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       ΘΔΜΑΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (αξκνδηόηεηα ηεο Γ/λζεο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο) 

Δπηζήκαλζε: Σα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ ππνβνιή δειώζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2014, έρνπλ πεξηιεθζεί ζε Δγρεηξίδηα ηα νπνία είλαη αλαξηεκέλα ζηηο ηζηνζειίδεο 
ηνπ Τπνπξγείνπ. Γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο ύιεο ηνπ θεηκέλνπ, πεξηιακβάλνληαη θαη ζην παξόλ 
Δγρεηξίδην. 

Α) ΣΜΖΜΑ Α’ (ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΦΤΗΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ) 
 

1. Πνηα είλαη ηα θξηηήξηα γηα ηελ ππαγσγή ζηε θνξνινγία ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ, 
θαηνίθσλ εκεδαπήο θαη αιινδαπήο, βάζεη ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ΚΦΔ; 
ε θφξν γηα ην παγθφζκην εηζφδεκά ηνπ ππφθεηηαη θάζε θπζηθφ πξφζσπν, ην νπνίν έρεη ηελ 
θαηνηθία ή ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ ζηελ Διιάδα. ε θφξν γηα ην εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη ζηελ 
Διιάδα ππφθεηηαη θάζε θπζηθφ πξφζσπν, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπ ή ηεο ζπλήζνπο 
δηακνλήο ηνπ. Ωο ζπλήζεο ζεσξείηαη ε δηακνλή ζηελ Διιάδα ε νπνία ππεξβαίλεη ηηο εθαηφλ 
νγδφληα ηξεηο εκέξεο ζπλνιηθά κέζα ζην ίδην εκεξνινγηαθφ έηνο. Ζ δηακνλή ηεθκαίξεηαη σο 
ζπλήζεο, εθηφο αλ ν θνξνινγνχκελνο απνδείμεη δηαθνξεηηθά. 
Δπίζεο, θάζε θπζηθφ πξφζσπν πνπ ππεξεηεί ζηελ αιινδαπή, εάλ: α) είλαη ιεηηνπξγφο ή ζπλδέεηαη 
κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θνξέα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, 
φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 1Β ηνπ λ. 2362/1995, πνπ έρεη πξνζηεζεί κε ην άξζξν 2 ηνπ 
λ.3871/2010 ή β) ζπλδέεηαη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε 
ζεζκηθφ φξγαλν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή Γηεζλή Οξγαληζκφ θαη είρε θαηά ην ρξφλν ηεο εηζφδνπ 
ηνπ ζηελ ππεξεζία ηνπ ζεζκηθνχ νξγάλνπ ηεο Δ.Δ. ή ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ ηελ θαηνηθία ή ηε 
ζπλήζε δηακνλή ηνπ ζηελ Διιάδα, ζεσξείηαη όηη ζπλερίδεη λα έρεη ηελ θαηνηθία ηνπ ζηελ 
Διιάδα. Οκνίσο, ζεσξνχληαη φηη έρνπλ ηελ θαηνηθία ηνπο ζηελ Διιάδα θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο 
πνπ ην βαξχλνπλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7, εθηφο αλ έρνπλ ηελ θαηνηθία ή ηε ζπλήζε 
δηακνλή ηνπο ζε θξάηνο ζην νπνίν ππφθεηληαη ζε θφξν γηα ην παγθφζκην εηζφδεκά ηνπο θαη ην 
θξάηνο απηφ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν ησλ θξαηψλ πνπ πεξηέρεηαη ζηελ παξάγξαθν 4 
ηνπ άξζξνπ 51Α. 
Δπνκέλσο, έλαο θάηνηθνο Διιάδαο ή ζπλήζσο δηακέλσλ ζηελ Διιάδα θνξνινγείηαη ζηε ρψξα καο 
γηα ην ζχλνιν ησλ εηζνδεκάησλ πνπ απνθηά, ηφζν ζηελ εκεδαπή, φζν θαη ζηελ αιινδαπή, ελψ ν 
θάηνηθνο αιινδαπήο θνξνινγείηαη ζηελ Διιάδα κφλν γηα ην εηζφδεκα πνπ απνθηά απφ πεγέο 
Διιάδαο. 
Καη’ εμαίξεζε ησλ αλσηέξσ, 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 ζρεηηθά κε 
ηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο θαη θεθαιαίνπ θαη εθφζνλ ην θξάηνο απηφ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ 
θαηάινγν ησλ θξαηψλ πνπ πεξηέρεηαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 51Α. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα 
ησλ ηξηψλ εηψλ ππνινγίδεηαη απφ ηελ έλαξμε δηακνλήο ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ζηελ Διιάδα 
(ΠΟΛ.1142/2012). 
 

2. Πνηα είλαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνρξενύληαη λα ππνβάιινπλ ηα θπζηθά 
πξόζσπα ηα νπνία δειώλνπλ όηη θνξνινγνύληαη κόλν γηα ηα εηζνδήκαηά ηνπο πνπ 
πξνθύπηνπλ ζηελ Διιάδα θαη ζε πνηα Γ.Ο.Τ ππνβάιινληαη;  
Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά θαζνξίδνληαη κε ηελ ΠΟΛ. 1136/10.06.2013 Απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ 
Οηθνλνκηθψλ θαη ππνβάιινληαη, κέζσ ηνπ θνξνινγηθνχ εθπξνζψπνπ ηνπ, ζηε Γ.Ο.Τ ζηελ νπνία ν 
ππφρξενο ππνβάιιεη δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, σο θάηνηθνο αιινδαπήο. 
 

3. Πνηα είλαη ε πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ησλ πην πάλσ δηθαηνινγεηηθώλ; 
χκθσλα κε ηελ ΠΟΛ.1051/06.03.2014 ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ δειψλνπλ θάηνηθνη εμσηεξηθνχ 
θαη απνθηνχλ πξαγκαηηθφ εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη ζηελ Διιάδα ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ, 
εκπξφζεζκα (πξηλ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηφο 
ηνπο θαη φρη πέξαλ ηεο ιήμεο ηνπ νηθείνπ νηθνλ. έηνπο), ζε θπζηθή κνξθή ηα πξνβιεπφκελα 
δηθαηνινγεηηθά, απφ ηα νπνία πξνθχπηεη φηη είλαη θάηνηθνη εμσηεξηθνχ, κέζσ ηνπ θνξνινγηθνχ 
εθπξoζψπνπ ηνπο, ζηελ θαζ’ χιελ αξκφδηα ΓΟΤ φπνπ ν ππφρξενο ππνβάιιεη δήισζε 
θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο σο θάηνηθνο αιινδαπήο.  
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4. Ση πξνβιέπεηαη γηα ηελ πεξίπησζε όπνπ ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ 
πξνζθνκηζηνύλ ή πξνζθνκηζηνύλ εθπξόζεζκα; 
Ζ κε ππνβνιή ή ε εθπξφζεζκε ππνβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, γηα ηελ απφδεημε 
ηεο θνξνινγηθήο θαηνηθίαο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, ζπλεπάγεηαη φηη ζα ζεσξνχληαη θάηνηθνη 
Διιάδαο θαη ζα θνξνινγνχληαη ζηελ Διιάδα γηα ην παγθφζκην εηζφδεκά ηνπο. 
 

5. Πνηα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα ππνβιεζνύλ καδί κε ηε δήισζε θνξνινγίαο 
εηζνδήκαηνο γηα ηηο εθπηπηόκελεο δαπάλεο: 
Γηαηεξείηαη ε έθπησζε 10% απφ ηνλ θφξν πνπ πξνθχπηεη γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ θνξνινγνχληαη 
κε ηελ θιίκαθα ησλ κηζζσηψλ θαη ζπληαμηνχρσλ γηα ηηο εμήο δαπάλεο: 
ΓΑΠΑΝΖ ΗΑΣΡΗΚΖ, ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ, ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ 
Έμνδα ηαηξηθήο πεξίζαιςεο 
Ωο έμνδα ηαηξηθήο πεξίζαιςεο ζεσξνχληαη νη ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαη ζε ηαηξνχο φισλ ησλ 
εηδηθνηήησλ θαη ηαηξηθά θέληξα, γηα ηαηξηθέο επηζθέςεηο θαη εμεηάζεηο, νη ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαη 
ζε νδνληηάηξνπο γηα νδνληνζεξαπεία, νδνληνπξνζζεηηθή θαη γλαζνρεηξνπξγηθφ, ε δαπάλε γηα 
θπζηνζεξαπεία θαη ινπηξνζεξαπεία, θαζψο θαη γηα ινγνζεξαπεία θαη γηα επηζθέςεηο ζε ςπρνιφγν, 
γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο χζηεξα απφ ζρεηηθή γλσκάηεπζε ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνχ. Γηα ηελ 
αλαγλψξηζε ηεο δαπάλεο πνπ θαηαβάιιεηαη ζε ςπρνιφγν θαη ινγνζεξαπεπηή, εθηφο απφ ηε 
γλσκάηεπζε ηνπ γηαηξνχ απαηηείηαη θαη βεβαίσζε ηνπ γηαηξνχ φηη έιαβε ππφςε ηνπ ηα πνξίζκαηα 
ηνπ ςπρνιφγνπ ή ηνπ ινγνζεξαπεπηή γηα ηελ παξνρή ησλ ηειηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ. 
Γηα ηαηξηθέο επηζθέςεηο θαη εμεηάζεηο απαηηείηαη δηπιφηππε απφδεημε ηνπ ηαηξνχ ζχκθσλα κε ηηο 
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΚΒ. 
Έμνδα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο 
 Ωο έμνδα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ζεσξνχληαη νη πην θάησ δαπάλεο, γηα ηελ απφδεημε ηεο 
θαηαβνιήο ησλ νπνίσλ απαηηνχληαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 
Α. Πξνθεηκέλνπ γηα λνζήιηα ζε ηδησηηθέο θιηληθέο: 
        α) Γηπιφηππε απφδεημε ηεο θιηληθήο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ην πνζφ ηεο δαπάλεο, γηα 
ηε λνζειεία ηνπ αζζελή. Γηα ηελ έθδνζε απηήο ηεο απφδεημεο εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο 
ηνπ ΚΒ, φπσο απηέο ηζρχνπλ θάζε θνξά. 
        β) Βεβαίσζε ηνπ δηεπζπληή ηεο θιηληθήο γηα ην ρξφλν λνζειείαο ηνπ αζζελή θαη ην πνζφ ησλ 
εμφδσλ απηήο, αλαιπηηθά θαηά είδνο εμφδνπ. 
B. Πξνθεηκέλνπ γηα λνζήιηα ζε θξαηηθά θαη ινηπά λνζειεπηηθά ηδξχκαηα: 
       α) Γηπιφηππε απφδεημε είζπξαμεο ηνπ λνζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη 
ην πνζφ ηεο δαπάλεο, γηα ηε λνζειεία ηνπ αζζελή. 
       (β) Βεβαίσζε ηνπ δηεπζπληή ηνπ λνζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο, γηα ην ρξφλν λνζειείαο ηνπ αζζελή 
θαη ην πνζφ ησλ εμφδσλ απηήο, αλαιπηηθά θαηά είδνο εμφδνπ. 
       ηηο πην πάλσ ππνπεξηπηψζεηο, δελ είλαη απαξαίηεηε ε ππνβνιή ησλ πην πάλσ βεβαηψζεσλ , 
αλ ηα ζηνηρεία απηψλ αλαγξάθνληαη ζηηο δηπιφηππεο απνδείμεηο εηζπξάμεσλ. 
 Γ. Έμνδα γηα ηελ απαζρφιεζε λνζνθφκνπ 
       α) Βεβαίσζε ηνπ ζεξάπνληα ηαηξνχ, κε ηελ νπνία λα βεβαηψλεηαη ην είδνο ηεο λφζνπ απφ ηελ 
νπνία πάζρεη ν αζζελήο, ε δηάξθεηά ηεο, θαζψο θαη ε αλάγθε απαζρφιεζεο λνζνθφκνπ, ιφγσ ηεο 
ζνβαξφηεηαο ηεο λφζνπ. 
      β) Απφδεημε είζπξαμεο ηεο ακνηβήο απφ ην πξφζσπν πνπ πξφζθεξε ππεξεζίεο σο 
λνζνθφκνο, ζηελ νπνία πξέπεη λα αλαθέξεηαη ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπ, ην φλνκα ηνπ παηέξα ηνπ, ν 
αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ ή ηαπηφηεηαο, ε δηεχζπλζε ηεο θαηνηθίαο ηνπ θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα 
παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, λφκηκα ππνγξακκέλε. 
Γ. Έμνδα ζε επηρεηξήζεηο πεξίζαιςεο ειηθησκέλσλ θαη πξνζψπσλ πνπ πάζρνπλ απφ θηλεηηθή 
αλαπεξία, νη νπνίεο εδξεχνπλ ζηελ Διιάδα. 
     α) Γηπιφηππε απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηε επηρείξεζε πνπ 
εηζπξάηηεη ηελ ακνηβή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΒ, φπσο απηέο ηζρχνπλ θάζε θνξά. 
      β) Βεβαίσζε ηνπ δηεπζπληή ή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο επηρείξεζεο γηα ηνλ αθξηβή ρξφλν 
ηεο πεξίζαιςεο ηνπ πξνζψπνπ πνπ θαηέβαιε ή γηα ην νπνίν θαηαβιήζεθε ε δαπάλε, θαζψο θαη ην 
πνζφ απηήο θαηά θαηεγνξία δαπάλεο. 
Δ. Έμνδα αγνξάο θαη ηνπνζέηεζεο νξγάλσλ ζην ζψκα ηνπ αζζελή θαη αληηθαηάζηαζεο κειψλ ηνπ 
ζψκαηφο ηνπ κε ηερλεηά. 
ε πεξίπησζε πνπ ε ζρεηηθή δαπάλε απνηειεί κέξνο ησλ εμφδσλ λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, 
απαηηνχληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξναλαθέξζεθαλ ζηελ πην πάλσ πεξίπησζε. ε πεξίπησζε 
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πνπ ν ίδηνο ν αζζελήο πξνκεζεχεηαη ηα φξγαλα ή ηα ηερλεηά κέιε απφ ην ειεχζεξν εκπφξην, 
απαηηείηαη απφδεημε ιηαληθήο πψιεζεο. Ζ απφδεημε απηή, ε νπνία εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο 
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΚΒ, πξέπεη λα πεξηέρεη, εθηφο απφ ηα ζηνηρεία πνπ νξίδνπλ απηέο νη 
δηαηάμεηο θαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ αγνξαζηή, θαζψο θαη ην είδνο ηνπ πσινχκελνπ πξάγκαηνο. 
ε πεξίπησζε αγνξάο γπαιηψλ φξαζεο ή θαθψλ επαθήο ή αθνπζηηθψλ βαξεθνΐαο, εθηφο απφ ηελ 
απφδεημε πνπ πξνβιέπεη ν ΚΒ, απαηηείηαη θαη βεβαίσζε γηαηξνχ.  
Σ.  Δηδηθέο δαπάλεο πεξίζαιςεο αλάπεξσλ παηδηψλ ή παζρφλησλ απφ αλίαην λφζεκα. 
 α) Γηπιφηππε απφδεημε είζπξαμεο, ε νπνία εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΒ, 
φπσο απηέο ηζρχνπλ θάζε θνξά. 
 β) Βεβαίσζε ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιήο ή ηνπ ζεξαπεπηεξίνπ απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ν 
αθξηβήο ρξφλνο θνίηεζεο ή πεξίζαιςεο , ην πνζφ ηεο δαπάλεο αλαιπηηθά, θαζψο θαη ε πάζεζε 
ηνπ ηέθλνπ (νλνκαζία αλίαηνπ λνζήκαηνο) ή ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη απην(ηπθιφ, 
θσθάιαιν θηι.) Αλ ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπφ θνξέα (ζρνιείν ή 
ζεξαπεπηήξην) πξέπεη λα έρνπλ πεξηερφκελν ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ. 
Ννζήιηα πνπ θαηαβάιινληαη ζηελ αιινδαπή 
Πξνθεηκέλνπ γηα έμνδα ηαηξηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο πνπ θαηαβάιινληαη ζηελ 
αιινδαπή, απαηηνχληαη νη ζρεηηθέο βεβαηψζεηο ησλ αιινδαπψλ ηαηξψλ ή λνζνθνκείσλ.  
Πνζνζηφ 10% ησλ δαπαλψλ ηαηξηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο εθφζνλ ππεξβαίλνπλ ην 5% 
ηνπ αηνκηθνχ θνξνινγνχκελνπ εηζνδήκαηνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ην ζχλνιν ησλ εηζνδεκάησλ πνπ 
θνξνινγνχληαη κε ηελ θιίκαθα ησλ κηζζσηψλ – ζπληαμηνχρσλ, ζα αθαηξεζεί απφ ην θφξν. Σν 
πνζφ ηεο κείσζεο δελ κπνξεί λα  ππεξβεί ηα 3.000 επξψ, γηα ηνλ θάζε θνξνινγνχκελν. 
Δμνδα θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο 
Πεξηιακβάλνληαη ηα έμνδα γηα θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε. Γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο δαπάλεο 
απαηηείηαη απφδεημε ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ θαξκαθείνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΒ. 
ΓΑΠΑΝΖ ΓΧΡΔΧΝ 
Γηα ηελ απφδεημε ηεο θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ ησλ δσξεψλ ή ρνξεγηψλ, απαηηνχληαη ηα αθφινπζα, 
θαηά πεξίπησζε, δηθαηνινγεηηθά: 
 Α) Πξνθεηκέλνπ γηα δσξεά ηαηξηθώλ κεραλεκάησλ θαη αζζελνθόξσλ απηνθηλήησλ ζηα 
θξαηηθά θαη δεκνηηθά λνζειεπηηθά ηδξύκαηα θαη λνζνθνκεία Ν.Π.Η.Γ. πνπ  επηρνξεγνύληαη 
από ηνλ Κξαηηθό Πξνϋπνινγηζκό: 
 (α) Βεβαίσζε ηνπ δσξενδφρνπ φηη έγηλε απνδεθηή ε δσξεά. 
 (β) Αληίγξαθν ηνπ πξσηνθφιινπ παξάδνζεο – παξαιαβήο. 
 Β) Πξνθεηκέλνπ γηα δσξεά ρξεκαηηθώλ πνζώλ ζηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ην 
Δζληθό Σακείν Κνηλσληθήο πλνρήο, ηνπο Ηεξνύο λανύο, ηηο Ηεξέο Μνλέο ηνπ Αγίνπ Όξνπο,  
ην Οηθνπκεληθό Παηξηαξρείν Κσλζηαληηλνππόιεσο, ηα Παηξηαξρεία Αιεμαλδξείαο θαη 
Ηεξνζνιύκσλ, ηελ Ηεξά Μνλή ηλά, ηελ Οξζόδνμε Δθθιεζία ηεο Αιβαλίαο, ηα δεκνηηθά 
λνζνθνκεία θαη ηα λνζνθνκεία Ν.Π.Η.Γ. πνπ επηρνξεγνύληαη από ηνλ Κξαηηθό 
Πξνϋπνινγηζκό: 
 (α) Γηπιφηππε απφδεημε ή γξακκάηην είζπξαμεο πνπ εθδίδεηαη απφ ην δσξενδφρν 
 (β) Βεβαίσζε απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε απνδνρή ηεο δσξεάο θαη ε θαηαρψξεζε απηψλ 
ησλ πνζψλ ζηα επίζεκα βηβιία ηνπ δσξενδφρνπ. 
ε πεξίπησζε πνπ απηφ έρεη δνζεί ζην δσξενδφρν γηα ηελ είζπξαμε ηνπ πνζνχ πνπ δσξίζεθε, 
ππνβάιιεηαη αληίγξαθν ηνπ γξακκαηίνπ, θπξσκέλν απφ ην θνξέα έθδνζήο ηνπ. 
          Γ)  Πξνθεηκέλνπ γηα δσξεά ρξεκαηηθώλ πνζώλ ζε θνηλσθειή ηδξύκαηα, ζε ζσκαηεία 
κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο θαη ρνξεγνύλ 
ππνηξνθίεο, ζε εκεδαπά Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ν.Π.Η.Γ. πνπ λόκηκα έρνπλ ζπζηαζεί ή ζπληζηώληαη 
θαη επηδηώθνπλ θνηλσθειείο ζθνπνύο, ζε εξεπλεηηθνύο θαη ηερλνινγηθνύο θνξείο πνπ 
δηέπνληαη από ην λ.1514/1985 (ΦΔΚ 13 Α’) θαη ηέινο ζηα εξεπλεηηθά θέληξα πνπ απνηεινύλ 
εκεδαπά λνκηθά πξόζσπα ηδησηηθνύ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα:  

(α) Γηπιφηππε απφδεημε ή γξακκάηην είζπξαμεο ηνπ πνζνχ ηεο δσξεάο ή ρνξεγίαο, ε νπνία 
εθδίδεηαη απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ δσξενδφρνπ. 

(β) Βεβαίσζε απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε απνδνρή ηεο δσξεάο θαη ε θαηαρψξεζε ηνπ 
πνζνχ απηήο ζηα επίζεκα βηβιία ηνπ δσξενδφρνπ. 
Σα πνζά ησλ δσξεψλ θαη ρνξεγηψλ ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθφζνλ έρνπλ θαηαηεζεί ζε εηδηθφ 
ινγαξηαζκφ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, πνπ πξέπεη λα αλνηρζεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζε πηζησηηθφ 
ίδξπκα πνπ λφκηκα ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα ή ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ησλ πην πάλσ θνξέσλ θαη 
νξγαληζκψλ. Σν γξακκάηην είζπξαμεο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο πνπ εθδίδεηαη πξέπεη λα αλαθέξεη 
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ηα ζηνηρεία ηνπ δσξεηή ή ρνξεγνχ θαη δσξενδφρν, ην πνζφ ηεο δσξεάο ή ρνξεγίαο αξηζκεηηθψλ 
θαη νινγξάθσο, ηελ εκεξνκελία θαηάζεζήο ηνπ θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ δσξεηή ή ρνξεγνχ, θαηά 
πεξίπησζε. 
Πνζνζηό 10% απηώλ ησλ δαπαλώλ κεηώλεη ην θόξν. Ζ κείσζε απηή γίλεηαη εθφζνλ ηα πνζά 
ησλ δσξεψλ θαη ρνξεγηψλ ππεξβαίλνπλ ζπλνιηθά ηα 100 επξψ. 
ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ 
Γηα ηελ απφδεημε ηεο θαηαβνιήο ηεο δηαηξνθήο απφ ηνλ έλα ζχδπγν ζηνλ άιιν ππνβάιινληαη: α) 
επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο δηθαζηηθήο απφθαζεο ή ηεο ζρεηηθήο ζπκβνιαηνγξαθηθήο 
πξάμεο θαη β) ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 ηνπ ζπδχγνπ πνπ ηελ εηζέπξαμε, ζηελ νπνία ζα 
αλαγξάθεηαη ν ΑΦΜ ηνπ, ην εηήζην πνζφ πνπ εηζέπξαμε θαη ηα ζηνηρεία απηνχ πνπ ηελ θαηέβαιε. 
Πνζνζηό 10% ηνπ πνζνύ ηεο δηαηξνθήο εθπίπηεη από ην θόξν, ην πνζφ δε απηήο ηεο 
κείσζεο δε κπνξεί λα ππεξβεί ηα 1.500 επξψ. 
ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΑΠΟΒΔΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΥΡΔΟΤ 
Γηα λα αλαγλσξηζηεί ην πνζφ απηήο ηεο δαπάλεο, απαηηείηαη ην απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο ηνπ πνζνχ 
ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδαο ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε ηξάπεδα ζην νπνίν πξέπεη λα αλαθέξεηαη ξεηά 
φηη ε θαηάζεζε έγηλε γηα ην «Λνγαξηαζκφ Αιιειεγγχεο γηα ηελ απφζβεζε ηνπ Γεκφζηνπ  Υξένπο».  
Πνζνζηό 20% ηεο δαπάλεο απηήο αθαηξείηαη από ην θόξν. 
 

6. Πνηα δηθαηνινγεηηθά απαηηνύληαη γηα ην απμεκέλν αθνξνιόγεην ιόγσ αλαπεξίαο; 
Γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο κείσζεο ηνπ πνζνχ ηνπ θφξνπ θαηά δηαθφζηα (200) επξψ γηα 
θνξνινγνχκελν κε αλαπεξία θαη γηα θαζέλα απφ ηα πξφζσπα πνπ ζπλνηθνχλ κε απηφλ ε ηνλ 
βαξχλνπλ, απαηηνχληαη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

α) Πξνθεηκέλνπ γηα αλαπήξνπο κε αλαπεξία 67% θαη άλσ, γλσκάηεπζε ησλ νηθείσλ 
πγεηνλνκηθψλ επηηξνπψλ ηνπ Κέληξνπ Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΚΔΠΑ) ή ηεο Αλσηάηεο ηνπ 
ηξαηνχ Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΤΔ) απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ην πνζνζηφ αλαπεξίαο 
67% θαη πάλσ θαη ε ρξνληθή ηεο δηάξθεηα. Γελ ιακβάλεηαη ππφςε επαγγεικαηηθή ή αζθαιηζηηθή 
αλαπεξία. εκεηψλεηαη φηη νη ήδε εθδνζείζεο γλσκαηεχζεηο (πξηλ ηελ 01.09.2011) απφ ηηο 
Πξσηνβάζκηεο Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο ησλ Ννκαξρηψλ, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 
αλαγλψξηζε ηεο ππφςε θνξνινγηθήο ειάθξπλζεο επ' αφξηζηνλ, αλ πξφθεηηαη γηα επ' αφξηζηνλ 
θξίζε, ή αιιηψο κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ ιήγεη ε ηζρχο ηνπο, εθ' φζνλ είραλ εθδνζεί ζχκθσλα κε 
ηα πξνβιεπφκελα ζην ζρεηηθφ θνξνινγηθφ πιαίζην θαηά ην ρξφλν έθδνζήο ηνπο. ε πεξίπησζε 
πνπ έρνπλ εθδνζεί ειιηπείο γλσκαηεχζεηο, ή γλσκαηεχζεηο απφ αλαξκφδηεο, βάζεη ηνπ ηζρχνληνο 
λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο, δελ είλαη δπλαηφ λα γίλνπλ δεθηέο γηα ηελ 
αλαγλψξηζε θνξνινγηθψλ ειαθξχλζεσλ.  

β) Πξνθεηκέλνπ γηα αλάπεξνπο αμησκαηηθνχο ή νπιίηεο ή ζχκαηα πνιέκνπ, θαζψο θαη 
αλαπήξνπο ή ζχκαηα εζληθήο αληίζηαζεο ή εκθχιηνπ πνιέκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 
λφκσλ 1543/1985 (Φ.Δ.Κ. 73 Α’) θαη 1863/1985 (Φ.Δ.Κ. 204  Α’), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην 
λφκν 1976/1991 (ΦΔΚ 184 Α), ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο ηνπ Γεληθνχ 
Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο. 
Δηδηθά γηα ηνπο αλαπήξνπο αμησκαηηθνχο θαη νπιίηεο, θαζψο θαη ηα ζχκαηα πνιέκνπ αξθνχλ ηα 
ελεκεξσηηθά ζεκεηψκαηα πιεξσκήο ηεο ζχληαμήο ηνπο, ζηα νπνία αλαγξάθεηαη ν δεθαςήθηνο 
ΑΡΗΘΜΟ ΜΖΣΡΩΟΤ ηεο ζχληαμήο ηνπο, ν νπνίνο πξέπεη λα αξρίδεη απφ 3 ή 4. Δπίζεο, εηδηθά γηα 
ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1579/1950 (Φ.Δ.Κ. 286 Α’) θαη λ.δ. 330/1947 
(Φ.Δ.Κ. 84 Α’), απαηηείηαη ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. 
Σέινο, εηδηθά γηα αμησκαηηθνχο νη νπνίνη έρνπλ ηεζεί ζε θαηάζηαζε πνιεκηθήο δηαζεζηκφηεηαο ή γηα 
αμησκαηηθνχο πνπ εμαηηίαο πνιεκηθνχ ηξαχκαηνο ή λνζήκαηνο πνπ επήιζαλ ιφγσ θαθνπρηψλ ζε 
πνιεκηθή πεξίνδν, βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε ππεξεζίαο γξαθείνπ, βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο 
θξαηηθήο ππεξεζίαο πνπ ηνπο ρνξεγεί ηηο απνδνρέο ηνπο. 
 

7. Σα γεσξγηθά εηζνδήκαηα ζπκπιεξώλνληαη θαη ζην Δ3; 
Σα θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε θαη ηα νπνία δελ ηεξνχλ ή ηεξνχλ βηβιία 
Β’ Καηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. δελ ζπλππνβάιινπλ ην έληππν Δ3. Αληίζεηα, ην Δ3 ζα ζπλππνβιεζεί  κε 
ην έληππν Δ5 απφ ηνπο ππνρξένπο ζε ηήξεζε βηβιίσλ Β’ θαηεγνξίαο ηνπ ΚΒ πνπ δειψλνπλ 
εηζνδήκαηα απφ γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε. 
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8. Οη αγξνηηθέο επηδνηήζεηο θαιύπηνπλ ηεθκήξην; 
Οη αγξνηηθέο εληζρχζεηο , επηδνηήζεηο, απνδεκηψζεηο θιπ επη ηεο παξαγσγήο αλαγξάθνληαη ζηνπο 
θσδηθνχο 995-996 θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηεθκεξίσλ. Σν ηειεπηαίν 
ηζρχεη θαη γηα ηηο ζπλδεδεκέλεο κε ηελ παξαγσγή επηδφηεζεο (Κσδηθνί: 477-478). 
 

9. Πώο απνδεηθλύεηαη όηη έλα αθίλεην παξέκεηλε θελό; 
Πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη θσηναληίγξαθα ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο Γ.Δ.Ζ. ή νπνηνδήπνηε άιιν 
ζηνηρείν, φπσο ινγαξηαζκνί χδξεπζεο, θνηλνρξήζησλ θ.ι.π. απφ ηα νπνία λα απνδεηθλχεηαη φηη ην 
αθίλεην ήηαλ θελφ ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. 
 

10. Πώο θνξνινγνύληαη εηζνδήκαηα πνπ απνθηήζεθαλ ζηελ αιινδαπή; 
Πξψηα εμεηάδνπκε ηη πξνβιέπεη ε ζχκβαζε απνθπγήο ηεο δηπιήο θνξνινγίαο ηνπ εηζνδήκαηνο 
πνπ ηπρφλ ηζρχεη, κεηαμχ  ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξάηνπο κε ηελ Διιάδα. Αλ δελ πξνβιέπεηαη θάηη 
δηαθνξεηηθφ ή δελ ππάξρεη ζχκβαζε, ηφηε ην εηζφδεκα πνπ απνθηήζεθε ζηελ αιινδαπή 
πξνζηίζεηαη ζηα ππφινηπα εηζνδήκαηα θαη θνξνινγείηαη. 
εκεηψλεηαη φηη απφ ην νηθνλ. έηνο 1993 (ρξήζε 1/1-31/12/1992) νη ζπληάμεηο ηνπ εμσηεξηθνχ 
ππάγνληαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο ζηελ Διιάδα. Ο θφξνο πνπ απνδεδεηγκέλα θαηαβιήζεθε ζε 
θξάηνο κε ην νπνίν ε Διιάδα έρεη ζέζεη ζε ηζρχ .Α.Γ.Φ, γηα ην εηζφδεκα πνπ πξνέθπςε ζ’ απηφ, 
εθπίπηεη απφ ην θφξν πνπ αλαινγεί ζην ζπλνιηθφ ηνπ εηζφδεκα, κέρξη φκσο ηνπ πνζνχ ηνπ θφξνπ 
πνπ αλαινγεί γηα ην εηζφδεκα ηεο αιινδαπήο ζηελ Διιάδα, κε ηελ επηθχιαμε ησλ φζσλ 
πξνβιέπνληαη απφ ηε δηκεξή ζχκβαζε, αλ ππάξρεη. 
 

11. Γύλαληαη λα εθρσξεζνύλ ηα αλείζπξαθηα κηζζώκαηα πνπ απνθηήζεθαλ ην έηνο 
2013; 
Ζ εθρψξεζε γίλεηαη απφ 1/1/2014  - 31/12/2014. Δάλ ε δήισζε εθρψξεζεο γίλεη πξηλ ηελ 
ππνβνιή ηεο δήισζεο δελ δειψλνληαη ηα εθρσξεζέληα κηζζψκαηα ηνπ έηνπο 2013. ε 
δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ αξρηθή δήισζε θαη κεηά ηελ δήισζε 
εθρψξεζεο ζα γίλεη λέα εθθαζάξηζε. 
 

12. Πνην πνζό θεθαιαίνπ πξνεγνύκελσλ εηώλ πνπ θνξνινγήζεθε ή λόκηκα έρεη  
απαιιαρζεί από ηε θνξνινγία, αλαγλσξίδεηαη γηα ηελ θάιπςε ηεο εηήζηαο αληηθεηκεληθήο 
δαπάλεο; 
 Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θεθαιαίνπ ηνπ θνξνινγνχκελνπ αλά έηνο ιακβάλνληαη ππφςε, ηα 
πξαγκαηηθά εηζνδήκαηα πνπ έρνπλ θνξνινγεζεί ή λφκηκα απαιιαγεί απφ ην θφξν, ηα νπνία 
πξνθχπηνπλ απφ ζπκςεθηζκφ ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ζηνηρείσλ απηψλ,  ηα ρξεκαηηθά πνζά 
πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 19 ηνπ ΚΦΔ θαη νπνηνδήπνηε άιιν πνζφ ην νπνίν απνδεδεηγκέλα έρεη 
εηζπξαρζεί, θαη ζηε ζπλέρεηα εθπίπηνπλ νη δαπάλεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηα άξζξα 16 θαη 17, 
αλεμάξηεηα αλ απαιιάζζνληαη ηεο εθαξκνγήο ησλ άξζξσλ απηψλ (κε εμαίξεζε ηηο ρξήζεηο 2008 
θαη 2009 γηα ηηο νπνίεο νη δαπάλεο ησλ άξζξσλ 16 θαη 17 ζα αθαηξνχληαη θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ 
ηνπ θεθαιαίνπ ησλ εηψλ απηψλ, κφλν εθφζνλ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ ηεθκεξίνπ). 
Αλ  δελ ππάξρνπλ δαπάλεο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 2238/1994 ή αλ είλαη θάησ απφ  3000 επξψ 
πξνθεηκέλνπ γηα άγακν θαη 5000 επξψ πξνθεηκέλνπ γηα ζπδχγνπο, ην πνζφ πνπ πξέπεη λα  
εθπέζεη πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ 
θνξνινγνπκέλσλ θαη ηηο απνδεδεηγκέλεο δαπάλεο δηαβίσζήο ηνπο θαη ζε θακκηά πεξίπησζε δελ 
κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν ησλ 3.000 θαη 5.000 επξψ αληίζηνηρα.  
Γηα ηελ θάιπςε ηεο εηήζηαο ηεθκαξηήο δαπάλεο ν θνξνινγνχκελνο κπνξεί λα επηθαιεζηεί 
θεθάιαην πξνεγνπκέλσλ εηψλ πξνο αλάισζε, γηα φζα ρξφληα ν ίδηνο έρεη ζηνηρεία  πνπ ην 
απνδεηθλχνπλ θαη εθφζνλ βέβαηα απηά γίλνληαη δεθηά απφ ηνλ  πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Y.  
Δμάιινπ γηα ηελ θάιπςε ηεο εηήζηαο ηεθκαξηήο δαπάλεο ν θνξνινγνχκελνο, θέξνληαο ην βάξνο 
ηεο απφδεημεο, κπνξεί λα επηθαιεζηεί, πξαγκαηηθά εηζνδήκαηα πνπ απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν ή 
θνξνινγνχληαη κε εηδηθφ ηξφπν, ρξεκαηηθά πνζά πνπ δε ζεσξνχληαη εηζφδεκα, πνζά πνπ 
πξνέξρνληαη απφ ηε δηάζεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, εηζαγσγή ζπλαιιάγκαηνο εθφζνλ 
δηθαηνινγείηαη ε απφθηεζή ηνπ ζηελ αιινδαπή, δάλεηα, δσξεέο ή γνληθέο παξνρέο ρξεκαηηθψλ 
πνζψλ. 
Σα δάλεηα πνπ ιακβάλνληαη γηα αγνξά, αλέγεξζε ή επηζθεπή θαηνηθίαο δε ιακβάλνληαη ππφςε γηα 
ηελ θάιπςε ηεο εηήζηαο ηεθκαξηήο δαπάλεο, ελψ ηα θαηαλαισηηθά δάλεηα κπνξνχλ λα ιεθζνχλ 
ππφςε.  
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13. ε πνηόλ θσδηθό ζα θαηαρσξεζεί ε ζύληαμε πνιύηεθλεο κεηέξαο; 

ηα πνζά πνπ απαιιάζζνληαη  απφ ην θφξν.  Γηα ην νηθνλ. έηνο 2014 ζηνπο θσδ. 659-660. 
 

14. Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο θαξκάθσλ αλαγλσξίδνληαη σο λνζνθνκεηαθά έμνδα; 
Ναη, ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα έμνδα ηαηξηθήο πεξίζαιςεο. 
 

15. Πώο πξέπεη λα δεισζνύλ  νη αλαδξνκηθέο απνδνρέο, νη νπνίεο εηζπξάρζεθαλ κέζα 
ζην δηαρεηξηζηηθό έηνο 2013 θαη δελ ππάγνληαη  ζηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο δ’ ηεο 
παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ.2238/1994; 
Με ζπκπιεξσκαηηθέο δειψζεηο  ζην έηνο πνπ αλάγνληαη. 
 

16. ε πεξίπησζε δηάζηαζεο  ησλ ζπδύγσλ  θαη ππνβνιήο ρσξηζηώλ δειώζεσλ, ρσξίο 
ηελ πξνζθόκηζε  αληηγξάθνπ αγσγήο  γηα δηαδύγην ή δηαηξνθήο ή πξαθηηθό θαηαλνκήο ηεο 
θνηλήο πεξηνπζίαο γηα ζπλαηλεηηθό δηαδύγην, πνηα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα 
ζπλππνβάιινπλ κε ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο; 
Γελ νξίδνληαη άιια ζπγθεθξηκέλα δηθαηνινγεηηθά. Δίλαη ζέκα πξαγκαηηθφ. 
 

17. Πνηεο νη ηηκέο δώλεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο εηήζηαο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο 
ηδηνθαηνηθνύκελεο ή κηζζνύκελεο ή δσξεάλ παξαρσξνύκελεο θαηνηθίαο;   
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εηήζηαο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο ιακβάλεηαη ππφςε ε ηηκή δψλεο πνπ 
ηζρχεη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηεο θνξνινγνχκελεο πεξηφδνπ. 
 

18. Ηζρύνπλ νη δσξεέο ρξεκαηηθώλ πνζώλ γηα ηελ θάιπςε ζπλνιηθήο εηήζηαο δαπάλεο; 
Μφλν νη δσξεέο ρξεκαηηθψλ πνζψλ γηα ηηο νπνίεο ε νηθεία θνξνινγηθή δήισζε έρεη ππνβιεζεί 
κέρξη ηε ιήμε ηνπ έηνπο ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζρεηηθή δαπάλε. 
 

19. Πνηα είλαη ε αξκόδηα Γ.Ο.Τ. γηα ηελ θαηάζεζε ηδησηηθώλ ζπκθσλεηηθώλ κηζζώζεσο 
αθηλήησλ; 
Γηα κηζζψζεηο πνπ ζπλάπηνληαη ή ηξνπνπνηνχληαη απφ 1-1-2014 δελ θαηαηίζεληαη ηδησηηθά 
ζπκθσλεηηθά κίζζσζεο αθηλήησλ ζηηο ΓΟΤ γηα ζεψξεζε αιιά ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ηα 
πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία κίζζσζεο αθηλήησλ. 
 

20. Πώο ππνινγίδεηαη ε πξνθαηαβνιή θόξνπ επόκελνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο ζε  
θνξνινγνπκέλνπο κε εηζνδήκαηα από κηζζσηέο ππεξεζίεο θαη εηζνδήκαηα από ινηπέο 
πεγέο; 
Ωο πξνθαηαβνιή ππνινγίδεηαη ην πελήληα πέληε ηνηο εθαηφ (55%) ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί ζην 
ζπλνιηθφ (πξαγκαηηθφ ή ηεθκαξηφ) εηζφδεκα ην θξηλφκελν έηνο. Αλ ππάξρνπλ εηζνδήκαηα γηα ηα 
νπνία ν θφξνο παξαθξαηήζεθε ζηελ πεγή, ν θφξνο απηφο ζα εθπέζεη απφ ην θφξν πνπ πξέπεη λα 
βεβαησζεί σο πξνθαηαβνιή. 
Γειαδή, πξνθαηαβνιή = (θχξηνο θφξνο + ζπκπιεξσκαηηθφο) Υ 55% κείνλ παξαθξαηνχκελνο 
θφξνο ή πξνθαηαβιεηένο θφξνο ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ. 
 

21. Πώο ππνβάιιεηαη ε θνξνινγηθή δήισζε ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ελόο από ηνπο δύν 
ζπδύγνπο; 
Τπνβάιινληαη ρσξηζηέο δειψζεηο. Γειαδή, κία ζην φλνκα ηνπ απνβηψζαληνο, ε νπνία 
ππνβάιιεηαη απφ ηνπο θιεξνλφκνπο απηνχ θαη κία ζην φλνκα ηνπ άιινπ ζπδχγνπ. 
 

22. Πνηα ε θνξνινγηθή θιίκαθα πνπ ζα θνξνινγεζνύλ ηα εηζνδήκαηα ηνπ νηθνλ. έηνπο 
2014 (ρξήζε 1.1-31.12.2013); 
Θεζπίδεηαη λέα θιίκαθα γηα κηζζσηνχο θαη ζπληαμηνχρνπο απνηεινχκελε απφ ηξία (3) θιηκάθηα 
(αληί ησλ 8 πνπ ίζρπαλ) κε αλψηεξν ζπληειεζηή 42% ν νπνίνο εθαξκφδεηαη γηα εηζνδήκαηα πάλσ 
απφ 42.000 επξψ (αληί ηνπ 45% πνπ εθαξκνδφηαλ γηα εηζνδήκαηα πάλσ απφ 100.000 επξψ), ε 
νπνία έρεη σο εμήο: 
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ΚΛΗΜΑΚΑ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΦΟΡΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΦΤΗΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ ΟΗΚΟΝ. ΔΣΟΤ 2014 

Κιηκάθην 

Δηζνδήκαηνο 

(επξώ) 

Φνξνινγηθόο 

πληειεζηήο 

% 

Φόξνο 

Κιηκαθίνπ 

(επξώ) 

ύλνιν 

Δηζνδήκαηνο 

(επξώ) 

ύλνιν 

Φόξνπ 

(επξώ) 

25.000 22 5.500 25.000 5.500 

17.000 32 5.440 42.000 10.490 

Τπεξβάιινλ 42    

 
Με ηελ αλσηέξσ θιίκαθα ησλ κηζζσηψλ - ζπληαμηνχρσλ θνξνινγνχληαη ηα παξαθάησ εηζνδήκαηα: 
- Δηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο εκεδαπήο θαη αιινδαπήο πξνέιεπζεο (Πίλαθαο 4Α θαη απφ 
πίλαθα Ε θσδηθνί 389-390, 391-392) 
- Οη θνξνινγνχκελνη πνπ εκπίπηνπλ ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 45 θαη ζπκπιεξψλνπλ ηνπο 
θσδηθνχο 307-308. 
- Ζ πξνζηηζέκελε δηαθνξά αληηθεηκεληθψλ δαπαλψλ, φηαλ δελ δειψλεηαη εηζφδεκα απφ θακία 
θαηεγνξία. 
- Δηδηθά γηα ηε ρξήζε 2013 (νηθνλ. έηνο 2014) ην θαζαξφ εηζφδεκα απφ γεσξγηθέο επηρεηξήζεηο. Σα 
δεισζέληα εηζνδήκαηα απφ αηνκηθή γεσξγηθή επηρείξεζε θνξνινγνχληαη κε ηελ θιίκαθα 
κηζζσηψλ-ζπληαμηνχρσλ, αιιά απηνηειψο, δειαδή ην εηζφδεκα απηφ δελ ζπλαζξνίδεηαη, κε ην 
ηπρφλ εηζφδεκα απφ κηζζνχο θαη ζπληάμεηο γηα λα ππνινγηζζεί ν ζπλνιηθφο θφξνο. Γηα ην εηζφδεκα 
φκσο απηφ ππάξρεη ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο απνδείμεσλ πξνθεηκέλνπ λα ηχρνπλ ηεο 
πξνβιεπφκελεο κείσζεο ηνπ θφξνπ. Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ θνξνινγνχκελνο έρεη 
εηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο θαη απφ γεσξγηθέο επηρεηξήζεηο ζα ππνινγίδεηαη ν ζπλνιηθφο 
θφξνο πνπ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ θφξσλ ησλ δχν επηκέξνπο εηζνδεκάησλ (κηζζσηέο 
θαη γεσξγηθά), θαη κεηά ζα εθαξκφδεηαη ε πξνβιεπφκελε κείσζε ηνπ θφξνπ βάζεη ησλ 
πεξηπηψζεσλ α' θαη β' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.2238/1994 κε ηελ πξνζθφκηζε 
απνδείμεσλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην γεσξγηθφ εηζφδεκα εκεδαπήο θαη αιινδαπήο πξνέιεπζεο 
(πίλαθαο 4Β θαη απφ πίλαθα Ε θσδ. 463-464) θνξνινγείηαη απηνηειψο, κε ηελ θιίκαθα ησλ 
κηζζσηψλ. Ζ δηακφξθσζε ηνπ θαζαξνχ γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο ηνπ πίλαθα 4Β, γίλεηαη κε ηνλ ίδην 
ηξφπν πνπ γηλφηαλ κέρξη ην νηθ. έηνο 2013, δειαδή ζχκθσλα κε ην άξζξν 42 ηνπ λ.2238/1994. Σν 
άξζξν 42 θαηαξγείηαη γηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη απφ 01/01/2014 θαη κεηά. 
Θεζπίδεηαη λέα θιίκαθα γηα εηζνδήκαηα απφ αηνκηθή εκπνξηθή επηρείξεζε θαη απφ άζθεζε 
ειεπζέξηνπ επαγγέικαηνο. ηελ θιίκαθα απηή δελ πεξηιακβάλνληαη εηζνδήκαηα απφ αηνκηθή 
γεσξγηθή επηρείξεζε: 

Κιηκάθην 

Δηζνδήκαηνο 

(επξώ) 

Φνξνινγηθόο 

πληειεζηήο 

% 

Φόξνο 

Κιηκαθίνπ 

(επξώ) 

ύλνιν 

Δηζνδήκαηνο 

(επξώ) 

ύλνιν 

Φόξνπ 

(επξώ) 

50.000 26 13.000 50.000 13.000 

Τπεξβάιινλ 33    

Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηηο λέεο αηνκηθέο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ή λένπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο 
κε πξψηε δήισζε έλαξμεο επηηεδεχκαηνο απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013 θαη γηα ηα ηξία (3) πξψηα έηε 
άζθεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ηνπ πξψηνπ θιηκαθίνπ ηεο 
παξαπάλσ θιίκαθαο κεηψλεηαη θαηά πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) θαη εθφζνλ ην εηζφδεκα ηεο 
δξαζηεξηφηεηαο απηήο (απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ή ειεπζέξην επάγγεικα) δελ ππεξβαίλεη ηηο 
δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξψ. (Ζ πεξίπησζε απηή ζα ζπλερίζεη λα ηζρχεη βάζε ηεο παξαγξ. 2 
άξζξνπ 29 λ. 4172/2013). 
Σα εηζνδήκαηα Α' θαηεγνξίαο απφ κηζζψζεηο αθηλήησλ θαζψο θαη ηεο Γ θαηεγνξίαο απφ θηλεηέο 
αμίεο, πνπ κε ηελ παξαθξάηεζε δελ εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε, θνξνινγνχληαη κε ηελ 
παξαθάησ θιίκαθα: 
 
 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/29/paragraph/2
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/29/paragraph/2
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
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Κιηκάθην 

Δηζνδήκαηνο 

(επξώ) 

Φνξνινγηθόο 

πληειεζηήο 

% 

Φόξνο 

Κιηκαθίνπ 

(επξώ) 

ύλνιν 

Δηζνδήκαηνο 

(επξώ) 

ύλνιν 

Φόξνπ 

(επξώ) 

12.000 10 12.000 12.000 12.000 

Τπεξβάιινλ 33    

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα εηζνδήκαηα απφ κηζζψζεηο αθηλήησλ θαη απφ θηλεηέο αμίεο δελ θνξνινγνχληαη 
απηνηειψο κε ηελ αλσηέξσ θιίκαθα αιιά αζξνίδνληαη γηα λα ππνινγηζζεί ν ζπλνιηθφο θφξνο. 
 

23. ε πνην εηζόδεκα επηβάιιεηαη ζπκπιεξσηηθόο θόξνο; 
ην αθαζάξηζην πνζφ ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηα, εθηφο απφ ην απαιιαζζφκελν εηζφδεκα απφ 
ηδηνθαηνίθεζε, κε ζπληειεζηή 1,5%. Δηδηθψο, ν ζπληειεζηήο απμάλεηαη ζε 3%, εθφζνλ ε επηθάλεηα 
θαηνηθίαο ππεξβαίλεη ηα 300 η.κ. ηεο θαηνηθίαο ή πξφθεηηαη γηα επαγγεικαηηθή ή εκπνξηθή κίζζσζε. 
 

24. Πνηεο δαπάλεο ζπλδένληαη ην πνζό κείσζεο θόξνπ πνπ πξνθύπηεη κε βάζε ηελ 
θιίκαθα κηζζσηώλ θαη ζπληαμηνύρσλ; 

 Γηα λα δηαηεξεζεί αθέξαην ην πνζφ κείσζεο θφξνπ πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηελ θιίκαθα κηζζσηψλ 
θαη ζπληαμηνχρσλ θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ν θνξνινγνχκελνο 
απαηηείηαη λα πξνζθνκίζεη απνδείμεηο (πνπ λα έρνπλ εθδνζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 
Καλφλσλ Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ ή ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) χςνπο 25% ηνπ 
δεινχκελνπ θαη θνξνινγνχκελνπ αηνκηθνχ εηζνδήκαηνο. πγθεθξηκέλα ιακβάλνληαη ππφςε 
απνδείμεηο γηα ηηο εμήο δαπάλεο:  
- απφ ηελ Οκάδα 1 φια ηα είδε δηαηξνθήο 
- απφ ηελ Οκάδα 2 φια ηα νηλνπλεπκαηψδε πνηά θαη πξντφληα θαπλνχ 
- απφ ηελ Οκάδα 3 φια ηα είδε ελδχζεσο θαη ππφδεζεο 
- απφ ηελ Οκάδα 4 κφλν νη ππεξεζίεο θαη είδε επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο θαηνηθίαο.  
Γελ ιακβάλνληαη ππφςε νη δαπάλεο γηα ελνίθην θχξηαο ή δεπηεξεχνπζαο θαηνηθίαο, ηα θνηλφρξεζηα, 
νη δαπάλεο γηα χδξεπζε, απνρέηεπζε, ζέξκαλζε, ειεθηξηζκφ, νη ηφθνη δαλείνπ, νη δεκνηηθνί θφξνη. 
- απφ ηελ Οκάδα 5 φια ηα δηαξθή αγαζά νηθηαθήο ρξήζεο (έπηπια, ζθεχε, ειεθηξηθέο ή κε νηθηαθέο 
ζπζθεπέο, εξγαιεία θιπ), ηα νηθηαθά πξντφληα θαζαξηζκνχ, νη νηθηαθέο ππεξεζίεο. 
- απφ ηελ Οκάδα 7 κφλν νη κεηαθνξέο πξαγκάησλ (ππεξεζίεο κεηαθφκηζεο νηθηαθψλ εηδψλ), ε 
ζπληήξεζε θαη ε επηζθεπή απηνθηλήηνπ/ κνηνζπθιέηαο, ηα αληαιιαθηηθά, ηα θαχζηκα θαη ηα 
ιηπαληηθά, ε κίζζσζε ηαμί. Γελ ιακβάλνληαη ππφςε νη αγνξέο κεηαθνξηθψλ κέζσλ (απηνθίλεηα, 
κνηνζπθιέηεο θιπ), ηα εηζηηήξηα ζε θάζε είδνπο κεηαθνξηθφ κέζν θαη ηα δηφδηα. 
- απφ ηελ Οκάδα 9 φια ηα αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ αλαςπρή θαη ηνλ 
πνιηηηζκφ (ζπζθεπέο εηθφλαο θαη ήρνπ, κνπζηθά φξγαλα γηα νηθηαθή ρξήζε, εμνπιηζκφο γηα 
αζιεηηζκφ θαη αλαςπρή, ππεξεζίεο αζιεηηζκνχ θαη αλαςπρήο, ζέαηξα, θηλεκαηνγξάθνη, κνπζεία, 
θαηνηθίδηα, άλζε, ηπρεξά παηρλίδηα, εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, γξαθηθή χιε, νκαδηθά ηαμίδηα θ.ιπ.) Γελ 
ιακβάλνληαη ππφςε νη εηζθνξέο ζηε ΓΣ θαη ζε ζπλδξνκεηηθά θαλάιηα. 
- απφ ηελ Οκάδα 10 κφλν ηα δίδαθηξα θξνληηζηεξίσλ θαη μέλσλ γισζζψλ. Γελ ιακβάλνληαη 
ππφςε νη δαπάλεο γηα δίδαθηξα πξνζρνιηθήο, πξσηνβάζκηαο, δεπηεξνβάζκηαο, 
κεηαδεπηεξνβάζκηαο κε ηξηηνβάζκηνπ επηπέδνπ, ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη νη δαπάλεο 
γηα σδεία, γπκλαζηήξηα, ζρνιέο ρνξνχ θιπ. πνπ ζπληζηνχλ νξγαλσκέλνπο ζπλερείο θαη 
ζηαδηαθνχο θχθινπο καζεκάησλ θαηάξηηζεο. 
- απφ ηελ Οκάδα 11 φια ηα αγαζά θαη νη ππεξεζίεο απφ θαηαζηήκαηα ηξνθνδνζίαο (εζηηαηφξηα, 
θαθελεία, κπαξ, θαληίλεο θιπ) θαη φιεο νη ππεξεζίεο απφ μελνδνρεία, παλζηφλ, ελνηθηαδφκελα 
δσκάηηα. 
- απφ ηελ Οκάδα 12 φια ηα αγαζά θαη νη ππεξεζίεο αηνκηθνχ εππξεπηζκνχ (θνκκσηήξηα, 
ηλζηηηνχηα αηζζεηηθήο θιπ.), ηα πξνζσπηθά είδε (θνζκήκαηα, βξεθηθά είδε, είδε θαπληζηνχ θ.ιπ.), 
νη ππεξεζίεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο (γεξνθνκεία, ηδξχκαηα γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, θέληξα 
απνθαηάζηαζεο, θξνληίδα ζην ζπίηη γηα άηνκα ηξίηεο ειηθίαο θαη άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, 
ππεξεζίεο νηθνγελεηαθψλ ζπκβνχισλ, ζρνιεία γηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο, βξεθνλεπηαθνί θαη 
παηδηθνί ζηαζκνί, βξεθνθνκεία θιπ), νη νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο (ζπλδξνκέο ζε πηζησηηθέο θάξηεο, 
ακνηβέο ρξεκαηηζηψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπκβνχισλ, ακνηβέο θνξνηερληθψλ, έμνδα 
ζπξίδσλ, έμνδα επηηαγψλ, δηνηθεηηθά ηέιε γηα ηδησηηθά ή δεκφζηα ηακεία ζπληάμεσλ θιπ), δηάθνξεο 
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ππεξεζίεο (ακνηβέο δηθεγφξσλ, ζπκβνιαηνγξάθσλ, πξφζηηκα, πνηλέο θαη δηθαζηηθά έμνδα, άδεηεο 
θπλεγίνπ θαη νπινθνξίαο, ςαξέκαηνο θαη ππνβξχρηνπ ςαξέκαηνο θαη ινηπέο άδεηεο, άδεηεο 
πινήγεζεο ζθαθψλ, έμνδα ζξεζθεπηηθψλ ηεξνηειεζηηψλ - πεξηιακβάλνληαη κφλν έμνδα γηα ηεξέα 
θαη εθθιεζία - αγγειίεο, δηαθεκίζεηο ζε εθεκεξίδεο, ραξηφζεκα θαη ηέιε πηζηνπνηεηηθψλ γέλλεζεο, 
γάκνπ, ζαλάηνπ, έμνδα δηαβαηεξίσλ, εμαγνξά ζηξαηησηηθήο ζεηείαο, εηζθνξέο θαη ζπλδξνκέο ζε 
εθθιεζίεο θαη θηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα, ζπλδξνκέο ζε επαγγεικαηηθά ζσκαηεία, ελψζεηο, ζε 
ηνπηθνχο ζπιιφγνπο, ζε πνιηηηζηηθνχο θαη αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο θιπ). Γελ ιακβάλνληαη ππφςε νη 
δαπάλεο γηα θάζε είδνπο αζθάιηζε. 
Δπίζεο, δηεπθξηλίδεηαη φηη δελ ιακβάλνληαη ππφςε νη δαπάλεο γηα απφθηεζε πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ, νη εηζθνξέο πνπ θαηαβάιινληαη ζηα ηακεία αζθάιηζεο ηνπ θνξνινγνχκελνπ, ηα έμνδα 
ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, νη δαπάλεο γηα ηαρπδξνκηθέο θαη ηειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο. 
Οη απνδείμεηο πνπ πξνζθνκίδνληαη γίλνληαη απνδεθηέο κφλν εθφζνλ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ 
εκπξφζεζκε δήισζε, ινγίδνληαη ζπλνιηθά θαη γηα ηνπο δχν ζπδχγνπο θαη επηκεξίδνληαη κεηαμχ 
ηνπο αλάινγα κε ην δεινχκελν θαη θνξνινγνχκελν ζχκθσλα κε ηελ θιίκαθα αηνκηθφ εηζφδεκα. Ο 
πξνεγνχκελνο επηκεξηζκφο εθαξκφδεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ππφρξενο θαη ε ζχδπγνο 
δειψλνπλ εηζφδεκα ην νπνίν θνξνινγείηαη κε ηελ θιίκαθα ησλ κηζζσηψλ θαη ζπληαμηνχρσλ. ηελ 
πεξίπησζε πνπ δελ πξνζθνκίδεηαη ην απαηηνχκελν πνζφ απνδείμεσλ αγνξψλ, ε ζεηηθή δηαθνξά 
κεηαμχ ηνπ απαηηνχκελνπ πνζνχ απνδείμεσλ, κε αλψηαην φξην ηηο 10.500 επξψ θαη ηνπ 
πξνζθνκηζζέληνο πνζνχ απνδείμεσλ, πνιιαπιαζηάδεηαη κε ζπληειεζηή 22% θαη ην πνζφ πνπ 
πξνθχπηεη πξνζαπμάλεη ην θφξν. 
 

25. Πνηνη θνξνινγνύκελνη ηπγράλνπλ ηελ πξνβιεπόκελε κείσζε θόξνπ ηεο παξ.2 ηνπ 
άξζξνπ 9 ρσξίο ηελ ππνρξέσζε πξνζθόκηζεο απνδείμεσλ; 
α) νη δεκφζηνη ππάιιεινη πνπ ππεξεηνχλ ζηελ αιινδαπή εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο,  
β) νη ππάιιεινη ηνπ Τπνπξγείνπ εμσηεξηθψλ θαη ησλ ινηπψλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ ππεξεζηψλ, ηνπ 
Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ, ηεο Μφληκεο Αληηπξνζσπείαο ζηηο Δπξσπατθέο Κνηλφηεηεο θαη 
ησλ ζηξαηησηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζηελ αιινδαπή, θαζψο θαη ησλ ππαιιήισλ ηνπ Δκπνξηθνχ θαη 
Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζελψλ, ησλ ππαιιήισλ ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Μηθξνκεζαίσλ 
Μεηαπνηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ησλ ππαιιήισλ ηεο Παλειιήληαο πλνκνζπνλδίαο Δλψζεσλ 
Γεσξγηθψλ πλεηαηξηζκψλ, πνπ ππεξεηνχλ ζηα νηθεία αληηπξνζσπεπηηθά γξαθεία ηνπο ζηηο 
Βξπμέιιεο, 
γ) φζνη δηακέλνπλ ζε νίθν επγεξίαο, 
δ) ζε ςπρηαηξηθά θαηαζηήκαηα 
ε)  θπιαθηζκέλνη  
 

26. Πνηεο αληηθεηκεληθέο δαπάλεο ιακβάλνληαη ππόςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο 
ζπλνιηθήο εηήζηαο δαπάλεο ηνπ θνξνινγνύκελνπ;    
 Ηδηνθαηνηθνχκελεο ή κηζζσκέλεο ή δσξεάλ παξαρσξνχκελεο θχξηεο θαη δεπηεξεχνπζεο 

θαηνηθίεο.   
 Γαπάλεο επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ Η.Υ. 
 Γαπάλε ηδησηηθψλ ζρνιείσλ 
 Γαπάλε νηθηαθψλ βνεζψλ (πέξαλ ηνπ ελφο), νδεγψλ απηνθηλήηνπ, δαζθάισλ θιπ. 
 Γαπάλεο ζθαθψλ αλαςπρήο. 
 Γαπάλεο αεξνζθαθψλ, ειηθνπηέξσλ, αλεκφπηεξσλ. 
 Γαπάλεο δεμακελψλ θνιχκβεζεο. 
 Δπίζεο, ζηηο παξαπάλσ αληηθεηκεληθέο δαπάλεο, πξνζηίζεηαη θαη έλα πνζφ σο ειάρηζηε 

αληηθεηκεληθή δαπάλε δηαβίσζεο πνπ νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ επξψ (3.000) 
πξνθεηκέλνπ γηα άγακν, δηαδεπγκέλν ή ρήξν θαη ζην πνζφ ησλ πέληε ρηιηάδσλ επξψ (5.000) 
πξνθεηκέλνπ γηα ζπδχγνπο πνπ ππνβάιινπλ θνηλή δήισζε. 

εκεηψλεηαη φηη ε ειάρηζηε εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε (3.000 επξψ γηα άγακνπο θαη 5.000 επξψ 
γηα έγγακνπο) θαηαξγείηαη γηα ηνπο θνξνινγνχκελνπο πνπ δελ έρνπλ πξαγκαηηθφ ή ηεθκαξηφ 
εηζφδεκα. 

 
27. Ση θαζεζηώο ηζρύεη γηα ηελ αγνξά ή ρξνλνκεξηζηηθή ή ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε 

αθηλήησλ ή αλέγεξζε νηθνδνκώλ ή θαηαζθεπή δεμακελήο θνιύκβεζεο; 
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ.3986/2011, αλαζηέιινληαη νη δηαηάμεηο ηεο πεξ. γ’ 
ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ ΚΦΔ κέρξη θαη ηελ 31.12.2013. Ζ λέα απηή δηάηαμε ηζρχεη γηα δαπάλεο πνπ 
πξαγκαηνπνηνχληαη απφ 17.12.2010. Καηά ζπλέπεηα, γηα δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ 



11 
 

17.12.2010 έσο 31.12.2013, γηα ηελ αγνξά ή ρξνλνκεξηζηηθή ή ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε αθηλήησλ 
ή αλέγεξζε νηθνδνκψλ ή θαηαζθεπή δεμακελήο θνιχκβεζεο, δελ απαηηείηαη δηθαηνιφγεζε ηνπ 
πνζνχ αγνξάο ή ηνπ θφζηνπο αλέγεξζεο ή θαηαζθεπήο. 
 

28.   Πνηόλ βαξύλεη ε αληηθεηκεληθή δαπάλε δηαβίσζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ 
παξαρσξείηαη δσξεάλ θύξηα θαηνηθία από γνλείο ζε ηέθλα ή ην αληίζεην; 
ηελ πεξίπησζε απηή, ε αληηθεηκεληθή δαπάλε δηαβίσζεο βαξχλεη απηφλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ 
θαηνηθία απηή. 
 

29. Πσο ππνβάιιεηαη ε δήισζε εθρώξεζεο κηζζσκάησλ, όηαλ ε δήισζε θνξνινγίαο 
εηζνδήκαηνο ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά; 
Ζ δήισζε εθρψξεζεο  κε εηζπξαρζέλησλ κηζζσκάησλ αθνινπζεί δηαθνξεηηθή δηαδηθαζία 
ππνβνιήο απφ ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη δελ κπνξεί λα ππνβιεζεί ειεθηξνληθά, 
αιιά ππνβάιιεηαη ζην Σκήκα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο κε εηδηθή ζεψξεζε ζην ζψκα ηεο νηθείαο 
δήισζεο ή κε ηελ θαηαρψξεζή ηεο ζην γεληθφ πξσηφθνιιν ηεο αξκφδηαο ΓΟΤ (ζρεη. ΠΟΛ. 
1096/Α0012/6.4.2001 δηαηαγή).    
 Ζ δήισζε εθρψξεζεο κηζζσκάησλ ζην Γεκφζην ππνβάιιεηαη απαξαίηεηα πξνζσπηθά ή απφ 
εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ, κέζα ζην ρξφλν θνξνινγίαο ησλ 
εθρσξνχκελσλ κηζζσκάησλ, πξηλ ή κεηά ηελ ππνβνιή ηεο εηήζηαο δήισζεο θνξνινγίαο 
εηζνδήκαηνο. 
Αλ πξνεγεζεί ε ππνβνιή ηεο δήισζεο εθρψξεζεο κηζζσκάησλ θαη αθνινπζήζεη ε ππνβνιή ηεο 
δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ζηε ΓΟΤ ή ηαρπδξνκηθά ή ειεθηξνληθά, ππάξρεη δπλαηφηεηα λα 
κε ζπλππνινγηζζνχλ ηα εθρσξεζέληα κηζζψκαηα ζην ζπλνιηθφ ζαο εηζφδεκα.  Αληίζεηα αλ ε 
ππνβνιή ηεο δήισζεο εθρψξεζεο κηζζσκάησλ ππνβιεζεί κεηά ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο 
θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ζα θνξνινγεζείηε  θαη γηα ηα εηζνδήκαηά ζαο απφ ηα αθίλεηα, ν δε 
θφξνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηα κηζζψκαηα ηνπ αθηλήηνπ πνπ ζα θάλεηε ηελ εθρψξεζε, ζα ζαο 
επηζηξαθεί κεηά ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο εθρψξεζεο. 
 
 

           ΗΗ. ΣΜΖΜΑ Β΄- (ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ) 
 

Καηαξράο επηζεκαίλεηαη, φηη ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ ζεκάησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ 
αξκνδηφηεηα ηνπ ηκήκαηνο, ηα πεξηζζφηεξα εξσηήκαηα απαηηνχλ επηζηακέλε πξνεγνχκελε έξεπλα 
θαη ζπλδπαζκφ ησλ εθαξκνζηέσλ δηαηάμεσλ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ζα ήηαλ δπλαηφ λα 
ζπκπεξηιεθζνχλ ζην παξφλ.  
Σα ζπλεζέζηεξα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη ζηελ ππεξεζία καο ηειεθσληθά απφ θνξνινγηθνχο 
ζπκβνχινπο ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη απφ ζπλαδέιθνπο θαη ηα νπνία κπνξνχλ λα 
ζπλνςηζηνχλ, είλαη ηα εμήο αλά θαηεγνξία:  
 
Η. ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΜΟΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ  
 
1. Μεηαθνξά δεκίαο  
- ε πεξίπησζε απνξξφθεζεο εηαηξείαο απφ άιιε εηαηξεία κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2166/1993 δελ 
κπνξεί λα κεηαθεξζεί ε δεκία νχηε ηεο απνξξνθνχκελεο εηαηξείαο νχηε ηεο απνξξνθψζαο. Δηδηθά 
γηα απνξξνθήζεηο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζπληάζζνληαη ηζνινγηζκνί 
κεηαζρεκαηηζκνχ απφ 11-4-2012 θαη κεηά (εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λ. 4072/2012), 
κεηαθέξεηαη κφλν ε δεκία παξειζνπζψλ ρξήζεσλ ηεο απνξξνθψζαο αλψλπκεο εηαηξίαο ή 
εηαηξίαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (άξζξν 322 λ. 4072/2012). 
 
- Αλ ν κεηαζρεκαηηζκφο γίλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1297/1972, κεηαθέξεηαη κφλν ε δεκία ηεο 
απνξξνθψζαο εηαηξείαο φρη ηεο απνξξνθνχκελεο.  
- ε πεξίπησζε κεηαηξνπήο είηε κε ην λ. 2166/1993 είηε κε ην λ. 1297/1972  (π.ρ. ΔΠΔ 
κεηαηξέπεηαη ζε ΑΔ) δελ κεηαθέξεηαη ε δεκία ηεο κεηαηξεπφκελεο.   
 
 
 



12 
 

2. Τπνβνιή πξνζσξηλώλ θαη νξηζηηθήο δήισζεο ΦΜΤ από κεηαζρεκαηηδόκελεο κε 
2166/1993 επηρεηξήζεηο 
- Ζ κεηαζρεκαηηδφκελε επηρείξεζε γηα ην ΦΜΤ πνπ παξαθξάηεζε κεηά ηε ζχληαμε ηνπ 
ηζνινγηζκνχ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζή ηνπ (θαηαρψξηζε ηεο έγθξηζεο ζην 
ΑΡ.ΜΑΔ) ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη πξνζσξηλέο αιιά θαη νξηζηηθή δήισζε ΦΜΤ ζην φλνκά ηεο 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 59 ηνπ ΚΦΔ ζηε ΓΟΤ ζηελ νπνία ππαγφηαλ κέρξη ην κεηαζρεκαηηζκφ. 
Αληίζηνηρα, ε πξνεξρφκελε απφ ην κεηαζρεκαηηζκφ εηαηξεία έρεη ηηο ίδηεο ππνρξεψζεηο γηα ηηο 
ακνηβέο πνπ θαηαβάιιεη ζην πξνζσπηθφ ηεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ. 
 
3. Τπνβνιή εηήζηαο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο από κεηαζρεκαηηδόκελεο κε 
2166/1993 ή 1297/1972 επηρεηξήζεηο 
- Ζ κεηαηξεπφκελε ή ζπγρσλεπφκελε εηαηξεία ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη δήισζε θνξνινγίαο 
εηζνδήκαηνο γηα ηα θέξδε πνπ πξνέθπςαλ κέρξη ην ρξφλν ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ 
κεηαζρεκαηηζκνχ ή κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηαηξνπήο, αληίζηνηρα, εληφο ηεο λφκηκεο 
πξνζεζκίαο. Ζ δήισζε ππνβάιιεηαη απφ ηελ πξνεξρφκελε απφ ην κεηαζρεκαηηζκφ εηαηξεία γηα 
ινγαξηαζκφ θαη ζην φλνκα ηεο κεηαηξαπείζαο ή ζπγρσλεπζείζαο.  
 
4. Μεηαηξνπή ΑΔ ζε πξνζσπηθή εηαηξεία κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο  
Αλψλπκε εηαηξεία κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε πξνζσπηθή κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο.  
 
5. Μεηαηξνπή ΔΠΔ ζε νκόξξπζκε ή εηεξόξξπζκε εηαηξία 
Δηαηξία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε νκφξξπζκε ή εηεξφξξπζκε εηαηξία, κε 
βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 283 ηνπ λ. 4072/2012. 
 
6. Μεηαηξνπή άιιεο εηαηξηθήο κνξθήο ζε ΗΚΔ (Ηδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξία) 
Δηαηξία άιιεο κνξθήο κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε Ηδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξία, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ λ. 4072/2012. 
 
ΗΗ. ΔΗΟΓΖΜΑ ΑΛΛΟΓΑΠΖ 
1. Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από αιινδαπή επηρείξεζε ζηελ αιινδαπή 
Όηαλ αιινδαπή επηρείξεζε (ρσξίο κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα) παξέρεη ππεξεζίεο πξνο 
εκεδαπή επηρείξεζε θαη ν ηφπνο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ βξίζθεηαη ζηελ αιινδαπή, ηφηε 
ην εηζφδεκα πξνθχπηεη ζηελ αιινδαπή φπνπ θαη θνξνινγείηαη θαη επνκέλσο ζηηο ακνηβέο πνπ 
θαηαβάιιεη ε εκεδαπή επηρείξεζε δελ ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ 25%. 
 
2. Εεκία ππνθαηαζηήκαηνο αιινδαπήο 
Ζ δεκία πνπ πξνέξρεηαη απφ ππνθαηάζηεκα πνπ ηεξεί ζηελ αιινδαπή ΑΔ, ΔΠΔ, θιπ., δελ 
ζπκςεθίδεηαη κε θέξδε ηνπ θεληξηθνχ πνπ βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα, αιιά κπνξεί λα ζπκςεθηζηεί 
κφλν κε θέξδε ηνπ αιινδαπνχ ππνθαηαζηήκαηφο ηεο. 
 
3. Φόξνο αιινδαπήο 
Ο θφξνο πνπ ηπρφλ παξαθξαηήζεθε ζηελ αιινδαπή γηα εηζφδεκα πνπ πξνέθπςε ζε απηή 
ζπκςεθίδεηαη  κέρξη ηνπ πνζνχ ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί γηα ην εηζφδεκα απηφ ζηελ Διιάδα. 
 
 
ΗΗΗ.MEΣΑΒΗΒΑΖ ΔΣΑΗΡΗΚΧΝ ΜΔΡΗΓΗΧΝ, ΜΔΣΟΥΧΝ  & ΠΑΡΑΚΡΑΣΖΖ ΣΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 
 
1. Τπνινγηζκόο θαηώηαηεο πξαγκαηηθήο αμίαο κεξηδίσλ, κεηνρώλ θιπ. 
- Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζπληειεζηή παιαηφηεηαο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Φ.Δ. (10%, 20%, 
30% ή 40%) ιακβάλνληαη ππφςε ηα πξαγκαηηθά έηε ιεηηνπξγίαο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ απφ ηελ 
εκεξνκελία έλαξμεο εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο κέρξη ηελ εκέξα κεηαβίβαζεο ησλ κεηνρψλ ή ησλ 
κεξηδίσλ. 
- Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο πνπ πξνθχπηεη, ζηα «ίδηα θεθάιαηα» ιακβάλεηαη ππφςε θαη ην 
ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ 43 «Πνζά πξννξηδφκελα γηα αχμεζε εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ».  
- Αλ ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο εηαηξείαο ή ε απφδνζή ηνπο είλαη αξλεηηθά, δελ ιακβάλνληαη ππφςε θαη 
πεξαηηέξσ, αλ ε εηαηξεία έρεη ζηελ θπξηφηεηά ηεο αθίλεην, ην νπνίν εκθαλίδεηαη ζηα βηβιία ηεο κε 
αμία κηθξφηεξε απφ απηή πνπ εθαξκφδεηαη ζηε θνξνινγία κεηαβίβαζεο αθηλήησλ, ην πνζφ ηεο 
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δηαθνξάο κεηαμχ ησλ δχν απηψλ αμηψλ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξαγκαηηθήο 
αμίαο.  
- Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ππεξαμίαο ππνθαηαζηήκαηνο ΑΔ ή ΔΠΔ είλαη ζέκα πξαγκαηηθφ θαη 
αλάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο θνξνινγνχζαο αξρήο. 
 
2. Κέξδνο πνπ απνθηά ΑΔ, ΔΠΔ, θιπ. από ηελ πώιεζε κεηνρώλ κε εηζεγκέλσλ 
Αλ απφ ηελ πψιεζε κεηνρψλ ΜΖ εηζεγκέλσλ ζην Υ.Α. πξνέθπςε θέξδνο γηα ηελ πσιήηξηα 
αλψλπκε εηαηξία, ην ελ ιφγσ θέξδνο ππφθεηηαη ζε θνξνινγία εηζνδήκαηνο κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο 
θαη απφ ηνλ αλαινγνχληα θφξν εηζνδήκαηνο εθπίπηεη νιφθιεξν ην πνζφ ηνπ θφξνπ ην νπνίν είρε 
απνδψζεη ζην Γεκφζην. 
 
3. Δπηζηξνθή πηζησηηθνύ ππνινίπνπ 
Αλ απφ ηελ πψιεζε ησλ κεηνρψλ πξνθχπηεη θέξδνο θαη απφ ην ζπκςεθηζκφ ηνπ θφξνπ κε ην 
θφξν εηζνδήκαηνο ηεο πσιήηξηαο εηαηξείαο πξνθχπηεη πηζησηηθφ ππφινηπν, απηφ επηζηξέθεηαη. 
 
4. Εεκία πνπ πξνθύπηεη γηα ΑΔ,ΔΠΔ, θιπ. από ηελ πώιεζε κεηνρώλ κε εηζεγκέλσλ 
Αλ απφ ηελ πψιεζε κε εηζεγκέλσλ κεηνρψλ πξνέθπςε δεκία, ζα έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 38 ηνπ Κ.Φ.Δ. θαη ν θαηαβιεζείο θφξνο δελ εθπίπηεη απφ ηνλ αλαινγνχληα θφξν 
εηζνδήκαηνο, αιιά νχηε θαη σο δαπάλε απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο εηαηξείαο γηαηί, σο θφξνο 
εηζνδήκαηνο δελ επηηξέπεηαη ε έθπησζε ηνπ. 
 
5. Υξόλνο παξαθξάηεζεο ζηα δηθαηώκαηα πνπ θαηαβάιινληαη ζηελ αιινδαπή 
Ζ παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ κε ζπληειεζηή 25% ζηηο απνδεκηψζεηο ή ηα δηθαηψκαηα πνπ 
θαηαβάιινληαη ζε αιινδαπέο επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα ή ζε 
θπζηθά πξφζσπα θαηνίθνπο αιινδαπήο πνπ δελ αζθνχλ επάγγεικα ή επηρείξεζε ζηελ Διιάδα 
ελεξγείηαη θαηά ηελ πίζησζε, αλεμάξηεηα αλ ε θαηαβνιή γίλεηαη αξγφηεξα. 
 
IV. ΤΠΟΒΟΛΖ ΓΖΛΧΔΧΝ  
 
1. Πξνθαηαβνιή ηνπ θόξνπ ζε πεξίπησζε ππεξ/ππνδσδεθάκελεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηόδνπ 
ε πεξίπησζε ππεξδσδεθάκελεο ρξήζεο ΑΔ, ΔΠΔ ή ππνθαηαζηήκαηνο αιινδαπήο εηαηξείαο 
ππνβάιιεηαη κία δήισζε γηα φιν ην δηάζηεκα θαη ε πξνθαηαβνιή ππνινγίδεηαη γηα ην δσδεθάκελν 
δηάζηεκα. Αλ φκσο ε πξψηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε είλαη ππνδσδεθάκελε, ηφηε ε πξνθαηαβνιή 
ππνινγίδεηαη θαλνληθά ρσξίο θακία κείσζε. 
 
2.  Μείσζε πξνθαηαβνιήο ζην ήκηζπ γηα ηα ηξία πξώηα νηθνλνκηθά έηε 
Γηα ηα λέα λνκηθά πξφζσπα, ε πξνθαηαβνιή κεηψλεηαη ζην ήκηζπ γηα ηα ηξία πξψηα νηθνλνκηθά 
έηε. Γηα ην ζθνπφ απηφ ηπρφλ ππεξδσδεθάκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο ινγίδεηαη σο έλα νηθνλνκηθφ 
έηνο.  
 
3. Γήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ Αζηηθώλ Οηθνδνκηθώλ πλεηαηξηζκώλ 
Οη Αζηηθνί Οηθνδνκηθνί πλεηαηξηζκνί, αλεμαξηήησο ηνπ θεξδνζθνπηθνχ ή κε ραξαθηήξα ηνπο, δελ 
απνηεινχλ λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, αιιά ππάγνληαη ζηα λνκηθά πξφζσπα 
ηεο πεξ. γ’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ λ. 2238/1994 θαη σο ηέηνηα  ππνβάιινπλ δήισζε 
θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο -έληππν Φ-01010.  
 
 
V. ΑΛΛΑ ΘΔΜΑΣΑ  
 
1. Σόθνη από θαηαζέζεηο ζηελ αιινδαπή πνπ απνθηά θπζηθό πξόζσπν ή λνκηθό 
πξόζσπν κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα θαη νη νπνίνη παξακέλνπλ ζηελ αιινδαπή 
Ο δηθαηνχρνο ησλ ηφθσλ (εθηφο απφ ΑΔ, ΔΠΔ, θιπ.) ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη δήισζε  ζηε ΓΟΤ 
ηνπ πξνθεηκέλνπ λα απνδψζεη ην θφξν 15%, κε ηελ θαηαβνιή ηνπ νπνίνπ εμαληιείηαη ε 
θνξνινγηθή ππνρξέσζή ηνπ, κέρξη θαη ηελ 31ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ επφκελνπ απφ ηελ θαηαβνιή ή 
πίζησζε έηνπο (ζχλνιν ηφθσλ πξνεγνχκελνπ έηνπο). Απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ 
αλαινγεί θαη πξέπεη λα απνδνζεί, εθπίπηεη ν θφξνο πνπ απνδεδεηγκέλα έρεη παξαθξαηεζεί απφ ηα 
θπζηθά πξφζσπα ζε θξάηνο κε ην νπνίν ε Διιάδα έρεη ζέζε ζε ηζρχ .Α.Γ.Φ. 
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2. Φνξνινγία δηαλεκνκέλσλ θεξδώλ 
ηα θέξδε πνπ δηαλέκνπλ νη εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξίεο κε ηε κνξθή ακνηβψλ θαη πνζνζηψλ ζηα 
κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ζηνπο δηεπζπληέο θαη ακνηβψλ ζην εξγαηνυπαιιειηθφ 
πξνζσπηθφ, εθηφο κηζζνχ, θαζψο θαη κεξηζκάησλ ή πξνκεξηζκάησλ ζε θπζηθά ή λνκηθά 
πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά, ελψζεηο πξνζψπσλ ή νκάδεο πεξηνπζίαο, αλεμάξηεηα εάλ ε 
θαηαβνιή ηνπο γίλεηαη ζε κεηξεηά ή κεηνρέο, εληφο ηνπ έηνπο 2013, δηελεξγείηαη παξαθξάηεζε 
θφξνπ κε ζπληειεζηή 10%, κε ηελ νπνία εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ δηθαηνχρσλ. Σα 
αλσηέξσ εθαξκφδνληαη θαη ζηα θέξδε πνπ δηαλέκνπλ νη ζπλεηαηξηζκνί θαη νη εκεδαπέο εηαηξείεο 
πεξηνξηζκέλεο επζχλεο. 
Λφγσ ηεο κείσζεο ηνπ ζπληειεζηή παξαθξάηεζεο  θφξνπ απφ 25% ζε 10%, ζηελ πεξίπησζε 
δηαλνκήο θεξδψλ ηξέρνπζαο ρξήζεο ή απνζεκαηηθψλ ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη έζνδα απφ 
ζπκκεηνρέο, επί ησλ νπνίσλ έρεη παξαθξαηεζεί θφξνο κε ηνλ πξντζρχνληα ζπληειεζηή 25%, ην 
ππφινηπν πνζφ θφξνπ κεηά ην ζπκςεθηζκφ θφξνπ δελ επηζηξέθεηαη. 
 
3. Δθαξκνγή δηαηάμεσλ λ.2238/1994 
Ο λένο Κ.Φ.Δ. (λ.4172/2013) ίζρπεη γηα θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 
θαη κεηά. Γηα ηηο ρξήζεηο κε έλαξμε κέρξη θαη ηελ 31.12.2013 εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ 
λ.2238/1994. 
 
4. Καηαβνιή κεξηζκάησλ, ηόθσλ θαη δηθαησκάησλ  
ε πεξίπησζε θαηαβνιήο κεξηζκάησλ, ηφθσλ ή δηθαησκάησλ εληφο ηνπ 2014 ζα εθαξκφδνληαη νη 
δηαηάμεηο ηνπ λ.4172/2013 θαη εηδηθφηεξα ε αξηζκ. ΠΟΛ.1011/2014 Απφθαζε ηνπ Γ.Γ.Γ.Δ. κε ηα 
εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα αλά πεξίπησζε ζε απηή. 
 
 
Γ) ΣΜΖΜΑ Γ’ (ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΠΛΟΗΧΝ, ΑΠΟΒΔΔΗ ΠΑΓΗΧΝ, Μ..Κ.Κ.) 
 
Α. ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΠΛΟΗΧΝ ΜΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΖΜΑΗΑ 
 

1. Πνηνο είλαη ππόρξενο γηα επίδνζε δήισζεο πινίσλ Α’ θαηεγνξίαο 
ε ππνβνιή δειψζεσο ππνρξενχηαη ν πινηνθηήηεο ή ε πινηνθηήηξηα εηαηξεία πνπ είλαη γξακκέλε 
ζην νηθείν λενιφγην θαηά ηελ πξψηε εκέξα ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο, αλεμάξηεηα κε ηελ θαηνηθία ή 
δηακνλή ή ηελ έδξα απηήο ζηελ εκεδαπή ή ζηελ αιινδαπή. 
 

2. Πνηα είλαη ε πξνζεζκία επίδνζεο δήισζεο πινίσλ Α΄ θαηεγνξίαο θαη θαηαβνιήο ηνπ 
θόξνπ 
Ζ δήισζε επηδίδεηαη απφ ηνλ ππφρξεν ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. κέρξη ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ θάζε 
έηνπο.  Μαδί κε ηε δήισζε θαηαβάιιεηαη ην έλα ηέηαξην (1/4) ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ, ηα άιια ηξία 
ηέηαξηα (3/4) ηνπ θφξνπ θαηαβάιινληαη ζε ηξεηο (3) ηζφπνζεο δφζεηο κέζα ζηνπο κήλεο Ηνχλην, 
επηέκβξην θαη Γεθέκβξην ηνπ έηνπο πνπ ππνβάιιεηαη ε δήισζε. 
 

3. ε πνην λόκηζκα θαηαβάιιεηαη ν θόξνο πινίσλ Α’ θαηεγνξίαο 
Ο θφξνο θαηαβάιιεηαη ζε δνιάξηα Ζ.Π.Α. ή ζε ιίξεο Αγγιίαο, κε επηινγή ηνπ ππφρξενπ θαη κε 
βάζε ηελ επίζεκε ηζνηηκία κεηαμχ ησλ λνκηζκάησλ απηψλ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο δήισζεο.  
Ζ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ κπνξεί λα γίλεη θαη κε επξψ πνπ πξνέξρνληαη απνδεδεηγκέλα απφ ηελ 
εηζαγσγή λαπηηιηαθνχ ζπλαιιάγκαηνο ζε δνιάξηα Ζ.Π.Α. ή ζε ιίξεο Αγγιίαο, ζην φλνκα ηνπ 
ππφρξενπ ή ηνπ πξάθηνξα ζηελ Διιάδα δηαρεηξηζηή ή αληηπξνζψπνπ ηνπ πινίνπ, βάζεη ηεο 
επίζεκεο ηζνηηκίαο ηνπ δνιαξίνπ πνπ ηζρχεη θάζε θνξά θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο δήισζεο. 
 

4. Πνηά ε ηδηαηηεξόηεηα ηνπ εηδηθνύ θόξνπ ησλ πινίσλ 
Ο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.27/1975 επηβαιιφκελνο θφξνο εμαληιεί θάζε ππνρξέσζε ηνπ 
πινηνθηήηε θαζψο θαη ηνπ κεηφρνπ ή εηαίξνπ εκεδαπήο ή αιινδαπήο εηαηξείαο νπνηνπδήπνηε 
ηχπνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο, φζνλ αθνξά ζηα θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε 
πινίσλ.  
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Β. ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΠΛΟΗΧΝ ΜΔ ΞΔΝΖ ΖΜΑΗΑ 
 
Δπηβάιιεηαη γηα πξψηε θνξά ζηα πινία κε μέλε ζεκαία, ησλ νπνίσλ ε δηαρείξηζε γίλεηαη απφ 
εκεδαπέο ή αιινδαπέο εηαηξίεο εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 
25 ηνπ Ν.27/1975. 
 
1. Πνηνο είλαη ππόρξενο γηα επίδνζε δήισζεο 
ε ππνβνιή δήισζεο ππνρξενχληαη ν πινηνθηήηεο ή ε πινηνθηήηξηα εηαηξία πνπ είλαη 
εγγεγξακκέλε ζην νηθείν λενιφγην θαηά ηελ πξψηε εκέξα ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο, αλεμάξηεηα κε 
ηελ θαηνηθία, ή δηακνλή, ή ηελ έδξα απηήο ζηελ εκεδαπή ή ζηελ αιινδαπή, ε  δηαρεηξίζηξηα εηαηξία 
εκεδαπή ή αιινδαπή εγθαηαζηεκέλε ζηελ Διιάδα κε βάζε ην άξζξν 25 ηνπ λ.27/1975, θαζψο θαη 
ν εθπξφζσπνο θαη ν αληίθιεηνο απηψλ, εάλ ππάξρεη. 
 
2. Πνηα είλαη ε πξνζεζκία επίδνζεο δήισζεο θαη θαηαβνιήο ηνπ θόξνπ 
Ζ δήισζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ ππφρξεν ζηελ ΓΟΤ Πινίσλ Πεηξαηά κέρξη ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ 
θάζε έηνπο. Μαδί κε ηελ δήισζε θαηαβάιιεηαη ην έλα ηέηαξην (1/4) ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ, ηα 
άιια ηξία ηέηαξηα (3/4) ηνπ θφξνπ θαηαβάιινληαη ζε ηξεηο (3) ηζφπνζεο δφζεηο κέζα ζηνπο κήλεο 
Ηνχλην, επηέκβξην θαη Γεθέκβξην ηνπ έηνπο πνπ ππνβάιιεηαη ε δήισζε. 
 
 
Γ. ΜΟΝΑΓΗΚΟΗ ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΚΑΘΑΡΟΤ ΚΔΡΓΟΤ (Μ..Κ.Κ.) ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ & 
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 
 
1. Πσο εθαξκόδνληαη νη Μ..Κ.Κ. ζε επηρεηξήζεηο κε πνιινύο θιάδνπο δξαζηεξηόηεηαο 
ε φζεο πεξηπηψζεηο ε επηρείξεζε αζρνιείηαη κε πεξηζζφηεξνπο θιάδνπο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 
επαγγέικαηα πνπ αλαθέξνληαη μερσξηζηά ζηνπο πίλαθεο κε δηαθνξεηηθφ Μ..Κ.Κ. πξέπεη λα γίλεη 
δηαρσξηζκφο ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ (ή ησλ αγνξψλ) θαηά θιάδν θαη λα εθαξκνζηεί ζ’ απηά ν 
νηθείνο Μ..Κ.Κ. γηα θάζε θιάδν αληίζηνηρα. 
 
2. Πνπ εθαξκόδνληαη νη Μ..Κ.Κ. 
Με βάζε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο δηαθξίλνληαη δχν (2) πεδία εθαξκνγήο ησλ Μ..Κ.Κ. 
α) θαηά ηνλ εμσινγηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη  
β) θαηά ηελ πεξαίσζε ρσξίο έιεγρν ησλ ππνβαιιφκελσλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο θνξνινγηθψλ ηνπο 
δειψζεσλ (απηνπεξαίσζε) 
 
Γ. ΑΠΟΒΔΔΗ ΠΑΓΗΧΝ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 
 
1. Πσο απνζβέλνληαη θάπνηα πάγηα πνπ δελ νξίδεηαη ζπληειεζηήο απόζβεζεο 
Γηα θάζε πάγην πνπ δελ νξίδεηαη ζπληειεζηήο απφζβεζεο, ν ζπληειεζηήο απφζβεζεο απηνχ ζα 
είλαη εθείλνο ησλ «ινηπψλ πάγησλ ζηνηρείσλ» δειαδή δέθα ηνηο εθαηφ (10%) γηα φινπο ηνπο 
θιάδνπο επηρεηξήζεσλ θαη φρη εθείλνο πνπ ηπρφλ πξνθχπηεη απφ ηελ σθέιηκε δηάξθεηα δσήο ηνπ 
παγίνπ απηνχ. 
 

2. Πόηε αξρίδνπλ ηηο απνζβέζεηο ηνπο νη λέεο επηρεηξήζεηο κε βάζε ην δηθαίσκα πνπ 
έρνπλ γηα ηηο ηξεηο (3) πξώηεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο 
Οη λέεο επηρεηξήζεηο, δχλαληαη γηα ηηο ηξεηο (3) πξψηεο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο λα δηελεξγνχλ 
απνζβέζεηο κε κεδεληθφ ζπληειεζηή γηα φια ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 
Δπνκέλσο, πξνβιέπεηαη φηη νη λέεο επηρεηξήζεηο, θαηά ηηο ηξεηο  (3) πξψηεο δηαρεηξηζηηθέο 
πεξηφδνπο, κε πξψηε εθείλε εληφο ηεο νπνίαο άξρηζε ε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπο θαη γηα φια ηα 
πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κε δηελεξγνχλ θαζφινπ απνζβέζεηο. 
Απφ ηελ ηέηαξηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν θαη κεηά, ζα ππνινγηζζνχλ απνζβέζεηο θαλνληθά θαη γηα 
φια ηα πάγηα αλεμάξηεηα απφ ηε ρξήζε ηεο ελ ιφγσ ηξηεηίαο πνπ απνθηήζεθαλ ηα πάγηα απηά.  
Σνλίδεηαη φηη ε επηινγή ηεο κε δηελέξγεηαο, αθνξά αθελφο, φια ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
(δειαδή, είηε δελ ζα δηελεξγεζνχλ απνζβέζεηο γηα θαλέλα πάγην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είηε ζα 
δηελεξγεζνχλ γηα φια) θαη αθεηέξνπ, ζε φιεο ηηο ηξεηο (3) απηέο ρξήζεηο (δειαδή, ε επηρείξεζε δελ 
ζα δηελεξγήζεη απνζβέζεηο ή ζα δηελεξγήζεη θαη ζηηο ηξεηο (3) πξψηεο ρξήζεηο). 
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3. Ση ζεκαίλεη ν όξνο «ππνρξεσηηθέο απνζβέζεηο» 
εκαίλεη φηη αλ δηελεξγεζνχλ απνζβέζεηο, αιιά κε ζπληειεζηή κεγαιχηεξν απφ ηνλ 
πξνβιεπφκελν, νη επηπιένλ απνζβέζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη θνξνινγηθά, ελψ αλ δελ 
δηελεξγεζνχλ απνζβέζεηο ή δηελεξγεζνχλ κε ζπληειεζηή κηθξφηεξν απφ ηνλ πξνβιεπφκελν, ε 
επηρείξεζε ράλεη ην δηθαίσκα λα πξαγκαηνπνηήζεη ζην κέιινλ ηηο απνζβέζεηο πνπ φθεηιε λα 
δηελεξγήζεη θαη δελ δηελήξγεζε. 
 
4. Πσο απνζβέλνληαη ηα πάγηα όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα εκέξεο ιηγόηεξεο ηνπ κελόο 
εκεηψλεηαη φηη, ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ρξεζηκνπνίεζεο ή ιεηηνπξγίαο ηνπ παγίνπ, πεξηιακβάλεηαη 
θαη ν κήλαο πνπ απηφ άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη ή λα ιεηηνπξγεί, ρσξίο λα ελδηαθέξεη ν αξηζκφο 
ησλ εκεξψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ή ιεηηνχξγεζε ην κήλα απηφ. 
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