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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 
Η φορολογική λογιστική στην Ελλάδα έχει περάσει από πολλά στάδια, ξεκινώντας από το 1830 μέχρι και σήμερα. Με 
αφετηρία την επιβολή του φόρου επιτηδεύματος το 1930, ακολούθησε σταδιακά η πλήρης φορολογία των φυσικών και 
νομικών προσώπων. Ο Ν.1640/1919 αποτέλεσε σημαντική φορολογική μεταρρύθμιση της φορολογικής νομοθεσίας, 
καθώς επιβαλλόταν φόρος στην καθαρή πρόσοδο μέχρι και την δεκαετία του 1950.  
Ακολούθως, ψηφίστηκε το ΝΔ 3323/1955, το οποίο ρύθμιζε θέματα φορολογίας των φυσικών προσώπων, και 
συγκεκριμένα καθιέρωσε την επιβολή του προοδευτικού φόρου, η οποία επιβαλλόταν επί του συνολικού εισοδήματος 
των φυσικών προσώπων.  
Από την άλλη, το ΝΔ 3843/1958, ρύθμιζε θέματα φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων, ενώ στόχευε στις 
ημεδαπές εταιρίες, για τις οποίες όριζε ότι φορολογούνταν στο όνομά τους και για τη μη διανεμόμενα κέρδη τους.  
Η τελευταία, ιδιαίτερα, σημαντική μεταρρύθμιση ήρθε με τον Ν.2238/1994, ο οποίος και αποτέλεσε τον ενιαίο Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων στην Ελλάδα. Ο παρόν νόμος έχει δεχθεί πολλές 
τροποποιήσεις μέχρι σήμερα, ανάλογα με την οικονομική συγκυρία του κράτους, ενώ η τελευταία τροποποίησή τους 
έγινε με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο του Ν.4110/2013, το οποίο έχει πραγματικά επιφέρει πάρα πολλές αλλαγές 

στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. 

Βασικοί  Νόμοι 
Νόμος 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιριών»  
Ο νόμος 2190/1920 με τίτλο «Περί ανωνύμων εταιριών» ψηφίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως την 30η Ιουνίου του 1920 (Εθνικό Τυπογραφείο, 1920). Στην ουσία ήταν ο πρώτος νόμος που 
αφορούσε αποκλειστικά σε θέματα των ανωνύμων εταιριών.  
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον παρόν νόμο, κάθε ανώνυμη εταιρία θεωρούνταν εμπορική, ακόμα κι αν ο σκοπός της 
δεν ήταν καθαρά εμπορικός. Βάση νόμου, το καταστατικό της ανώνυμης εταιρίας έπρεπε να περιέχει τις απαραίτητες 
διατάξεις για την εταιρική της επωνυμία και τον σκοπό αυτής, την έδρα της εταιρίας, τη διάρκειά της, το ύψος και τον 
τρόπο καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου, το είδος των μετοχών, καθώς και τον αριθμό αυτών, την ονομαστική αξία 
και την έκδοσή τους, και λοιπά στοιχεία απαραίτητα για την σύστασή της.  
Καθαρά κέρδη της εταιρίας θεωρούνταν, σύμφωνα με τα νόμο, αυτά που προέκυπταν μετά την αφαίρεση των 
πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών, των αποσβέσεων με βάση τον νόμο, και οποιοδήποτε άλλο εταιρικό 
βάρος. Ωστόσο, τα καθαρά κέρδη διανέμονταν με την εξής σειρά: πρώτα αφαιρούνταν η νόμιμη κράτηση του τακτικού 
αποθεματικού, δεύτερον κρατιόταν το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος επί του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και το υπόλοιπο διατίθεντο όπως είχε οριστεί στο καταστατικό.  
Γενικά, ο Ν.2190/1920 έφερε ιδιαίτερες αλλαγές στην ιστορία της φορολογικής νομοθεσίας, ενώ είχε ως βάση τα 
θέματα που αφορούσαν τις Ανώνυμες Εταιρίες. Με την πάροδο των ετών, κι αυτός ο νόμος δέχθηκε με τη σειρά του 
πολλές τροποποιήσεις μέχρι σήμερα, και ιδιαίτερα από το νέο φορολογικό νομοσχέδιο ν.4110/2013. 

Ν. 3843/1958 «Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων» 
Το Νομοθετικό Διάταγμα (Ν.Δ.) 3843 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, την 30η Σεπτεμβρίου του 
1958 και φέρει τον τίτλο «Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων» (Εθνικό Τυπογραφείο, 1958). Το παρόν 
νομοθετικό διάταγμα μαζί με αυτό «περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ν.Δ. 3323/1955) πήραν τη 
θέση του Ν.1640/1919 «Περί φορολογίας καθαρών προσόδων». 
Το Ν.Δ.3843/1958 ρύθμιζε θέματα φορολογίας των νομικών προσώπων, ενώ ταυτόχρονα όριζε ότι οι ημεδαπές 
ανώνυμες εταιρίες φορολογούνταν στο όνομά τους για τα μη διανεμόμενα κέρδη. Ωστόσο, τα κέρδη που διανέμονταν 
ως μερίσματα στους μετόχους ή ως αμοιβές και ποσοστά στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή λοιπές αμοιβές σε 
προσωπικό και διευθύνοντα στελέχη, φορολογούνταν στο όνομα των δικαιούχων. 

Ν.3190/1955 «Περί εταιριών περιορισμένη ευθύνης»  
Ο νόμος 3190/1955 «Περί εταιριών περιορισμένη ευθύνης» αποτέλεσε, ουσιαστικό, τον πρώτο νόμο μετά την δεκαετία 
του ’50, που αφορούσε αποκλειστικά σε θέματα των Εταιριών Περιορισμένη Ευθύνης (Ε.Π.Ε.). Ο νόμος αυτός 
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της εποχής, την 16η Απριλίου του 1955 (Εθνικό Τυπογραφείο, 
1955).  
Οι διατάξεις αυτού του νόμου εστιάζονταν κυρίως σε θέματα των Ε.Π.Ε., που αφορούσαν:  
α) γενικές διατάξεις, όπως την επωνυμία τους, το αντικείμενο δραστηριότητά τους, το εταιρικό κεφάλαιο που διέθεταν 
οι εταίροι, αν υπήρχε εισφορά σε είδος και τον τρόπο σύστασης της εταιρίας  
β) θέματα οργάνωσης και διοίκησης της εταιρίας, όπως την σύγκληση της συνέλευσης της εταιρίας, την σύγκλιση 
συνελεύσεως με μειοψηφία, τα δικαιώματα ψήφου, τις αρμοδιότητες της συνέλευσης, την διαχείριση και 
εκπροσώπηση της εταιρίας, τον διορισμό, την εξουσία και την ανάκληση των διαχειριστών, θέματα που αφορούσαν 
την απογραφή, τον Ισολογισμό, το αποθεματικό κεφάλαιο, την τήρηση των υποχρεωτικών βιβλίων από τους 
διαχειριστές και το ποσοστό ευθύνης των διαχειριστών  
γ) θέματα για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εταίρων, όπως το εταιρικό μερίδιο και τον τρόπο μεταβίβασής 
του, τα δάνεια των εταίρων προς την εταιρία, την έξοδο του εταίρου και τον αποκλεισμό του, την διανομή των κερδών 
και τις συμπληρωματικές εισφορές  
δ) θέματα για την τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, όπως τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, την 
αύξηση του κεφαλαίου, τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου λόγω εξόδου του 
εταίρου  
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ε) θέματα για την διάλυση και εκκαθάριση της εταιρίας, όπως τους λόγους λύσεως αυτής, την απώλεια κεφαλαίου, τις 
εκκαθαρίσεις, τους εκκαθαριστές και την ανάκληση αυτών, την εξουσία των εκκαθαριστών, θέματα απογραφής και 
ισολογισμού και τις διεργασίες μετά την εκκαθάριση  
στ) θέματα για την μετατροπή εταιριών σε εταιρία περιορισμένης ευθύνης, όπως τη μετατροπή της ανώνυμης εταιρίας 
σε Ε.Π.Ε., το ελάχιστο όριο κεφαλαίου που πρέπει να διαθέτει η ανώνυμη εταιρία και τη μετατροπή ομόρρυθμης ή 
ετερόρρυθμης εταιρίας σε Ε.Π.Ε. 
ζ) θέματα για την συγχώνευση εταιριών περιορισμένη ευθύνης, όπως τη σύμβαση συγχώνευσης  
 
Προεδρικό διάταγμα 1123/1980 «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της προαιρετικής 
εφαρμογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου  
Το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 1123/1980 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 15η Δεκεμβρίου 1980 
με τίτλο «περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της προαιρετικής εφαρμογής του Γενικού 
Λογιστικού Σχεδίου» (Εθνικό Τυπογραφείο, 1980). Σύμφωνα με την §1 του άρθρου 48 του Ν.1041/1980, «Το γενικό 
Λογιστικό Σχέδιο αποτελεί σύστημα κανόνων ταξινόμησης των λογιστικών μεγεθών, με το οποίο επιδιώκεται η 
τυποποίηση των τηρούμενων λογαριασμών των οικονομικών μονάδων της χώρας, η λειτουργία αυτών με ενιαίο 
τρόπο, η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων με βάση τις σχετικές διατάξεις, η σύνταξη και η δημοσίευση των 
τυποποιημένων λογαριασμών, των αποτελεσμάτων και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων, και ο ενιαίος 
σχεδιασμός της λογιστικής σε εθνική κλίμακα» (Εθνικό Τυπογραφείο, 1980).  
Το σχέδιο των λογαριασμών περιελάμβανε δέκα ομάδες, σε κάθε μία από τις οποίες αντιστοιχούσαν οι αριθμοί 1-9 και 
0. Οι ομάδες 1-8 κάλυπταν τις ανάγκες της γενικής λογιστικής, η ομάδα 9 κάλυπτε τις ανάγκες της αναλυτικής 
λογιστικής εκμετάλλευσης και η ομάδα 10 τους λογαριασμούς τάξεως. Από τις ομάδες 1-8, οι 1-5 περιελάμβαναν τους 
λογαριασμούς του Ισολογισμού, εκείνους δηλαδή που στο τέλος κάθε χρήσεως, κατά κανόνα, παρουσίαζαν υπόλοιπα 
χρεωστικά ή πιστωτικά, τα οποία συνέθεταν την κατάσταση του Ισολογισμού, ενώ οι ομάδες 6-8 περιελάμβαναν τους 
αποτελεσματικούς λογαριασμούς, οι οποίοι στο τέλος κάθε χρήσεως μηδενίζονταν, έπειτα από τη μεταφορά των 
υπολοίπων τους πρώτα στους λογαριασμούς εκμετάλλευσης και αποτελεσμάτων χρήσεως, κι έπειτα σε λογαριασμούς 
του Ισολογισμού. Τέλος, στις ομάδες 1-3 περιλαμβάνονταν οι λογαριασμοί του Ενεργητικού, στις ομάδες 4-5 οι 
λογαριασμοί του Παθητικού. 

Ν.1642/1986  (ΦΠΑ) & Ν.2859/2000 
Ο φόρος επί της προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) των αγαθών και υπηρεσιών εφαρμόσθηκε στην Ελλάδα την 1.1.1987 με 
τον ν. 1642/1986 (ΦΕΚ Α΄ 125/21.8.1986). Ο αρχικός αυτός νόμος τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε στη συνέχεια 
με διάφορους νόμους.  
Με τον ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α΄ 248/7.11.2000) κωδικοποιήθηκαν όλες οι ισχύουσες διατάξεις σ’ ένα ιδιαίτερο κείμενο 
που ονομάσθηκε Κώδικας ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες θεσμικές φορολογικές μεταβολές που 
έγιναν στη χώρα μας και έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  
- είναι έμμεσος φόρος που επιβαρύνει την εγχώρια τελική κατανάλωση  
- είναι φόρος αναλογικός γιατί οι συντελεστές αυτού (4,5%, 9% και 19%) είναι σταθεροί ανεξάρτητα από το ύψος της 
φορολογητέας βάσης  
- είναι φόρος επί των συναλλαγών επειδή επιβαρύνει τις πράξεις και τις συναλλαγές, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο 
του ΦΠΑ  
- είναι φόρος ουδέτερος για τις επιχειρήσεις και επιβαρύνει κατά τον ίδιο τρόπο τα αγαθά και τις υπηρεσίες ανεξάρτητα 
από την προέλευση και το στάδιο συναλλαγών μέχρι την τελική κατανάλωση  
- είναι φόρος επιρριπτόμενος από τον υπόχρεο στον αντισυμβαλλόμενο και ο πωλητής του αγαθού ή ο παρέχων την 
υπηρεσία είναι υπόχρεος για την εμπρόθεσμη πληρωμή του φόρου στο Δημόσιο ακόμη και εάν ο αγοραστής/ λήπτης 
αρνηθεί την καταβολή του. Στην περίπτωση αυτή η μεταξύ τους διαφορά είναι αστική και επιλύεται δικαστικά χωρίς 
οποιαδήποτε παρέμβαση της αρμόδιας ΔΟΥ.  
- είναι κοινοτικός φόρος, αφού οι κύριες διατάξεις του ΦΠΑ είναι διατάξεις κοινοτικού δικαίου (6η Οδηγία) που έχουν 
ενσωματωθεί στο εθνικό μας δίκαιο (Κώδικας ΦΠΑ) και επιπλέον ο ΦΠΑ είναι ο σημαντικότερος πόρος του 
προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Γίνεται αντιληπτό ότι ο ΦΠΑ συνιστά γενικό φόρο επί της δαπάνης. Συνεπώς, καταρχήν, θα πρέπει να επιβάλλεται στο 
σύνολο των αγαθών και υπηρεσιών.  
 
Νόμος 2065/1992 «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις»  
Ο νόμος 2065/1992 «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως την 30η Ιουνίου του 1992 (Εθνικό Τυπογραφείο, 1992). Ο νόμος αυτός αποτέλεσε σταθμό στην 
φορολογική ιστορία της Ελλάδας, καθώς καθιέρωσε σημαντικές φορολογικές πρακτικές, όπως αναπροσαρμογή της 
αξίας των ακινήτων ανά τετραετία, υπολογισμό επιχειρηματικής αμοιβής στην προσωπική εταιρία με διάσπαση των 
κερδών της μεταξύ αυτής και των φυσικών εταίρων, και άλλα. Ταυτόχρονα, όμως, εισήγαγε στο Φορολογικό Δίκαιο 
των Ανωνύμων Εταιριών την φορολόγηση του συνόλου των κερδών τους και συνεπώς, την συνακόλουθη εξάντληση 
της φορολογικής υποχρέωσης του υπολοίπου αυτών, είτε επρόκειτο περί διανεμόμενων κερδών, είτε περί 
κεφαλαιοποιημένων 
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Νόμος 2238/1994 «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος»  
Ο νόμος 2238/1994 «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως την 16η Σεπτεμβρίου 1994 (Εθνικό Τυπογραφείο, 1994). Με τον νόμο 2238/1994, τα δύο νομοθετικά 
διατάγματα (Ν.Δ. 3323/1955 ΚΑΙ Ν.Δ. 3843/1958) κωδικοποιήθηκαν σε ενιαίο κείμενο. Ο νόμος αυτός αποτελεί μέχρι 
και σήμερα, τον υφιστάμενο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, παρά τις αλλαγές και τροποποιήσεις που έχει δεχθεί, 
με βάση της ανάγκες της χώρας 

Ο ν.2238/1994, σύμφωνα με την πρωτότυπή του μορφή, χωρίζεται σε τμήματα και μέρη. Το πρώτο τμήμα έχει να 
κάνει με θέματα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, και συγκεκριμένα παρέχει πληροφορίες για την 
επιβολή του φόρου, την αυτοτελή φορολόγηση ειδικών περιπτώσεων, τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης με 
βάση τις δαπάνες, το εισόδημα από ακίνητα, το εισόδημα από κινητές αξίες, το εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, 
το εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις, το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, το εισόδημα από υπηρεσίες 
ελευθέριων επαγγελμάτων και από κάθε άλλη πηγή, την προκαταβολή του φόρου, την παρακράτηση φόρου, την 
απόδοση φόρου, τις υποχρεώσεις των φορολογούμενων, και με θέματα παραγραφής και απορρήτου, τις διοικητικές 
κυρώσεις και τη διασφάλιση δημόσιων συμφερόντων, καθώς και ποινικές διατάξεις.  
Σχετικά με το δεύτερο τμήμα του Ν.2238/1994, αυτό ασχολείται με θέματα φορολογίας εισοδήματος νομικών 
προσώπων, και συγκεκριμένα με την επιβολή του φόρου, τη διαδικασία βεβαίωσης του φόρου, και την παρακράτηση 
φόρου, ενώ το τρίτο μέρος έχει να κάνει με διάφορες μεταβατικές διατάξεις.  
Σε αυτό το σημείο, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί, ότι ο παρών νόμος, έχει υποστεί αρκετές τροποποιήσεις και στην 
διάρθρωσή του, αλλά και στο περιεχόμενο των διατάξεων του. 

Νόμος 3091/2001 «Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες 
διατάξεις» - Κωδικοποιημένος με τον Ν.3943/2011»  
Ο νόμος 3091/2001 δημοσιεύθηκε, προκειμένου να απλουστεύσει και να βελτιώσει θέματα που αφορούσαν την 
φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου. Ωστόσο, με την ψήφιση του Ν.3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, 
στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών», τροποποιήθηκε ο 
ν.3091/2001, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αλλαγές που επήλθαν στη φορολογία κερδών των Α.Ε., 
Ε.Π.Ε. και άλλων νομικών προσώπων.  
Συγκεκριμένα, με τον ν.3943/2011 ρυθμίζεται πλέον η φορολογία των νομικών προσώπων.  Ο νόμος αυτός ισχύει για 
τα κέρδη που προκύπτουν από τη χρήση 2010 και μετά, ενώ μέσω αυτού του νόμου επανέρχεται και το προηγούμενο 
καθεστώς, όπου υπήρχε παρακράτηση φόρου στα διανεμόμενα κέρδη, μεταβάλλοντας πλέον τους συντελεστές.  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
Η λογιστική είναι μία επιστήμη η οποία κρίνεται ως εξαιρετικά χρήσιμη στις μέρες μας. Αυτό συμβαίνει διότι εκτιμάται 
πως είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για εκείνους που μελετούν τα δεδομένα των επιχειρήσεων , συμμετέχουν σε εταιρείες 
και επενδύουν στο χρηματιστήριο. Αυτή η ανάγκη για τη συνεχή χρησιμοποίηση της λογιστικής επιστήμης οδήγησε 
στην ραγδαία εξέλιξη της. Και έτσι σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, αυτοματοποιήθηκαν οι λογιστικές 
εργασίες και η λογιστική διακρίθηκε στους εξής κλάδους:  
1. Χρηματοοικονομική Λογιστική  
2. Διοικητική Λογιστική  
3. Λογιστική Κόστους  
4. Ελεγκτική  
5. Διεθνής Λογιστική  
6. Λογιστική Εταιριών  
7. Φορολογική Λογιστική.  
Έννοια και στόχος της φορολογικής λογιστικής  
Η φορολογική λογιστική είναι ένας κλάδος της λογιστικής επιστήμης, ο οποίος έχει σκοπό να συμβάλλει στην 
κατανόηση των φορολογικών προβλημάτων και της δίκαιης για τους πολίτες και το κράτος αντιμετώπισής τους. 
Σύνδεση χρηματοοικονομικής και φορολογικής λογιστικής  
Η διασύνδεση χρηματοοικονομικής λογιστικής με την φορολογία είναι άμεσα εξαρτημένη και προφανής. Εξάλλου από 
το αποτέλεσμα που αποτυπώνεται στα λογιστικά βιβλία καθορίζεται και η φορολογική υποχρέωση.  
Στην Ελλάδα η εφορία δεν σταμάτησε ποτέ να επηρεάζει τη λογιστική πρακτική μέσω του Κώδικα Βιβλίων και 
Στοιχείων και άλλων νομοθετημάτων. Έτσι η λογιστική έχει μία μακρά ιστορία εμπλοκής με την φορολογική νομοθεσία 
στη χώρα μας.  
Στη λογιστική όμως του σήμερα η επιρροή του κάθε κρατικού φορέα θα πρέπει να μην επιδρά αρνητικά και να 
ακρωτηριάζει την ίδια την επιστήμη, ώστε με την ορθή διαχείριση του κάθε κλάδου της, χωριστά αλλά και σε 
συνδυασμό αυτών, να εξάγει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.  
Δηλαδή οι στόχοι της χρηματοοικονομικής λογιστικής είναι η ικανοποίηση των ενδιαφερόμενων και η επεξεργασία 
καθώς και η ανάλυση πληροφοριών για τη στρατηγική λήψη αποφάσεων, ενώ της φορολογικής λογιστικής είναι ο 
προσδιορισμός του φορολογικού αποτελέσματος και η συμμόρφωση στο φορολογικό πλαίσιο. Αυτές οι 2 έννοιες 
λοιπόν είναι ξεχωριστοί κλάδοι της λογιστικής που στην ουσία αλληλοσυμπληρώνει ο ένας τον άλλον. Θα πρέπει 
όμως να υπάρχει απαγκίστρωση του ενός κλάδου από τον άλλο και να είναι εμφανή τα όρια τους, ώστε να μην 
υπάρχει σύγχυση και παραλογισμός στην διαφορετική αντιμετώπιση ορισμένων γεγονότων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (βλ. αρχείο TAX-MATHS.xls 
Δημόσια έσοδα. Φόροι 
Δημόσια έσοδα είναι τα χρηματικά ποσά που εισάγονται στα δημόσια ταμεία, με τα οποία το κράτος μπορεί να 
καλύψει τις δημόσιες δαπάνες του για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. 
Κυριότερες πηγές δημοσίων εσόδων είναι: 
α. Οι φόροι 
β. Τα τέλη και λοιπά δικαιώματα, τα οποία καταβάλλονται στο κράτος από τα διάφορα φυσικά και νομικά πρόσωπα. 
γ. Ο δανεισμός. 
δ. Τα έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του κράτους. 
 
Οι φόροι αποτελούν αναγκαίο μέσο μεταβίβασης αγοραστικής δύναμης (χρήματος) από τα διάφορα φυσικά και νομικά 
πρόσωπα στο κράτος. Η μεταβίβαση αυτή δε συνοδεύεται ούτε συνδέεται άμεσα με αντίστοιχη ειδική αντιπαροχή, 
αλλά τα χρηματικά αυτά ποσά τα διαθέτει το κράτος, για να καλύψει τις συλλογικές ή κοινωνικές του ανάγκες. 
 
Φορολογική Βάση. Φορολογική Μονάδα. Φορολογικός Συντελεστής 
Φορολογική Βάση 
Φορολογική βάση ή βάση φόρου λέγεται το μέγεθος σύμφωνα με το οποίο υπολογίζεται ένας φόρος. Ως φορολογική 
βάση μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε χαρακτηριστικό γνώρισμα των ιδιωτικών φορέων, οικονομικό ή όχι 
Συνήθως χρησιμοποιούνται διάφορα οικονομικά χαρακτηριστικά, όπως το εισόδημα, η περιουσία και η δαπάνη. 
Φορολογική μονάδα 
Φορολογούμενη μονάδα λέγεται το πρόσωπο που είναι υποχρεωμένο να καταβάλλει το φόρο στο δημόσιο. 
Φορολογούμενες μονάδες μπορεί να είναι τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα. 
Φορολογικός συντελεστής 
Φορολογικός συντελεστής ονομάζεται ο φόρος που αντιστοιχεί σε κάθε μια μονάδα φορολογικής βάσης και συνήθως 
εκφράζεται σε ποσοστό. Έτσι, αν π.χ. ο φορολογικός συντελεστής είναι 20%, σημαίνει ότι, αν πάρουμε ως μονάδα 
φορολογικής βάσης τα 100 €, ο φόρος θα είναι 20 € . 
Ταξινόμηση των φόρων 
Το δημόσιο, για να πετυχαίνει τους πολυσύνθετους στόχους του, επιβάλλει συνήθως περισσότερους από ένα φόρους. 
Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζει αποτελεσματικότερη επιτυχία των στόχων του, κυρίως γιατί ορισμένοι φόροι είναι 
αποτελεσματικότεροι στην επίτευξη μερικών στόχων και άλλοι σε άλλους. Η ταξινόμηση των φόρων γίνεται συνήθως 
με βάση διάφορα κριτήρια. Οι κυριότερες κατηγορίες είναι οι εξής: 
Ταξινόμηση των φόρων ανάλογα με τη φορολογική βάση  
      Σύμφωνα με το κριτήριο αυτό οι φόροι διακρίνονται σε : 
α. Φόρους εισοδήματος, όταν υπολογίζονται με βάση το εισόδημα του φορολογούμενου φυσικού ή νομικού 

προσώπου. 
β. Φόρους περιουσίας, όταν υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας της περιουσίας, όπως φόρος ακίνητης περιουσίας, 

φόρος μεταβίβασης περιουσίας λόγω κληρονομιάς, δωρεές κλπ. 
γ. Φόρους δαπάνης, όταν υπολογίζονται πάνω στα αγαθά που αγοράζει ο φορολογούμενος και έτσι αυξάνεται η τιμή 

του αγαθού. 
Ταξινόμηση των φόρων ανάλογα με τη φύση του φορολογικού συντελεστή 
    Με βάση το κριτήριο αυτό διακρίνονται σε δύο κατηγορίες α) αναλογικοί και β) προοδευτικοί. 
   Αναλογικοί είναι οι φόροι που ο φορολογικός συντελεστής τους είναι ο ίδιος, ανεξάρτητα από το μέγεθος της 
φορολογικής βάσης. (φορολογητέας ύλης) π.χ.  

Φορολογική βάση 
(Φορολογητέα ύλη) 

Φορολογικός 
συντελεστής 

Φόρος που 
αναλογεί 

200000 10 % 20000 

800000 10 % 80000 

5000000 10 % 500000 

 
Αναλογικοί φόροι είναι συνήθως οι φόροι δαπάνης και οι φόροι εισοδήματος, που επιβάλλονται σε ορισμένα νομικά 
πρόσωπα. Προοδευτικοί είναι οι φόροι που εφαρμόζονται στην Ελλάδα για τη φορολογία εισοδήματος φυσικών 
προσώπων. 
Ταξινόμηση των φόρων σε άμεσους και έμμεσους 
    Ένα κριτήριο για την ταξινόμηση των φόρων είναι η δυνατότητα των φορολογουμένων να μεταθέτουν σε άλλους 
φορολογουμένους το ποσό του φόρου που είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν στο κράτος. 
     Έτσι άμεσοι φόροι χαρακτηρίζονται οι φόροι που επιβάλλονται απευθείας στους φορολογουμένους (στο εισόδημά 
τους, στην περιουσία τους κ.α.) και δεν μπορούν να τους μεταθέσουν σε άλλους. Τέτοιοι φόροι είναι ο φόρος 
εισοδήματος, ο φόρος ακίνητης περιουσίας, ο φόρος κληρονομιάς κτλ. 
    Έμμεσοι φόροι χαρακτηρίζονται οι φόροι που μπορούν να μεταβιβάζονται σε άλλους φορολογουμένους με τους 
οποίους συναλλάσσονται. Μια καπνοβιομηχανία, για παράδειγμα, όταν κυκλοφορεί τα κουτιά με τα τσιγάρα, οφείλει να 
επικολλά μια ταινία που να αναγράφει "φόρος καπνού". Την ταινία αυτή την παίρνει από την αρμόδια δημόσια αρχή, 
στην οποία καταβάλλει και την αξία της. Ο αγοραστής του πακέτου μαζί με την αξία των τσιγάρων καταβάλλει και την 
αξία της ταινίας, αλλά ουσιαστικά στο ταμείο της επιχείρησης παραμένει η αξία των τσιγάρων, γιατί η αξία της ταινίας 
έχει ήδη πληρωθεί στο κράτος. Έμμεσοι φόροι είναι ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α) , οι δασμοί κτλ. 
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Αντιδράσεις των φορολογουμένων στην επιβολή φόρων 
Επειδή οι φόροι αποτελούν παροχές των ιδιωτικών φορέων προς το δημόσιο, χωρίς να συνδυάζονται με αντίστοιχες 
ειδικές αντιπαροχές του δημοσίου, η επιβολή τους προκαλεί αντιδράσεις στους φορολογουμένους, με σκοπό να 
περιορίσουν τη φορολογική υποχρέωσή τους. Οι κυριότερες από τις αντιδράσεις αυτές είναι α) η φοροδιαφυγή β) η 
φοροαποφυγή γ) η μετακύλιση των φόρων. 
1.Φοροδιαφυγή 
   Φοροδιαφυγή είναι κάθε παράνομη πράξη του φορολογουμένου, με την οποία επιδιώκεται μείωση της φορολογικής 
επιβάρυνσης ή αποφυγή καταβολής του φόρου. Παραδείγματα τέτοιων πράξεων είναι η παράλειψη υποβολής 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή περιουσίας ή η ψευδής υποβολή τέτοιας δήλωσης σε ποσά μικρότερα από τα 
πραγματικά, απόκρυψη πωλήσεων από τις επιχειρήσεις κτλ. 
    Η έκταση της φοροδιαφυγής σε μια χώρα εξαρτάται από το ένα μέρος από τη ροπή των φορολογουμένων για 
φοροδιαφυγή και από το άλλο από την ικανότητα της φορολογούσας αρχής να περιορίσει αυτήν τη ροπή. Η ροπή των 
φορολογουμένων για φοροδιαφυγή προσδιορίζεται από διάφορους παράγοντες.  
α. Το μορφωτικό επίπεδο. Όσο μεγαλύτερο είναι το μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού μιας χώρας, τόσο 

υψηλότερο είναι το επίπεδο της φορολογικής του συνείδησης και επομένως τόσο μικρότερη η τάση για 
φοροδιαφυγή. 

β. Το μέγεθος της φορολογικής επιβάρυνσης της κοινωνίας. Όσο μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση από ένα φόρο. 
τόσο μεγαλύτερο είναι το όφελος του φορολογουμένου από τη φοροδιαφυγή. 

γ. Η έκταση των φορολογικών απαλλαγών που δίδονται νόμιμα. Όσο περισσότερες νόμιμες απαλλαγές ή 
εκπτώσεις προβλέπει ο νόμος, τόσο μεγαλύτερη είναι η τάση των ιδιωτικών φορέων , που δικαιούνται τέτοιες 
απαλλαγές ή εκπτώσεις, να αποφύγουν με παράνομα μέσα την καταβολή των φόρων. γιατί αισθάνονται ότι 
αδικούνται 

δ. Ο τρόπος δαπάνης των χρημάτων από το δημόσιο. Όταν τα χρήματα σπαταλούνται από το δημόσιο και δεν 
χρησιμοποιούνται παραγωγικά οι φορολογούμενοι τείνουν περισσότερο στην φοροδιαφυγή. 

Η ικανότητα της φορολογούσας αρχής, να αντιμετωπίσει την τάση των φορολογουμένων για φοροδιαφυγή εξαρτάται 
από το βαθμό οργάνωσης των φοροτεχνικών υπηρεσιών, την ποιότητα των φοροτεχνικών οργάνων, το 
χρησιμοποιούμενο σύστημα για τη βεβαίωση και είσπραξη των φόρων, τη διάρθρωση του φορολογικού συστήματος 
κ.α. 
Η φοροδιαφυγή έχει σοβαρές συνέπειες για μια χώρα γιατί: 
α. Δεν επιτρέπει την είσπραξη αρκετών εσόδων για την ικανοποιητική λειτουργία του δημόσιου τομέα. 
β. Δημιουργεί σοβαρές κοινωνικές αδικίες και οδηγεί σε αναδιανομή του εισοδήματος από τους ειλικρινείς 

φορολογούμενους στους φοροφυγάδες. 
γ. Εμποδίζει την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας, γιατί περιορίζει τα κίνητρα που παρέχονται για την προώθηση 

αυτής της οικονομικής ανάπτυξης. 
Είναι ευνόητο ότι η φοροδιαφυγή αποτελεί αδίκημα και τιμωρείται από το κράτος με διάφορες ποινές, όπως πρόστιμο, 
φυλάκιση, δήμευση περιουσιακών στοιχείων κτλ. ανάλογα με την έκταση και τη σοβαρότητά της. 
2.Φοροαποφυγή 
    Φοροαποφυγή έχουμε, όταν ο φορολογούμενος με νόμιμες ενέργειες κατορθώνει να μειώσει τη φορολογική του 
υποχρέωση ή και να αποφύγει εντελώς την καταβολή φόρου. Παράδειγμα τέτοιων ενεργειών είναι: 
    - Στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, όταν το εισόδημα των δυο συζύγων φορολογείται χωριστά, 
είναι ενδεχόμενο ο σύζυγος να μεταβιβάσει στη σύζυγο εισοδήματα από ορισμένες πηγές, για να μειώσει τη 
φορολογική του επιβάρυνση. 
    - Στη φορολογία κληρονομιών, οι φορολογούμενοι προσπαθούν να αποφύγουν το φόρο με διαδοχικές μεταβιβάσεις 
της περιουσίας τους, όταν είναι ακόμα στη ζωή, ή με δωρεές ή με εικονικές πωλήσεις των περιουσιακών τους 
στοιχείων στους μέλλοντες κληρονόμους τους κτλ. 
Οι φορολογούμενοι στα παραδείγματα χρησιμοποιούν διάφορες ατέλειες της φορολογικής νομοθεσίας και 
αποφεύγουν ή μειώνουν τη φορολογική τους υποχρέωση. Οι ενέργειες που κάνουν επομένως είναι νόμιμες και έτσι 
δεν χαρακτηρίζονται σαν φοροφυγάδες. 
 3.Μετακύλιση των φόρων 
    Μετακύλιση ενός φόρου είναι η μετάθεση του φόρου αυτού από τον ιδιωτικό τομέα, στον οποίο αρχικά επιβάλλεται, 
σε άλλο ιδιωτικό φορέα. Η μετακύλιση διακρίνεται συνήθως σε μετακύλιση προς τα εμπρός και μετακύλιση προς τα 
πίσω. Μετακύλιση προς τα εμπρός έχουμε, όταν ο φόρος μετατοπίζεται στους τελικούς καταναλωτές των προϊόντων 
με αύξηση των τιμών τους. Αντίθετα, μετακύλιση προς τα πίσω έχουμε, όταν ο φόρος μεταβιβάζεται στους κατόχους 
των παραγωγικών συντελεστών με μείωση των καθαρών αμοιβών τους. Έτσι ένας καπνοβιομήχανος π.χ. μετακυλύει 
το φόρο κατανάλωσης καπνού στους εμπόρους χονδρικής ή λιανικής πώλησης τσιγάρων με άνοδο της τιμής 
πώλησής τους (μετακύλιση προς τα εμπρός). Ο ίδιος καπνοβιομήχανος όμως είναι δυνατόν να προσπαθήσει να 
μετακυλίσει το φόρο εισοδήματος, που καταβάλλει για τα πραγματοποιούμενα κέρδη του είτε στους μισθωτούς, που 
απασχολεί, μειώνοντας το εισόδημά τους είτε στους καπνοπαραγωγούς από τους οποίους μειώνοντας την τιμή 
αγοράς τους (μετακύλιση προς τα πίσω). 
     Η μετακύλιση των φόρων άλλοτε προβλέπεται από το νόμο και άλλοτε όχι. Συνήθως οι έμμεσοι φόροι δαπάνης 
(π.χ. ο Φ.Π.Α) επιβάλλονται με την πρόθεση να μεταβιβαστούν και να επιβαρύνουν τους τελικούς καταναλωτές. Οι 
άμεσοι φόροι, αντίθετα, που επιβάλλονται στο εισόδημα ή την περιουσία, επιβάλλονται με την πρόθεση να 
επιβαρύνουν εκείνους προς τους οποίους αρχικά επιβάλλονται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-Λογιστικές  εγγραφές (σε σχέση με φόρους)  (βλ.αρχείο ΑΟΣΔ.xls 
Πριν από οποιαδήποτε απεικόνιση λογιστικής εγγραφής, είναι σκόπιμο να θυμηθούμε, να ξεκαθαρίσουμε, αλλά και να 
κάνουμε γνωστές στους νέους και επίδοξους λογιστές, ορισμένες σημαντικές λεπτομέρειες, με τον 
επαναπροσδιορισμό σημαντικών εννοιών. 
Είναι σημαντικό να μιλήσουμε για το Λογιστικό σχέδιο λογαριασμών, για τις Γενικές αρχές τήρησης, για την τήρηση 
των Γενικών αρχών των λογαριασμών και πολύ σημαντικό να αποσαφηνίσουμε την έννοια του Κόστους, του Εξόδου, 
αλλά και της Δαπάνης. 
Έννοιες πολύ κοντά η μία με την άλλη –δυσθεώρητες οι διαφορές- αλλά τελείως διαφορετικές όταν αναφερόμαστε σε 
αυτές, και πρέπει ο Λογιστής-Οικονομολόγος να γνωρίζει τι λέει όταν αναφέρεται σε αυτές τις έννοιες. 
 
Τις παραπάνω έννοιες τις βρίσκουμε ενταγμένες στους λογαριασμούς του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου το οποίο 
απαρτίζεται από τρείς (3) αυτόνομες ομάδες, ανεξάρτητες μεταξύ τους. 
Οι ομάδες αυτές είναι δυνατόν να λειτουργούν κάτω από το ίδιο λογιστικό κύκλωμα αλλά η κάθε μία λειτουργεί 
αυτόνομα και δεν επηρεάζεται από την άλλη, δίνοντας τις πληροφορίες που πρέπει και έχουν ορισθεί να δίνουν. 
Έχουμε λοιπόν τις εξής ομάδες : 
Ομάδα 1-8 ή Λογαριασμοί ουσίας της Γενικής Λογιστικής 
Ομάδα 9 ή Λογαριασμοί Αναλυτικής Λογιστικής 
Ομάδα 0 ή Λογαριασμοί Τάξεως (κυρίως Πληροφοριακοί ) 
Οι λογαριασμοί ενημερώνονται με την χρεοπίστωσή τους. 
Σκοπός η κατ είδος ενημέρωση των λογαριασμών. Κατ επέκταση η κατ είδος πληροφόρηση του Μετόχου, του 
Εταίρου, των Κράτους μέσω των Δημοσίων Οικονομικών υπηρεσιών, και εν τέλει του απλού κοινού, του εν δυνάμει 
αγοραστή ή του εν δυνάμει επενδυτή στην υπό εξεταζόμενη εταιρεία. 
Σημαντική πληροφόρηση σε όλους τους παραπάνω δίνει ένας λογαριασμός, αυτός της Γενικής Εκμετάλλευσης, στον 
οποίο συγκεντρώνονται λογαριασμοί από την Ομάδα 1-8, όπως αυτοί των Αποθεμάτων (λογ. 2) των οργανικών 
εξόδων (λογ. 6) καθώς και των οργανικών εσόδων (λογ. 7). 
Γενικές αρχές τήρησης λογαριασμών 
Για την τήρηση των Γενικών αρχών τήρησης των λογαριασμών, θα πρέπει πρώτα να έχουμε εξασφαλίσει τις τρείς (3) 
πολύ σημαντικές αρχές τήρησης οι οποίες ήδη έχουν αναφερθεί. 
Οι τρείς (3) αρχές δεν είναι άλλες από την 

 αρχή της αυτονομίας των ομάδων λογαριασμών, την 

 αρχή της κατ' είδος συγκεντρώσεως των αποθεμάτων, εξόδων και εσόδων, και την 

 αρχή της καταρτίσεως του λογαριασμού της γενικής εκμεταλλεύσεως με λογιστικές εγγραφές. 
Στην τήρηση τώρα των λογαριασμών και τις αρχές που την διέπουν, ισχύουν οι βασικές αρχές της 
α) της ύπαρξης παραστατικού (δικαιολογητικού) 
β) υποχρεωτικής τήρησης αναλυτικών μερίδων σε καρτέλες 
γ) ενημέρωσης των λογαριασμών της προτελευταίας βαθμίδας (περιληπτικούς) μόνο με τη συνολική κίνηση από 
την κίνηση (χρεοπίστωση) των αντίστοιχων λογαριασμών της τελευταίας βαθμίδας, 
δ) της καταχώρησης στους λογαριασμούς της τελευταίας βαθμίδας (3

η
 ή 4

η
 )των στοιχείων του αύξοντος αριθμού του 

παραστατικού, και τέλος μια σύντομη αιτιολογία ανά χρεοπίστωση λογαριασμού, 
Κόστος - Έξοδο - Δαπάνη 
Κόστος είναι η διάθεση αγοραστικής δυνάμεως για την απόκτηση υλικών ή άυλων αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό 
τη χρησιμοποίησή τους για την πραγματοποίηση εσόδων από πωλήσεις ή την κάλυψη κοινωνικών αναγκών 
Το κόστος μετασχηματίζεται σε έξοδο από την στιγμή κατά την οποία εξ αιτίας της παραπάνω αγοράς υλικών κλπ 
αγαθών προκύπτει έσοδο από πώληση. 
Με αυτή την πώληση ταυτίζεται το προαναφερόμενο έξοδο δίνοντας νόημα στην σχέση ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ= 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ χρήσεως θετικό ή αρνητικό. 
Έξοδο λοιπόν δεν είναι άλλο από το κόστος που βαρύνει τα έσοδα της χρήσεως (εξαφανιζόμενο κόστος) 
Δαπάνη είναι η διαδικασία ή η ενέργεια πραγματοποιήσεως του κόστους ή του εξόδου. Δαπανώ σημαίνει ότι κάνω 
όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες υλοποίησης μιας επένδυσης σε υλικά αγαθά και υπηρεσίες. 
Ομοιότητες και διαφορές κόστους, εξόδου, δαπάνης 
Οι βασικές ομοιότητες και διαφορές των εννοιών κόστους, εξόδου, δαπάνης, χαρακτηρίζονται και από τα ακόλουθα: 
α. Το κόστος, ως τη στιγμή που θα εκπνεύσει, αποτελεί στοιχείο του ενεργητικού 
β. Το έξοδο, από τη στιγμή που θα δημιουργηθεί, αποτελεί στοιχείο διαμορφωτικό των αποτελεσμάτων της χρήσεως 
μέσα στην οποία πραγματοποιείται. 
γ. Το έξοδο, έστω και στιγμιαία, προϋπάρχει σαν κόστος, ενώ δεν ισχύει το αντίστροφο. 
δ. Το κόστος σαν επένδυση που δημιουργείται, είτε μέσα σε μία χρήση, είτε μέσα σε περισσότερες, μέχρις ότου 
εκπνεύσει, κατά κανόνα αλλάζει μορφές. Αυτό π.χ. παρατηρείται στην περίπτωση που το κόστος ενός μηχανήματος 
μετατρέπεται σε κόστος παραγωγής των προϊόντων μέσα στη διάρκεια πολλών χρήσεων (με τη διενέργεια 
αποσβέσεων) ή στην περίπτωση που το κόστος μιας πρώτης ύλης μετατρέπεται σε κόστος παραγωγής έπειτα από τη 
βιομηχανοποίησή της. Τελικά, στα παραδείγματα αυτά, το κόστος του έτοιμου προϊόντος εκπνέει με τη μετατροπή του 
σε έξοδο όταν το προϊόν αυτό πωλείται, είτε στην ίδια, είτε στις επόμενες χρήσεις από εκείνη που παράγεται. 
ε. Το έξοδο σχηματίζεται από το κόστος που, μέσα σε μία χρήση, εκπνέει και αποτελεί ένα αυτοτελές μέγεθος που 
συσχετίζεται με το έσοδο για τον προσδιορισμό του αποτελέσματος, με βάση την σχέση: 
ΕΣΟΔΑ Χρήσεως  - ΕΞΟΔΑ Χρήσεως  = (±) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Χρήσεως 
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στ. Η δαπάνη συνδέεται με το κόστος, είτε είναι αυτό για αγορές υλικών ή και υπηρεσιών οι οποίες θα 
χρησιμοποιηθούν για πάγια εκμετάλλευση, (κόστος πάγιας μορφής) είτε είναι για αγορές αγαθών ή υπηρεσιών οι 
οποίες αποκτώνται με σκοπό την μεταπώληση τους όχι σε περίοδο μεγαλύτερη των δώδεκα μηνών (κόστος 
τρέχουσας μορφής) 
Φορολογικά η δαπάνη αναγνωρίζεται όταν : 
α) είναι πραγματική (όχι εικονική ή πλασματική) 
β) είναι παραγωγική (να αφορά την επιχείρηση και όχι τον επιχειρηματία, να συμβάλει στην απόκτηση 
φορολογούμενου εισοδήματος, χωρίς να εξετάζεται αν κατά τη χρήση που πραγματοποιήθηκε συνέβαλε ή όχι στην 
απόκτηση τέτοιου εισοδήματος) 
γ) προβλέπεται από διάταξη νόμου (π.χ. ΚΦΕ άρθρο 31) 
δ) είναι βέβαιη, δεδουλευμένη και εκκαθαρισμένη 
ε) έχει σαν σκοπό την απόκτηση φορολογητέου εισοδήματος και όχι απαλλασσόμενου και τέλος 
στ) να έχει καταχωρηθεί στα βιβλία. 
Έσοδο 
Είναι η χρηματική έκφραση της αγοραστικής δυνάμεως που αποκτάται, άμεσα ή έμμεσα, από τη δραστηριότητα της 
οικονομικής μονάδας και ειδικότερα από την πώληση ή εκμετάλλευση αγαθών, υπηρεσιών και δικαιωμάτων. 
Λογιστικές εγγραφές 
Μετά τις παραπάνω απαραίτητες διευκρινήσεις, η παρουσίαση των λογιστικών εγγραφών θα ξεκινήσει από την ομάδα 
6 (60-69). Ξεκινά δηλ. από τα έξοδα. Πολύ σημαντική ομάδα, αφού στις μέρες μας όλη η προσπάθεια των 
οικονομικών μονάδων επικεντρώνεται είτε στην συγκράτηση τους είτε και στην μείωση αυτών, για την εξαγωγή θετικού 
αποτελέσματος . 
 
 
Α. Λογιστική εγγραφή Μισθοδοσίας εμμίσθου και ημερομισθίου προσωπικού 

Ημ/νία: 31/12/2012 
  

Παραστατικό: Μισθοδοτική κατάσταση Δεκεμβρίου 2012 
  

Αιτιιολογία : Μισθοδοσία μηνός Δεκεμβρίου 2012 
  

Λογ/σμοί Γ.Λ. Τίτλοι Λογ/σμών Χρέωση Πίστωση 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 
  

60.00 Αμοιβές έμμισθου προσωπικού 
  

60.00.00 * Τακτικές αποδοχές 1000,00 
 

60.03 Εργοδοτικές εισφορές έμμισθου προσωπικού 
  

60.03.00 * Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 300,00 
 

53 Πιστωτές Διάφοροι 
  

53.00 Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 
  

53.00.00 * Έμμισθο προσωπικό 
 

813,55 

54 Υποχρεώσεις από Φόρους κ Τέλη 
  

54.03 Φόροι-Τέλη αμοιβών προσωπικού 
  

54.03.00 *  Φόρος μισθωτών υπηρεσιών 
 

36,45 

55 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 
  

55.00 Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
  

55.00.00 *  Λογαριασμός τρέχουσας κίνησης ΙΚΑ 
 

450,00 

  
 
 

Εξόφληση Μισθοδοσίας 

Ημ/νία: 31/12/2012 
  

Παραστατικό: 
Αυξων αριθμός κατάθεσης ποσού μισθοδοσίας σε λογ/σμούς Τραπέζης 
υπαλλήλων 

Αιτιιολογία : Εξόφληση μισθοδοσίας μηνός Δεκεμβρίου 2012 
  

Λογ/σμοί Γ.Λ. Τίτλοι Λογ/σμών Χρέωση Πίστωση 

53 Πιστωτές Διάφοροι 
  

53.00 Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 
  

53.00.00 * Έμμισθο προσωπικό 813,55 
 

38 Χρηματικά Διαθέσιμα 
  

38.03 Καταθέσεις όψεως 
  

38.03.00 * Τράπεζα-Καταθέσεις όψεως 
 

813,55 
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Απόδοση (εξόφληση) Φ.Μ.Υ. 

Ημ/νία: 20/1/2013 
  

Παραστατικό: Αυξων αριθμός δήλωσης ΦΜ.Υ. 
  

Αιτιιολογία : Εξόφληση Φόρου Μισθωτών ΣΤ Διμήνου 
  

Λογ/σμοί Γ.Λ. Τίτλοι Λογ/σμών Χρέωση Πίστωση 

54 Υποχρεώσεις από Φόρους κ Τέλη 
  

54.03 Φόροι-Τέλη αμοιβών προσωπικού 
  

54.03.00 * Φόρος μισθωτών υπηρεσιών 36.45+π(Νοεμ) 
 

38 Χρηματικά Διαθέσιμα 
  

38.03 Καταθέσεις όψεως 
  

38.03.00 * Τράπεζα-Καταθέσεις όψεως 
 

36.45+π(Νοεμ) 

Απόδοση (εξόφληση) εισφορών σε Ι.Κ.Α. 

Ημ/νία: 20/1/2013 
  

Παραστατικό: Αριθμός δήλωσης Α.Π.Δ. 
  

Αιτιιολογία : Εξόφληση ΙΚΑ μηνός Δεκεμβρίου 2012 
  

Λογ/σμοί Γ.Λ. Τίτλοι Λογ/σμών Χρέωση Πίστωση 

55 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 
  

55.00 Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
  

55.00.00 *  Λογαριασμός τρέχουσας κίνησης ΙΚΑ 450.00 
 

38 Χρηματικά Διαθέσιμα 
  

38.03 Καταθέσεις όψεως 
  

38.03.00 * Τράπεζα-Καταθέσεις όψεως 
 

450.00 

Σημαντικό για την φορολογία 
Οι δαπάνες μισθοδοσίας σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ.1 περ. α' υποπερ. αα' του Κ.Φ.Ε. (Ν. 2238/1994), 
αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης , εφόσον έχουν καταβληθεί ή βεβαιωθεί οι 
ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ι.Κ.Α. ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού. 
 
Β. Εγγραφές υπολογισμού κερδών 
Στην ΟΕ «ΑΒΓ» με κεφάλαιο 50.000€  συμμετέχουν οι μέτοχοι Αντωνίου με ποσοστό συμμετοχής 35%, Βλαστός με 
ποσοστό συμμετοχής 55% και Γιάννου με 10%. Στην τρέχουσα χρήση προέκυψαν κέρδη ύψους 100.000€..  Ζητούνται  
(αν φόρος εισοδήματος 26%)  :  

 Το ποσό των κερδών που αναλογεί στον κάθε εταίρο ξεχωριστά        

 Οι σχετικές ημερολογιακές εγγραφές σύμφωνα με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. 
       Χ   Π  
86 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ     
86.99 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως   100.000 
86.99.00 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως   100.000 

 88 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ     

 88.00 Καθαρά κέρδη χρήσεως      100.000 
 88.00.00 Καθαρά κέρδη χρήσεως        100.000 

Μεταφορά αποτελεσμάτων χρήσεως σε κέρδη χρήσεως 

_______________________         _________________________________ 

88 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ     

88.00 Καθαρά κέρδη χρήσεως    100.000   

88.00.00 Καθαρά κέρδη χρήσεως   100.000 

 88 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ     

 88.99 Κέρδη προς διάθεση     100.000 

 88.99.00 Κέρδη προς διάθεση     100.000 

Μεταφορά κερδών χρήσεως σε κέρδη προς διάθεση 

_______________________         _________________________________ 

88 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ    

88.99 Κέρδη προς διάθεση    100.000   

88.99.00 Κέρδη προς διάθεση    100.000 

53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ       

 53.14 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις προς εταίρους   74000  

   53.14.00 Εταίρος Αντωνίου(35%)     25.900 
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 53.14.01 Εταίρος Βλαστός (55%)     40.700 

 53.14.02 Εταίρος Γιάννου (10%)       7.400 

 88 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ     

88.08 Φόρος εισοδήματος       26.000 

88.08.00 Φόρος εισοδήματος       26.000 

Μεταφορά κερδών χρήσεως σε εταίρους και αποκοπή φόρου εισοδήματος από κέρδη 

______________________         _________________________________ 

88 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ     

88.08 Φόρος εισοδήματος     26.000 

88.08.00 Φόρος εισοδήματος     26.000 

 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΦΟΡΟΥΣ 

 54.07 Φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών   26.000 

 54.07.00 Φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών       26.000 

Υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος προς Δ.Ο.Υ 

_______________________         _________________________________ 
Στην συνέχεια οι Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς εταίρους πρέπει να μεταφερθούν σε δοσοληπτικούς 
λογαριασμούς (33.07). 
 
Γ. ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α.Ε. 
1. Τα καθαρά κέρδη (βάση ισολογισμού) της εταιρίας ΚΑΠΑ Α.Ε. με 31.12.13 ανήλθαν στο ποσό των 1.120.000€. 
Από τα κέρδη αυτά 100.000€ προέρχονται από συμμετοχή της ΚΑΠΑ Α.Ε σε άλλη Α.Ε και 80.000€ από τόκους 
εντόκων γραμματίων του Δημοσίου. Επίσης, υπάρχουν και λογιστικές διαφορές 120.000€ που δηλώθηκαν από το 
λογιστή στη φορολογική δήλωση της Α.Ε, η οποία υποβάλλεται στη   Δ.Ο. Υ εμπρόθεσμα.  
Ζητείται: Να γίνει η διανομή των κερδών, ο υπολογισμός του φόρου με συντελεστή 26% καθώς και η προκαταβολή 
φόρου με συντελεστή 80%. 
Προκαταβολή φόρου : Αφορά την προκαταβολή του φόρου προς το ελληνικό δημόσιο, έναντι κερδών επόμενης 
χρήσης 
Λύση 
Κέρδη βάσει ισολογισμού                                                        1.120.000 
Λογιστικές διαφορές                            (+)                                  120.000 
Αναμορφωμένα κέρδη                                                             1.240.000 
 
Αναμορφωμένα κέρδη                                                             1.240.000 
- Κέρδη από συμμετοχές                                                           -100.000 
- Έσοδα από τόκους γραμματίων δημοσίου                              - 80.000 
Υπόλοιπο κερδών                                                                   1.060.000 
 

Φόρος που αναλογεί    1060.000Χ26% = 275.600 € 

Προκαταβολή φόρου     275.600Χ80%  = 220.480 € 
 
2.Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ» Α.Ε. κατά την τελευταία χρήση εμφανίζει κέρδη 400.000€. Η ΑΕ έχει κεφάλαιο 1.000.000€ 
διαιρούμενο σε 250.000 μετοχές. Σχεδιάζει δε να αναδιανείμει το μέρισμα που προβλέπεται από τον νόμο και 
επιπλέον να διαθέσει 12.000€ σαν αμοιβές μελών Δ.Σ. Τα υπόλοιπα κέρδη ( σε ακέραιες χιλιάδες) θα διατεθούν για 
έκτακτο αποθεματικό. Τα ποσά κάτω των χιλίων (1000) € θα παραμείνουν εις νέο κεφάλαιο  
Ζητείται :   
α) Να υπολογιστούν τα φορολογητέα κέρδη και ο φόρος εισοδήματος της  ΑΕ αν το ποσοστό φόρου είναι 26% Να 
υπολογιστούν επίσης τα καθαρά κέρδη για διανομή.  
β) Να υπολογιστούν το τακτικό αποθεματικό, τα μερίσματα και ο πίνακας διανομής κερδών  
γ) Να γίνουν οι διάφορες λογιστικές εγγραφές   
 
Απαγορεύεται η διανομή κερδών στους μετόχους πριν από την κάλυψη των ζημιών που η Α.Ε. πραγματοποίησε σε 
προηγούμενες χρήσεις, όπως επίσης και πριν από την καταβολή ποσοστού τουλάχιστον 5% για τον σχηματισμό του 
Τακτικού Αποθεματικού Κεφαλαίου. Για τον υπολογισμό του τακτικού αποθεματικού θα πρέπει να αφαιρεθεί από τα 
κέρδη ο φόρος εισοδήματος.   
Μετά την κάλυψη των τυχόν ζημιών και τον υπολογισμό του τακτικού αποθεματικού παρακρατείται το απαιτούμενο 
από τον Νόμο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος  για τον υπολογισμό του οποίου λαμβάνεται το 
μεγαλύτερο ποσό μεταξύ του 6% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και του 35% των καθαρών κερδών 
που προκύπτουν μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού. (αρ 1 Ν.876/79). 
α) Κέρδη βάση ισολογισμού   400.000€  
(φορολογητέα κέρδη χρήσης) 
 
Φόρος εισοδήματος  400.000χ26% =104.000€   (88.08) 
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Προκαταβολή φόρου  104.000χ80% = 83.200€   (33.13) 
β) Τακτικό αποθεματικό είναι το εξής : 
Κέρδη βάση ισολογισμού    400.000€  (Α.Χ 86.99) 
Μείον: φόρος εισοδήματος   104.000€  (Φόρος εισοδήματος 88.08) 
Καθαρά κέρδη χρήσης     296.000€ ( κέρδη προς διάθεση 88.99) 
 
Τακτικό αποθεματικό: 296.000χ5% = 14.800€    (41.01) 
 
Μέρισμα Ν.2190/20 (6%) του μετοχικού κεφαλαίου    (53.01) 
1.000.000 χ6%= 60.000 = 39.000€ 
ή 
Μέρισμα Ν.897/79 (35%) των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού  
296.000€ -14.800€= 281.200€χ 35%= 98.420€ 
διανέμεται το δεύτερο διότι είναι το μεγαλύτερο 

Πίνακας διανομής κερδών  

41.01 Τακτικό αποθεματικό     14.800€ 

53.01 Μέρισμα       98.420€ 

53.08 Αμοιβές μελών ΔΣ     12.000€ 

41.05 Έκτακτο αποθεματικό     170.000€ 

42.00 Υπόλοιπο κερδών εις νέο           780€ 

 Σύνολο      296.000€ 

γ) Λογιστικές εγγραφές  
       
86.99 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως     400.000€ 
86.99.00   >>  >>     400.000€ 

88.00 Καθαρά κέρδη χρήσεως     400.000€ 
88.00.00  >>   >>   400.000 

            
88.08 Φόρος εισοδήματος      104.000€ 
88.08.00  >>  >>     104.000€   
   54.07 Φόρος Εισοδήματος     104.000€ 
   54.07.00  >>  >>    104.000€ 
            
54.07 Φόρος εισοδήματος      104.000€ 
54.07.00 >> >>     104.000€ 
   54.08 λογ/σμος εκκαθάρισης φόρων    104.000€ 
   54.08.00 >>  >>   104.000€ 
            
33.13 Ελληνικό Δημόσιο      83.200€ 
33.13.00 Προκαταβολή φόρου εισοδ.    83.200€ 
   54.08 λογ/σμος εκκαθάρισης φόρων    83.200€ 
   54.08.00 >>  >>   83.200€ 
            
88.00 Καθαρά κέρδη χρήσεως      400.000€ 
88.00.00 >>  >>     400.000€ 
  88.99 Κέρδη προς διάθεση      296.000€ 
  88.99.00 >> >>     296.000€ 
  88.08 φόρος εισοδήματος      104.000€ 
  88.08 >> >>      104.000€ 
            
88.99 Κέρδη προς διάθεση      296.000€ 
88.99.00 >> >>     296.000€ 
   41.02 Τακτικό αποθεματικό     14.800€ 
   41.02.00 >>  >>    14.800€ 
   41.05 Έκτακτο αποθεματικό     170.000€ 
   41.05.00 >>  >>    170.000€ 
   53.01. Μερίσματα πληρωτέα    98.420€ 
   53.01.00 >>  >>    98.420€ 
   53.08 Δικαιούχοι αμοιβών     12.000€ 
   53.08.00 >>  >>    12.000€ 
   42.00 Υπόλοιπο κερδών εις νέο κεφ   780€ 
   42.00.00 >>   >>   780€ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ - ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 
Α. Λόγοι που καθιστούν απαραίτητη την Οικονομική και Λογιστική – Φορολογική  Παρακολούθηση 

1. Γιατί σας συμβουλεύει για την καλύτερη επιλογή στην διαχείριση των εισοδημάτων σας και της 
περιουσιακής σας κατάστασης ώστε να έχετε το καλύτερο αποτέλεσμα με το μικρότερο κόστος. 

2. Γιατί έτσι μπορείτε να παρακολουθείτε τα έσοδα και έξοδα της επιχείρησής σας και να παίρνετε 
επιχειρηματικές αποφάσεις, καθώς και να κάνετε προβλέψεις για το μέλλον. 

3. Γιατί έτσι μπορείτε να παρακολουθείτε τις εισπράξεις και πληρωμές σας και να κάνετε προβλέψεις πόσα 
χρήματα θα χρειαστείτε στο μέλλον. 

4. Γιατί έτσι μπορείτε να διαχειριστείτε καλύτερα τα έξοδα και τα έσοδα σας, να δείτε ποιος σας οφείλει 
χρήματα και τι εκκρεμείς πληρωμές έχετε, να συντάξετε ένα πινάκα ταμειακών ροών (cash flow) που θα σας 
βοηθήσει να γνωρίζεται αν πρέπει να κάνετε αίτηση για επιχειρηματικό δάνεια και πότε. 

5. Γιατί με την εξέταση του Ισολογισμού και των Οικονομικών σας Αποτελεσμάτων με ομοειδής επιχειρήσεις 
μπορείτε να συγκρίνετε πόσο επιτυχημένη είναι η πορεία της επιχείρησης σας. 

6. Γιατί μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε τους επιχειρηματικούς στόχους σας και ταυτόχρονα να προλάβει 
καταστάσεις με δυσμενείς επιπτώσεις. 

7. Γιατί μπορεί να σας βοηθήσει στην επιλογή της κατάλληλης νομικής επιχειρηματικής μορφής με το 
χαμηλότερο διαχειριστικό και φορολογικό κόστος. 

8. Γιατί δίνει κύρoς και αξιοπιστία στην επιχείρηση σας με τους συναλλασσόμενους τρίτους, η ορθή απεικόνιση 
των οικονομικών και φορολογικών στοιχείων και αποτελεί δέσμευση για την εγκυρότητα για τα στοιχεία και 
πληροφορίες που προκύπτουν. 

9. Γιατί ο υπολογισμός της μισθοδοσίας και η διαχείριση του προσωπικού δεν είναι μια απλή υπόθεση και 
επιπλέον, η σωστή διαχείριση της μισθοδοσίας θα σας βοηθήσει να υποβάλλεται σωστά όλες τις υποχρεώσεις 
που υποχρεούστε από την εργατική και φορολογική νομοθεσία και ταυτόχρονα να εξάγετε συμπεράσματα για 
την καλύτερη διαχείριση του προσωπικού και την δυνατότητα μείωσης του εργατικού κόστους. 

10. Γιατί μπορεί να σας βοηθήσει να διαχωρίσετε τις προσωπικές από τις επιχειρηματικές δαπάνες καθώς 
και ποιες εκπίπτουν φορολογικά. 

11. Γιατί είναι πάντα εύκολο και χωρίς επιπλέον κόστος να επιλέγονται από την αρχή οι ορθοί χειρισμοί σε 
αντίθεση με την προσπάθεια να γίνουν διορθώσεις αργότερα με επιπλέον δαπάνη χρόνου και χρήματος. 

12. Γιατί  η σωστή διαχείριση των λογιστικών σας θα σας βοηθήσει να υποβάλλεται σωστά όλες τις φορολογικές 
σας υποχρεώσεις χωρίς πρόστιμα και επιβαρύνσεις. 

 
Β.Το φορολογικό σύστημα, φοροδιαφυγή και είσπραξη εσόδων. 
Α. Εισαγωγή: 
« Το κράτος μας είναι φοροβίωτο. Για να μπορέσει να σταθεί στο επίπεδο που επιθυμούμε, πρέπει να προσφέρουμε 
όλοι. Για να πείσουμε το λαό να προσφέρει δεν πρέπει να έχει το αίσθημα ότι οι νόμοι είναι άδικοι, γι  αυτό  θέλουν 
μελέτη πριν εφαρμοστούν και όταν εφαρμοστούν μεγάλη διάρκεια ζωής.». 
Η κοινωνία μας όμως,  ορθά ή λανθασμένα, εξακολουθεί να πιστεύει ότι οι νόμοι είναι άδικοι και δεν εφαρμόζονται για 
όλους το ίδιο. Δεν φτάνει λοιπόν ούτε ο καλύτερος , ούτε ο δικαιότερος νόμος, ο οποίος στη πράξη βέβαια μονίμως 
αναζητείται. Απαιτείται άρτια βάση δεδομένων με  αποτελεσματικές διασταυρώσεις για να εφαρμοστεί ένας από τους 
βασικούς κανόνες της φορολογίας, δηλαδή «η βεβαιότητα του φόρου». Απαιτείται να κερδίσει το Δημόσιο την 
εμπιστοσύνη των πολιτών του και τον σεβασμό στους κανόνες. 
Κανένα μέτρο δεν έχει το 100% με το μέρος του. Υπάρχουν θέσεις και αποφάσεις του 51- 49. Γνωρίζεις στη πράξη 
ότι  η φορολογία είναι ένα δίκοπο μαχαίρι σχεδόν σε όλα. 
Σε συνολικό επίπεδο, εάν πάρεις περισσότερο φόρο αφαιρείς ανάπτυξη, εάν πάρεις λιγότερο φόρο αφαιρείς 
«κοινωνικό κράτος» ή   πρέπει να αφαιρέσεις «κράτος» ή παράγεις ελλείμματα. 
Β. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  
Το φορολογικό μας σύστημα βάλλεται πανταχόθεν. Κατηγορείται για την  πολυνομία μας, για τις συχνές αλλαγές, 
για την πολυπλοκότητα, για.. για.. , ….. 
Όμως πολλά πράγματα έχουν αλλάξει  σε θετική κατεύθυνση, θέλουν όμως υπομονή για την απόδοση τους και 
επιμονή στην εφαρμογή τους. 
Όλα είναι ένας δρόμος. Εάν αποφάσισες  να κάνεις το ταξίδι Αθήνα – Θεσσαλονίκη και το σχεδίασες σωστά  και 
ξεκίνησες, δεν μπορείς στα μισά του δρόμου να πεις άκυρο θα πάω  στην Τρίπολη. Δεν υπάρχει άκυρο. Υπάρχουν 
αρνητικά χιλιόμετρα. Τίποτα δεν τέλειωσες και είναι άγνωστο εάν θα αρχίσεις. 
Με το Ν. 3842/10 και τους αμέσως επόμενους,   θεσπίστηκε και άρχισε να λειτουργεί  ένα  νέο σύστημα , το 
οποίο καθιερώνει  γενικούς κανόνες και άξονες με σκοπό να καλλιεργήσει σε παρόντα αλλά και σε μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα αλλαγή νοοτροπίας, φορολογική συνείδηση  και να ενισχύσει την εθελοντική συμμόρφωση. 
Το πλαίσιο αυτό αποτελεί ένα πολυεργαλείο απλοποίησης διαδικασιών, δημιουργίας ηλεκτρονικού 
περιβάλλοντος, με κύριο σκοπό και στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη και της επιχειρηματικότητας και την 
αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, η οποία στερεί από το κράτος τους αναγκαίους πόρους, διευρύνει τη διαφθορά και 
δημιουργεί συνθήκες κοινωνικής αδικίας μεταξύ των πολιτών και αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων. 
Συνοπτικά οι άξονες που έχουν τεθεί σε εφαρμογή  και θέλουν διαρκή στήριξη είναι οι εξής:  
1. Λογιστικός προσδιορισμός των  εισοδημάτων και όχι φορολογία με ειδικά καθεστώτα. 
Με τον λογιστικό προσδιορισμό ενισχύεται η αρχή της εφαρμογής των συγκρουόμενων συμφερόντων. 
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 Ότι για κάποιον είναι έσοδο για κάποιον άλλο είναι έξοδο. Δεν πρέπει οι διατάξεις να δημιουργούν ταύτιση 
συμφερόντων και  αυτό πρέπει να είναι γενική  και σταθερή κατεύθυνση. 
Ένα παράδειγμα: Στους αγρότες δεν έχει επεκταθεί ο λογιστικός προσδιορισμός  και  δεν  λειτουργεί ο νόμος των 
συγκρουόμενων συμφερόντων. Αντίθετα υπάρχει ταύτιση συμφερόντων πωλητή – αγοραστή. Τον έμπορο τον 
συμφέρει να υπερτιμολογήσει για να έχει ακριβή τιμή αγοράς  και να πουλάει ακριβότερα, αλλά να έχει και αυξημένα 
έξοδα. Τον αγρότη αυτό τον συμφέρει αφού θα πάρει αυξημένη επιστροφή ΦΠΑ και στη φορολογία εισοδήματος τον 
αφήνει αδιάφορο, αφού το αποτέλεσμα υπολογίζεται τεκμαρτά. Το ίδιο ισχύει και για όλες τις δαπάνες που 
πραγματοποιούνται στην αγροτική παραγωγή  και δεν έχει λόγους ο αγρότης να ζητάει τιμολόγια ( λιπάσματα, σπόροι, 
θεριζοαλωνιστικές, τρακτέρ, μεταφορές, υπηρεσίες εν γένει, κ.λπ.). Δεν υποστηρίζουμε βέβαια την άποψη να τηρούν 
βιβλία και οι αγρότες που ευκαιριακά ασχολούνται ή έχουν  μικρές καλλιέργειες ή μικρές κτηνοτροφικές μονάδες. 
Σαφώς πρέπει να υπάρχει  όριο απαλλαγής. 
2. Βοηθητικός προσδιορισμός του  εισοδήματος των φορολογουμένων με βάση τα χρησιμοποιούμενα 
περιουσιακά στοιχεία (τεκμήρια δαπανών διαβίωσης) 
Τα χρησιμοποιούμενα περιουσιακά στοιχεία αποτελούν ένδειξη για το εισόδημα που πιθανόν να αποκτά ένας 
φορολογούμενος. Η χώρα μας έχει πολύ μεγάλο αριθμό μικρών επιχειρήσεων- αυτοαπασχολουμένων. ΕΝΑΣ στους 
ΕΠΤΑ Έλληνες έχει μια δραστηριότητα και ελπίζει να ζήσει από αυτήν - 1.070.000 είναι επιτηδευματίες και πάνω από 
500.000 αγροτικές εκμεταλλεύσεις, σύνολο περίπου 1.600.000. Εάν επεκταθούμε στον άγνωστο αριθμό των 
ασκούντων παράλληλα με τη μισθωτή εργασία και ελεύθερο επάγγελμα, αλλά τους απαγορεύεται από άλλες διατάξεις 
να εμφανίσουν τα έσοδα (και να ήθελαν), όπως καθηγητές με τα ιδιαίτερα μαθήματα, γιατροί του ΕΣΥ, μηχανικοί του 
Δημοσίου και γενικά δημόσιοι υπάλληλοι, τότε μιλάμε για ακόμα πολύ μεγαλύτερο αριθμό «κρυφά» 
αυτοαπασχολουμένων. 
Η πλειοψηφία όλων αυτών  μπορεί να πραγματοποιεί μια μικρή απόκρυψη κερδών, αλλά το σύνολο οδηγεί σε  ένα 
μεγάλο δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Η μικρή φοροδιαφυγή  σε περίπου 2.000.000 άτομα, δεν θα βρεθεί, ούτε με το 
περιουσιολόγιο  (γιατί είναι μικρή για να οδηγήσει σε σοβαρή μεταβολή περιουσίας), ούτε και με ανάλυση κινδύνου 
(είναι μέθοδος σωστή για τα σοβαρά εισοδήματα), αντίθετα τα χρησιμοποιούμενα περιουσιακά στοιχεία, με 
λογική ανάλυση και σωστή κλιμάκωση και τις ανάλογες αν χρειάζεται διορθώσεις (χωρίς μαζικές απαλλαγές) 
μπορούν  να  είναι ένα εργαλείο, μια δράση αποκάλυψης εισοδημάτων, για τη δική μας δομή των φορολογουμένων, 
σαφώς όχι η μοναδική. 
3. Δράσεις ελέγχου μεγάλων εισοδημάτων 
Τα μεγάλα εισοδήματα πρέπει να ελέγχονται με άλλες δράσεις  και  είναι βέβαιο ότι στο πλαίσιο αυτό λειτουργούν 
πολλές  δράσεις (έλεγχος με ανάλυση κινδύνου, η δημιουργία περιουσιολογίου, ηλεκτρονική διασύνδεση υπηρεσιών 
και φορέων, ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, επαγγελματικοί λογαριασμοί, συναλλαγές χωρίς μετρητά, ουσιαστικά μη 
αναγνώριση συναλλαγών με εξωχώριες  εταιρείες αν δεν αποδειχθεί το σύνηθες της συναλλαγής, κλείσιμο 
εγκαταστάσεων σε παραβάτες, ποινικό αδίκημα, κ.λπ..) 
4. Αλλαγή φιλοσοφίας στους φορολογικούς ελέγχους.  
Το νομικό μας καθεστώς άλλαξε και οι  δηλώσεις θεωρούνται  κατ αρχήν ειλικρινείς  και δεν θα είναι όλοι οι 
επιτηδευματίες  ανέλεγκτοι για να έχουν την αίσθηση  της φορολογικής ανασφάλειας. Προβλέπεται η επιλογή προς 
έλεγχο να γίνεται κεντρικοποιημένα μέσω δείγματος με ανάλυση κινδύνου. Με τον τρόπο αυτό όποιοι βρίσκονται εντός 
της ανάλυσης κινδύνου να ελέγχονται άμεσα  σε παρόντα χρόνο και όχι μετά από μια δεκαετία.  
Έλεγχος στην ανθοφορία και όχι όταν ο πλούτος έχει καταναλωθεί ή απολεσθεί. Επιβάλλεται να γίνονται έλεγχοι από 
το γραφείο και να μην ενοχλείται η επιχείρηση στο χώρο εργασίας της. Λιγότερη επαφή του ελεγχόμενου με τον 
ελεγκτή του. 
5. Εθελοντική συμμόρφωση των φορολογουμένων με ενίσχυση  των κριτηρίων αυτοελέγχου.  
Με τον μη έλεγχο όλων των επιτηδευματιών και τον καθορισμό  δείγματος με ανάλυση κινδύνου λογικό είναι οι 
φορολογούμενοι να επιδιώξουν την εθελοντική φορολογική συμμόρφωση, ακόμα και ως ενέργεια μείωσης της 
φοροδιαφυγής και αποφυγής των κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου, γιατί είναι βέβαιο ότι όσο μεγαλύτερη είναι η 
φοροδιαφυγή τόσο μεγαλύτερη είναι η έκθεση κινδύνου. 
Για την ενίσχυση της προσπάθειας αυτής καθιερώθηκε και η υποχρέωση  και ευθύνη των ορκωτών λογιστών 
και των λογιστών φοροτεχνικών να βεβαιώνουν την ακρίβεια των υποβαλλομένων δηλώσεων, οι με ορκωτοί 
οφείλουν να χορηγούν φορολογικό πιστοποιητικό, οι δε λογιστές – φοροτεχνικοί καταστάσεις φορολογικής 
αναμόρφωσης και καταστάσεις για τις υποβληθείσες ή οφειλόμενες δηλώσεις απόδοσης φόρων. 
6. Ηλεκτρονική υποβολή και παρακολούθηση συναλλαγών και  γενικά κάθε  είδους οικονομικών πράξεων. 
Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων 
Για την επίτευξη των επιδιωκομένων στόχων  προβλέπεται η υποβολή από όλους τους επιτηδευματίες των δηλώσεών 
τους  ηλεκτρονικά, η υποβολή στοιχείων ηλεκτρονικά όλων των οικονομικών συναλλαγών (αμοιβές, μισθοί, 
αποζημιώσεις, οικονομικές ενισχύσεις, επιδοτήσεις, διεκδικήσεις κλπ) από όλα τα Υπουργεία, ΝΠΔΔ, φορείς, ενώσεις, 
επιχειρήσεις, κλπ. 
Περάσαμε, από το σχεδόν 100% χειρόγραφης υποβολής όλων των φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών 
προσώπων, στην ηλεκτρονική υποβολή και συγκεκριμένα στο 100% για τις δηλώσεις των επαγγελματιών και σε 
ποσοστά άνω του 80% των δηλώσεων φυσικών προσώπων, γεγονός που επιτρέπει άμεσα και ανέξοδα την 
δημιουργία πολλών διασταυρώσεων και οικονομία εκατομμυρίων εργατοωρών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. 
7. Στόχος να γίνει η φοροδιαφυγή ασύμφορη. 
Α. Άρση του τραπεζικού και κάθε απορρήτου προς την φορολογική διοίκηση.  



[14] 
 

Το μέτρο θέλει λειτουργία  με προσοχή, γιατί το άνοιγμα λογαριασμών χωρίς άλλες ενδείξεις, μπορεί να οδηγήσει 
κεφάλαια εκτός του τραπεζικού συστήματος, με μεγάλο κόστος στην λειτουργία της οικονομίας μας, ειδικά στην 
παρούσα φάση. 
Β.  Φορολογία αδικαιολόγητης προσαύξησης περιουσίας. 
Έχει τεθεί σε εφαρμογή  διάταξη φορολογίας για τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται αλλά δεν προκύπτουν και 
δεν δικαιολογούνται μέσω των δηλωθέντων εισοδημάτων, δηλαδή φορολογείται η περιουσία κινητή ή ακίνητη που δεν 
έχει δηλωθεί και ο φορολογούμενος δεν μπορεί να αποδείξει την πραγματική πηγή ή αιτία προέλευσής της. 
Γ. Έλεγχος μέσω της μεταβολής της περιουσίας . Περιουσιολόγιο 
Σήμερα υπάρχει επί της ουσίας και καταγράφεται η ακίνητη περιουσία στο εσωτερικό της χώρας για τις ανάγκες της 
φορολογίας  του κεφαλαίου και της παρακολούθησης  απόκτησης ακίνητης περιουσίας και των  επιβατικών Ι.Χ. 
αυτοκινήτων, σκαφών, αεροσκαφών και ελικοπτέρων. 
 
Δεν καταγράφονται η κινητή περιουσία (καταθέσεις ,ομόλογα, μερίδια, μετοχές, συμμετοχές, θυρίδες, κ.λπ.), 
περιουσία στο εξωτερικό και εν γένει κάθε περιουσιακό στοιχείο. Τα δύο τελευταία μέτρα συνδυασμένα την άρση 
κάθε απορρήτου έναντι της φορολογικής αρχής,  με την αυξανόμενη συνεργασία των κρατών σε θέματα 
φοροδιαφυγής και την επιθετική πολιτική των μεγάλων κρατών, κατά των χωρών φορολογικών παραδείσων, θα 
μεταβάλλει τον τρόπο της σκέψης όλων όσων θέλουν να αποκρύψουν εισοδήματα και πιθανόν θα καταστεί η 
μεγάλη φοροδιαφυγή ασύμφορη. 
Μην ξεχνάτε ότι εν τέλει ο πλούτος όσο και να περιπλανηθεί σε νομικά πρόσωπα, κάποια στιγμή θα 
εμφανιστεί στο φυσικό πρόσωπο, είτε ως περιουσία είτε ως κατανάλωση και τρόπο ζωής. 
8.  ΚΒΣ – Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Ποινές και πρόστιμα 
Ο ΚΒΣ στην Ελλάδα κατηγορήθηκε ως αιτία πολλών δεινών. Δεν μπορεί όμως να υποστηριχθεί σοβαρά ότι είναι 
δυνατή η πλήρης κατάργησή  όλων των διατάξεων, διότι  κανένα σύγχρονο κράτος   δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς 
την ύπαρξη κανόνων Τι φταίει στους συναλλασσόμενους; Δεν φταίνε οι κανόνες  όταν είναι σαφής.  Τους φταίει το ότι 
τιμωρείται η τυπική παράβαση, φταίει η απόρριψη των βιβλίων, φταίει η γραφειοκρατία και πιθανόν η θεώρηση των 
βιβλίων. Γι αυτό  προωθήθηκαν και ήδη ψηφίστηκαν νέες διατάξεις με νέο   Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης 
Συναλλαγών. 
Τα μεγάλα πρόστιμα και εν γένει οι αυστηρές διοικητικές ποινές και η ποινικοποίηση της φοροδιαφυγής δεν 
φαίνεται να αποδίδει καρπούς και χωρίς να υποστηρίζουμε την κατάργηση των ποινικών διατάξεων, πιστεύω ότι 
πρέπει να παραμείνουν μόνο σε ακραίες και μεγάλες υποθέσεις και  περιπτώσεις για παραδειγματισμό και αποτροπή 
και όχι μέσω του «πληθωρισμού» των υποθέσεων να μην υπάρχει κοινωνική εν τέλει καταδίκη. Πρέπει να γίνουν οι 
αναγκαίες παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση εξάλειψης των συγκεκριμένων αδυναμιών του συστήματος.  
9. Αλλαγή στη διοικητική δομή των ελεγκτικών υπηρεσιών 
Απαραίτητο στοιχείο στη εμφάνιση των εισοδημάτων και στον περιορισμό της φοροδιαφυγής είναι και η 
διαφορετική οργάνωση και η  αλλαγή της διοικητικής δομής των οικονομικών υπηρεσιών. 
Έχουν γίνει κινήσεις και συγκεκριμένα: 
Α. Ιδρύθηκε   οικονομική μονάδα μεγάλων φορολογουμένων- Δ.Ο.Υ ( αφορά 1200 επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 
30 εκ και τραπεζικές και ασφαλιστικές άνω των 10 εκ) 
Β. Ιδρύθηκε επιχειρησιακή μονάδα (Εθνικό Δικαστικό) που έχει αποκλειστικό έργο την είσπραξη  των 
ληξιπροθέσμων χρεών από μεγάλους οφειλέτες του Δημοσίου σε όλη τη χώρα. 
Γ.  Θεσπίστηκε ο θεσμός του Οικονομικού Εισαγγελέα με αρμοδιότητα σε όλη την Επικράτεια. 
Δ. Απαιτείται και υλοποιείται σταδιακά η συγκέντρωση των δυνάμεων των Δ.Ο.Υ. 
Δ. ΣΔΟΕ. Το σύνολο των εσόδων από το ΦΠΑ αντιστοιχεί στις αποδείξεις που εκδίδονται για την τελική κατανάλωση. 
Όλοι γνωρίζουμε πόσες αποδείξεις δεν εκδίδονται. Η φοροδιαφυγή σε αυτό το επίπεδο είναι εκτός των ταμειακών 
μηχανών και των βιβλίων. Απαιτείται έλεγχος σε επίπεδα τροχαίας. Τα ελεγκτικά όργανα εάν είναι εμφανώς στους 
δρόμους θα εκδίδονται οι αποδείξεις. 
10.  Η φορολογική δήλωση πρέπει να είναι απόρρητη έναντι όλων. Η έναρξη επαγγελματικών εργασιών δεν 
πρέπει να υπόκειται σε απαγορεύσεις.  
Ένα θέμα που πρέπει να απασχολήσει  όλους και να αρχίσει να συζητείται είναι οι απαγορεύσεις άσκησης 
επαγγέλματος. Πολλές υπηρεσίες απαγορεύουν την άσκηση επιτηδεύματος για δικούς τους λόγους. Αυτό οδηγεί να 
επιλέγει το κάθε άτομο όχι να μη δουλεύει, αλλά να μη δηλώνει. 
Π.χ. Καθηγητές και ιδιαίτερα μαθήματα. Γιατροί του ΕΣΥ και ιδιωτικά ιατρεία. Δημόσιοι υπάλληλοι και άλλη 
απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα. Συνταξιούχοι και κάθε είδους εργασία. Μη ασφαλισμένοι ή οφειλέτες στα 
ασφαλιστικά ταμεία στους οποίους απαγορεύεται να θεωρούν φορολογικά στοιχεία. 
11. Συμμετοχή των πολιτών. Αλλαγή αξιών. 
Θα πρέπει να είναι σαφές σε όλους μας ότι είναι υποχρέωση και καθήκον μας να λαμβάνουμε όλες τις 
αποδείξεις για τις συναλλαγές μας, γιατί μόνο με αυτό τον τρόπο το Δημόσιο θα συγκεντρώνει τα έσοδα που του 
αναλογούν και θα καταστεί δυνατόν να γίνει η φορολογία δικαιότερη και να μειωθούν οι συντελεστές για όλους. 
Η οικονομική κρίση οδηγεί με φανερό τρόπο σε κρίση αξιών.  
Ίσως να αλλάξουμε απόψεις και στο θέμα αυτό και να μην συμπράττουμε  τη φοροδιαφυγή των άλλων. 
12. ΕΠΙΛΟΓΟΣ - Πρέπει η φοροδιαφυγή να είναι ασύμφορη. 
Ο φορολογούμενος και η φορολογούσα αρχή παίζουνε σκάκι. Κανείς δεν θέλει να χαρίσει σε κανέναν. Το θέμα είναι 
να έχουμε κανόνες και να πειθαρχούμε σε αυτούς για την λειτουργία και την εξυπηρέτηση του οργανωμένου συνόλου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
 
Ν 3842/10 
Οι κυριότερες αλλαγές που επέρχονται στη φορολογική νομοθεσία και ισχύουν από την 01/01/2011 είναι οι 
παρακάτω: 
1. Μεταβάλλεται από 01/01/2011 ο χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από ελευθέριο επάγγελμα. Ορίζεται πλέον ο 
χρόνος κατά τον οποίο παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες από τον ελεύθερο επαγγελματία και όχι ο χρόνος είσπραξης της 
αμοιβής που ίσχυε, με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις. Όταν πρόκειται για παροχή υπηρεσίας διάρκειας, ο χρόνος 
απόκτησης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που καθίσταται απαιτητό κάθε επί μέρους τμήμα της αμοιβής για το 
μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε.  
2. Δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 20% οι ελεύθεροι επαγγελματίες για συναλλαγές μέχρι 300,00 ευρώ (ανά 
συναλλαγή χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο Φ.Π.Α.) (άρθρο 6 § 11). 
3. Επεκτείνεται η υποχρέωση για υποβολή οριστικής δήλωσης και στους υπόχρεους σε παρακράτηση φόρου επί των 
αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και επί του εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις με βάση τις διατάξεις των 
άρθρων 58 και 55 του Ν. 2238/94 (Κ.Φ.Ε.), εκτός από τους υπόχρεους σε παρακράτηση φόρου επί του εισοδήματος 
από μισθωτές υπηρεσίες που η οριστική δήλωση εξακολουθεί να υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις 
δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του Μαρτίου κάθε έτους.  
4. Καθιερώνεται η διαβίβαση των φορολογικών στοιχείων που αφορούν συναλλαγές άνω των 3.000,00 ευρώ μεταξύ 
επιτηδευματιών και προσώπων της § 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ.) μέσω ηλεκτρονικού 
συστήματος σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.  
5. Καθιερώνεται η εξόφληση όλων των φορολογικών στοιχείων καθώς και των λοιπών εγγράφων που εκδίδονται ή 
συντάσσονται αντί φορολογικών στοιχείων αξίας άνω των 3.000,00 ευρώ μέσω επαγγελματικών τραπεζικών 
λογαριασμών ή επιταγών που εξοφλούνται μέσω των ιδίων λογαριασμών (άρθρο 20 § 2). 
6. Καθιερώνεται η εξόφληση των φορολογικών στοιχείων αξίας 1.500,00 ευρώ και άνω που εκδίδονται για πώληση 
αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες αποκλειστικά μέσω Τράπεζας, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες και με 
επιταγές για την εξασφάλιση της γνησιότητας των σχετικών συναλλαγών και παραστατικών. Σημειώνεται ότι οι 
τράπεζες δεν επιτρέπεται να χρεώνουν προμήθειες για την κατάθεση των ποσών αυτών σε τραπεζικούς 
λογαριασμούς.  
7. Καθιερώνεται η ευθύνη και η διαδικασία επαλήθευσης των στοιχείων των εκδοτών φορολογικών στοιχείων και από 
τους λήπτες αυτών. Συνεπώς το βάρος της απόδειξης της συναλλαγής φέρει και ο λήπτης του φορολογικού στοιχείου 
και οφείλει να επιβεβαιώνει τα στοιχεία των εκδοτών και την ακρίβεια των φορολογικών στοιχείων μέσω βάσης 
δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ. του ΥΠΟΙΚ (άρθρο 20 § 4). 
8. Ο φορολογικός έλεγχος (Δ.Ο.Υ., Δ.Ε.Κ., Π.Ε.Κ.) δεν περιορίζεται πλέον στη μη αναγνώριση της δαπάνης 
μισθοδοσίας όταν διαπιστώσει ότι δεν έχουν καταβληθεί από την επιχείρηση οι ασφαλιστικές εισφορές, αλλά 
υποχρεούται μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, τακτικού ή προσωρινού, να ενημερώσει τον αρμόδιο κατά 
περίπτωση ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ κ.λπ.) εάν η ελεγχθείσα εταιρεία έχει αποδώσει ή όχι τις ασφαλιστικές εισφορές, 
για να επιληφθεί για την είσπραξή των (άρθρο 11 § 2). 
9. Οι δαπάνες μισθοδοσίας (μισθοί-αμοιβές) θα αναγνωρίζονται μόνο εάν έχουν εξοφληθεί μέσω επαγγελματικού 
τραπεζικού λογαριασμού της επιχείρησης ή επιταγής που εξοφλείται μέσω τραπεζικού λογαριασμού. 
 
Ν.4110/23-1-2013 
Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων  
Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ότι τα φυσικά πρόσωπα φορολογούνται για όλα τα εισοδήματα τους, συγκεντρωτικά με 
κλίμακα. Ο 4110/2013 έφερε ριζική αλλαγή σε αυτών των τρόπο φορολόγησης. Από τα εισοδήματα του 2013 οι 
έλληνες πολίτες θα φορολογούνται ανάλογα με την πηγή του εισοδήματός τους, με διαφορετική κλίμακα. 

1.Το εισόδημα από μισθούς, συντάξεις και, υπό προϋποθέσεις, το εισόδημα από μισθούς με έκδοση τιμολογίου 

ή απόδειξης παροχής υπηρεσιών, φορολογείται με την ακόλουθη κλίμακα:  
Κλίμακα Μισθωτών Συνταξιούχων 

Κλιμάκιο 
εισοδήματος 

(€) 

Φορολογικός 
συντελεστής 

(%) 

Φόρος 
κλιμακίου (€) 

Σύνολο 
Εισοδήματος 

(€) 

Σύνολο 
Φόρου (€) 

0 – 25.000 22% 5.500 25.000 5.500 
25.001 - Άνω 32% 5.440 42.000 10.940 
42.001 - Άνω            42% 
2.Το εισόδημα από ατομική επιχείρηση και από ελευθέριο επάγγελμα φορολογείται με την ακόλουθη 
κλίμακα:  

Κλίμακα Μη Μισθωτών 
Κλιμάκιο 

εισοδήματος 
(€) 

Φορολογικός 
συντελεστής 

(%) 

Φόρος 
κλιμακίου (€) 

Σύνολο 
Εισοδήματος 

(€) 

Σύνολο 
Φόρου (€) 

0 – 50.000 26% 13.000 50.000 13.000 
50.001 - Άνω          33% 
Για τις νέες ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις ή τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες, με έναρξη 
επιτηδεύματος μετά την 1η Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους, ο 
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φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της παραπάνω κλίμακας μειώνεται κατά 50% για μέχρι 
€10.000 εισόδημα. 
3.Τα εισοδήματα από μισθώσεις ακινήτων και από κινητές αξίες που φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις (εκτός 
από περιπτώσεις που με την παρακράτηση εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση) υποβάλλονται στο εξής σε 
αυτοτελή φορολόγηση με βάση την ακόλουθη κλίμακα:  

Κλιμάκιο 
εισοδήματος 

(€) 

Φορολογικός 
συντελεστής 

(%) 

Φόρος 
κλιμακίου (€) 

Σύνολο 
Εισοδήματος 

(€) 

Σύνολο 
Φόρου (€) 

0 – 12.000 10% 1.200 12.000 1.200 
12.001 – Άνω          33% 
Όσοι δεν αποκτούν εισόδημα από μισθούς και συντάξεις δε θα δικαιούνται στο εξής καμία έκπτωση φόρου 
 
Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες  
Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, θα θεωρείται πλέον και το εισόδημα από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών 
ή ελευθέριο επάγγελμα εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι εξής δύο προϋποθέσεις:  

 Έχουν σύμβαση με τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα στα οποία παρέχουν τις υπηρεσίες τους, και  

 Τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες δεν υπερβαίνουν τα 3 ή εφόσον 
υπερβαίνουν τον αριθμό αυτό, ποσοστό 75% των ακαθαρίστων εσόδων προέρχεται μόνο από ένα από τα 
πρόσωπα αυτά.  

Εκπτώσεις φόρου  
Στη θέση του αφορολόγητου ορίου της κλίμακας των Μισθωτών και Συνταξιούχων, θα παρέχεται έκπτωση φόρου, ως 
ακολούθως:  

 Για εισόδημα μέχρι και €21.000, έκπτωση φόρου €2.100. Αν ο φόρος που προκύπτει είναι μικρότερος, θα 
περιορίζεται ανάλογα και η έκπτωση του φόρου.  

 Για εισόδημα πάνω από €21.000, η ως άνω έκπτωση περιορίζεται κατά €100 ανά €1.000 εισοδήματος και 
μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των €2.100.  

Ο φόρος που προκύπτει από την κλίμακα των Μισθωτών και Συνταξιούχων μετά την ως άνω έκπτωση φόρου, 
μειώνεται κατά ποσοστό 10% για κάθε μία από τις ακόλουθες δαπάνες:  

 Έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, με την προϋπόθεση ότι υπερβαίνουν το 5% του 
φορολογούμενου εισοδήματος.  

 Το ποσό της διατροφής που καταβάλλεται από τον ένα σύζυγο στον άλλο, (εφόσον έχει επιδικαστεί και δεν 
καταβάλλεται βάσει συμβολαιογραφικής πράξης).  

Με τις νέες διατάξεις καταργούνται οι εκπτώσεις φόρου για το ενοίκιο κύριας κατοικίας, για την παράδοση 

ιδιαίτερων μαθημάτων ή φροντιστηρίων, για τους τόκους στεγαστικών δανείων, για τα ασφάλιστρα ζωής ή 

υγείας και για την ενεργειακή αναβάθμιση των ακινήτων. 

Συλλογή αποδείξεων  
 Με βάση τις διατάξεις του νόμου, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα πρέπει να συνεχίσουν να συλλέγουν 

αποδείξεις για το 25% του εισοδήματος τους με ανώτατο όριο ποσού συλλογής αποδείξεων τις €10.500.  
 Στην περίπτωση διαφοράς μεταξύ του ποσού των αποδείξεων θα πρέπει να συγκεντρώνουν και των 

αποδείξεων που συγκεντρώθηκαν, θα επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 22%.  
 Παράλληλα, αναγνωρίζονται δαπάνες και για δίδακτρα φροντιστηρίων καθώς και για ανταλλακτικά 

αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, επισκευή και συντήρηση οχημάτων, αποδείξεις από ταξί αλλά και δαπάνες 
καυσίμων Ε.Ι.Χ.  

Ασφαλιστικές εισφορές ελευθέρων επαγγελματιών 
Προβλέπεται πλέον ότι το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών στα ταμεία 
υποχρεωτικής ασφάλισης και στα επαγγελματικά ταμεία θα εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημά τους.  
 
Παρακρατούμενοι φόροι  
Μερίσματα  

 Φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 10% από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά, το έσοδο 
από μερίσματα από αλλοδαπή ΑΕ ή κέρδη από αλλοδαπή ΕΠΕ που εισπράττει ημεδαπό φυσικό πρόσωπο.  

Τόκοι  
Οι νέοι συντελεστές παρακράτησης φόρου έχουν ανά περίπτωση ως ακολούθως:  

Είδος εισοδήματος   Νέοι συντελεστές   Παλαιοί συντελεστές  
 Τόκοι καταθέσεων  15% 10% 
 Τόκοι εταιρικών ομολόγων  15% 10% 
 Τόκοι ομολόγων Ελληνικού 
Δημοσίου  

15% 10% 

Αμοιβές μελών Δ.Σ.  
Αυξάνεται από 35% σε 40% ο συντελεστής παρακράτησης φόρου:  

 για τις αμοιβές μελών Δ.Σ., που χαρακτηρίζονται ως εισόδημα από κινητές αξίες (έξοδα παράστασης),  
 στις αμοιβές μελών Δ.Σ., οι οποίες προέρχονται από τα κέρδη της επιχείρησης  
 στις αμοιβές, εκτός μισθού, στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό.  
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Φορολογία υπεραξίας  
Καταργείται ο φόρος 5% κατά την μεταβίβαση μη εισηγμένων μετοχών και φορολογείται πλέον με συντελεστή 20% η 
προκύπτουσα υπεραξία.  
Η διάταξη αυτή ισχύει για κέρδη από πώληση μετοχών που θα αποκτηθούν από 1η Ιουλίου 2013 και μετά. 
Μεταβίβαση μετοχών εισηγμένων στο ΧΑΑ  
Φορολογούνται με συντελεστή 20% τα κέρδη που θα προκύψουν από μεταβίβαση μετοχών εισηγμένων στο ΧΑΑ οι 
οποίες αποκτώνται μετά την 1η Ιουλίου 2013.  
 
Φορολογία εισοδήματος - λοιπά θέματα  
Προσδιορισμός του εισοδήματος με αντικειμενικό τρόπο  
Προβλέπεται η διενέργεια εξωλογιστικού προσδιορισμού του εισοδήματος στις ακόλουθες περιπτώσεις :  

 Όταν δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα βιβλία ή τηρούνται βιβλία απλογραφικά αντί διπλογραφικά, δεν 
τηρούνται τα φορολογικά στοιχεία και τα λοιπά προβλεπόμενα δικαιολογητικά έγγραφα καθώς και τα 
συνοδευτικά στοιχεία συναλλαγών και καθίστανται αδύνατες οι ελεγκτικές επαληθεύσεις.  

 Όταν δεν διαφυλάσσονται ή δεν προσκομίζονται μετά από δύο τουλάχιστον προσκλήσεις τακτικού 
φορολογικού ελέγχου τα τηρούμενα βιβλία, τα φορολογικά στοιχεία και τα λοιπά προβλεπόμενα 
δικαιολογητικά έγγραφα καθώς και τα συνοδευτικά στοιχεία συναλλαγών, εκτός εάν υπάρχει η δυνατότητα 
αναπαραγωγής αυτών με αξιόπιστο τρόπο, από τον ίδιο τον υπόχρεο ή/και από τις διασταυρώσεις του 
ελέγχου.  

Στις περιπτώσεις αυτές το ακαθάριστο εισόδημα προσδιορίζεται με βάση τα στοιχεία και τις πληροφορίες που διαθέτει 
η ελεγκτική αρχή.  
Το καθαρό εισόδημα προσδιορίζεται με πολλαπλασιασμό του ακαθαρίστου εισοδήματος, με τον μοναδικό συντελεστή 
καθαρού κέρδους που περιλαμβάνεται σε ειδικό πίνακα, προσαυξημένο κατά 50%.  
Τέλος επιτηδεύματος  
Αυξάνεται το τέλος επιτηδεύματος για όλες τις κατηγορίες υπόχρεων. Ειδικότερα:  

Κατηγορία υπόχρεων Ποσό τέλους επιτηδεύματος  (€) 
 Νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους σε 
τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με 
πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους  

800 

 Νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους σε πόλεις 
με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους  

1.000/έτος 

 Ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους 
επαγγελματίες  

650/έτος 

 Υποκαταστήματα  600/έτος  έκαστο 
 
Ενδο-ομιλικές συναλλαγές  
Με τις νέες διατάξεις ενοποιείται το μέχρι σήμερα παράλληλο διπλό νομοθετικό πλαίσιο για τους κανόνες τεκμηρίωσης 
των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών και επιχειρείται εξορθολογισμός και εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου 
νομοθετικού πλαισίου για τις ενδοομιλικές συναλλαγές.  
Φόρος πολυτελούς διαβίωσης  
Επανέρχεται από το ημερολογιακό έτος 2013 ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης ο οποίος υπολογίζεται με βάση τα ποσά 
της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που προκύπτουν από την κυριότητα ή κατοχή επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής 
χρήσης πάνω από 1.929 κυβικά εκατοστά, αεροσκαφών, ελικοπτέρων και ανεμοπτέρων, καθώς και δεξαμενών 
κολύμβησης, όπως αυτά προκύπτουν από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.  
Ο φόρος υπολογίζεται ως ποσοστό επί της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης, με τους ακόλουθους συντελεστές:  

Περιουσιακό στοιχείο  Ποσό φόρου πολυτελούς διαβίωσης  (%) 

επιβατικά αυτοκίνητα από 1.929 κ.ε. έως 2.500 κ.ε.  5 
επιβατικά αυτοκίνητα από 2.500 κ.ε. και άνω  10 

Με βάση τα ανωτέρω, ένα αυτοκίνητο 2.000 κ.ε. θα επιβαρύνεται ετησίως με φόρο €440, ένα αυτοκίνητο 3.000 
κ.ε. με €1.780. 
 
Κώδικας φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών  
Με τις νέες διατάξεις επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές στον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)  

 Μειώνεται το όριο ακαθαρίστων εσόδων για τη μη τήρηση βιβλίων και τη μη έκδοση στοιχείων από 
επιτηδευματίες από €10.000 σε €5.000.  

 Η διάταξη ισχύει αναδρομικά από 1 Ιανουαρίου 2013.  
Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων 
Φορολογικοί συντελεστές 
Ο συντελεστής φορολογίας για τα νομικά πρόσωπα αυξάνεται από 20% σε 26%: 

Νομικός τύπος Φορολογικός συντελεστής (%) 
Ημεδαπές ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ,Ο.Ε. & Ε.Ε. με διπλογραφικά βιβλία Όλες  26% 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση διανομής κερδών από ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, συνεταιρισμούς και υποκαταστήματα 
αλλοδαπών εταιρειών επιβάλλεται και παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10%. Ο νέος συντελεστής 
εφαρμόζεται για διανεμόμενα κέρδη που εγκρίνονται από γενικές συνελεύσεις από 1/1/2014 και μετά.  
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Για ΟΕ και ΕΕ, που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Εσόδων – Εξόδων), ο συντελεστής φόρου προσδιορίζεται πλέον με 
προοδευτική κλίμακα ως εξής: 

Φορολογητέα κέρδη (€) Φορολογικός συντελεστής (%) Φόρος κλιμακίου (€) 

0 – 50.000 26% 13.000 
50.001 -                       33% 

Στην περίπτωση αυτή δεν προβλέπεται παρακράτηση φόρου κατά την ανάληψη κερδών.  
Έκπτωση δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων  

 Δεν εκπίπτει πλέον η πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία που πληροί 
τις προϋποθέσεις για το επόμενο έτος.  

 Για την έκπτωση των εξόδων μισθοδοσίας και αμοιβής του προσωπικού οι ασφαλιστικές εισφορές πρέπει να 
έχουν καταβληθεί / βεβαιωθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της κατάστασης φορολογικής 
αναμόρφωσης. Προβλέπεται, πλέον, η άμεση εφαρμογή της διάταξης αναφορικά με την εξόφληση των 
δαπανών μισθοδοσίας μέσω τραπεζικού λογαριασμού.  

 Προβλέπεται η έκπτωση των υποχρεωτικών ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα.  
 Τα ποσά που καταβάλλονται λόγω δωρεών αναγνωρίζονται μόνο εφόσον έχουν κατατεθεί σε λογαριασμό που 

τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα.  
 Δίνεται η δυνατότητα στους ελεύθερους επαγγελματίες να διενεργούν φορολογικά εκπιπτόμενη πρόβλεψη 

επισφαλών απαιτήσεων με ποσοστό μισό τοις εκατό (0,5%) επί των ακαθαρίστων εσόδων τους.  
 Προστίθεται στο νόμο ως προϋπόθεση έκπτωσης των ποσών που καταβάλλει η επιχείρηση σε παιδικούς και 

βρεφονηπιακούς σταθμούς, η αναγραφή στα παραστατικά του ονόματος της επιχείρησης και των στοιχείων 
του τέκνου στην αιτιολογία.  

 Προβλέπεται η έκπτωση δαπανών οργάνωσης ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων για τους 
εργαζομένους ή πελάτες ακόμα και όταν πραγματοποιούνται εκτός του νομού που εδρεύει η επιχείρηση ή 
λειτουργεί υποκατάστημά της. Στην περίπτωση αυτή οι δαπάνες αυτές εκπίπτουν μέχρι του ποσού των 
τριακοσίων (€300) ευρώ ανά συμμετέχοντα στην εκδήλωση.  

Αποσβέσεις  
Μεταβάλλεται ριζικά ο τρόπος υπολογισμού των αποσβέσεων για πάγια που αποκτώνται από 1η Ιανουαρίου 2013. 
Προβλέπεται πλέον μόνο η χρήση της σταθερής μεθόδου απόσβεσης καθώς και η διενέργεια αποσβέσεων 
ανεξάρτητα από το εάν το πάγιο χρησιμοποιείται από την επιχείρηση.  

 Δίνεται δυνατότητα εξ ολοκλήρου απόσβεσης σε μία χρήση για πάγια με αξία κτήσης ≤ €1.500.  
 Η δυνατότητα μη διενέργειας αποσβέσεων στις νέες επιχειρήσεις αφορά πλέον για τις 3 πρώτες διαχειριστικές 

περιόδους τους.  
Σε σχέση με τους συντελεστές, καταργείται το ΠΔ 299/2003 και εφαρμόζονται οι ακόλουθοι συντελεστές 
απόσβεσης:  

Είδος Παγίου Συντελεστής απόσβεσης 
Κτιριακές εγκαταστάσεις – γραφεία – οικίες – βιομηχανοστάσια – 

αποθήκες 
4% 

Μηχανήματα 10% 
Εξοπλισμός (πλην Η/Υ και λογισμικών) 10% 

Η/Υ, λογισμικά 20% 
Μέσα μεταφοράς ατόμων 10% 
Μέσα μεταφοράς φορτίων 12% 

Άυλα στοιχεία και δικαιώματα 10% 
Λοιπά πάγια στοιχεία 10% 

 
Ν. 4172/2013 
Στις 23 Ιουλίου 2013 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Ν. 4172/2013, ο οποίος μεταξύ άλλων περιέχει 
και το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ), που θα ισχύει κατά βάση από το 2014 και μετά. Ο νέος ΚΦΕ 
περιλαμβάνει έξι μέρη που αφορούν τις γενικές διατάξεις, τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, τη 
φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων, τα ζητήματα παρακράτησης φόρου, τις διατάξεις για την 
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, καθώς και τα ζητήματα που αφορούν στην υποβολή 
δηλώσεων και την προκαταβολή του φόρου. 
A. Εισαγωγή – ο νέος ΚΦΕ με μια ματιά 

 Ένα σύστημα γενικών αρχών και κανόνων αντί για περιπτωσιολογία.  
 Δεν αλλάζουν οι βασικοί φορολογικοί συντελεστές.  
 Για τα φυσικά πρόσωπα εισάγονται 4 νέες κατηγορίες εισοδημάτων η καθεμιά με το δικό της φορολογικό 

χειρισμό (δεν υπάρχει δηλαδή πλέον η έννοια του συνολικού εισοδήματος):  
 Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις  
 Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα  
 Εισόδημα από κεφάλαιο (μερίσματα, τόκοι κλπ)  
 Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (πώληση ακινήτων μετοχών, ομολόγων κλπ).  
 Εισάγεται με σαφήνεια ο ορισμός της φορολογικής κατοικίας και για τα νομικά πρόσωπα, περιλαμβάνοντας 

και τις περιπτώσεις άσκησης πραγματικής διοίκησης στην Ελλάδα.  
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B. Ορισμοί 
 Για πρώτη φορά ο νέος ΚΦΕ περιλαμβάνει αναλυτικά τους κάτωθι ορισμούς: φορολογούμενος, πρόσωπο, 

νομικό πρόσωπο, νομική οντότητα, υπόχρεος σε παρακράτηση, συγγενικό πρόσωπο και συνδεδεμένο 
πρόσωπο.  

 Ως νομική οντότητα θεωρείται κάθε μόρφωμα εταιρικής ή μη οργάνωσης ανεξαρτήτως νομικής 
προσωπικότητας και κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα που δεν είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

Τροποποιείται ο ορισμός της έννοιας της «φορολογικής κατοικίας» για τον καθορισμό των φυσικών 
προσώπων που υπάγονται στο φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα (άρθρο 4). 
Ειδικότερα, ένα φυσικό πρόσωπο θεωρείται κάτοικος Ελλάδος στην περίπτωση που συντρέχουν διαζευκτικά μία από 
τις κάτωθι προϋποθέσεις:  
Α) έχει στην Ελλάδα τη μόνιμη ή την κύρια κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του ή το κέντρο των ζωτικών του 
συμφερόντων, δηλαδή τους προσωπικούς ή οικονομικούς ή κοινωνικούς δεσμούς του στην Ελλάδα,  
Β) είναι προξενικός ή διπλωματικός ή δημόσιος λειτουργός ή δημόσιος υπάλληλος με ελληνική ιθαγένεια και υπηρετεί 
στην αλλοδαπή.  
Γ) Το φυσικό πρόσωπο που έχει τη φυσική του παρουσία στην Ελλάδα για διάστημα που υπερβαίνει τις 183 ημέρες 
εντός οποιουδήποτε δωδεκαμήνου, συνεχόμενα ή με διαλείμματα, είναι επίσης κάτοικος Ελλάδος.  
Εισάγεται η έννοια της «φορολογικής κατοικίας» για τον καθορισμό των νομικών προσώπων ή νομικών 
οντοτήτων που υπάγονται στο φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα (άρθρο 4). 

 Ένα νομικό πρόσωπο ή μια νομική οντότητα θεωρείται κάτοικος Ελλάδος στην περίπτωση που συντρέχουν 
διαζευκτικά μία από τις κάτωθι προϋποθέσεις:  

α) συστάθηκε ή ιδρύθηκε με βάση το ελληνικό δίκαιο,  
β) έχει την καταστατική του έδρα στην Ελλάδα,  
γ) ο τόπος άσκησης της πραγματικής διοίκησης του είναι στην Ελλάδα  
 
Προβλέπονται τέσσερις κατηγορίες εισοδημάτων (άρθρο 7). 
Ειδικότερα, προβλέπονται οι εξής κατηγορίες:  
α) εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις,  
β) εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα,  
γ) εισόδημα από κεφάλαιο και  
δ) εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. 
Τα εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις, γεωργικές επιχειρήσεις και υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων 
αντιμετωπίζονται πλέον ενιαία ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. 
 
Ο όρος «φορολογικό έτος» αντικαθιστά τις έννοιες «διαχειριστική περίοδος» και οικονομικό έτος που 
χρησιμοποιούσε ο ισχύων ΚΦΕ (άρθρο 8). 
Ορίζεται ρητά γενικός κανόνας ότι χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το 
δικαίωμα είσπραξής του.  
Γ. Φορολογικές Κλίμακες – Φορολογικοί Συντελεστές 
Εγκαταλείπεται η έννοια του συνολικού εισοδήματος υπό την έννοια ότι κάθε κατηγορία εισοδήματος 
φορολογείται με διαφορετικό φορολογικό συντελεστή. 
 
Κλίμακα εισοδημάτων από μισθωτή εργασία 

Κλιμάκιο 
Εισοδήματος 

Φορολογικός 
Συντελεστής 

Φόρος Κλιμακίου Σύνολο 
Εισοδήματος  Φόρου 

25.000 22% 5.500 25.000 5.500 
17.000 32% 5.440 42.000 10.940 

Υπερβάλλον              42% 
 
Κλίμακα κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα 

Κλιμάκιο 
Εισοδήματος  

Φορολογικός 
Συντελεστής  

Φόρος Κλιμακίου Σύνολο 
Εισοδήματος         Φόρου 

50.000  26%  13.000  50.000  13.000  

ή κατ’ εξαίρεση  13%  
(μείωση κατά 50% του συντελεστή του α’ 
κλιμακίου)  

για ετήσιο εισόδημα έως € 10.000 
για τις νέες ατομικές επιχειρήσεις 
και νέους ελεύθερους 
επαγγελματίες με πρώτη δήλωση 
έναρξης επιτηδεύματος από 
1.1.2013 και για τα 3 πρώτα έτη 
της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας  

Άνω των € 50.000  33%  

ή κατ’ εξαίρεση το 
σύνολο των κερδών  

13%   
(χωρίς κλιμάκια)  

τα κέρδη από ατομική γεωργική 
επιχείρηση  
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Φορολογούνται αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης 
Κάθε εφάπαξ αποζημίωση που παρέχεται από οποιονδήποτε φορέα και για οποιονδήποτε λόγο διακοπής της 
σχέσεως εργασίας ή άλλης σύμβασης, η οποία συνδέει το φορέα με τον δικαιούχο της αποζημίωσης. Ο φόρος 
υπολογίζεται, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα: 

Κλιμάκιο Αποζημίωσης  Φορολογικός Συντελεστής  

≤60.000  0% 

60.000,01− 100.000  10% 

100.000,01− 150.000  20% 

>150.000  30% 

Κλίμακα Εισοδημάτων από Ακίνητα 

Κλιμάκιο 
Εισοδήματος  

Φορολογικός 
Συντελεστής  

Φόρος Κλιμακίου  Σύνολο 
Εισοδήματος   
Φόρου 

12.000  11%  1.320  12.000  1.320  

Υπερβάλλον  33%  

Κλίμακα Εισοδήματος για Ο.Ε., Ε.Ε., λοιπές προσωπικές εταιρείες και κοινοπραξίες (όταν τηρούν απλογραφικά 
βιβλία) 

Κλιμάκιο  
Εισοδήματος 

Φορολογικός 
Συντελεστής  

Φόρος Κλιμακίου  Σύνολο 
Εισοδήματος  Φόρου 

50.000  26%  13.000  50.000  13.000  

Υπερβάλλον  33%  

Οι νέες φορολογικές κλίμακες και οι φορολογικοί συντελεστές ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται από 
το οικονομικό έτος 2015 (χρήση 2014) και μετά.  
Δ. Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 
Δ.1 Έννοια και προσδιορισμός εισοδήματος από μισθωτή εργασία (άρθρα 12-14)  

 Ορίζεται η έννοια της «εργασιακής σχέσης» σύμφωνα με την αρχή της αυτονομίας του φορολογικού δικαίου. 
Ο γενικός ορισμός βασίζεται στο ουσιαστικό κριτήριο της σχέσης εξαρτημένης εργασίας, και επεκτείνεται 
ακόμα και σε περίπτωση προφορικής συμφωνίας.  

 Προσδιορίζονται με μεγαλύτερη ακρίβεια οι παροχές σε είδος.  
Δ.2 Προσδιορισμός εισοδήματος (κέρδους) από επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθρα 21-29) 
Αλλάζει η φιλοσοφία αναφορικά με την έκπτωση δαπανών. Ενώ με το ισχύον σύστημα προβλέπονται έστω και 
ενδεικτικά οι εκπιπτόμενες δαπάνες, με το νέο ΚΦΕ απαριθμούνται πλέον περιοριστικά μόνο οι μη εκπιπτόμενες 
δαπάνες. Ορίζεται επίσης ότι , όπως και μέχρι σήμερα, το κέρδος προσδιορίζεται βάσει των διατάξεων του ΕΓΛΣ και 
του ΚΦΑΣ 
Δ.2.1 Γενικοί κανόνες εκπεσιμότητας (άρθρα 22-23) 
Στις μη εκπιπτόμενες δαπάνες περιλαμβάνονται:  

 κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των € 500, εφόσον η 
τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, 

 οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές, 
 πρόστιμα και ποινές, περιλαμβανομένων των προσαυξήσεων 
 ο φόρος εισοδήματος, το τέλος επιτηδεύματος και οι έκτακτες εισφορές, καθώς και ο ΦΠΑ που αναλογεί σε μη 

εκπιπτόμενες δαπάνες, εφόσον δεν είναι εκπεστέος ως ΦΠΑ εισροών, 
 οι δαπάνες για την οργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων που αφορούν στη 

σίτιση και διαμονή πελατών ή εργαζομένων της εάν υπερβαίνουν το ποσό των € 300 ανά συμμετέχοντα και 
κατά το μέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το 0,5% επί του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος 
της επιχείρησης, 

 οι δαπάνες για τη διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων, σίτισης και διαμονής φιλοξενούμενων προσώπων εάν 
υπερβαίνουν το ποσό των € 300 ανά συμμετέχοντα και κατά το μέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη 
υπερβαίνει το 0,5% επί του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της επιχείρησης, 

 προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες, 
Δ.2.2. Αποσβέσεις (άρθρο 24) 
Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης  Συντελεστής απόσβεσης  

(% ανά φορολογικό έτος)  
Κτίρια, κατασκευές, εγκαταστάσεις, βιομηχανικές και ειδικές 
εγκαταστάσεις, μη κτιριακές εγκαταστάσεις, αποθήκες και σταθμοί, 
περιλαμβανομένων των παραρτημάτων τους (και ειδικών οχημάτων 
φορτοεκφόρτωσης)  

4 

Μηχανήματα, εξοπλισμός εκτός Η/Υ και λογισμικού  10 
Μέσα μεταφοράς ατόμων  16 
Άυλα στοιχεία και δικαιώματα και έξοδα πολυετούς απόσβεσης  10 
Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός και λογισμικό  20 
Λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης  10 
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Δ.2.3 Αποτίμηση αποθεμάτων (άρθρο 25) 
Μολονότι δεν καθορίζεται μέθοδος αποτίμησης για τα αποθέματα και τα ημικατεργασμένα προϊόντα (αποτιμώνται 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες λογιστικής), απαγορεύεται η χρησιμοποίηση διαφορετικής μεθόδου αποτίμησης 
κατά τα 4 έτη μετά το φορολογικό έτος, κατά το οποίο χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά η μέθοδος αποτίμησης που 
εφάρμοσε η επιχείρηση.  
Δ.2.4 Επισφαλείς απαιτήσεις (άρθρο 26)  Τροποποιούνται οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία προβλέψεων για την 
απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων και τη διαγραφή τους.  
Δ.2.5 Προσδιορισμός κερδών με τη χρήση έμμεσων μεθόδων ελέγχου (άρθρο 28) 
Προβλέπεται τρόπος προσδιορισμού, με έμμεσες μεθόδους ελέγχου σύμφωνα με το νέο Κώδικα Φορολογικής 
Διαδικασίας (Ν. 4174/2013), του εισοδήματος των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων και οντοτήτων 
που ασκούν ή προκύπτει ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε περίπτωση που δεν τηρούνται τα 
προβλεπόμενα βιβλία ή τηρούνται βιβλία απλογραφικά αντί διπλογραφικά, με αποτέλεσμα να καθίστανται αδύνατες οι 
ελεγκτικές επαληθεύσεις ή όταν δεν διαφυλάσσονται ή δεν προσκομίζονται τα βιβλία και λοιπά δικαιολογητικά 
έγγραφα για έλεγχο μετά από δύο προσκλήσεις. Αναλυτικότερη περιγραφή των έμμεσων μεθόδων ελέγχου περιέχεται 
στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013).  
Δ.3 Εναλλακτικός τρόπος προσδιορισμού της ελάχιστης φορολογίας (τεκμήρια - άρθρα 30-34) 
Οι διατάξεις περί τεκμηρίων (διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων) παραμένουν σε ισχύ, με τη διαφορά 
μεταξύ τεκμαρτού και πραγματικού δηλωμένου εισοδήματος να φορολογείται ως εισόδημα από επιχειρήσεις, εκτός αν 
ο φορολογούμενος έχει μόνο εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, στην οποία περίπτωση ο φόρος επιβάλλεται με 
τους συντελεστής των εισοδημάτων από μισθωτές υπηρεσίες.  
Δ.4 Εισόδημα από κεφάλαιο (άρθρο 35) 
Δ.4.1 Ορισμοί (άρθρα 35-38) 
Με τον νέο ΚΦΕ παρέχεται γενικός ορισμός, ακολουθώντας γενικώς κατευθυντήριες αρχές του ΟΟΣΑ, για: 

 «Μερίσματα» (10% φόρος),  
 «Τόκους» (15% φόρος),  
 «Δικαιώματα» (royalties) (20% φόρος),  

Δ.4.2 Εισόδημα από ακίνητη περιουσία (άρθρο 39) 
Ορίζεται το «εισόδημα από ακίνητη περιουσία» ως το εισόδημα που προκύπτει από εκμίσθωση, ιδιοχρησιμοποίηση ή 
δωρεάν παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτων.  
Ο συντελεστής φορολογίας για εισοδήματα από ακίνητα καθορίζεται στο 11% για ποσά μέχρι € 12.000, και σε 33% για 
ποσά πάνω από € 12.000.   
Δ.5 Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (άρθρα 41-43) 
Μια σημαντική αλλαγή που επιφέρει ο νέος ΚΦΕ είναι η καθιέρωση ενός νέου γενικού κανόνα για φορολόγηση 
υπεραξίας (capital gains tax), που αντικαθιστά μια σειρά ειδικών διατάξεων που αφορούσαν μέχρι σήμερα εισηγμένες 
και μη εισηγμένες μετοχές, υπεραξία από μεταβίβαση ομολόγων κλπ. Μόνη εξαίρεση από τη γενική διάταξη είναι ο 
καθορισμός ειδικών ρυθμίσεων για την υπεραξία από μεταβίβαση ακινήτων. Κοινά βασικά χαρακτηριστικά του νέου 
πλαισίου είναι:  

 Η αυτοτελής φορολόγηση για φυσικά πρόσωπα (οι νέες διατάξεις δεν ισχύουν για νομικά πρόσωπα, όπου 
κάθε υπεραξία θεωρείται απλώς επιχειρηματικό κέρδος).  

 Κοινός φορολογικός συντελεστής 15%.  
Ε. Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων & Νομικών Οντοτήτων 
Ε.1 Αντικείμενο και Υποκείμενο του φόρου (άρθρο 44-47) 
Διευρύνονται οι υποκείμενοι στο φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων. 
Εντάσσονται πλέον στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων οι προσωπικές εταιρείες, οι αστικές εταιρείες και 
οι κοινοπραξίες και ευρύτερα κάθε δικαιϊκό μόρφωμα που δεν είναι φυσικό πρόσωπο (νομικές οντότητες). Ορίζεται ότι 
τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα/οντότητες πλην των κεφαλαιουχικών εταιρειών και των μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
νομικών προσώπων, όταν τηρούν απλογραφικά βιβλία, φορολογούνται για τα κέρδη τους από επιχειρηματική 
δραστηριότητα με συντελεστή 26% για τα πρώτα € 50.000 και 33% για τα ποσά άνω των € 50.000.  
Ε.2 Ενδοομιλικά μερίσματα (άρθρο 48) 
Ε.3 Ενδοομιλικές συναλλαγές- διασυνοριακές επιχειρηματικές αναδιαρθρώσεις (άρθρα 50-56) 
Εισάγεται μία γενική διάταξη για τις ενδοομιλικές συναλλαγές (transfer pricing) και για την ερμηνεία και την 
εφαρμογή της γίνεται ευθεία παραπομπή στις γενικές αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις 
ενδοομιλικές συναλλαγές (άρθρο 50). 
ΣΤ. Παρακράτηση Φόρου 
ΣΤ.1. Υπόχρεοι - πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση (άρθρα 61-62) 
ΣΤ.2. Απαλλαγές από παρακράτηση (άρθρο 63) 
ΣΤ.3. Συντελεστές παρακράτησης (άρθρο 64) 
Τροποποιούνται οι συντελεστές παρακράτησης (άρθρο 64), ως ακολούθως:  
Είδος εισοδήματος  Συντελεστής 

Παρακράτησης (%)  
Μερίσματα  10% 
Τόκοι  15% 
Δικαιώματα (royalties) και λοιπές πληρωμές  20% 
Υπηρεσίες  20% 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
(βλ. αρχείο ‘’ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ”.xls - φύλλο Σελ.22) 
Σε μια προσπάθεια το Υπουργείο Οικονομικών να δώσει κοινές οδηγίες στους εκκαθαριστές της μισθοδοσίας για το 
έτος 2013, εξέδωσε την πολ. 1010/25-1-2013. 
ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 στα 
εισοδήματα από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους 
δικαιούχους από 1-1-2013 και μετά με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα μισθωτών – συνταξιούχων όπως 
αυτή προβλέπεται στις διατάξεις του ν.4110/2013 (ΦΕΚ Α΄17/23.1.2013) που ψηφίστηκε στη Βουλή. 
 Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 1.      Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 1 του ν.4110/2013 (ΦΕΚ Α΄17/23.1.2013)   ορίζεται, ότι το εισόδημα από 
μισθούς, συντάξεις και μισθούς με έκδοση τιμολογίου ή απόδειξης για παροχή υπηρεσιών υποβάλλεται σε φόρο 
σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα: 

Κλιμάκιο 
εισοδήματος 
(ευρώ) 

Φορολογικός 
συντελεστής % 

Φόρος 
κλιμακίου 
(ευρώ) 

Σύνολο Εισοδήματος 
(ευρώ) 

Σύνολο Φόρου 
(ευρώ) 

25.000 22 5.500 25.000 5.500 

17.000 32 5.440 42.000 10.940 

Υπερβάλλον 42    

 2.      Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 9 του ΚΦΕ όπως ισχύει ορίζεται, ότι ο φόρος που προκύπτει με βάση 
την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων της προηγούμενης παραγράφου μειώνεται: 
α) Για εισόδημα μέχρι και είκοσι μία χιλιάδες (21.000) ευρώ κατά δύο χιλιάδες  εκατό (2.100) ευρώ. Εφόσον ο φόρος 
που προκύπτει είναι μικρότερος των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ το ποσό μείωσης περιορίζεται στο ποσό του 
φόρου. 
β) Για εισόδημα πάνω από είκοσι μία (21.000) ευρώ το ποσό μείωσης της περίπτωσης α΄ περιορίζεται κατά εκατό 
(100) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ εισοδήματος και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των δύο χιλιάδων εκατό (2.100€) 
3.      Με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ.1 του άρθρου 57 του ΚΦΕ όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή 
τους από τις διατάξεις της παρ.15 του άρθρου 6 του ανωτέρω νόμου ορίζεται, ότι στο εισόδημα από μισθωτές 
υπηρεσίες ο φόρος παρακρατείται από εκείνον, που απασχολεί κατά σύστημα έμμισθο ή ημερομίσθιο προσωπικό είτε 
καταβάλλει συντάξεις, επιχορηγήσεις και κάθε άλλη παροχή. Για διευκόλυνση παρατίθεται κατωτέρω ενδεικτικός 
πίνακας με τον υπολογισμό του τελικού φόρου (μετά τη μείωση της παρ.2 του άρθρου 9) που αντιστοιχεί σε ετήσιο 
καθαρό εισόδημα (βάσει αναγωγής) και για εισόδημα (σε ευρώ) μέχρι 24.000. 

 Ετήσιο καθαρό εισόδημα 
(βάσει αναγωγής) 

Φόρος (βάσει κλίμακας 
μισθωτών – συνταξιούχων) 

Τελικός φόρος 
(μετά τη μείωση της παρ.2 

του άρθρου 9) 

5.000 1.100 0 (1.100-1.100) 

18.000 3.960 1.860 (3.960-2.100) 

18.500 4.070 1.970 (4.070-2.100) 

21.000 4.620 2.520 (4.620-2.100) 

21.200 4.664 2.564 (4.664-2.100) 

21.500 4.730 2.730 (4.730-2.000) 

21.900 4.818 2.818 (4.818-2.000) 

22.000 4.840 2.840 (4.840-2.000) 

22.600 4.972 3.072 (4.972-1.900) 

23.000 5.060 3.160 (5.060-1.900) 

24.000 5.280 3.480 (5.280-1.800) 

http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/18/19/bd/1819bd71ef93734176e48a7db262e5b9879bf4cb/application/msword/%CE%A0%CE%9F%CE%9B+1010.2013.doc
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Διευκρινίζεται, ότι για εισοδήματα που υπερβαίνουν τις 21.000, 22.000, 23.000, 24.000, …, 41.000, όταν η διαφορά 
των εισοδημάτων αυτών από το προηγούμενο σε ακέραιο αριθμό εισόδημα σε χιλιάδες ευρώ (21.000, 22.000, 23.000, 
24.000, …, 41.000) είναι από 500 ευρώ και άνω, τότε ο περιορισμός της περ.β΄ της παρ.2 του άρθρου 9 καταλαμβάνει 
και τα 100 ευρώ του επόμενου σε ακέραιο αριθμό εισοδήματος σε χιλιάδες ευρώ, ενώ όταν η ανωτέρω διαφορά είναι 
κάτω των 500 ευρώ, τότε ο περιορισμός της περ.β΄ της παρ.2 του άρθρου 9 καταλαμβάνει και τα 100 ευρώ του 
προηγούμενου σε ακέραιο αριθμό εισοδήματος σε χιλιάδες ευρώ. 
4.      Περαιτέρω, σας παρέχουμε και τις ακόλουθες οδηγίες: 
 Α. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟ, ΤΟΥΣ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ (από φορείς κύριας ασφάλισης) ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ 
ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Ή 
ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. 
 Οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας θα προσδιορίσουν, το μηνιαίο καθαρό εισόδημα κάθε δικαιούχου αφαιρώντας από το 
ακαθάριστο ποσό του μισθού ή της σύνταξης ή της οποιασδήποτε καταβαλλόμενης παροχής μόνο τα ποσά των 
νόμιμων κρατήσεων για υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές, που για την καταβολή τους βαρύνεται ο μισθωτός ή ο 
συνταξιούχος. 
 Στη συνέχεια οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας κάθε μήνα θα διενεργούν αναγωγή του μηνιαίου καθαρού εισοδήματος με 
βάση τις πραγματικές καταβαλλόμενες αποδοχές προκειμένου να προσδιορισθεί το συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημα 
κάθε δικαιούχου. 
Ο υπολογισμός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήματος θα γίνεται με πολλαπλασιασμό του καθαρού μηνιαίου 
ποσού του μισθού ή της σύνταξης ή της οποιασδήποτε άλλης παροχής που εμπίπτει στην έννοια του μισθού, όπως 
αναφέρθηκε πιο πάνω, επί 12 μηνιαίους μισθούς, συν καταβαλλόμενο σε εκείνους που το δικαιούνται δώρο 
Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα και επίδομα αδείας. 
Με τον ίδιο τρόπο θα προσδιοριστεί το συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημα του οικείου έτους κατά το μήνα Φεβρουάριο, 
Μάρτιο, Απρίλιο κτλ. 
Σημειώνεται ότι, αν στο μισθωτό καταβάλλεται και κάποια άλλη πρόσθετη παροχή (π.χ. ένας μηνιαίος μισθός ως 
επίδομα ισολογισμού κτλ.) για τον υπολογισμό του ετήσιου συνολικού εισοδήματος θα προστίθεται και η παροχή 
αυτή. 
Διευκρινίζεται ότι, όταν καταβάλλεται στο μισθωτό οποιοδήποτε έκτακτο εφάπαξ ποσό με εξαίρεση τις υπερωρίες που 
καταβάλλονται τακτικά ή έκτακτα (π.χ. πριμ παραγωγικότητας, αναδρομικά προηγούμενων μηνών του ίδιου έτους 
κτλ.) και συνεντέλλεται με τις μηνιαίες αποδοχές, αυτό το εφάπαξ καταβαλλόμενο ποσό δεν θα συναθροιστεί με τις 
μηνιαίες αποδοχές, προκειμένου να γίνει αναγωγή των μηνιαίων αποδοχών σε ετήσιο καθαρό εισόδημα, αλλά θα 
συναθροιστεί με το συνολικό ετήσιο ποσό που προσδιορίζεται με βάση τις μηνιαίες αποδοχές του συγκεκριμένου 
μήνα. Στην περίπτωση αυτή ο επιπλέον φόρος που θα προκύψει λόγω της προσθήκης αυτού του ποσού θα 
παρακρατηθεί στο μήνα που καταβλήθηκε αυτό το ποσό. 
Το ποσό του φόρου που αναλογεί βάσει της φορολογικής κλίμακας μισθωτών – συνταξιούχων και των μειώσεων 
φόρου της παρ.2 του άρθρου 9 θα μειωθεί κατά ποσοστό 1,5% και το υπόλοιπο αποτελεί το φόρο που πρέπει να 
παρακρατηθεί σε ετήσια βάση. Το ένα δέκατο τέταρτο (1/14) ή το ένα δωδέκατο (1/12) του ποσού αυτού (ανάλογα με 
το αν καταβάλλονται ή όχι δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας), αποτελεί το φόρο που παρακρατείται 
κάθε μήνα από τον υπόχρεο εργοδότη, κατά την καταβολή των μισθών ή των συντάξεων. 
Το ένα δέκατο τέταρτο (1/14) του ποσού αυτού πρέπει να παρακρατείται και από το ποσό που καταβάλλεται σε 
εκείνους που το δικαιούνται, ως δώρο Χριστουγέννων. Το μισό του φόρου που αναλογεί στο μηνιαίο καθαρό 
εισόδημα, δηλαδή το ένα εικοστό όγδοο (1/28) του ετήσιου φόρου, αποτελεί το φόρο που αναλογεί στο ποσό που 
καταβάλλεται σε εκείνους που το δικαιούνται, ως δώρο Πάσχα ή ως επίδομα αδείας. 
   
ΙΙ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΤΟΥ Ν.3986/2011 ΣΤΟ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 1.      Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 42 του ν.4024/2011 προστέθηκαν νέοι παράγραφοι 6,7,8 και 9 στο 
άρθρο 29 του ν.3986/2011. Με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 29 του ν.3986/2011 όπως ισχύει ορίζεται, ότι στο 
εισόδημα διενεργείται παρακράτηση από τους εργοδότες ή από τους φορείς που καταβάλλουν κύριες συντάξεις έναντι 
της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του ίδιου άρθρου. Η παρακράτηση διενεργείται κατά την καταβολή και υπολογίζεται 
με συντελεστή μετά από προηγούμενη αναγωγή του μισθού ή της σύνταξης ή του ημερομισθίου ή της αμοιβής που 
ορίζεται με άλλη βάση, σε ετήσιο καθαρό εισόδημα που ορίζεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του 
ν.3986/2011.  
Με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 29 του ν.3986/2011 όπως ισχύει ορίζεται, ότι η ειδική εισφορά αλληλεγγύης 
φυσικών προσώπων του παρόντος άρθρου δεν αφαιρείται από το συνολικό εισόδημα ή από το φόρο της κλίμακας του 
άρθρου 9 του ΚΦΕ. 
2.      Με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 83 του ΚΦΕ όπως αυτό προστέθηκε με τις 
διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 42 του ν.4024/2011 ορίζεται, ότι ειδικά για τις διαχειριστικές χρήσεις 2012 έως και 
2014 στην ίδια βεβαίωση αναγράφονται και τα παρακρατούμενα ποσά της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. 
3.      Ενόψει των ανωτέρω, από 1

ης
 Ιανουαρίου 2013 και κατά την καταβολή του μισθού ή της σύνταξης ή του 

ημερομισθίου ή της αμοιβής που ορίζεται με άλλη βάση θα διενεργείται παρακράτηση από τους εργοδότες ή από τους 
φορείς που καταβάλλουν κύριες συντάξεις έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 η 
οποία υπολογίζεται με συντελεστή μετά από προηγούμενη αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα ως εξής: 
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α) Με συντελεστή ένα τοις εκατό (1%) για ετήσιο καθαρό εισόδημα από δώδεκα χιλιάδες ένα (12.001) ευρώ έως 
είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ. 
β) Με συντελεστή δύο τοις εκατό (2%) για ετήσιο καθαρό εισόδημα από είκοσι χιλιάδες ένα (20.001) ευρώ έως και 
πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ. 
γ) Με συντελεστή τρία τοις εκατό (3%) για ετήσιο καθαρό εισόδημα από πενήντα χιλιάδες ένα (50.001) ευρώ έως και 
εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. 
δ) Με συντελεστή τέσσερα τοις εκατό (4%) για ετήσιο καθαρό εισόδημα από εκατό χιλιάδες ένα (100.001) ευρώ και 
άνω. 
4.      Οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας θα προσδιορίσουν, το μηνιαίο καθαρό εισόδημα κάθε δικαιούχου αφαιρώντας από 
το ακαθάριστο ποσό του μισθού ή της σύνταξης ή άλλης παροχής μόνο τα ποσά των νόμιμων κρατήσεων για 
υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές, που για την καταβολή τους βαρύνεται ο μισθωτός ή ο συνταξιούχος. 
Διευκρινίζεται επίσης ότι από το ανωτέρω ακαθάριστο ποσό δεν αφαιρείται ο παρακρατούμενος ΦΜΥ. 
Στην έννοια του μηνιαίου καθαρού εισοδήματος περιλαμβάνεται η σύνταξη, ο μισθός και οποιεσδήποτε άλλες αμοιβές 
της ίδιας περιόδου (υπερωρίες, επίδομα παραγωγής, πριμ παρουσίας, προσαύξηση για απασχόληση νυκτερινή – 
Κυριακών – αργιών κτλ.), που συνεντέλλονται (δηλαδή συνεκκαθαρίζονται) μαζί, σε μία μισθοδοτική κατάσταση με το 
μισθό. 
Στη συνέχεια οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας κάθε μήνα θα διενεργούν αναγωγή του μηνιαίου καθαρού εισοδήματος με 
βάση τις πραγματικές καταβαλλόμενες αποδοχές προκειμένου να προσδιορισθεί το συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημα 
κάθε δικαιούχου. 
Ο υπολογισμός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήματος θα γίνεται με πολλαπλασιασμό του καθαρού μηνιαίου 
ποσού του μισθού ή της σύνταξης ή της οποιασδήποτε άλλης παροχής που εμπίπτει στην έννοια του μισθού, όπως 
αναφέρθηκε πιο πάνω, επί 12 μηνιαίους μισθούς, συν καταβαλλόμενο σε εκείνους που το δικαιούνται δώρο 
Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα και επίδομα αδείας. Με τον ίδιο τρόπο θα προσδιοριστεί το συνολικό ετήσιο καθαρό 
εισόδημα του οικείου έτους κατά το μήνα Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο κτλ. 
Σημειώνεται ότι, αν στο μισθωτό καταβάλλεται και κάποια άλλη πρόσθετη παροχή (π.χ. ένας μηνιαίος μισθός ως 
επίδομα ισολογισμού κτλ.) για τον υπολογισμό του ετήσιου συνολικού εισοδήματος θα προστίθεται και η παροχή 
αυτή. 
Όσον αφορά τακτικά ή έκτακτα εφάπαξ καταβαλλόμενα ποσά που συνεντέλλονται με τις τακτικές αποδοχές, 
προκειμένου να υπολογισθεί ο συντελεστής παρακράτησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του 
ν.3986/2011 που θα εφαρμοσθεί στα ποσά αυτά, στο ετήσιο καθαρό εισόδημα που προσδιορίζεται με αναγωγή των 
αποδοχών του μήνα στον οποίο καταβάλλονται τα εφάπαξ ποσά επί 12 (ή επί 12 συν δώρα), θα προστίθενται και τα 
ποσά αυτά. 
Ο ανωτέρω υπολογισμός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήματος εφαρμόζεται και για νεοδιορισθέντες 
υπαλλήλους ή νέους συνταξιούχους με βάση τα δεδομένα του μήνα έναρξης της εργασίας ή καταβολής της σύνταξης. 
6.     Το ποσό που παρακρατείται σύμφωνα με τα ανωτέρω έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 
του ν.3986/2011 δεν μειώνεται κατά ποσοστό 1,5% κατά την παρακράτησή του. 
ΙΙΙ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (βλ. αρχείο ‘’ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ”.xls - φύλλο Σελ.22) 
α) Έστω ότι μισθωτός του Δημοσίου λαμβάνει για παράδειγμα καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.650 ευρώ (σταθερές για 
όλους τους μήνες του 2013). 
Ετήσιο καθαρό εισόδημα: 12*1.650=19.800 ευρώ 
Ετήσιος φόρος (βάσει κλίμακας και βάσει των μειώσεων της παρ.2 του άρθρου 9): 
4.356-2.100=2.256 ευρώ 
Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης: 2.256*1,5%=33,84 ευρώ 
Φόρος που πρέπει να παρακρατείται κάθε μήνα:2.256-33,84=2.222,16/12=185,18 ευρώ 
Μηνιαία παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 
Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα: 12*1.650=19.800  (1%) 
Συνεπώς, 1.650*1%=16,50 ευρώ 
β) Έστω ότι μισθωτός του ιδιωτικού τομέα λαμβάνει για παράδειγμα καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.650 ευρώ 
(σταθερές για όλους τους μήνες του 2013), το Δεκέμβριο καθαρό δώρο Χριστουγέννων 1.650 ευρώ, τον Απρίλιο 
καθαρό δώρο Πάσχα 825 ευρώ και τον Ιούλιο καθαρό επίδομα αδείας 825 ευρώ. 
Ετήσιο καθαρό εισόδημα: 14*1.650=23.100 ευρώ 
Ετήσιος φόρος (βάσει κλίμακας και βάσει των μειώσεων της παρ.2 του άρθρου 9): 
5.082-1.900=3.182 ευρώ 
Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης: 3.182*1,5%=47,73 ευρώ 
Φόρος που πρέπει να παρακρατείται κάθε μήνα:3.182-47,73=3.134,27/14=223,88 ευρώ 
Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων:3.134,27/14=223,88€  
Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του δώρου Πάσχα:3.134,27/28=111,94 ευρώ 
Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του επιδόματος αδείας:3.134,27/28=111,94 ευρώ 
Ποσά που πρέπει να παρακρατηθούν έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 
Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα: 14*1.650=23.100  (2%) Συνεπώς: 
Παρακράτηση κατά την καταβολή του μηνιαίου μισθού,1.650*2%=33ευρώ 
Παρακράτηση κατά την καταβολή δώρου Χριστουγέννων,1.650*2%=33ευρώ 
Παρακράτηση κατά την καταβολή δώρου Πάσχα,825*2%=16,50ευρώ 
Παρακράτηση κατά την καταβολή επιδόματος αδείας,825*2%=16,50ευρώ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 – ΤΕΚΜΗΡΙΑ - Φόρος Πολυτελείας (βλ.αρχείο ΤΕΚΜΗΡΙΑ.xls) 
Τεκμήρια δαπανών διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων  
Το εισόδημα κάθε φορολογουμένου διακρίνεται σε δύο είδη, το πραγματικό εισόδημα και το τεκμαρτό. Πραγματικό 
είναι το εισόδημα που πραγματικά απόκτησε ο φορολογούμενος, κατά την περίοδο για την οποία υποχρεούται σε 
υποβολή δήλωσης, και προσδιορίζεται βάσει πραγματικών στοιχείων, όπως οι βεβαιώσεις αποδοχών, το εισόδημα 
που προκύπτει από τα βιβλία της επιχείρησης που εκμεταλλεύεται, οι τόκοι καταθέσεων, η πρόσοδος από ενοίκια 
ακινήτων, και κάθε άλλο εισόδημα, το οποίο προκύπτει από πραγματικά στοιχεία. Σε αντίθεση με το πραγματικό 
εισόδημα, το τεκμαρτό προκύπτει από υπολογισμούς που γίνονται βάσει άλλων δεδομένων, όπως είναι οι 
πραγματοποιηθείσες δαπάνες, η απόκτηση ενός περιουσιακού στοιχείου ή ακόμα και η κατοχή ενός περιουσιακού 
στοιχείου. 
Οι «αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης» ή «τεκμήρια διαβίωσης» που, σύμφωνα με την Εφορία, είναι τα ελάχιστα 
ποσά, τα οποία καταβάλλει ετησίως κάθε φορολογούμενος για να συντηρεί σπίτια, ΙΧ αυτοκίνητα, βάρκες, σκάφη, 
πισίνες, ανεμόπτερα, αεροσκάφη και ελικόπτερα, για να πληρώνει δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων και μισθοδοσία 
υπηρετικού προσωπικού και για να καλύπτει τις άμεσες προσωπικές ανάγκες διαβίωσής του, αθροίζονται και 
προσδιορίζουν ένα ελάχιστο όριο φορολογητέου τεκμαρτού εισοδήματος. 
Για τον προσδιορισμό της συνολικής ετήσιας «αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης» κάθε φορολογούμενου 
λαμβάνονται, ειδικότερα, υπόψη: 
1) Οι ιδιοκατοικούμενες ή μισθωμένες ή δωρεάν παραχωρηθείσες κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες.  
Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης για κύρια κατοικία υπολογίζεται κλιμακωτά με βάση την επιφάνειά της, ως 
ακολούθως: 
- μέχρι και 80 τ.μ. κύριοι χώροι, 40 ευρώ ανά τ.μ. 
- από 81 τ.μ. μέχρι και 120 τ.μ. κύριοι χώροι, 65 ευρώ ανά τ.μ. 
- από 121 τ.μ. μέχρι και 200 τ.μ. κύριοι χώροι, 110 ευρώ ανά τ.μ. 
- από 201 τ.μ. μέχρι και 300 τ.μ. κύριοι χώροι, 200 ευρώ ανά τ.μ. 
- από 301 τ.μ. και άνω κύριοι χώροι, 400 ευρώ ανά τ.μ. 
Για τους βοηθητικούς χώρους της κύριας κατοικίας, ισχύει αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης 40 ευρώ ανά τετραγωνικό 
μέτρο, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιφάνειας του ακινήτου. 
Όλα τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 40% για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με αντικειμενικές 
τιμές από 2.800 έως 4.999 ευρώ το τ.μ. και κατά 70% για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με αντικειμενικές τιμές 
από 5.000 ευρώ ανά τ.μ. και άνω. Για τις μονοκατοικίες, τα παραπάνω ποσά λαμβάνονται υπόψη αυξημένα κατά 
20%. Επίσης για τις δευτερεύουσες κατοικίες τα παραπάνω ποσά αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης λαμβάνονται 
υπόψη μειωμένα κατά 50%. 
Εξοχικά-κενές κατοικίες 
Επίσης, για δευτερεύουσες εξοχικές κατοικίες δεν ισχύει ο περιορισμός της ετήσιας δαπάνης διαβίωσης που 
προκύπτει από αυτές, σε τρεις μήνες το έτος. 
Δεν υπολογίζεται ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης στις περιπτώσεις των κενών κατοικιών. Για κατοικίες που 
παραμένουν κενές άνω των έξι μηνών, απαιτείται η προσκόμιση φωτοαντίγραφων λογαριασμών της ΔΕΗ ή 
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο (π.χ. λογαριασμοί ύδρευσης, κοινοχρήστων), από το οποίο να αποδεικνύεται ότι το 
ακίνητο ήταν κενό για όλο το υπόψη διάστημα. 
2) Τα επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ. 
Η αντικειμενική δαπάνη ορίζεται ως εξής: 
α) Για αυτοκίνητα μέχρι και 1.200 κ.ε., σε 4.000 ευρώ. 
β) Για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των 1.200 κ.ε. και μέχρι 2.000 κ.ε., προστίθενται 600 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά. 
γ) Για αυτοκίνητα άνω των 2.000 κ.ε. και μέχρι 3.000 κ.ε., προστίθενται 900 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά. 
δ) Για αυτοκίνητα άνω των 3.000 κ.ε., προστίθενται 1.200 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά. 
Τα παραπάνω ισχύουν και για αυτοκίνητα μεικτής χρήσης καθώς και για αυτοκίνητα τύπου jeep. 
Τα παραπάνω ποσά μειώνονται ανάλογα με την παλαιότητα του αυτοκινήτου, η οποία υπολογίζεται από το έτος 
πρώτης κυκλοφορίας του στην Ελλάδα, κατά ποσοστό 30% για χρονικό διάστημα κυκλοφορίας πάνω από 5 και μέχρι 
10 έτη και κατά ποσοστό 50% για χρονικό διάστημα πάνω από 10 έτη. 
3) Τα δίδακτρα που καταβλήθηκαν ετησίως σε ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης. 
Για τον προσδιορισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης, λαμβάνεται υπόψη η πραγματική ετήσια 
δαπάνη που καταβάλλεται για ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης, όπως αυτή προκύπτει από τις 
σχετικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.  
4) Τα ποσά μισθοδοσίας που καταβάλλονται σε οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και 
λοιπό προσωπικό. 
Η ετήσια αντικειμενική  δαπάνη  ορίζεται στο κατώτατο όριο αμοιβών όπως αυτό προσδιορίζεται από τις ισχύουσες 
διατάξεις για την αντίστοιχη κατηγορία εργαζομένων.  
5) Τα σκάφη αναψυχής.  Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης κλιμακώνεται ως εξής: 
α) Για μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου χωρίς χώρο ενδιαίτησης (ταχύπλοα και μη) ολικού μήκους μέχρι 5 μέτρα, 
η αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης ανέρχεται στο ποσό των 4.000 ευρώ. Για τα πάνω από 5 μέτρα, το ποσό αυτό 
αυξάνεται κατά 2.000 ευρώ το μέτρο. 
β) Για ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μικτά σκάφη με χώρους ενδιαίτησης, ολικού μήκους μέχρι και 7 μέτρα, η 
αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης ορίζεται στο ποσό των 12.000 ευρώ. Για τα ίδια σκάφη με μήκος πάνω από 7 και 
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μέχρι 10 μέτρα προστίθενται 3.000 ευρώ για κάθε ένα επιπλέον μέτρο μήκους. Για σκάφη άνω των 10 μέτρων και 
μέχρι 12 μέτρα, προστίθενται 7.500 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους.  
6) Τα ανεμόπτερα, τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα. 
Η αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης για ανεμόπτερα,  αεροσκάφη και ελικόπτερα κυριότητας ή κατοχής του 
φορολογουμένου, της συζύγου ή των προσώπων που συνοικούν μαζί τους και τους βαρύνουν ορίζεται  ως εξής: 
α) Για κάθε ανεμόπτερο, στο ποσό των 8.000 ευρώ. 
β) Για αεροσκάφη με κινητήρα κοινό, εσωτερικής καύσης και στροβιλοελικοφόρα, καθώς και ελικόπτερα, στο ποσό 
των 65.000 ευρώ για τους 150 πρώτους ίππους ισχύος του κινητήρα τους. Για κάθε ίππο πάνω από τους 150, 
προσαυξάνεται κατά 500 ευρώ. 
7) Οι πισίνες 
Οι δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες) εξακολουθούν να λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της ετήσιας 
αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης. Για τις εξωτερικές δεξαμενές κολύμβησης, η δαπάνη αυτή ορίζεται, κλιμακωτά, σε 
160 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο μέχρι και τα 60 τετραγωνικά μέτρα και σε 320 ευρώ το τετραγωνικό  μέτρο, για 
επιφάνεια άνω των 60 τετραγωνικών μέτρων. 
Τα ανωτέρω ισχύουν και όταν η δεξαμενή είναι συναρμολογούμενη. 
Προκειμένου για εσωτερική δεξαμενή κολύμβησης, τα παραπάνω ποσά αυτής της περίπτωσης διπλασιάζονται. 
Προκειμένου για κοινόχρηστες πισίνες που βρίσκονται σε συγκροτήματα πολυκατοικιών, η ετήσια αντικειμενική 
δαπάνη διαβίωσης επιμερίζεται στους ιδιοκτήτες των ακινήτων με βάση τα χιλιοστά κάθε  διαμερίσματος στο 
οικόπεδο. 
8) Ελάχιστη ετήσια δαπάνη διαβίωσης 
Για κάθε φορολογούμενο, λαμβάνεται υπόψη, εκτός των προαναφερομένων τεκμηρίων, και ένα ποσό ως ελάχιστη 
αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης. Το ποσό αυτό ορίζεται σε 3.000 ευρώ, προκειμένου για άγαμο, διαζευγμένο ή χήρο, 
και σε 5.000 ευρώ, προκειμένου για συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Η ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη 
διαβίωσης εφαρμόζεται εφόσον ο φορολογούμενος δηλώνει οποιουδήποτε ύψους πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα. 
Οι μόνοι που απαλλάσσονται από τα ελάχιστα ποσά αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης είναι όσοι δεν έχουν 
πραγματικά εισοδήματα αλλά ούτε και τεκμαρτά, δηλαδή αυτοί που είναι άποροι και ταυτόχρονα φιλοξενούνται σε 
σπίτια συγγενών ή φίλων τους, οπότε δεν βαρύνονται καν με αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης για τις κατοικίες στις 
οποίες διαμένουν. 
Tα τεκμήρια δαπανών διαβίωσης μπορούν να καλυφθούν με ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. 
Παράδειγμα   
Έστω ότι άγαμος φορολογούμενος απέκτησε το 2012 εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 17.000 ευρώ. 
Το ίδιο έτος αγόρασε αυτοκίνητο 1.500 κυβικών εκατοστών αξίας 20.000 ευρώ στις 30/6/20012 και για τους 6 μήνες 
κυριότητας έχει τεκμαρτή δαπάνη 2.900 ευρώ.((4000+3X600)/2) 
Ο φορολογούμενος είναι κύριος ενός διαμερίσματος 80 τμ, το οποίο έχει τεκμαρτή δαπάνη για όλο το 2012 το ποσό 
των  3.200 ευρώ.(80*40). 
Ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης για άγαμο το έτος 2012 είναι 3.000 ευρώ. 
Ο φορολογούμενος το οικονομικό έτος 2013 θα υπαχθεί στο τεκμήριο κτήσης περιουσιακών στοιχείων συν τεκμηρίων 
διαβίωσης. Θα φορολογηθεί δηλαδή για εισόδημα 29.100 ευρώ (2900+3200+3000+20000), εκτός αν δικαιολογήσει τη 
διαφορά των 12.100 ευρώ. 
Το 2011 ο πιο πάνω φορολογούμενος δήλωσε εισόδημα από μισθούς 22.000 ευρώ. 
Μπορεί κατά συνέπεια ο φορολογούμενος να δικαιολογήσει την πιο πάνω διαφορά επικαλούμενος ανάλωση 
κεφαλαίου που σχηματίστηκε το 2011, το οποίο ανέρχεται σε: 22.000 - 5.400* = 16.600 ευρώ, ποσό με το οποίο 
καλύπτεται πλήρως η διαφορά των 12.100 ευρώ. 
* (5.400 ευρώ είναι η τεκμαρτή δαπάνη του 2010 για το διαμέρισμα ποσό των  2.400 (=30*80)  ευρώ συν 3.000 ευρώ 
που είναι η ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης για άγαμο) 
Φόρος πολυτελείας 
Περισσότεροι από 250.000 φορολογούμενοι καλούνται να πληρώσουν μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2014 τον φόρο 
πολυτελούς διαβίωσης. Ο φόρος θα πρέπει να εξοφληθεί εφάπαξ με έκπτωση 1,5% από όσους έχουν στην κατοχή 
τους Ι.Χ. αυτοκίνητο 1.929 κυβικών εκατοστών και άνω, πισίνα και αεροσκάφος. 
Υπόχρεοι καταβολής του «φόρου πολυτελούς» διαβίωσης είναι οι φορολογούμενοι οι οποίοι κατά τη διάρκεια του 
2012 είχαν στην κατοχή τους: 
- Ι.Χ. αυτοκίνητα 1.929 κυβικά εκατοστά και άνω και έχουν παλαιότητα μέχρι 10 έτη 
- πισίνες (δεξαμενές κολύμβησης) 
- αεροσκάφη (αεροπλάνα, ελικόπτερα κ.λπ.) και ανεμόπτερα. 
Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης υπολογίζεται με συντελεστή: 
- 5% επί της αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης (επί του τεκμηρίου διαβίωσης) για Ι.Χ. αυτοκίνητα πάνω από 1.928 και 
μέχρι 2.500 κ.εκ. παλαιότητας μέχρι 10 ετών 
- 10% επί της αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα άνω των 2500 κ.εκ. παλαιότητας μέχρι 10 
ετών, για τις πισίνες, τα αεροσκάφη και τα ανεμόπτερα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 – Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) N.1642/1986 (1.1.1987) και N.2859/2000 
Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα 
-Επιβαρύνει εγχώρια τελική κατανάλωση 
-Επιβάλλεται σε όλα τα στάδια των συναλλαγών (ουδέτερος) – επιβαρύνει προστιθέμενη αξία κάθε σταδίου. 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
- Δεν είναι σωρευτικός 
- Ίση μεταχείριση εισαγομένων και εγχώριων αγαθών 
- Βοηθά τις εξαγωγές (πλήρης αποφορολόγηση) 
- Βοηθά τις επενδύσεις (πλήρης αποφορολόγηση) 
- Προσφέρεται για δικαιότερη κατανομή των βαρών (χαμηλός σε είδη πρώτης ανάγκης) 
- Είναι απλός στη διαχείριση (σε σχέση με τους φόρους που αντικατέστησε) 
Κύριο Μειονέκτημα 
• Δύσκολος ο έλεγχος ειδικά στο λιανικό εμπόριο (μεγάλος αριθμός υποκείμενων στο φόρο) 
Άρθρο 1 - Επιβολή του Φόρου 
• Έμμεσος φόρος κατανάλωσης 
• Επιβάλλεται σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας 
• Καταβάλλεται τμηματικά στο Δημόσιο (προστιθέμενη αξία) 
Άρθρο 2 - Αντικείμενο του φόρου  Παράδοση αγαθών – παροχή υπηρεσιών 
Α) Πραγματοποιούνται από υποκείμενο στο φόρο ο οποίος ενεργεί στα πλαίσια της επαγγελματικής του ιδιότητας 
Β) Πραγματοποιούνται από επαχθή αιτία (όχι από χαριστική) 
Γ) Πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας 
Άρθρο 3 - Υποκείμενοι στο φόρο 
Υποκείμενος στο φόρο είναι οποιοδήποτε πρόσωπο (Φυσικό, Νομικό, Ένωση Προσώπων) το οποίο ασκεί, κατά 
τρόπο ανεξάρτητο, οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα στο εσωτερικό της χώρας 
Άρθρο 4 - Οικονομική δραστηριότητα 
• Για να είναι υποκείμενος στο φόρο: Παραγωγός, Έμπορος, αυτός που παρέχει Υπηρεσίες  
Άρθρο 5 - Παράδοση Αγαθών 
• Θεωρείται κάθε πράξη με την οποία μεταβιβάζεται σε κάποιο πρόσωπο το δικαίωμα να διαθέτει ως κύριος ενσώματα 
κινητά και ακίνητα αγαθά. (ενσώματα κινητά αγαθά θεωρούνται και το ηλεκτρικό ρεύμα, αέριο) 
Άρθρο 6 - Παράδοση ακινήτων • Εφαρμογή από 1/1/2006 
• Παραδόσεις ακινήτων που υπάγονται σε ΦΠΑ δεν υπάγονται σε ΦΜΑ (φόρος μεταβίβασης) 
Άρθρο 8 - Παροχή υπηρεσιών Είναι ότι δεν συνιστά παράδοση αγαθών. 
Άρθρο 9 - Πράξεις θεωρούμενες ως παροχή υπηρεσιών 
α) Χρησιμοποίηση αγαθών της επιχείρησης για σκοπούς ξένους προς την επιχείρηση  
β) Παροχή υπηρεσιών για σκοπούς ξένους προς την επιχείρηση Π.χ. Μεταφορική επιχείρηση δανείζει ένα φορτηγό 
αυτοκίνητο στον υπάλληλο της Α, προκειμένου, αυτός να πραγματοποιήσει τη μεταφορά της οικοσκευής του. 
Άρθρο 10 - Εισαγωγή αγαθών 
Θεωρείται η είσοδος στο εσωτερικό της χώρας αγαθών από τρίτες χώρες (δηλαδή χώρες εκτός Ε.Ε.) 
Άρθρο 11 - Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών. Φορολογία στο Κράτος Μέλος (ΚΜ)  προορισμού. 
Ο πωλητής: 
α) Απαλλάσσει τις παραδόσεις που πραγματοποιεί προς άλλο Κ.Μ. (α) πρέπει να υπάρχει υλική μεταφορά των 
αγαθών και β) ο πελάτης να έχει ΑΦΜ) 
β) Συμπληρώνει την περιοδική δήλωση (κωδικός απαλλασσομένων ενδοκοινοτικών πωλήσεων) 
γ) Συμπληρώνει ανακεφαλαιωτικό πίνακα παραδόσεων (/μήνα) στον οποίο αναγράφει το ΑΦΜ των πελατών του 
καθώς και το συνολικό ποσό των πωλήσεων) 
δ) Στο τιμολόγιο που εκδίδει θα πρέπει να αναγράφει και το ΑΦΜ του πελάτη 
Ο αγοραστής: 
α) Καταχωρεί το ΦΠΑ που αναλογεί στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις σε ξεχωριστό κωδικό της περιοδικής δήλωσης και 
διενεργεί παράλληλα την έκπτωσή του στην ίδια δήλωση 
β) Συμπληρώνει ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων (/μήνα) στο οποίο αναγράφει ΑΦΜ 
προμηθευτών καθώς και συνολικό ποσό αγορών 
Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών. 
• Κάθε πώληση αγαθών από Κ.Μ. προς την Ελλάδα φορολογείται ως ενδοκοινοτική απόκτηση στην  Ελλάδα και με το 
συντελεστή που υπάρχει για τις παραδόσεις των ιδίων αγαθών στο εσωτερικό της χώρας 
• Ο φόρος δηλώνεται στη δήλωση ΦΠΑ που συμπληρώνει ο αγοραστής και για τις πωλήσεις που πραγματοποιεί στο 
εσωτερικό της χώρας. 
• Κάθε παράδοση από την Ελλάδα σε άλλο Κ.Μ. απαλλάσσεται στην Ελλάδα. 
• Για την παράδοση αυτή υπάρχει δικαίωμα έκπτωσης ή επιστροφής του φόρου εισροών. 
Δήλωση VIES  Σύστημα με το οποίο είναι συνδεδεμένα όλα τα Κ.Μ. Προκειμένου να μην επιβαρύνονται οι 
συναλλαγές μεταξύ Κ.Μ. με ΦΠΑ (Σύστημα επικύρωσης ΑΦΜ) 
- Σύστημα Intrastat Παρακολούθηση ενδοκοινοτικού εμπορίου. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται κάθε μήνα από τους 
υποκείμενους που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές για στατιστικούς λόγους. 
Στο Intrastat καταχωρούνται μόνο οι αποκτήσεις αγαθών, οι παραδόσεις αγαθών, οι αποστολές δώρων άνευ αξίας, τα 
δείγματα, οι α’ ύλες για επεξεργασία κλπ (δηλαδή ΜΟΝΟ οι μετακινήσεις αγαθών) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 - Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών  
Ψηφίσθηκε από τη Βουλή το Πολυνομοσχέδιο (ήδη Ν.4093/2012) το οποίο μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει και τον 
Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (του λοιπού για λόγους συντομίας Κ.Φ.Α.Σ.) ο οποίος από 1/1/2013 
αντικαθιστά τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.).  
Ας δούμε τις κυριότερες μεταβολές που επιφέρει ο Κ.Φ.Α.Σ. σε σχέση με τα μέχρι την 31/12/2012 προβλεπόμενα από 
τον Κ.Β.Σ.. 
Αλλαγές ως προς τα βιβλία 
1. Κατάργηση της υποχρέωσης θεώρησης των Βιβλίων που προβλεπόταν από το άρθρο 19 του Κ.Β.Σ. . 
Εξαίρεση αποτελεί το βιβλίο κινητής αποθήκης που μπορεί να τηρείται εναλλακτικά του Συγκεντρωτικού Δελτίου 
Αποστολής επί οχημάτων ( άρθρο 5 παρ. 4 Κ.Φ.Α.Σ. ), και τα έντυπα διασφάλισης πληροφοριών της παρ. 23 του 
άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ. . 
2. Κατάργηση της υποχρέωσης τήρησης βιβλίου Αποθήκης και των Βιβλίων Τεχνικών Προδιαγραφών και 
Παραγωγής Κοστολογίου. Αντί του βιβλίου αποθήκης θεσπίζεται η υποχρέωση βάσει του άρθρου 4 παρ. 8 του 
Κ.Φ.Α.Σ. τήρησης του λογαριασμού 94 σε περιπτώσεις επιχειρήσεων με ακαθάριστα έσοδα άνω των πέντε (5) 
εκατομμυρίων ευρώ ανά κατηγορία πωλήσεων (λογαριασμοί 70,71).  
3. Καθιερώνεται για πρώτη φορά η υποχρέωση τήρησης ηλεκτρονικού φακέλου από τον υπόχρεο απεικόνισης 
συναλλαγών που τηρεί διπλογραφικά βιβλία. Στο φάκελο αυτό αποθηκεύονται ανά χρήση τα δεδομένα όλων των 
βιβλίων που τηρούνται μηχανογραφικά, καθώς και τα δεδομένα του τελευταίου προσωρινού και οριστικού ισοζυγίου. 
4. Επεκτείνεται και εκλογικεύεται ο χρόνος ενημέρωσης των βιβλίων και συνδέεται με την προθεσμία υποβολής της 
δήλωσης ΦΠΑ ή Φόρου Εισοδήματος (από τη δέκατη πέμπτη ημέρα του επόμενου μήνα). 
5. Ως προς τις προθεσμίες ενημέρωσης των βιβλίων προκύπτουν οι παρακάτω αλλαγές: 
• Η καταχώρηση - ενημέρωση του βιβλίου εσόδων - εξόδων γίνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα κάθε 
ημερολογιακού τριμήνου και όχι πέραν του χρόνου της εμπρόθεσμης υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. 
(άρθρο 4 παρ. 18 Κ.Φ.Α.Σ.), έναντι της καταληκτικής ημερομηνίας της 15ης του επόμενου μήνα από την έκδοση ή 
λήψη του παραστατικού, που ισχύει με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ..  
• Το ή τα ημερολόγια, επί τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, ενημερώνονται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την 
έκδοση ή λήψη του κατά περίπτωση δικαιολογητικού και επί ταμειακών πράξεων από τη διενέργειά τους. Η 
προθεσμία αυτή δεν μπορεί να υπερβεί την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α. (άρθρο 4 παρ. 12 περ. α 
Κ.Φ.Α.Σ.). Με βάση τον Κ.Β.Σ. ο καταληκτικός χρόνος ενημέρωσης των ημερολογίων εξαντλείται μέχρι την 15η ημέρα 
του επόμενου μήνα.  
• Το βιβλίο απογραφών ενημερώνεται με την αξία των αποθεμάτων και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων καθώς 
και το κλείσιμο του ισολογισμού μέχρι την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. (άρθρο 4 
παρ. 12 περ. δ Κ.Φ.Α.Σ.). Με βάση τον Κ.Β.Σ. ο καταληκτικός χρόνος ενημέρωσης εξαντλείται στην ημερομηνία 
κλεισίματος του Ισολογισμού.  
• Σημειωτέον ότι βάσει του Κ.Φ.Α.Σ. το Μητρώο Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων και το ιδιαίτερο Φορολογικό Μητρώο 
Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων ενημερώνεται μέχρι την προθεσμία κλεισίματος του Ισολογισμού, χωρίς όμως 
πουθενά στο κείμενο του Κ.Φ.Α.Σ. να γίνεται ειδικότερη αναφορά σε ημερομηνία κλεισίματος Ισολογισμού, η οποία 
έμμεσα προκύπτει από την περ. δ της παρ. 12 του άρθρου 4 ως η ημερομηνία υποβολής της φορολογικής δήλωσης. 
Με βάση τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. η ημερομηνία κλεισίματος των Α.Ε. των Συνεταιρισμών και των Δημοτικών και 
κοινοτικών επιχειρήσεων εξαντλείται μέχρι την 30/4 του επόμενου έτους (31/10 επί διαχειριστικής χρήσεως που λήγει 
την 30/6 του ιδίου έτους) και των υπολοίπων υπόχρεων με διπλογραφικά βιβλία μέχρι την 31/3 του επομένου έτους 
(30/9 επί διαχειριστικής χρήσεως που λήγει την 30/6 του ιδίου έτους). 
6. Με βάση την παρ. 11 του άρθρου 4 τίθεται νέα υποχρέωση για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά 
βιβλία η οποία αναφέρεται στην τήρηση ηλεκτρονικού φακέλου ελέγχου ανά διαχειριστική περίοδο, ο οποίος 
ενημερώνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της λήξης της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος με τα αναλυτικά δεδομένα του τελευταίου προσωρινού και του οριστικού ισοζυγίου των λογαριασμών 
όλων των βαθμίδων, των ημερολογίων, του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού, των πληροφοριών διασφάλισης της 
παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ. και του μητρώου παγίων, εφόσον αυτά τηρούνται μηχανογραφικά. 
7. Απαλλάσσονται της τήρησης βιβλίων και έκδοσης αποδείξεων λιανικής τα φυσικά πρόσωπα που 
πραγματοποίησαν κατά την προηγούμενη ετήσια διαχειριστική περίοδο ακαθάριστα έσοδα μέχρι δέκα 
χιλιάδες (10.000) ευρώ από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, αθροιστικά ή διαζευκτικά. Υπό τις 
διατάξεις του Κ.Β.Σ. υπάρχει ο περιορισμός των ακαθαρίστων εσόδων από παροχή υπηρεσιών μέχρι τα 5.000 ευρώ.  
8. Για τους κανόνες αποτίμησης της απογραφής γίνεται παραπομπή στις διατάξεις του Π.Δ.1123/1980 (παρ. 
10.2 άρθρου 4). Υπό το καθεστώς του Κ.Β.Σ. υπάρχουν κάποιες διαφορές σε σχέση με το Π.Δ.1123/1980 που 
αφορούν την αποτίμηση των συμμετοχών και χρεογράφων. Ειδικότερα ο Κ.Β.Σ. ευθυγραμμιζόμενος με τις διατάξεις 
του Κ.Ν.2190/1920 ορίζει ότι αποτιμούνται στην κατ΄ είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ κτήσεως και τρεχούσης, ενώ 
βάσει του Π.Δ.1123/1980 η αποτίμηση γίνεται στην συνολικά χαμηλότερη τιμή μεταξύ κτήσεως και τρεχούσης.  
9. Η ποσοτική καταγραφή των αποθεμάτων καταχωρείται στο βιβλίο Απογραφής ή σε καταστάσεις.  
10. Τα λοιπά στοιχεία (πλην αποθεμάτων, παγίων, μετοχών, ομολογιών και χρεογράφων) του ενεργητικού και του 
παθητικού μπορεί να καταχωρούνται στο βιβλίο απογραφών με τα υπόλοιπα μόνο των πρωτοβαθμίων λογαριασμών 
εφόσον ανάλυση καθενός λογαριασμού δίνεται στον έλεγχο. (άρθρο 4 παρ. 10.2 περ. γ). Υπό το καθεστώς του Κ.Β.Σ. 
η ανάλυση καθενός από τους παραπάνω λογαριασμούς καταχωρείται σε καταστάσεις ή ισοζύγια ή αποθηκεύεται σε 
ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης.  
 

http://www.blogger.com/search.asp?terms=%22%CE%A6%CF%8C%CF%81%CE%BF*%20%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CF%82%20%CE%91%CE%BE%CE%AF%CE%B1%CF%82%22%20or%20%CE%A6%CE%A0%CE%91&orderby=2
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Αλλαγές ως προς τα στοιχεία 
1. Συνεχίζεται η υποχρέωση θεώρησης των στοιχείων διακίνησης και των στοιχείων αξίας λιανικών 
συναλλαγών για παροχή υπηρεσίας μέχρι την 31/12/2013 (άρθρο 9 παρ. 1 Κ.Φ.Α.Σ.).  
2. Είναι δυνατή και πάλι η έκδοση Δελτίων Αποστολής (χωρίς να είναι συνενωμένα με Τιμολόγια) για τις 

παραλαβές αγροτικών προϊόντων από αγρότες του ειδικού καθεστώτος (άρθρο 5 παρ. 1 περ. δ΄ Κ.Φ.Α.Σ.). 

Σημειώνεται ότι με βάση τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 21α του Ν.3842/2010 τροποποιήθηκε η παρ. 6 του άρθρου 

12 επιβάλλοντας την έκδοση συνενωμένου Δελτίου Αποστολής - Τιμολογίου κατά την παραλαβή αγροτικών 

προϊόντων από αγρότες του ειδικού καθεστώτος υποχρεωτικά και όχι εναλλακτικά.  

3. Παρέχεται η εναλλακτική δυνατότητα τήρησης θεωρημένου βιβλίου κινητής αποθήκης επί οχημάτων αντί 

του Συγκεντρωτικού Δελτίου Αποστολής 

4. Με βάση την παρ. 8 του άρθρου 5 αναφέρονται ρητά πλέον στο κείμενο του Κ.Φ.Α.Σ. οι περιπτώσεις όπου 

δεν απαιτείται η έκδοση Δελτίου Αποστολής, οι οποίες είναι οι εξής: 

α) Διακινήσεις ειδών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό αυτών ως αγαθών, υπό την έννοια ότι 

πρόκειται για ενσώματα είδη που δεν εμπεριέχονται σ΄ αυτά δικαιώματα ή δεν έχουν εμπορευματική αξία για τον 

αποστολέα, τον παραλήπτη ή άλλον τρίτο και δεν προκύπτει από τη διάθεση αυτών, αυτούσιων ή μη, έσοδο. 

β) Διακινήσεις ανταλλακτικών παγίων από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών μεταξύ των εγκαταστάσεών του, 

εφόσον δεν αποτελούν γι΄αυτόν αντικείμενο εμπορίας και προορίζονται αποκλειστικά για την αποκατάσταση βλαβών 

στις εγκαταστάσεις του και οι διακινήσεις αυτές διενεργούνται με μεταφορικά μέσα ιδιωτικής χρήσης κυριότητάς του ή 

μισθωμένα δημόσιας χρήσης. 

γ) Μεταφοράς, με μεταφορικά μέσα ιδιωτικής χρήσης ή μισθωμένα δημόσιας χρήσης: γα) αυτούσιων λατομικών 

προϊόντων (άμμου, σκύρων κ.λπ.) από κατασκευαστικές επιχειρήσεις, που παράγονται από τις ίδιες επιχειρήσεις για 

τα έργα που εκτελούνται από αυτές, γβ) μεταλλεύματος, από εργοτάξιο σε εργοτάξιο και από εργοτάξιο σε χώρους 

αποθήκευσης, επεξεργασίας και εκφόρτωσης, κατά περίπτωση, που ενεργούνται από μεταλλευτικές επιχειρήσεις και 

γγ) πέτρας, χαλικιού, αργιλοπετρώματος και αργιλοχώματος, από επιχειρήσεις παραγωγής αδρανών υλικών, ασβέστη 

και τσιμέντου, από τους χώρους περισυλλογής ή εξόρυξης στους χώρους επεξεργασίας. 

δ) Διακίνηση αγαθών που αναφέρονται στις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 16 του άρθρου 6, τα οποία 

διατίθενται μέσω δικτύου με συνεχή ροή. 

5. Επί οποιασδήποτε ποσοτικής παραλαβής χωρίς στοιχείο διακίνησης από οποιονδήποτε τρίτο εκδίδεται 

πάντοτε δελτίο αποστολής από τον υπόχρεο παραλήπτη. (`Αρθρο 5 παρ. 1 περ. ε Κ.Φ.Α.Σ.). Υπό το καθεστώς 

του Κ.Β.Σ. σε τέτοιες περιπτώσεις ενημερώνεται το βιβλίο ποσοτικής παραλαβής ή εκδίδεται διπλότυπο δελτίο 

ποσοτικής παραλαβής ( άρθρο 10 παρ. 1 Κ.Β.Σ. ). 

6. Δεν υφίσταται υποχρέωση έκδοσης «ανάποδου» τιμολογίου από τον υπόχρεο αγοραστή των αγαθών ή 

λήπτη των υπηρεσιών στην περίπτωση άρνησης από τον υπόχρεο έκδοσης τιμολογίου ή έκδοσης 

ανακριβούς τέτοιου.  

7. Κατά την αγορά αγροτικών προϊόντων από αγρότη του ειδικού καθεστώτος μπορεί να εκδίδεται απλό 

τιμολόγιο και όχι υποχρεωτικά συνενωμένο Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο (Αρθρο 6 παρ. 6). 

8. Δεν απαιτείται πλέον η αναγραφή του επαγγέλματος και της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. των συμβαλλομένων στο 

Τιμολόγιο και στο Δελτίο Αποστολής. (άρθρο 6 παρ. 10). 

9. Για τις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών καθώς και τις πωλήσεις μη εμπορεύσιμων αγαθών για τον αγοραστή 

υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών ή τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή αγρότες του ειδικού 

καθεστώτος Φ.Π.Α., αξίας κάθε συναλλαγής μέχρι εκατό (100) ευρώ μπορεί να εκδίδεται αντί τιμολογίου απόδειξη. 

(άρθρο 6 παρ. 16 περ. γ). Υπό το καθεστώς του Κ.Β.Σ. το όριο είναι πενήντα (50) ευρώ.  

10. Παρέχεται βάσει της παρ. 11 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Α.Σ. η δυνατότητα στον μεταφορέα επί μεταφοράς αγαθών με 

ή χωρίς παροχή και άλλων υπηρεσιών να εκδίδει, αντί φορτωτικής, τιμολόγιο ή απόδειξη, σύμφωνα με τις διατάξεις 

των άρθρων 6 και 7, εφόσον τηρείται το ημερολόγιο μεταφοράς, που προβλέπεται από τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 

1077844/641/0015/ ΠΟΛ. 1144/6.8.1992 (Β΄ 517). Τα προαναφερόμενα ισχύουν και για τα μεταφορικά γραφεία ή τους 

διαμεταφορείς, χωρίς την προϋπόθεση της τήρησης ημερολογίου μεταφοράς. 

Συμπεράσματα 

• Η κατάργηση του Κ.Β.Σ. στην ουσία είναι ένας εκσυγχρονισμός και ειδικότερα μια παρουσίαση με νέα δομή και 

κάποιες αλλαγές των διατάξεων των άρθρων 1 - 29 του Π.Δ. 186/1992 (πλην του άρθρου 26 για τη διαχειριστική 

χρήση που ούτως ή άλλως επικαλύπτεται από τον Κ.Φ.Ε.). Το στοιχείο το οποίο μπορεί τελικά να αποδώσει τον όρο 

«κατάργηση» είναι ότι δεν έχουν περιληφθεί διατάξεις ανάλογες του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ. που αναφέρονται στο 

κύρος των βιβλίων, οι οποίες τόσο έχουν ταλαιπωρήσει τον λογιστικό και επιχειρηματικό κόσμο με τις εξοντωτικές 

κυρώσεις και ποινές που επιφέρουν.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 - ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ 1/1/2014 
Πολλές και δραστικές αλλαγές γίνονται στα φορολογικά δρώμενα από αυτόν τον χρόνο και χρήζει μεγάλης προσοχής, 
η κατανόηση τους και η σωστή εφαρμογή τους.  
Συναλλαγές μέσω τραπέζης (Ν.4172/2013) 
Πλέον οι συναλλαγές (B2B) που έχουν τιμολογηθεί στο 2014 με 500 ευρώ και πάνω εξοφλούνται υποχρεωτικά μέσω 
τραπεζών (επιταγές, πιστωτικές κάρτες, χρέωση τραπεζικού λογαριασμού). Εξαίρεση αποτελούν οι συναλλαγές με 
ιδιώτες (B2C) για τις οποίες το πλαφόν είναι 1500 ευρώ. 
Σε αντίθετη περίπτωση οι πρώτες (B2B) δεν αναγνωρίζονται ως δαπάνη για τον αγοραστή και επιπλέον υπάρχει 
πρόστιμο εφόσον η συναλλαγή ξεπερνάει τα 3000 ευρώ. Σε αντίθετη περίπτωση για τις δεύτερες (B2C) το πρόστιμο 
επιβαρύνει την επιχείρηση, όμως όχι τον ιδιώτη. 
Σημείωση: Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 
Θεωρήσεις Βιβλίων & Στοιχείων (ΚΦΑΣ) 
Καταργούνται από 1/1/2014 οι θεωρήσεις για βιβλία και στοιχεία. 

 Οι Φορολογικοί Μηχανισμοί και οι Ταμειακές Μηχανές θεωρούνται διαδικτυακά. 

 Αθεώρητα εκδίδονταν από 01/01/2013 σε Β2Β συναλλαγές τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια πώλησης. 

 Καταργείται από την 01/01/2014 σε όλες τις συναλλαγές η υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Αποστολής. Συνοδευτικό 
αποτελεί το τιμολόγιο (Β2Β) ή η απόδειξη λιανικής (Β2C). Εφόσον η τιμολόγηση γίνεται αργότερα συντάσσεται 
δικαιολογητικό έγγραφο «μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων», το οποίο διατηρείται από τον προμηθευτή και τον 
αγοραστή μέχρι την έκδοση του τιμολογίου. 

 Στις Β2C συναλλαγές συνεχίζεται το ίδιο καθεστώς και φέτος. 
Καταργούνται πλήρως η τήρηση πρόσθετων βιβλίων που τηρούσαν: 

 εκμεταλλευτές χώρων διαμονής ή φιλοξενίας 

 τα εκπαιδευτήρια 

 οι κλινικές / θεραπευτήρια 

 τα κέντρα αισθητικής 

 τα γυμναστήρια 

 οι χώροι στάθμευσης 

 οι ιατροί 
Προϋπόθεση να αναγράφεται στην απόδειξη το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη. 
Επιχειρηματικές Δαπάνες  
ΔΕΝ Εκπίπτουν (από την φορολογία εισοδήματος) 
1. Τόκοι από δάνεια που λαμβάνει η επιχείρηση από τρίτους εκτός από τραπεζικά δάνεια. 
2. Δαπάνες άνω των 500 ευρώ για των οποίων η εξόφληση δεν έγινε μέσω τραπέζης 
3. Οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές 
4. Πρόστιμα, ποινές και προσαυξήσεις 
5. Το τέλος επιτηδεύματος και οι έκτακτες εισφορές. 
6. Δαπάνες οργάνωσης ενημερωτικών ημερίδων και εορταστικών εκδηλώσεων εφόσον υπερβαίνουν τα 300 ευρώ 

ανά άτομο που συμμετέχει και η συνολική ετήσια δαπάνη ξεπερνά το 0,5% του ετήσιου τζίρου της επιχείρησης 
7. Δαπάνες ψυχαγωγίας 
8. Προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες 
Εκπίπτουν (από την φορολογία εισοδήματος) 
1. Δαπάνες οι οποίες πραγματοποιούνται για το συμφέρον της επιχείρησης 
2. Δαπάνες που αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή 

ανώτερη της πραγματικής (βάση έμμεσων μεθόδων ελέγχου) 
3. Δαπάνες οι οποίες καταχωρούνται στα βιβλία που τηρούν οι επιχειρήσεις και για τις οποίες υπάρχουν τα 

κατάλληλα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση τους. 
4. Φόρος υπεραξίας ακινήτων, φόρος ακίνητης περιουσίας, ενιαίο τέλος ακινήτων 
5. Ειδικό τέλος ιδιόκτητων ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών (χαράτσι) 
Κλίμακες Φορολογίας Εισοδήματος 
Εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις 
Φορολογητέο Εισόδημα  Φορολογικός Συντελεστής 

< 25.000   22% 
25.001 – 42.000   32% 

> 42.000   42% 
Κέρδη ατομικών επιχειρήσεων / προσωπικών εταιριών (ΟΕ, ΕΕ) / Συνεταιρισμών / Κοινωνίες αστικού δικαίου / 
Αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές / Κοινοπραξίες (τήρηση βιβλίων Β΄ κατηγορίας) 
Φορολογητέο Εισόδημα  Φορολογικός Συντελεστής 

< 50.000     26% 
> 50.000     33% 

Κέρδη κεφαλαιουχικών εταιριών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ), προσωπικών εταιριών (ΟΕ, ΕΕ) / Συνεταιρισμών / Κοινωνίες αστικού 
δικαίου / Αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές / Κοινοπραξίες (τήρηση βιβλίων Γ΄ κατηγορίας) 
Φορολογητέο Εισόδημα  Φορολογικός Συντελεστής 

Χωρίς κλίμακες   26% 
Μερίσματα   10% 
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Εισοδήματα από είσπραξη ενοικίων 
Φορολογητέο Εισόδημα  Φορολογικός Συντελεστής 

< 12.000   11% 
> 12.000   33% 

Σημείωση: Μόνο για φυσικά πρόσωπα. Τα κέρδη επιχειρήσεων που εκμισθώνουν ακίνητα φορολογούνται μαζί με τα 
κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα. 
Συντελεστές Παρακράτησης Φόρου Εισοδήματος 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

Μερίσματα 10% 

Τόκοι 15% 

Δικαιώματα (royalties) 20% 

Λοιπές Αλλαγές από 01/01/2014 

 Επανέρχεται το πόθεν έσχες για αγορά ακινήτων, σύσταση εταιριών, αύξηση κεφαλαίων. 

 Μειώνεται ο φόρος μεταβίβασης ακινήτου σε 3% (από 10%). 

 Μετά από κάθε μεταβολή στην ακίνητη περιουσία υποβάλλεται το έντυπο Ε9 μέσα σε έναν μήνα. 

 Διαδικτυακά μέσω του συστήματος της ΓΓΠΣ υποβάλλονται πλέον και τα μισθωτήρια συμβόλαια. 

 Το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιόχρηση ορίζεται σε 3% επί τα αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. 

 Οι επιστροφές φόρου από το Δημόσιο γίνονται εντός 90 ημερών από την ημερομηνία αίτησης για την επιστροφή. 

 Το δημόσιο μπορεί πλέον να ασκήσει προληπτικά μέτρα (δέσμευση του 50% των καταθέσεων, μπλοκάρισμα 
μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων κλπ.). 

 Ορίζεται προθεσμία 5 εργάσιμων ημερών για την ανταπόκριση σε πληροφορίες που ζητά εγγράφως η 
Φορολογική Διοίκηση. 

 Ορίζεται υποχρέωση ενημέρωσης του φορολογικού μητρώου Φυσικών και Νομικών προσώπων εντός 10 ημερών 
από την αλλαγή. 

 Η υποχρέωση διαφύλαξης βιβλίων για τις επιχειρήσεις είναι τα 5 έτη. 

 Ξεκινάει η μηνιαία υποβολή για τις Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών – Προμηθευτών (αντί ετήσιας 
υποβολής). 

 Παύει να ισχύει η υπερδωδεκάμηνη χρήση. 

 Οι αμοιβές μελών ΔΣ και Εταίρων ΕΠΕ, θεωρούνται πλέον εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες. 
Συνοπτικά, οι 13 αλλαγές στη φορολόγηση : 

1. Τέλος το αφορολόγητο για μισθωτούς – συνταξιούχους 
2. Ξεχωριστή κλίμακα για ελεύθερους επαγγελματίες 
3. Τέλος στις φοροαπαλλαγές 
4. Αυτοτελής φορολόγηση ενοικίων 
5. Αύξηση φόρων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
6. Τήρηση βιβλίων για αγρότες 
7. Συνέχεια στο σαφάρι συλλογής αποδείξεων 
8. Φόρος από το πρώτο τετραγωνικό για κάθε ακίνητο 
9. Συμπληρωματικός φόρος για περιουσίες άνω των 300.000 ευρώ 
10. Φόρος υπεραξίας 15% στις μεταβιβάσεις ακινήτων και μετοχών 
11. Μείωση στον φόρο μεταβίβασης ακινήτων στο 3% 
12. Επιστροφή του πόθεν έσχες για την αγορά ακινήτων 
13. Πρόστιμα «φωτιά» για φορολογικές παραβάσεις και ληξιπρόθεσμες οφειλές και «Μεγάλος   Αδελφός» για τις 

καταθέσεις. 
Ξεχωρίζει ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων. 
Μεγάλες ανατροπές έρχονται και στη φορολογία εισοδήματος. Από το νέο έτος μπαίνουν σε πρακτική εφαρμογή 
ψηφισμένα μέτρα με την κατάργηση του αφορολογήτου για φυσικά πρόσωπα, το νέο μαχαίρι σε φοροαπαλλαγές, την 
καθιέρωση ξεχωριστής κλίμακας φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών με συντελεστές 26% και 33% και όσων 
εισπράττουν εισοδήματα από ενοίκια.  
Και το 2014, το χαρτοβασίλειο συλλογής αποδείξεων παραμένει. Το υπουργείο Οικονομικών, παρότι επεξεργάστηκε 
διάφορα εναλλακτικά σενάρια, ανακοίνωσε τελικά ότι και το επόμενο έτος μισθωτοί και συνταξιούχοι θα μαζεύουν 
αποδείξεις, χαμηλότερης όμως συνολικής αξίας σε σχέση με το 2013. Απαιτείται, μετά τις αλλαγές, συγκέντρωση 
αποδείξεων αξίας ίσης με το 10% του εισοδήματος αντί 25% που ίσχυε το 2013, αλλά η ποινή του έξτρα φόρου 
παραμένει στο 22% αν δεν έχουν συγκεντρωθεί οι απαιτούμενες αποδείξεις.  
Τα πάνω κάτω έρχονται για τους αγρότες, καθώς για πρώτη φορά θα κληθούν να τηρούν βιβλία για τον προσδιορισμό 
του εισοδήματός τους. 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ- Αρχείο = ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ-PV.xls 
1 Ελεύθερος επαγγελματίας έχει εισοδήματα από δύο επιχειρήσεις (με σύμβαση) 5.000 και 3.000 ευρώ αντίστοιχα. 
Πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕΕ 4.184 ευρώ. Έχει καταχωρίσει στα βιβλία του δαπάνες ύψους 2.424 
ευρώ (τηλέφωνο, λοιπές δαπάνες). Παράλληλα ο συγκεκριμένος φορολογούμενος είναι και μισθωτός σε μια εταιρεία 
και έχει ετήσιο εισόδημα 14.300 ευρώ. 
Για τα εισοδήματα του 2013 (δήλωση οικονομικού έτους 2014) θα φορολογηθεί με την κλίμακα των μισθωτών και των 
συνταξιούχων για εισόδημα: 
Α. εργοδότης: 5.000 ευρώ 
Β. εργοδότης: 3.000 ευρώ 
Σύνολο: 8.000 ευρώ 
Ασφαλιστικές εισφορές: 4.184 ευρώ 
Φορολογητέο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα: 3.816 ευρώ 
Φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες: 14.300 ευρώ 
Σύνολο φορολογητέου εισοδήματος οικ. έτους 2014: 18.116 ευρώ. 
- Φόρος εισοδήματος με την κλίμακα των μισθωτών: 1.885,52 ευρώ. 
2 Ελεύθερος επαγγελματίας έχει εισοδήματα από δύο επιχειρήσεις (με σύμβαση) 15.000 ευρώ και 3.000 ευρώ 
αντίστοιχα. Πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕΕ 4.184 ευρώ. Επίσης έχει καταχωρίσει στα βιβλία του 
δαπάνες ύψους 8.424 ευρώ (τηλέφωνο, λοιπές δαπάνες). 
Για το 2013 (δήλωση οικονομικού έτους 2014) θα φορολογηθεί με την κλίμακα των μισθωτών και των συνταξιούχων 
και για εισόδημα 
Α. εργοδότης: 15.000 ευρώ 
Β. εργοδότης: 3.000 ευρώ 
Σύνολο: 18.000 ευρώ. 
Από το εισόδημα αυτό θα αφαιρεθούν οι ασφαλιστικές εισφορές: 4.184 ευρώ 
Φορολογητέο εισόδημα οικ. έτους 2014: 13.816 ευρώ 
- Φόρος εισοδήματος με βάση την κλίμακα των μισθωτών: 939,52 ευρώ. 
3.Μισθωτός έγγαμος με τρία παιδιά και ετήσιο εισόδημα 25.000 ευρώ για το 2013  
Φόρος 2014 (στο εισόδημα του 2013): 
Φόρος με βάση τη νέα κλίμακα (χωρίς πρόσθετα αφορολόγητα όρια για τέκνα): 3.800 ευρώ 
Τελικό ποσό φόρου εισοδήματος 3.800 ευρώ 
4.Μισθοί = 12000   Φόρος = 540 
Ελ.επάγγελμα = 15000   Φόρος = 3900 
Ενοίκια = 3600    Φόρος = 360 
Φορολογική επιβάρυνση = 540+3900+360 = 4800 
5.Μισθοί = 20000   Φόρος = 2300 
Ελ.επάγγελμα = 0   Φόρος = 0 
Ενοίκια = 12000    Φόρος = 1200 
Φορολογική επιβάρυνση =  3500 
6.Μισθοί = 0    Φόρος = 0 
Ελ. επάγγελμα = 30000   Φόρος = 30000 χ 26% = 7800 
Ενοίκια = 50000    Φόρος = 13740 
Φορολογική επιβάρυνση =  7800 +13740 =21540 
7.Έγγαμος φορολογούμενος με 3 παιδιά και ετήσιο καθαρό εισόδημα 32,000 €. 
Έχει Δαπάνες Νοσοκομειακής περίθαλψης = 3000€ 
Φόρος κλίμακας = 7,740 € 
Γενική μείωση του φόρου = 1000 € 
Ωφέλεια από νοσήλια = 32000 Χ 5% = 1600.  Άρα 3000 – 1600 = 1400.  Άρα 1400Χ 10% = 140 
Φορολογική επιβάρυνση = 7740-1000-140 = 6600 
8.Επαγγελματίας Άγαμος με ατομική επιχείρηση λιανικής πώλησης ενδυμάτων είχε καθαρά κέρδη 3.000 ευρώ το 
2013. Ο φορολογούμενος διαμένει σε διαμέρισμα 80 τ.μ. και έχει κι ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο 1.600 κυβικών εκατοστών, το 
οποίο αγόρασε το 2005. 
Φόρος 2014  (στο εισόδημα του 2013): 
Δηλωθέν εισόδημα: 3.000 ευρώ 
Εισόδημα βάσει τεκμηρίων διαβίωσης: 
α) Ελάχιστο τεκμήριο: 3.000 ευρώ 
β) Τεκμήριο για το διαμέρισμα: 80 τ.μ. x 40 ευρώ/τ.μ.= 3.200 ευρώ 
γ) Τεκμήριο για το Ι.Χ. αυτοκίνητο: 4.480 ευρώ 
Σύνολο τεκμαρτού εισοδήματος: 10.680 ευρώ 
Ο φόρος θα υπολογιστεί με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ του ετήσιου τεκμαρτού εισοδήματος των 10.680 
ευρώ. ΣΥΝΟΛΟ: 10.680 Χ 26% =2.776,80 ευρώ 
9. Φορολογούμενος έχει 2 ακίνητα (μικρότερα των 300τ.μ. το καθένα) και εισπράττει συνολικό εισόδημα από αυτά 
8.400 ευρώ το έτος. Τότε ο φόρος που θα χρειαστεί να πληρώσει σύμφωνα με την κλίμακα ακινήτων θα είναι:  8.400 * 
10% = 840 ευρώ. 
Συν συμπληρωματικός φόρος 8.400 * 1,5% = 126 ευρώ. Σύνολο φόρου: 966 ευρώ. 
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10.Έστω ότι ένα μισθωτός είναι έγγαμος με ένα ανήλικο παιδί λαμβάνει μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές 1.600€ και οι 

κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων ανέρχονται σε 300€ το μήνα.  

Ο φόρος που θα παρακρατηθεί το μήνα υπολογίζεται: 

1. Κρατήσεις 1.600 - 300=1.300€ καθαρές μηνιαίες αποδοχές 

2. Ετήσιο καθαρό εισόδημα 1.300*12 συν δώρο Χριστουγέννων-Πάσχα, επίδομα αδείας→1.300*14=18.200€ 

3. Ετήσιος Φόρος με βάση την κλίμακα: 18.200 *22%= 4.004 

4. Μείωση ποσού 4.004-2100=1.904 ευρώ  

5. Μείωση φόρου 1,5% : 1.904*1,5%=28,56 άρα 1.904-28,56=1.875,44 ευρώ 

Ο φόρος που θα παρακρατείται κάθε μήνα 1.875,44/14=133,96 

11.Παρακράτηση φόρου στις αμοιβές ελευθέριων επαγγελμάτων 

Στο εισόδημα από αμοιβές ελευθερίου επαγγέλματος ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% στο 

ακαθάριστο ποσό των αμοιβών αυτών εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα 300€. Ο φόρος παρακρατείται, κατά την 

καταβολή των αμοιβών. 

Παράδειγμα : Οικονομολόγος δικαιούται από Α.Ε αμοιβή 3.000€ για παροχή υπηρεσιών και εκδίδει απόδειξη 

παροχής υπηρεσιών ως εξής: 

Αμοιβή για παροχή εργασίας   3.000€ 

 + Φ.Π.Α 23%                           +690€ 

 - Παρακράτηση φόρου 20%     -600€ 

Καθαρό Πληρωτέο:                  3.090€ 

 

Ασκήσεις SOS 

Κλίμακες φορολογίας ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

1. Να υπολογιστεί η μηνιαία παρακράτηση φόρου εισοδήματος , η παρακράτηση του ειδικού φόρου 
αλληλεγγύης καθώς και οι πληρωτέες αποδοχές για μισθωτό του Δημοσίου ο οποίος λαμβάνει καθαρές 
μηνιαίες αποδοχές (σταθερές) 1.850,00 για ολόκληρο το έτος 2013. 
ΛΥΣΗ (τα ποσά σε ευρώ) 
α) Μετατρέπω το μηνιαίο εισόδημα σε ετήσιο 
Ετήσιες καθαρές αποδοχές : 1850x12=22.200 
β) Υπολογίζω το φόρο με βάση τη κλίμακα 
Ετήσιος φόρος : 22.200x22%=4.884 
γ) Ο φόρος που προκύπτει μειώνεται κατά 2.000 
4.884-2.000= 2.884 
δ) Μείωση του φόρου(1,5%) λόγω παρακράτησης 
2.884x1,5%=43,26 
2.884-43,26=2.840,74 
ε) Μετατρέπω τη παρακράτηση φόρου σε μηνιαία 
2.840,74/ 12= 236,73 
στ) Υπολογίζω τoν ειδικό φόρο αλληλεγγύης 
1.850x2%=37 
ζ) Πληρωτέες αποδοχές : 1.850-236,73-37=1.576,27 
 
2. Φορολογούμενος έγγαμος με σύζυγο χωρίς εισόδημα δηλώνει ετήσιο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 
28.000 . Οικογενειακές δαπάνες αγοράς αγαθών 6.000 . Ιατρικές δαπάνες 1.000. 
Να υπολογιστεί ο ετήσιος φόρος του. 
ΛΥΣΗ 
α) Υπολογίζω το φόρο με βάση τη φορολογική κλίμακα 
25.000x22% =5.500 
3.000x32% = 960 
Σύνολο φόρου=6.460 
β) ο φόρος που προκύπτει μειώνεται κατά 1.400 
6.460-1.400=5.060 
γ) Υπολογίζω αν οι αποδείξεις που προσκομίζει , είναι όσες προβλέπει ο νόμος 
28.000x25%=7.000 αλλά προσκόμισε 6.000 , για τη διαφορά 7.000-6.000=1.000 σύμφωνα με το νόμο θα 
πληρώσει επιπλέον φόρο : 1.000x22%=220 
δ) Οι ιατρικές δαπάνες λαμβάνονται υπόψη όταν ξεπερνούν το 5% του φορολογητέου εισοδήματος 
28.000x5%=1.400 
Άρα ο ετήσιος φόρος που θα πληρώσει είναι : 5.060+220=5.280 
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ  ΕΤΑΙΡΙΩΝ (Ο.Ε.),  (Ε.Ε.)., 
Παράδειγμα1ο 
Έστω η Ομόρρυθμη εταιρεία Α. Ανδρέου Ο.Ε. η οποία κατά τη διαχειριστική χρήση 2013 έχει καθαρά κέρδη 
200.000,00 ευρώ. Στην εταιρεία συμμετέχουν 3 ομόρρυθμοι εταίροι με ποσοστά συμμετοχής 50% , 30% και 20% 
αντίστοιχα.  
Έστω η εταιρία τηρεί απλογραφικά βιβλία , σε αυτή την περίπτωση ο φόρος θα υπολογισθεί ως εξής:  
Φορολογητέα κέρδη 200.000  
Για κέρδη έως 50.000,00 Χ 26% = 13.000  
Για τα επόμενα 150.000 Χ 33%= 46.000  
Σύνολο φόρου = 59.000,00  
Υπόλοιπο φορολογητέων κερδών: 141.000 κατανέμονται στους εταίρους 70.500 , 42.300 και 28.200 αντίστοιχα. Όλοι 
οι εταίροι θα συμπεριλάβουν τα ανωτέρω κέρδη στο έντυπο Ε1 της δήλωση φορολογίας εισοδήματός ,χωρίς καμιά 
επιβάρυνση αφού έχουν φορολογηθεί στο όνομα της εταιρείας με εξάντληση της φορολογικής τους υποχρέωσης. 
Παράδειγμα 2ο  
Έστω η παραπάνω εταιρία τηρεί διπλογραφικά βιβλία ο φόρος θα υπολογισθεί ως εξής:  
Φορολογητέα κέρδη 200.000  x 26% = Φόρος κερδών 52.000  
Υπόλοιπο κερδών όπως θα προκύψει από το πίνακα διάθεσης κερδών: 148.000 (200.000-52.000).  
Εάν η εταιρεία δεν διανείμει κανένα ποσό σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει καμιά επιπλέον υποχρέωση για 
καταβολή φόρου πέρα των 52.000 θα πρέπει το ποσό των 148.000 να εμφανίζεται στο λογαριασμό ΕΓΣΛ 42 
“Υπόλοιπο κερδών εις νέο” .  
Στη περίπτωση όμως διανομής θα πρέπει να παρακρατήσει φόρο διανομής 10%. έστω ότι διανέμει όλο το υπόλοιπο 
των κερδών, θα πρέπει να παρακρατήσει και να αποδώσει φόρο ποσό 14.800 ευρώ.(= 148.000,00 Χ 10%) και το 
υπόλοιπο ποσό των 133.200 θα διανεμηθεί ανάλογα με τα ποσοστά συμμετοχής σε 66.600, 39.960  και 26.640. Οι 
εταίροι θα συμπεριλάβουν τα ανωτέρω διανεμηθέντα κέρδη στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός, χωρίς καμιά 
επιβάρυνση αφού έχουν φορολογηθεί στο όνομα της εταιρείας με εξάντληση της φορολογικής τους υποχρέωσης.  
O συνολικός φόρος εισοδήματος νομικού προσώπου και φόρου διανεμόμενων κερδών ανέρχεται σε 66.800 ευρώ, 
μεσοσταθμικού συντελεστή 33,4% 
Παράδειγμα 3ο  

Να υπολογισθεί το καθαρό εισόδημα εμπορικής επιχείρησης η οποία τηρεί διπλογραφικά βιβλία.  

ΑΓΟΡΕΣ 
Αγορές χρήσης εσωτερικού 115.000,00 
Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις   50.000,00 
Εισαγωγές από τρίτες χώρες   25.000,00 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
Απογραφή έναρξης  35.000,00 
Απογραφή λήξης  65.000,00 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
Πωλήσεις εμπορευμάτων χονδρικά 180.000,00 
Πωλήσεις εμπορευμάτων λιανικά   60.000,00 
ΔΑΠΑΝΕΣ 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  25.000,00 
Αμοιβές κα έξοδα τρίτων     7.000,00  
Παροχές τρίτων (ΟΤΕ/ΔΕΗ/κ.λπ.)    8.000,00 
Φόροι-Τέλη       7.000,00 
Διάφορα έξοδα       9.000,00 

Τόκοι και συναφή έξοδα     5.000,00 
Αποσβέσεις παγίων περιουσ. Στοιχείων   4.000,00 
 
Πωλήσεις        240.000,00  
Μείον κόστος πωληθέντων                  (160.000,00) 
Μικτά κέρδη χρήσης         80.000,00 

Μείον Δαπάνες Χρήσης                     (65.000,00)  
ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ          15.000,00  

 


