζψπεζε γηα ζθνπνχο ηνπ ΦΠΑ ηνπ, ηζρχνπλ νη εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα 

ΦΠΑ. 

Κάζε πξόζωπν θπζηθό ή λνκηθό βάζεη ηνπ άξζξνπ 10 ππφρξεν ζε θαηαβνιή ή 

παξαθξάηεζε θφξνπ ή ζε ππνβνιή νπνηαζδήπνηε δήισζεο, ππνβάιεη δήισζε 

εγγξαθήο ζην θνξνινγηθφ κεηξψν. Ο θνξνινγνχκελνο, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή 

λνκηθή νληφηεηα, ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε 

εληφο δέθα (10) εκεξψλ γηα κεηαβνιέο ζηελ επσλπκία, ην δηαθξηηηθφ ηίηιν, ηε 

δηεχζπλζε θαηνηθίαο ή ηε δηεχζπλζε ησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ηελ έδξα 

ή ην αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη ηηο ινηπέο πιεξνθνξίεο πνπ 

παξαζρέζεθαλ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο εγγξαθήο.  
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 Σξνπνπνηείηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39 παξάγξαθνο 8 ηνπ Ν. 4223/2013, σο εμήο:  Ζ 

θνηλνπνίεζε πξάμεσλ πνπ εθδίδεη, ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα, ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε πξνο 

θνξνινγνχκελν ή άιιν πξφζσπν γίλεηαη εγγξάθσο ή ειεθηξνληθψο. 2. Δάλ ε πξάμε αθνξά θπζηθφ 

πξφζσπν, ε θνηλνπνίεζε ζπληειείηαη εθφζνλ: α) θνηλνπνηεζεί ειεθηξνληθά, ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3979/2011 ή ζην ινγαξηαζκφ ηνπ ελ ιφγσ πξνζψπνπ ή ηνπ λφκηκνπ αληηπξνζψπνπ 

ηνπ ή ηνπ θνξνινγηθνχ εθπξνζψπνπ ηνπ ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο, ηελ 

νπνία αθνινπζεί ειεθηξνληθή εηδνπνίεζε ζηε δεισζείζα δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ, 

β) απνζηαιεί κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηελ ηειεπηαία δεισζείζα ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε θαηνηθίαο ή 

επαγγεικαηηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ ελ ιφγσ πξνζψπνπ ή γ) επηδνζεί ζην ελ ιφγσ πξφζσπν θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο, κφλν εθφζνλ δελ είλαη δπλαηή ε επίδνζε κε άιινλ 

ηξφπν. Ζ θνηλνπνίεζε ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο, θαηά ην πξνεγνχκελν 

εδάθην, ζεσξείηαη λφκηκε, εθφζνλ γίλεη ζηελ ηειεπηαία δεισζείζα ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε 

δηεχζπλζε θαηνηθίαο ή επαγγεικαηηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ ελ ιφγσ πξνζψπνπ. 3. Δάλ ε πξάμε αθνξά 

λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα, ε θνηλνπνίεζε ζπληειείηαη εθφζνλ: α) θνηλνπνηεζεί ειεθηξνληθά 

ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3979/2011 ή ζην ινγαξηαζκφ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο 

λνκηθήο νληφηεηαο ή ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ή ηνπ θνξνινγηθνχ εθπξνζψπνπ ηνπο ζην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο, ηελ νπνία αθνινπζεί ειεθηξνληθή εηδνπνίεζε 

ζηε δεισζείζα δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ, ή β) παξαδνζεί ζηελ έδξα ή εγθαηάζηαζε 

ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο λνκηθήο νληφηεηαο ζηελ Διιάδα κε ππνγεγξακκέλε απφδεημε παξαιαβήο 

απφ ππάιιειν ή λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο λνκηθήο νληφηεηαο, ή γ) απνζηαιεί 

κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηελ ηειεπηαία δεισζείζα ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ηεο έδξαο ή ηεο 

εγθαηάζηαζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο λνκηθήο νληφηεηαο, ή δ) επηδνζεί θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο κφλν εθφζνλ δελ είλαη δπλαηή ε επίδνζε κε άιινλ ηξφπν. 
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Με απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο ελεκέξσζεο θαη ε 

έλαξμε ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο θαηά πεξίπησζε.
91

 ε πεξίπησζε πνπ ν 

θνξνινγνχκελνο παξαιείςεη λα εγγξαθεί, δελ απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε 

θαηαβνιήο θαη παξαθξάηεζεο θφξνπ ή ηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο. 

ύκθωλα κε ην άξζξν 13, ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη ηα ινγηζηηθά πξόηππα, 

θάζε πξφζσπν κε εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ππνρξενχηαη λα ηεξεί 

βηβιία θαη ζηνηρεία πνπ απεηθνλίδνπλ πιήξσο ηηο ζπλαιιαγέο ηεο επηρείξεζεο θαη ηα 

νπνία πξέπεη λα δηαθπιάζζνληαη  γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 5 εηψλ ή εθφζνλ 

ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Κψδηθα, έσο φηνπ 

παξαγξαθεί ην δηθαίσκα έθδνζεο απφ ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε πξάμεο 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν απηή ή  έσο 

φηνπ ηειεζηδηθήζεη ε απαίηεζε ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο ζε ζπλέρεηα δηελέξγεηαο 

θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ή έσο φηνπ απνζβεζηεί νινζρεξψο ε απαίηεζε ιφγσ 

εμφθιεζεο.
92

 

Δπηπξνζζέησο, νξίδνληαη θαη νη εμνπζίεο ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο. 

Βάζεη ηνπ άξζξνπ 23 ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε έρεη ηελ εμνπζία λα επαιεζεχεη, λα 

ειέγρεη θαη λα δηαζηαπξψλεη ηελ εθπιήξσζε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ εθ 

κέξνπο ηνπ θνξνινγνχκελνπ, ηελ αθξίβεηα ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ πνπ 

ππνβάιινληαη ζε απηήλ θαη λα επηβεβαηψλεη ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ 

νθεηιφκελνπ θφξνπ, δηελεξγψληαο έιεγρν ζε έγγξαθα, ινγηζηηθά ζηνηρεία θαη 

ζηνηρεία γλσζηνπνηήζεσλ θαη παξφκνηεο πιεξνθνξίεο, ζέηνληαο εξσηήζεηο ζηνλ 
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 Αληηθαζίζηαηαη από ην άξζξν 40 παξαγξάθνπ 4 ηνπ Ν. 4223/2013 σο εμήο: Ο θνξνινγνχκελνο, 

θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα, ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηε Φνξνινγηθή 

Γηνίθεζε εληφο δέθα (10) εκεξψλ γηα κεηαβνιέο ζηελ επσλπκία, ην δηαθξηηηθφ ηίηιν, ηε δηεχζπλζε 

θαηνηθίαο ή ηε δηεχζπλζε ησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ηελ έδξα, ην αληηθείκελν ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο, ηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, θαζψο θαη ηηο ινηπέο πιεξνθνξίεο πνπ 

παξαζρέζεθαλ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο εγγξαθήο. Ο θνξνινγνχκελνο δελ κπνξεί λα επηθαιείηαη έλαληη ηεο 

Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο ηηο κεηαβνιέο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ κέρξη ηνλ ρξφλν ελεκέξσζήο ηεο. 

Με απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα θαζνξίδνληαη ν ηξφπνο ελεκέξσζεο θαη νη ιεπηνκέξεηεο 

εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 
92

 Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 4174/2013 (Α' 170) αληηθαζίζηαηαη από ην άξζξν 3 ηνπ 

Ν. 4337/2015 ωο εμήο: 
1. Κάζε πξφζσπν κε εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ππνρξενχηαη λα ηεξεί αμηφπηζην 

ινγηζηηθφ ζχζηεκα θαη θαηάιιεια ινγηζηηθά αξρεία ζχκθσλα κε ηα ινγηζηηθά πξφηππα πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία γηα ηε ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη 

άιισλ πιεξνθνξηψλ ζχκθσλα κε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

παξφληνο λφκνπ, ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα θαη ηα ινγηζηηθά αξρεία εμεηάδνληαη σο εληαίν ζχλνιν θαη φρη 

απνζπαζκαηηθά ηα επηκέξνπο ζπζηαηηθά ηνπο ζε φ,ηη αθνξά ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ θαηαιιειφηεηά 

ηνπο. 

β. ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 13 ε θξάζε «βηβιία θαη ζηνηρεία» αληηθαζίζηαηαη 

κε ηε θξάζε «ινγηζηηθά αξρεία, θνξνινγηθνί ειεθηξνληθνί κεραληζκνί, θνξνινγηθέο κλήκεο θαη 

αξρεία πνπ δεκηνπξγνχλ νη θνξνινγηθνί ειεθηξνληθνί κεραληζκνί». 
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θνξνινγνχκελν θαη ζε ηξίηα πξφζσπα, εξεπλψληαο εγθαηαζηάζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζχκθσλα κε 

ηηο δηαδηθαζίεο πνπ νξίδεη ε λνκνζεζία θαη ρξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο νη νπνίεο 

πξνβιέπνληαη ζηνλ Κψδηθα. 

ην άξζξν 24 νξίδεηαη φηη ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε έρεη δηθαίσκα λα ιακβάλεη 

αληίγξαθα ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ινηπψλ εγγξάθσλ γηα ηα νπνία ν 

θνξνινγνχκελνο δειψλεη φηη αληηπξνζσπεχνπλ αθξηβή αληίγξαθα. ε πεξίπησζε πνπ 

ν θνξνινγνχκελνο αξλείηαη λα πξνβεί ζηελ αλσηέξσ δήισζε, ν νξηδφκελνο απφ ηε 

Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ππάιιεινο πξνβαίλεη ζε ζρεηηθή επηζεκείσζε επί ησλ 

εγγξάθσλ. Ο νξηδφκελνο ππάιιεινο δχλαηαη ηαπηφρξνλα λα απαηηεί απφ ηνλ 

θνξνινγνχκελν ή ηνλ θνξνινγηθφ εθπξφζσπφ ηνπ λα παξίζηαηαη ζηνλ ηφπν φπνπ 

δηελεξγείηαη ν θνξνινγηθφο έιεγρνο θαη λα απαληά ζε εξσηήκαηα πνπ ηνπ ηίζεληαη, 

ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε δηελέξγεηα ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ. Δάλ ηα βηβιία θαη 

ζηνηρεία ηεξνχληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε έρεη δηθαίσκα 

πξφζβαζεο ζε νπνηαδήπνηε θπιαζζφκελα αξρεία, θαζψο θαη ζηα ινγηζηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ θαηαρσξηζηεί ζε απηά. Ζ Φνξνινγηθή 

Γηνίθεζε δηθαηνχηαη λα ιακβάλεη ηα ειεθηξνληθά αξρεία ζε αλαγλψζηκε ειεθηξνληθή 

ή έληππε κνξθή. Ο ππάιιεινο πνπ έρεη νξίζεη ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε δχλαηαη λα 

θαηάζρεη βηβιία θαη ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη ή δηαθπιάζζνληαη ζχκθσλα κε ηε 

θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη νπνηαδήπνηε άιια αλεπίζεκα βηβιία, έγγξαθα, αξρεία ή 

ζηνηρεία, εθφζνλ ην ζεσξήζεη αλαγθαίν, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε απνδεηθηηθή 

αμία απηψλ.
93

 

ην άξζξν 27 νξίδνληαη νη κέζνδνη έκκεζνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο θνξνινγεηέαο χιεο. 

Ζ Φνξνινγηθή Γηνίθεζε δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε εθηηκψκελν, δηνξζσηηθφ ή 

πξνιεπηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο θνξνινγεηέαο χιεο θαη κε ηελ εθαξκνγή κηαο ή 

πεξηζζνηέξσλ απφ ηηο θαησηέξσ ηερληθέο ειέγρνπ:  

 ηεο αξρήο ησλ αλαινγηψλ,  
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 πκπιεξωκαηηθά κε ην άξζξν 45 παξάγξαθνο 5 ηνπ Ν. 4223/2013, ζπληάζζεηαη έθζεζε 

θαηάζρεζεο, ε νπνία ππνγξάθεηαη απφ ην φξγαλν ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο πνπ ελεξγεί ηελ 

θαηάζρεζε θαη ηνλ ίδην ηνλ θνξνινγνχκελν ή ηνλ παξφληα θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο θαηάζρεζεο 

ππάιιειν ή εθπξφζσπφ ηνπ ή ινγηζηή ηνπ ή ζηελ πεξίπησζε ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη νληνηήησλ, 

εθηφο ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ, απφ νπνηνλδήπνηε εηαίξν ή νπνηνδήπνηε κέινο ηεο δηνίθεζήο ηνπο ή 

θνξνινγηθφ εθπξφζσπφ ηνπο. Αληίγξαθν ηεο έθζεζεο θαηάζρεζεο παξαδίδεηαη ζηνλ θνξνινγνχκελν ή 

ζηα πξφζσπα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ. ε πεξίπησζε άξλεζεο ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ λα 

ππνγξάςνπλ, ε έθζεζε ζπξνθνιιείηαη. Ο θνξνινγνχκελνο δηθαηνχηαη λα ιάβεη αληίγξαθα ή 

θσηνηππίεο ησλ θαηαζρεζέλησλ κε δαπάλεο ηνπ. Γηα ηελ θαηάζρεζε βηβιίσλ, εγγξάθσλ θαη ινηπψλ 

ζηνηρείσλ ηξίηνπ θνξνινγνχκελνπ δελ απαηηείηαη επίδνζε ηεο έθζεζεο θαηάζρεζεο ζε απηφλ. 
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 ηεο αλάιπζεο ξεπζηφηεηαο ηνπ θνξνινγνχκελνπ,  

 ηεο θαζαξήο ζέζεο ηνπ θνξνινγνχκελνπ,  

 ηεο ζρέζεο ηεο ηηκήο πψιεζεο πξνο ην ζπλνιηθφ φγθν θχθινπ εξγαζηψλ θαη  

 ηνπ χςνπο ησλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ θαη ησλ δαπαλψλ ζε κεηξεηά.  

Με ηηο σο άλσ ηερληθέο κπνξνχλ λα πξνζδηνξίδνληαη ηα θνξνινγεηέα εηζνδήκαηα 

ησλ θνξνινγνπκέλσλ, ηα αθαζάξηζηα έζνδα, νη εθξνέο θαη ηα θνξνινγεηέα θέξδε 

ησλ ππφρξεσλ βάζεη ησλ γεληθά παξαδεθηψλ αξρψλ θαη ηερληθψλ ηεο ειεγθηηθήο. 

Όπωο νξίδεηαη από ην άξζξν 30 ηνπ Ν. 4174/2013, ε πξάμε κε ηελ νπνία 

θαζνξίδεηαη ην πνζφ ηεο θνξνινγηθήο νθεηιήο ή απαίηεζεο ηνπ θνξνινγνχκελνπ ζε 

κηα ζπγθεθξηκέλε θνξνινγηθή πεξίνδν, νλνκάδεηαη «πξάμε πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

θφξνπ»
 94

. Με ηελ πξάμε πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ ζπληζηάηαη θαη βεβαηψλεηαη ε 

θνξνινγηθή νθεηιή ή απαίηεζε ηνπ θνξνινγνχκελνπ. Οη  πξάμεηο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

θφξνπ πνπ εθδίδεη ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ είλαη άκεζνο ν 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ, δειαδή ρσξίο πεξαηηέξσ ελέξγεηα, ηαπηφρξνλα κε ηελ ππνβνιή 

ηεο δήισζεο δηαθξίλνληαη ζε:  

 πξάμε δηνηθεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ                                                                                              

 πξάμε εθηηκψκελνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ 

 πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ 

 πξάμε πξνιεπηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ 

Βάζεη ηνπ άξζξνπ 36, ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε κπνξεί λα πξνβεί ζε έθδνζε πξάμεο 

δηνηθεηηθνχ, εθηηκψκελνπ ή δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ εληφο πέληε (5) εηψλ 

απφ ηε ιήμε ηνπ νηθείνπ θνξνινγηθνχ έηνπο. Ζ πεξίνδνο πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ 

παξαηείλεηαη ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: α) εάλ ν θνξνινγνχκελνο ππνβάιεη 

ηξνπνπνηεηηθή δήισζε εληφο ηνπ πέκπηνπ έηνπο ηεο πξνζεζκίαο παξαγξαθήο γηα 

πεξίνδν ελφο έηνπο απφ ηε ιήμε ηεο πεληαεηίαο, β) εάλ δεηεζνχλ πιεξνθνξίεο απφ 

ρψξα ηεο αιινδαπήο γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα απαηηεζεί γηα ηε δηαβίβαζε ησλ ελ 

ιφγσ πιεξνθνξηψλ πξνζαπμεκέλν θαηά έλα έηνο απφ ηελ παξαιαβή ηνπο απφ ηε 

Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, γ) εάλ αζθεζεί ελδηθνθαλήο πξνζθπγή, έλδηθν βνήζεκα ή 

κέζν γηα πεξίνδν ελφο έηνπο κεηά ηελ έθδνζε απφθαζεο, ε νπνία δελ πξνζβάιιεηαη 
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 πκπιεξωκαηηθά κε ην άξζξν 46 παξάγξαθνο 1 ηνπ Ν. 4223/2013, πξάμε πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ 

είλαη ε πξάμε, κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη ην πνζφ ηεο θνξνινγηθήο νθεηιήο ή απαίηεζεο ηνπ 

θνξνινγνπκέλνπ γηα κηα ή πεξηζζφηεξεο θνξνινγηθέο πεξηφδνπο ή γηα έλα ή πεξηζζφηεξα θνξνινγηθά 

έηε ή δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο ή γηα κηα ή πεξηζζφηεξεο θνξνινγηθέο ππνζέζεηο. Με ηελ πξάμε 

πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ ζπληζηάηαη θαη βεβαηψλεηαη ε θνξνινγηθή νθεηιή ή απαίηεζε ηνπ 

θνξνινγνχκελνπ. Ζ πξάμε απηή θαηαρσξίδεηαη σο εηζπξαθηέν ή επηζηξεπηέν πνζφ ζηα βηβιία ηεο 

Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο» 
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κε έλδηθν βνήζεκα ή κέζν θαη κφλν γηα ην δήηεκα ην νπνίν αθνξά. Δμαηξεηηθά, 

πξάμε δηνηθεηηθνχ, εθηηκψκελνπ ή δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ γηα 

πεξηπηψζεηο θνξνδηαθπγήο κπνξεί λα εθδνζεί εληφο είθνζη (20) εηψλ απφ ηε ιήμε ηνπ 

θνξνινγηθνχ έηνπο. 

Σα αξκόδηα όξγαλα βάζεη ηνπ άξζξνπ 40 γηα ηελ είζπξαμε ησλ θφξσλ θαη ησλ 

ινηπψλ εζφδσλ ηνπ Γεκνζίνπ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Κψδηθα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο, αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ 

Γεληθνχ Γξακκαηέα. Ζ δηεθπεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ είζπξαμεο γηα ινγαξηαζκφ 

ηνπ Γεκνζίνπ ησλ θφξσλ θαη ινηπψλ εζφδσλ, κπνξεί λα αλαηεζεί κε απφθαζε ηνπ 

Γεληθνχ Γξακκαηέα ζε ηξάπεδεο θαη ινηπά πηζησηηθά ηδξχκαηα, ζηα Διιεληθά 

Σαρπδξνκεία ή νπνηαδήπνηε δεκφζηα ππεξεζία. Με φκνηα απφθαζε θαζνξίδεηαη ν 

ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία ηεο είζπξαμεο απφ ηα πξναλαθεξφκελα πξφζσπα, θαζψο θαη 

ν έιεγρνο γηα ηελ είζπξαμε απηψλ. Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ή ηα λνκίκσο 

εμνπζηνδνηεκέλα φξγαλα ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο έρνπλ ην δηθαίσκα λα 

πξνβαίλνπλ ζε θάζε δηθαζηηθή ή νπνηαδήπνηε άιιε λφκηκε ελέξγεηα πνπ απνζθνπεί, 

άκεζα ή έκκεζα, ζηελ είζπξαμε θφξσλ θαη ινηπψλ εζφδσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ, 

κεηαμχ άιισλ, ηεο θαηάζεζεο αίηεζεο πηψρεπζεο ηνπ νθεηιέηε ηνπ Γεκνζίνπ θαη 

ηεο αγσγήο θαηαδνιίεπζεο. 

Ζ είζπξαμε ησλ θφξσλ θαη ησλ ινηπψλ εζφδσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζύκθωλα κε ην 

άξζξν 45 πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Κψδηθα πξαγκαηνπνηείηαη δπλάκεη 

εθηειεζηνχ ηίηινπ. Δθηειεζηνί ηίηινη απφ ηνλ λφκν είλαη: α) ζηελ πεξίπησζε άκεζνπ 

πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ, ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφξνπ, φπσο πξνθχπηεη ηαπηφρξνλα κε 

ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο, β) ζηελ πεξίπησζε δηνηθεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ, ε 

πξάμε πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ πνπ θνηλνπνηείηαη ζηνλ θνξνινγνχκελν, γ) ζηελ 

πεξίπησζε εθηηκψκελνπ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ, ε πξάμε εθηηκψκελνπ πξνζδηνξηζκνχ 

ηνπ θφξνπ, δ) ζηελ πεξίπησζε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ, ε πξάμε 

δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ, ε) ζηελ πεξίπησζε πξνιεπηηθνχ 

πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ, ε πξάμε πξνιεπηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ, ζη) ζε 

πεξίπησζε έθδνζεο νξηζηηθήο δηθαζηηθήο απφθαζεο, ε απφθαζε απηή φπσο 

θνηλνπνηείηαη ζηνλ θνξνινγνχκελν, δ) ζε πεξίπησζε θαηαινγηζκνχ ηφθσλ θαη 

πξνζηίκσλ, νη αληίζηνηρεο πξάμεηο. 

Σν άξζξν 46 αθνξά ηε ιήςε δηαζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ζχκθσλα κε ηα νπνία ε 

Φνξνινγηθή Γηνίθεζε πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεη ηελ είζπξαμε θφξσλ, κπνξεί ζε 

επείγνπζεο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο απηφ απαηηείηαη γηα ηελ απνηξνπή επηθείκελνπ 
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θηλδχλνπ γηα ηελ είζπξαμε ησλ θφξσλ, λα πξνβαίλεη κε βάζε ηνλ εθηειεζηφ ηίηιν ηνπ 

άξζξνπ 45 ηνπ Κψδηθα θαη ρσξίο δηθαζηηθή απφθαζε ζηελ επηβνιή ζπληεξεηηθήο 

θαηάζρεζεο θηλεηψλ, αθηλήησλ, εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ ζε απηά, απαηηήζεσλ θαη 

γεληθά φισλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νθεηιέηε ηνπ Γεκνζίνπ είηε 

βξίζθνληαη ζηα ρέξηα ηνπ είηε ζηα ρέξηα ηξίηνπ.
95

 

Σν άξζξν 51 αλαθέξεηαη ζηελ παξαγξαθή είζπξαμεο θφξσλ θαη ζχκθσλα κε απηφ 

ην δηθαίσκα ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ είζπξαμε ησλ θφξσλ θαη ινηπψλ εζφδσλ ηνπ πνπ 

εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Κψδηθα παξαγξάθεηαη πέληε (5) έηε κεηά ηελ 

έθδνζε ηνπ λφκηκνπ ηίηινπ εθηέιεζεο. Ζ θνηλνπνίεζε ζηνλ θνξνινγνχκελν 

νπνηαζδήπνηε πξάμεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο δηαθφπηεη ηελ παξαγξαθή. Ζ κε 

εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο γηα ηελ είζπξαμε ησλ θφξσλ πνπ 

εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Κψδηθα εληφο πέληε (5) εηψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν θνξνινγνχκελνο θαηέζηε ππεξήκεξνο ζπλεπάγεηαη ηελ 

πεηζαξρηθή επζχλε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο.
96

 

 

                                                           
95

 ε αληηθαηάζηαζε από ην άξζξν 47 παξάγξαθνο 9 ηνπ Ν. 4223/2013, ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεη ηελ είζπξαμε θφξσλ, κπνξεί ζε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο ή γηα λα 

απνηξαπεί επηθείκελνο θίλδπλνο γηα ηελ είζπξαμε ησλ θφξσλ λα πξνβαίλεη κε βάζε ηνλ εθηειεζηφ 

ηίηιν ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Κψδηθα πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο ηεο νθεηιήο θαη ρσξίο 

δηθαζηηθή απφθαζε ζηελ επηβνιή ζπληεξεηηθήο θαηάζρεζεο θηλεηψλ, αθηλήησλ, εκπξαγκάησλ 

δηθαησκάησλ ζε απηά, απαηηήζεσλ θαη γεληθά φισλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νθεηιέηε ηνπ 

Γεκνζίνπ είηε βξίζθνληαη ζηα ρέξηα ηνπ είηε ζηα ρέξηα ηξίηνπ. Ζ ζπληεξεηηθή θαηάζρεζε ηξέπεηαη 

απηνδίθαηα ζε αλαγθαζηηθή κε ηελ πάξνδν ηεο λφκηκεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο ηεο νθεηιήο θαη έρεη ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο αλαγθαζηηθήο θαηάζρεζεο απφ ηνλ ρξφλν ηεο εγγξαθήο ηεο. Σα κέηξα ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ δηαηάζζνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηνπ νξγάλνπ 

ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο ρσξίο λα απαηηείηαη πξνεγνχκελε θιήηεπζε ηνπ θνξνινγνπκέλνπ.  
96

 ε αληηθαηάζηαζε από ην άξζξν 47 παξάγξαθνο 23 ηνπ Ν. 4223/2013, ην δηθαίσκα ηνπ 

Γεκνζίνπ γηα ηελ είζπξαμε ησλ θφξσλ θαη ινηπψλ εζφδσλ ηνπ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο 

ηνπ Κψδηθα παξαγξάθεηαη κεηά ηελ πάξνδν πέληε (5) εηψλ απφ ηε ιήμε ηνπ έηνπο, εληφο ηνπ νπνίνπ 

απνθηήζεθε λφκηκνο ηίηινο εθηέιεζεο. Ζ θνηλνπνίεζε ζηνλ θνξνινγνχκελν αηνκηθήο εηδνπνίεζεο θαη 

νπνηαζδήπνηε πξάμεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο δηαθφπηεη ηελ παξαγξαθή. Δπηπξνζζέησο, ηελ 

παξαγξαθή δηαθφπηνπλ ε αλαγγειία πξνο επαιήζεπζε ζηελ πηψρεπζε, πξνο θαηάηαμε ζηνλ ππάιιειν 

πιεηζηεξηαζκνχ, θαζψο θαη ζηνλ εθθαζαξηζηή θιεξνλνκηάο ή δηαιπζέληνο λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ζηνλ 

εηδηθφ εθθαζαξηζηή επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαζψο θαη ε εγγξαθή 

πξνζεκείσζεο ή ππνζήθεο επί νπνηνπδήπνηε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ηνπ θνξνινγνχκελνπ. Δπί 

αιιειεγγχσο επζπλφκελσλ, ε δηαθνπή ηεο παξαγξαθήο σο πξνο έλαλ απφ απηνχο ελεξγεί θαη θαηά ησλ 

ινηπψλ. Ζ παξαγξαθή ηνπ παξφληνο άξζξνπ αλαζηέιιεηαη: α) Γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα είρε 

ρνξεγεζεί ξχζκηζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ή ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε δελ κπνξνχζε λα εηζπξάμεη ην 

ρξένο ιφγσ αλαζηνιήο εθηειέζεσο απφ νπνηαδήπνηε αηηία. ηελ πεξίπησζε απηή ε παξαγξαθή δελ 

ζπκπιεξψλεηαη πξηλ πεξάζεη έλα έηνο απφ ηε ιήμε ηεο αλαζηνιήο. β) Καηά ηε δηάξθεηα αλειηθφηεηαο 

ηνπ θνξνινγνχκελνπ. γ) Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηθαζηηθήο ακθηζβήηεζεο ηνπ εθηειεζηνχ ηίηινπ ηεο 

απαίηεζεο, ή ηεο λνκηκφηεηαο ηεο είζπξαμεο, ή ηνπ θχξνπο πξάμεο ηεο εθηέιεζεο θαη κέρξη ηε 

ζπκπιήξσζε ελφο έηνπο απφ ηελ επίδνζε ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε κε δηθαζηηθφ επηκειεηή 

ακεηάθιεηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο. Ζ κε εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο γηα ηελ 

είζπξαμε ησλ θφξσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Κψδηθα εληφο πέληε (5) εηψλ απφ ηε 

ιήμε ηνπ έηνπο, εληφο ηνπ νπνίνπ ν θνξνινγνχκελνο θαηέζηε ππεξήκεξνο, ζπλεπάγεηαη ηελ 

πεηζαξρηθή επζχλε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο, εθηφο εάλ αηηηνινγεκέλα 

θξίλεηαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα φηη ε κε εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο είλαη δηθαηνινγεκέλε. 
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3.10.4. Δληαίνο Φόξνο Ηδηνθηεζίαο Αθίλεηωλ 

 

ηηο 21/12/2013 ςεθίζηεθε ν Νφκνο 4223/2013 «Δληαίνο Φφξνο Ηδηνθηεζίαο 

Αθίλεησλ» (ΔΝ.Φ.Η.Α.). Με ηελ ςήθηζε ηνπ λνκνζρεδίνπ απηνχ θαηαξγήζεθε ν 

Φφξνο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο (Φ.Α.Π.), θαζψο επίζεο θαη ην Έθηαθην Δηδηθφ Σέινο 

Ζιεθηξνδνηνχκελσλ Γνκεκέλσλ Δπηθαλεηψλ (Δ.Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ.) πνπ ίζρπζε γηα ηα 

πξνεγνχκελα έηε. Ο Δληαίνο Φφξνο Ηδηνθηεζίαο Αθηλήησλ ζηφρεπε ζηελ θαζνιηθή 

θνξνιφγεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, δειαδή ζηε θνξνιφγεζε φισλ ησλ αθηλήησλ 

πνπ βξίζθνληαη ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα κε θξηηήξηα ηελ έθηαζε θαη ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε αθηλήηνπ, δηεπξχλνληαο θαζνξηζηηθά κε ηνλ ηξφπν απηφ ηε 

θνξνινγεηέα χιε. 

Με βάζε ην άξζξν 1, ν ΔΝ.Φ.Η.Α. επηβάιιεηαη ζε αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

Διιάδα θαη αλήθνπλ ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή θάζε είδνπο λνκηθέο νληφηεηεο 

ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα ηεο 

πιήξνπο θπξηφηεηαο, ηεο ςηιήο θπξηφηεηαο, ηεο επηθαξπίαο, ηεο νίθεζεο θαη ηεο 

επηθάλεηαο επί ηνπ αθηλήηνπ. Ο ΔΝ.Φ.Η.Α. επηβάιιεηαη θαη ζηα εκπξάγκαηα ή ελνρηθά 

δηθαηψκαηα ηεο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ζέζεο ζηάζκεπζεο, βνεζεηηθνχ ρψξνπ θαη 

θνιπκβεηηθήο δεμακελήο, πνπ βξίζθνληαη ζε θνηλφθηεην ηκήκα ηνπ αθηλήηνπ θαη 

απνηεινχλ παξαθνινχζεκα ησλ παξαπάλσ εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ.  

 Ο ΔΝ.Φ.Η.Α. ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ηνπ θχξηνπ θφξνπ επί ηνπ θάζε αθηλήηνπ θαη 

ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ θφξνπ επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ δηθαησκάησλ επί ησλ 

αθηλήησλ ηνπ ππνθεηκέλνπ ζηνλ θφξν. Σα δηθαηψκαηα επί ησλ νπνίσλ επηβάιιεηαη ν 

ΔΝ.Φ.Η.Α. εηεζίσο είλαη απηά πνπ ππάξρνπλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 

θνξνινγίαο, αλεμάξηεηα απφ κεηαβνιέο πνπ ηπρφλ επέξρνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

έηνπο απηνχ θαη αλεμάξηεηα απφ ηε κεηαγξαθή ηνπ ηίηινπ θηήζεο. 

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ΔΝ.Φ.Η.Α. ιακβάλεηαη ππφςε ε πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ 

αθηλήηνπ. Ζ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ αθηλήηνπ πξνθχπηεη απφ ηελ νξηζηηθή 

εγγξαθή ζην θηεκαηνινγηθφ γξαθείν. Αλ δελ ππάξρεη νξηζηηθή εγγξαθή, 

ιακβάλνληαη ππφςε ηα ζηνηρεία ηνπ αθηλήηνπ, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ηίηιν 

θηήζεο. Αλ δελ ππάξρεη ηίηινο θηήζεο, ιακβάλνληαη ππφςε ηα ζηνηρεία ηεο 

πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ αθηλήηνπ. Αλ ε πξαγκαηηθή επηθάλεηα ηνπ αθηλήηνπ 

ππεξβαίλεη απηή πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ νξηζηηθή εγγξαθή ζην θηεκαηνινγηθφ 

γξαθείν ή ζηνλ ηίηιν θηήζεο ή ζηελ άδεηα νηθνδνκήο ή έρεη γίλεη αιιαγή ηεο ρξήζεο 



146 
 

ηνπ αθηλήηνπ, ιακβάλεηαη ππφςε ε πξαγκαηηθή επηθάλεηα θαη ε πξαγκαηηθή ρξήζε 

ηνπ αθηλήηνπ. 

Τπνθείκελν ηνπ ΔΝ.Φ.Η.Α. ζύκθωλα κε ην άξζξν 2 είλαη θάζε πξφζσπν ή 

νληφηεηα ηνπ άξζξνπ 1, αλάινγα κε ην δηθαίσκα θαη ην πνζνζηφ ηνπ, εηδηθφηεξα: α) 

Απηφο πνπ απνθηά δηθαίσκα ζε αθίλεην απφ νπνηαδήπνηε αηηία, απφ ηελ εκεξνκελία 

ζχληαμεο ηνπ νξηζηηθνχ ζπκβνιαίνπ θηήζεο ή απφ ηελ εκεξνκελία ηειεζηδηθίαο ηεο 

δηθαζηηθήο απφθαζεο κε ηελ νπνία αλαγλσξίδεηαη δηθαίσκα ή θαηαδηθάδεηαη ν 

δηθαηνπάξνρνο ζε δήισζε βνπιήζεσο. β) Ο ππεξζεκαηηζηήο απφ ηελ εκεξνκελία 

ζχληαμεο ηεο θαηαθπξσηηθήο έθζεζεο. γ) Ο θιεξνλφκνο θαη εηδηθφηεξα: αα) Ο εθ 

δηαζήθεο θιεξνλφκνο εθφζνλ έρεη δεκνζηεπζεί δηαζήθε κέρξη θαη ηελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ ηεο θνξνινγίαο έηνπο, ββ) Ο εμ αδηαζέηνπ 

θιεξνλφκνο εθφζνλ δελ έρεη δεκνζηεπζεί δηαζήθε κέρξη θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ 

πξνεγνχκελνπ ηεο θνξνινγίαο έηνπο. δ) Όπνηνο έρεη απνθηήζεη δηθαίσκα ζε αθίλεην 

κε νξηζηηθφ ζπκβφιαην δσξεάο αηηία ζαλάηνπ, εθφζνλ ν ζάλαηνο επήιζε κέρξη θαη 

ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ ηεο θνξνινγίαο έηνπο. 

 

3.11. Οη ζεκαληηθόηεξεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ ππέζηε ν Κ.Φ.Δ (Ν.4172/2013) 

 

Σν άξζξν 48 ηνπ Ν. 4172/2013 ηξνπνπνηείηαη από ηελ Τπνπαξάγξαθν Γ.1. ηνπ Ν. 

4254/2014: «πκπιήξσζε θπξίσλ θαη κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ θψδηθα 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο»: 

1. Ζ παξάγξαθνο 1 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Σα ελδννκηιηθά κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηεη έλα λνκηθφ πξφζσπν πνπ είλαη 

θνξνινγηθφο θάηνηθνο Διιάδαο, απαιιάζζνληαη απφ ηνλ θφξν, εάλ ην λνκηθφ 

πξφζσπν πνπ πξνβαίλεη ζηε δηαλνκή: 

α) πεξηιακβάλεηαη ζηνπο ηχπνπο πνπ απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Η Μέξνο Α΄ ηεο 

Οδεγίαο 2011/96/ΔΔ φπσο ηζρχεη,  

β) είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο θξάηνπο-κέινπο ηεο ΔΔ, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία 

ηνπ θξάηνπο απηνχ θαη δελ ζεσξείηαη θάηνηθνο ηξίηνπ θξάηνπο εθηφο ΔΔ θαη’ 

εθαξκνγή φξσλ ζχκβαζεο απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο πνπ έρεη ζπλαθζεί κε απηφ 

ην ηξίην θξάηνο,  

γ) ππφθεηηαη ρσξίο ηε δπλαηφηεηα επηινγήο ή απαιιαγήο, ζε έλαλ απφ ηνπο θφξνπο 

πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Η Μέξνο Β΄ ηεο Οδεγίαο 2011/96/ΔΔ ή ζε 

νπνηνδήπνηε άιινλ θφξν αληηθαηαζηήζεη έλαλ απφ ηνπο θφξνπο απηνχο,  



147 
 

δ) ν ιήπηεο θνξνινγνχκελνο θαηέρεη ειάρηζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπιάρηζηνλ 

δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηεο αμίαο ή ηνπ πιήζνπο ηνπ κεηνρηθνχ ή βαζηθνχ θεθαιαίνπ 

ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ δηαλέκεη, θαη 

ε) ην ειάρηζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο δηαθξαηείηαη ηνπιάρηζηνλ είθνζη ηέζζεξηο (24) 

κήλεο.» 

2. Ζ παξάγξαθνο 2 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Ζ πξνεγνχκελε παξάγξαθνο ηζρχεη επίζεο γηα ηα ελδννκηιηθά κεξίζκαηα πνπ 

εηζπξάηηνληαη απφ κφληκεο εγθαηαζηάζεηο εηαηξηψλ άιισλ θξαηψλ−κειψλ πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα θαη πξνέξρνληαη απφ ηηο ζπγαηξηθέο ηνπο ζε έλα άιιν 

θξάηνο−κέινο.» 

3. Ζ παξάγξαθνο 3 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

« Δάλ δηαλέκνληαη θέξδε απφ λνκηθφ πξφζσπν ζε ιήπηε θνξνινγνχκελν πνπ δελ έρεη 

δηαθξαηήζεη ην ειάρηζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο επί είθνζη ηέζζεξεηο (24) κήλεο, αιιά 

πιεξνχηαη ε πξνυπφζεζε γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ή απηή ηεο παξαγξάθνπ 2, ν ιήπηεο 

θνξνινγνχκελνο κπνξεί πξνζσξηλά λα δεηήζεη ηελ απαιιαγή πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο 

ελ ιφγσ παξαγξάθνπο, εθφζνλ θαηαζέζεη ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε εγγπεηηθή 

επηζηνιή ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ίζε κε ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ ζα φθεηιε λα 

θαηαβάιεη ζε πεξίπησζε κε ρνξήγεζεο ηεο απαιιαγήο. Ζ απαιιαγή θαζίζηαηαη 

νξηζηηθή θαη ε εγγχεζε ιήγεη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ζπκπιεξψλνληαη είθνζη 

ηέζζεξεηο (24) κήλεο δηαθξάηεζεο ηνπ ειάρηζηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο. Δάλ ν 

θνξνινγνχκελνο παχεη λα δηαθξαηεί ην ειάρηζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο πξηλ ηε 

ζπκπιήξσζε ησλ είθνζη ηεζζάξσλ (24) κελψλ, ε εγγχεζε θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ 

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαηά ηελ εκεξνκελία απηή.» 

ην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4172/2013 πξνζηίζεηαη λέα παξάγξαθνο ζύκθωλα κε ην 

άξζξν 1 ηνπ Ν. 4330/2015  ωο εμήο: 

«Όηαλ ην πξαγκαηηθφ εηζφδεκα ησλ θνξνινγνπκέλσλ θαηά ην θνξνινγηθφ έηνο 2014 

δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 6.000 επξψ θαη ην ηεθκαξηφ ηνπο εηζφδεκα δελ 

ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 9.500 επξψ θαη εθφζνλ δελ αζθείηαη επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ νπνία απαηηείηαη ε ππνβνιή δήισζεο έλαξμεο εξγαζηψλ ή 

αηνκηθή αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα, ην εηζφδεκα απηφ, εμαηξνπκέλνπ ηνπ εηζνδήκαηνο 

απφ θεθάιαην θαη απφ ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ, θαη ε πξνζηηζέκελε 

δηαθνξά ηεθκεξίσλ, θνξνινγνχληαη κε ηελ θιίκαθα ησλ κηζζσηψλ – ζπληαμηνχρσλ 

ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 15. Δάλ ην πξαγκαηηθφ εηζφδεκα ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 6.000 επξψ, ην ππεξβάιινλ πνζφ θνξνινγείηαη 
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κε ηελ θιίκαθα ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ εθαξκφδνληαη θαη γηα ηνπο θνξνινγνχκελνπο πνπ δηέθνςαλ ηελ 

επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα γηα ην εηζφδεκα πνπ απέθηεζαλ κεηά ηε δηαθνπή 

ηεο.» 

Αληηθαζίζηαηαη ην πξώην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 

4172/2013 από ην άξζξν 1 παξαγξάθνπ 4 ηνπ Ν. 4334/2015 σο εμήο: Σα θέξδε απφ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ απνθηνχλ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη νη λνκηθέο 

νληφηεηεο πνπ ηεξνχλ δηπινγξαθηθά βηβιία θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή «είθνζη 

ελλέα ηνηο εθαηφ (29%)». 

Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ Ν. 4172/2013 (Α' 167) αληηθαζίζηαηαη από ην 

άξζξν 1 παξαγξάθνπ 5 ηνπ Ν. 4334/2015 σο αθνινχζσο: 

Με βάζε ηε δήισζε πνπ ππνβάιεη ην λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα θαη ηνπο 

ινηπνχο ηίηινπο βεβαίσζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Κψδηθα Φνξνινγηθήο 

Γηαδηθαζίαο βεβαηψλεηαη πνζφ ίζν κε εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) ηνπ θφξνπ πνπ 

πξνθχπηεη γηα ηνλ θφξν πνπ αλαινγεί ζην εηζφδεκα ηνπ δηαλπφκελνπ θνξνινγηθνχ 

έηνπο. Σν ίδην πνζνζηφ ηζρχεη θαη γηα ηηο ηξαπεδηθέο εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξίεο θαη 

ηα ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπψλ ηξαπεδψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα. 

ην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4172/2013 πξνζηίζεηαη λέα παξάγξαθνο 36 βάζεη ηνπ 

άξζξνπ 1 παξάγξαθνο 5 ηνπ Ν. 4334/2015, πνπ έρεη σο εμήο: 

Δηδηθά, γηα ηα εηζνδήκαηα θαη ηα θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ ζην θνξνινγηθφ έηνο πνπ 

αξρίδεη απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο, ην 

πνζνζηφ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 71 πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηα λνκηθά πξφζσπα 

θαη ηηο λνκηθέο νληφηεηεο ησλ πεξηπηψζεσλ β', γ' ε' θαη ζη' κφλν γηα ηηο θνηλνπξαμίεο 

ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ ηνπ άξζξνπ 45 νξίδεηαη ζε εβδνκήληα πέληε ηνηο εθαηφ 

(75%). 

Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν. 3986/2011 (Α' 152) αληηθαζίζηαηαη από ην 

άξζξν 1 παξάγξαθνο 7 ηνπ Ν. 4334/2015 σο εμήο: 

Ζ εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο, πνπ επηβάιιεηαη ζην ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

α) Γηα ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα απφ δψδεθα ρηιηάδεο έλα (12.001) επξψ έσο είθνζη 

ρηιηάδεο (20.000) επξψ, ε εηδηθή εηζθνξά ππνινγίδεηαη κε ζπληειεζηή κεδέλ θφκκα 

επηά ηνηο εθαηφ (0,7%) επί νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ. 
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β) Γηα ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα απφ είθνζη ρηιηάδεο έλα (20.001) επξψ έσο θαη 

ηξηάληα ρηιηάδεο (30.000) επξψ, ε εηδηθή εηζθνξά ππνινγίδεηαη κε ζπληειεζηή έλα 

θφκκα ηέζζεξα ηνηο εθαηφ (1,4%) επί νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ. 

γ) Γηα ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα απφ ηξηάληα ρηιηάδεο έλα (30.001) έσο θαη πελήληα 

ρηιηάδεο (50.000) επξψ, ε εηδηθή εηζθνξά ππνινγίδεηαη κε ζπληειεζηή δχν ηνηο εθαηφ 

(2%) επί νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ. 

δ) Γηα ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα απφ πελήληα ρηιηάδεο έλα (50.001) έσο θαη εθαηφ 

ρηιηάδεο (100.000) επξψ, ε εηδηθή εηζθνξά ππνινγίδεηαη κε ζπληειεζηή ηέζζεξα ηνηο 

εθαηφ (4%) επί νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ. 

ε) Γηα ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα απφ εθαηφ ρηιηάδεο έλα (100.001) επξψ έσο θαη 

πεληαθφζηεο ρηιηάδεο (500.000) επξψ, ε εηδηθή εηζθνξά ππνινγίδεηαη κε ζπληειεζηή 

έμη ηνηο εθαηφ (6%) επί νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ. 

ζη) Γηα ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα απφ πεληαθφζηεο ρηιηάδεο έλα (500.001) θαη άλσ, 

ε εηδηθή εηζθνξά ππνινγίδεηαη κε ζπληειεζηή νθηψ ηνηο εθαηφ (8%) επί νιφθιεξνπ 

ηνπ πνζνχ. 

H παξάγξαθνο 36 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4172/2013, όπωο πξνζηέζεθε κε ηελ 

πεξίπηωζε β' ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4334/2015 (Α' 80), 

αληηθαζίζηαηαη από ηελ παξάγξαθν Γ «Ρπζκίζεηο Θεκάηωλ Αξκνδηόηεηαο 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ» ηνπ Ν. 4336/2015 σο εμήο: 

Σν πνζνζηφ εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) ηεο πξνθαηαβνιήο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 71
97

 εθαξκφδεηαη γηα ηα θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ ζε 

θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά. Δηδηθά, γηα ηα 

θέξδε πνπ απνθηνχλ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη νη λνκηθέο νληφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 71 ζην θνξνινγηθφ έηνο πνπ αξρίδεη απφ ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2014 έσο θαη ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο, ην πνζνζηφ ηεο 

πξνθαηαβνιήο θφξνπ νξίδεηαη ζε πελήληα πέληε ηνηο εθαηφ (55%) θαη γηα ηα θέξδε 

πνπ πξνθχπηνπλ ζην θνξνινγηθφ έηνο πνπ αξρίδεη απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 

θαη ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο ην πνζνζηφ απηφ νξίδεηαη ζε εβδνκήληα 

πέληε ηνηο εθαηφ (75%). Με ηηο δηαηάμεηο δειαδή ηεο πεξίπησζεο β' ηεο παξαγξάθνπ 

11 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ.1 ηεο παξαγξάθνπ Γ «Ρπζκίζεηο Θεκάησλ Αξκνδηφηεηαο 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ» ηνπ Ν. 4336/2015 ηξνπνπνηείηαη ε παξάγξαθνο 2 ηνπ 

άξζξνπ 71 ηνπ Ν. 4172/2013, ψζηε ην πνζνζηφ ηεο πξνθαηαβνιήο θφξνπ 
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εηζνδήκαηνο ηεο παξαγξάθνπ 1 (100%) λα ηζρχεη θαη γηα ηα θέξδε πνπ απνθηνχλ ηα 

λνκηθά πξφζσπα θαη νη λνκηθέο νληφηεηεο ησλ πεξηπηψζεσλ β' (πξνζσπηθέο εηαηξίεο), 

γ' (κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ ζηα 

νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα θάζε είδνπο ζσκαηεία θαη ηδξχκαηα), ε' (θνηλσλίεο 

αζηηθνχ δηθαίνπ, αζηηθέο θεξδνζθνπηθέο ή κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο, ζπκκεηνρηθέο 

ή αθαλείο εθφζνλ αζθνχλ επηρείξεζε ή επάγγεικα) θαη ζη' κφλν γηα ηηο θνηλνπξαμίεο 

ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ ηνπ άξζξνπ 45 (απφ ην θνξνινγηθφ έηνο 2016 θαη κεηά). 

Σν πξώην εδάθην
98

 ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ Ν. 4172/2013 

αληηθαζίζηαηαη από ηελ παξάγξαθν Γ «Ρπζκίζεηο Θεκάηωλ Αξκνδηόηεηαο 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ» ηνπ Ν. 4336/2015 σο εμήο: Με βάζε ηε δήισζε πνπ 

ππνβάιεη ν θνξνινγνχκελνο θαη ηνπο ινηπνχο ηίηινπο βεβαίσζεο πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηνλ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο βεβαηψλεηαη πνζφ ίζν κε ην εθαηφ ηνηο εθαηφ 

(100%) ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηνλ θφξν 

πνπ αλαινγεί ζην εηζφδεκα ηνπ δηαλπφκελνπ θνξνινγηθνχ έηνπο (απφ θνξνινγηθφ 

έηνο 2016). 

ην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4172/2013 πξνζηίζεηαη λέα παξάγξαθνο 38 βάζεη ηεο 

παξαγξάθνπ Γ «Ρπζκίζεηο Θεκάηωλ Αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ» 

ηνπ Ν. 4336/2015 πνπ έρεη σο εμήο: Σν πνζνζηφ ηεο πξνθαηαβνιήο ηνπ θφξνπ 

εηζνδήκαηνο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 69
99

 νξίδεηαη ζε πελήληα πέληε ηνηο 

εθαηφ (55%) γηα ηα θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ ζην θνξνινγηθφ έηνο πνπ αξρίδεη απφ ηελ 

1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 έσο θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο θαη ζε εβδνκήληα 

πέληε ηνηο εθαηφ (75%) γηα ηα θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ ζην θνξνινγηθφ έηνο πνπ 

αξρίδεη απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο. 

Με βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 112 παξαγξάθνπ 1 πνπ αθνξά ηηο Ρπζκίζεηο 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ Ν. 4387/2016 ηξνπνπνηείηαη ε θιίκαθα Φνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο Φπζηθψλ πξνζψπσλ ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Κ.Φ.Δ. (4172/2013) Ζ λέα 

θιίκαθα ηζρχεη πιένλ γηα εηζνδήκαηα απφ 1.1.2016 γηα: α) Μηζζσηνχο, β) 

πληαμηνχρνπο, γ) Αηνκηθή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, δ) Αγξφηεο 
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πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο βεβαηψλεηαη πνζφ ίζν κε ην πελήληα πέληε 

ηνηο εθαηφ (55%) ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη γηα ηνλ θφξν πνπ αλαινγεί ζην εηζφδεκα ηνπ δηαλπφκελνπ 

θνξνινγηθνχ έηνπο.  
99

 Πξνθαηαβνιή ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ απνθηνχλ θπζηθά 
πξφζσπα. 
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Κιηκάθην 

Δηζνδήκαηνο 

(επξώ) 

Φνξνινγηθόο 

πληειεζηήο 

% 

Φόξνο 

Κιηκαθίνπ 

(επξώ) 

ύλνιν 

Δηζνδήκαηνο Φόξνπ 

(επξώ) (επξώ) 

20000 22 4400 20000 4400 

10000 29 2900 30000 7300 

10000 37 3700 40000 11000 

Τπεξβάιινλ 45    

 

Με ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 16 εηζάγεηαη πιένλ δηαθνξεηηθή έθπησζε θφξνπ ε 

νπνία ζπλδέεηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ ηέθλσλ. Ζ έθπησζε θφξνπ ηζρχεη πιένλ γηα 

εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη απφ 1.1.2016 γηα: 

α) Μηζζσηνχο, β) πληαμηνχρνπο, γ) Αγξφηεο  

Γελ ηζρύεη ε έθπηωζε θόξνπ γηα ην εηζόδεκα από επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηόηεηα
100

. 

Αλαιπηηθά ν θφξνο  πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 15 κεηψλεηαη 

θαηά ην πνζφ ησλ ρηιίσλ ελληαθνζίσλ (1.900) επξψ γηα ην θνξνινγνχκελν ρσξίο 

εμαξηψκελα ηέθλα, φπσο απηά νξίδνληαη ζην άξζξν 11, φηαλ ην θνξνινγεηέν 

εηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο θαη ζπληάμεηο δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ είθνζη 

ρηιηάδσλ (20.000) επξψ. Ζ κείσζε ηνπ θφξνπ αλέξρεηαη ζε ρίιηα ελληαθφζηα πελήληα 

(1.950) επξψ γηα ην θνξνινγνχκελν κε έλα (1) εμαξηψκελν ηέθλν, ζε δχν ρηιηάδεο 

(2.000) επξψ γηα δχν (2) εμαξηψκελα ηέθλα θαη ζε δχν ρηιηάδεο εθαηφ (2.100) επξψ 

γηα ηξία (3) εμαξηψκελα ηέθλα θαη άλσ. Δάλ ην πνζφ ηνπ θφξνπ είλαη κηθξφηεξν ησλ 

πνζψλ απηψλ, ε κείσζε ηνπ θφξνπ πεξηνξίδεηαη ζην πνζφ ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ. 

Γηα θνξνινγεηέν εηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο θαη ζπληάμεηο ην νπνίν 

ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ είθνζη ρηιηάδσλ (20.000) επξψ, ην πνζφ ηεο κείσζεο 

κεηψλεηαη θαηά δέθα (10) επξψ αλά ρίιηα (1.000) επξψ ηνπ θνξνινγεηένπ 

εηζνδήκαηνο απφ κηζζνχο θαη ζπληάμεηο. 

Σα θέξδε από αηνκηθή αγξνηηθή επηρείξεζε θνξνινγνύληαη απηνηειώο κε ηελ 

θιίκαθα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 15, όπωο αληηθαηαζηάζεθε από ηελ 

                                                           
100

 Σα θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θνξνινγνχληαη κε ηελ θιίκαθα ηεο παξαγξάθνπ 1 

ηνπ άξζξνπ 15, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ θιίκαθα ηνπ άξζξνπ 112 ηνπ Ν. 4387/2016 αθνχ 

πξνζηεζνχλ ζε ηπρφλ εηζνδήκαηα απφ κηζζνχο θαη ζπληάμεηο. Γηα ηα θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα δελ εθαξκφδνληαη νη κεηψζεηο ηνπ άξζξνπ 16. 
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θιίκαθα ηνπ άξζξνπ 112 ηνπ Ν. 4387/2016 θαη ηζρχεη γηα εηζνδήκαηα πνπ 

απνθηψληαη απφ 1.1.2016.
101

 

Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

Ο θφξνο πνπ πξνθχπηεη γηα ην εηζφδεκα απφ αηνκηθή αγξνηηθή επηρείξεζε κεηψλεηαη 

θαηά ην πνζφ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 16. 

Οη κεηψζεηο ηνπ θφξνπ ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 4172/2013 εθαξκφδνληαη θαη γηα ηνπο 

θαη’ επάγγεικα αγξφηεο φπσο απηνί νξίδνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία (άξζξν 65 ηνπ 

Ν.4389/2016),
102

 εθφζνλ δειαδή ηνπιάρηζηνλ ην 50% ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο 

πξνέξρεηαη απφ αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

ηελ πεξίπησζε πνπ απνθηάηαη εηζφδεκα απφ κηζζνχο θαη ζπληάμεηο καδί κε 

εηζφδεκα αηνκηθήο αγξνηηθήο επηρείξεζεο, ε κείσζε θφξνπ ππνινγίδεηαη κία θνξά 

γηα ην ζχλνιν ησλ εηζνδεκάησλ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ απνθηάηαη εηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο ή θαη 

απφ αηνκηθή αγξνηηθή επηρείξεζε καδί κε εηζφδεκα απφ ινηπέο θαηεγνξίεο, ε κείσζε 

ηνπ θφξνπ ζα είλαη απηή πνπ αλαινγεί κφλν ζην κέξνο ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ 

πξνέξρεηαη απνθιεηζηηθά απφ κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο ή θαη απφ αηνκηθή 

αγξνηηθή επηρείξεζε. 

Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 4172/2013 

αληηθαζίζηαηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 4387/2016 ωο εμήο: 

Δηδηθά, γηα ηνπο αζθνχληεο αηνκηθή αγξνηηθή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ θέξδνπο απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πεξηιακβάλνληαη εθ 

ησλ άκεζσλ εληζρχζεσλ ηνπ Ππιψλα I ηεο Κνηλήο Γεσξγηθήο Πνιηηηθήο, φπσο απηέο 

νξίδνληαη, κφλν ε βαζηθή ελίζρπζε θαζψο θαη, θαηά ην πνζφ πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο 

δψδεθα ρηιηάδεο (12.000) επξψ, νη πξάζηλεο θαη ζπλδεδεκέλεο εληζρχζεηο. Οη 

αγξνηηθέο απνδεκηψζεηο ζην ζχλνιφ ηνπο δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ 

                                                           
101

 Σα θέξδε απφ αηνκηθή αγξνηηθή επηρείξεζε θνξνινγνχληαη απηνηειψο κε ηελ θιίκαθα ηεο 
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 15 (σο αλσηέξσ πεξίπησζε) ηνπ Ν. 4172/2013, θαη θαηαξγείηαη πιένλ ε 

θνξνιφγεζε κε 13%. 
102

 Δπαγγεικαηίαο αγξφηεο είλαη ην ελήιηθν θπζηθφ πξφζσπν  πνπ  έρεη  δηθαίσκα  εγγξαθήο  ζην 
Μεηξψν  Αγξνηψλ θαη Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ, εθφζνλ πιεξνί ζσξεπηηθά ηηο αθφινπζεο 

πξνυπνζέζεηο:  

αα) Δίλαη θάηνρνο αγξνηηθήο εθκεηάιιεπζεο. 

αβ) Αζρνιείηαη επαγγεικαηηθά κε αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ εθκεηάιιεπζή ηνπ ηνπιάρηζηνλ θαηά 

30% ηνπ ζπλνιηθνχ εηήζηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο ηνπ. 

αγ) Λακβάλεη απφ ηελ απαζρφιεζή ηνπ ζε αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα ην 50% ηνπιάρηζηνλ ηνπ 

ζπλνιηθνχ εηήζηνπ εηζνδήκαηφο ηνπ. 

αδ) Δίλαη αζθαιηζκέλνο ν ίδηνο θαη ε αγξνηηθή ηνπ εθκεηάιιεπζε, φπνπ απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία. 

αε) Σεξεί ινγηζηηθά βηβιία ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 
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ηνπ θέξδνπο απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Ζ δηάηαμε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εθαξκφδεηαη γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ 

απνθηψληαη ζηα θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη εθεμήο. 

Οη παξάγξαθνη 1 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Ν. 4172/2013 αληηθαζίζηαληαη από ην 

άξζξν 112 ηνπ Ν. 4387/2016 σο εμήο: 

Σα κεξίζκαηα θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%)
103

. 

Δπίζεο θαη ε  πεξίπηωζε α' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν. 4172/2013 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «α) γηα κεξίζκαηα δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%)».
104

 

Σν εηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία θνξνινγείηαη απηνηειψο, ζχκθσλα κε ηελ 

αθφινπζε θιίκαθα: 

 

Δηζόδεκα από αθίλεηε 

Πεξηνπζία (επξώ) 

πληειεζηήο % 

0-12000 15% 

12001-35000 35% 

35001- 45% 

 

ηνλ Κώδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Ν. 4172/2013) πξνζηίζεηαη άξζξν 43Α 

(άξζξν 112 ηνπ Ν. 4387/2016) σο εμήο: 

«Δπηβνιή εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο ζηα θπζηθά πξφζσπα». 

Δπηβάιιεηαη εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο ζηα εηζνδήκαηα άλσ ησλ δψδεθα ρηιηάδσλ 

(12.000) επξψ ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ή ζρνιάδνπζαο θιεξνλνκίαο. Γηα ηελ επηβνιή 

ηεο εηζθνξάο ιακβάλεηαη ππφςε ην ζχλνιν ηνπ εηζνδήκαηνο, φπσο απηφ πξνθχπηεη 

απφ ηελ άζξνηζε ησλ εηζνδεκάησλ απφ κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο, απφ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, απφ θεθάιαην, απφ ππεξαμία κεηαβίβαζεο 

θεθαιαίνπ, θνξνινγνχκελν ή απαιιαζζφκελν, πξαγκαηηθφ ή ηεθκαξηφ. 

Δμαηξνχληαη θαη δελ πξνζκεηξψληαη ηα εηζνδήκαηα ησλ πξνζψπσλ πνπ είλαη νιηθψο 

ηπθινί, θαζψο θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ παξνπζηάδνπλ βαξηέο θηλεηηθέο αλαπεξίεο ζε 

πνζνζηφ απφ νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) θαη άλσ, ε απνδεκίσζε γηα ηε ιχζε ή 

θαηαγγειία ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο ηεο πεξίπησζεο ε' ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 

                                                           
103

 Με ηξνπνπνίεζε απφ ην Ν4603/2019, άξζξν 65, ηα κεξίζκαηα θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή δέθα 

ηνηο εθαηφ (10%). Ζ δηάηαμε έρεη εθαξκνγή γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη θαηά ηα θνξνινγηθά 

έηε πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1.1.2019 θαη κεηά. 
104
Με ηξνπνπνίεζε απφ ην Ν4603/2019, άξζξν 65, «γηα κεξίζκαηα δέθα ηνηο εθαηφ (10%)». Ζ δηάηαμε 

έρεη εθαξκνγή γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη θαηά ηα θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 

1.1.2019 θαη κεηά.  
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12 θαη ηεο πεξίπησζεο ζη' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 14. Δπίζεο, εμαηξνχληαη 

απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηδηθήο εηζθνξάο νη καθξνρξφληα άλεξγνη πνπ είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ, θαζψο θαη φζνη ιακβάλνπλ επίδνκα 

αλεξγίαο απφ ηνλ ελ ιφγσ νξγαληζκφ, εθφζνλ θαηά ην έηνο ηεο βεβαίσζεο δελ έρνπλ 

πξαγκαηηθά εηζνδήκαηα. Απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηδηθήο εηζθνξάο 

εμαηξνχληαη, επίζεο, νη καθξνρξφληα άλεξγνη λαπηηθνί πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνπο 

θαηαιφγνπο πξνζθεξφκελσλ πξνο λαπηνιφγεζε ηνπ Γξαθείνπ Δπξέζεσο Ναπηηθήο 

Δξγαζίαο (Γ.Δ.Ν.Δ.), ζηνπο νπνίνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ζρεηηθνί θαηάινγνη 

ησλ Ληκεληθψλ Αξρψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο παξαξηήκαηά ηνπ, θαζψο θαη φζνη 

ιακβάλνπλ επίδνκα αλεξγίαο απφ ηνλ ελ ιφγσ Φνξέα, εθφζνλ θαηά ηνλ ρξφλν 

βεβαίσζεο δελ έρνπλ πξαγκαηηθά εηζνδήκαηα. Ζ εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο πνπ 

επηβάιιεηαη ζην ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα ηεο παξαγξάθνπ 1 ππνινγίδεηαη κε ηελ 

αθφινπζε θιίκαθα: 

 

Δηζόδεκα ζε επξώ Δηζθνξά Αιιειεγγύεο 

0-12000 0% 

12001-20000 2,2% 

20001-30000 5,00% 

30001-40000 6,50% 

40001-65000 7,50% 

65001-220000 9,00% 

Τπεξβάιινλ 10,00% 

 

Ζ εηζθνξά πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηνπο εθηειεζηνχο ηίηινπο είζπξαμεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο 

Γηαδηθαζίαο (ΚΦΓ)
105
, φπνπ ζηελ πεξίπησζε δηνηθεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ, 

εκθαλίδεηαη ζηελ πξάμε πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ, καδί κε ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο 

θπζηθψλ πξνζψπσλ θάζε θνξνινγηθνχ έηνπο. 

                                                           
105

 Δθηειεζηνί ηίηινη απφ ηνλ λφκν είλαη: 

α) ζηελ πεξίπησζε άκεζνπ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ, ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφξνπ, φπσο πξνθχπηεη 

ηαπηφρξνλα κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο, β) ζηελ πεξίπησζε δηνηθεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ, ε 

πξάμε πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ πνπ θνηλνπνηείηαη ζηνλ θνξνινγνχκελν, γ) ζηελ πεξίπησζε 

εθηηκψκελνπ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ, ε πξάμε εθηηκψκελνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ, δ) ζηελ 

πεξίπησζε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ, ε πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ, 

ε) ζηελ πεξίπησζε πξνιεπηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ, ε πξάμε πξνιεπηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

θφξνπ, ζη)  ζε  πεξίπησζε  έθδνζεο  νξηζηηθήο  δηθαζηηθήο  απφθαζεο, ε απφθαζε απηή φπσο 

θνηλνπνηείηαη ζηνλ θνξνινγνχκελν, δ) ζε πεξίπησζε θαηαινγηζκνχ ηφθσλ θαη πξνζηίκσλ, νη 

αληίζηνηρεο πξάμεηο. 
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Ζ πξνζεζκία άζθεζεο ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Κ.Φ.Γ., δελ 

αλαζηέιιεη ηε βεβαίσζε θαη ηελ είζπξαμε ηεο νθεηιήο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ. 

Γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ηεο εηζθνξάο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο θαηαβνιήο 

θφξνπ εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 67.
106

 

Τπφρξενο ζε θαηαβνιή ηεο εηζθνξάο είλαη ην θπζηθφ πξφζσπν ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ 

ππνινγίδεηαη απηή. Γηα ηνπο έγγακνπο, εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 

4 ηνπ άξζξνπ 67, ε νθεηιή γηα εηζθνξά πνπ αλαινγεί ζηα εηζνδήκαηά ηνπο 

ππνινγίδεηαη ρσξηζηά θαη ε επζχλε ηεο θαηαβνιήο βαξχλεη θάζε ζχδπγν. 

ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ ππφρξενπ, νη θιεξνλφκνη ηνπ επζχλνληαη γηα ηελ 

θαηαβνιή ηεο εηζθνξάο αλάινγα κε ην πνζνζηφ ηεο θιεξνλνκηθήο ηνπο κεξίδαο. 

ην εηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο πνπ απνθηνχλ νη ακεηβφκελνη κε κεληαίν 

κηζζφ, νη ζπληαμηνχρνη απφ θνξείο θχξηαο αζθάιηζεο, νη ακεηβφκελνη κε εκεξνκίζζην 

νη νπνίνη παξέρνπλ ππεξεζίεο κε ζρέζε κίζζσζεο εξγαζίαο πάλσ απφ έλα (1) έηνο 

ζηνλ ίδην εξγνδφηε ή κε ζρέζε κίζζσζεο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ, νη αμησκαηηθνί 

θαη ην θαηψηεξν πιήξσκα ηνπ εκπνξηθνχ λαπηηθνχ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε 

εκπνξηθά πινία θαη κε εμαίξεζε ηα εηζνδήκαηα ησλ πξνζψπσλ πνπ είλαη νιηθψο 

ηπθινί θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ παξνπζηάδνπλ βαξηέο θηλεηηθέο αλαπεξίεο ζε πνζνζηφ 

απφ νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) θαη άλσ, δηελεξγείηαη παξαθξάηεζε απφ ηνπο 

εξγνδφηεο ή απφ ηνπο θνξείο πνπ θαηαβάιινπλ θχξηεο ζπληάμεηο έλαληη ηεο εηδηθήο 

εηζθνξάο αιιειεγγχεο. Ζ παξαθξάηεζε δηελεξγείηαη θαηά ηελ θαηαβνιή θαη 

ππνινγίδεηαη κε ζπληειεζηή κεηά απφ πξνεγνχκελε αλαγσγή ηνπ κηζζνχ ή ηεο 

ζχληαμεο ή ηνπ εκεξνκηζζίνπ ή ηεο ακνηβήο πνπ νξίδεηαη κε άιιε βάζε ζε εηήζην 

θαζαξφ εηζφδεκα πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 3. Γηα ηελ απφδνζε ησλ πνζψλ 

απηψλ πνπ παξαθξαηήζεθαλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ 

άξζξνπ 60. 

Ζ εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο θπζηθψλ πξνζψπσλ δελ αθαηξείηαη απφ ην ζπλνιηθφ 

εηζφδεκα νχηε απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο. 

Σν δεύηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 4172/2013 (Α' 167) 

αληηθαζίζηαηαη από ην άξζξν 112 ηνπ Ν. 4387/2016 σο εμήο: 
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 Άξζξν 67 παξάγξαθνο 6 ηνπ Ν. 4172/2013, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη 

εηδηθφηεξα ν ηξφπνο θαη ν ρξφλνο ππνβνιήο, ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο, νη εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο επηηξέπεηαη ε κε ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο 

δήισζεο, θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ή άιια ζηνηρεία ηα νπνία ζπλππνβάιινληαη κε απηήλ. 
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«Σα θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ απνθηνχλ νη ππφρξενη ησλ 

πεξηπηψζεσλ β', δ', ε', ζη' θαη δ' ηνπ άξζξνπ 45
107

 πνπ ηεξνχλ απινγξαθηθά βηβιία 

θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή 29%»
108
. Δμνκνηψλεηαη δειαδή ν ζπληειεζηήο 

θνξνιφγεζεο ησλ θεξδψλ απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ απνθηνχλ νη 

ππφρξενη ησλ πεξ. β', δ', ε', ζη' θαη δ' ηνπ άξζξνπ 45 πνπ ηεξνχλ απινγξαθηθά βηβιία 

κε εθείλνπο πνπ ηεξνχλ δηπινγξαθηθά βηβιία.
109

 

Οη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ έρνπλ εθαξκνγή γηα ηα εηζνδήκαηα 

πνπ απνθηψληαη απφ ην θνξνινγηθφ έηνο 2016 θαη επφκελα, ελψ ε παξαθξάηεζε ηεο 

εηζθνξάο απφ ηνπο κηζζνχο θαη ηηο ζπληάμεηο κε ηε λέα θιίκαθα αξρίδεη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ (Ν. 4387/2016). 

Οη πεξηπηώζεηο α' θαη β' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 4172/2013 (Α' 

167) αληηθαζίζηαληαη από ην άξζξν 117 ηνπ Ν. 4387/2016 ωο εμήο: 

α) ην εηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία πνπ αζθείηαη ζηελ εκεδαπή, θαζψο θαη ην 

εηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία πνπ αζθείηαη ζηελ αιινδαπή θαη θαηαβάιιεηαη απφ 

ην Διιεληθφ Γεκφζην, 

β) ην εηζφδεκα απφ ζπληάμεηο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην, απφ 

εκεδαπφ θχξην θαη επηθνπξηθφ θνξέα ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο, θαζψο θαη απφ 

επαγγεικαηηθά ηακεία πνπ έρνπλ ζπζηαζεί κε λφκν ζηελ Διιάδα. 

Ζ δηάηαμε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηζρχεη απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015. 

Απνζαθελίδνληαη νη πεγέο εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ Διιάδα. Δηδηθφηεξα, 

σο εηζφδεκα πεγήο Διιάδαο είλαη ην εηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία πνπ αζθείηαη 

ζηελ εκεδαπή, θαζψο θαη ην εηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία πνπ αζθείηαη ζηελ 

αιινδαπή, εθφζνλ ε ακνηβή θαηαβάιιεηαη ζην κηζζσηφ απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην. 

Δπίζεο, σο εηζφδεκα πεγήο Διιάδαο είλαη θαη ην εηζφδεκα απφ ζπληάμεηο πνπ 

θαηαβάιινληαη απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην, απφ εκεδαπφ θχξην θαη επηθνπξηθφ θνξέα 
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 β) νη πξνζσπηθέο εηαηξείεο πνπ ζπζηήζεθαλ ζηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή, 
δ) ζπλεηαηξηζκνί θαη ελψζεηο απηψλ, 

ε) θνηλσλίεο αζηηθνχ δηθαίνπ, αζηηθέο θεξδνζθνπηθέο ή κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο, ζπκκεηνρηθέο ή 

αθαλείο εθφζνλ αζθνχλ επηρείξεζε ή επάγγεικα, 

ζη) θνηλνπξαμίεο, 

δ) νη λνκηθέο νληφηεηεο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ Κ.Φ.Δ. θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζε κηα απφ ηηο 

πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο. 
108

 Φνξνινγνχληαη πιένλ κε ζπληειεζηή 29% θαη φρη κε δχν ζπληειεζηέο (26% θαη 33% γηα θέξδε 
άλσ ησλ 50.000).  

Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηα πξφζσπα απηά δελ εθαξκφδεηαη ε πεξίπησζε α' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 64 ηνπ Ν. 4172/2013, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ Ν. 

4172/2013, φπσο πξνζηέζεθαλ κε ην άξζξν 23 ηνπ Ν. 4223/2013 (δειαδή ε παξαθξάηεζε θφξνπ 

κεξηζκάησλ 10%).  
109
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ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο, θαζψο θαη απφ επαγγεικαηηθά ηακεία πνπ έρνπλ ζπζηαζεί 

κε λφκν ζηε Διιάδα, αλεμαξηήησο εάλ ν δηθαηνχρνο ηεο ζχληαμεο είλαη θνξνινγηθφο 

θάηνηθνο Διιάδαο ή εμσηεξηθνχ.
110

 

Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 4172/2013 αληηθαζίζηαηαη από ην άξζξν 

44 ηνπ Ν. 4389/2016 σο εμήο:  

«Ζ αγνξαία αμία ηεο παξαρψξεζεο ελφο νρήκαηνο ζε  εξγαδφκελν  ή  εηαίξν  ή  

κέηνρν  απφ  έλα  θπζηθφ  ή  λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα, γηα νπνηνδήπνηε  

ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο θνξνινγηθνχ έηνπο, ππνινγίδεηαη ζε πνζνζηφ νγδφληα ηνηο 

εθαηφ (80%) ηνπ θφζηνπο ηνπ νρήκαηνο πνπ εγγξάθεηαη σο δαπάλε ζηα βηβιία ηνπ  

εξγνδφηε κε ηε κνξθή ηεο απφζβεζεο πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο, 

επηζθεπψλ, ζπληεξήζεσλ θαζψο θαη ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηνδνηηθνχ θφζηνπο πνπ  

αληηζηνηρεί ζηελ αγνξά ηνπ νρήκαηνο ή ηνπ κηζζψκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ ην 

θφζηνο είλαη κεδεληθφ, ε αγνξαία αμία ηεο παξαρψξεζεο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 

νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) ηεο κέζεο δαπάλεο ή απφζβεζεο θαηά ηα ηειεπηαία ηξία 

(3) έηε». 

Δπηβάιιεηαη ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Ν. 4389/2016 θφξνο 

ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, κε ηελ νλνκαζία «Φφξνο Γηακνλήο» ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Ο θφξνο δηακνλήο επηβάιιεηαη αλά εκεξήζηα ρξήζε ηνπ 

δσκαηίνπ, ζνπίηαο, δηακεξίζκαηνο ή εληαίαο θαηνηθίαο. 

Δπηβάιιεηαη ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Ν. 4389/2016 

αλαινγηθφ ηέινο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, κε ηελ νλνκαζία «ηέινο ζηε ζπλδξνκεηηθή 

ηειεφξαζε», ην νπνίν βαξχλεη ηνπο ζπλδξνκεηέο ησλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο 

ππεξεζηψλ ζπλδξνκεηηθήο ηειεφξαζεο. Σν ηέινο απηφ επηβάιιεηαη επί θάζε κεληαίνπ 

ινγαξηαζκνχ θάζε ζχλδεζεο ζε ζπλδξνκεηηθή ηειεφξαζε θαη ππνινγίδεηαη σο 

πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) επί ηνπ ζπλνιηθνχ κεληαίνπ ινγαξηαζκνχ, 

πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πάγηνπ ηέινπο πνπ εηζπξάηηεηαη ππέξ ηεο επηρείξεζεο, 

πξν ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο. 

Βάζεη ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Ν. 4389/2016 επηβάιιεηαη αλαινγηθφ 

ηέινο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, κε ηελ νλνκαζία «ηέινο ζπλδξνκεηψλ ζηαζεξήο 

ηειεθσλίαο», ην νπνίν βαξχλεη ηνπο ζπλδξνκεηέο ησλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο 

ππεξεζηψλ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο. Σν ηέινο απηφ επηβάιιεηαη επί θάζε κεληαίνπ 

ινγαξηαζκνχ θάζε ζχλδεζεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο κε πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο θσλήο 
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ή/θαη επξπδσληθήο πξφζβαζεο (internet) θαη ππνινγίδεηαη σο πνζνζηφ πέληε ηνηο 

εθαηφ (5%) επί ηνπ ζπλνιηθνχ κεληαίνπ ινγαξηαζκνχ, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

πάγηνπ ηέινπο πνπ εηζπξάηηεηαη ππέξ ηεο επηρείξεζεο πξν ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο 

αμίαο. 

ην άξζξν 16 ηνπ Ν. 4172/2013 (Α' 167) πξνζηίζεηαη λέα παξάγξαθνο 3, κε βάζε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν. 4446/2016 σο εμήο: 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε κείσζε θφξνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν απηφ, ν 

θνξνινγνχκελνο απαηηείηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη δαπάλεο απφθηεζεο αγαζψλ θαη 

ιήςεο ππεξεζηψλ ζηελ εκεδαπή ή ζε θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ 

Δ.Ο.Υ., νη νπνίεο λα έρνπλ εμνθιεζεί κε ειεθηξνληθά κέζα πιεξσκήο, φπσο, 

ελδεηθηηθά αιιά φρη πεξηνξηζηηθά, θάξηεο θαη κέζα πιεξσκήο κε θάξηεο, πιεξσκή 

κέζσ ινγαξηαζκνχ πιεξσκψλ Παξφρσλ Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ηνπ Ν. 3862/2010, 

ρξήζε ειεθηξνληθνχ πνξηνθνιηνχ θ.ιπ., ην ειάρηζην πνζφ ησλ νπνίσλ 

πξνζδηνξίδεηαη σο πνζνζηφ ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ 

αθφινπζε θιίκαθα:  

 

Δηζόδεκα (ζε επξώ)   

Πνζνζηό ειάρηζηεο δαπάλεο 

κε ειεθηξνληθή ζπλαιιαγή θαη   

κέζα πιεξωκήο κε θάξηα 

(Πξννδεπηηθή εθαξκνγή) 

1-10.000 10% 

10.000,01-30.000 15% 

30.000,01 θαη άλσ 20% θαη κέρξη 30.000 επξψ 

 

Απφ ηελ ππνρξέσζε ρξήζεο ειεθηξνληθψλ κέζσλ πιεξσκήο γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ ηεο πεξίπησζεο α' εμαηξνχληαη θνξνινγνχκελνη 

εβδνκήληα (70) εηψλ θαη άλσ, άηνκα κε πνζνζηφ αλαπεξίαο νγδφληα ηνηο εθαηφ 

(80%) θαη άλσ, φζνη βξίζθνληαη ζε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε, νη θνξνινγηθνί 

θάηνηθνη ηεο Δ.Δ. ή ηνπ Δ.Ο.Υ., ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 

4172/2013, πνπ ππνρξενχληαη ζε ππνβνιή δήισζεο ζηελ Διιάδα θαη θνξνινγνχληαη 

κε ηελ θιίκαθα απφ κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο. Γηα ηνπο θνξνινγνχκελνπο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε απνδείμεσλ ίζεο αμίαο ζχκθσλα κε 

ηελ θιίκαθα ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο. 
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Αλ δελ θαιχπηεηαη ην ειάρηζην απαηηνχκελν πνζφ ηεο παξαπάλσ θιίκαθαο, ηφηε ν 

θφξνο πξνζαπμάλεηαη θαηά ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζεηηθή δηαθνξά κεηαμχ 

ηνπ απαηηνχκελνπ θαη ηνπ δεισζέληνο πνζνχ, πνιιαπιαζηαδφκελεο κε ζπληειεζηή 

είθνζη δχν ηνηο εθαηφ (22%). 

Δμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ρξήζεο ειεθηξνληθψλ κέζσλ πιεξσκήο θαη 

πξνζθφκηζεο απνδείμεσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δαπαλψλ, νη ππάιιεινη ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, νη ζηξαηησηηθνί, εθφζνλ ππεξεηνχλ ζηελ αιινδαπή, νη 

ππεξεηνχληεο ζηε Μφληκε Διιεληθή Αληηπξνζσπεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φζνη 

δηακέλνπλ ζε νίθν επγεξίαο θαη ζε ςπρηαηξηθφ θαηάζηεκα θαη νη θπιαθηζκέλνη. 

Με απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία 

ζπγθέληξσζεο ησλ απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ απφ ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ 

πιεξσκψλ. 

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη νη εμαηξνχκελεο δαπάλεο θαη 

άιιεο θαηεγνξίεο θνξνινγνπκέλσλ πνπ εμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε 

πξαγκαηνπνίεζεο ησλ δαπαλψλ κε ειεθηξνληθά κέζα πιεξσκήο, ηα επηπιένλ 

θίλεηξα γηα θνξνινγνχκελνπο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα πξνβιεπφκελα πνζνζηά 

ειάρηζηεο δαπάλεο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

παξνχζαο. 

Ζ πξνεγνχκελε παξάγξαθνο ηζρχεη απφ ην θνξνινγηθφ έηνο 2017 θαη κεηά. 

ην άξζξν 18 ηνπ Ν. 4172/2013 (Α' 167) πξνζηίζεηαη λέα παξάγξαθνο 4 κε βάζε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν. 4446/2016, σο εμήο: 

Οη σο άλσ αλαθεξφκελεο ηαηξηθέο δαπάλεο ζπλππνινγίδνληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηνπ πνζνχ κείσζεο θφξνπ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε 

ρξήζε κέζσλ πιεξσκήο κε θάξηα ή άιινπ ειεθηξνληθνχ κέζνπ πιεξσκήο. 

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη νη εμαηξέζεηο θαη θάζε άιιε 

δηαθνξνπνίεζε.  

Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3842/2010 αληηθαζίζηαηαη κε βάζε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ Ν. 4446/2016, σο εμήο: 

Σα θνξνινγηθά ζηνηρεία ζπλνιηθήο αμίαο πεληαθνζίσλ (500) επξψ θαη άλσ, πνπ 

εθδίδνληαη γηα πψιεζε αγαζψλ ή παξνρή ππεξεζηψλ ζε ηδηψηεο, εμνθινχληαη απφ 

ηνπο ιήπηεο ηνπο, αγνξαζηέο ησλ αγαζψλ ή ησλ ππεξεζηψλ, απνθιεηζηηθψο κε ηε 

ρξήζε κέζσλ πιεξσκήο κε θάξηα ή άιινπ ειεθηξνληθνχ κέζνπ πιεξσκήο, φπσο 

ελδεηθηηθά άιια φρη πεξηνξηζηηθά ηξαπεδηθφ έκβαζκα, πιεξσκή κέζσ ινγαξηαζκνχ 
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πιεξσκψλ, ρξήζε ειεθηξνληθνχ πνξηνθνιηνχ. Γελ επηηξέπεηαη εμφθιεζε ησλ 

ζηνηρείσλ απηψλ κε κεηξεηά. 

ην άξζξν 23 ηνπ Ν. 4172/2013 «Με εθπίπηνπζεο επηρεηξεκαηηθέο δαπάλεο», 

πξνζηίζεηαη λέα παξάγξαθνο ηδ' κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 

4446/2016, σο εμήο: 

Οη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην εξγαζηαθήο ζρέζεο φπσο απηή 

νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 4172/2013, εθφζνλ ε ηκεκαηηθή ή 

νιηθή εμφθιεζε δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ κέζνπ 

πιεξσκήο ή κέζσ παξφρνπ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ. Αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο παξνχζαο. 

Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 4172/2013, όπωο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Ν. 4389/2016 (Α' 94), κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ Ν. 4446/2016, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

Ζ αμία ηεο παξαρψξεζεο ελφο νρήκαηνο ζε εξγαδφκελν ή εηαίξν ή κέηνρν απφ έλα 

θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα, γηα νπνηνδήπνηε ρξνληθφ δηάζηεκα 

εληφο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο, ππνινγίδεηαη σο πνζνζηφ ηεο Ληαληθήο Σηκήο Πξν 

Φφξσλ (ΛΣΠΦ) ηνπ νρήκαηνο σο εμήο: 

α) γηα ΛΣΠΦ απφ 0 έσο 12.000 επξψ σο πνζνζηφ ηέζζεξα ηνηο εθαηφ (4%) ηεο 

ΛΣΠΦ σο επηπιένλ εηήζην εηζφδεκα, 

β) γηα ΛΣΠΦ απφ 12.001 έσο 17.000 επξψ σο πνζνζηφ επηά ηνηο εθαηφ (7%) ηεο 

ΛΣΠΦ σο επηπιένλ εηήζην εηζφδεκα, 

γ) γηα ΛΣΠΦ απφ 17.001 έσο 20.000 επξψ σο πνζνζηφ δεθαηέζζεξα ηνηο εθαηφ 

(14%) ηεο ΛΣΠΦ σο επηπιένλ εηήζην εηζφδεκα, 

δ) γηα ΛΣΠΦ απφ 20.001 έσο 25.000 επξψ σο πνζνζηφ δεθανθηψ ηνηο εθαηφ (18%) 

ηεο ΛΣΠΦ σο επηπιένλ εηήζην εηζφδεκα, 

ε) γηα ΛΣΠΦ πιένλ ησλ 25.001 επξψ σο πνζνζηφ είθνζη δχν ηνηο εθαηφ (22%) ηεο 

ΛΣΠΦ σο επηπιένλ εηήζην εηζφδεκα, αλεμάξηεηα αλ ην φρεκα αλήθεη ζηελ 

επηρείξεζε ή είλαη κηζζσκέλν κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηα αλσηέξσ πξφζσπα. Σν 

αλσηέξσ πνζνζηφ θαζελφο νρήκαηνο δελ επηκεξίδεηαη ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 

πξφζσπα. 

Ζ αμία ηεο παξαρψξεζεο ηνπ νρήκαηνο κεηψλεηαη βάζεη παιαηφηεηαο σο εμήο: 

i) 0-2 έηε θακία κείσζε 

ii) 3-5 έηε κείσζε δέθα ηνηο εθαηφ (10%) 

iii) 6-9 έηε κείσζε είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) 
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iv) Απφ 10 έηε θαη κεηά κείσζε πελήληα ηνηο εθαηφ (50%). 

Απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο εμαηξνχληαη ηα νρήκαηα πνπ παξαρσξνχληαη 

απνθιεηζηηθά γηα επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο θαη έρνπλ Ληαληθή Σηκή Πψιεζεο πξν 

Φφξσλ έσο 12.000 επξψ. 

Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο εθαξκφδνληαη γηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη 

απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη κεηά. 

Με βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ Ν. 4446/2016 

ηξνπνπνηήζεθε ην δεύηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ Ν. 

4172/2013 πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θεξδψλ απφ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ιακβάλεη ρψξα δηαλνκή ή θεθαιαηνπνίεζε θεξδψλ ρσξίο λα έρεη θαηαβιεζεί θφξνο 

εηζνδήκαηνο. 

Δηδηθφηεξα, κε ηηο λέεο δηαηάμεηο νη νπνίεο έρνπλ εθαξκνγή γηα θνξνινγηθά έηε πνπ 

αξρίδνπλ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2017 θαη κεηά, νξίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε 

θεθαιαηνπνίεζεο ή δηαλνκήο θεξδψλ γηα ηα νπνία δελ έρεη θαηαβιεζεί θφξνο 

εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ ή λνκηθψλ νληνηήησλ ην πνζφ πνπ δηαλέκεηαη ή 

θεθαιαηνπνηείηαη θνξνινγείηαη ζε θάζε πεξίπησζε σο θέξδνο απφ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα αλεμάξηεηα απφ ηελ χπαξμε θνξνινγηθψλ δεκηψλ. 

Οη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ έρνπλ εθαξκνγή γηα θνξνινγηθά έηε 

πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2017 θαη κεηά. 

 

Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αληηθαζίζηαηαη από 

ην άξζξν 10 «Σξνπνπνηήζεηο ζηηο κεηώζεηο θόξνπ ηνπ Κώδηθα Φνξνινγίαο 

Δηζνδήκαηνο» ηνπ Ν. 4472/2017
111

, σο εμήο: 

Ο θφξνο πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 15 κεηψλεηαη θαηά ην πνζφ 

ησλ ρηιίσλ δηαθνζίσλ πελήληα (1.250) επξψ γηα ηνλ θνξνινγνχκελν ρσξίο 

εμαξηψκελα ηέθλα, φπσο απηά νξίδνληαη ζην άξζξν 11, φηαλ ην θνξνινγεηέν 

εηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο θαη ζπληάμεηο δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ είθνζη 

ρηιηάδσλ (20.000) επξψ. Ζ κείσζε ηνπ θφξνπ αλέξρεηαη ζε ρίιηα ηξηαθφζηα (1.300) 

επξψ γηα ηνλ θνξνινγνχκελν κε έλα (1) εμαξηψκελν ηέθλν, ζε ρίιηα ηξηαθφζηα 

πελήληα (1.350) επξψ γηα δχν (2) εμαξηψκελα ηέθλα θαη ζε ρίιηα ηεηξαθφζηα πελήληα 

(1.450) επξψ γηα ηξία (3) εμαξηψκελα ηέθλα θαη άλσ. Δάλ ην πνζφ ηνπ θφξνπ είλαη 

                                                           
111

 Καηάξγεζε ησλ άξζξσλ 10 -13 ηνπ λ. 4472/2017 απφ ην Άξζξν 12 ηνπ Νφκνπ 4618/2019 θαη 

ηζρχεη απφ 10/6/2019. 
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κηθξφηεξν ησλ πνζψλ απηψλ, ε κείσζε ηνπ θφξνπ πεξηνξίδεηαη ζην πνζφ ηνπ 

αλαινγνχληνο θφξνπ. 

Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηζρχνπλ γηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη ζηα 

θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1.1.2020 θαη εθεμήο. 

 

Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ν. 4172/2013 (Α΄167) αληηθαζίζηαηαη από ην 

άξζξν 12 «Σξνπνπνηήζεηο ζηελ Κιίκαθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ 

Πξνζώπωλ» ηνπ Ν. 4472/2017
112

, σο εμήο: 

Σν θνξνινγεηέν εηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο ππνβάιιεηαη ζε θφξν 

ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε θιίκαθα: 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Σν πξώην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 43Α ηνπ Ν. 4172/2013 (Α΄ 167) 

αληηθαζίζηαηαη από ην άξζξν 13 «Σξνπνπνηήζεηο ζηελ Δηδηθή Δηζθνξά 

Αιιειεγγύεο», ηνπ Ν. 4472/2017
113

,  εμήο: 

Δπηβάιιεηαη εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο ζηα εηζνδήκαηα άλσ ησλ ηξηάληα ρηιηάδσλ 

(30.000) επξψ ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ή ζρνιάδνπζαο θιεξνλνκηάο. 

Δπηπξνζζέησο, ε παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 43Α ηνπ Ν. 4172/2013 αληηθαζίζηαηαη 

σο εμήο: 

Ζ εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο πνπ επηβάιιεηαη ζην ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ππνινγίδεηαη κε ηελ αθφινπζε θιίκαθα: 

 

 

 

                                                           
112

 Καηάξγεζε ησλ άξζξσλ 10 -13 ηνπ λ. 4472/2017 απφ ην Άξζξν 12 ηνπ Νφκνπ    4618/2019 θαη    

ηζρχεη απφ 10/6/2019. 
113

 Καηάξγεζε ησλ άξζξσλ 10 -13 ηνπ λ. 4472/2017 απφ ην Άξζξν 12 ηνπ Νφκνπ 4618/2019 θαη 

ηζρχεη απφ 10/6/2019. 

Δηζόδεκα (Μηζζνί, πληάμεηο, Δπίρ. Γξαζηεξηόηεηα) 

Δηζόδεκα από 

(επξώ) 

Δηζόδεκα έωο 

(επξώ) 

Φνξνινγηθόο 

πληειεζηήο 

0 20.000 20% 

20.000,01 30.000 29% 

30.000,01 40.000 37% 

>=40.000,01  45% 
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Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αληηθαζίζηαηαη από 

ην άξζξν 14. «Σξνπνπνηήζεηο ζηνπο ζπληειεζηέο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ 

άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 4172/2013» ηνπ Ν. 4472/2017 σο εμήο: 

1) Σα θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ απνθηνχλ ηα λνκηθά πξφζσπα 

θαη νη λνκηθέο νληφηεηεο πνπ ηεξνχλ δηπινγξαθηθά βηβιία, θαζψο θαη ηα λνκηθά 

πξφζσπα ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηνπ άξζξνπ 45 πνπ ηεξνχλ απινγξαθηθά θνξνινγνχληαη 

κε ζπληειεζηή είθνζη έμη ηνηο εθαηφ (26%), εμαηξνπκέλσλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

ηεο πεξίπησζεο β΄. Σα θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ απνθηνχλ νη 

ππφρξενη ησλ πεξηπηψζεσλ β΄, δ΄, ε΄, ζη΄ θαη δ΄ ηνπ άξζξνπ 45 πνπ ηεξνχλ 

απινγξαθηθά βηβιία θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή είθνζη έμη ηνηο εθαηφ (26%). 

2) Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα ηεο πεξίπησζεο 1 ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 

4261/2014 θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή είθνζη ελλέα ηνηο εθαηφ (29%).
114

 

                                                           
114

 Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηζρχνπλ γηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη θαηά ην θνξνινγηθφ έηνο πνπ 
αξρίδεη απφ 1.1.2019 θαη εθεμήο θαη ζα δειψλνληαη ην επφκελν θνξνινγηθφ έηνο ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

θαη ζηνλ βαζκφ πνπ, ζχκθσλα κε εθηίκεζε ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ θαη ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα, ηνλ Δπξσπατθφ Μεραληζκφ 

ηαζεξφηεηαο θαη ηηο ειιεληθέο αξρέο, ζην πιαίζην ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Οηθνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο, δελ πξνθαιείηαη απφθιηζε απφ ηνπο κεζνπξφζεζκνπο δεκνζηνλνκηθνχο 

ζηφρνπο, φπσο απηνί θαζνξίδνληαη ζην σο άλσ Πξφγξακκα. Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ δεκνζηεχεη 

ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο αλαθνίλσζε, ζηελ νπνία πεξηέρνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

αλσηέξσ εθηίκεζεο. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 11 έσο 14 εθαξκφδνληαη αλαπξνζαξκνδφκελεο ζηνλ 
επηηξεπφκελν βαζκφ, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε α΄. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

δηαπηζηψλεηαη ε αθξηβήο αληηζηνηρία πξνο ην δεκνζηνλνκηθφ ζηφρν θαη ξπζκίδνληαη νη αλαγθαίεο 

ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 11 έσο 14. Αλ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα, ηνλ Δπξσπατθφ 

Μεραληζκφ ηαζεξφηεηαο θαη ηηο ειιεληθέο αξρέο, ζην πιαίζην ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο δηαπηζηψζεη φηη ζηε βάζε κίαο πξννπηηθήο εθηίκεζεο θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 ε εκπξνζζνβαξήο εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10 

είλαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζπκθσλεκέλνο δεκνζηνλνκηθφο ζηφρνο πξσηνγελνχο 

ηζνδπγίνπ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο χςνπο 3,5% γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2019 θαηά ηξφπν επλντθφ γηα 

ηελ αλάπηπμε, νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 εθαξκφδνληαη γηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη απφ ηελ 

1.1.2019 θαη εθεμήο. 

 

Δηδηθή Δηζθνξά Αιιειεγγύεο 

Δηζόδεκα 

από (επξώ) 

Δηζόδεκα έωο 

(επξώ) 
πληειεζηήο 

0 30.000 0% 

30.000,01 40.000 2% 

40.000,01 65.000 5% 

65.000,01 220.000 9% 

>220.000  10% 



164 
 

Με βάζε ην άξζξν 69 παξαγξάθνπ 1 ηνπ Ν. 4472/2017 ην άξζξν 18 ηνπ Ν. 

4172/2013 (Α΄167) θαηαξγείηαη (ηζρχεη γηα δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ 

1.1.2017).
115

 

Με βάζε ην άξζξν 69 παξαγξάθνπ 2 ηνπ Ν. 4472/2017, ε παξάγξαθνο 3 ηνπ 

άξζξνπ 60 ηνπ Ν. 4172/2013 θαηαξγείηαη (ηζρχεη γηα παξαθξαηήζεηο ζε εηζνδήκαηα 

πνπ απνθηψληαη θαηά ηα θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ απφ 1.1.2018 θαη εθεμήο
 
).
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Δπηβνιή θόξνπ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν. 4472/2017 επί ησλ 

εηζνδεκάησλ απφ πεξηζηαζηαθέο θαη βξαρππξφζεζκεο κηζζψζεηο αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο, νη νπνίεο ζπλήζσο εμππεξεηνχληαη κέζσ ηεο δηεζλνχο δηαδηθηπαθήο 

πιαηθφξκαο Airbnb. Δηδηθφηεξα, ζην εηήζην εηζφδεκα απφ ηε βξαρπρξφληα κίζζσζε 

αθηλήησλ πνπ απνθηά απφ θέηνο θάζε θπζηθφ πξφζσπν, ζην πιαίζην ηεο νηθνλνκίαο 

ηνπ δηακνηξαζκνχ, ζα επηβιεζεί ην 2018 θφξνο εηζνδήκαηνο κε βάζε ηελ θιίκαθα 

θνξνινγίαο ησλ ελνηθίσλ, δειαδή κε ζπληειεζηέο 15% απφ ην πξψην επξψ κέρξη ηηο 

12.000 επξψ ηνπ εηεζίνπ εηζνδήκαηνο, 35% ζην ηκήκα ηνπ εηεζίνπ εηζνδήκαηνο απφ 

ηηο 12.001 έσο ηηο 35.000 επξψ θαη 45% ζην ηκήκα ηνπ εηήζηνπ εηζνδήκαηνο πάλσ 

απφ ηηο 35.000 επξψ, εθφζνλ ηα αθίλεηα εθκηζζψλνληαη επηπισκέλα ρσξίο ηελ 

παξνρή νηαζδήπνηε ππεξεζίαο πιελ ηεο παξνρήο θιηλνζθεπαζκάησλ. 

ε πεξίπησζε πνπ παξέρνληαη νπνηεζδήπνηε άιιεο ππεξεζίεο, ην εηζφδεκα απηφ ζα 

ινγίδεηαη σο εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη θνξνινγείηαη κε 22% 

κέρξη ηηο πξψηα 20.000 επξψ, 29% ζην ηκήκα απφ ηηο 20.001 έσο ηηο 30.000 επξψ, 

37% ζην ηκήκα απφ ηηο 30.001 έσο ηηο 40.000 επξψ θαη 45% ζην ηκήκα πάλσ απφ ηηο 

40.000 επξψ. 

Σν εηζφδεκα πνπ απνθηάηαη θέηνο απφ λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο, απφ ηε 

βξαρπρξφληα κίζζσζε αθηλήησλ ηεο νηθνλνκίαο δηακνηξαζκνχ, φπσο νξίδεηαη ζηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ζα ζεσξείηαη εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή θαη ζα 

θνξνινγείηαη κε ζπληειεζηή 29%.
117
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 Μεηψζεηο θφξνπ γηα ηαηξηθέο δαπάλεο 

Σν πνζφ ηνπ θφξνπ κεηψλεηαη ζε πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) γηα ηα έμνδα ηαηξηθήο θαη 

λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, εθφζνλ απηά ππεξβαίλνπλ ην πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ηνπ θνξνινγεηένπ 

εηζνδήκαηνο ηνπ θνξνινγνχκελνπ. Σν πνζφ ηεο κείσζεο αλεμαξηήησο ηνπ πνζνχ ησλ εμφδσλ δελ 

κπνξεί λα ππεξβεί ηηο ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξψ. 
116

 Ο θφξνο πνπ παξαθξαηείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ κεηψλεηαη 

θαηά πνζνζηφ ελάκηζε ηνηο εθαηφ (1,5%) θαηά ηελ παξαθξάηεζή ηνπ. 
117

 Πεγή: Διεχζεξνο Σχπνο, « Έξρεηαη θαηάξγεζε θνξναπαιιαγψλ θαη θφξνο ζηα airbnb», 

 https://www.eleftherostypos.gr/oikonomia/116380-erxetai-katargisi-foroapallagon-kai-foros-sta-

airbnb/ 
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Ζ Διιάδα θέξεηαη λα ήηαλ ην πξψην θαη κφλν θξάηνο πνπ ήηαλ ηφζν θνληά ζηελ 

έμνδν απφ ηελ Δπξσδψλε. Οη ιφγνη γηα ηελ άζιηα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο 

Διιάδαο είλαη πνιινί φπσο πξνείπακε, κεηαμχ ησλ νπνίσλ κηα ζεηξά απφ θνξνινγηθά 

αίηηα, φπσο ε θνξνδηαθπγή θαη ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ είζπξαμε θφξσλ. Χο 

εθ ηνχηνπ ςεθίζηεθαλ δηαδνρηθά θη επί ζεηξά εηψλ πιήζνο επψδπλσλ θαη αξθεηέο 

θνξέο άδηθσλ θνξνινγηθψλ λνκνζρεδίσλ - φπσο αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ – πνπ είραλ 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θξίζε πνπ έπιεμε ηε ρψξα καο, δξακαηηθέο επηπηψζεηο ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπ ειιεληθνχ ιανχ, φπσο ζα αλαθεξζνχκε ζην επφκελν θεθάιαην. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 
 

ΟΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ ΣΖ 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 

 

ήκεξα ε ειιεληθή νηθνλνκία έρεη πιένλ εμέιζεη απφ ην θαζεζηψο πςειψλ 

δεκνζηνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ, αιιά κε κε βηψζηκν πηζαλφλ θαη κε δηαηεξήζηκν 

ηξφπν. Σα δηαζέζηκα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη απφ ην 2014 θαηαγξάθεηαη κηα αιιαγή 

ηνπ κείγκαηνο ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο κε ην κεγαιχηεξν κέξνο απηήο λα 

πξνέξρεηαη πιένλ απφ ην ζθέινο ησλ εζφδσλ. χκθσλα κε ηελ εηήζηα έθζεζε ηεο 

ΗΝΔ ΓΔΔ
118

 γηα ην έηνο 2018, ε ειιεληθή νηθνλνκία κέρξη θαη ην Γ΄ ηξίκελν ηνπ 

2017 εκθαλίδεη «ελδείμεηο εχζξαπζηεο ζηαζεξνπνίεζεο ζε ρακεινχο ξπζκνχο 

νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ρσξίο ελδνγελή δπλακηθή». Γεγνλφο είλαη φηη γηα πξψηε 

θνξά κεηά ηελ θξίζε ηνπ 2007-2008 ηα ππφινηπα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσδψλεο 

θαηαγξάθνπλ ηθαλνπνηεηηθνχο ξπζκνχο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, ζε αληίζεζε κε ηελ 

Διιάδα, ελψ αμηνζεκείσην είλαη φηη ηελ πεξίνδν 2014-2016 ε βειηίσζε ησλ 

δεκφζησλ εζφδσλ ζηεξίρηεθε θαηά θχξην ιφγν ζηελ αχμεζε ησλ έκκεζσλ θφξσλ 

θαζψο ην δηάζηεκα Ηαλνπάξηνο-Γεθέκβξηνο 2017 νη έκκεζνη θφξνη αληηζηνηρνχζαλ 

ζην 56,6% ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ ηνπ θξάηνπο, έλαληη 54% ην 2016. Δηδηθφηεξα, 

νη έκκεζνη θφξνη δηακνξθψζεθαλ ζηα 26.942 εθαη. επξψ, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 

1.262 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ 2016, ελψ νη άκεζνη θφξνη αλήιζαλ ζηα 20.622 εθαη. 

επξψ, 1.217 εθαη. επξψ ρακειφηεξα ζπγθξηηηθά κε ην 2016. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 

ην 2017 ην χςνο ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ είλαη κεησκέλν θαηά 7,2% έλαληη ηνπ 

2010, ελψ ππεξβαίλεη θαηά 7% ηα επίπεδα ηνπ 2014 σο απνηέιεζκα ησλ πςειφηεξσλ 

εηζπξάμεσλ απφ έκκεζνπο θφξνπο. 
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 ΗΝΔ ΓΔΔ: Δηήζηα Έθζεζε 2018 γηα ηελ Διιεληθή Οηθνλνκία θαη ηελ Απαζρφιεζε, ‶Ζ ειιεληθή 
νηθνλνκία θαη ε απαζρφιεζε″  

https://www.inegsee.gr/wp-content/uploads/2018/03/ETHSIA-EKTHESI-2018-INE-GSEE 
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Γξάθεκα 4.1: χλζεζε θνξνινγηθψλ εζφδσλ θαη ιφγνο έκκεζσλ/άκεζσλ θφξσλ 

(2008-2018) 

 

 

Πεγή: Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ (2017, 2018) 

 

Σν Γ΄ ηξίκελν ηνπ 2017 ε πξαγκαηηθή αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία πζηεξνχζε 

ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηα πξν θξίζεο επίπεδα, παξακέλνληαο θαζεισκέλε ζε 

επίπεδν αληίζηνηρν κε απηφ ηνπ 2014. Δπί ηνπ ζπλφινπ ε πξνζηηζέκελε αμία ην Γ΄ 

ηξίκελν ηνπ 2017 πζηεξεί θαηά 24% ζε ζρέζε κε ην Γ΄ ηξίκελν ηνπ 2008 θαη θαηά 

0,5% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2014, ζηνηρείν ελδεηθηηθφ ηεο 

ζηαζηκφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο. Αλαθνξηθά κε ηνπο θχξηνπο θιάδνπο δξαζηεξηφηεηαο, 

ε γεσξγία είλαη ν κφλνο θιάδνο ζηνλ νπνίν παξαηεξείηαη βειηίσζε ζε ζρέζε κε ην 

2008, κε εμαίξεζε απηφλ ηεο κεηαπνίεζεο. Με βάζε φκσο ηνλ ηξέρνληα ξπζκφ 

κεηαβνιήο ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο, δελ ζα ππάξμεη νπζηαζηηθή αλάθακςε ζηε 

κεηαπνίεζε, πξηλ ην 2023. Όζνλ αθνξά ηνλ θιάδν ηεο  γεσξγίαο, ην Γ΄ηξίκελν ηνπ 

2017 ε πξνζηηζέκελε αμία ηνπ θιάδνπ ήηαλ πςειφηεξε θαηά 8% ζε ζρέζε κε ην 

αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2008, αιιά πζηεξνχζε ζε ζρέζε κε ην Γ΄ ηξίκελν ηνπ 2014 

θαηά 16 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Σν δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί δείρλεη ηε κεηαβνιή ηεο 

πξαγκαηηθήο αθαζάξηζηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο κεηαμχ ηνπ Γ΄ ηξηκήλνπ ηνπ 2017 θαη 

ηνπ Γ΄ ηξηκήλνπ ηνπ 2014 ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2008. 

 

Γξάθεκα 4.2: Γείθηεο κεηαβνιήο ηεο πξαγκαηηθήο αθαζάξηζηεο πξνζηηζέκελεο 

αμίαο αλά θιάδν δξαζηεξηφηεηαο, 2017:3 θαη 2014:3 ζε ζρέζε κε 2008:3 (Διιάδα, 

ζηαζεξέο ηηκέο 2010) 
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Πεγή: Eurostat (επεμεξγαζία ΗΝΔ ΓΔΔ)
119

 

 

Οη επελδχζεηο εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ ζε ηδηαίηεξα ρακειά επίπεδα, 

παξνπζηάδνληαο νξηαθέο κεηαβνιέο. Οη επελδχζεηο ησλ λνηθνθπξηψλ ζε θαηνηθίεο θαη 

ζε δηαξθή θαηαλαισηηθά αγαζά, πνπ απνηεινχζαλ ην θπξηφηεξν κέξνο ησλ 

επελδχζεσλ ηελ πξν θξίζεο πεξίνδν, είλαη ζηαζεξνπνηεκέλεο ζε έλα πνιχ ρακειφ 

επίπεδν. Σν Α΄ ηξίκελν ηνπ 2017 ην χςνο ησλ επελδχζεσλ ησλ λνηθνθπξηψλ ήηαλ ίζν 

κε 1,3 δηζ. επξψ, ην νπνίν ήηαλ θαηά 168 εθαη. επξψ πςειφηεξν απφ ην επίπεδν ηνπ 

Α΄ ηξηκήλνπ ηνπ 2016 αιιά θαηά 5,8 δηζ. επξψ ρακειφηεξν απφ ην αληίζηνηρν 

ηξίκελν ηνπ 2008. Σν Β΄ ηξίκελν ηνπ 2017 ζεκεηψζεθε πηψζε έλαληη ηνπ Β΄ 

ηξηκήλνπ ηνπ 2016 θαηά 50 εθαη. επξψ, ελψ ε αληίζηνηρε πηψζε ην Γ΄ ηξίκελν ήηαλ 

ηεο ηάμεο ησλ 203 εθαη. επξψ. Με δεδνκέλεο ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ, ε 

αλάθακςε ησλ επελδχζεσλ ζε θαηνηθίεο θαη δηαξθή θαηαλαισηηθά αγαζά δελ είλαη 

πηζαλή. Σν Γ΄ ηξίκελν ηνπ 2017 νη επελδχζεηο ήηαλ πςειφηεξεο απφ απηέο ηνπ Γ΄ 

ηξηκήλνπ ηνπ 2014 κφιηο θαηά 60,5 εθαη. επξψ. Οη εμαγσγέο αγαζψλ έρνπλ 

αλαθάκςεη ζε ζρέζε κε ην 2008, φκσο ε κεγάιε εμάξηεζε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο 

απφ ηηο εηζαγσγέο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ζεκαληηθή αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ 

αγαζψλ, ελψ παξάιιεια, νη εμαγσγέο ππεξεζηψλ πζηεξνχλ ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε 

ην επίπεδν ηνπ 2008.  

Μεγαιχηεξν ξφιν γηα ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο νηθνλνκίαο έρνπλ νη επελδχζεηο 

ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη επηρεηξήζεηο ήηαλ επηθπιαθηηθέο φζνλ αθνξά ηελ επελδπηηθή 

ηνπο δξαζηεξηφηεηα, ήδε πξηλ ηελ θξίζε. Σν Α΄ ηξίκελν ηνπ 2017 νη επελδχζεηο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ήηαλ ίζεο κε 3,4 δηζ. επξψ, δειαδή πςειφηεξεο απφ ην Α΄ ηξίκελν ηνπ 
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 εκείσζε: Δπνρηθά θαη εκεξνινγηαθά δηνξζσκέλα ζηνηρεία. 
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2016 θαηά 716 εθαη. επξψ. Σν Β΄ ηξίκελν ηνπ 2017 νη επελδχζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ 

ήηαλ ίζεο κε 3,1 δηζ. επξψ, πςειφηεξεο ηνπ Β΄ ηξηκήλνπ ηνπ 2016 θαηά 78 εθαη. 

επξψ, ελψ ην Γ΄ ηξίκελν ήηαλ ίζεο κε 2,4 δηζ. επξψ, ζεκεηψλνληαο πηψζε θαηά 169 

εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ην Γ΄ ηξίκελν ηνπ 2016. Παξαηεξείηαη ινηπφλ φηη φρη κφλν ν 

φγθνο ησλ παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ ηεο νηθνλνκίαο είλαη ρακειφο, αιιά επηπιένλ 

φηη νη κεηαβνιέο ηνπ είλαη νξηαθέο. Σν γξάθεκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηελ 

εμέιημε ηνπ φγθνπ ησλ επελδχζεσλ ζην ζχλνιν θαη αλά ζεζκηθφ ηνκέα. 

 

Γξάθεκα 4.4: Πξαγκαηηθφο αθαζάξηζηνο ζρεκαηηζκφο παγίνπ θεθαιαίνπ αλά 

ζεζκηθφ ηνκέα ζε εθαη. επξψ (Διιάδα, 2008:1-2017:3, ζηαζεξέο ηηκέο 2010) 

 

 

Πεγή: Eurostat (επεμεξγαζία ΗΝΔ ΓΔΔ)
120

 

 

Ζ θαηαλάισζε εμαθνινπζεί λα απνηειεί ηνλ βαζηθφ πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα ηεο 

εγρψξηαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Σν δηαζέζηκν εηζφδεκα παξνπζηάδεη κεγάιε 

πηψζε ζην δηάζηεκα 2009-2013, ζπλέπεηα ηεο δεκνζηνλνκηθήο θαη ηεο 

εηζνδεκαηηθήο ιηηφηεηαο, θαη ζηε ζπλέρεηα δείρλεη ζεκάδηα ζηαζεξνπνίεζεο. Ζ 

θαηαλάισζε κεηψλεηαη αξρηθά, αιιά κε κηθξφηεξν ξπζκφ, θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζε 

πςειφηεξν επίπεδν απφ ην δηαζέζηκν εηζφδεκα. Γηαηεξείηαη απφ ην 2012 θαη χζηεξα 

ππάξρεη αξλεηηθή δηαθνξά κεηαμχ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο θαη θαηαλάισζεο, ε 

νπνία νθείιεηαη ηφζν ζηελ εθηεηακέλε θνξνδηαθπγή φζν θαη ζηε ρξήζε 

ζπζζσξεπκέλσλ πφξσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο θαηαλάισζεο. Ζ αξλεηηθή 

δηαθνξά κεηαμχ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο θαη θαηαλάισζεο απφ ην 2012 θαη έπεηηα 
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 Με επνρηθά δηνξζσκέλα ζηνηρεία. ην δηάγξακκα δελ παξνπζηάδνληαη νη δεκφζηεο επελδχζεηο θαη 

νη επελδχζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ επηρεηξήζεσλ. 
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νδεγεί ζε αξλεηηθέο λέεο απνηακηεχζεηο γηα ηα λνηθνθπξηά. Σν Γ΄ ηξίκελν ηνπ 2017 ε 

θαηαλάισζε δηαηεξείηαη ζηάζηκε, θπκαηλφκελε φκσο ζε επίπεδν πςειφηεξν ηνπ 

δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο κε απνηέιεζκα λα ζηαζεξνπνηεί ηελ εγρψξηα νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ελψ παξάιιεια ππνλνκεχεη ηε βησζηκφηεηά ηεο, θαζψο νδεγεί ζε 

ζπξξίθλσζε ηεο απνηακίεπζεο θαη ησλ θαηαζέζεσλ ησλ λνηθνθπξηψλ. Γηα ην 2017, 

ην πξαγκαηηθφ δηαζέζηκν εηζφδεκα κεηψζεθε ην Α΄ ηξίκελν ηνπ 2017 θαηά 170 εθαη. 

επξψ ζε ζρέζε κε ην Α΄ ηξίκελν ηνπ 2016, απμήζεθε ην Β΄ ηξίκελν θαηά 543 εθαη. 

επξψ, ελψ ην Γ΄ ηξίκελν παξέκεηλε ζην ίδην επίπεδν κε ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο. Ζ απμεηηθή πνξεία ηεο δηαθνξάο κεηαμχ δηαζέζηκνπ 

εηζνδήκαηνο θαη θαηαλάισζεο εληφο ηνπ 2016 δηαηεξήζεθε θαη ην Α΄ εμάκελν ηνπ 

2017. Καηά έλα κέξνο απηή ε δηαθνξά νθείιεηαη ζηε θνξνδηαθπγή, ε νπνία αλήθεη 

ζηνπο παξάγνληεο πνπ δηνγθψλνπλ ηε δηαθνξά θαηαλάισζεο θαη δηαζέζηκνπ 

εηζνδήκαηνο. ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ πξαγκαηηθνχ 

εηζνδήκαηνο θαη ηεο θαηαλάισζεο απφ ην 2008 έσο ην 2017. 

 

Γξάθεκα 4.3: Πξαγκαηηθφ δηαζέζηκν εηζφδεκα θαη θαηαλάισζε ησλ λνηθνθπξηψλ ζε 

δηζ. επξψ (Διιάδα, 2008:4-2017:3, ζηαζεξέο ηηκέο 2010) 

 

 

Πεγή: Eurostat (επεμεξγαζία ΗΝΔ ΓΔΔ)
121

 

 

Όζνλ αθνξά  ηηο εμαγσγηθέο επηδφζεηο ηεο νηθνλνκίαο, απηέο ησλ αγαζψλ έρνπλ 

αλαθάκςεη ζε ζρέζε κε ηα πξν θξίζεο επίπεδα. Σν Γ΄ ηξίκελν ηνπ 2017 νη εμαγσγέο 

αγαζψλ ήηαλ πςειφηεξεο ηνπ Γ΄ ηξηκήλνπ ηνπ 2008 θαηά 1,7 δηζ. επξψ. Γελ κπνξεί 

φκσο λα εηπσζεί ην ίδην γηα ηηο εμαγσγέο ππεξεζηψλ, νη νπνίεο πζηεξνχλ ζην ίδην 

                                                           
121

 Με επνρηθά δηνξζσκέλα ζηνηρεία. Μεηαθπιηφκελνη κέζνη φξνη ηεζζάξσλ πεξηφδσλ. 
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δηάζηεκα θαηά 1,6 δηζ. επξψ. Σν Β΄ θαη ην Γ΄ ηξίκελν ηνπ 2017 νη εμαγσγέο αγαζψλ 

ήηαλ πςειφηεξεο απφ ηα ίδηα ηξίκελα ηνπ 2016 θαηά 682 εθαη. επξψ θαη 228 εθαη. 

επξψ αληίζηνηρα. Αμίδεη λα ηνληζηεί φηη κεηαμχ ηνπ Β΄ ηξηκήλνπ ηνπ 2016 θαη ηνπ Β΄ 

ηξηκήλνπ ηνπ 2017 νη εηζαγσγέο αγαζψλ απμήζεθαλ θαηά 392 εθαη. επξψ θαη ησλ 

εηζαγσγψλ ππεξεζηψλ θαηά 362 εθαη. επξψ, ελψ νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ Γ΄ 

ηξηκήλσλ ήηαλ 1,1 δηζ. επξψ θαη 181 εθαη. επξψ αληίζηνηρα. Σν Β΄ θαη ην Γ΄ ηξίκελν 

ηνπ 2017 νη εμαγσγέο ππεξεζηψλ απμήζεθαλ θαηά 723 εθαη. επξψ θαη 806 εθαη. επξψ 

αληίζηνηρα. Σαπηφρξνλα, νη εηζαγσγέο αγαζψλ είλαη θαηά 5,3 δηζ. επξψ ρακειφηεξεο 

κεηαμχ ηνπ Γ΄ ηξηκήλνπ ηνπ 2008 θαη ηνπ Γ΄ ηξηκήλνπ ηνπ 2017, ελψ επίζεο 

ρακειφηεξεο είλαη νη εηζαγσγέο ππεξεζηψλ (δηαθνξά 1,8 δηζ. επξψ γηα ην ίδην 

δηάζηεκα). Γεγνλφο είλαη φηη νη εηζαγσγέο αγαζψλ παξνπζηάδνπλ απμεηηθή δπλακηθή 

ηα ηειεπηαία ηξία έηε, ε νπνία αθνινπζεί ηελ πνξεία ησλ εμαγσγψλ, θαλεξψλνληαο 

ηε κεγάιε εμάξηεζε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο απφ ηηο εηζαγσγέο. ην γξάθεκα πνπ 

αθνινπζεί θαίλεηαη ε εμέιημε ησλ βαζηθψλ ζπληζησζψλ ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ, 

δειαδή ησλ εμαγσγψλ θαη ησλ εηζαγσγψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζε πξαγκαηηθνχο 

φξνπο. 

 

Γξάθεκα 4.5: Όγθνο εμαγσγψλ θαη εηζαγσγψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζε εθαη. επξψ 

(Διιάδα, 2008:1-2017:3, ζηαζεξέο ηηκέο 2010) 

 

 

 

Πεγή: Eurostat 

 

Με βάζε ηα ηειεπηαία ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ, νη άλεξγνη θαηά ην Γ΄ ηξίκελν ηνπ 

2017 αλήιζαλ ζε 970 ρηιηάδεο άηνκα (20,2% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ), έλαληη 

1.092.589 αλέξγσλ (22,6% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ) ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 
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πξνεγνχκελνπ έηνπο. Σα ζηνηρεία απηά δείρλνπλ κηα ηάζε απνθιηκάθσζεο ηεο 

αλεξγίαο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε φηη ρξεζηκνπνηψληαο ελαιιαθηηθνχο δείθηεο 

γηα ηελ αλεξγία, νη νπνίνη ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηελ χπαξμε ηεο ππναπαζρφιεζεο, 

ησλ απνζαξξεκέλσλ αλέξγσλ θαη ηνπ ελ δπλάκεη πξφζζεηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ην 

πνζνζηφ αλεξγίαο εκθαλίδεηαη πςειφηεξν θαηά 7 πνζνζηηαίεο κνλάδεο (27,5%) απφ 

ην επίζεκν πνζνζηφ αλεξγίαο. Σν πνζνζηφ αλεξγίαο εκθαλίδεηαη ζεκαληηθά 

πςειφηεξν ζηηο γπλαίθεο θαη ζηνπο λένπο ‒αθφκα θαη ζ’ απηνχο κε πςειή εηδίθεπζε, 

θαζψο θαη ζηηο Πεξηθέξεηεο ηεο Βφξεηαο θαη ηεο Γπηηθήο Διιάδαο, ελψ νη 

καθξνρξφληα άλεξγνη μεπεξλνχλ ην 70% ηνπ ζπλφινπ ησλ αλέξγσλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, κε βάζε ηα ηειεπηαία ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ, νη άλεξγνη θαηά ην Γ΄ 

ηξίκελν ηνπ 2017 αλήιζαλ ζε 970 ρηιηάδεο άηνκα (20,2% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ) 

έλαληη 1.092.589 αλέξγσλ (22,6% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ) ην αληίζηνηρν ηξίκελν 

ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Όζνλ αθνξά ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλεξγίαο, 

ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο θαηά θχιν, ειηθία, γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα 

θαη επίπεδν εθπαίδεπζεο. Δηδηθφηεξα, ην πνζνζηφ αλεξγίαο ζηνπο άλδξεο αλήιζε ζην 

16,5% έλαληη 24,9% ζηηο γπλαίθεο. Αληίζηνηρα, πςειφηεξε εκθαλίδεηαη ε αλεξγία 

ζηηο λεφηεξεο ειηθίεο, κε ηνπο λένπο 15 έσο 19 εηψλ λα παξνπζηάδνπλ πνζνζηφ 

αλεξγίαο 52,2% θαη ηνπο λένπο 20 έσο 24 εηψλ πνζνζηφ αλεξγίαο 38,5%. εκαληηθά 

πςειφηεξε ηνπ κέζνπ φξνπ είλαη θαη ε αλεξγία ζηηο ειηθίεο 25 έσο 29 εηψλ κε 

πνζνζηφ 29%, ελψ αληίζηνηρα ρακειφηεξε ηνπ κέζνπ φξνπ εκθαλίδεηαη ζηηο ειηθίεο 

πέξαλ ησλ 30 εηψλ. Δπηπξνζζέησο, ζεκαληηθά πςειφηεξε ηνπ κέζνπ φξνπ 

εκθαλίδεηαη ε αλεξγία ζηηο Πεξηθέξεηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Ζπείξνπ θαη Γπηηθήο 

Διιάδαο, ελψ ζεκαληηθά ρακειφηεξε ζηηο Πεξηθέξεηεο Ηνλίσλ Νήζσλ, 

Πεινπνλλήζνπ, Ννηίνπ Αηγαίνπ θαη Κξήηεο. Κξίζηκε παξάκεηξν γηα ηελ θαηαλφεζε 

ηεο επίπησζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αλεξγίαο ζηνλ πιεζπζκφ απνηειεί ην γεγνλφο φηη 

νη απφθνηηνη ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, δειαδή άηνκα κε πςειφ επίπεδν 

εηδίθεπζεο, εκθαλίδνπλ πνζνζηφ αλεξγίαο 16,1%, θαλεξψλνληαο έηζη φηη θχξην 

ζηνηρείν πνπ επεξεάδεη ηελ θαηάζηαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη ε έιιεηςε 

επαξθνχο δήηεζεο, θαη φρη νη δεμηφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ.  Σν πνζνζηφ ησλ 

καθξνρξφληα (άλσ ηνπ ελφο έηνπο) αλέξγσλ ζην ζχλνιν ησλ αλέξγσλ αλέξρεηαη 

ζηαζεξά απφ ην 2013 θαη κεηά, ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 70%, θαλεξψλνληαο έηζη ηελ 

ηδηαίηεξε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ νη άλεξγνη λα επαλέιζνπλ ζηελ εξγαζία θαη, 

ζπλεπψο, ηελ αλάγθε γηα νπζηαζηηθέο παξεκβάζεηο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ην 

θαηλφκελν ηεο αλεξγίαο.  Θεηηθφ ζηνηρείν παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη ζην δεχηεξν 
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κηζφ ηνπ 2017 ν ξπζκφο απνθιηκάθσζεο ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο εκθαλίδεηαη 

ζεκαληηθά απμεκέλνο. Δηδηθφηεξα, ηελ πεξίνδν 2014-2016 ν κέζνο ξπζκφο 

ππνρψξεζεο ηεο αλεξγίαο ήηαλ πεξίπνπ 5% απφ έηνο ζε έηνο, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε 

πξφβιεςε κείσζεο ηεο αλεξγίαο θάησ απφ 10% ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2030. 

Αληίζεηα, θαηά ην Β΄ εμάκελν ηνπ 2017 ν ξπζκφο απνθιηκάθσζεο ηεο αλεξγίαο 

εκθαλίδεηαη απμεκέλνο ζε 10%, γεγνλφο πνπ δηακνξθψλεη έλα ζεηηθφηεξν ζελάξην 

ππνρψξεζεο ηεο αλεξγίαο θάησ απφ 10% ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2020. ην 

γξάθεκα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη ε εμέιημε ηεο αλεξγίαο ζηελ Διιάδα θαη νη ζρεηηθέο 

πξνβιέςεηο. 

 

Γξάθεκα 4.6: Πνζνζηφ αλεξγίαο θαη πξνβιέςεηο (Διιάδα) 

 

 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ, Έξεπλα Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (1/2004-11/2017) (επεμεξγαζία ΗΝΔ ΓΔΔ) 

 

Όζνλ αθνξά ην πεδίν ηεο απαζρφιεζεο ππάξρεη κία ζηαζεξνπνίεζε ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο, ε νπνία φκσο εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ζε βαζηά θξίζε, θαζψο ην πνζνζηφ 

ησλ απαζρνινπκέλσλ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ εξγάζηκεο ειηθίαο θαηά ην Γ΄ 

ηξίκελν ηνπ 2017 αλήιζε ζε 54,6%. Σν πνζνζηφ απηφ είλαη απμεκέλν ζε ζρέζε κε ην 

ρακειφηεξν ζεκείν πνπ θαηαγξάθεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο (48,4% ην Γ΄ 

ηξίκελν ηνπ 2013), αιιά αξθεηά ρακειφηεξν απφ ηα επίπεδα πξηλ ηελ θξίζε (61,8% 

ην Γ΄ ηξίκελν ηνπ 2008). 

Σν πνζνζηφ απαζρφιεζεο ζηηο γπλαίθεο βξίζθεηαη ζήκεξα ζην 45,2%, γεγνλφο πνπ 

θαλεξψλεη φηη ιηγφηεξεο απφ ηηο κηζέο γπλαίθεο εξγάζηκεο ειηθίαο εξγάδνληαη, ελψ 

ζην βαζχηεξν ζεκείν ηεο θξίζεο ην πνζνζηφ έθηαζε κφιηο ζην 39,8%. Αληίζηνηρα 

αξλεηηθά είλαη ηα απνηειέζκαηα γηα ηηο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο ησλ λέσλ 15 έσο 24 
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εηψλ θαη 25 έσο 29 εηψλ, κε ηελ πξψηε θαηεγνξία λα ππνρσξεί απφ 23,8% πξηλ ηελ 

θξίζε ζε κφιηο 15% ζήκεξα θαη ηε δεχηεξε απφ 72,9% ζε 58,1% αληίζηνηρα. ην 

γξάθεκα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη ν βαζκφο απαζρφιεζεο ζηελ Διιάδα ην Α   ηξίκελν 

2008-Γ   ηξίκελν 2017. 

 

Γξάθεκα 4.7: Βαζκφο απαζρφιεζεο (Διιάδα, α   ηξίκελν 2008-γ   ηξίκελν 2017) 

 

Πεγή: Eurostat, Έξεπλα Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ 

 

Ζ πιεηνλφηεηά δε ησλ εξγαδνκέλσλ (46,66%)  αλήθεη ζε άηνκα ειηθίαο 30 έσο 44 

εηψλ, ελψ  αθνινπζεί (32,18%) ε ειηθηαθή νκάδα 45 έσο 64 εηψλ, ελψ πνιχ ρακειή 

είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θαζψο νη λένη σο 19 εηψλ 

απνηεινχλ κφλν ην 0,28% ησλ εξγαδνκέλσλ, ελψ νη ειηθίεο 19 έσο 24 εηψλ θαη 25 

έσο 29 εηψλ απνηεινχλ κφλν ην 7,66% θαη ην 12,72% αληίζηνηρα. 

 

Όκσο απφ ηελ θξίζε δελ βγήθαλ αιψβεηνη θαη νη κηζζνί ζηελ Διιάδα. Απφ ηε 

ζχγθξηζε ησλ θαηψηαησλ κεληαίσλ κηζζψλ ζε επξψ πξνθχπηεη φηη νη απνθιίζεηο 

είλαη πνιχ κεγάιεο αλάκεζα ζηηο ρψξεο-κέιε ηνπ ιεγφκελνπ επξσπατθνχ λφηνπ 

(Ηζπαλία, Πνξηνγαιία, Διιάδα) θαη ζε ρψξεο-κέιε ηνπ ζθιεξνχ ππξήλα ηεο ΔΔ, 

αιιά θαη αλάκεζα ζηηο λέεο ρψξεο-κέιε ηεο ΔΔ (κε εμαίξεζε ηε Μάιηα θαη ηε 

ινβελία) θαη ζην ζχλνιν ησλ ππφινηπσλ ρσξψλ-κειψλ. ην γξάθεκα πνπ 

αθνινπζεί βιέπνπκε πσο είλαη δηακνξθσκέλνη νη θαηψηαηνη κεληαίνη κηζζνί ζε επξψ 

ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ
122

 (Α΄ εμάκελν 2018)
123

.  

                                                           
122

 Θεζκνζεηεκέλνο εζληθφο θαηψηαηνο κηζζφο ππάξρεη ζήκεξα ζε 22 απφ ηηο 28 ρψξεο-κέιε ηεο ΔΔ 
χζηεξα απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ θαη ζηε Γεξκαλία ην 2015. 
123

 Πξφθεηηαη γηα ηνπο κεηθηνχο θαηψηαηνπο κεληαίνπο κηζζνχο (δειαδή πξηλ απφ ηελ αθαίξεζε ηνπ 

θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη ησλ θνηλσληθψλ εηζθνξψλ πνπ θαηαβάιινπλ νη εξγαδφκελνη). 



175 
 

 

Γξάθεκα 4.9: Καηψηαηνη κεληαίνη κηζζνί ζε επξψ ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ (Α΄ εμάκελν 

2018). 

 

Πεγή: Eurostat
124

 

 

Όπσο βιέπνπκε ζηελ Διιάδα ν θαηψηαηνο κεηθηφο κεληαίνο κηζζφο ζε επξψ ην 2018, 

πνπ αλέξρεηαη ζε 684 επξψ ζε 12κελε βάζε (απφ 863 επξψ ην 2010 θαη 877 επξψ κε 

ηελ Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζε πξηλ απφ ην δεχηεξν Μλεκφλην), είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αληίζηνηρν κηζζφ πνιιψλ λέσλ θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ, αιιά 

κηθξφηεξνο ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν κηζζφ ζηελ Ηζπαλία (859 επξψ), ζηε 

ινβελία (843 επξψ) θαη ζηε Μάιηα (748 επξψ), ελψ δελ ππάξρεη ζρεδφλ θαζφινπ 

απφζηαζε απφ ηνλ θαηψηαην κηζζφ ηεο Πνξηνγαιίαο (677 επξψ). ηελ Ηζπαλία ν 

θαηψηαηνο κηζζφο απμήζεθε θαηά 8% ην 2017 θαη θαηά 4% ην 2018, ελψ ζηελ 

Πνξηνγαιία απφ ην 2015 έρνπλ γίλεη δηαδνρηθέο απμήζεηο ηεο ηάμεο ηνπ 4% θαη 5% 

εηεζίσο (4,1% ην 2015, 4,9% ην 2016, 5,1% ην 2017 θαη 4,1% ην 2018). Σέινο, 

αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη δηεπξχλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ε απφζηαζε πνπ ρσξίδεη ηνλ 

θαηψηαην κηζζφ ζηελ Διιάδα απφ ηνπο θαηψηαηνπο κηζζνχο ζηηο πην αλαπηπγκέλεο 

ρψξεο-κέιε ηεο ΔΔ, ζηηο νπνίεο ππάξρεη ζεζκνζεηεκέλνο εζληθφο θαηψηαηνο κηζζφο 

πνπ ππεξβαίλεη ηα 1.400 επξψ. Δπηπξνζζέησο, αμίδεη λα δνχκε πσο ήηαλ 

δηακνξθσκέλνη νη θαηψηαηνη κηζζνί ζε επξψ ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ κε ζχγθξηζε ην Α΄ 

εμάκελν 2010 θαη ην Α΄ εμάκελν 2018. 

 

 

                                                           
124

 Ζ θαηάηαμε ηεο Διιάδαο γίλεηαη απφ ηε Eurostat κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή κείσζε (22%) ηνπ 
θαηψηαηνπ κηζζνχ πνπ επηβιήζεθε κε ηελ Πξάμε 6 ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 

2012, δειαδή 684 επξψ ζε 12κελε βάζε (586 επξψ x 14/12). 
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Γξάθεκα 4.10: Καηψηαηνη κηζζνί ζε επξψ ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ (ζχγθξηζε Α΄ εμάκελν 

2010 θαη Α΄ εμάκελν 2018) 

 

 

Πεγή: Eurostat 

 

 

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία ε Διιάδα αληηκεηψπηζε κηα κεγάιεο έληαζεο νηθνλνκηθή 

θξίζε κε θαλεξέο ηηο επηπηψζεηο ηεο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, νδεγψληαο ζηε 

κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο - ε νπνία εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ζε 

ζπξξίθλσζε - θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ χθεζε θαη ζηελ πηψζε ηεο απαζρφιεζεο. Σα 

πξνβιήκαηα ηα νπνία δεκηνχξγεζε ε θξίζε είλαη πνιιά, κε θπξηφηεξα ηελ αλεξγία, 

ηελ επηζθαιή εξγαζία, ηελ άλνδν ησλ επηηνθίσλ, ηε δχζθνιε ιήςε δαλείσλ απφ 

επηρεηξήζεηο, ηελ άλνδν ησλ ηηκψλ ησλ αγαζψλ, ηε κείσζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο 

ησλ θαηαλαισηψλ πνπ είρε σο απνηέιεζκα θπζηθά ηελ πηψζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ 

ησλ επηρεηξήζεσλ. Σα πξνβιήκαηα απηά νδεγνχλ ζηελ κείσζε ηεο θνηλσληθήο 

επεκεξίαο κε ηαπηφρξνλε ψζεζε κεγάινπ ηκήκαηνο ηνπ πιεζπζκνχ ζηε θηψρεηα θαη 

ζηελ αχμεζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ 
 

ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ 

 

5.1. Απνηειέζκαηα Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο 

 

ην θεθάιαην απηφ ζα πξνζπαζήζνπκε κέζσ ησλ ηνηρείσλ πνπ δεκνζηεχεη ε 

Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ, λα εμεγήζνπκε παίξλνληαο ζαλ έηνο βάζεο ην 

νηθνλνκηθό έηνο 2009
125

 (θνξνινγηθφ έηνο 2008) ηηο απνθιίζεηο απφ ην δεισζέλ 

εηζφδεκα θαη ην ζχλνιν ηνπ θφξνπ ζην ζχλνιν ηεο Διιάδαο ηωλ θπζηθώλ 

πξνζώπωλ, γηα ηα θνξνινγηθά έηε (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 θαη 2015) 

απφ ην έηνο βάζεο, κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ θνξνινγνχκελσλ. Δπίζεο, επεηδή ην 

ζχλνιν θφξνπ πνπ θιήζεθαλ λα πιεξψζνπλ νη θνξνινγνχκελνη βγήθε απφ ην 

θνξνινγνχκελν εηζφδεκα θαη φρη απφ ην δεισζέλ ηνπο ζα δνχκε θαη ηηο απνθιίζεηο 

αλά έηνο κεηαμχ ηνπ δεισζέλ θαη ηνπ θνξνινγνχκελνπ εηζνδήκαηνο. Όια απηά 

ιακβάλνληαο ππφςηλ ηηο πνιιαπιέο θνξνινγηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη κε γλψκνλα 

πάληα ηελ έιεπζε ηεο θξίζεο ζηελ Διιάδα. 

Παξαθάησ παξαζέηνπκε ηνπο πίλαθεο απφ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2009 έσο ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2016, θαηά θιηκάθηα Οηθνγελεηαθνχ Δηζνδήκαηνο ρσξηζκέλα αλά 

10.000 € έσο ηηο 100.000 € θαη ζε θιηκάθην απφ ηηο 100.000 θαη άλσ. 

Θα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη κέρξη θαη ην νηθνλνκηθφ έηνο 2013 νη πεγέο εηζνδήκαηνο 

θπζηθψλ πξνζψπσλ πξνεξρφηαλ απφ ηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

Μηζζσηέο Τπεξεζίεο, Δκπνξηθέο – Βηνκεραληθέο – Βηνηερληθέο Δπηρεηξήζεηο, 

Οηθνδνκέο – Γαίεο, Διεπζέξηα Δπαγγέικαηα, Κηλεηέο Αμίεο, Γεσξγηθέο Δπηρεηξήζεηο, 

Δηζφδεκα Αιινδαπήο. 

 

 

 

 

                                                           
125

 Ζ επηινγή ζαλ έηνο βάζεο ην νηθνλνκηθφ 2009 (ρξήζε 2008) έγηλε θαζψο πξνο ην ηέινο ηνπ 2008 
μεθίλεζε λα ζπδεηείηαη ην ελδερφκελν λα παξνπζηαζηεί πξφβιεκα αλαρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ειιεληθνχ 

δεκφζηνπ ρξένπο, ελψ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009 ν νίθνο αμηνιφγεζεο Standard & Poor's ππνβάζκηζε ηε 

καθξνπξφζεζκε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο Διιάδαο απφ Α ζε Α- απμάλνληαο ην θφζηνο δαλεηζκνχ 

ηεο ρψξαο. Σν πξαγκαηηθφ εηήζην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ηεο ηάμεο ηνπ 15% γηα ην 2009 ζήκαηλε φηη 

κέζα ζε έλα ρξφλν ην δεκφζην ρξένο απμήζεθε απφ πεξίπνπ 110% ζε πάλσ απφ 125% σο πνζνζηφ ηνπ 

αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο. Απηφ ζπλέβε δηφηη ιφγσ ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο, αιιά θαη 

άιισλ παξαγφλησλ, ππήξρε ζηαζηκφηεηα ηνπ ΑΔΠ θαη χθεζε ήδε απφ ην ηέινο ηνπ 2008. 

https://el.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor%27s
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5.1.1 Οηθνλνκηθό Έηνο 2009 (Έηνο Βάζεο) 

 

Α) ΚΛΗΜΑΚΑ ΜΗΘΧΣΧΝ - ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΧΝ ΟΗΚ. ΔΣΟ  2009 

Κιηκάθην 

Δηζνδήκαηνο 

(€) 

Φνξνινγηθόο 

πληειεζηήο 

(%) 

Φόξνο 

θιηκαθίνπ 

(€) 

ύλνιν 

Δηζνδήκαηνο 

(€) 

ύλνιν 

θόξνπ (€) 

12.000 0 0 12.000 0 

18.000 27 4.860 30.000 4.860 

45.000 37 16.650 75.000 21.510 

Άλσ 75.000 40    

 

Β) ΚΛΗΜΑΚΑ ΜΖ ΜΗΘΧΣΧΝ - ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΧΝ ΟΗΚ. ΔΣΟ 2009 

Κιηκάθην 

Δηζνδήκαηνο 

(€) 

Φνξνινγηθόο 

πληειεζηήο 

(%) 

Φόξνο 

θιηκαθίνπ 

(€) 

ύλνιν 

Δηζνδήκαηνο 

(€) 

ύλνιν 

θόξνπ (€) 

10.500 0 0 10.500 0 

1.500 15 225 12.000 225 

18.000 27 4.860 30.000 5.085 

45.000 37 16.650 75.000 21.735 

Άλσ 75.000 40    

 

 

ΚΛΗΜΑΚΗΑ 

ΟΗΚΟΓΔΝ. ΔΗΟΓ. Δ 

ΔΤΡΧ 

ΓΖΛΧΘΔΝ 

ΔΗΟΓΖΜΑ 

ΤΝΟΛΟ 

ΦΟΡΟΤ 

ΑΡΗΘΜΟ(ΑΣΟΜΑ) 

ΦΟΡΟΛΟΤΜΔΝΧΝ 

0 - 10.000 10.877.401.292 19.269.770 4.785.440 

10.000 – 20.000 24.943.556.816 594.955.434 2.186.564 

20.000 – 30.000 18.220.162.470 1.413.443.690 872.746 

30.000 – 39.000 11.717.943.067 1.216.569.969 250.573 

39.000 - 50.000 10.952.872.115 1.389.562.409 123.168 

50.000 – 60.000 6.451.928.431 993.841.155 48.856 

60.000 – 70.000 3.890.196.083 700.715.141 25.403 

70.000 – 80.000 2.575.148.945 515.870.440 14.929 

80.000 – 90.000 1.757.187.183 382.174.327 9.313 

90.000 – 100.000 1.236.202.433 289.121.299 6.226 

100.000 ΚΑΗ ΑΝΧ 5.438.126.544 1.606.784.553 18.942 

ΤΝΟΛΟ 98.060.725.379 9.122.308.187 8.342.160 
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5.1.2 Οηθνλνκηθό Έηνο 2010 

 

ΚΛΗΜΑΚΗΑ 

ΟΗΚΟΓ. ΔΗΟΓ. Δ 

ΔΤΡΧ 

ΓΖΛΧΘΔΝ 

ΔΗΟΓΖΜΑ 

ΑΠΟΚΛΗΔΗ 

ΓΖΛ. ΔΗ. % 

0 - 10.000 10.487.485.169 -3,58 

10.000 - 20.000 24.529.146.869 -1,66 

20.000 - 30.000 18.564.581.817 1,89 

30.000 - 39.000 12.062.132.166 2,94 

39.000 - 50.000 11.337.690.460 3,51 

50.000 - 60.000 7.103.065.329 10,09 

60.000 - 70.000 4.314.193.823 10,9 

70.000 - 80.000 2.817.024.184 9,39 

80.000 - 90.000 1.924.895.178 9,54 

90.000 - 100.000 1.393.930.756 12,76 

100.000 ΚΑΗ ΑΝΧ 5.766.601.628 6,04 

ΤΝΟΛΟ 100.300.747.379 2,28 

 

 

ΚΛΗΜΑΚΗΑ 

ΟΗΚΟΓ. ΔΗΟΓ. Δ 

ΔΤΡΧ 

ΤΝΟΛΟ ΦΟΡΟΤ ΑΠΟΚΛΗΔΗ 

ΦΟΡΟΤ % 

0 - 10.000 20.114.592 4,38 

10.000 - 20.000 549.893.392 -7,57 

20.000 - 30.000 1.360.462.977 -3,75 

30.000 - 39.000 1.179.765.038 -3,02 

39.000 - 50.000 1.342.452.481 -3,39 

50.000 - 60.000 1.007.452.591 1,37 

60.000 - 70.000 720.609.989 2,84 

70.000 - 80.000 526.085.499 1,98 

80.000 - 90.000 390.814.418 2,26 

90.000 - 100.000 302.203.990 4,52 

100.000 ΚΑΗ ΑΝΧ 1.615.233.612 0,53 

ΤΝΟΛΟ 9.015.088.579 -1,17 
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ΚΛΗΜΑΚΗΑ 

ΟΗΚΟΓ. ΔΗΟΓ. Δ 

ΔΤΡΧ 

ΑΡΗΘΜΟ(ΑΣΟΜΑ) 

ΦΟΡΟΛΟΤΜΔΝΧΝ 

ΑΠΟΚΛΗΔΗ 

ΑΡΗΘΜΟΤ 

ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔΝΧΝ 

% 

0 - 10.000 4859602 1,55 

10.000 - 20.000 2153173 -1,53 

20.000 - 30.000 912486 4,55 

30.000 - 39.000 264446 5,54 

39.000 - 50.000 130068 5,60 

50.000 - 60.000 51072 4,54 

60.000 - 70.000 28029 10,34 

70.000 - 80.000 16449 10,18 

80.000 - 90.000 10395 11,62 

90.000 - 100.000 6670 7,13 

100.000 ΚΑΗ ΑΝΧ 19343 2,12 

ΤΝΟΛΟ 8451733 1,31 

 

Αο ζπκεζνχκε ηελ θιίκαθα κε ηελ νπνία είραλ θνξνινγεζεί νη θνξνινγνχκελνη ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2010, πξηλ πξνρσξήζνπκε λα δνχκε ηηο απνθιίζεηο ζε ζρέζε κε ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2009. 

 

Α) ΚΛΗΜΑΚΑ ΜΗΘΧΣΧΝ - ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΧΝ ΟΗΚ. ΔΣΟ 2010 

Κιηκάθην 

Δηζνδήκαηνο 

(€) 

Φνξνινγηθόο 

πληειεζηήο 

(%) 

Φόξνο 

θιηκαθίνπ 

(€) 

ύλνιν 

Δηζνδήκαηνο 

(€) 

ύλνιν 

θόξνπ 

(€) 

12.000 0 0 12.000 0 

18.000 25 4.500 30.000 4.500 

45.000 35 15.750 75.000 20.250 

Άλσ 75.000 40    
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Β) ΚΛΗΜΑΚΑ ΜΖ ΜΗΘΧΣΧΝ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΧΝ ΟΗΚ. ΔΣΟ 2010 

Κιηκάθην 

Δηζνδήκαηνο 

(€) 

Φνξνινγηθόο 

πληειεζηήο 

(%) 

Φόξνο 

θιηκαθίνπ 

(€) 

ύλνιν 

Δηζνδήκαηνο 

(€) 

ύλνιν 

θόξνπ (€) 

10.500 0 0 10.500 0 

1.500 15 225 12.000 225 

18.000 25 4.500 30.000 4.725 

45.000 35 15.750 75.000 20.475 

Άλσ 75.000 40    

 

ην νηθνλνκηθφ έηνο 2010, ζε ζρέζε κε ην νηθνλνκηθφ έηνο 2009 παξαηεξνχκε φηη γηα 

εηζνδήκαηα έσο 10.000 € ελψ έρνπκε κείσζε ηνπ δεισζέλ εηζνδήκαηνο θαηά 3,58%. 

έρνπκε κία αχμεζε ζην θφξν θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ δήισζαλ 

εηζνδήκαηα έσο 10.000 € θαηά 4,38% θαη 1,55% αληίζηνηρα. Απφ 10.000 έσο 30.000 

€ έρνπκε κείσζε ηνπ θφξνπ θαηά 7,57% θαη 3,75% αληίζηνηρα. Απηφ κπνξεί λα είλαη 

απνηέιεζκα ηεο κείσζεο ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή απφ ην νηθ. έηνο 2009 ζην νηθ. 

έηνο 2010 ζην θιηκάθην εηζνδήκαηνο απφ 12.000 € έσο 30.000 € απφ 27% ζε 25%, 

παξ’ φιν πνπ ζηα εηζνδήκαηα απφ 20.000 € έσο 30.000 € έρνπκε αχμεζε ηνπ 

δεισζέλ εηζνδήκαηνο θαηά 1,89% ζε ζρέζε κε ην νηθ. 2009 θαη αχμεζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ θνξνινγνπκέλσλ θαηά 4,55%. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα εηζνδήκαηα απφ 30.000 

έσο 39.000 θαη 39.000 έσο 50.000 €. Παξφιν πνπ έρνπκε αχμεζε ηνπ δεισζέλ 

εηζνδήκαηνο θαηά 2,94% θαη 3,51% αληίζηνηρα θαη αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

θνξνινγνπκέλσλ θαηά 5,54% θαη 5,60% έρνπκε κείσζε ηνπ θφξνπ θαηά 3,02% θαη 

3,39% αληίζηνηρα. Απηφ νθείιεηαη θαη πάιη ίζσο ζηε κείσζε ηνπ θνξνινγηθνχ 

ζπληειεζηή θαηά δχν πνζνζηηαίεο κνλάδεο. ε άλσ ησλ 50.000 € εηζνδήκαηα έρνπκε 

αχμεζε ηνπ δεισζέλ εηζνδήκαηνο, ηνπ αξηζκνχ ησλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ δήισζαλ 

εηζνδήκαηα πάλσ απφ 50.000 € θαη ησλ εζφδσλ απφ θφξνπο ηαπηφρξνλα, φκσο κε 

ηελ αχμεζε ηνπ δεισζέλ εηζνδήκαηνο θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ θνξνινγνπκέλσλ λα είλαη 

κεγαιχηεξε απφ ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ απφ θφξνπο. Απηφ κπνξεί λα ζπκβαίλεη 

θαζψο θαη ζην θιηκάθην ησλ 45.000 € θαη άλσ έρνπκε κείσζε ηνπ θνξνινγηθνχ 

ζπληειεζηή απφ 37% ζε 35%. ην ζχλνιν παξαηεξνχκε φηη ελψ έρνπκε αχμεζε ηνπ 

δεισζέλ εηζνδήκαηνο θαηά 2,28% θαη 1,31% ζηνλ αξηζκφ ησλ θνξνινγνπκέλσλ 

έρνπκε κείσζε ζην ζχλνιν ηνπ θφξνπ θαηά 1,17%. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο θξίζεο δελ είραλ θάλεη αθφκα αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπο.  
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Γελ ζα πξνζπαζήζνπκε λα βγάινπκε απνθιίζεηο δεισζέλ θαη θνξνινγνχκελνπ 

εηζνδήκαηνο θαζψο ηα ηεθκήξηα δηαβίσζεο  γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2010 

ππνινγηδφηαλ κφλν ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο:  

 ε ηδηφθηεηε ή κηζζσκέλε θχξηα θαηνηθία πνπ ήηαλ πάλσ απφ 200 ηκ. Σεθκήξην 

εδψ ήηαλ ην εηήζην ηεθκαξηφ κίζζσκα (φρη ην θαηαβαιιφκελν), πνπ 

πνιιαπιαζηαδφηαλ κε ζπληειεζηή δχν. 

 ε ηδηφθηεηε ή κηζζσκέλε δεπηεξεχνπζα θαηνηθία πάλσ απφ 150 η.κ., θαη εδψ 

ηεθκήξην ήηαλ ην εηήζην ηεθκαξηφ κίζζσκα επί δχν. Δμαίξεζε ζηηο δχν πην πάλσ 

πεξηπηψζεηο ππήξρε φηαλ, ην ηδηνθαηνηθνχκελν ζπίηη σο θχξηα θαηνηθία θαη ην 

ζπίηη σο δεπηεξεχνπζα θαηνηθία, πνπ ήηαλ πάλσ απφ 200 θαη 150 η.κ. αληίζηνηρα, 

πξνεξρφηαλ απφ ραξηζηηθή αηηία. Δδψ, ην πνζφ ηεο εηήζηαο ηεθκαξηήο δαπάλεο 

πεξηνξηδφηαλ ζην κηζφ. 

 ε απηνθίλεην Δ.Η.Υ., πνπ ε εξγνζηαζηαθή ηηκνινγηαθή αμία ηνπ κεηά ηε κείσζε 

παιαηφηεηαο, ππεξέβαηλε ην πνζφ ησλ 50.000 επξψ. 

 ε ζθάθνο ή πινίν αλαςπρήο ηδησηηθήο ρξήζεο (κε επαγγεικαηηθφ). Δμαηξνχληαλ 

έλα ζθάθνο κέρξη 10 κέηξα. Όηαλ ζην ζθάθνο ρξεζηκνπνηνχληαλ λαπηνινγεκέλν 

πιήξσκα, ζηελ παξαπάλσ δαπάλε ηνπ πξνζζέηνληαλ θαη ε ακνηβή ηνπ 

πιεξψκαηνο επί δχν θνξέο. 

 ε αεξνζθάθνο ή ειηθφπηεξν. 

 ε πηζίλα θνιχκβεζεο (δεμακελή). 

 

5.1.3 Οηθνλνκηθό Έηνο 2011 

 

Πξηλ πξνζπαζήζνπκε λα εμεγήζνπκε ηηο απνθιίζεηο ζην δεισζέλ εηζφδεκα θαη ζην 

ζχλνιν ηνπ θφξνπ απφ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2009 ζην νηθνλνκηθφ έηνο 2011, αο 

ζπκεζνχκε πσο είραλ θνξνινγεζεί ηα εηζνδήκαηα ηε ρξήζε ηνπ 2010. 
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Κιηκάθην 

Δηζνδήκαηνο 

(επξώ) 

Φνξνινγηθόο 

πληειεζηήο % 

Φόξνο 

Κιηκαθίνπ 

(επξώ) 

ύλνιν 

Δηζνδήκαηνο 

(επξώ) 

ύλνιν 

Φόξνπ 

(επξώ) 

12.000 0 0 12.000 0 

4.000 18 720 16.000 720 

6.000 24 1.440 22.000 2.160 

4.000 26 1.040 26.000 3.200 

6.000 32 1.920 32.000 5.120 

8.000 36 2.880 40.000 8.000 

20.000 38 7.600 60.000 15.600 

40.000 40 16.000 100.000 31.600 

Τπεξβάιινλ 45 
   

 

 

Αο ζπκεζνχκε ηη ίζρπε: 

Σν αθνξνιφγεην πνζφ ησλ δψδεθα ρηιηάδσλ (12.000) επξψ ηζρχεη, εθφζνλ ν 

θνξνινγνχκελνο πξνζθνκίζεη απνδείμεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ γηα δαπάλεο αγνξάο αγαζψλ θαη ιήςεο 

ππεξεζηψλ, ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηεί ν ίδηνο, ε ζχδπγφο ηνπ θαη ηα ηέθλα πνπ ηνπο 

βαξχλνπλ. Δπηπξνζζέησο, άιιαμε θαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ ηεθκεξίσλ δαπαλψλ 

δηαβίσζεο ησλ θνξνινγνπκέλσλ. Με βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 

3842/2010 θαζηεξψζεθε ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ εηζνδήκαηνο κε βάζε ηηο δαπάλεο 

δηαβίσζεο ηνπ θνξνινγνχκελνπ. πγθεθξηκέλα: 

Τπάξρεη θιηκαθσηφο πξνζδηνξηζκφο ηεο εηήζηαο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο δηαβίσζεο 

κε βάζε ηα ηεηξαγσληθά κέηξα ηεο ηδηνθαηνηθνχκελεο ή κηζζσκέλεο ή ηεο δσξεάλ 

παξαρσξνχκελεο θχξηαο θαηνηθίαο φπνπ, γηα ηα νγδφληα (80) πξψηα ηκ θχξησλ 

ρψξσλ απηήο, κε ηξηάληα (30) επξψ ην ηκ, γηα ηα επφκελα απφ νγδφληα έλα (81) κέρξη 

θαη εθαηφλ είθνζη (120) ηκ θχξησλ ρψξσλ απηήο, κε πελήληα (50) επξψ ην ηκ, γηα ηα 

επφκελα απφ εθαηφλ είθνζη έλα (121) κέρξη θαη δηαθφζηα (200) ηκ θχξησλ ρψξσλ 

απηήο, κε νγδφληα (80) επξψ ην ηκ, γηα ηα δηαθφζηα έλα (201) έσο ηξηαθφζηα (300) ηκ 

θχξησλ ρψξσλ απηήο, κε εθαηφλ πελήληα (150) επξψ ην ηκ θαη γηα ηα πιένλ ησλ 

ηξηαθνζίσλ (300) ηκ θχξησλ ρψξσλ απηήο, κε ηξηαθφζηα (300) επξψ ην ηκ. Γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο εηήζηαο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο ησλ βνεζεηηθψλ ρψξσλ ηεο θχξηαο 

θαηνηθίαο νξίδεηαη πνζφ ηξηάληα (30) επξψ ην ηεηξαγσληθφ κέηξν. Σα παξαπάλσ 

πνζά πξνζαπμάλνληαη, πξνθεηκέλνπ γηα θαηνηθίεο πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο κε 
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ηηκή δψλεο, ζχκθσλα κε ηνλ αληηθεηκεληθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ αθηλήησλ, απφ 2.800 

επξψ έσο 4.999 επξψ ην ηεηξαγσληθφ κέηξν, θαηά πνζνζηφ ζαξάληα ηνηο εθαηφ 

(40%) θαη γηα πεξηνρέο κε ηηκή δψλεο απφ 5.000 επξψ θαη άλσ ην ηεηξαγσληθφ κέηξν, 

θαηά πνζνζηφ εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%). Όια ηα παξαπάλσ πνζά 

πξνζαπμάλνληαη, πξνθεηκέλνπ γηα κνλνθαηνηθίεο, θαηά πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ 

(20%). Δπηπξνζζέησο, ζηελ πεξίπησζε κηαο ή πεξηζζνηέξσλ ηδηνθαηνηθνχκελσλ ή 

κηζζσκέλσλ δεπηεξεπνπζψλ θαηνηθηψλ, ε εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε, πνπ 

εθηηκάηαη κε βάζε ηα ηκ, θαζψο θαη ησλ βνεζεηηθψλ ρψξσλ απηψλ, νξίδεηαη ζην έλα 

δεχηεξν (1/2) ηεο εηήζηαο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο φπσο νξίδεηαη ζηελ θχξηα 

θαηνηθία. 

Ζ εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε επηβαηηθνχ απηνθηλήηνπ ηδησηηθήο ρξήζεο, νξίζηεθε  

γηα ηα απηνθίλεηα κέρξη ρίιηα δηαθφζηα (1.200) θπβηθά εθαηνζηά ζε ηξεηο ρηιηάδεο 

(3.000) επξψ, γηα απηνθίλεηα κεγαιχηεξα ησλ ρηιίσλ δηαθνζίσλ (1.200) θπβηθψλ 

εθαηνζηψλ πξνζηίζεληαη ηξηαθφζηα (300) επξψ αλά εθαηφ (100) θπβηθά εθαηνζηά 

κέρξη ηα δχν ρηιηάδεο (2.000) θπβηθά εθαηνζηά, γηα απηνθίλεηα κεγαιχηεξα ησλ δχν 

ρηιηάδσλ (2.000) θπβηθψλ εθαηνζηψλ πξνζηίζεληαη πεληαθφζηα (500) επξψ αλά εθαηφ 

(100) θπβηθά εθαηνζηά θαη κέρξη ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) θπβηθά εθαηνζηά θαη γηα 

απηνθίλεηα κεγαιχηεξα απφ ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) θπβηθά εθαηνζηά πξνζηίζεληαη 

επηαθφζηα (700) επξψ αλά εθαηφ (100) θπβηθά εθαηνζηά. 

Σα παξαπάλσ πνζά εηήζηαο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο απφ θάζε απηνθίλεην κεηψλνληαη 

αλάινγα κε ηελ παιαηφηεηά ηνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη απφ ην έηνο πξψηεο 

θπθινθνξίαο ηνπ ζηελ Διιάδα, θαηά πνζνζηφ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα πάλσ απφ πέληε (5) θαη κέρξη δέθα (10) έηε, πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα πάλσ απφ δέθα (10) έηε. 

Ζ εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε, εμσηεξηθήο δεμακελήο θνιχκβεζεο πνπ πξνθχπηεη 

γηα ηνλ θχξην ή θάηνρν απηήο, νξίδεηαη, αλάινγα κε ηελ επηθάλεηά ηεο, αλά θιίκαθα, 

ζε εθαηφ (100) επξψ ην ηεηξαγσληθφ κέηξν κέρξη ηα εμήληα (60) ηεηξαγσληθά κέηξα 

θαη ζε δηαθφζηα (200) επξψ ην ηεηξαγσληθφ κέηξν γηα επηθάλεηα άλσ ησλ εμήληα (60) 

ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ. Όηαλ πξφθεηηαη γηα εζσηεξηθή δεμακελή θνιχκβεζεο ηα 

παξαπάλσ πνζά δηπιαζηάδνληαη. 

Ζ ειάρηζηε εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε ηνπ θνξνινγνπκέλνπ νξίδεηαη ζε ηξεηο 

ρηιηάδεο (3.000) επξψ φηαλ πξφθεηηαη γηα άγακν θαη ζε πέληε ρηιηάδεο (5.000) επξψ 

γηα ηνπο ζπδχγνπο πνπ ππνβάιινπλ θνηλή δήισζε (2.500 επξψ έθαζηνο). 
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Παξαθάησ παξαζέηνπκε ηνλ πίλαθα πνπ πεξηέρεη ην δεισζέλ εηζφδεκα ησλ 

θνξνινγνπκέλσλ θαη ην θνξνινγνχκελν, δειαδή ην εηζφδεκα πνπ θνξνινγήζεθαλ νη 

θνξνινγνχκελνη βάζεη ησλ ηεθκεξίσλ δαπαλψλ δηαβίσζεο. Δπίζεο ζα δνχκε θαη ηηο 

απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ δχν εηζνδεκάησλ. 

 

 

ΚΛΗΜΑΚΗΑ 

ΟΗΚΟΓΔΝ. 

ΔΗΟΓ. Δ ΔΤΡΧ 

ΓΖΛΧΘΔΝ 

ΔΗΟΓΖΜΑ 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜ

ΔΝΟ ΔΗΟΓΖΜΑ 

 

 

ΑΠΟΚΛΗΔΗ % 

0 - 10.000 10.351.342.226 15.573.379.777 50,45 

10.000 – 20.000 24.518.323.328 24.980.846.805 1,89 

20.000 – 30.000 18.340.366.851 18.422.649.253 0,45 

30.000 – 39.000 12.071.637.669 12.082.859.387 0,09 

39.000 - 50.000 11.014.452.325 11.012.658.778 -0,02 

50.000 – 60.000 6.210.838.629 6.207.062.830 -0,06 

60.000 – 70.000 3.898.369.748 3.895.334.401 -0,08 

70.000 – 80.000 2.590.998.461 2.588.230.832 -0,11 

80.000 – 90.000 1.823.860.755 1.821.455.709 -0,13 

90.000 – 100.000 1.336.124.331 1.334.220.046 -0,14 

100.000ΚΑΗ ΑΝΧ 5.788.563.897 5.780.673.731 -0,14 

ΤΝΟΛΟ 97.944.878.220 103.699.371.549 5,87 

 

Με βάζε ινηπφλ ηα παξαπάλσ: 

Παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη κία κεγάιε απφθιηζε ηεο ηάμεσο ηνπ 50,45% ζηα 

εηζνδήκαηα κέρξη 10.000 €, πνπ ζεκαίλεη φηη θνξνινγνχκελνη κε πνιχ κηθξά ή 

αθφκα θαη κεδεληθά εηζνδήκαηα θνξνινγήζεθαλ κε βάζε ηα ηεθκήξηα δαπαλψλ 

δηαβίσζεο, κε απνηέιεζκα λα ηνπο αλαινγεί θφξνο αθφκα θαη κε πεληρξά πξαγκαηηθά 

εηζνδήκαηα. ηα εηζνδήκαηα απφ 20.000 € έσο 39.000 € βιέπνπκε φηη ε δηαθνξά 

πξαγκαηηθνχ κε ηεθκαξηνχ εηζνδήκαηνο είλαη πνιχ κηθξή, κε ηηο απνθιίζεηο 

αληίζηνηρα λα είλαη πνιχ κηθξέο, ελψ ζηα εηζνδήκαηα απφ 39.000 € θαη άλσ νη 

απνθιίζεηο είλαη αξλεηηθέο, πνπ ζεκαίλεη φηη νη θνξνινγνχκελνη θνξνινγήζεθαλ κε 

ηα πξαγκαηηθά ηνπο εηζνδήκαηα. 

Παξαθάησ παξαζέηνπκε ηηο απνθιίζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ζην δεισζέλ εηζφδεκα θαη 

ζην θφξν πνπ πξνέθπςε ζην νηθνλνκηθφ έηνο 2011, ζε ζρέζε κε ην νηθνλνκηθφ έηνο 

2009. 
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ΚΛΗΜΑΚΗΑ 

ΟΗΚΟΓ. ΔΗΟΓ. Δ 

ΔΤΡΧ 

ΓΖΛΧΘΔΝ 

ΔΗΟΓΖΜΑ 

ΑΠΟΚΛΗΔΗ 

ΓΖΛ. ΔΗ. % 

0 - 10.000 10.351.342.226 -4,84 

10.000 - 20.000 24.518.323.328 -1,7 

20.000 - 30.000 18.340.366.851 0,66 

30.000 - 39.000 12.071.637.669 3,02 

39.000 - 50.000 11.014.452.325 0,56 

50.000 - 60.000 6.210.838.629 -3,74 

60.000 - 70.000 3.898.369.748 0,21 

70.000 - 80.000 2.590.998.461 0,61 

80.000 - 90.000 1.823.860.755 3,79 

90.000 - 100.000 1.336.124.331 8,08 

100.000 ΚΑΗ ΑΝΧ 5.788.563.897 6,44 

ΤΝΟΛΟ 97.944.878.220 -0,12 

 

 

ΚΛΗΜΑΚΗΑ 

ΟΗΚΟΓ. ΔΗΟΓ. Δ 

ΔΤΡΧ 

ΤΝΟΛΟ ΦΟΡΟΤ ΑΠΟΚΛΗΔΗ 

ΦΟΡΟΤ % 

0 - 10.000 53.159.400 175,87 

10.000 - 20.000 236.303.249 -60,28 

20.000 - 30.000 856.923.475 -39,37 

30.000 - 39.000 867.722.672 -28,67 

39.000 - 50.000 1.036.519.941 -25,41 

50.000 - 60.000 801.236.753 -19,38 

60.000 - 70.000 622.553.735 -11,15 

70.000 - 80.000 476.993.926 -7,54 

80.000 - 90.000 371.734.595 -2,73 

90.000 - 100.000 293.516.059 1,52 

100.000 ΚΑΗ ΑΝΧ 1.720.792.534 7,09 

ΤΝΟΛΟ 7.337.456.339 -19,57 
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ΚΛΗΜΑΚΗΑ 

ΟΗΚΟΓ. ΔΗΟΓ. Δ 

ΔΤΡΧ 

ΑΡΗΘΜΟ(ΑΣΟΜΑ) 

ΦΟΡΟΛΟΤΜΔΝΧΝ 

ΑΠΟΚΛΗΔΗ 

ΑΡΗΘΜΟΤ 

ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔΝΧΝ 

% 

0 - 10.000 4.606.315 -3,74 

10.000 - 20.000 2.279.476 4,25 

20.000 - 30.000 878.196 0,62 

30.000 - 39.000 257.636 2,82 

39.000 - 50.000 123.832 0,54 

50.000 - 60.000 52.393 7,24 

60.000 - 70.000 29.145 14,73 

70.000 - 80.000 16.584 11,08 

80.000 - 90.000 10.215 9,68 

90.000 - 100.000 6.842 9,89 

100.000 ΚΑΗ ΑΝΧ 20.320 7,27 

ΤΝΟΛΟ 8.280.954 -0,73 

 

Παξαηεξνχκε κία αχμεζε ζην θφξν ηεο ηάμεσο ηνπ 175,87% γηα ηα εηζνδήκαηα 

κέρξη 10.000 € θαη απηφ ελ κέξεη κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ηελ αιιαγή πνπ επέθεξαλ 

νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3842/2010 ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηεθκεξίσλ 

δαπαλψλ δηαβίσζεο πνπ επέθεξε αληίζηνηρα θαη ηελ αχμεζε ηνπ 50,45% ζην 

θνξνινγνχκελν εηζφδεκα ζε ζρέζε κε ην πξαγκαηηθφ εηζφδεκα πνπ δήισζαλ νη 

θνξνινγνχκελνη θαη απηφ φηαλ νη θνξνινγνχκελνη πνπ δήισζαλ εηζνδήκαηα έσο 

10.000 € κεηψζεθαλ θαηά 3,74% θαη ην δεισζέλ ηνπο εηζφδεκα κεηψζεθε θαηά 

4,84%. 

Απφ ηηο 10.000 € εηζφδεκα κέρξη θαη ηηο 90.000 € βιέπνπκε φηη ππάξρεη κία κείσζε 

ζηνλ θαηαινγηζκφ ηνπ θφξνπ φηαλ ππάξρεη κία αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ζηα 

πεξηζζφηεξα θιηκάθηα θαη κία αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θνξνινγνπκέλσλ ζε φια ηα 

θιηκάθηα εηζνδήκαηνο απφ 10.000 € θαη άλσ. Απηφ κπνξεί λα εμεγεζεί βιέπνληαο ηηο 

θιίκαθεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2009 ζε ζρέζε κε ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2011. Σν 2011 θαζηεξψζεθαλ ελλέα (9) θιηκάθηα εηζνδήκαηνο ζηνπο 

κηζζσηνχο – ζπληαμηνχρνπο θαη ηνπο κε κηζζσηνχο – επαγγεικαηίεο κε ζηαδηαθή 

αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ ηα νπνία επέθεξαλ θαη ηελ αληίζηνηρε 

κείσζε ζην θφξν. 

Αληίζηνηρα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2009 ηα θιηκάθηα θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ήηαλ πέληε 

(5).  ηα εηζνδήκαηα απφ 90.000 € θαη άλσ παξαηεξνχκε κία αχμεζε ζην θφξν θη 
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απηφ είλαη απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή ζην ηειεπηαίν 

θιηκάθην απφ 40% πνπ ήηαλ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2009 ζε 45% ην νηθνλνκηθφ έηνο 

2011. ην ζχλνιν παξαηεξνχκε κία κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 0,12% ζην δεισζέλ 

εηζφδεκα θαη κία κείσζε ζην θφξν 19,57% ζε ζρέζε κε ην νηθνλνκηθφ 2009. Σν 

θνξνινγνχκελν φκσο εηζφδεκα ην νπνίν είλαη θαη εθείλν κε ην νπνίν 

θνξνινγήζεθαλ νη θνξνινγνχκελνη απμήζεθε 5,87% ζε ζρέζε κε ην δεισζέλ 

εηζφδεκα ηεο ρξήζεο ηνπ 2010, φηαλ ζην ζχλνιν ν αξηζκφο ησλ θνξνινγνπκέλσλ 

κεηψζεθε θαηά 0,73%.   

 

5.1.4 Οηθνλνκηθό Έηνο 2012  

 

χκθσλα κε ην άξζξν 38 ηνπ Ν.4024/2011 ηα εηζνδήκαηα ησλ κηζζσηψλ θαη κε 

θνξνινγήζεθαλ κε ηελ αθφινπζε θιίκαθα: 

 

Κιηκάθην 

Δηζνδήκαηνο 

Φνξνινγηθόο 

πληειεζηήο 

Φόξνο 

Κιηκαθίνπ 

Κιηκάθην 

Δηζνδήκαηνο 

Φνξνινγηθόο 

πληειεζηήο 

Φόξνο 

Κιηκαθίνπ 

5.000 € 0% 0 € 14.000 € 35% 4.900 € 

7.000 € 10% 700 € 20.000 € 38% 7.600 € 

4.000 € 18% 720 € 40.000 € 40% 16.000 € 

10.000 € 25% 2.500 € Άλσ ησλ 

100.000 € 

45% - 

 

Ο ππνινγηζκφο ησλ ηεθκεξίσλ δαπαλψλ δηαβίσζεο επαλαπξνζδηνξίζηεθε κε βάζε ην 

άξζξν 28 ηνπ Ν.3986/2011.  

Ζ εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε, κε βάζε ηα ηεηξαγσληθά κέηξα ηεο 

ηδηνθαηνηθνχκελεο ή κηζζσκέλεο ή ηεο δσξεάλ παξαρσξνχκελεο θχξηαο θαηνηθίαο 

νξίδεηαη θιηκαθσηά, γηα ηα νγδφληα (80) πξψηα ηεηξαγσληθά κέηξα θχξησλ ρψξσλ 

απηήο κε ζαξάληα (40) επξψ ην ηεηξαγσληθφ κέηξν, γηα ηα επφκελα απφ νγδφληα έλα 

(81) κέρξη θαη εθαηφλ είθνζη (120) ηεηξαγσληθά κέηξα θχξησλ ρψξσλ απηήο κε 

εμήληα πέληε (65) επξψ ην ηεηξαγσληθφ κέηξν, γηα ηα επφκελα απφ εθαηφλ είθνζη έλα 

(121) κέρξη θαη δηαθφζηα (200) ηεηξαγσληθά κέηξα θχξησλ ρψξσλ απηήο κε εθαηφλ 

δέθα (110) επξψ ην ηεηξαγσληθφ κέηξν, γηα ηα δηαθφζηα έλα (201) έσο ηξηαθφζηα 

(300) ηεηξαγσληθά κέηξα θχξησλ ρψξσλ απηήο κε δηαθφζηα (200) επξψ ην 

ηεηξαγσληθφ κέηξν θαη γηα ηα πιένλ ησλ ηξηαθνζίσλ (300) ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ 
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θχξησλ ρψξσλ απηήο, κε ηεηξαθφζηα (400) επξψ ην ηεηξαγσληθφ κέηξν. Γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο εηήζηαο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο ησλ βνεζεηηθψλ ρψξσλ ηεο θχξηαο 

θαηνηθίαο νξίδεηαη πνζφ ζαξάληα (40) επξψ ην ηεηξαγσληθφ κέηξν. 

Ζ εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε επηβαηηθνχ απηνθηλήηνπ ηδησηηθήο ρξήζεο, νξίδεηαη 

σο εμήο: α) γηα ηα απηνθίλεηα κέρξη ρίιηα δηαθφζηα (1.200) θπβηθά εθαηνζηά ζε 

ηέζζεξηο ρηιηάδεο (4.000) επξψ, β) γηα απηνθίλεηα κεγαιχηεξα ησλ ρηιίσλ δηαθνζίσλ 

(1.200) θπβηθψλ εθαηνζηψλ πξνζηίζεληαη εμαθφζηα (600) επξψ αλά εθαηφ (100) 

θπβηθά εθαηνζηά κέρξη ηα δχν ρηιηάδεο (2.000) θπβηθά εθαηνζηά, γ) γηα απηνθίλεηα 

κεγαιχηεξα ησλ δχν ρηιηάδσλ (2.000) θπβηθψλ εθαηνζηψλ πξνζηίζεληαη ελληαθφζηα 

(900) επξψ αλά εθαηφ (100) θπβηθά εθαηνζηά θαη κέρξη ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) θπβηθά 

εθαηνζηά θαη δ) γηα απηνθίλεηα κεγαιχηεξα απφ ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) θπβηθά 

εθαηνζηά πξνζηίζεληαη ρίιηα δηαθφζηα (1.200) επξψ αλά εθαηφ (100) θπβηθά 

εθαηνζηά. 

Ζ εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε εμσηεξηθήο δεμακελήο θνιχκβεζεο νξίδεηαη αλάινγα 

ηελ επηθάλεηα ηεο θιηκαθσηά ζε 160 επξψ ην ηκ. κέρξη 60 ηκ. θαη ζε 320 επξψ ην ηκ. 

γηα επηθάλεηα άλσ ησλ 60 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ. 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν3986/2011, επηβάιιεηαη εηδηθή 

εηζθνξά αιιειεγγχεο ζηα εηζνδήκαηα άλσ ησλ δψδεθα ρηιηάδσλ (12.000) επξψ ησλ 

θπζηθψλ πξνζψπσλ, πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηηο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο 2010 έσο θαη 

2014, ελψ γηα ηελ επηβνιή ηεο εηζθνξάο ιακβάλεηαη ππφςε ην εηήζην ζπλνιηθφ 

θαζαξφ αηνκηθφ εηζφδεκα, πξαγκαηηθφ ή ηεθκαξηφ, θνξνινγνχκελν ή 

απαιιαζζφκελν ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ζρνιάδνπζαο θιεξνλνκηάο.  

Ζ εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο, πνπ επηβάιιεηαη ζην ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ππνινγίζηεθε σο εμήο: α) γηα ζπλνιηθφ θαζαξφ 

εηζφδεκα απφ δψδεθα ρηιηάδεο έλα (12.001) επξψ έσο είθνζη ρηιηάδεο (20.000) επξψ, 

κε ζπληειεζηή έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ, β) γηα ζπλνιηθφ 

θαζαξφ εηζφδεκα απφ είθνζη ρηιηάδεο έλα (20.001) επξψ έσο θαη πελήληα ρηιηάδεο 

(50.000) επξψ, κε ζπληειεζηή δχν ηνηο εθαηφ (2%) επί νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ, γ) γηα 

ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα απφ πελήληα ρηιηάδεο έλα (50.001) έσο θαη εθαηφ ρηιηάδεο 

(100.000) επξψ, κε ζπληειεζηή ηξία ηνηο εθαηφ (3%) επί νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ, δ) 

γηα ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα απφ εθαηφ ρηιηάδεο έλα (100.001) επξψ θαη άλσ, κε 

ζπληειεζηή ηέζζεξα ηνηο εθαηφ (4%) επί νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ. 

 ην άξζξν 31 νξίδεηαη φηη νη επηηεδεπκαηίεο θαη νη αζθνχληεο ειεπζέξην επάγγεικα, 

εθφζνλ ηεξνχλ βηβιία Β΄ ή Γ΄ θαηεγνξίαο ηνπ ΚΒ, ππνρξενχληαη ζε θαηαβνιή 
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εηήζηνπ ηέινπο επηηεδεχκαηνο. Οη επηρεηξήζεηο ή νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο πνπ 

έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε ηνπξηζηηθνχο ηφπνπο θαη ζε πφιεηο ή ρσξηά κε πιεζπζκφ έσο 

δηαθφζηεο ρηιηάδεο (200.000) θαηνίθνπο, ε θαηαβνιή ηνπ νξίζηεθε ζε ηεηξαθφζηα 

(400) επξψ εηεζίσο.  Γηα επηρεηξήζεηο ή ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο πνπ έρνπλ ηελ 

έδξα ηνπο ζε πφιεηο κε πιεζπζκφ πάλσ απφ δηαθφζηεο ρηιηάδεο (200.000) θαηνίθνπο, 

ζε πεληαθφζηα (500) επξψ εηεζίσο. Δπηπιένλ επηβάιιεηαη επηπιένλ ηέινο 

επηηεδεχκαηνο ηξηαθνζίσλ (300) επξψ γηα θάζε ππνθαηάζηεκα. Δμαηξνχληαη απφ ηηο 

ππνρξεψζεηο θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο, εθηφο εάλ πξφθεηηαη γηα ηνπξηζηηθνχο ηφπνπο, νη 

εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο πνπ αζθνχλ ηε δξαζηεξηφηεηά 

ηνπο ζε ρσξηά κε πιεζπζκφ έσο πεληαθφζηνπο (500) θαηνίθνπο θαη ζε λεζηά θάησ 

απφ ηξεηο ρηιηάδεο εθαηφ (3.100) θαηνίθνπο. Δπίζεο, εμαηξνχληαη αηνκηθέο εκπνξηθέο 

επηρεηξήζεηο θαη ε αηνκηθή άζθεζε ειεπζέξηνπ επαγγέικαηνο, εθφζνλ δελ έρνπλ 

παξέιζεη πέληε (5) έηε απφ ηελ πξψηε έλαξμε εξγαζηψλ, θαζψο θαη νη πεξηπηψζεηο 

αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ εθφζνλ γηα ηνλ επηηεδεπκαηία ππνιείπνληαη ηξία (3) έηε απφ 

ην έηνο ηεο ζπληαμηνδφηεζήο ηνπ, δειαδή ην 65ν έηνο ηεο ειηθίαο. 

Αθνχ ζπκεζήθακε ηηο ζεκαληηθφηεξεο θνξνινγηθέο αιιαγέο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2012, αο δνχκε ηηο απνθιίζεηο ζην δεισζέλ εηζφδεκα, ζην θφξν κε βάζε ηνλ αξηζκφ 

ησλ θνξνινγνπκέλσλ, κεηαμχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2009 θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο 2012, θαζψο επίζεο θαη ηηο απνθιίζεηο κεηαμχ ηνπ δεισζέλ θαη ηνπ 

θνξνινγνχκελνπ εηζνδήκαηνο ηε ρξήζε 2011. 

ΚΛΗΜΑΚΗΑ 

ΟΗΚΟΓ. ΔΗΟΓ. 

Δ ΔΤΡΧ 

ΓΖΛΧΘΔΝ 

ΔΗΟΓΖΜΑ 

ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔΝΟ 

ΔΗΟΓΖΜΑ 

ΑΠΟΚΛΗΔΗ 

% 

0 - 10.000 10.759.563.854 16.846.751.690 56,57 

10.000 - 20.000 23.867.124.127 24.326.689.419 1,93 

20.000 - 30.000 17.248.290.298 17.303.678.938 0,32 

30.000 - 39.000 11.239.327.037 11.237.360.429 -0,02 

39.000 - 50.000 9.460.854.439 9.452.743.748 -0,09 

50.000 - 60.000 5.023.367.012 5.016.542.732 -0,14 

60.000 - 70.000 3.009.917.310 3.005.374.516 -0,15 

70.000 - 80.000 1.991.631.260 1.988.321.620 -0,17 

80.000 - 90.000 1.380.911.688 1.378.315.054 -0,19 

90.000 - 100.000 1.012.205.766 1.010.241.691 -0,19 

100.000 ΚΑΗ ΑΝΧ 4.253.135.999 4.244.768.381 -0,20 

ΤΝΟΛΟ 89.246.328.790 95.810.788.218 7,36 
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Παξαηεξνχκε φηη ζηα εηζνδήκαηα έσο 10.000 € έρνπκε αχμεζε ηνπ ηεθκαξηνχ 

εηζνδήκαηνο ζε ζρέζε κε ην πξαγκαηηθφ 56,57%, απνηέιεζκα πξνθαλψο ηνπ 

επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ ηεθκεξίσλ δαπαλψλ δηαβίσζεο κε βάζε ην άξζξν 28 ηνπ 

Ν.3986/2011. Απηφ ζεκαίλεη φηη θνξνινγνχκελνη πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 

πνιχ κηθξψλ εηζνδεκάησλ ή αθφκα θαη ησλ κεδεληθψλ εηζνδεκάησλ (άλεξγνη, 

θνηηεηέο, θ.α) ιφγσ ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο κε ηε κέζνδν ησλ 

ηεθκεξίσλ δαπαλψλ δηαβίσζεο θιήζεθαλ λα πιεξψζνπλ θφξν. ηα θιηκάθηα απφ 

10.000 € εηζφδεκα έσο 30.000 € δελ ππάξρνπλ κεγάιεο απνθιίζεηο πνπ ζεκαίλεη φηη 

νη θνξνινγνχκελνη θνξνινγήζεθαλ ζρεδφλ κε ηα πξαγκαηηθά ηνπο εηζνδήκαηα, ελψ 

απφ 30.000 € θαη πάλσ νη απνθιίζεηο είλαη αξλεηηθέο, δειαδή, νη θνξνινγνχκελνη 

θνξνινγήζεθαλ κφλν κε ηα πξαγκαηηθά ηνπο εηζνδήκαηα. ην ζχλνιν έρνπκε κία 

αχμεζε ζηα ηεθκαξηά εηζνδήκαηα ηεο ηάμεσο ηνπ 7,36%. 

 

ΚΛΗΜΑΚΗΑ 

ΟΗΚΟΓ. ΔΗΟΓ. Δ 

ΔΤΡΧ 

ΓΖΛΧΘΔΝ 

ΔΗΟΓΖΜΑ 

ΑΠΟΚΛΗΔΗ 

ΓΖΛ. ΔΗ. % 

0 - 10.000 10.759.563.854 -1,08 

10.000 - 20.000 23.867.124.127 -4,31 

20.000 - 30.000 17.248.290.298 -5,33 

30.000 - 39.000 11.239.327.037 -4,08 

39.000 - 50.000 9.460.854.439 -13,62 

50.000 - 60.000 5.023.367.012 -22,14 

60.000 - 70.000 3.009.917.310 -22,63 

70.000 - 80.000 1.991.631.260 -22,66 

80.000 - 90.000 1.380.911.688 -21,41 

90.000 - 100.000 1.012.205.766 -18,12 

100.000 ΚΑΗ ΑΝΧ 4.253.135.999 -21,79 

ΤΝΟΛΟ 89.246.328.790 -8,99 
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ΚΛΗΜΑΚΗΑ 

ΟΗΚΟΓ. ΔΗΟΓ. Δ 

ΔΤΡΧ 

ΤΝΟΛΟ ΦΟΡΟΤ ΑΠΟΚΛΗΔΗ 

ΦΟΡΟΤ % 

0 - 10.000 251.596.341 1205,65 

10.000 - 20.000 1.392.723.312 134,08 

20.000 - 30.000 1.824.735.557 29,1 

30.000 - 39.000 1.452.707.337 19,41 

39.000 - 50.000 1.434.352.426 3,22 

50.000 - 60.000 916.744.218 -7,76 

60.000 - 70.000 625.587.751 -10,72 

70.000 - 80.000 452.377.237 -12,31 

80.000 - 90.000 333.897.096 -12,63 

90.000 - 100.000 259.271.893 -10,32 

100.000 ΚΑΗ ΑΝΧ 1.377.029.302 -14,3 

ΤΝΟΛΟ 10.321.022.470 13,14 

 

 

 

ΚΛΗΜΑΚΗΑ 

ΟΗΚΟΓ. ΔΗΟΓ. Δ 

ΔΤΡΧ 

ΑΡΗΘΜΟ(ΑΣΟΜΑ) 

ΦΟΡΟΛΟΤΜΔΝΧΝ 

ΑΠΟΚΛΗΔΗ 

ΑΡΗΘΜΟΤ 

ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔΝΧΝ 

% 

0 - 10.000 4.803.865 0,38 

10.000 - 20.000 2.240.870 2,48 

20.000 - 30.000 835.258 -4,29 

30.000 - 39.000 232804 -7,09 

39.000 - 50.000 105278 -14,52 

50.000 - 60.000 44826 -8,25 

60.000 - 70.000 23234 -8,54 

70.000 - 80.000 13.479 -9,71 

80.000 - 90.000 8316 -10,70 

90.000 - 100.000 5732 -7,93 

100.000 ΚΑΗ ΑΝΧ 15944 -15,83 

ΤΝΟΛΟ 8.329.606 -0,15 

 

 

Παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη κία πνιχ κεγάιε αχμεζε ζην θφξν πνπ θιήζεθαλ λα 

πιεξψζνπλ νη θνξνινγνχκελνη ζην πξψην θιηκάθην πνπ αθνξά εηζνδήκαηα έσο θαη 
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10.000 €. Ζ δηαθνξά δεισζέλ εηζνδήκαηνο κε ην θνξνινγεζέλ είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 

56,57%. Ο ηεθκαξηφο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ εηζνδεκάησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

κείσζε ηνπ αθνξνιφγεηνπ ζηηο 5.000 € απφ 12.000 € πνπ ήηαλ κε ηελ πξνεγνχκελε 

θιίκαθα, είρε σο απνηέιεζκα κία ηεξάζηηα αχμεζε ζην θφξν γηα ηα εηζνδήκαηα έσο 

10.000 € ηεο ηάμεσο ηνπ 1205,65%.  

Γηα ηα εηζνδήκαηα απφ 10.000 € έσο 20.000 € θαη 20.000 € έσο 30.000 € ε αχμεζε 

απφ ην πξαγκαηηθφ εηζφδεκα ζην ηεθκαξηφ είλαη πνιχ κηθξέο (1,93% θαη 0.32% 

αληίζηνηρα) ζε ζρέζε κε ην πξψην θιηκάθην κε ηελ αληίζηνηρε αχμεζε ζην θφξν λα 

είλαη 134,08% θαη 29,2% αληίζηνηρα. Απηφ κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ην ζπλδπαζκφ 

ηεο αχμεζεο ηνπ θνξνινγνχκελνπ εηζνδήκαηνο κε ηελ αιιαγή ζηνπο θνξνινγηθνχο 

ζπληειεζηέο θαζψο εηζνδήκαηα απφ 12.000 € έσο 16.000 € θνξνινγήζεθαλ κε 18% 

θαη απφ 16.000 € έσο 26.000 € κε 25%.  Σαπηφρξνλα έρνπκε κία κείσζε ζην δεισζέλ 

εηζφδεκα ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ηνπ 2008 ζε φια ηα θιηκάθηα εηζνδήκαηνο κε ηηο 

κεγαιχηεξεο κεηψζεηο λα παξαηεξνχληαη ζηα εηζνδήκαηα απφ 39.000 € θαη άλσ, ελψ 

έρνπκε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ δήισζαλ εηζνδήκαηα απφ 

20.000 € θαη άλσ. Ζ θξίζε έρεη θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο, κε ηελ εηθφλα ηεο λα 

αληηθαηνπηξίδεηαη ζηα εηζνδήκαηα ησλ Διιήλσλ. 

ε γεληθέο γξακκέο, ελψ έρνπκε κία ζπλνιηθή κείσζε ζηα εηζνδήκαηα ησλ 

θνξνινγνχκελσλ ηεο ηάμεσο ηνπ 8,99% θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ θνξνινγνπκέλσλ 

0,15%, ηαπηφρξνλα έρνπκε κία αχμεζε ζην θνξνινγνχκελν εηζφδεκα 7,36% θαη κία 

ζπλνιηθή αχμεζε ζην θφξν 13,14%. 

Αμηνζεκείσην πάλησο είλαη φηη εηζνδήκαηα πάλσ απφ 50.000 € έρνπκε ζπλδπαζηηθά 

κείσζε ζην δεισζέλ εηζφδεκα, ζην θνξνινγνχκελν θαη ζην θφξν. Ο θφξνο δειαδή 

απμήζεθε ζηνπο θνξνινγνχκελνπο κε ηα ρακειφηεξα εηζνδήκαηα θαη φρη ζηνπο 

θνξνινγνχκελνπο κε ηα πςειφηεξα εηζνδήκαηα. 

 

5.1.5 Οηθνλνκηθό Έηνο 2013 

 

Σα εηζνδήκαηα ηνπ 2012 θνξνινγήζεθαλ κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ θνξνινγήζεθαλ ηα 

εηζνδήκαηα πνπ απνθηήζεθαλ ην 2011, γη απηφ θαη παξαζέηνπκε κφλν ηηο απνθιίζεηο 

ζην δεισζέλ εηζφδεκα θαη ζην θφξν ην νηθνλνκηθφ έηνο 2013 ζε ζρέζε κε ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2009, θαζψο επίζεο θαη ηηο απνθιίζεηο ζην δεισζέλ εηζφδεκα θαη 

ζην θνξνινγνχκελν. 
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ΚΛΗΜΑΚΗΑ 

ΟΗΚΟΓ. ΔΗΟΓ. Δ 

ΔΤΡΧ 

ΓΖΛΧΘΔΝ 

ΔΗΟΓΖΜΑ 

ΑΠΟΚΛΗΔΗ 

ΓΖΛ. ΔΗ. % 

0 - 10.000 11.230.203.245 3,24 

10.000 - 20.000 23.077.185.021 -7,48 

20.000 - 30.000 16.486.928.499 -9,51 

30.000 - 39.000 9.480.703.491 -19,09 

39.000 - 50.000 7.817.248.157 -28,63 

50.000 - 60.000 3.579.781.287 -44,52 

60.000 - 70.000 2.166.736.809 -44,3 

70.000 - 80.000 1.429.533.650 -44,49 

80.000 - 90.000 1.004.578.912 -42,83 

90.000 - 100.000 736.360.566 -40,43 

100.000 ΚΑΗ ΑΝΧ 3.112.234.331 -42,77 

ΤΝΟΛΟ 80.121.493.968 -18,29 

 

 

ΚΛΗΜΑΚΗΑ 

ΟΗΚΟΓ. ΔΗΟΓ. Δ 

ΔΤΡΧ 

ΤΝΟΛΟ ΦΟΡΟΤ ΑΠΟΚΛΗΔΗ 

ΦΟΡΟΤ % 

0 - 10.000 243.793.375 1165,21 

10.000 - 20.000 1.340.190.833 125,25 

20.000 - 30.000 1.704.329.756 20,58 

30.000 - 39.000 1.175.501.556 -3,38 

39.000 - 50.000 1.172.055.368 -15,65 

50.000 - 60.000 655.627.792 -34,03 

60.000 - 70.000 452.221.245 -35,46 

70.000 - 80.000 323.941.465 -37,2 

80.000 - 90.000 242.007.162 -36,68 

90.000 - 100.000 186.917.130 -35,35 

100.000 ΚΑΗ ΑΝΧ 1.016.091.248 -36,76 

ΤΝΟΛΟ 8.512.676.930 -6,68 
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ΚΛΗΜΑΚΗΑ 

ΟΗΚΟΓ. ΔΗΟΓ. Δ 

ΔΤΡΧ 

ΑΡΗΘΜΟ(ΑΣΟΜΑ) 

ΦΟΡΟΛΟΤΜΔΝΧΝ 

ΑΠΟΚΛΗΔΗ 

ΑΡΗΘΜΟΤ 

ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔΝΧΝ 

% 

0 - 10.000 5.309.551 10,95 

10.000 - 20.000 2.178.730 -0,36 

20.000 - 30.000 749.289 -10,15 

30.000 - 39.000 161.901 -35,39 

39.000 - 50.000 79.939 -35,10 

50.000 - 60.000 31.965 -34,57 

60.000 - 70.000 16.699 -34,26 

70.000 - 80.000 9.717 -34,91 

80.000 - 90.000 6.198 -33,45 

90.000 - 100.000 4.324 -30,55 

100.000 ΚΑΗ ΑΝΧ 12.380 -34,62 

ΤΝΟΛΟ 8.560.693 2,62 

 

 

ΚΛΗΜΑΚΗΑ ΟΗΚΟΓ. 

ΔΗΟΓ. Δ ΔΤΡΧ 

ΓΖΛΧΘΔΝ 

ΔΗΟΓΖΜΑ 

ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔ

ΝΟ 

ΔΗΟΓΖΜΑ 

ΑΠΟΚΛΗΔΗ 

% 

0 - 10.000 11.230.203.245 17.941.972.639 59,76 

10.000 - 20.000 23.077.185.021 23.572.408.865 2,15 

20.000 - 30.000 16.486.928.499 16.545.628.451 0,35 

30.000 - 39.000 9.480.703.491 9.479.935.680 -0,01 

39.000 - 50.000 7.817.248.157 7.810.728.244 -0,08 

50.000 - 60.000 3.579.781.287 3.574.356.004 -0,15 

60.000 - 70.000 2.166.736.809 2.163.883.054 -0,13 

70.000 - 80.000 1.429.533.650 1.426.953.541 -0,18 

80.000 - 90.000 1.004.578.912 1.002.338.229 -0,22 

90.000 - 100.000 736.360.566 734.912.858 -0,20 

100.000 ΚΑΗ ΑΝΧ 3.112.234.331 3.106.352.224 -0,19 

ΤΝΟΛΟ 80.121.493.968 87.359.469.789 9,03 

 

Καη ζην νηθνλνκηθφ έηνο 2013 ηα εηζνδήκαηα ησλ θνξνινγνχκελσλ θνξνινγήζεθαλ 

κε ηα θιηκάθηα θαη ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ ίζρπαλ θαη ην νηθνλνκηθφ 

έηνο 2012. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ε εηθφλα πνπ παξνπζηάδεηαη ζηηο απνθιίζεηο ζην 
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δεισζέλ εηζφδεκα θαη ζην θφξν θαη κεηαμχ ηνπ δεισζέλ θαη ηνπ θνξνινγνχκελνπ 

εηζνδήκαηνο λα είλαη ζρεδφλ ε ίδηα κε ην πξνεγνχκελν νηθνλνκηθφ έηνο. 

Όκσο ππάξρεη ε ζεκαληηθή δηαθνξά φηη ζην ζχλνιν ηνπ θφξνπ πνπ θιήζεθαλ λα 

πιεξψζνπλ νη θνξνινγνχκελνη ελψ ζην νηθνλνκηθφ έηνο 2012 ε απφθιηζε ήηαλ 

ζεηηθή, ζην νηθνλνκηθφ έηνο 2013 ε απφθιηζε είλαη αξλεηηθή. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί 

ελψ ζηα ρακειά εηζνδήκαηα ε απφθιηζε θπξίσο ζην θιηκάθην κέρξη 10.000 € είλαη 

ηεξάζηηα, ηεο ηάμεσο ηνπ 1165,21%, ζηα πςειά εηζνδήκαηα, θπξίσο ζηα εηζνδήκαηα 

πάλσ απφ 50.000 € ε απνθιίζεηο ζην θφξν είλαη αξλεηηθέο (πάλσ απφ 30%) κε 

απνηέιεζκα ε ζπλνιηθή απφθιηζε ζην θφξν λα είλαη -6,68%. Φνξνινγήζεθαλ ινηπφλ 

γηα κία αθφκε θνξά νη ρακεινεηζνδεκαηίεο θαη νη άλεξγνη, νη νπνίνη θνξνινγήζεθαλ 

γηα ην ηεθκαξηφ ηνπο εηζφδεκα θαη φρη βάζεη ηνπ πξαγκαηηθνχ ηνπο, κε ηηο απνθιίζεηο 

ζην θφξν θαη κεηαμχ ηνπ δεισζέλ θαη ηνπ θνξνινγνχκελνπ εηζνδήκαηνο λα είλαη 

αληίζηνηρα 1165,21% θαη 59,76%. 

Δπηπξνζζέησο, θαη ν αξηζκφο ησλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ δήισζε εηζνδήκαηα έσο 

10.000 € έρεη κία αχμεζε 10,95% ην νηθνλνκηθφ 2013 ζε ζρέζε κε ην νηθνλνκηθφ 

έηνο 2009, ελψ ζηα θιηκάθηα απφ 10.000 € θαη άλσ νη απνθιίζεηο είλαη αξλεηηθέο θαη 

κάιηζηα πνιχ κεγαιχηεξεο ζε ζρέζε κε ηηο απνθιίζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2012. 

Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ην δεισζέλ εηζφδεκα. Δλψ ζηα εηζνδήκαηα έσο 10.000 € 

έρνπκε κία αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 3,24% ζε ζρέζε κε ην νηθνλνκηθφ έηνο 2009, απφ 

ηηο 10.000 € θαη άλσ παξαηεξνχκε κεηψζεηο νη νπνίεο ζηα εηζνδήκαηα πάλσ απφ 

50.000 € μεπεξλνχλ ην 40%. Βξηζθφκαζηε ζηελ θαξδηά ηεο θξίζεο φπσο 

παξαηεξνχκε. 

 

5.1.6 Φνξνινγηθό Έηνο 2013 (Οηθνλνκηθό 2014) 

 

Σν θνξνινγηθφ έηνο 2013 (πξψελ νηθνλνκηθφ έηνο 2014) ςεθίζηεθε ν λένο Κψδηθαο 

Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Κ.Φ.Δ.) ν νπνίνο αληηθαζηζηά ηνλ Ν. 2238/1994 θαη 

ξχζκηζε ηε θνξνινγία ηνπ εηζνδήκαηνο. Δπίζεο, επήιζε κία ζεκαληηθή αιιαγή ζηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ αθαζάξηζηνπ εηζνδήκαηνο ζύκθωλα κε ην άξζξν 7 ηνπ 

Ν.4172/2013. Πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα  

αθνινπζψληαο ην κνληέιν ηνπ ΟΟΑ, ε θάζε θαηεγνξία εηζνδήκαηνο ππφθεηηαη ζε 

ρσξηζηφ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή θαη νξίδεηαη φηη θνξνινγεηέν εηζφδεκα είλαη απηφ 

πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ δαπαλψλ απφ ην αθαζάξηζην εηζφδεκα. 

Οη θαηεγνξίεο εηζνδεκάησλ πνπ ππφθεηληαη ζε θφξν είλαη νη εμήο: 
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 απφ κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο 

 απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

 απφ θεθάιαην 

 απφ ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ 

 

ύκθωλα κε ην άξζξν 1 παξ.1 ηνπ Ν.4110/2013 θαη βάζεη ηνπ άξζξνπ15 ηνπ 

Ν.4172/2013, αληηθαηαζηάζεθε ην άξζξν 9 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο 

(Κ.Φ.Δ., λ. 2238/1994),  πνπ αθνξά ην εηζφδεκα απφ κηζζνχο, ζπληάμεηο θαη κηζζνχο 

κε έθδνζε ηηκνινγίνπ ή απφδεημεο γηα παξνρή ππεξεζηψλ θαη ππνβιήζεθε ζε θφξν 

ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε θιίκαθα:  

 

Ο θφξνο πνπ πξνέθππηε κε βάζε ηελ θιίκαθα ησλ κηζζσηψλ θαη ζπληαμηνχρσλ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 κεησλφηαλ: α) Γηα εηζφδεκα κέρξη θαη είθνζη κία ρηιηάδεο (21.000) 

επξψ θαηά δχν ρηιηάδεο εθαηφ (2.100) επξψ. Δθφζνλ ν θφξνο πνπ πξνέθππηε ήηαλ 

κηθξφηεξνο ησλ δχν ρηιηάδσλ εθαηφ (2.100) επξψ ην πνζφ κείσζεο πεξηνξηδφηαλ ζην 

πνζφ ηνπ θφξνπ. β) Γηα εηζφδεκα πάλσ απφ είθνζη κία ρηιηάδεο (21.000) επξψ ην 

πνζφ κείσζεο ηεο πεξίπησζεο α΄ πεξηνξηδφηαλ θαηά εθαηφ (100) επξψ αλά ρίιηα 

(1.000) επξψ εηζνδήκαηνο θαη κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ πνζνχ ησλ δχν ρηιηάδσλ εθαηφ 

(2.100) επξψ. Πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί αθέξαην ην πνζφ ηεο κείσζεο ηνπ θφξνπ, ν 

θνξνινγνχκελνο απαηηείην λα πξνζθνκίζεη απνδείμεηο πνπ είραλ εθδνζεί ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ησλ Καλφλσλ Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ ή ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο γηα δαπάλεο αγνξάο αγαζψλ θαη ιήςεο ππεξεζηψλ, ηηο νπνίεο είρε 

πξαγκαηνπνηήζεη ν ίδηνο, ε ζχδπγφο ηνπ ή ηα ηέθλα, πνπ ηνπο βάξπλαλ. Σν πνζφ ησλ 

απνδείμεσλ δαπαλψλ, πνπ απαηηείην λα πξνζθνκηζζνχλ, νξίζηεθε ζε πνζνζηφ είθνζη 

πέληε ηνηο εθαηφ (25%) ηνπ δεινχκελνπ θαη θνξνινγνχκελνπ κε ηελ θιίκαθα ηεο 

παξαγξάθνπ απηήο αηνκηθνχ εηζνδήκαηνο. Σν πνζφ ησλ απνδείμεσλ πνπ 

πξνζθνκηδφηαλ, δελ κπνξνχζε λα ππεξβαίλεη ηηο δέθα ρηιηάδεο πεληαθφζηα (10.500) 

Κιηκάθην 

εηζνδήκαηνο 

(€) 

Φνξνινγηθόο 

ζπληειεζηήο 

% 

Φόξνο 

θιηκαθίνπ (€) 

ύλνιν 

εηζνδήκαηνο 

(€) 

ύλνιν θόξνπ 

(€) 

25.000 22 5.500 25.000 5.500 

17.000 32 5.440 42.000 10.940 

Τπεξβάιινλ 42    
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επξψ. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξνζθνκηδφηαλ ην απαηηνχκελν πνζφ απνδείμεσλ 

αγνξψλ, ηφηε ν θφξνο πξνζαπμαλφηαλ θαηά ηε ζεηηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπ 

απαηηνχκελνπ πνζνχ απνδείμεσλ κε αλψηαην φξην ηηο δέθα ρηιηάδεο πεληαθφζηα 

(10.500) επξψ θαη ηνπ πξνζθνκηζζέληνο πνζνχ απνδείμεσλ, ε νπνία 

πνιιαπιαζηαδφηαλ κε ζπληειεζηή 22%
126

. ην δεισζέλ εηζφδεκα απφ αηνκηθή 

γεσξγηθή επηρείξεζε εθαξκφζηεθε απηνηειψο ε θιίκαθα κηζζσηψλ − ζπληαμηνχρσλ. 

 

Καηαξγήζεθαλ νη ινηπέο κεηψζεηο θφξνπ ελψ εμαθνινχζεζαλ λα είλαη ζε ηζρχ: 

Σν πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ πξν έθππηε απφ ην εηζφδεκα απφ κηζζνχο, ζπληάμεηο θαη 

κηζζνχο κε έθδνζε ηηκνινγίνπ ή απφδεημεο γηα παξνρή ππεξεζηψλ κεησλφηαλ θαηά 

πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) γηα θάζε θαηαβαιιφκελε απφ ηηο αθφινπζεο δαπάλεο: 

α) Σσλ εμφδσλ ηαηξηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ θαη 

ησλ ινηπψλ πξνζψπσλ πνπ ηνλ βάξπλαλ θαηά ην κέξνο πνπ δελ θαιχπηνληαλ απφ 

αζθαιηζηηθά ηακεία ή/θαη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη ππεξέβαηλαλ ην πέληε ηνηο 

εθαηφ (5%) ηνπ θνξνινγνχκελνπ εηζνδήκαηνο. Σν πνζφ ηεο κείσζεο δελ κπνξνχζε 

λα ππεξβεί ηηο ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξψ. 

 β) Σν πνζφ ηεο δηαηξνθήο πνπ επηδηθάζηεθε θαη θαηαβιήζεθε απφ ηνλ έλαλ ζχδπγν 

ζηνλ άιιν, ηνπ νπνίνπ απνηεινχζε θνξνινγεηέν εηζφδεκα. Σν πνζφ ηεο κείσζεο ηνπ 

θφξνπ δελ κπνξνχζε λα ππεξβεί ηα ρίιηα πεληαθφζηα (1.500) επξψ. 

 γ) Σσλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ θαηαβάιινληαλ απφ ηνλ θνξνινγνχκελν ιφγσ 

δσξεψλ θαη ρνξεγηψλ. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ δσξεψλ θαη ρνξεγηψλ επί ηνπ νπνίνπ 

ππνινγηδφηαλ ε κείσζε δελ κπνξνχζε λα ππεξβαίλεη πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) 

ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο πνπ θνξνινγείην ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο. Ζ 

κείσζε δηελεξγείην εθφζνλ ηα πνζά ησλ δσξεψλ θαη ρνξεγηψλ ππεξέβαηλαλ ζπλνιηθά 

ηα εθαηφ (100) επξψ. Σα ρξεκαηηθά πνζά απηψλ ησλ δσξεψλ θαη ρνξεγηψλ δελ 

έπξεπε λα έρνπλ εθπέζεη κε βάζε άιιε δηάηαμε. 

Δπηπξνζζέησο, παξακέλεη θαη ε πξφζζεηε κείσζε θφξνπ πνζνχ δηαθνζίσλ (200) 

επξψ πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηα εμαξηψκελα κέιε ηνπ θνξνινγνχκελνπ, κε 

ηνπιάρηζηνλ εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) αλαπεξία. 

ε ηξνπνπνίεζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Κ.Φ.Δ. απφ ην 

Ν.4110/2013 θαη 4172/2013, ε ειάρηζηε εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε ηνπ 

θνξνινγνχκελνπ νξίδεηαη ζε ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξψ πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ άγακν 

                                                           
126

 πληειεζηήο πνπ ηζρχεη θαη ζήκεξα. 
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θαη ζε πέληε ρηιηάδεο (5.000) επξψ γηα ηνπο ζπδχγνπο πνπ ππνβάιινπλ θνηλή δήισζε 

εθφζνλ δειψλεηαη πξαγκαηηθφ ή ηεθκαξηφ εηζφδεκα. 

Σξνπνπνηείηαη ην άξζξν 31 ηνπ Ν. 3986/2011 σο εμήο: α) Γηα λνκηθά πξφζσπα πνπ 

αζθνχλ εκπνξηθή επηρείξεζε θαη έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε ηνπξηζηηθνχο ηφπνπο θαη ζε 

πφιεηο ή ρσξηά κε πιεζπζκφ έσο δηαθφζηεο ρηιηάδεο (200.000) θαηνίθνπο, ην ηέινο 

επηηεδεχκαηνο νξίδεηαη ζε νθηαθφζηα (800) επξψ εηεζίσο. β) Γηα λνκηθά πξφζσπα 

πνπ αζθνχλ εκπνξηθή επηρείξεζε θαη έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε πφιεηο κε πιεζπζκφ 

πάλσ απφ δηαθφζηεο ρηιηάδεο (200.000) θαηνίθνπο, ζε ρίιηα (1.000) επξψ εηεζίσο. γ) 

Γηα αηνκηθέο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, ζε εμαθφζηα 

πελήληα (650) επξψ εηεζίσο. δ) Γηα θάζε ππνθαηάζηεκα ζε εμαθφζηα (600) επξψ 

εηεζίσο. 

Σν εηζφδεκα απφ αηνκηθή επηρείξεζε (εθηφο ηεο πεξίπησζεο ηνπ εηζνδήκαηνο απφ 

αηνκηθή γεσξγηθή επηρείξεζε) θαη ειεπζέξην επάγγεικα, ππνβιήζεθε ζε θφξν 

ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε θιίκαθα: 

 

Αληίζηνηρα ηα εηζνδήκαηα απφ αθίλεηα θαη θηλεηέο αμίεο θνξνινγήζεθαλ κε βάζε 

ηελ αθφινπζε θιίκαθα: 

 

  

 

 

 

 

 

Αθνχ μαλαείδακε ηηο ζεκαληηθφηεξεο θνξνινγηθέο αιιαγέο αο πξνρσξήζνπκε ηψξα 

λα δνχκε ηηο απνθιίζεηο ζην δεισζέλ εηζφδεκα, ζην θφξν θαη ζην θνξνινγνχκελν 

εηζφδεκα ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ. 

 

Κιηκάθην 

εηζνδήκαηνο 

(€) 

Φνξνινγηθόο 

ζπληειεζηήο 

% 

Φόξνο 

θιηκαθίνπ 

(€) 

ύλνιν 

εηζνδήκαηνο 

(€) 

ύλνιν 

θόξνπ (€) 

50.000 26 13.000 50.000 13.000 

Τπεξβάιινλ 33    

Κιηκάθην 

εηζνδήκαηνο 

(€) 

Φνξνινγηθόο 

ζπληειεζηήο 

% 

Φόξνο 

θιηκαθίνπ 

(€) 

ύλνιν 

εηζνδήκαηνο 

(€) 

ύλνιν 

θόξνπ (€) 

12.000 10 1.200 12.000 1.200 

Τπεξβάιινλ 33    
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ΚΛΗΜΑΚΗΑ 

ΟΗΚΟΓ. ΔΗΟΓ. Δ 

ΔΤΡΧ 

ΤΝΟΛΟ ΦΟΡΟΤ ΑΠΟΚΛΗΔΗ 

ΦΟΡΟΤ % 

0 - 10.000 439.775.655 2182,00 

10.000 - 20.000 1.478.834.291 148,56 

20.000 - 30.000 1.464.948.981 3,64 

30.000 - 39.000 1.085.273.801 -10,79 

39.000 - 50.000 926.772.216 -33,30 

50.000 - 60.000 498.090.859 -49,88 

60.000 - 70.000 342.183.597 -51,17 

70.000 - 80.000 244.691.006 -52,57 

80.000 - 90.000 184.479.977 -51,73 

90.000 - 100.000 140.550.345 -51,39 

100.000 ΚΑΗ ΑΝΧ 850.322.973 -47,08 

ΤΝΟΛΟ 7.655.923.701 -16,07 

 

 

 

 

 

 

ΚΛΗΜΑΚΗΑ 

ΟΗΚΟΓ. ΔΗΟΓ. Δ 

ΔΤΡΧ 

ΓΖΛΧΘΔΝ 

ΔΗΟΓΖΜΑ 

ΑΠΟΚΛΗΔΗ 

ΓΖΛ. ΔΗ. % 

0 - 10.000 12.033.936.470 10,63 

10.000 - 20.000 22.557.178.631 -9,57 

20.000 - 30.000 13.670.884.560 -24,97 

30.000 - 39.000 8.248.548.185 -29,61 

39.000 - 50.000 5.711.007.922 -47,86 

50.000 - 60.000 2.496.338.556 -61,31 

60.000 - 70.000 1.531.546.306 -60,63 

70.000 - 80.000 1.025.545.022 -60,17 

80.000 - 90.000 733.129.956 -58,28 

90.000 - 100.000 539.251.878 -56,38 

100.000 ΚΑΗ ΑΝΧ 2.729.911.355 -49,8 

ΤΝΟΛΟ 71.277.278.841 -27,31 
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ΚΛΗΜΑΚΗΑ 

ΟΗΚΟΓ. ΔΗΟΓ. Δ 

ΔΤΡΧ 

ΑΡΗΘΜΟ(ΑΣΟΜΑ) 

ΦΟΡΟΛΟΤΜΔΝΧΝ 

ΑΠΟΚΛΗΔΗ 

ΑΡΗΘΜΟΤ 

ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔ

ΝΧΝ % 

0 - 10.000 5.843.212 22,10 

10.000 - 20.000 2.095.957 -4,14 

20.000 - 30.000 526.902 -39,63 

30.000 - 39.000 119.898 -52,15 

39.000 - 50.000 56.348 -54,25 

50.000 - 60.000 22.110 -54,74 

60.000 - 70.000 12.702 -49,50 

70.000 - 80.000 7.804 -47,73 

80.000 - 90.000 5.193 -44,24 

90.000 - 100.000 3.568 -42,69 

100.000 ΚΑΗ ΑΝΧ 11.524 -39,16 

ΤΝΟΛΟ 8.705.218 4,35 

 

 

   

 

 

 

 

ΚΛΗΜΑΚΗΑ 

ΟΗΚΟΓ. ΔΗΟΓ. 

Δ ΔΤΡΧ 

ΓΖΛΧΘΔΝ 

ΔΗΟΓΖΜΑ 

ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜ

ΔΝΟ 

ΔΗΟΓΖΜΑ 

ΑΠΟΚΛΗΔΗ 

% 

0 - 10.000 12.033.936.470 19.240.480.260 59,88 

10.000 - 20.000 22.557.178.631 22.871.063.483 1,39 

20.000 - 30.000 13.670.884.560 13.679.301.966 0,06 

30.000 - 39.000 8.248.548.185 8.238.560.936 -0,12 

39.000 - 50.000 5.711.007.922 5.701.763.612 -0,16 

50.000 - 60.000 2.496.338.556 2.491.048.232 -0,21 

60.000 - 70.000 1.531.546.306 1.528.317.042 -0,21 

70.000 - 80.000 1.025.545.022 1.023.223.111 -0,23 

80.000 - 90.000 733.129.956 731.345.532 -0,24 

90.000 - 100.000 539.251.878 538.613.970 -0,12 

100.000 ΚΑΗ ΑΝΧ 2.729.911.355 2.725.590.075 -0,16 

ΤΝΟΛΟ 71.277.278.841 78.769.308.219 10,51 
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Όπσο βιέπνπκε ππάξρεη κία αχμεζε ηηο ηάμεσο ηνπ 10,63% ζηα εηζνδήκαηα έσο 

10.000 € ζε ζρέζε κε ην νηθνλνκηθφ έηνο 2009 ελψ ππάξρεη κία ζεκαληηθή πηψζε 

ζηα δεισζέλ εηζνδήκαηα απφ 20.000 θαη άλσ, κε ηε κεγαιχηεξε πηψζε λα 

εκθαλίδεηαη ζηα εηζνδήκαηα απφ 50.000 € έσο 60.000 € πνπ θηάλεη ζην 61,31%. 

Παξφιν φκσο πνπ παξαηεξνχκε φηη ε αχμεζε ζηα εηζνδήκαηα έσο 10.000 € είλαη 

10,63%, ζηνλ αξηζκφ ησλ θνξνινγνχκελσλ είλαη 22,10% θαη ζην θνξνινγνχκελν 

εηζφδεκα ζε ζρέζε κε ην δεισζέλ 59,88%, ε αληίζηνηρε αχμεζε ζην θφξν είλαη 

2182%, απνηέιεζκα ησλ θνξνινγηθψλ αιιαγψλ πνπ πεξηγξάςακε παξαπάλσ. 

Δπηπξνζζέησο, παξαηεξνχκε φηη έρνπκε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θνξνινγνπκέλσλ 

πνπ δειψλνπλ εηζνδήκαηα απφ 20.000 θαη άλσ, ελψ βιέπνπκε φηη ζηα εηζνδήκαηα 

απφ 30.000 € θαη άλσ νη θνξνινγνχκελνη θνξνινγήζεθαλ κε ηα πξαγκαηηθά ηνπο 

εηζνδήκαηα. ην ζχλνιν παξαηεξνχκε φηη ην δεισζέλ εηζφδεκα έρεη κεησζεί θαηά 

27,31%, ν θφξνο έρεη κεησζεί θαηά 16,07%, ζε αληίζεζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

θνξνινγνχκελσλ θαη ην θνξνινγνχκελν εηζφδεκα πνπ έρνπλ απμεζεί θαηά 4,35% 

θαη 10,51% αληίζηνηρα. 

 

5.1.7 Φνξνινγηθό Έηνο 2014 (Οηθνλνκηθό 2015) 

 

 

 

ΚΛΗΜΑΚΗΑ 

ΟΗΚΟΓ. ΔΗΟΓ. Δ 

ΔΤΡΧ 

ΓΖΛΧΘΔΝ 

ΔΗΟΓΖΜΑ 

ΑΠΟΚΛΗΔΗ 

ΓΖΛ. ΔΗ. % 

0 - 10.000 12.136.673.699 11,58 

10.000 - 20.000 22.096.110.772 -11,42 

20.000 - 30.000 14.231.143.726 -21,89 

30.000 - 39.000 8.520.609.180 -27,29 

39.000 - 50.000 6.208.887.729 -43,31 

50.000 - 60.000 2.807.338.132 -56,49 

60.000 - 70.000 1.755.790.029 -54,87 

70.000 - 80.000 1.219.660.053 -52,64 

80.000 - 90.000 858.857.232 -51,12 

90.000 - 100.000 679.337.515 -45,05 

100.000 ΚΑΗ ΑΝΧ 5.498.116.339 1,10 

ΤΝΟΛΟ 76.012.524.406 -22,48 
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ΚΛΗΜΑΚΗΑ 

ΟΗΚΟΓ. ΔΗΟΓ. Δ 

ΔΤΡΧ 

ΤΝΟΛΟ ΦΟΡΟΤ ΑΠΟΚΛΗΔΗ 

ΦΟΡΟΤ % 

0 - 10.000 462.791.622 2301,64 

10.000 - 20.000 1.476.370.730 148,15 

20.000 - 30.000 1.497.880.804 5,97 

30.000 - 39.000 1.085.934.092 -10,74 

39.000 - 50.000 958.849.119 -31,00 

50.000 - 60.000 521.494.020 -47,53 

60.000 - 70.000 362.554.371 -48,26 

70.000 - 80.000 268.018.682 -48,04 

80.000 - 90.000 196.837.448 -48,49 

90.000 - 100.000 160.901.351 -44,35 

100.000 ΚΑΗ ΑΝΧ 1.314.960.851 -18,16 

ΤΝΟΛΟ 8.306.593.090 -8,94 

 

 

 

ΚΛΗΜΑΚΗΑ 

ΟΗΚΟΓ. ΔΗΟΓ. Δ 

ΔΤΡΧ 

ΑΡΗΘΜΟ(ΑΣΟΜΑ) 

ΦΟΡΟΛΟΤΜΔΝΧΝ 

ΑΠΟΚΛΗΔΗ 

ΑΡΗΘΜΟΤ 

ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔ

ΝΧΝ % 

0 - 10.000 5.836.396 21,96 

10.000 - 20.000 2.071.048 -5,28 

20.000 - 30.000 561.457 -35,67 

30.000 - 39.000 130.043 -48,10 

39.000 - 50.000 64.865 -47,34 

50.000 - 60.000 25.469 -47,87 

60.000 - 70.000 14.921 -41,26 

70.000 - 80.000 9.772 -34,54 

80.000 - 90.000 6.465 -30,58 

90.000 - 100.000 4.789 -23,08 

100.000 ΚΑΗ ΑΝΧ 19.178 1,25 

ΤΝΟΛΟ 8.744.403 4,82 
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Δπεηδή δελ επήιζαλ ζεκαληηθέο θνξνινγηθέο αιιαγέο ην θνξνινγηθφ έηνο 2014 

βιέπνπκε φηη ε εηθφλα είλαη πεξίπνπ ε ίδηα κε ην θνξνινγηθφ έηνο 2013. ην πξψην 

θιηκάθην ζην δεισζέλ εηζφδεκα κία αχμεζε 11,58% κε ηελ αληίζηνηρε ζην θφξν λα 

είλαη 2301%, ελψ ζην θνξνινγνχκελν εηζφδεκα ζε ζρέζε κε ην δεισζέλ ε αχμεζε 

είλαη 54,42% θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ θνξνινγνχκελσλ πνπ έρνπλ εηζφδεκα έσο 10.000 

€ ε αχμεζε ζε ζρέζε κε ην νηθνλνκηθφ έηνο 2009 είλαη 21,96%. Απφ 10.000 € θαη 

άλσ ην δεισζέλ εηζφδεκα θαη ν αξηζκφο ησλ θνξνινγνχκελσλ κεηψλεηαη ζε αληίζεζε 

κε ην θφξν πνπ κεηψλεηαη απφ ηηο 30.000 € εηζφδεκα θαη άλσ. Αμηνζεκείσην πάλησο 

είλαη ην γεγνλφο φηη απφ ηηο 100.000 € ην δεισζέλ εηζφδεκα θαη ν αξηζκφο ησλ 

θνξνινγνχκελσλ έρεη απμεζεί θαηά 1,10% θαη 1,25% αληίζηνηρα ζε ζρέζε κε ην 

2009, ελψ αληίζεηα ν θφξνο έρεη κεησζεί θαηά 18,16%. Δπίζεο, παξαηεξνχκε φηη ην 

θνξνινγνχκελν εηζφδεκα ζε ζρέζε κε ην δεισζέλ είλαη πςειφηεξν ζε φια ηα 

θιηκάθηα. ην ζχλνιν βιέπνπκε φηη ην δεισζέλ εηζφδεκα έρεη κεησζεί θαηά 22,48% 

ζε ζρέζε κε ην νηθνλνκηθφ 2009, ν θφξνο έρεη κεησζεί θαηά 8,94% ζε ζρέζε κε ην 

νηθνλνκηθφ 2009, ελψ αληίζεηα ν αξηζκφο ησλ θνξνινγνπκέλσλ έρεη απμεζεί θαηά 

4,82% ζε ζρέζε κε ην 2009 θαη ην θνξνινγνχκελν εηζφδεκα ζε ζρέζε κε ην δεισζέλ 

έρεη απμεζεί θαηά 9,24%. 

 

 

ΚΛΗΜΑΚΗΑ 

ΟΗΚΟΓ. ΔΗΟΓ. 

Δ ΔΤΡΧ 

ΓΖΛΧΘΔΝ 

ΔΗΟΓΖΜΑ 

ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔΝΟ 

ΔΗΟΓΖΜΑ 

ΑΠΟΚΛΗΔΗ 

% 

0 - 10.000 12.136.673.699 18.740.931.545 54,42 

10.000 - 20.000 22.096.110.772 22.446.629.301 1,59 

20.000 - 30.000 14.231.143.726 14.280.023.642 0,34 

30.000 - 39.000 8.520.609.180 8.530.433.305 0,11 

39.000 - 50.000 6.208.887.729 6.213.158.885 0,07 

50.000 - 60.000 2.807.338.132 2.809.299.558 0,07 

60.000 - 70.000 1.755.790.029 1.756.792.555 0,06 

70.000 - 80.000 1.219.660.053 1.220.392.039 0,06 

80.000 - 90.000 858.857.232 859.339.951 0,06 

90.000 - 100.000 679.337.515 679.508.748 0,02 

100.000 ΚΑΗ ΑΝΧ 5.498.116.339 5.499.034.528 0,017 

ΤΝΟΛΟ 76.012.524.406 83.035.544.057 9,24 
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5.1.8 Φνξνινγηθό Έηνο 2015 (Οηθνλνκηθό 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΛΗΜΑΚΗΑ 

ΟΗΚΟΓ. ΔΗΟΓ. Δ 

ΔΤΡΧ 

ΤΝΟΛΟ ΦΟΡΟΤ ΑΠΟΚΛΗΔΗ 

ΦΟΡΟΤ % 

0 - 10.000 399.306.559 1972,19 

10.000 - 20.000 1.435.727.798 141,32 

20.000 - 30.000 1.439.877.790 1,87 

30.000 - 39.000 1.062.595.156 -12,66 

39.000 - 50.000 916.628.192 -34,03 

50.000 - 60.000 503.306.850 -49,36 

60.000 - 70.000 353.597.473 -49,54 

70.000 - 80.000 255.986.258 -50,38 

80.000 - 90.000 198.354.781 -48,1 

90.000 - 100.000 157.892.896 -45,39 

100.000 ΚΑΗ ΑΝΧ 1.304.738.244 -18,8 

ΤΝΟΛΟ 8.028.011.997 -12,00 

 

 

 

ΚΛΗΜΑΚΗΑ 

ΟΗΚΟΓ. ΔΗΟΓ. Δ 

ΔΤΡΧ 

ΓΖΛΧΘΔΝ 

ΔΗΟΓΖΜΑ 

ΑΠΟΚΛΗΔΗ 

ΓΖΛ. ΔΗ. % 

0 - 10.000 12.370.560.003 13,73 

10.000 - 20.000 22.083.733.744 -11,46 

20.000 - 30.000 13.920.015.884 -23,6 

30.000 - 39.000 8.435.745.692 -28,01 

39.000 - 50.000 5.848.416.833 -46,6 

50.000 - 60.000 2.660.141.547 -58,77 

60.000 - 70.000 1.679.912.629 -56,82 

70.000 - 80.000 1.137.363.786 -55,83 

80.000 - 90.000 846.261.073 -51,84 

90.000 - 100.000 649.978.513 -47,42 

100.000 ΚΑΗ ΑΝΧ 5.525.407.847 1,60 

ΤΝΟΛΟ 75.157.537.551 -23,36 
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ΚΛΗΜΑΚΗΑ 

ΟΗΚΟΓ. ΔΗΟΓ. Δ 

ΔΤΡΧ 

ΑΡΗΘΜΟ(ΑΣΟΜΑ) 

ΦΟΡΟΛΟΤΜΔΝΧΝ 

ΑΠΟΚΛΗΔΗ 

ΑΡΗΘΜΟΤ 

ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔ

ΝΧΝ % 

0 - 10.000 5.917.716 23,66 

10.000 - 20.000 2.054.841 -6,02 

20.000 - 30.000 533.662 -38,85 

30.000 - 39.000 122.228 -51,22 

39.000 - 50.000 62.379 -49,35 

50.000 - 60.000 24.441 -49,97 

60.000 - 70.000 14.472 -43,03 

70.000 - 80.000 9.331 -37,50 

80.000 - 90.000 6.372 -31,58 

90.000 - 100.000 4.652 -25,28 

100.000 ΚΑΗ ΑΝΧ 18.223 -3,80 

ΤΝΟΛΟ 8.768.317 5,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παξαηεξνχκε κία αχμεζε ζηα δεισζέλ εηζνδήκαηα απφ 0 έσο 10.000 € ηεο ηάμεσο 

ηνπ 13,73%, ελψ έρνπκε κείσζε ζηα δεισζέλ εηζνδήκαηα απφ 10.000 € έσο 100.000 

ΚΛΗΜΑΚΗΑ 

ΟΗΚΟΓ. ΔΗΟΓ. 

Δ ΔΤΡΧ 

ΓΖΛΧΘΔΝ 

ΔΗΟΓΖΜΑ 

ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔΝΟ 

ΔΗΟΓΖΜΑ 

ΑΠΟΚΛΗΔΗ 

% 

0 - 10.000 12.370.560.003 18.933.866.745 53,06 

10.000 - 20.000 22.083.733.744 22.404.318.042 1,45 

20.000 - 30.000 13.920.015.884 13.962.463.522 0,30 

30.000 - 39.000 8.435.745.692 8.443.863.299 0,10 

39.000 - 50.000 5.848.416.833 5.852.285.704 0,07 

50.000 - 60.000 2.660.141.547 2.661.509.989 0,05 

60.000 - 70.000 1.679.912.629 1.680.679.662 0,05 

70.000 - 80.000 1.137.363.786 1.138.008.493 0,06 

80.000 - 90.000 846.261.073 846.604.886 0,04 

90.000 - 100.000 649.978.513 650.299.304 0,05 

100.000 ΚΑΗ ΑΝΧ 5.525.407.847 5.526.701.430 0,02 

ΤΝΟΛΟ 75.157.537.551 82.100.601.076 9,24 
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€, κε ηηο κεγαιχηεξεο κεηψζεηο λα παξαηεξνχληαη ζηα εηζνδήκαηα απφ 39.000 € έσο 

100.000 €. Αμηνζεκείσην δε είλαη φηη ζηα δεισζέλ εηζνδήκαηα απφ 100.000 € θαη 

πάλσ παξαηεξνχκε κία αχμεζε 1,60%. ην ζχλνιν ηνπ θφξνπ παξαηεξνχκε κία 

ηεξάζηηα αχμεζε 1972,19% ζηα εηζνδήκαηα έσο 10.000 €, ελψ παξαηεξνχκε 

ζπγρξφλσο φηη έρνπκε κία αχμεζε ζην θνξνινγνχκελν εηζφδεκα ηεο ηάμεσο ηνπ 

53,06% ζε ζρέζε κε ην δεισζέλ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ θνξνινγνπκέλσλ θαηά 

23,66%. Ζ αχμεζε ηνπ θφξνπ είλαη ζεηηθή γηα ηα εηζνδήκαηα έσο 30.000 € φηαλ ην 

δεισζέλ εηζφδεκα θαη ν αξηζκφο ησλ θνξνινγνπκέλσλ έρνπλ κεησζεί ζηα 

εηζνδήκαηα απφ 10.000 € έσο 30.000 € θαη αξλεηηθή γηα ηα εηζνδήκαηα απφ 30.000 € 

θαη άλσ. Απηφ ζεκαίλεη φηη γη αθφκα κία θνξά πιήξσζε ε ρακειή θαη ε κεζαία 

εηζνδεκαηηθή ηάμε. Γεγνλφο είλαη φηη ζε φια ηα θιηκάθηα παξαηεξνχκε φηη νη 

θνξνινγνχκελνη θνξνινγήζεθαλ κε ην ηεθκαξηφ ηνπο εηζφδεκα. 

ην ζχλνιν παξαηεξνχκε φηη ζην δεισζέλ εηζφδεκα έρνπκε κείσζε θαηά 23,36%, 

ζην θφξν έρνπκε κείσζε θαηά 12,00%, ελψ έρνπκε αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ 

θνξνινγνπκέλσλ θαηά 5,11% θαη αχμεζε ζην θνξνινγνχκελν εηζφδεκα ζε ζρέζε κε 

ην δεισζέλ θαηά 9,24%. Πξνθαλψο φπσο βιέπνπκε ε θνξνινγηθή πνιηηηθή πνπ έρεη 

πηνζεηήζεη ην θξάηνο δελ απνδίδεη θαζψο παξφιν πνπ έρνπκε αχμεζε θαη ζηνλ 

αξηζκφ ησλ θνξνινγνπκέλσλ θαη ζην θνξνινγνχκελν εηζφδεκα, ν θφξνο αληί λα 

απμεζεί φπσο ζα έπξεπε, έρεη κεησζεί. 

 

5.2 πληειεζηήο Gini θαη θακπύιε Lorenz 

 

Ο ζπληειεζηήο Σδίλη ή ζπληειεζηήο Gini είλαη κηα κέηξεζε ηεο ζηαηηζηηθήο 

δηαζπνξάο πνπ πξννξίδεηαη λα αληηπξνζσπεχεη ηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο ή ηνπ 

πινχηνπ ησλ θαηνίθσλ ελφο έζλνπο θαη είλαη ην πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελν σο 

κέηξν ηεο αληζφηεηαο ηνπ εηζνδήκαηνο ή ηνπ πινχηνπ.  Ο ζπληειεζηήο Σδίλη κεηξά 

ηελ αληζφηεηα κεηαμχ ησλ αμηψλ κηαο θαηαλνκήο ζπρλνηήησλ φπσο ηα επίπεδα 

εηζνδήκαηνο. Έλαο κεδεληθφο ζπληειεζηήο Σδίλη εθθξάδεη ηελ ηέιεηα ηζφηεηα, φπνπ 

φιεο νη ηηκέο είλαη ίδηεο, φηαλ πρ πξφθεηηαη γηα εηζνδήκαηα, ζεκαίλεη φηη φινη έρνπλ 

ην ίδην εηζφδεκα. Ο ζπληειεζηήο Σδίλη κηαο κνλάδαο ή 100% εθθξάδεη ηε κέγηζηε 

αληζφηεηα κεηαμχ ησλ αμηψλ φπνπ πρ γηα έλα κεγάιν αξηζκφ αηφκσλ, φπνπ κφλν έλα 

άηνκν έρεη φιν ην εηζφδεκα ή ηελ θαηαλάισζε θαη φινη νη άιινη δελ έρνπλ. Τπάξρεη 

πεξίπησζε λα πξνθχςεη ηηκή κεγαιχηεξε απφ έλα, εάλ νξηζκέλα άηνκα 

αληηπξνζσπεχνπλ αξλεηηθή ζπκβνιή ζην ζχλνιν φηαλ πρ έρνπλ αξλεηηθφ εηζφδεκα ή 
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πινχην. Γηα κεγαιχηεξεο νκάδεο, νη ηηκέο θνληά ή πάλσ απφ 1 είλαη πνιχ απίζαλεο 

ζηελ πξάμε. 

Ζ πξαγκαηηθή θαηαλνκή εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ θακπχιε Lorenz. 

ηνλ θάζεην άμνλα απεηθνλίδεηαη ην ζσξεπηηθφ πνζνζηφ ησλ εηζνδεκάησλ, ελψ ζηνλ 

νξηδφληην άμνλα απεηθνλίδεηαη ην ζσξεπηηθφ πνζνζηφ ησλ λνηθνθπξηψλ ή ησλ 

θνξνινγνπκέλσλ αλά άηνκν. Ζ θιαζζηθή δειαδή απηή γξαθηθή παξάζηαζε 

ζρεµαηίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζχζηεκα νξζνγσλίσλ ζπληεηαγκέλσλ φπνπ ζηνλ 

άμνλα ησλ ηεηκεκέλσλ έρνπκε ηελ αζξνηζηηθή ζεηξά ηεο πνζνζηηαίαο θαηαλνκήο ηνπ 

πιεζπζκνχ θαη ζηνλ άμνλα ησλ ηεηαγµέλσλ ηελ αζξνηζηηθή ζεηξά ηεο πνζνζηηαίαο 

θαηαλνκήο ηεο έθηαζεο. Έηζη, αλ ν πιεζπζκφο είλαη ηζνθαηαλεµεµέλνο ζα πξέπεη λα 

έρνπκε µηα γξαµµή (θακπχιε ηνπ Lorenz) ε νπνία ζα ηαπηίδεηαη µε ηε δηαγψλην, ελψ 

φζν κεγαιχηεξε είλαη ε έληαζε ηεο αληζνθαηαλνκήο ηφζν πεξηζζφηεξν ζα θάκπηεηαη 

ε θακπχιε πξνο ηα θάησ θαη δεμηά ηεο δηαγψληνπ.  

ηελ παξνχζα έξεπλα ζα εμάγνπκε ηνλ ζπληειεζηή Gini θαη ηελ θακπχιε Lorenz γηα 

ην έηνο βάζεο πνπ είλαη ην νηθνλνκηθφ 2009 θαη ην θνξνινγηθφ έηνο 2013
127

 κε βάζε 

θαη ην αθαζάξηζην (πξν θφξσλ) εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα θαη ην αθαζάξηζην 

αηνκηθφ εηήζην εηζφδεκα.  

 

5.2.1 Γείθηεο Gini θαη θακπύιε Lorenz γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2009 κε βάζε ην 

νηθνγελεηαθό εηήζην αθαζάξηζην εηζόδεκα (ηνλ αξηζκό ηωλ λνηθνθπξηώλ) 

 

ΚΛΗΜΑΚΗΑ ΟΗΚΟΓΔΝ ΔΗΟΓ Δ 

ΔΤΡΧ  ΓΖΛΧΘΔΝ ΔΗΟΓΖΜΑ  

ΦΟΡΟΛΟΤΜΔΝΟΗ 

(ΑΡΗΘΜΟ 

ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΧΝ) 

0 – 10000  €     10.877.401.292,00                 2.274.167,00  

10000 – 20000  €     24.943.556.816,00                 1.758.897,00  

20000 – 30000  €     18.220.162.470,00                     746.499,00  

30000 – 39000  €     11.717.943.067,00                     343.773,00  

39000 – 50000  €     10.952.872.115,00                     248.850,00  

50000 – 60000  €       6.451.928.431,00                     118.607,00  

60000 – 70000  €       3.890.196.083,00                       60.313,00  

70000 – 80000  €       2.575.148.945,00                       34.531,00  

80000 – 90000  €       1.757.187.183,00                       20.771,00  

90000 – 100000  €       1.236.202.433,00                       13.057,00  

100000 ΚΑΗ ΑΝΧ  €       5.438.126.544,00                       35.635,00  

ΤΝΟΛΟ  €     98.060.725.379,00                 5.655.100,00  

 

                                                           
127

 Σν θνξνινγηθφ έηνο 2013 επηιέρζεθε θαζψο είρακε ηηο κεγαιχηεξεο θνξνινγηθέο αιιαγέο, απφ ηηο 
κεγαιχηεξεο απνθιίζεηο ζε ζρέζε κε ην έηνο βάζεο θαη γηαηί βξηζθφκαζηαλ ζηελ θαξδηά ηεο θξίζεο. 



209 
 

 

ΑΘΡΟΗΣΗΚΟ ΠΟΟΣΟ 

ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔΝΧΝ 

ΑΘΡΟΗΣΗΚΟ ΠΟΟΣΟ 

ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

ΠΛΑΣΟ ΡΑΒΓΟΤ 

[ΓΗΑΦΟΡΑ 

ΓΗΑΓΟΥΗΚΧΝ ΣΗΜΧΝ 

(ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔΝΟΗ)] 

0,00 0,00 40,21 

40,21 11,09 31,10 

71,32 36,53 13,20 

84,52 55,11 6,08 

90,60 67,06 4,40 

95,00 78,23 2,10 

97,09 84,81 1,07 

98,16 88,78 0,61 

98,77 91,40 0,37 

99,14 93,19 0,23 

99,37 94,45 0,63 

100,00 100,00 Μ/Γ 

 

ΜΖΚΟ ΡΑΒΓΟΤ (ΜΔΟ ΟΡΟ ΑΘΡΟΗΜΑΣΟ 

ΓΗΑΓΟΥΗΚΧΝ ΣΗΜΧΝ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ) ΔΜΒΑΓΟΝ ΡΑΒΓΧΝ128 

5,546257816 223,0396721 

23,8109392 740,5879565 

45,81960736 604,8397212 

61,08469204 371,3332715 

72,64427163 319,6676804 

81,51877285 170,9730525 

86,79209939 92,56585897 

90,08870208 55,00968987 

92,29770885 33,90065093 

93,82400269 21,66292379 

97,22716382 61,26664396 

Μ/Γ 2694,847122 

                                                           
128

 Δκβαδφλ θάησ απφ ηελ θακπχιε Lorenz. 

PCI ΠΟΟΣΟ ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔΝΧΝ ΠΟΟΣΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

4783026,62 40,21% 11,09% 

14181362,99 31,10% 25,44% 

24407484,10 13,20% 18,58% 

34086280,97 6,08% 11,95% 

44013952,64 4,40% 11,17% 

54397534,98 2,10% 6,58% 

64500125,73 1,07% 3,97% 

74574989,00 0,61% 2,63% 

84598102,31 0,37% 1,79% 

94677370,99 0,23% 1,26% 

152606329,28 0,63% 5,55% 

Μ/Γ 100,00% 100,00% 
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ΟΛΗΚΟ ΔΜΒΑΓΟΝ ΥΔΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΟ 10000 

ΔΜΒΑΓΟΝ ΠΟΤ ΚΑΛΤΠΣΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΑΜΠΤΛΖ 

LORENZ
129

 2305,152878 

ΤΝΣΔΛΔΣΖ GINI
130

 0,461030576 

 

 

 

ηαηηζηηθή αλάιπζε 

Σα παξαπάλσ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαηαγξάθζεθαλ θαη επεμεξγάζηεθαλ ζην 

ινγηζηηθφ πξφγξακκα Excel, βάζεη ηνπ νπνίνπ ππνινγίζηεθαλ ζηνηρεία φπσο ε 

θακπχιεο ηζφηεηαο θαη Lorenz θαζψο θαη ν ζπλεπαγφκελνο ζπληειεζηήο Gini
131

 κε 

βάζε ην νηθνγελεηαθφ αθαζάξηζην εηζφδεκα
132

. χκθσλα κε ηελ κειέηε ζηνπ 

ζπληειεζηή, παξαηεξείηαη φηη ππνινγίδεηαη ζην 0.4610% δειαδή αλ ην πνζφ απηφ 

εθθξαζηεί ζε πνζνζηφ, αληηζηνηρεί ζε πεξίπνπ 46,10%, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη 

παξαηεξείηαη αληζφηεηα εηζνδήκαηνο κεγάινπ βαζκνχ, δεδνκέλνπ ηνπ φηη απηφο ν 

βαζκφο είλαη θνληά ζην 50%. Γηα λα κειεηεζεί θαιχηεξα απηφο ν ζπληειεζηήο, αμίδεη 

λα αλαθεξζεί φηη γηα ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, ζηα ηέιε ηνπ 20νπ αηψλα, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηελ επίδξαζε ησλ θφξσλ θαη ησλ πιεξσκψλ κεηαθνξάο, ν ζπληειεζηήο 

εηζνδήκαηνο Gini θπκάλζεθε κεηαμχ ηνπ 0,24 θαη ηνπ 0,49, κε ηε ινβελία λα είλαη ε 

                                                           
129

 Δμάγεηαη αλ απφ ηηο 5000 πνπ είλαη ην κηζφ εκβαδφλ ηνπ ζρεδηαγξάκκαηνο αθαηξέζνπκε ην 

εκβαδφλ ησλ ξάβδσλ, δειαδή ην εκβαδφλ θάησ απφ ηελ θακπχιε. 
130

 Ο πληειεζηήο βγαίλεη αλ δηαηξέζνπκε ην εκβαδφλ πνπ θαιχπηεηαη απφ ηελ θακπχιε κε ην 5000 

πνπ είλαη ην ήκηζπ ηνπ νιηθνχ εκβαδνπ. 
131

 Ο ζπληειεζηήο Gini εμάρζεθε ζχκθσλα κε ην εκβαδφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θακπχιε Lorenz. 
132
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ρακειφηεξε θαη ηε Υηιή λα είλαη ε πςειφηεξε (ΟΟΑ, 2012). Δίλαη ινηπφλ 

αληηιεπηφ φηη ην κέγεζνο ηνπ ζπληειεζηή είλαη κεγάιν θαη δειψλεη αξθεηά κεγάιε 

αληζφηεηα. Γηα λα γίλεη θαιχηεξα θαηαλνεηφο ν ζπληειεζηήο Gini, αο αλαθεξζεί φηη 

ζα ιάβεη ηελ ηηκή 1 φηαλ έλα άηνκν ιακβάλεη ην ζχλνιν ηνπ εηζνδήκαηνο θαη 0,5 

φηαλ, ζε ππνζεηηθφ ζχλνιν δχν αηφκσλ, έλα έρεη ην ζχλνιν ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ην 

έηεξν δελ έρεη εηζφδεκα. Σν παξαπάλσ πνζνζηφ εξκελεχεηαη σο εμήο: αλ επηιέμνπκε 

2 ηπραία λνηθνθπξηά  ηνπ πιεζπζκνχ, αλακέλνπκε φηη ην εηζφδεκά ηνπο ζα δηαθέξεη 

θαηά 46,10% ηνπ κέζνπ ηζνδχλακνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο. Παξαηεξνχκε φηη ην 

40,21% ησλ λνηθνθπξηψλ θξαηάεη ην 11,09% ηνπ εηζνδήκαηνο, πνπ ζεκαίλεη φηη ην 

ππφινηπν 59,79% θξαηάεη ην 88,91% ηνπ εηζνδήκαηνο. 

 

5.2.2 Γείθηεο Gini θαη θακπύιε Lorenz γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2009 κε βάζε ην 

αηνκηθό εηήζην αθαζάξηζην εηζόδεκα (ηνλ αξηζκό ηωλ θνξνινγνύκελωλ) 

 

PCI  

ΠΟΟΣΟ 

ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔΝΧΝ 

ΠΟΟΣΟ 

ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

2273020,10 57,36% 11,09% 

11407650,00 26,21% 25,44% 

20876821,52 10,46% 18,58% 

46764587,83 3,00% 11,95% 

88926280,49 1,48% 11,17% 

132060103,79 0,59% 6,58% 

153139238,79 0,30% 3,97% 

172493063,50 0,18% 2,63% 

188681110,60 0,11% 1,79% 

198554839,87 0,07% 1,26% 

287093577,45 0,23% 5,55% 

Μ/Γ 100,00% 100,00% 

 

ΚΛΗΜΑΚΗΑ ΟΗΚΟΓΔΝ ΔΗΟΓ Δ ΔΤΡΧ  ΓΖΛΧΘΔΝ ΔΗΟΓΖΜΑ  ΑΡΗΘΜΟ(ΑΣΟΜΑ) ΦΟΡΟΛΟΤΜΔΝΧΝ 

0 – 10000  €     10.877.401.292,00                                                        4.785.440,00  

10000 – 20000  €     24.943.556.816,00                                                        2.186.564,00  

20000 – 30000  €     18.220.162.470,00                                                            872.746,00  

30000 – 39000  €     11.717.943.067,00                                                            250.573,00  

39000 – 50000  €     10.952.872.115,00                                                            123.168,00  

50000 – 60000  €       6.451.928.431,00                                                              48.856,00  

60000 – 70000  €       3.890.196.083,00                                                              25.403,00  

70000 – 80000  €       2.575.148.945,00                                                              14.929,00  

80000 – 90000  €       1.757.187.183,00                                                                 9.313,00  

90000 – 100000  €       1.236.202.433,00                                                                 6.226,00  

100000 ΚΑΗ ΑΝΧ  €       5.438.126.544,00                                                              18.942,00  

ΤΝΟΛΟ  €     98.060.725.379,00                                                        8.342.160,00  
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ΜΖΚΟ ΡΑΒΓΟΤ (ΜΔΟ ΟΡΟ ΑΘΡΟΗΜΑΣΟ 

ΓΗΑΓΟΥΗΚΧΝ ΣΗΜΧΝ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ) ΔΜΒΑΓΟΝ ΡΑΒΓΧΝ 

5,546257816 318,1584147 

23,8109392 624,1086537 

45,81960736 479,3588117 

61,08469204 183,4797527 

72,64427163 107,2557904 

81,51877285 47,74160609 

86,79209939 26,42936243 

90,08870208 16,12213424 

92,29770885 10,30390885 

93,82400269 7,002361987 

97,22716382 22,07673956 

Μ/Γ 1842,037536 

 

ΟΛΗΚΟ ΔΜΒΑΓΟΝ ΥΔΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΟ 10000 

ΔΜΒΑΓΟΝ ΠΟΤ ΚΑΛΤΠΣΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΑΜΠΤΛΖ LORENZ 3157,962 

ΤΝΣΔΛΔΣΖ GINI 0,631592 
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ΑΘΡΟΗΣΗΚΟ ΠΟΟΣΟ 

ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔΝΧΝ 

ΑΘΡΟΗΣΗΚΟ 

ΠΟΟΣΟ 

ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

ΠΛΑΣΟ ΡΑΒΓΟΤ 

[ΓΗΑΦΟΡΑ ΓΗΑΓΟΥΗΚΧΝ 

ΣΗΜΧΝ 

(ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔΝΟΗ)] 

0,00 0,00 57,36 

57,36 11,09 26,21 

83,58 36,53 10,46 

94,04 55,11 3,00 

97,04 67,06 1,48 

98,52 78,23 0,59 

99,10 84,81 0,30 

99,41 88,78 0,18 

99,59 91,40 0,11 

99,70 93,19 0,07 

99,77 94,45 0,23 

100,00 100,00 Μ/Γ 
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Σα ζηνηρεία, δειαδή, ε θακπχιεο ηζφηεηαο θαη Lorenz θαζψο θαη ν ζπλεπαγφκελνο 

ζπληειεζηήο Gini ππνινγίζηεθαλ κε βάζε ην αηνκηθφ αθαζάξηζην εηήζην εηζφδεκα. 

χκθσλα κε ηελ κειέηε, ν ζπληειεζηήο ππνινγίδεηαη ζην 0,6316% δειαδή αλ ην 

πνζφ απηφ εθθξαζηεί ζε πνζνζηφ, αληηζηνηρεί ζε πεξίπνπ 63,16%, ην νπνίν ζεκαίλεη 

φηη παξαηεξείηαη αληζφηεηα εηζνδήκαηνο πνιχ κεγάινπ βαζκνχ, δεδνκέλνπ ηνπ φηη 

απηφο ν βαζκφο μεπεξλάεη ην 50%. Σν κέγεζνο ηνπ ζπληειεζηή είλαη πνιχ κεγάιν θαη 

δειψλεη πάξα πνιχ κεγάιε αληζφηεηα ζην αηνκηθφ εηήζην πξν θφξσλ εηζφδεκα 

κεηαμχ ησλ θνξνινγνχκελσλ. Παξαηεξνχκε φηη ην 57,36% ησλ 

αηφκσλ(θνξνινγνχκελνη) θξαηάεη ην 11,09% ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ην 94,04% 

θξαηάεη ην 55,11% ηνπ εηζνδήκαηνο, πνπ ζεκαίλεη φηη ην ππφινηπν 5,96% θξαηάεη ην 

44,89% ηνπ εηζνδήκαηνο. Δπίζεο παξαηεξνχκε φηη ν ζπληειεζηήο κε βάζε ηνλ 

αξηζκφ ησλ θνξνινγνχκελσλ είλαη κεγαιχηεξνο θαηά 17,06% ζε ζρέζε κε ηνλ 

ζπληειεζηή πνπ πήξακε κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ λνηθνθπξηψλ. 

5.2.3 Γείθηεο Gini θαη θακπύιε Lorenz γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2013 κε βάζε ην 

νηθνγελεηαθό εηήζην αθαζάξηζην εηζόδεκα (ηνλ αξηζκό ηωλ λνηθνθπξηώλ) 

 

ΚΛΗΜΑΚΗΑ ΟΗΚΟΓΔΝ 

ΔΗΟΓ Δ ΔΤΡΧ 

 ΓΖΛΧΘΔΝ 

ΔΗΟΓΖΜΑ  

ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔΝΟΗ(ΑΡΗΘΜΟ 

ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΧΝ) 

0 - 10000  €     12.033.936.470,00                                         3.489.214,00  

10000 – 20000  €     22.557.178.631,00                                         1.572.478,00  

20000 – 30000  €     13.670.884.560,00                                             566.029,00  

30000 – 39000  €       8.248.548.185,00                                             241.944,00  

39000 - 50000  €       5.711.007.922,00                                             131.466,00  

50000 – 60000  €       2.496.338.556,00                                               45.880,00  

60000 – 70000  €       1.531.546.306,00                                               23.747,00  

70000 – 80000  €       1.025.545.022,00                                               13.759,00  

80000 – 90000  €           733.129.956,00                                                  8.656,00  

90000 – 100000  €           539.251.878,00                                                  5.689,00  

100000 ΚΑΗ ΑΝΧ  €       2.729.911.355,00                                               16.977,00  

ΤΝΟΛΟ  €     71.277.278.841,00                                         6.115.839,00  

 

PCI  

ΠΟΟΣΟ 

ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔΝΧΝ 

ΠΟΟΣΟ 

ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

3448896,08 57,05% 16,88% 

14344988,38 25,71% 31,65% 

24152268,81 9,26% 19,18% 

34092799,10 3,96% 11,57% 

43440949,92 2,15% 8,01% 

54410169,05 0,75% 3,50% 

64494306,90 0,39% 2,15% 

74536305,11 0,22% 1,44% 

84696159,43 0,14% 1,03% 

94788517,84 0,09% 0,76% 

160800574,60 0,28% 3,83% 

Μ/Γ 100,00% 100,00% 
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ΑΘΡΟΗΣΗΚΟ ΠΟΟΣΟ 

ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔΝΧΝ 

ΑΘΡΟΗΣΗΚΟ ΠΟΟΣΟ 

ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

ΠΛΑΣΟ ΡΑΒΓΟΤ [ΓΗΑΦΟΡΑ 

ΓΗΑΓΟΥΗΚΧΝ ΣΗΜΧΝ 

(ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔΝΟΗ)] 

0,00 0,00 57,05 

57,05 16,88 25,71 

82,76 48,53 9,26 

92,02 67,71 3,96 

95,97 79,28 2,15 

98,12 87,30 0,75 

98,87 90,80 0,39 

99,26 92,95 0,22 

99,49 94,38 0,14 

99,63 95,41 0,09 

99,72 96,17 0,28 

100,00 100,00 Μ/Γ 

 

ΜΖΚΟ ΡΑΒΓΟΤ (ΜΔΟ ΟΡΟ ΑΘΡΟΗΜΑΣΟ ΓΗΑΓΟΥΗΚΧΝ 

ΣΗΜΧΝ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ) ΔΜΒΑΓΟΝ ΡΑΒΓΧΝ 

8,441635726 481,6129652 

32,70681228 840,9433727 

58,12028469 537,9109329 

73,49645582 290,7536727 

83,28888641 179,0376879 

89,04622353 66,8009857 

91,87172763 35,67258582 

93,66549092 21,0722272 

94,89917647 13,43147312 

95,79173428 8,910620052 

98,08500591 27,22748498 

Μ/Γ 2503,374008 

 

ΟΛΗΚΟ ΔΜΒΑΓΟΝ ΥΔΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΟ 10000 

ΔΜΒΑΓΟΝ ΠΟΤ ΚΑΛΤΠΣΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΑΜΠΤΛΖ LORENZ 2496,626 

ΤΝΣΔΛΔΣΖ GINI 0,499325 
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Σα παξαπάλσ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ππνινγίζηεθαλ βάζε ην νηθνγελεηαθφ αθαζάξηζην 

εηζφδεκα. χκθσλα κε ηελ κειέηε ν ζπληειεζηήο gini, ππνινγίδεηαη ζην 0.4993% 

δειαδή ζε 49,93%, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη παξαηεξείηαη πνιχ κεγάιε αληζφηεηα 

εηζνδήκαηνο, δεδνκέλνπ ηνπ φηη απηφο ν βαζκφο πιεζηάδεη ζρεδφλ ζην 50%. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη κεηαμχ δχν ηπραίσλ λνηθνθπξηψλ, ην έλα έρεη ην 49,93% θαη ην άιιν δελ 

έρεη ζρεδφλ ηίπνηα. Γειαδή, αλ επηιέμνπκε 2 ηπραία λνηθνθπξηά  ηνπ πιεζπζκνχ, 

αλακέλνπκε φηη ην εηζφδεκά ηνπο ζα δηαθέξεη θαηά 49,93% ηνπ κέζνπ ηζνδχλακνπ 

δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο. Παξαηεξνχκε φηη ην 57,05% ησλ λνηθνθπξηψλ θξαηάεη 

κφιηο ην 16,88% ηνπ εηζνδήκαηνο, ελψ ην 82,76% θξαηάεη ην 48,53% ηνπ 

εηζνδήκαηνο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην ππφινηπν 17,24% ησλ λνηθνθπξηψλ θξαηάεη ην 

51,47% ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο. Παξαηεξνχκε ινηπφλ κία πνιχ κεγάιε 

εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα κεηαμχ ησλ λνηθνθπξηψλ ηεο Διιάδαο, θαζψο κφιηο ην 

17,24% ησλ λνηθνθπξηψλ έρεη πάλσ απφ ην 50% ηνπ πξν θφξσλ εηζνδήκαηνο ζηελ 

Διιάδα. 

Δπίζεο, ζε ζρέζε κε ην νηθνλνκηθφ έηνο 2009 ν ζπληειεζηήο έρεη απμεζεί θαηά 

3,83%, πνπ ζεκαίλεη φηη έρεη απμεζεί ε εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα ην θνξνινγηθφ, έηνο 

2013 κεηαμχ ησλ λνηθνθπξηψλ. 

 

5.2.4 Γείθηεο Gini θαη θακπύιε Lorenz γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2013 κε βάζε ην 

αηνκηθό εηήζην αθαζάξηζην εηζόδεκα (ηνλ αξηζκό ηωλ θνξνινγνύκελωλ) 

 

ΚΛΗΜΑΚΗΑ ΟΗΚΟΓΔΝ ΔΗΟΓ Δ ΔΤΡΧ  ΓΖΛΧΘΔΝ ΔΗΟΓΖΜΑ  

ΑΡΗΘΜΟ(ΑΣΟΜΑ) 

ΦΟΡΟΛΟΤΜΔΝΧΝ 

0 – 10000  €     12.033.936.470,00                      5.843.212,00  

10000 – 20000  €     22.557.178.631,00                      2.095.957,00  

20000 – 30000  €     13.670.884.560,00                         526.902,00  

30000 – 39000  €       8.248.548.185,00                         119.898,00  

39000 - 50000  €       5.711.007.922,00                            56.348,00  

50000 – 60000  €       2.496.338.556,00                            22.110,00  

60000 – 70000  €       1.531.546.306,00                            12.702,00  

70000 – 80000  €       1.025.545.022,00                              7.804,00  

80000 – 90000  €           733.129.956,00                              5.193,00  

90000 – 100000  €           539.251.878,00                              3.568,00  

100000 ΚΑΗ ΑΝΧ  €       2.729.911.355,00                            11.524,00  

ΤΝΟΛΟ  €     71.277.278.841,00                      8.705.218,00  
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PCI  ΠΟΟΣΟ ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔΝΧΝ 

ΠΟΟΣΟ 

ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

2059472,85 67,12% 16,88% 

10762233,50 24,08% 31,65% 

25945782,25 6,05% 19,18% 

68796378,46 1,38% 11,57% 

101352451,23 0,65% 8,01% 

112905407,33 0,25% 3,50% 

120575209,10 0,15% 2,15% 

131412739,88 0,09% 1,44% 

141176575,39 0,06% 1,03% 

151135616,03 0,04% 0,76% 

236889218,59 0,13% 3,83% 

Μ/Γ 100,00% 100,00% 

 

ΑΘΡΟΗΣΗΚΟ ΠΟΟΣΟ 

ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔΝΧΝ 

ΑΘΡΟΗΣΗΚΟ ΠΟΟΣΟ 

ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

ΠΛΑΣΟ ΡΑΒΓΟΤ [ΓΗΑΦΟΡΑ 

ΓΗΑΓΟΥΗΚΧΝ ΣΗΜΧΝ 

(ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔΝΟΗ)] 

0,00 0,00 67,12 

67,12 16,88 24,08 

91,20 48,53 6,05 

97,25 67,71 1,38 

98,63 79,28 0,65 

99,28 87,30 0,25 

99,53 90,80 0,15 

99,68 92,95 0,09 

99,77 94,38 0,06 

99,83 95,41 0,04 

99,87 96,17 0,13 

100,00 100,00 Μ/Γ 

 

ΜΖΚΟ ΡΑΒΓΟΤ (ΜΔΟ ΟΡΟ ΑΘΡΟΗΜΑΣΟ ΓΗΑΓΟΥΗΚΧΝ 

ΣΗΜΧΝ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ) 

ΔΜΒΑΓΟΝ 

ΡΑΒΓΧΝ 

8,441635726 566,6287412 

32,70681228 787,4825436 

58,12028469 351,7854951 

73,49645582 101,2275403 

83,28888641 53,91205793 

89,04622353 22,61645834 

91,87172763 13,40523218 

93,66549092 8,396866008 

94,89917647 5,661103759 

95,79173428 3,926207338 

98,08500591 12,9845296 

Μ/Γ 1928,026775 

 

ΟΛΗΚΟ ΔΜΒΑΓΟΝ ΥΔΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΟ 10000 

ΔΜΒΑΓΟΝ ΠΟΤ ΚΑΛΤΠΣΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΑΜΠΤΛΖ LORENZ 3071,973 

ΤΝΣΔΛΔΣΖ GINI 0,614395 
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Ζ θακπχιε ηζφηεηαο Lorenz θαζψο θαη ν ζπλεπαγφκελνο ζπληειεζηήο Gini 

ππνινγίζηεθαλ κε βάζε ην αηνκηθφ αθαζάξηζην (πξν θφξσλ) εηήζην εηζφδεκα. 

χκθσλα κε ηελ κειέηε, ν ζπληειεζηήο ππνινγίδεηαη ζην 0,6144% δειαδή ζε 

πνζνζηφ, αληηζηνηρεί ζε 61,44%. ε ζρέζε κε ην νηθνλνκηθφ έηνο 2009 παξαηεξνχκε 

φηη ε εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα κεηαμχ ησλ θνξνινγνπκέλσλ ζην εηήζην πξν θφξσλ 

εηζφδεκά ηνπο έρεη κεησζεί θαηά 1,72%, ζε αληίζεζε κε ην εηήζην νηθνγελεηαθφ 

εηζφδεκα ζην νπνίν φπσο δηαπηζηψζακε ε αληζφηεηα έρεη απμεζεί ζε ζρέζε κε ην 

2009.  Δπίζεο παξαηεξνχκε φηη ην 67,12% ησλ αηφκσλ(θνξνινγνχκελνη) θξαηάεη ην 

16,88% ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ην 91,20% θξαηάεη ην 48,53% ηνπ εηζνδήκαηνο, πνπ 

ζεκαίλεη, φηη ην ππφινηπν 8,80% θαηέρεη ην 51,47% ηνπ εηζνδήκαηνο. Ο ζπληειεζηήο 

κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ θνξνινγνχκελσλ είλαη κεγαιχηεξνο θαηά 11,51% ζε ζρέζε 

κε ηνλ ζπληειεζηή πνπ πήξακε κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ λνηθνθπξηψλ. Καη ζηα δχν 

έηε πνπ πήξακε ζηε κειέηε καο παξαηεξνχκε φηη ε εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα φηαλ 

αθνξά ην εηήζην αηνκηθφ εηζφδεκα είλαη κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ην εηήζην 

νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΚΣΟ 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΜΔΣΡΑ ΠΑΣΑΞΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ 

 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ην Διιεληθφ Κξάηνο ζην 

πιαίζην ηεο πξνζπάζεηάο ηνπ γηα δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε, είλαη ε θνξνδηαθπγή. Οη 

επηπηψζεηο ηεο θνξνδηαθπγήο ζηελ Διιεληθή Οηθνλνκία θαη θαηά ζπλέπεηα ζηα 

δεκφζηα έζνδα είλαη δξακαηηθέο θαη εχθνια αληηιεπηέο απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν, 

θαζψο βηψλεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο.  Ζ θάζε εθάζηνηε θπβέξλεζε ζηελ πξνζπάζεηα ηεο 

λα  πεξηνξίζεη ηα δηαθπγφληα θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθηεηακέλε 

θνξνδηαθπγή θαη γηα λα απμήζεη θπζηθά ηα δεκφζηα έζνδά ηεο, κε ζηφρν ηε κείσζε 

ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο κεγάιεο θξίζεο ζηελ 

Διιάδα, πξνέβε ζε ζεκαληηθέο θαη επψδπλεο θνξνινγηθέο κεηαξξπζκίζεηο. Όκσο 

είραλε απηέο νη θνξνινγηθέο κεηαξξπζκίζεηο ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα ή ε 

«ζθιεξφηεηά» ηνπο νδήγεζε ηνπο θνξνινγνχκελνπο ζηελ απνθπγή δήισζεο ησλ 

πξαγκαηηθψλ ηνπο εηζνδεκάησλ θαη ζηελ έληαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θνξνδηαθπγήο; 

ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε απφ ηε Γηαλένζηο
133

 ην 2017, ην 42% ησλ πνιηηψλ πηζηεχνπλ 

πσο ε κεηαξξχζκηζε πνπ πξέπεη λα γίλεη "θαηά πξνηεξαηφηεηα θαη άκεζα", είλαη ε 

αιιαγή ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, ην 41% ησλ πνιηηψλ πηζηεχνπλ πσο "ε 

θνξνδηαθπγή είλαη ζεκηηή άκπλα θαηά ηεο ππεξβνιηθήο θνξνινγίαο", ην 37% 

πηζηεχνπλ πσο ε θπξηφηεξε αηηία ηεο θνξνδηαθπγήο είλαη "νη πςεινί θνξνινγηθνί 

ζπληειεζηέο", ην 86% πηζηεχνπλ πσο "ε ρακειφηεξε θνξνινγία ζα βνεζήζεη ψζηε λα 

έξζνπλ μέλεο επελδχζεηο" θαη έλα 64% πηζηεχεη πσο "πξέπεη ε θνξνινγία λα είλαη 

ρακειή, έζησ θη αλ ππάξρεη ιηγφηεξε θξαηηθή κέξηκλα". Όινη γλσξίδνπλ φηη ην 

θνξνινγηθφ ζχζηεκα ηεο Διιάδαο είλαη άδηθν θαη αλαπνηειεζκαηηθφ. Γελ επλνεί ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, απνηπγράλεη λα αληηκεησπίζεη ηηο νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο, 

αιιάδεη ππεξβνιηθά ζπρλά θαη είλαη πάξα πνιχ πεξίπινθν, ελψ δηεπθνιχλεη ηε 

θνξνδηαθπγή, αληί λα ηελ θαηαπνιεκήζεη. Απηά ηα ζπκπεξάζκαηα είλαη εκθαλέο θαη 

απφ ηηο απνθιίζεηο πνπ παξαηεξήζακε ηελ πεξίνδν απφ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2010 έσο 

ην θνξνινγηθφ έηνο 2015 (πξψελ νηθνλνκηθφ έηνο 2016), ζε ζρέζε κε ην νηθνλνκηθφ 

έηνο 2009 πνπ ε θξίζε δελ είρε θάλεη αηζζεηή ηελ παξνπζία ηεο ζηελ Διιάδα. Θα 

                                                           
133

 Γηαλένζηο, «Σν θνξνινγηθφ πξφβιεκα ηεο Διιάδαο» 

https://www.dianeosis.org/2018/04/to-forologiko-provlima-tis-elladas/ 
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επηθεληξσζνχκε κφλν ζηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα, θαζψο έρνπλ αλαιπζεί νη 

απνθιίζεηο αλά θιηκάθηα εηζνδήκαηνο ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. 

 ην νηθνλνκηθφ έηνο 2010 παξαηεξνχκε φηη ελψ έρνπκε αχμεζε ηνπ δεισζέλ 

εηζνδήκαηνο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ θνξνινγνπκέλσλ θαηά 

2,28% θαη 1,31% αληίζηνηρα, έρνπκε κείσζε ηνπ θφξνπ θαηά 1,17%.  

ην νηθνλνκηθφ έηνο 2011 παξαηεξνχκε φηη έρνπκε κείσζε ζην θφξν 19,57%, ελψ νη 

αληίζηνηρεο κεηψζεηο ηνπ δεισζέλ εηζνδήκαηνο θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ 

θνξνινγνπκέλσλ είλαη 0,12% θαη 0,73%, δειαδή πνιχ κηθξφηεξεο ζε ζρέζε κε απηή 

ηνπ θφξνπ. 

Σν νηθνλνκηθφ έηνο 2012 είλαη ην κνλαδηθφ έηνο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο καο φπνπ 

έρνπκε αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ θαηά 13,14%, φηαλ ε κείσζε ηνπ δεισζέλ 

εηζνδήκαηνο είλαη 8,99% θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ θνξνινγνπκέλσλ 0,15%. Απηφ ζπλέβε 

θπζηθά θαζψο ην έηνο 2012 ην αθνξνιφγεην φξην έπεζε ζηηο 5.000,00 €. 

Σν νηθνλνκηθφ έηνο 2013 παξαηεξνχκε φηη έρνπκε κία ηεξάζηηα κείσζε ηνπ δεισζέλ 

εηζνδήκαηνο ηεο ηάμεσο ηνπ 42,77% (απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο 

θνξνδηαθπγήο πξνθαλψο) θαη ησλ εζφδσλ απφ θφξνπο θαηά 6,68%, φηαλ ν αξηζκφο 

ησλ θνξνινγνχκελσλ απμήζεθε θαηά 2,62%. 

Σν θνξνινγηθφ έηνο 2013 πνπ έρνπκε θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ Κ.Φ.Δ. (Ν. 

2238/1994)  απφ ην λέν Κ.Φ.Δ. (Ν.4172/2013), ε απψιεηα ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ 

ήηαλ ηεο ηάμεσο ηνπ 16,07%, ελψ ην δεισζέλ εηζφδεκα κεηψζεθε θαηά 27,31%. Κη 

απηφ, φηαλ έρνπκε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θνξνινγνπκέλσλ θαηά 4,35%. ηα ίδηα 

επίπεδα θηλήζεθαλ θαη ηα θνξνινγηθά έηε 2014 θαη 2015. Παξφιν πνπ έρνπκε 

αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θνξνινγνπκέλσλ θαηά 4,82% θαη 5,11% αληίζηνηρα, ην 

δεισζέλ εηζφδεκα κεηψζεθε θαηά 22,48% ην 2014 θαη θαηά 23,36% ην 2015, ελψ ν 

θφξνο κεηψζεθε θαηά 8,94% ην 2014 θαη 12,00% ην 2015. 

χκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθζεθαλ θαη επεμεξγάζηεθαλ ζην 

ινγηζηηθφ πξφγξακκα Excel, βάζεη ηνπ νπνίνπ ππνινγίζηεθαλ ζηνηρεία φπσο ε 

θακπχιεο ηζφηεηαο θαη Lorenz θαζψο θαη ν ζπλεπαγφκελνο ζπληειεζηήο Gini γηα ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2009 (έηνο βάζεο) θαη ην θνξνινγηθφ έηνο 2013 (έηνο κε ζεκαληηθέο 

κεηαβνιέο), παξαηεξνχκε φηη κε βάζε ην εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ν 

ζπληειεζηήο θπκάλζεθε ζην 46,10%. Απηφ ζεκαίλεη φηη  αλ επηιέμνπκε 2 ηπραία 

λνηθνθπξηά  ηνπ πιεζπζκνχ, αλακέλνπκε φηη ην εηζφδεκά ηνπο ζα δηαθέξεη θαηά 

46,10% ηνπ κέζνπ ηζνδχλακνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο, ελψ ζπγρξφλσο  
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παξαηεξνχκε φηη ην 40,21% ησλ λνηθνθπξηψλ θξαηάεη κφλν ην 11,09% ηνπ 

εηζνδήκαηνο ηεο Διιάδαο. 

Όζνλ αθνξά ηα ζηνηρεία, δειαδή, ε θακπχιε ηζφηεηαο θαη Lorenz θαζψο θαη ν 

ζπλεπαγφκελνο ζπληειεζηήο Gini πνπ ππνινγίζηεθαλ κε βάζε ην αηνκηθφ 

αθαζάξηζην εηήζην εηζφδεκα, ν ζπληειεζηήο ππνινγίδεηαη ζην 63,16%, ην νπνίν 

ζεκαίλεη φηη παξαηεξείηαη αληζφηεηα εηζνδήκαηνο πνιχ κεγάινπ βαζκνχ, δεδνκέλνπ 

ηνπ φηη απηφο ν βαζκφο μεπεξλάεη ην 50%. Δπηπξνζζέησο, παξαηεξνχκε φηη ην 

57,36% ησλ αηφκσλ(θνξνινγνχκελνη) θξαηάεη ην 11,09% ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ην 

94,04% θξαηάεη ην 55,11% ηνπ εηζνδήκαηνο, πνπ ζεκαίλεη φηη κφιηο ην 5,96% 

θξαηάεη ην 44,89% ηνπ εηζνδήκαηνο ζηε ρψξα καο. Ο ζπληειεζηήο επίζεο κε βάζε 

ηνλ αξηζκφ ησλ θνξνινγνχκελσλ είλαη κεγαιχηεξνο θαηά 17,06% ζε ζρέζε κε ηνλ 

ζπληειεζηή πνπ πήξακε κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ λνηθνθπξηψλ. 

ην θνξνινγηθφ έηνο 2013 ν ζπληειεζηήο Gini, κε βάζε ην εηήζην νηθνγελεηαθφ 

εηζφδεκα ππνινγίδεηαη ζην 49,93%, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη παξαηεξείηαη πνιχ κεγάιε 

αληζφηεηα εηζνδήκαηνο, δεδνκέλνπ ηνπ φηη απηφο ν βαζκφο πιεζηάδεη ζρεδφλ ζην 

50%. Παξαηεξνχκε φηη ην 57,05% ησλ λνηθνθπξηψλ θξαηάεη κφιηο ην 16,88% ηνπ 

εηζνδήκαηνο, ελψ ην 82,76% θξαηάεη ην 48,53% ηνπ εηζνδήκαηνο. Σν 17,24% ινηπφλ 

ησλ λνηθνθπξηψλ έρεη πάλσ απφ ην 50% ηνπ πξν θφξσλ εηζνδήκαηνο ζηελ Διιάδα. 

Δπίζεο, ζε ζρέζε κε ην νηθνλνκηθφ έηνο 2009 ν ζπληειεζηήο έρεη απμεζεί θαηά 

3,83%, πνπ ζεκαίλεη φηη έρεη απμεζεί ε εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα ην θνξνινγηθφ, έηνο 

2013 κεηαμχ ησλ λνηθνθπξηψλ. 

Γηα ην ίδην έηνο ε θακπχιε ηζφηεηαο Lorenz θαζψο θαη ν ζπλεπαγφκελνο ζπληειεζηήο 

Gini ππνινγίζηεθαλ θαη κε βάζε ην αηνκηθφ αθαζάξηζην (πξν θφξσλ) εηήζην 

εηζφδεκα. χκθσλα κε ηελ κειέηε, ν ζπληειεζηήο θπκαίλεηαη ζην 61,44%. ε ζρέζε 

κε ην νηθνλνκηθφ έηνο 2009 παξαηεξνχκε φηη ε εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα κεηαμχ ησλ 

θνξνινγνπκέλσλ ζην εηήζην αηνκηθφ πξν θφξσλ εηζφδεκά ηνπο έρεη κεησζεί θαηά 

1,72%, ζε αληίζεζε κε ην εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ζην νπνίν φπσο 

δηαπηζηψζακε ε αληζφηεηα έρεη απμεζεί ζε ζρέζε κε ην 2009. Δπίζεο παξαηεξνχκε 

φηη ην 67,12% ησλ αηφκσλ(θνξνινγνχκελνη) θξαηάεη ην 16,88% ηνπ εηζνδήκαηνο θαη 

ην 91,20% θξαηάεη ην 48,53% ηνπ εηζνδήκαηνο, πνπ ζεκαίλεη, φηη ην ππφινηπν 8,80% 

θαηέρεη ην 51,47% ηνπ εηζνδήκαηνο. Ο ζπληειεζηήο κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ 

θνξνινγνχκελσλ είλαη κεγαιχηεξνο θαηά 11,51% ζε ζρέζε κε ηνλ ζπληειεζηή πνπ 

πήξακε κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ λνηθνθπξηψλ.  
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Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη ε αθνινπζνχκελε θνξνινγηθή πνιηηηθή επέθεξε αχμεζε ηεο 

εηζνδεκαηηθήο αληζφηεηαο κεηαμχ ησλ λνηθνθπξηψλ ζηελ Διιάδα, κείσζε ησλ 

δεισζέλ εηζνδεκάησλ ε νπνία πξνήιζε αζξνηζηηθά απφ ηελ έιεπζε ηεο θξίζεο θαη 

ηελ απφθξπςε εηζνδεκάησλ απφ ηνπο θνξνινγνχκελνπο, κε αληίζηνηρε θπζηθά 

κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ, φηαλ ν αξηζκφο ησλ θνξνινγνχκελσλ ηα 

πεξηζζφηεξα έηε ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο απμάλεηαη.  

Σα ζθιεξά θνξνινγηθά κέηξα αληί λα πεξηνξίζνπλ ην θαηλφκελν ηεο θνξνδηαθπγήο, 

νδήγεζαλ ζηελ εληαηηθνπνίεζή ηνπ. Όπσο πξνέθπςε θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο, φζν πςειφηεξνη είλαη νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο, ηφζν κεγαιχηεξν είλαη 

ην φθεινο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ λα απνθχγεη θνξνιφγεζή ηνπ θαη θαηά ζπλέπεηα θαη 

ηελ πιεξσκή ηνπ θφξνπ.  Ζ αχμεζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή κπνξεί λα κεηψζεη 

ηα δεισζέληα εηζνδήκαηα θαη λα ιεηηνπξγήζεη σο εληζρπηηθφο παξάγνληαο ηεο 

θνξνδηαθπγήο. χκθσλα κε ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν
134

 ε Διιάδα έρεη απφ 

ηνπο πςειφηεξνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο απφ κηζζσηέο  

ππεξεζίεο θαη ζπληάμεηο, ζε ζχγθξηζε κε ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. χκθσλα κε ηελ ίδηα 

έθζεζε, έλα κεγάιν κέξνο ηνπ εηζνδήκαηνο δελ δειψλεηαη πνηέ. χκθσλα κε ηελ 

Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο (ΔΠΔ) πεξίπνπ έλαο ζηνπο ηξεηο ππαιιήινπο δελ είλαη 

δεισκέλνο. Δπηπιένλ, ν κέζνο φξνο απφ ην εηζφδεκα ησλ απηναπαζρνινπκέλσλ πνπ 

δειψζεθε είλαη θνληά ζην ειάρηζην εηζφδεκα θαη πνιχ ρακειφηεξν απφ ην αλά 

θεθαιήλ ΑΔΠ, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη κεγάιν κέξνο ηνπ πξαγκαηηθνχ 

εηζνδήκαηνο παξακέλεη αδήισην. Σνκείο κε πςειφ πνζνζηφ αδήισηεο εξγαζίαο 

είλαη ν ηνπξηζκφο, ε εζηίαζε, ν θαηαζθεπαζηηθφο θιάδνο, ε γεσξγία θαη ην εκπφξην. 

Σν πξαγκαηηθφ εηζφδεκα ζα κπνξνχζε λα είλαη έσο θαη 2½ θνξέο πςειφηεξν απφ 

απηφ πνπ δειψλεηαη απφ γηαηξνχο, κεραληθνχο θαη ηδησηηθνχο δαζθάινπο.  

Παξαθάησ παξαζέηνπκε θάπνηα κέηξα πνπ ζα κπνξνχζαλ ίζσο λα βνεζήζνπλ ζηελ 

κείσζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θνξνδηαθπγήο. 

 

 Μείωζε ηωλ θνξνινγηθώλ ζπληειεζηώλ 

Οη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο φπσο έρεη απνδεηρζεί, ζπλδένληαη άκεζα κε ηα δεκφζηα 

έζνδα θαη ζχκθσλα κε ηαθηηθέο πνπ αθνινχζεζαλ άιιεο ρψξεο κε επηηπρία, κηα 

κείσζε ζπληειεζηψλ είλαη πνιχ πηζαλφλ λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ 

εζφδσλ, θαζψο νη πςεινί ζπληειεζηέο απνηεινχλ αληηθίλεηξν γηα ηελ δήισζε ησλ 
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πξαγκαηηθψλ εηζνδεκάησλ, θαζψο ηα νθέιε απφ ηελ απφθξπςε ηνπο δελ είλαη 

θαζφινπ αζήκαληα. Χζηφζν, ζηελ Διιάδα θαηά ηε ράξαμε ηεο θνξνινγηθήο 

πνιηηηθήο, ε ζχλδεζε ηεο θνξνδηαθπγήο κε ηνπο απμεκέλνπο θνξνινγηθνχο 

ζπληειεζηέο δελ ιακβάλεηαη ηδηαίηεξα ππφςηλ, θαζψο θπξίσο ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

δηαπηζηψλνπκε κηα δηαδνρηθή αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ θαη ζηελ άκεζε  

θαη ζηελ έκκεζε θνξνινγία, παξφιν πνπ ε αχμεζε απηή δελ αληηθαηνπηξίδεηαη ζηα 

θξαηηθά έζνδα. Δπηπξνζζέησο, ην θξάηνο δείρλεη λα αςεθά ην γεγνλφο φηη ε αχμεζε 

ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ ιεηηνπξγεί ζεηηθά σο πξνο ηελ αχμεζε ηεο 

θνξνδηαθπγήο, απνηειεί απνηξεπηηθφ παξάγνληα γηα ηελ εγθαηάζηαζε επηρεηξήζεσλ 

ζηελ Διιάδα θαη νδεγεί ηηο ήδε ππάξρνπζεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ζε 

κεηεγθαηάζηαζε εθηφο Διιάδνο ελψ θάλεη ηε ρψξα κε αληαγσληζηηθή ζε ζρέζε κε ηα 

ππφινηπα θξάηε. Ζ κείσζε ινηπφλ ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ ηφζν ζηα 

εηζνδήκαηα ησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, φζν θαη ζηελ θαηαλάισζε θαη ε 

κε επηβνιή πξφζζεησλ θφξσλ ελδέρεηαη λα επηθέξεη ηελ πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο 

θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ. 

 

 Δληαηηθνπνίεζε ηνπ θνξνινγηθνύ ειέγρνπ 

ηελ Διιάδα, ε εληαηηθνπνίεζε ησλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ θαη ε δηελέξγεηά ηνπο απφ 

εμεηδηθεπκέλνπο ειεγθηέο επηβάιινληαη, θαζψο έλα κεγάιν πξφβιεκα ηεο 

Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο είλαη ε αδπλακία είζπξαμεο θφξσλ. Οη έιεγρνη ζα πξέπεη λα 

γίλνληαη κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν θαη κε ηελ ρξήζε κεζφδσλ αλάιπζεο θηλδχλνπ, 

φπσο γίλεηαη θαη ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα  εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν 

ζε θαηεγνξίεο θνξνινγνπκέλσλ νη νπνίνη αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο ησλ πξνζψπσλ κε 

πςειά πνζνζηά θνξνδηαθπγήο, φπσο γηα παξάδεηγκα νη απηναπαζρνινχκελνη κε 

πςειά εηζνδήκαηα. Ζ εληαηηθνπνίεζε ησλ ειέγρσλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαπνιεκεζεί 

ην ιαζξεκπφξην είλαη επηηαθηηθή αλάγθε, ηφζν ζηα ζχλνξα ηεο ρψξαο, φζν θαη ζηελ 

εγρψξηα αγνξά, θπξίσο ζην πεδίν ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ αιθννινχρσλ πνηψλ θαη 

ησλ παξάλνκσλ θαπλνβηνκεραληθψλ πξντφλησλ θαη θαπζίκσλ. πκπιεξσκαηηθά, ηα 

πξφζηηκα θαη νη πνηλέο πνπ επηβάιινληαη κεηά ηνπο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο ζα πξέπεη 

λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ απνηξεπηηθά γηα ηελ ηέιεζε θνξνδηαθπγήο. 

Γπζηπρψο ηα ηειεπηαία ρξφληα νη δηαηάμεηο πνπ έρνπλ ςεθηζηεί θαη πνπ αθνξνχλ ηελ 

επηβνιή πξνζηίκσλ γηα θνξνινγηθέο παξαβάζεηο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί πνιιέο θνξέο, 

γεγνλφο πνπ δελ ζπλάδεη κε ηελ πξνζπάζεηα επηβνιήο απζηεξψλ πξνζηίκσλ σο 

απνηξεπηηθφ κέζν ηεο θνξνδηαθπγήο. 
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Δπηπξφζζεηα φκσο ηεο απνηειεζκαηηθήο θαη εληαηηθήο δηελέξγεηαο ειέγρσλ ζα πξέπεη 

λα ππάξρεη απνηειεζκαηηθή πεξαίσζε ησλ θνξνινγηθψλ ππνζέζεσλ, ηφζν ζε 

δηνηθεηηθφ φζν θαη ζε δηθαζηηθφ ζηάδην. Κη απηφ γηαηί παξά ηελ εηζαγσγή ηνπ 

ζεζκνχ ηεο δηνηθεηηθήο επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ, νη θνξνινγηθέο ππνζέζεηο 

θαηαιήγνπλ πνιιέο θνξέο ζηα δηθαζηήξηα κε απνηέιεζκα λα επηιχνληαη κε κεγάιε 

θαζπζηέξεζε. Θα πξέπεη ινηπφλ λα ξπζκίδνληαη θαη λα επηιχνληαη πεξηζζφηεξεο 

θνξνινγηθέο ππνζέζεηο ζην ζηάδην ηεο δηνηθεηηθήο επίιπζεο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε επίιπζή ηνπο. ε πεξίπησζε φκσο πνπ νη θνξνινγηθέο 

ππνζέζεηο θαηαιήγνπλ ζηα δηθαζηήξηα, ν εθζπγρξνληζκφο ησλ δηθαζηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ε άκεζε εμέηαζε ηνπο απφ ηα δηθαζηήξηα ζα ζπκβάιινπλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθή απνλνκή ηεο θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο. 

 

 Δπέθηαζε ηεο Υξήζεο Πιαζηηθνύ Υξήκαηνο θαη Ζιεθηξνληθώλ 

πλαιιαγώλ, κε ζηαδηαθή θαηάξγεζε ηεο ρξήζεο κεηξεηώλ θαη ρξήζε 

Ζιεθηξνληθήο Σηκνιόγεζεο  

Έλα πνιχ απνηειεζκαηηθφ κέηξν γηα ηελ πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο είλαη απηφ, πνπ 

έρεη ήδε πηνζεηεζεί θαη είλαη ε  ρξήζε Πιαζηηθνχ Υξήκαηνο θαη Ζιεθηξνληθψλ 

πλαιιαγψλ θαη ε κειινληηθή ρξήζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Σηκνιφγεζεο. Ζ επέθηαζε 

επνκέλσο ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ηεο ρξήζεο ηνπ πιαζηηθνχ ρξήκαηνο 

είλαη επηηαθηηθή αλάγθε, θαζψο  θάζε ειεθηξνληθή ζπλαιιαγή αθήλεη ην θνξνινγηθφ 

ηεο απνηχπσκα, βνεζψληαο ηφζν ζηελ πξνζπάζεηα αχμεζεο ησλ θνξνινγηθψλ 

εζφδσλ, φζν θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηνπ ειέγρνπ, κε απνηέιεζκα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο θνξνδηαθπγήο. Ζ ρξήζε ηνπ πιαζηηθνχ ρξήκαηνο έρεη απνδεηρηεί φηη 

κεηψλεη ηα πνζνζηά ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο παξανηθνλνκίαο θαη απμάλεη ηα 

δεκφζηα έζνδα. 

Ζ πηνζέηεζε ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ  

πάηαμε ηεο παξανηθνλνκίαο θαη ηεο θνξνδηαθπγήο, θαζψο κέζσ απηήο κπνξεί ε 

Φνξνινγηθή Γηνίθεζε λα εληνπίζεη ηηο αδήισηεο ζπλαιιαγέο θαη ηα πιαζηά θαη 

εηθνληθά θνξνινγηθά ζηνηρεία.  

Όζνλ αθνξά ηελ επέθηαζε ηεο ρξήζεο ηνπ πιαζηηθνχ ρξήκαηνο θαη ησλ 

ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ, ζα βνεζνχζε ζεκαληηθά ε ζέζπηζε θηλήηξσλ πξνο ηνπο 

θνξνινγνπκέλνπο φπσο πρ ε απμεκέλε έθπησζε ζην θφξν εηζνδήκαηνο φηαλ γίλνληαη 

ζπλαιιαγέο κε ρξεσζηηθή θάξηα, ζε ζρέζε κε ηνπο θνξνινγνχκελνπο πνπ δελ 

θάλνπλ ζπλαιιαγέο κε ηε ρξήζε πιαζηηθνχ ρξήκαηνο. Ζ ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ 
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ζπλαιιαγψλ κπνξεί λα ζπλδξάκεη θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε απφδνζε ηνπ ΦΠΑ, 

θαζψο κε ηελ ειεθηξνληθή απφδνζε ΦΠΑ θαηά ην ρξφλν ηεο ζπλαιιαγήο ην πνζφ 

ηεο πιεξσκήο πνπ αληηζηνηρεί ζην ΦΠΑ κπνξεί λα πηζηψλεηαη άκεζα ζε εηδηθφ 

ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ ζα δηαηεξεί ε θάζε επηρείξεζε θαη έηζη λα εηζπξάηηεηαη 

απηφκαηα απφ ην θξάηνο. 

Δπηπξνζζέησο, κπνξνχλ λα ζεζπηζηνχλ κέηξα απαγφξεπζεο ρξήζεο κεηξεηψλ γηα 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγέο. ηελ Διιάδα ππάξρεη ήδε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ 

επηβάιιεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγψλ κε ειεθηξνληθά κέζα πιεξσκήο, ην 

νπνίν έσο έλα βαζκφ έρεη πεξηνξίζεη ην θαηλφκελν ηεο θνξνδηαθπγήο, αιιά ζα πξέπεη 

λα ςεθηζηνχλ επηπιένλ κέηξα γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ήδε ζεζκνζεηεκέλνπ 

λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ. 

 

 Απινπνίεζε θνξνινγηθήο πνιηηηθήο θαη δεκηνπξγία ζηαζεξνύ κε παξάιιειε 

δεκηνπξγία ελόο επλνϊθνύ επελδπηηθνύ πεξηβάιινληνο 

Ζ δεκηνπξγία ελφο ζηαζεξνχ θαη απινπνηεκέλνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο 

ζπληεινχλ ζηελ πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο, θαζψο ε δηαξθήο ςήθηζε θνξνινγηθψλ 

λνκνζρεδίσλ θαη ε πνιππινθφηεηα ηνπο βνεζνχλ ζεκαληηθά ζηελ αχμεζε ηεο 

θνξνδηαθπγήο, θαζψο νη θνξνινγνχκελνη είλαη αδχλαηνλ λα γλσξίδνπλ ην 

θνξνινγηθφ λφκν ιφγσ ησλ ζπρλψλ ηξνπνπνηήζεσλ πνπ πθίζηαηαη, ελψ ε εξκελεία 

ηνπο είλαη πνιιέο θνξέο δπζρεξήο. 

Κάηη αληίζηνηρν ζπκβαίλεη θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο. Ζ 

πνιππινθφηεηα θαη ε πνιπλνκία ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο θαζηζηνχλ δχζθνιν 

ην έξγν ησλ ππαιιήισλ ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα νξγαλσηηθά θαη ηα 

ηερλνινγηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηνλ ηνκέα ηνπο. 

Βαζηθέο αξρέο ελφο θνξνινγηθνχ λνκνζρεδίνπ είλαη λα είλαη ζηαζεξφ, δίθαην, 

ιεηηνπξγηθφ, απνηειεζκαηηθφ θαη απιφ, λα εληζρχζεη ηελ αλάπηπμε, ηελ απαζρφιεζε 

θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη λα εμαζθαιίδεη δεκνζηνλνκηθή ζηαζεξφηεηα. Να 

αληηκεησπίδεη απνηειεζκαηηθά ην βαζηθφ πξφβιεκα ηεο θνξνδηαθπγήο, ελψ ε 

είζπξαμε πεξηζζνηέξσλ δεκνζίσλ εζφδσλ λα επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο πάηαμήο ηεο 

θαη φρη κε ηελ επηβνιή πςειφηεξσλ ζπληειεζηψλ θνξνιφγεζεο θαη ηελ  

ππεξθνξνιφγεζε ησλ πνιηηψλ, ηα νπνία νδεγνχλ ζε ρακειφηεξν δηαζέζηκν 

εηζφδεκα, ιηγφηεξε θαηαλάισζε θαη κηθξφηεξε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Δπηπξνζζέησο, λα βνεζάεη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπο ηελ αλάπηπμε  ησλ επηρεηξήζεσλ, 



225 
 

επηηπγράλνληαο έηζη πςειφηεξν ξπζκφ νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ηεο νηθνλνκίαο κέζσ 

ηεο πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ. 

 

 Αλαδηάξζξωζε θαη εθζπγρξνληζκόο ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

Γπζηπρψο, ε έιιεηςε νξγάλσζεο ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο θαη θαηάιιειεο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ ππαιιήισλ ηεο, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ γξαθεηνθξαηία ηελ ηππνιαηξία θαη ηελ αλεπαξθή ηερλνινγηθή νξγάλσζή ηεο, 

θαζηζηνχλ αλαπνηειεζκαηηθή ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο. Ο εθζπγρξνληζκφο θαη ε 

ειεθηξνληθή κεραλνξγάλσζε είλαη απαξαίηεηα, ελψ ηα νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ 

απφ ηε ρξήζε ηερλνινγηθψλ κεζφδσλ ζα βνεζήζνπλ ζεκαληηθά ζηελ πάηαμε ηεο 

θνξνδηαθπγήο.   

Ζ δεκηνπξγία ειεθηξνληθήο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο ζα θάλνπλ επθνιφηεξε θαη πην 

γξήγνξε ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο φισλ ησλ δειψζεσλ ησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ 

πξνζψπσλ θαη ζα επηηξέςνπλ ζηηο θνξνινγηθέο θαη ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο λα 

ζπγθεληξψλνπλ άκεζα ηα δεδνκέλα θαη ηα ζηνηρεία ησλ θνξνινγνπκέλσλ θαη λα ηα 

ρξεζηκνπνηνχλ γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά γηα ηνλ εληνπηζκφ θάζε είδνπο 

παξαβάζεσλ. 

εκαληηθφ βήκα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ Φνξνινγηθψλ αξρψλ 

απνηειεί ε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ θνξνινγηθψλ ειεγθηψλ.  Ζ γλψζε θαη ε 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ λφκσλ, ησλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ θαη ησλ 

εγθπθιίσλ είλαη απαξαίηεηε, θαζψο επίζεο θαη ε θαζεκεξηλή πξφζβαζε ζηελ 

ελεκέξσζε, ε δηνξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ θαη εκεξίδσλ  πνπ λα αθνξνχλ 

δηεζλή θνξνινγηθά ζέκαηα, εμειίμεηο, πξαθηηθέο θαη ηελ επεμήγεζε ηεο θνξνινγηθήο 

λνκνζεζίαο, θαζψο θαη ε εθπαίδεπζή ηνπο ζηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ. 

Ζ βειηηζηνπνίεζεο ινηπφλ ηεο νξγάλσζεο θαη ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ησλ θνξνινγηθψλ 

αξρψλ κε ηελ δεκηνπξγία ειεθηξνληθήο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο θαη ηελ θαηάιιειε 

θαηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο ζπληεινχλ 

ζεκαληηθά ζηελ θαηαπνιέκεζε θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο θαη ηελ πάηαμε ηεο 

θνξνδηαθπγήο. 

 

 Απόθηεζε θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο 

Ζ θνξνδηαθπγή απνηειεί κία πξάμε ε νπνία είλαη παξάλνκε, θαζψο ε απφθξπςε 

εηζνδεκάησλ θαη ε εκθάληζε εηθνληθψλ ή πιαζηψλ δαπαλψλ κε ζθνπφ ηελ πιεξσκή 

ιηγφηεξνπ θφξνπ απνηειεί πξάμε θινπήο πξνο ηελ δεκφζηα πεξηνπζία θαη επηδεηθλχεη 
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έληνλα αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά. Ο Murray Rothbard
135

 ν κεγαιχηεξνο 

εθπξφζσπνο ηεο Απζηξηαθήο ρνιήο ζηελ Ακεξηθή, καο ελεκεξψλεη γηα ην 

απηαπφδεηθην : “Ζ θνξνινγία είλαη θινπή” ελψ ν Oliver Wendell Holmes
136

 o 

λεφηεξνο, δηαηχπσζε ην εμήο: «Οη θφξνη είλαη ην ηίκεκα ην νπνίν πιεξψλνπκε γηα 

κία πνιηηηζκέλε θνηλσλία». 

Ο πνιίηεο ζα πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ηα θνξνινγηθά έζνδα επελδχνληαη ζε 

δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ θνηλσληθή 

επεκεξία, κε ηα έζνδα απφ ηνπο θφξνπο λα επηζηξέθνπλ ζε απηφλ. Ζ σθέιεηα πνπ 

πξνθχπηεη ινηπφλ είλαη νκαδηθή (θνηλσλία)  θαη φρη αηνκηθή φπσο ζπκβαίλεη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο θνξνδηαθπγήο. 

Γπζηπρψο, ν Έιιελαο πνιίηεο ακθηζβεηεί  θαη δελ εκπηζηεχεηαη ην θξάηνο θαη ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ, ελψ ε άληζε θνξνινγηθή  κεηαρείξηζε, ε δηαθζνξά  ηνπ δεκφζηνπ θαη 

ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ε γξαθεηνθξαηία εληζρχνπλ ηελ πεπνίζεζή ηνπ απηή. Θα 

πξέπεη λα γίλεη κία πξνζπάζεηα αιιαγήο ηεο γεληθφηεξεο πεπνίζεζεο ησλ πνιηηψλ 

αλαθνξηθά κε ην θξάηνο θαη ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο, θαζψο θαη κία 

πξνζπάζεηα γηα ηε δεκηνπξγία θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο, θαζψο έλαο πνιίηεο κε 

θνξνινγηθή θνπιηνχξα αληηιακβάλεηαη φηη ηα θνξνινγηθά έζνδα ηνπ θξάηνπο 

βειηηψλνπλ ην βηνηηθφ ηνπ επίπεδν θαη νδεγνχλ ζε κειινληηθή ρακειφηεξε 

θνξνινγία. Σν θξάηνο ινηπφλ ζα πξέπεη λα ζεζκνζεηήζεη έλα απιφ θαη δίθαην 

θνξνινγηθφ ζχζηεκα ην νπνίν  λα ιεηηνπξγεί θαη σο αλαπηπμηαθφ εξγαιείν ηεο 

θνηλσλίαο, απνθεχγνληαο ηελ αθαίκαμε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ θνξνινγνχκελσλ πέξα 

απφ ηα φξηα ηεο θνξνδνηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο θαη κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ άξζξνπ 4 

παξ.5 ηνπ πληάγκαηνο: ''Οη Έιιελεο πνιίηεο ζπλεηζθέξνπλ ρσξίο δηαθξίζεηο ζηα 

δεκφζηα βάξε, αλάινγα κε ηηο δπλάκεηο ηνπο''. Δπίζεο λα εμαζθαιίδεη κηα ειάρηζηε 

θνηλσληθή ζπλαίλεζε θαη απνδνρή απφ ην θνξνινγνχκελν θαη απηή ε ζπλαίλεζε 

κπνξεί λα επηηεπρζεί φηαλ ν πνιίηεο πιεξψλεη ηνπο θφξνπο ηνπ ελ γλψζεη φηη ππάξρεη 

θνξνινγηθή δηθαηνζχλε θαη ίζε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε, γηαηί θαηαλνεί ηε  

ζεκαληηθφηεηά ηνπο θαη ην πφζν απαξαίηεηε είλαη ε επηβνιή ηνπο. 

Ζ ελίζρπζε ηεο θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο θαη ηεο εθνχζηαο ζπκκφξθσζεο ησλ 

θνξνινγνπκέλσλ ζα βνεζνχζε ζεκαληηθά ζηελ θαηαζηνιή ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

                                                           
135

 Μάξετ Ρφζκπαξλη (2 Μαξηίνπ 1926 - 7 Ηαλνπαξίνπ 1995), Ακεξηθαλφο ζπγγξαθέαο θαη 

νηθνλνκνιφγνο ηεο Απζηξηαθήο ρνιήο Οηθνλνκηθήο θέςεο. 
136

 Ο Oliver Wendell Holmes Jr. (8 Μαξηίνπ 1841 - 6 Μαξηίνπ 1935) ήηαλ ακεξηθαλφο λνκηθφο πνπ 

δηεηέιεζε πλεξγάηεο Γηθεγφξνο ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ απφ ην 1902 

έσο ην 1932 θαη  Δπηθεθαιήο ηεο Αξκνζηείαο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. 
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θνξνδηαθπγήο θαη ηεο παξανηθνλνκίαο θη απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ  

θαιιηέξγεηα ζρέζεσλ ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ θαη ηεο 

Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο, κε ηαπηφρξνλε επηβξάβεπζε ησλ ζπλεπψλ 

θνξνινγνπκέλσλ. 

Ζ θνξνδηαθπγή είλαη έλα παγθφζκην θαηλφκελν πνπ απαηηεί δηεζλείο πξαθηηθέο γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζή ηνπ, θαζψο θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ ρσξψλ. 

πληειεί ζηε κείσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηε δηεχξπλζε ηεο 

θνηλσληθήο αληζφηεηαο, θαζψο ζηξεβιψλεη ηελ θαηαλνκή θαη ηελ αλαδηαλνκή ησλ 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηφζν βξαρπρξφληα φζν θαη καθξνρξφληα. Βξαρπρξφληα επεξεάδεη 

ην δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ πνιηηψλ, ελψ καθξνρξφληα ηε δνκή ηεο νηθνλνκίαο, ηελ 

αγνξά εξγαζίαο θαη ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζθνξά θαη δήηεζε εξγαζίαο, 

ηε δηαρξνληθή θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο κεηαμχ θαηαλάισζεο θαη απνηακίεπζεο, 

ηηο ηηκέο, ην χςνο θαη ην ξπζκφ αχμεζεο ησλ εηζαγσγψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ην 

εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο ρψξαο αξλεηηθά, θ.ιπ. πγρξφλσο , ε θνξνδηαθπγή πεξηνξίδεη 

ηελ αλαδηαλεκεηηθή ιεηηνπξγία ηεο πξννδεπηηθήο θνξνινγίαο απφ ηα πινπζηφηεξα 

πξνο ηα θησρφηεξα πξφζσπα, απμάλεη ηα θνξνινγηθά βάξε ησλ ζπλεπψλ 

θνξνινγνχκελσλ κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη δίθαηε θαη ίζε θνξνινγηθή 

κεηαρείξηζε. εκαληηθφ είλαη επίζεο ην γεγνλφο φηη κεηψλεη ηα θξαηηθά έζνδα πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε θξαηηθψλ δαπαλψλ, νδεγεί ζε 

αχμεζε ησλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ ηνπ θξάηνπο, πεξηνξίδεη ηηο δεκφζηεο επελδχζεηο, 

κεηψλεη ηα παξερφκελα δεκφζηα αγαζά θαζψο δελ ππάξρνπλ επαξθείο θνηλσληθνί 

πφξνη κε απνηέιεζκα ην θνηλσληθφ θξάηνο λα είλαη αλεπαξθέο. Δίλαη ινηπφλ εκθαλέο 

φηη ην θφζηνο απφ ηε θνξνδηαθπγή ζε αηνκηθφ επίπεδν έρεη άκεζεο θαη έκκεζεο 

επηπηψζεηο ζην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν. Δίλαη ινηπφλ επηηαθηηθή αλάγθε  ε 

αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ, αιιά θαη ε θαιιηέξγεηα ηεο θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο. 
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