
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ  

ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ  

ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ 

ΣΜΖΜΑ ΥΔΔΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ- ΠΟΛΗΣΧΝ 

 

 

 

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ 

ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ 

ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: 

 
 

 ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

 ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

 ΣΔΛΧΝ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΧΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΧΝ 

 ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ  

 ΜΖΣΡΧΟΤ 

 ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ 
 

 

 

                                                                 ΗΟΤΝΗΟ  2014  

 

 

 

                                                      ΑΘΖΝΑ, ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ  2007 

 

 

 



2 
 

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

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

Α) ΣΜΖΜΑ Α’ (ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΦΤΗΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ) 
 

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

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

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

5. Πνηα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα ππνβιεζνύλ καδί κε ηε δήισζε θνξνινγίαο 
εηζνδήκαηνο γηα ηηο εθπηπηόκελεο δαπάλεο: 
Γηαηεξείηαη ε έθπησζε 10% απφ ηνλ θφξν πνπ πξνθχπηεη γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ θνξνινγνχληαη 
κε ηελ θιίκαθα ησλ κηζζσηψλ θαη ζπληαμηνχρσλ γηα ηηο εμήο δαπάλεο: 
ΓΑΠΑΝΖ ΗΑΣΡΗΚΖ, ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ, ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ 
Έμνδα ηαηξηθήο πεξίζαιςεο 
Ωο έμνδα ηαηξηθήο πεξίζαιςεο ζεσξνχληαη νη ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαη ζε ηαηξνχο φισλ ησλ 
εηδηθνηήησλ θαη ηαηξηθά θέληξα, γηα ηαηξηθέο επηζθέςεηο θαη εμεηάζεηο, νη ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαη 
ζε νδνληηάηξνπο γηα νδνληνζεξαπεία, νδνληνπξνζζεηηθή θαη γλαζνρεηξνπξγηθφ, ε δαπάλε γηα 
θπζηνζεξαπεία θαη ινπηξνζεξαπεία, θαζψο θαη γηα ινγνζεξαπεία θαη γηα επηζθέςεηο ζε ςπρνιφγν, 
γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο χζηεξα απφ ζρεηηθή γλσκάηεπζε ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνχ. Γηα ηελ 
αλαγλψξηζε ηεο δαπάλεο πνπ θαηαβάιιεηαη ζε ςπρνιφγν θαη ινγνζεξαπεπηή, εθηφο απφ ηε 
γλσκάηεπζε ηνπ γηαηξνχ απαηηείηαη θαη βεβαίσζε ηνπ γηαηξνχ φηη έιαβε ππφςε ηνπ ηα πνξίζκαηα 
ηνπ ςπρνιφγνπ ή ηνπ ινγνζεξαπεπηή γηα ηελ παξνρή ησλ ηειηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ. 
Γηα ηαηξηθέο επηζθέςεηο θαη εμεηάζεηο απαηηείηαη δηπιφηππε απφδεημε ηνπ ηαηξνχ ζχκθσλα κε ηηο 
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΚΒ. 
Έμνδα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο 
 Ωο έμνδα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ζεσξνχληαη νη πην θάησ δαπάλεο, γηα ηελ απφδεημε ηεο 
θαηαβνιήο ησλ νπνίσλ απαηηνχληαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 
Α. Πξνθεηκέλνπ γηα λνζήιηα ζε ηδησηηθέο θιηληθέο: 
        α) Γηπιφηππε απφδεημε ηεο θιηληθήο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ην πνζφ ηεο δαπάλεο, γηα 
ηε λνζειεία ηνπ αζζελή. Γηα ηελ έθδνζε απηήο ηεο απφδεημεο εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο 
ηνπ ΚΒ, φπσο απηέο ηζρχνπλ θάζε θνξά. 
        β) Βεβαίσζε ηνπ δηεπζπληή ηεο θιηληθήο γηα ην ρξφλν λνζειείαο ηνπ αζζελή θαη ην πνζφ ησλ 
εμφδσλ απηήο, αλαιπηηθά θαηά είδνο εμφδνπ. 
B. Πξνθεηκέλνπ γηα λνζήιηα ζε θξαηηθά θαη ινηπά λνζειεπηηθά ηδξχκαηα: 
       α) Γηπιφηππε απφδεημε είζπξαμεο ηνπ λνζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη 
ην πνζφ ηεο δαπάλεο, γηα ηε λνζειεία ηνπ αζζελή. 
       (β) Βεβαίσζε ηνπ δηεπζπληή ηνπ λνζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο, γηα ην ρξφλν λνζειείαο ηνπ αζζελή 
θαη ην πνζφ ησλ εμφδσλ απηήο, αλαιπηηθά θαηά είδνο εμφδνπ. 
       ηηο πην πάλσ ππνπεξηπηψζεηο, δελ είλαη απαξαίηεηε ε ππνβνιή ησλ πην πάλσ βεβαηψζεσλ , 
αλ ηα ζηνηρεία απηψλ αλαγξάθνληαη ζηηο δηπιφηππεο απνδείμεηο εηζπξάμεσλ. 
 Γ. Έμνδα γηα ηελ απαζρφιεζε λνζνθφκνπ 
       α) Βεβαίσζε ηνπ ζεξάπνληα ηαηξνχ, κε ηελ νπνία λα βεβαηψλεηαη ην είδνο ηεο λφζνπ απφ ηελ 
νπνία πάζρεη ν αζζελήο, ε δηάξθεηά ηεο, θαζψο θαη ε αλάγθε απαζρφιεζεο λνζνθφκνπ, ιφγσ ηεο 
ζνβαξφηεηαο ηεο λφζνπ. 
      β) Απφδεημε είζπξαμεο ηεο ακνηβήο απφ ην πξφζσπν πνπ πξφζθεξε ππεξεζίεο σο 
λνζνθφκνο, ζηελ νπνία πξέπεη λα αλαθέξεηαη ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπ, ην φλνκα ηνπ παηέξα ηνπ, ν 
αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ ή ηαπηφηεηαο, ε δηεχζπλζε ηεο θαηνηθίαο ηνπ θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα 
παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, λφκηκα ππνγξακκέλε. 
Γ. Έμνδα ζε επηρεηξήζεηο πεξίζαιςεο ειηθησκέλσλ θαη πξνζψπσλ πνπ πάζρνπλ απφ θηλεηηθή 
αλαπεξία, νη νπνίεο εδξεχνπλ ζηελ Διιάδα. 
     α) Γηπιφηππε απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηε επηρείξεζε πνπ 
εηζπξάηηεη ηελ ακνηβή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΒ, φπσο απηέο ηζρχνπλ θάζε θνξά. 
      β) Βεβαίσζε ηνπ δηεπζπληή ή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο επηρείξεζεο γηα ηνλ αθξηβή ρξφλν 
ηεο πεξίζαιςεο ηνπ πξνζψπνπ πνπ θαηέβαιε ή γηα ην νπνίν θαηαβιήζεθε ε δαπάλε, θαζψο θαη ην 
πνζφ απηήο θαηά θαηεγνξία δαπάλεο. 
Δ. Έμνδα αγνξάο θαη ηνπνζέηεζεο νξγάλσλ ζην ζψκα ηνπ αζζελή θαη αληηθαηάζηαζεο κειψλ ηνπ 
ζψκαηφο ηνπ κε ηερλεηά. 
ε πεξίπησζε πνπ ε ζρεηηθή δαπάλε απνηειεί κέξνο ησλ εμφδσλ λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, 
απαηηνχληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξναλαθέξζεθαλ ζηελ πην πάλσ πεξίπησζε. ε πεξίπησζε 



4 
 

πνπ ν ίδηνο ν αζζελήο πξνκεζεχεηαη ηα φξγαλα ή ηα ηερλεηά κέιε απφ ην ειεχζεξν εκπφξην, 
απαηηείηαη απφδεημε ιηαληθήο πψιεζεο. Ζ απφδεημε απηή, ε νπνία εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο 
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΚΒ, πξέπεη λα πεξηέρεη, εθηφο απφ ηα ζηνηρεία πνπ νξίδνπλ απηέο νη 
δηαηάμεηο θαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ αγνξαζηή, θαζψο θαη ην είδνο ηνπ πσινχκελνπ πξάγκαηνο. 
ε πεξίπησζε αγνξάο γπαιηψλ φξαζεο ή θαθψλ επαθήο ή αθνπζηηθψλ βαξεθνΐαο, εθηφο απφ ηελ 
απφδεημε πνπ πξνβιέπεη ν ΚΒ, απαηηείηαη θαη βεβαίσζε γηαηξνχ.  
Σ.  Δηδηθέο δαπάλεο πεξίζαιςεο αλάπεξσλ παηδηψλ ή παζρφλησλ απφ αλίαην λφζεκα. 
 α) Γηπιφηππε απφδεημε είζπξαμεο, ε νπνία εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΒ, 
φπσο απηέο ηζρχνπλ θάζε θνξά. 
 β) Βεβαίσζε ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιήο ή ηνπ ζεξαπεπηεξίνπ απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ν 
αθξηβήο ρξφλνο θνίηεζεο ή πεξίζαιςεο , ην πνζφ ηεο δαπάλεο αλαιπηηθά, θαζψο θαη ε πάζεζε 
ηνπ ηέθλνπ (νλνκαζία αλίαηνπ λνζήκαηνο) ή ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη απην(ηπθιφ, 
θσθάιαιν θηι.) Αλ ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπφ θνξέα (ζρνιείν ή 
ζεξαπεπηήξην) πξέπεη λα έρνπλ πεξηερφκελν ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ. 
Ννζήιηα πνπ θαηαβάιινληαη ζηελ αιινδαπή 
Πξνθεηκέλνπ γηα έμνδα ηαηξηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο πνπ θαηαβάιινληαη ζηελ 
αιινδαπή, απαηηνχληαη νη ζρεηηθέο βεβαηψζεηο ησλ αιινδαπψλ ηαηξψλ ή λνζνθνκείσλ.  
Πνζνζηφ 10% ησλ δαπαλψλ ηαηξηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο εθφζνλ ππεξβαίλνπλ ην 5% 
ηνπ αηνκηθνχ θνξνινγνχκελνπ εηζνδήκαηνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ην ζχλνιν ησλ εηζνδεκάησλ πνπ 
θνξνινγνχληαη κε ηελ θιίκαθα ησλ κηζζσηψλ – ζπληαμηνχρσλ, ζα αθαηξεζεί απφ ην θφξν. Σν 
πνζφ ηεο κείσζεο δελ κπνξεί λα  ππεξβεί ηα 3.000 επξψ, γηα ηνλ θάζε θνξνινγνχκελν. 
Δμνδα θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο 
Πεξηιακβάλνληαη ηα έμνδα γηα θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε. Γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο δαπάλεο 
απαηηείηαη απφδεημε ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ θαξκαθείνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΒ. 
ΓΑΠΑΝΖ ΓΧΡΔΧΝ 
Γηα ηελ απφδεημε ηεο θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ ησλ δσξεψλ ή ρνξεγηψλ, απαηηνχληαη ηα αθφινπζα, 
θαηά πεξίπησζε, δηθαηνινγεηηθά: 
 Α) Πξνθεηκέλνπ γηα δσξεά ηαηξηθώλ κεραλεκάησλ θαη αζζελνθόξσλ απηνθηλήησλ ζηα 
θξαηηθά θαη δεκνηηθά λνζειεπηηθά ηδξύκαηα θαη λνζνθνκεία Ν.Π.Η.Γ. πνπ  επηρνξεγνύληαη 
από ηνλ Κξαηηθό Πξνϋπνινγηζκό: 
 (α) Βεβαίσζε ηνπ δσξενδφρνπ φηη έγηλε απνδεθηή ε δσξεά. 
 (β) Αληίγξαθν ηνπ πξσηνθφιινπ παξάδνζεο – παξαιαβήο. 
 Β) Πξνθεηκέλνπ γηα δσξεά ρξεκαηηθώλ πνζώλ ζηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ην 
Δζληθό Σακείν Κνηλσληθήο πλνρήο, ηνπο Ηεξνύο λανύο, ηηο Ηεξέο Μνλέο ηνπ Αγίνπ Όξνπο,  
ην Οηθνπκεληθό Παηξηαξρείν Κσλζηαληηλνππόιεσο, ηα Παηξηαξρεία Αιεμαλδξείαο θαη 
Ηεξνζνιύκσλ, ηελ Ηεξά Μνλή ηλά, ηελ Οξζόδνμε Δθθιεζία ηεο Αιβαλίαο, ηα δεκνηηθά 
λνζνθνκεία θαη ηα λνζνθνκεία Ν.Π.Η.Γ. πνπ επηρνξεγνύληαη από ηνλ Κξαηηθό 
Πξνϋπνινγηζκό: 
 (α) Γηπιφηππε απφδεημε ή γξακκάηην είζπξαμεο πνπ εθδίδεηαη απφ ην δσξενδφρν 
 (β) Βεβαίσζε απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε απνδνρή ηεο δσξεάο θαη ε θαηαρψξεζε απηψλ 
ησλ πνζψλ ζηα επίζεκα βηβιία ηνπ δσξενδφρνπ. 
ε πεξίπησζε πνπ απηφ έρεη δνζεί ζην δσξενδφρν γηα ηελ είζπξαμε ηνπ πνζνχ πνπ δσξίζεθε, 
ππνβάιιεηαη αληίγξαθν ηνπ γξακκαηίνπ, θπξσκέλν απφ ην θνξέα έθδνζήο ηνπ. 
          Γ)  Πξνθεηκέλνπ γηα δσξεά ρξεκαηηθώλ πνζώλ ζε θνηλσθειή ηδξύκαηα, ζε ζσκαηεία 
κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο θαη ρνξεγνύλ 
ππνηξνθίεο, ζε εκεδαπά Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ν.Π.Η.Γ. πνπ λόκηκα έρνπλ ζπζηαζεί ή ζπληζηώληαη 
θαη επηδηώθνπλ θνηλσθειείο ζθνπνύο, ζε εξεπλεηηθνύο θαη ηερλνινγηθνύο θνξείο πνπ 
δηέπνληαη από ην λ.1514/1985 (ΦΔΚ 13 Α’) θαη ηέινο ζηα εξεπλεηηθά θέληξα πνπ απνηεινύλ 
εκεδαπά λνκηθά πξόζσπα ηδησηηθνύ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Κιηκάθην 

Δηζνδήκαηνο 

(επξώ) 

Φνξνινγηθόο 

πληειεζηήο 

% 

Φόξνο 

Κιηκαθίνπ 

(επξώ) 

ύλνιν 

Δηζνδήκαηνο 

(επξώ) 

ύλνιν 

Φόξνπ 

(επξώ) 

25.000 22 5.500 25.000 5.500 

17.000 32 5.440 42.000 10.490 

Τπεξβάιινλ 42    

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

Κιηκάθην 

Δηζνδήκαηνο 

(επξώ) 

Φνξνινγηθόο 

πληειεζηήο 

% 

Φόξνο 

Κιηκαθίνπ 

(επξώ) 

ύλνιν 

Δηζνδήκαηνο 

(επξώ) 

ύλνιν 

Φόξνπ 

(επξώ) 

50.000 26 13.000 50.000 13.000 

Τπεξβάιινλ 33    

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

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

Δηζνδήκαηνο 

(επξώ) 

Φνξνινγηθόο 

πληειεζηήο 

% 

Φόξνο 

Κιηκαθίνπ 

(επξώ) 

ύλνιν 

Δηζνδήκαηνο 

(επξώ) 

ύλνιν 

Φόξνπ 

(επξώ) 

12.000 10 12.000 12.000 12.000 

Τπεξβάιινλ 33    

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

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

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

 Γηα λα δηαηεξεζεί αθέξαην ην πνζφ κείσζεο θφξνπ πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηελ θιίκαθα κηζζσηψλ 
θαη ζπληαμηνχρσλ θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ν θνξνινγνχκελνο 
απαηηείηαη λα πξνζθνκίζεη απνδείμεηο (πνπ λα έρνπλ εθδνζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 
Καλφλσλ Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ ή ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) χςνπο 25% ηνπ 
δεινχκελνπ θαη θνξνινγνχκελνπ αηνκηθνχ εηζνδήκαηνο. πγθεθξηκέλα ιακβάλνληαη ππφςε 
απνδείμεηο γηα ηηο εμήο δαπάλεο:  
- απφ ηελ Οκάδα 1 φια ηα είδε δηαηξνθήο 
- απφ ηελ Οκάδα 2 φια ηα νηλνπλεπκαηψδε πνηά θαη πξντφληα θαπλνχ 
- απφ ηελ Οκάδα 3 φια ηα είδε ελδχζεσο θαη ππφδεζεο 
- απφ ηελ Οκάδα 4 κφλν νη ππεξεζίεο θαη είδε επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο θαηνηθίαο.  
Γελ ιακβάλνληαη ππφςε νη δαπάλεο γηα ελνίθην θχξηαο ή δεπηεξεχνπζαο θαηνηθίαο, ηα θνηλφρξεζηα, 
νη δαπάλεο γηα χδξεπζε, απνρέηεπζε, ζέξκαλζε, ειεθηξηζκφ, νη ηφθνη δαλείνπ, νη δεκνηηθνί θφξνη. 
- απφ ηελ Οκάδα 5 φια ηα δηαξθή αγαζά νηθηαθήο ρξήζεο (έπηπια, ζθεχε, ειεθηξηθέο ή κε νηθηαθέο 
ζπζθεπέο, εξγαιεία θιπ), ηα νηθηαθά πξντφληα θαζαξηζκνχ, νη νηθηαθέο ππεξεζίεο. 
- απφ ηελ Οκάδα 7 κφλν νη κεηαθνξέο πξαγκάησλ (ππεξεζίεο κεηαθφκηζεο νηθηαθψλ εηδψλ), ε 
ζπληήξεζε θαη ε επηζθεπή απηνθηλήηνπ/ κνηνζπθιέηαο, ηα αληαιιαθηηθά, ηα θαχζηκα θαη ηα 
ιηπαληηθά, ε κίζζσζε ηαμί. Γελ ιακβάλνληαη ππφςε νη αγνξέο κεηαθνξηθψλ κέζσλ (απηνθίλεηα, 
κνηνζπθιέηεο θιπ), ηα εηζηηήξηα ζε θάζε είδνπο κεηαθνξηθφ κέζν θαη ηα δηφδηα. 
- απφ ηελ Οκάδα 9 φια ηα αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ αλαςπρή θαη ηνλ 
πνιηηηζκφ (ζπζθεπέο εηθφλαο θαη ήρνπ, κνπζηθά φξγαλα γηα νηθηαθή ρξήζε, εμνπιηζκφο γηα 
αζιεηηζκφ θαη αλαςπρή, ππεξεζίεο αζιεηηζκνχ θαη αλαςπρήο, ζέαηξα, θηλεκαηνγξάθνη, κνπζεία, 
θαηνηθίδηα, άλζε, ηπρεξά παηρλίδηα, εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, γξαθηθή χιε, νκαδηθά ηαμίδηα θ.ιπ.) Γελ 
ιακβάλνληαη ππφςε νη εηζθνξέο ζηε ΓΣ θαη ζε ζπλδξνκεηηθά θαλάιηα. 
- απφ ηελ Οκάδα 10 κφλν ηα δίδαθηξα θξνληηζηεξίσλ θαη μέλσλ γισζζψλ. Γελ ιακβάλνληαη 
ππφςε νη δαπάλεο γηα δίδαθηξα πξνζρνιηθήο, πξσηνβάζκηαο, δεπηεξνβάζκηαο, 
κεηαδεπηεξνβάζκηαο κε ηξηηνβάζκηνπ επηπέδνπ, ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη νη δαπάλεο 
γηα σδεία, γπκλαζηήξηα, ζρνιέο ρνξνχ θιπ. πνπ ζπληζηνχλ νξγαλσκέλνπο ζπλερείο θαη 
ζηαδηαθνχο θχθινπο καζεκάησλ θαηάξηηζεο. 
- απφ ηελ Οκάδα 11 φια ηα αγαζά θαη νη ππεξεζίεο απφ θαηαζηήκαηα ηξνθνδνζίαο (εζηηαηφξηα, 
θαθελεία, κπαξ, θαληίλεο θιπ) θαη φιεο νη ππεξεζίεο απφ μελνδνρεία, παλζηφλ, ελνηθηαδφκελα 
δσκάηηα. 
- απφ ηελ Οκάδα 12 φια ηα αγαζά θαη νη ππεξεζίεο αηνκηθνχ εππξεπηζκνχ (θνκκσηήξηα, 
ηλζηηηνχηα αηζζεηηθήο θιπ.), ηα πξνζσπηθά είδε (θνζκήκαηα, βξεθηθά είδε, είδε θαπληζηνχ θ.ιπ.), 
νη ππεξεζίεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο (γεξνθνκεία, ηδξχκαηα γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, θέληξα 
απνθαηάζηαζεο, θξνληίδα ζην ζπίηη γηα άηνκα ηξίηεο ειηθίαο θαη άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, 
ππεξεζίεο νηθνγελεηαθψλ ζπκβνχισλ, ζρνιεία γηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο, βξεθνλεπηαθνί θαη 
παηδηθνί ζηαζκνί, βξεθνθνκεία θιπ), νη νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο (ζπλδξνκέο ζε πηζησηηθέο θάξηεο, 
ακνηβέο ρξεκαηηζηψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπκβνχισλ, ακνηβέο θνξνηερληθψλ, έμνδα 
ζπξίδσλ, έμνδα επηηαγψλ, δηνηθεηηθά ηέιε γηα ηδησηηθά ή δεκφζηα ηακεία ζπληάμεσλ θιπ), δηάθνξεο 



10 
 

ππεξεζίεο (ακνηβέο δηθεγφξσλ, ζπκβνιαηνγξάθσλ, πξφζηηκα, πνηλέο θαη δηθαζηηθά έμνδα, άδεηεο 
θπλεγίνπ θαη νπινθνξίαο, ςαξέκαηνο θαη ππνβξχρηνπ ςαξέκαηνο θαη ινηπέο άδεηεο, άδεηεο 
πινήγεζεο ζθαθψλ, έμνδα ζξεζθεπηηθψλ ηεξνηειεζηηψλ - πεξηιακβάλνληαη κφλν έμνδα γηα ηεξέα 
θαη εθθιεζία - αγγειίεο, δηαθεκίζεηο ζε εθεκεξίδεο, ραξηφζεκα θαη ηέιε πηζηνπνηεηηθψλ γέλλεζεο, 
γάκνπ, ζαλάηνπ, έμνδα δηαβαηεξίσλ, εμαγνξά ζηξαηησηηθήο ζεηείαο, εηζθνξέο θαη ζπλδξνκέο ζε 
εθθιεζίεο θαη θηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα, ζπλδξνκέο ζε επαγγεικαηηθά ζσκαηεία, ελψζεηο, ζε 
ηνπηθνχο ζπιιφγνπο, ζε πνιηηηζηηθνχο θαη αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο θιπ). Γελ ιακβάλνληαη ππφςε νη 
δαπάλεο γηα θάζε είδνπο αζθάιηζε. 
Δπίζεο, δηεπθξηλίδεηαη φηη δελ ιακβάλνληαη ππφςε νη δαπάλεο γηα απφθηεζε πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ, νη εηζθνξέο πνπ θαηαβάιινληαη ζηα ηακεία αζθάιηζεο ηνπ θνξνινγνχκελνπ, ηα έμνδα 
ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, νη δαπάλεο γηα ηαρπδξνκηθέο θαη ηειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο. 
Οη απνδείμεηο πνπ πξνζθνκίδνληαη γίλνληαη απνδεθηέο κφλν εθφζνλ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ 
εκπξφζεζκε δήισζε, ινγίδνληαη ζπλνιηθά θαη γηα ηνπο δχν ζπδχγνπο θαη επηκεξίδνληαη κεηαμχ 
ηνπο αλάινγα κε ην δεινχκελν θαη θνξνινγνχκελν ζχκθσλα κε ηελ θιίκαθα αηνκηθφ εηζφδεκα. Ο 
πξνεγνχκελνο επηκεξηζκφο εθαξκφδεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ππφρξενο θαη ε ζχδπγνο 
δειψλνπλ εηζφδεκα ην νπνίν θνξνινγείηαη κε ηελ θιίκαθα ησλ κηζζσηψλ θαη ζπληαμηνχρσλ. ηελ 
πεξίπησζε πνπ δελ πξνζθνκίδεηαη ην απαηηνχκελν πνζφ απνδείμεσλ αγνξψλ, ε ζεηηθή δηαθνξά 
κεηαμχ ηνπ απαηηνχκελνπ πνζνχ απνδείμεσλ, κε αλψηαην φξην ηηο 10.500 επξψ θαη ηνπ 
πξνζθνκηζζέληνο πνζνχ απνδείμεσλ, πνιιαπιαζηάδεηαη κε ζπληειεζηή 22% θαη ην πνζφ πνπ 
πξνθχπηεη πξνζαπμάλεη ην θφξν. 
 

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

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

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

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

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

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

αθηλήησλ ή αλέγεξζε νηθνδνκώλ ή θαηαζθεπή δεμακελήο θνιύκβεζεο; 
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ.3986/2011, αλαζηέιινληαη νη δηαηάμεηο ηεο πεξ. γ’ 
ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ ΚΦΔ κέρξη θαη ηελ 31.12.2013. Ζ λέα απηή δηάηαμε ηζρχεη γηα δαπάλεο πνπ 
πξαγκαηνπνηνχληαη απφ 17.12.2010. Καηά ζπλέπεηα, γηα δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ 
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17.12.2010 έσο 31.12.2013, γηα ηελ αγνξά ή ρξνλνκεξηζηηθή ή ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε αθηλήησλ 
ή αλέγεξζε νηθνδνκψλ ή θαηαζθεπή δεμακελήο θνιχκβεζεο, δελ απαηηείηαη δηθαηνιφγεζε ηνπ 
πνζνχ αγνξάο ή ηνπ θφζηνπο αλέγεξζεο ή θαηαζθεπήο. 
 

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

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

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

Καηαξράο επηζεκαίλεηαη, φηη ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ ζεκάησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ 
αξκνδηφηεηα ηνπ ηκήκαηνο, ηα πεξηζζφηεξα εξσηήκαηα απαηηνχλ επηζηακέλε πξνεγνχκελε έξεπλα 
θαη ζπλδπαζκφ ησλ εθαξκνζηέσλ δηαηάμεσλ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ζα ήηαλ δπλαηφ λα 
ζπκπεξηιεθζνχλ ζην παξφλ.  
Σα ζπλεζέζηεξα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη ζηελ ππεξεζία καο ηειεθσληθά απφ θνξνινγηθνχο 
ζπκβνχινπο ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη απφ ζπλαδέιθνπο θαη ηα νπνία κπνξνχλ λα 
ζπλνςηζηνχλ, είλαη ηα εμήο αλά θαηεγνξία:  
 
Η. ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΜΟΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ  
 
1. Μεηαθνξά δεκίαο  
- ε πεξίπησζε απνξξφθεζεο εηαηξείαο απφ άιιε εηαηξεία κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2166/1993 δελ 
κπνξεί λα κεηαθεξζεί ε δεκία νχηε ηεο απνξξνθνχκελεο εηαηξείαο νχηε ηεο απνξξνθψζαο. Δηδηθά 
γηα απνξξνθήζεηο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζπληάζζνληαη ηζνινγηζκνί 
κεηαζρεκαηηζκνχ απφ 11-4-2012 θαη κεηά (εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λ. 4072/2012), 
κεηαθέξεηαη κφλν ε δεκία παξειζνπζψλ ρξήζεσλ ηεο απνξξνθψζαο αλψλπκεο εηαηξίαο ή 
εηαηξίαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (άξζξν 322 λ. 4072/2012). 
 
- Αλ ν κεηαζρεκαηηζκφο γίλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1297/1972, κεηαθέξεηαη κφλν ε δεκία ηεο 
απνξξνθψζαο εηαηξείαο φρη ηεο απνξξνθνχκελεο.  
- ε πεξίπησζε κεηαηξνπήο είηε κε ην λ. 2166/1993 είηε κε ην λ. 1297/1972  (π.ρ. ΔΠΔ 
κεηαηξέπεηαη ζε ΑΔ) δελ κεηαθέξεηαη ε δεκία ηεο κεηαηξεπφκελεο.   
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2. Τπνβνιή πξνζσξηλώλ θαη νξηζηηθήο δήισζεο ΦΜΤ από κεηαζρεκαηηδόκελεο κε 
2166/1993 επηρεηξήζεηο 
- Ζ κεηαζρεκαηηδφκελε επηρείξεζε γηα ην ΦΜΤ πνπ παξαθξάηεζε κεηά ηε ζχληαμε ηνπ 
ηζνινγηζκνχ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζή ηνπ (θαηαρψξηζε ηεο έγθξηζεο ζην 
ΑΡ.ΜΑΔ) ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη πξνζσξηλέο αιιά θαη νξηζηηθή δήισζε ΦΜΤ ζην φλνκά ηεο 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 59 ηνπ ΚΦΔ ζηε ΓΟΤ ζηελ νπνία ππαγφηαλ κέρξη ην κεηαζρεκαηηζκφ. 
Αληίζηνηρα, ε πξνεξρφκελε απφ ην κεηαζρεκαηηζκφ εηαηξεία έρεη ηηο ίδηεο ππνρξεψζεηο γηα ηηο 
ακνηβέο πνπ θαηαβάιιεη ζην πξνζσπηθφ ηεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ. 
 
3. Τπνβνιή εηήζηαο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο από κεηαζρεκαηηδόκελεο κε 
2166/1993 ή 1297/1972 επηρεηξήζεηο 
- Ζ κεηαηξεπφκελε ή ζπγρσλεπφκελε εηαηξεία ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη δήισζε θνξνινγίαο 
εηζνδήκαηνο γηα ηα θέξδε πνπ πξνέθπςαλ κέρξη ην ρξφλν ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ 
κεηαζρεκαηηζκνχ ή κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηαηξνπήο, αληίζηνηρα, εληφο ηεο λφκηκεο 
πξνζεζκίαο. Ζ δήισζε ππνβάιιεηαη απφ ηελ πξνεξρφκελε απφ ην κεηαζρεκαηηζκφ εηαηξεία γηα 
ινγαξηαζκφ θαη ζην φλνκα ηεο κεηαηξαπείζαο ή ζπγρσλεπζείζαο.  
 
4. Μεηαηξνπή ΑΔ ζε πξνζσπηθή εηαηξεία κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο  
Αλψλπκε εηαηξεία κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε πξνζσπηθή κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο.  
 
5. Μεηαηξνπή ΔΠΔ ζε νκόξξπζκε ή εηεξόξξπζκε εηαηξία 
Δηαηξία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε νκφξξπζκε ή εηεξφξξπζκε εηαηξία, κε 
βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 283 ηνπ λ. 4072/2012. 
 
6. Μεηαηξνπή άιιεο εηαηξηθήο κνξθήο ζε ΗΚΔ (Ηδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξία) 
Δηαηξία άιιεο κνξθήο κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε Ηδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξία, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ λ. 4072/2012. 
 
ΗΗ. ΔΗΟΓΖΜΑ ΑΛΛΟΓΑΠΖ 
1. Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από αιινδαπή επηρείξεζε ζηελ αιινδαπή 
Όηαλ αιινδαπή επηρείξεζε (ρσξίο κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα) παξέρεη ππεξεζίεο πξνο 
εκεδαπή επηρείξεζε θαη ν ηφπνο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ βξίζθεηαη ζηελ αιινδαπή, ηφηε 
ην εηζφδεκα πξνθχπηεη ζηελ αιινδαπή φπνπ θαη θνξνινγείηαη θαη επνκέλσο ζηηο ακνηβέο πνπ 
θαηαβάιιεη ε εκεδαπή επηρείξεζε δελ ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ 25%. 
 
2. Εεκία ππνθαηαζηήκαηνο αιινδαπήο 
Ζ δεκία πνπ πξνέξρεηαη απφ ππνθαηάζηεκα πνπ ηεξεί ζηελ αιινδαπή ΑΔ, ΔΠΔ, θιπ., δελ 
ζπκςεθίδεηαη κε θέξδε ηνπ θεληξηθνχ πνπ βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα, αιιά κπνξεί λα ζπκςεθηζηεί 
κφλν κε θέξδε ηνπ αιινδαπνχ ππνθαηαζηήκαηφο ηεο. 
 
3. Φόξνο αιινδαπήο 
Ο θφξνο πνπ ηπρφλ παξαθξαηήζεθε ζηελ αιινδαπή γηα εηζφδεκα πνπ πξνέθπςε ζε απηή 
ζπκςεθίδεηαη  κέρξη ηνπ πνζνχ ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί γηα ην εηζφδεκα απηφ ζηελ Διιάδα. 
 
 
ΗΗΗ.MEΣΑΒΗΒΑΖ ΔΣΑΗΡΗΚΧΝ ΜΔΡΗΓΗΧΝ, ΜΔΣΟΥΧΝ  & ΠΑΡΑΚΡΑΣΖΖ ΣΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 
 
1. Τπνινγηζκόο θαηώηαηεο πξαγκαηηθήο αμίαο κεξηδίσλ, κεηνρώλ θιπ. 
- Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζπληειεζηή παιαηφηεηαο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Φ.Δ. (10%, 20%, 
30% ή 40%) ιακβάλνληαη ππφςε ηα πξαγκαηηθά έηε ιεηηνπξγίαο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ απφ ηελ 
εκεξνκελία έλαξμεο εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο κέρξη ηελ εκέξα κεηαβίβαζεο ησλ κεηνρψλ ή ησλ 
κεξηδίσλ. 
- Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο πνπ πξνθχπηεη, ζηα «ίδηα θεθάιαηα» ιακβάλεηαη ππφςε θαη ην 
ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ 43 «Πνζά πξννξηδφκελα γηα αχμεζε εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ».  
- Αλ ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο εηαηξείαο ή ε απφδνζή ηνπο είλαη αξλεηηθά, δελ ιακβάλνληαη ππφςε θαη 
πεξαηηέξσ, αλ ε εηαηξεία έρεη ζηελ θπξηφηεηά ηεο αθίλεην, ην νπνίν εκθαλίδεηαη ζηα βηβιία ηεο κε 
αμία κηθξφηεξε απφ απηή πνπ εθαξκφδεηαη ζηε θνξνινγία κεηαβίβαζεο αθηλήησλ, ην πνζφ ηεο 
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δηαθνξάο κεηαμχ ησλ δχν απηψλ αμηψλ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξαγκαηηθήο 
αμίαο.  
- Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ππεξαμίαο ππνθαηαζηήκαηνο ΑΔ ή ΔΠΔ είλαη ζέκα πξαγκαηηθφ θαη 
αλάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο θνξνινγνχζαο αξρήο. 
 
2. Κέξδνο πνπ απνθηά ΑΔ, ΔΠΔ, θιπ. από ηελ πώιεζε κεηνρώλ κε εηζεγκέλσλ 
Αλ απφ ηελ πψιεζε κεηνρψλ ΜΖ εηζεγκέλσλ ζην Υ.Α. πξνέθπςε θέξδνο γηα ηελ πσιήηξηα 
αλψλπκε εηαηξία, ην ελ ιφγσ θέξδνο ππφθεηηαη ζε θνξνινγία εηζνδήκαηνο κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο 
θαη απφ ηνλ αλαινγνχληα θφξν εηζνδήκαηνο εθπίπηεη νιφθιεξν ην πνζφ ηνπ θφξνπ ην νπνίν είρε 
απνδψζεη ζην Γεκφζην. 
 
3. Δπηζηξνθή πηζησηηθνύ ππνινίπνπ 
Αλ απφ ηελ πψιεζε ησλ κεηνρψλ πξνθχπηεη θέξδνο θαη απφ ην ζπκςεθηζκφ ηνπ θφξνπ κε ην 
θφξν εηζνδήκαηνο ηεο πσιήηξηαο εηαηξείαο πξνθχπηεη πηζησηηθφ ππφινηπν, απηφ επηζηξέθεηαη. 
 
4. Εεκία πνπ πξνθύπηεη γηα ΑΔ,ΔΠΔ, θιπ. από ηελ πώιεζε κεηνρώλ κε εηζεγκέλσλ 
Αλ απφ ηελ πψιεζε κε εηζεγκέλσλ κεηνρψλ πξνέθπςε δεκία, ζα έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 38 ηνπ Κ.Φ.Δ. θαη ν θαηαβιεζείο θφξνο δελ εθπίπηεη απφ ηνλ αλαινγνχληα θφξν 
εηζνδήκαηνο, αιιά νχηε θαη σο δαπάλε απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο εηαηξείαο γηαηί, σο θφξνο 
εηζνδήκαηνο δελ επηηξέπεηαη ε έθπησζε ηνπ. 
 
5. Υξόλνο παξαθξάηεζεο ζηα δηθαηώκαηα πνπ θαηαβάιινληαη ζηελ αιινδαπή 
Ζ παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ κε ζπληειεζηή 25% ζηηο απνδεκηψζεηο ή ηα δηθαηψκαηα πνπ 
θαηαβάιινληαη ζε αιινδαπέο επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα ή ζε 
θπζηθά πξφζσπα θαηνίθνπο αιινδαπήο πνπ δελ αζθνχλ επάγγεικα ή επηρείξεζε ζηελ Διιάδα 
ελεξγείηαη θαηά ηελ πίζησζε, αλεμάξηεηα αλ ε θαηαβνιή γίλεηαη αξγφηεξα. 
 
IV. ΤΠΟΒΟΛΖ ΓΖΛΧΔΧΝ  
 
1. Πξνθαηαβνιή ηνπ θόξνπ ζε πεξίπησζε ππεξ/ππνδσδεθάκελεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηόδνπ 
ε πεξίπησζε ππεξδσδεθάκελεο ρξήζεο ΑΔ, ΔΠΔ ή ππνθαηαζηήκαηνο αιινδαπήο εηαηξείαο 
ππνβάιιεηαη κία δήισζε γηα φιν ην δηάζηεκα θαη ε πξνθαηαβνιή ππνινγίδεηαη γηα ην δσδεθάκελν 
δηάζηεκα. Αλ φκσο ε πξψηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε είλαη ππνδσδεθάκελε, ηφηε ε πξνθαηαβνιή 
ππνινγίδεηαη θαλνληθά ρσξίο θακία κείσζε. 
 
2.  Μείσζε πξνθαηαβνιήο ζην ήκηζπ γηα ηα ηξία πξώηα νηθνλνκηθά έηε 
Γηα ηα λέα λνκηθά πξφζσπα, ε πξνθαηαβνιή κεηψλεηαη ζην ήκηζπ γηα ηα ηξία πξψηα νηθνλνκηθά 
έηε. Γηα ην ζθνπφ απηφ ηπρφλ ππεξδσδεθάκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο ινγίδεηαη σο έλα νηθνλνκηθφ 
έηνο.  
 
3. Γήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ Αζηηθώλ Οηθνδνκηθώλ πλεηαηξηζκώλ 
Οη Αζηηθνί Οηθνδνκηθνί πλεηαηξηζκνί, αλεμαξηήησο ηνπ θεξδνζθνπηθνχ ή κε ραξαθηήξα ηνπο, δελ 
απνηεινχλ λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, αιιά ππάγνληαη ζηα λνκηθά πξφζσπα 
ηεο πεξ. γ’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ λ. 2238/1994 θαη σο ηέηνηα  ππνβάιινπλ δήισζε 
θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο -έληππν Φ-01010.  
 
 
V. ΑΛΛΑ ΘΔΜΑΣΑ  
 
1. Σόθνη από θαηαζέζεηο ζηελ αιινδαπή πνπ απνθηά θπζηθό πξόζσπν ή λνκηθό 
πξόζσπν κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα θαη νη νπνίνη παξακέλνπλ ζηελ αιινδαπή 
Ο δηθαηνχρνο ησλ ηφθσλ (εθηφο απφ ΑΔ, ΔΠΔ, θιπ.) ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη δήισζε  ζηε ΓΟΤ 
ηνπ πξνθεηκέλνπ λα απνδψζεη ην θφξν 15%, κε ηελ θαηαβνιή ηνπ νπνίνπ εμαληιείηαη ε 
θνξνινγηθή ππνρξέσζή ηνπ, κέρξη θαη ηελ 31ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ επφκελνπ απφ ηελ θαηαβνιή ή 
πίζησζε έηνπο (ζχλνιν ηφθσλ πξνεγνχκελνπ έηνπο). Απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ 
αλαινγεί θαη πξέπεη λα απνδνζεί, εθπίπηεη ν θφξνο πνπ απνδεδεηγκέλα έρεη παξαθξαηεζεί απφ ηα 
θπζηθά πξφζσπα ζε θξάηνο κε ην νπνίν ε Διιάδα έρεη ζέζε ζε ηζρχ .Α.Γ.Φ. 
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2. Φνξνινγία δηαλεκνκέλσλ θεξδώλ 
ηα θέξδε πνπ δηαλέκνπλ νη εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξίεο κε ηε κνξθή ακνηβψλ θαη πνζνζηψλ ζηα 
κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ζηνπο δηεπζπληέο θαη ακνηβψλ ζην εξγαηνυπαιιειηθφ 
πξνζσπηθφ, εθηφο κηζζνχ, θαζψο θαη κεξηζκάησλ ή πξνκεξηζκάησλ ζε θπζηθά ή λνκηθά 
πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά, ελψζεηο πξνζψπσλ ή νκάδεο πεξηνπζίαο, αλεμάξηεηα εάλ ε 
θαηαβνιή ηνπο γίλεηαη ζε κεηξεηά ή κεηνρέο, εληφο ηνπ έηνπο 2013, δηελεξγείηαη παξαθξάηεζε 
θφξνπ κε ζπληειεζηή 10%, κε ηελ νπνία εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ δηθαηνχρσλ. Σα 
αλσηέξσ εθαξκφδνληαη θαη ζηα θέξδε πνπ δηαλέκνπλ νη ζπλεηαηξηζκνί θαη νη εκεδαπέο εηαηξείεο 
πεξηνξηζκέλεο επζχλεο. 
Λφγσ ηεο κείσζεο ηνπ ζπληειεζηή παξαθξάηεζεο  θφξνπ απφ 25% ζε 10%, ζηελ πεξίπησζε 
δηαλνκήο θεξδψλ ηξέρνπζαο ρξήζεο ή απνζεκαηηθψλ ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη έζνδα απφ 
ζπκκεηνρέο, επί ησλ νπνίσλ έρεη παξαθξαηεζεί θφξνο κε ηνλ πξντζρχνληα ζπληειεζηή 25%, ην 
ππφινηπν πνζφ θφξνπ κεηά ην ζπκςεθηζκφ θφξνπ δελ επηζηξέθεηαη. 
 
3. Δθαξκνγή δηαηάμεσλ λ.2238/1994 
Ο λένο Κ.Φ.Δ. (λ.4172/2013) ίζρπεη γηα θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 
θαη κεηά. Γηα ηηο ρξήζεηο κε έλαξμε κέρξη θαη ηελ 31.12.2013 εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ 
λ.2238/1994. 
 
4. Καηαβνιή κεξηζκάησλ, ηόθσλ θαη δηθαησκάησλ  
ε πεξίπησζε θαηαβνιήο κεξηζκάησλ, ηφθσλ ή δηθαησκάησλ εληφο ηνπ 2014 ζα εθαξκφδνληαη νη 
δηαηάμεηο ηνπ λ.4172/2013 θαη εηδηθφηεξα ε αξηζκ. ΠΟΛ.1011/2014 Απφθαζε ηνπ Γ.Γ.Γ.Δ. κε ηα 
εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα αλά πεξίπησζε ζε απηή. 
 
 
Γ) ΣΜΖΜΑ Γ’ (ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΠΛΟΗΧΝ, ΑΠΟΒΔΔΗ ΠΑΓΗΧΝ, Μ..Κ.Κ.) 
 
Α. ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΠΛΟΗΧΝ ΜΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΖΜΑΗΑ 
 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σειεπηαία ελεκέξσζε:24/6/2014 

   Σει. Δπηθνηλσλίαο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζέκαηα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο: 210-3375314, 311, 149 

 

 



17 
 

ΘΔΜΑΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ (αξκνδηόηεηα ηεο Γ/λζεο Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ) 
 
Α.- ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ - ΓΩΡΔΩΝ - ΓΟΝ. ΠΑΡΟΥΩΝ 
  
1. Πνηνο είλαη ππόρξενο γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήιωζεο θόξνπ θιεξνλνκηάο; 
Ο θιεξνλφκνο ή ν λφκηκνο αληηπξφζσπφο ηνπ (άξζξν 61 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο 

Κιεξνλνκηψλ – Γσξεψλ - Γνληθψλ παξνρψλ, ν νπνίνο θπξψζεθε κε ην λ. 2961/01). 
 
2. Πνηα είλαη ε πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο δήιωζεο θόξνπ θιεξνλνκηάο; 
Μέζα ζε έμη κήλεο, αλ ν θιεξνλνκνχκελνο πέζαλε ζηελ Διιάδα, ή κέζα ζε έλα ρξφλν, αλ ν 

θιεξνλνκνχκελνο απεβίσζε ζηελ αιινδαπή ή νη θιεξνλφκνη ή νη θιεξνδφρνη δηέκελαλ θαηά ην 
ρξφλν ζαλάηνπ ζηελ αιινδαπή. 

Η πξνζεζκία αξρίδεη απφ : 
ην ζάλαην ηνπ θιεξνλνκνπκέλνπ 
ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαζήθεο ή 
ηε δεκνζίεπζε ηεο ηειεζίδηθεο απφθαζεο πνπ θεξχζζεη ηελ αθάλεηα ή  
ην ζάλαην ηνπ ππφρξενπ ζε δήισζε, αλ απηφο δελ ππέβαιε δήισζε ή 
ην δηνξηζκφ ησλ θεδεκφλσλ ζρνιαδνπζψλ θιεξνλνκηψλ, ησλ εθηειεζηψλ δηαζήθεο, ησλ 

ζπλδίθσλ πηψρεπζεο ή 
ηελ αλαγλψξηζή ηνπο, ζε πεξίπησζε θιεξνλφκσλ ζρνιαδνπζψλ θιεξνλνκηψλ ή 
ην ρξφλν πνπ νξίδεηαη ζηα άξζξα 7 θαη 8 ηνπ Κψδηθα. 
Η θαηά ηα άλσ εμάκελε ή εηήζηα πξνζεζκία κπνξεί λα παξαηαζεί γηα ηξεηο (3) θαη΄ 

αλψηαην φξην κήλεο, κε απφθαζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Υ., αλ ζπληξέρνπλ 
απνρξψληεο ιφγνη (άξζξα 62, 63 θαη 64). 

 
3. Πνηα δηθαηνινγεηηθά απαηηνύληαη θαηά ηελ ππνβνιή δειώζεωλ θόξνπ 

θιεξνλνκηάο; 
α) Λεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ 
β) αληίγξαθν δηαζήθεο 
γ) θιεξνλνκεηήξην ή πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο δεκνηηθήο ή θνηλνηηθήο αξρήο πεξί ηνπ 

είδνπο θαη ηνπ βαζκνχ ζπγγελείαο πξνο ηνλ θιεξνλνκνχκελν 
δ) πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γξακκαηέα ηνπ Δηξελνδηθείνπ πεξί κε δεκνζηεχζεσο λεφηεξεο 

δηαζήθεο ή πεξί κε δεκνζηεχζεσο δηαζήθεο ζηελ πεξίπησζε ηεο εμ αδηαζέηνπ δηαδνρήο 
ε) πηζηνπνηεηηθφ γηα ηελ ειηθία ηνπ επηθαξπσηή, φηαλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο 

ιακβάλεηαη ππφςε ε ειηθία απηνχ 
ζη) έγγξαθν λνκηκνπνηήζεσο, ζε πεξίπησζε πιεξεμνπζίνπ 
δ) ηα έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηε κεηάζεζε ηνπ ρξφλνπ γέλεζεο ηεο θνξνινγηθήο 

ππνρξέσζεο 
ε) απνδεηθηηθά ρξεψλ ηεο θιεξνλνκηάο (Σρεηηθφ άξζξν 67 ηνπ Κψδηθα). 
 
4. Πνηα είλαη αξκόδηα Γ.Ο.Τ. γηα ηελ παξαιαβή δειώζεωλ θόξνπ 

θιεξνλνκηάο; 
Η Γ.Ο.Υ. ηεο θαηνηθίαο ηνπ θιεξνλνκνπκέλνπ ή ε Γ.Ο.Υ. Καηνίθσλ Δμσηεξηθνχ, αλ ν 

θιεξνλνκνχκελνο ήηαλ θάηνηθνο αιινδαπήο. 
Αλ φκσο ν θιεξνλνκνχκελνο είρε ηελ θαηνηθία ηνπ ζηελ αιινδαπή, αιιά πέζαλε ζηελ 

Διιάδα, αξκφδηα είλαη ε Γ.Ο.Υ. ηνπ ηφπνπ ζαλάηνπ. 
Ωο θαηνηθία ηνπ θιεξνλνκνπκέλνπ ζεσξείηαη απηή πνπ πξνθχπηεη απφ ην ΑΦΜ απηνχ 

(άξζξν 66). 
 
5. Πνηνο είλαη ππόρξενο ππνβνιήο δήιωζεο θόξνπ δωξεάο - γνληθήο 

παξνρήο; 
Δίλαη νη ζπκβαιιφκελνη δσξεηήο – δσξενδφρνο, γνλέαο - ηέθλν θαη, ζε πεξίπησζε άηππεο 

δσξεάο, ν δσξενδφρνο (άξζξν 85). 
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6. Πνηα είλαη αξκόδηα Γ.Ο.Τ. γηα ηελ παξαιαβή δήιωζεο θόξνπ δωξεάο- 
γνληθήο παξνρήο; 

Ο πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Υ. ηεο θαηνηθίαο ηνπ δσξεηή. Ωο θαηνηθία ηνπ δσξεηή ζεσξείηαη 
απηή πνπ πξνθχπηεη απφ ην ΑΦΜ απηνχ. (άξζξν 87). 

 
7. Πνηα είλαη ε πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο δήιωζεο θόξνπ δωξεάο -γνληθήο 

παξνρήο; 
Η δήισζε ππνβάιιεηαη πξηλ απφ ηελ θαηάξηηζε ηνπ ζπκβνιαίνπ, ην νπνίν ζπληάζζεηαη κε 

βάζε ζεσξεκέλν αληίγξαθν ηεο δήισζεο, θαη, πξνθεηκέλνπ γηα άηππεο δσξεέο, κέζα ζε έμη κήλεο 
απφ ηελ παξάδνζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δσξεάο ζην δσξενδφρν (άξζξν 86). 

 
8. Πνηεο είλαη νη πξνϋπνζέζεηο απαιιαγήο από ην θόξν θιεξνλνκηώλ θαη 

γνληθώλ παξνρώλ γηα ηελ απόθηεζε ηεο πξώηεο θαηνηθίαο; 
Ο θιεξνλφκνο (ζχδπγνο ή ηέθλν ηνπ θιεξνλνκνπκέλνπ) ή ην ηέθλν πνπ απνθηά ηε γνληθή 

παξνρή ή ν ζχδπγνο απηνχ ή ηα αλήιηθα ηέθλα ηνπο, λα κελ έρνπλ δηθαίσκα πιήξνπο θπξηφηεηαο ή 
επηθαξπίαο ή νίθεζεο ζε άιιε θαηνηθία ή ηδαληθφ κεξίδην θαηνηθίαο πνπ πιεξνί ηηο ζηεγαζηηθέο 
αλάγθεο ηεο νηθνγέλεηαο ή δηθαίσκα πιήξνπο θπξηφηεηαο επί νηθνπέδνπ νηθνδνκήζηκνπ ή επί 
ηδαληθνχ κεξηδίνπ νηθνπέδνπ, ζηα νπνία αληηζηνηρεί εκβαδφλ θηίζκαηνο πνπ πιεξνί ηηο ζηεγαζηηθέο 
ηνπο αλάγθεο θαη βξίζθνληαη ζε δήκν ή θνηλφηεηα κε πιεζπζκφ άλσ ησλ 3.000 θαηνίθσλ. Οη 
ζηεγαζηηθέο αλάγθεο ζεσξείηαη φηη θαιχπηνληαη αλ ην ζπλνιηθφ εκβαδφλ ησλ αλσηέξσ αθηλήησλ 
(θαη ησλ ινηπψλ αληίζηνηρσλ θιεξνλνκηαίσλ αθηλήησλ) είλαη 70 η.κ. πξνζαπμαλφκελα θαηά 20 η.κ. 
γηα θαζέλα απφ ηα δχν πξψηα ηέθλα θαη θαηά 25 η.κ. γηα ην ηξίην θαη θαζέλα απφ ηα επφκελα 
ηέθλα ηνπ δηθαηνχρνπ.(άξζξα 26 ελφηεηα Α΄ θαη 43 ελφηεηα Α΄). 

 
9. Πνηα είλαη ηα αθνξνιόγεηα πνζά γηα ηελ απόθηεζε πξώηεο θαηνηθίαο αηηία 

ζαλάηνπ ή γνληθήο παξνρήο; 
Η απαιιαγή παξέρεηαη γηα αμία θαηνηθίαο κέρξη 200.000 € γηα θάζε αλήιηθν ή άγακν 

θιεξνλφκν θαη κέρξη 250.000 € γηα έγγακν, ε νπνία πξνζαπμάλεηαη θαηά 25.000 € γηα θαζέλα 
απφ ηα δχν πξψηα ηέθλα θαη θαηά 30.000 € γηα ην ηξίην θαη θαζέλα απφ ηα επφκελα αλήιηθα 
ηέθλα, ησλ νπνίσλ ηελ επηκέιεηα έρεη ν δηθαηνχρνο. Σην πνζφ ηεο απαιιαγήο πεξηιακβάλεηαη θαη ε 
αμία κηαο ζέζεο ζηάζκεπζεο απηνθηλήηνπ θαη ελφο απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ, γηα επηθάλεηα εθάζηνπ 
έσο 20 η.κ., εθφζνλ βξίζθνληαη ζην ίδην αθίλεην θαη απνθηψληαη ηαπηφρξνλα. Δπίζεο ρνξεγείηαη 
απαιιαγή γηα νηθφπεδν αμίαο κέρξη 50.000 € γηα θάζε αλήιηθν ή άγακν θιεξνλφκν θαη κέρξη 
100.000 € γηα θάζε έγγακν θιεξνλφκν, πξνζαπμαλφκελε θαηά 10.000 € γηα θαζέλα απφ ηα δχν 
πξψηα ηέθλα θαη θαηά 15.000 € γηα ην ηξίην θαη θαζέλα απφ ηα επφκελα ηέθλα. Τα παξαπάλσ 
ηζρχνπλ εθφζνλ ζην δηθαηνχρν θιεξνλφκν ή θιεξνδφρν πεξηέξρεηαη έλα νηθφπεδν εμ νινθιήξνπ 
θαη θαηά πιήξε θπξηφηεηα θαη φρη πνζνζηφ εμ αδηαηξέηνπ.  

Αληίζηνηρε απαιιαγή παξέρεηαη θαη θαηά ηε γνληθή παξνρή πξψηεο θαηνηθίαο. (άξζξα 26 
ελφηεηα Α΄ θαη 43 ελφηεηα Α΄). 

 
10. Γεωξγηθέο απαιιαγέο 
Με ην λ. 3842/2010 απφ 23-4-2010, θαηαξγνχληαη νη γεσξγηθέο απαιιαγέο θαη  ν θφξνο 

ππνινγίδεηαη πιένλ κε βάζε ηα αθνξνιφγεηα πνζά θαη ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο ηεο 
αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο, φπσο θαη ηα ινηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

 
11. ε πόζεο δόζεηο θαηαβάιιεηαη ν θόξνο θιεξνλνκηώλ, δωξεώλ θαη γνληθώλ 

παξνρώλ;  
Ο βάζεη δήισζεο θφξνο θαηαβάιιεηαη ζε 12 ίζεο δηκεληαίεο δφζεηο ησλ 500 €.  
Σε πεξίπησζε θιεξνλνκηάο, αλ ν θιεξνλφκνο είλαη αλήιηθνο, ν αξηζκφο ησλ δφζεσλ 

δηπιαζηάδεηαη, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη θάζε δφζε δελ ζα είλαη κηθξφηεξε ησλ 500 €, πιελ ηεο 
ηειεπηαίαο. 

12. Πνηνο είλαη ν ρξόλνο θνξνινγίαο γηα ηελ θηήζε αηηία ζαλάηνπ; 
Καηά θαλφλα ρξφλνο θνξνινγίαο είλαη ν ρξφλνο ζαλάηνπ. Ο ρξφλνο θνξνινγίαο κεηαηίζεηαη 

ζε κεηαγελέζηεξν ηνπ ζαλάηνπ ρξνληθφ ζεκείν απηνδίθαηα ζηηο πεξηπηψζεηο αλαβιεηηθήο αίξεζεο, 
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επηδηθίαο πεξί ην θιεξνλνκηθφ δηθαίσκα ή πεξί ηελ θιεξνλνκηά, δηαρσξηζκνχ επηθαξπίαο απφ ηελ 
θπξηφηεηα θ.ι.π. ή κε απφθαζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Υ. ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ 
άξζξνπ 8 ηνπ Κψδηθα (άξζξα 7 θαη 8). 

 
13. Πόηε παξαγξάθεηαη ην δηθαίωκα ηνπ δεκνζίνπ γηα επηβνιή θόξνπ 

θιεξνλνκηάο ή δωξεάο, γνληθήο παξνρήο; 
Παξαγξάθεηαη κεηά ηελ πάξνδν 10 εηψλ αλ ππνβιήζεθε δήισζε, ή 15 εηψλ αλ δελ 

ππνβιήζεθε δήισζε. 
Αλεμάξηεηα απφ ηα παξαπάλσ ην δηθαίσκα ηνπ δεκνζίνπ είλαη παξαγξακκέλν γηα φιεο ηηο 

ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε γελλήζεθε κέρξη 31-12-1994. (άξζξν 102 ηνπ 
Κψδηθα φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 25 ηνπ λ. 3842/2010). 

 
14. Πνηα είλαη ηα αθνξνιόγεηα όξηα θαη νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο ζηε 

θνξνινγία θιεξνλνκηώλ, δωξεώλ θαη γνληθώλ παξνρώλ;      

   

α) Η αηηία ζαλάηνπ θηήζε πάζεο θύζεωο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ θαζψο θαη ε αηηία 
δσξεάο ή γνληθήο παξνρήο θηήζε αθηλήησλ ή εκπξάγκαησλ ή ελνρηθψλ δηθαησκάησλ επί αθηλήησλ, 
κεηνρψλ θαζψο θαη ινηπψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (δει. φισλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πιελ 
κεηξεηψλ), απφ δσξενδφρνπο πνπ ππάγνληαη ζηελ Α΄ θαη Β΄ θαη Γ΄ θαηεγνξία, ππφθεηληαη ζε 
θφξν, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο πην θάησ θνξνινγηθέο θιίκαθεο: 

 
                                                          ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α΄ 

Κιηκάθηα  
(ζε επξώ) 

πληειεζηήο 
θιηκαθίνπ 

(%) 

Φόξνο 
θιηκαθίνπ 
(ζε επξώ) 

Φνξνινγεηέα 
πεξηνπζία  
(ζε επξώ) 

Φόξνο πνπ 
αλαινγεί (ζε 

επξώ) 

150.000 --- --- 150.000 --- 

150.000 1   1.500 300.000   1.500 

300.000 5 15.000 600.000 16.500 

Υπεξβάιινλ 10    

 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β΄ 

Κιηκάθηα 
(ζε επξώ) 

πληειεζηήο 
θιηκαθίνπ 

(%) 

Φόξνο 
θιηκαθίνπ 
(ζε επξώ) 

Φνξνινγεηέα 
πεξηνπζία 
 (ζε επξώ) 

Φόξνο πνπ 
αλαινγεί (ζε 

επξώ) 

  30.000 --- ---   30.000 --- 

  70.000  5  3.500 100.000   3.500 

200.000 10 20.000 300.000 23.500 

Υπεξβάιινλ   20    

                                        
                                                           ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Γ΄ 

Κιηκάθηα πληειεζηήο 
θιηκαθίνπ (%) 

Φόξνο 
θιηκαθίνπ 

Φνξνινγεηέα 
πεξηνπζία 

Φόξνο πνπ 
αλαινγεί 

6.000 --- --- 6.000 --- 

66.000 20 13.200 72.000 13.200 

195.000 30 58.500 267.000 71.700 

Υπεξβάιινλ 40    
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β) Η αηηία γνληθήο παξνρήο θηήζε κεηξεηψλ θνξνινγείηαη απηνηειψο, κε ζπληειεζηή δέθα 
ηνηο εθαηφ (10%) ελψ ε αηηία δσξεάο θηήζε κεηξεηψλ θνξνινγείηαη απηνηειψο κε ζπληειεζηή 
δέθα ηνηο εθαηφ (10%) γηα δσξενδφρνπο πνπ ππάγνληαη ζηελ Α΄ θαηεγνξία, είθνζη ηνηο εθαηφ 
(20%) γηα δσξενδφρνπο πνπ ππάγνληαη ζηε Β΄ θαηεγνξία θαη ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) γηα 
δσξενδφρνπο πνπ ππάγνληαη ζηε Γ΄ θαηεγνξία..  

 
15. Πνην είλαη ην απαιιαζζόκελν πνζό όηαλ θιεξνλόκνο είλαη ζύδπγνο ή 

αλήιηθν ηέθλν ηνπ θιεξνλνκνπκέλνπ; 
Μεηά ηελ 26-1-2010, φηαλ θιεξνλφκνο είλαη ζχδπγνο ή αλήιηθν ηέθλν ηνπ 

θιεξνλνκνπκέλνπ, απαιιάζζεηαη απφ ην θφξν θιεξνλνκηάο αμία θιεξνλνκηαίαο πεξηνπζίαο κέρξη 
400.000 € γηα θάζε θιεξνλφκν (κε αληίζηνηρν πεξηνξηζκφ ησλ θιηκαθίσλ ππνινγηζκνχ ηνπ θφξνπ 
ηεο Α΄ θαηεγνξίαο).  

 
Β.- ΦΟΡΟΓΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ ΑΚΙΝΗΣΩΝ 

 
16. Πνην είλαη ην αληηθείκελν ηνπ θ.κ.α. θαη πνηνο ν ππόρξενο γηα ηελ θαηαβνιή 

ηνπ θόξνπ; 
Σε θάζε κεηαβίβαζε αθηλήηνπ κε αληάιιαγκα θαη ζχζηαζε εκπξαγκάηνπ ζε αθίλεην 

δηθαηψκαηνο θαζψο θαη ζε κεηαβίβαζε πινίνπ κε ειιεληθή ζεκαία επηβάιιεηαη θφξνο ζηελ αμία 
απηψλ θαη ππφρξενο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ είλαη ν αγνξαζηήο. 

 
17. Πνηα είλαη ε αξκόδηα Γ.Ο.Τ. γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήιωζεο; 
Γηα θάζε κεηαβίβαζε αθηλήηνπ νη ζπκβαιιφκελνη ππνρξενχληαη πξηλ απφ ηε ζχληαμε ηνπ 

ζπκβνιαίνπ, λα ππνβάιινπλ θνηλή δήισζε θ.κ.α. ζηε Γ.Ο.Υ. ζηε ρσξηθή αξκνδηφηεηα ηεο νπνίαο 
βξίζθεηαη ην αθίλεην. 

 
18. Πνηα είλαη ε δηαδηθαζία ππνβνιήο ηεο δήιωζεο θαη θαηαβνιήο ηνπ θ.κ.α.; 
Η δήισζε ππνβάιιεηαη ζε δχν αληίγξαθα, έλα εθ ησλ νπνίσλ θξαηείηαη απφ ηνλ ππάιιειν 

ηεο Γ.Ο.Υ. θαη ην δεχηεξν, αθνχ βεβαησζεί γηα ηελ αθξίβεηα ηεο αληηγξαθήο παξαδίδεηαη ζην 
ζπκβαιιφκελν.  

Η θαηαβνιή ηνπ θφξνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα ή ζηα Δ.Λ.Τ.Α. κε ηε 
ρξήζε θσδηθνχ πιεξσκήο θαη απνδεηθλχεηαη απφ απνδεηθηηθφ θαηαβνιήο πνπ εθδίδεηαη απφ ηε 
Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζφδσλ.  

 
19. Πώο θαηαβάιιεηαη ν θόξνο κεηαβίβαζεο αθηλήηωλ; 
Σηηο πεξηνρέο πνπ εθαξκφδεηαη ην αληηθεηκεληθφ ζχζηεκα, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο 

Φ.Μ.Α., ν θνξνινγνχκελνο ππνρξενχηαη λα αλαγξάθεη ζε απηή ηελ αληηθεηκεληθή αμία ηνπ 
κεηαβηβαδφκελνπ αθηλήηνπ, βάζεη ηεο νπνίαο θαηαβάιεη εθάπαμ ην θφξν πνπ αλαινγεί. Σε 
πεξίπησζε πνπ ην ηίκεκα είλαη κεγαιχηεξν ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο, ν θφξνο ππνινγίδεηαη επί ηνπ 
ηηκήκαηνο.  

Σηηο ππφινηπεο πεξηνρέο πνπ δελ εθαξκφδεηαη ην αληηθεηκεληθφ ζχζηεκα, θαηά ηελ ππνβνιή 
ηεο δήισζεο, ν θνξνινγνχκελνο θαηαβάιεη εμ νινθιήξνπ ην θφξν πνπ αλαινγεί κε βάζε ηελ αμία 
πνπ δήισζε. Καηά ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θαη κέζα ζε πξνζεζκία δχν (2) εκεξψλ, ν 
Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Υ. πξνζδηνξίδεη πξνζσξηλά ηελ αγνξαία αμία ηνπ αθηλήηνπ θαη ν αγνξαζηήο 
έρεη πιένλ ην δηθαίσκα κέζα ζε δίκελε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο 
ηεο δήισζεο λα ππνβάιεη ζπκπιεξσκαηηθή δήισζε ζχκθσλα κε ηελ νξηζζείζα πξνζσξηλή αμία 
θαη λα θαηαβάιεη ρσξίο πξφζηηκν ην κηζφ ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ θαη ην ππφινηπν κηζφ ηνλ 
επφκελν ηεο βεβαίσζεο κήλα.  Σε πεξίπησζε πνπ δελ ππνβάιεη ηελ πην πάλσ ζπκπιεξσκαηηθή 
δήισζε, ελεξγείηαη έιεγρνο απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Υ. γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο, 
ρσξίο λα ηνλ δεζκεχεη πιένλ ε πξνεθηίκεζε θαη ζηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη πξάμε δηνξζσηηθνχ 
πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ.  

Καηά ηεο νξηζηηθήο πξάμεο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ, ν θνξνινγνχκελνο έρεη 
δηθαίσκα λα ππνβάιεη εληφο ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο, ελδηθνθαλή πξνζθπγή κε 
αίηεκα ηελ επαλεμέηαζε ηεο πξάμεο ζην πιαίζην δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο απφ ηελ Γηεχζπλζε 
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Δπίιπζεο Γηαθνξψλ θαη κεηά ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ν θνξνινγνχκελνο κπνξεί λα 
πξνζθχγεη ζηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα. 

 
20. Πνηνη είλαη νη ζπληειεζηέο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ Φ.Μ.Α.;  
O θφξνο κεηαβίβαζεο ππνινγίδεηαη ζε 3% επί ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ ή ηνπ 

εκπξαγκάηνπ επί ηνπ αθηλήηνπ δηθαηψκαηνο. 
Ο αλσηέξσ ζπληειεζηήο εθαξκφδεηαη ζε κεηαβηβάζεηο αθηλήησλ, νη νπνίεο δηελεξγνχληαη 

απφ 1/1/2014 θαη κεηά. 
Ο Φ.Μ.Α. πνπ πξνθχπηεη θαηά ηα πξνεθηεζέληα κεηψλεηαη ζην κηζφ ή ζην έλα ηέηαξην 

αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηεο πξαγκαηνπνηνχκελεο κεηαβίβαζεο ή ηελ ηδηφηεηα ησλ 
ζπκβαιινκέλσλ πξνζψπσλ. Οη θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο είλαη νη αθφινπζεο:  

α) Φ.Μ.Α. κεησκέλνο ζην ηέηαξην. 
Οη πεξηπηψζεηο πνπ ν Φ.Μ.Α. κεηψλεηαη ζην ηέηαξην είλαη ε απηνχζηα δηαλνκή αθηλήησλ 

κεηαμχ ησλ ζπγθπξίσλ, ε δηάιπζε Ο.Δ., Δ.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη ε κεηαβίβαζε ησλ αθηλήησλ ηεο 
εηαηξείαο ζηα κέιε ηεο θαηά ην ιφγν ηεο εηαηξηθήο ηνπο κεξίδαο θαζψο θαη ε απφιεςε αθηλήησλ 
ηεο εηαηξείαο απφ εηαίξνπο πνπ απνρσξνχλ απφ απηή. 

β) Φ.Μ.Α. κεησκέλνο ζην κηζφ.   
Οη πεξηπηψζεηο πνπ ν Φ.Μ.Α. κεηψλεηαη ζην κηζφ είλαη ε αληαιιαγή αθηλήησλ ίζεο αμίαο, ε 

ππνρξεσηηθή αληαιιαγή νηθνπέδσλ, ε ζπγρψλεπζε Α.Δ. θαη Σπλεηαηξηζκψλ, ε αλαγθαζηηθή 
απαιινηξίσζε γηα δεκφζηα σθέιεηα θαζψο θαη ε ζπλέλσζε νηθνπέδσλ.  

 
21. ε πνηεο πεξηπηώζεηο ζύζηαζεο ή ηξνπνπνίεζεο νξηδόληηαο ή θάζεηεο 

ηδηνθηεζίαο νθείιεηαη θ.κ.α.; 
Σε θάζε πεξίπησζε ζχζηαζεο ή ηξνπνπνίεζεο νξηδφληηαο ή θάζεηεο ζα πξέπεη λα εξεπλάηαη 

αλ ζπληειείηαη, άκεζα ή έκκεζα, κεηαβίβαζε εκπξαγκάησλ επί αθηλήησλ δηθαησκάησλ κεηαμχ 
ζπγθπξίσλ, είηε κε κνξθή δηαλνκήο, είηε αληαιιαγήο, είηε πψιεζεο, είηε δσξεάο ηδαληθψλ 
κεξηδίσλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη:  
- ζχζηαζε ζε νηθφπεδν κε πθηζηάκελα θηίζκαηα. 
- Σχζηαζε θαη ζην κειιφθηηζην δηθαίσκα πςνχλ κε πθηζηάκελα θηίζκαηα. 
- Τξνπνπνίεζε ζχζηαζεο κε απφζπαζε κέξνπο νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο απφ εθείλε ζηελ νπνία 
αλήθε θαη κεηαθνξά ηεο ζε νξηδφληηα ηδηνθηεζία άιινπ ζπληδηνθηήηε. 
- Σχζηαζε κε δηαλνκή ηεο ςηιήο θπξηφηεηαο. 
- Γηαλνκή πθηζηάκελε θάζεηεο ηδηνθηεζίαο ζε νηθφπεδν κε θηίζκαηα. 
- Καηάξγεζε πθηζηάκελεο ζχζηαζεο ζε νηθφπεδν κε θηίζκαηα. 

 
22. Σεθκήξην απνπεξαηωκέλνπ θηίζκαηνο- Πνηεο είλαη νη πξνϋπνζέζεηο 

εθαξκνγήο ηνπ; 
α. Να κεηαβηβάδνληαη ηδαληθά κεξίδηα ηνπ νηθνπέδνπ. 
β. Η κεηαβίβαζε λα γίλεηαη κε αληάιιαγκα. 
γ. Να έρεη εθδνζεί νηθνδνκηθή άδεηα αλέγεξζεο πνιπθαηνηθίαο, ή ε ζρεηηθή αίηεζε λα έρεη 

ππνβιεζεί ην αξγφηεξν ζε 2 ρξφληα απφ ηε κεηαβίβαζε θαη 
δ. Η αλέγεξζε ησλ θηηζκάησλ λα γίλεη είηε απφ ηνλ πσιεηή ησλ πνζνζηψλ ηνπ νηθνπέδνπ, 

είηε απφ ηνλ εξγνιάβν ν νπνίνο αλέιαβε κε αληηπαξνρή ηελ αλέγεξζε ηεο πνιπθαηνηθίαο, είηε απφ 
ηξίην πξφζσπν ην νπνίν ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ είηε ηνπ νηθνπεδνχρνπ είηε ηνπ εξγνιάβνπ.  

Τν σο άλσ ακάρεην ηεθκήξην δελ έρεη εθαξκνγή ζε κεηαβίβαζε ηδαληθνχ κεξηδίνπ 
νηθνπέδνπ ζε πξφζσπα πνπ αλαιακβάλνπλ θαη’ επάγγεικα ηελ αλέγεξζε νιφθιεξεο ηεο 
πνιπθαηνηθίαο.  

 
23. Πόηε νθείιεηαη θόξνο δηαλνκήο; 
Καηά ηελ απηνχζηα δηαλνκή αθηλήησλ κεηαμχ ησλ ζπγθπξίσλ ηνπο νθείιεηαη θ.κ.α. 

(πξνζδηνξηδφκελνο ζην ¼ ηνπ αθέξαηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή), αλ ζπληξέρνπλ νη αθφινπζεο 
πξνυπνζέζεηο: 

α. ε δηαλνκή λα είλαη απηνχζηα, δειαδή ν θαζέλαο απφ ηνπο ζπγθπξίνπο λα παίξλεη είηε έλα 
δηαηξεηφ κέξνο ησλ αθηλήησλ πνπ δηαλέκνληαη είηε πνζνζηφ εμ αδηαηξέηνπ απηψλ.  
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β. ε αμία ηεο κεξίδαο πνπ παίξλεη απφ ηε δηαλνκή θάζε ζπγθχξηνο δει. ε θπζηθή ηνπ 
κεξίδα, λα είλαη ίζε κε ηελ αμία ηεο ηδαληθήο ηνπο κεξίδαο, δει. κε ηελ αμία πνπ είρε ε εμ 
αδηαηξέηνπ ζπκκεηνρή ηνπ. 

Ο θ.κ.α. κεησκέλνο ζην ¼ επηβάιιεηαη ζην ζχλνιν ηεο πεξηνπζίαο πνπ δηαλέκεηαη θαη ζε 
πεξίπησζε άληζεο δηαλνκήο, ε επί πιένλ αμία ζεσξείηαη φηη απνθηάηαη κε μερσξηζηή κεηαβίβαζε θαη 
θνξνινγείηαη κε αθέξαην ζπληειεζηή θ.κ.α., αλ θαηαβιεζεί αληάιιαγκα, δηαθνξεηηθά νθείιεηαη 
θφξνο δσξεάο.  

 
24. Γηθαίωκα πξνζθπγήο. 
α) Ο ππφρξενο, εθφζνλ ακθηζβεηεί πξάμε πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θ.κ.α. (δηνηθεηηθφο 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφξνπ) έρεη δηθαίσκα  εληφο ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξάμεο, 
λα ππνβάιεη ελδηθνθαλή πξνζθπγή κε αίηεκα ηελ επαλεμέηαζε ηεο πξάμεο ζην πιαίζην δηνηθεηηθήο 
δηαδηθαζίαο απφ ηελ Γηεχζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ (άξζξν 63 λ. 4174/2013). Καηά ηεο απφθαζεο 
ηεο Γηεχζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ ή ηεο ζησπεξήο απφξξηςεο ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο 
ιφγσ παξφδνπ ηεο πξνζεζκίαο πξνο έθδνζε ηεο απφθαζεο (60 εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο 
ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο), ν ππφρξενο δχλαηαη λα αζθήζεη πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ 
Γηνηθεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη πξνζθπγή ζηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα απεπζείαο θαηά νπνηαζδήπνηε 
πξάμεο πνπ εμέδσζε ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε είλαη απαξάδεθηε. 

 
β) Δθφζνλ, θαηφπηλ ειέγρνπ εθδίδεηαη πξάμε πξνζσξηλνχ δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

θφξνπ, ν θνξνινγνχκελνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαηππψζεη εγγξάθσο ηηο απφςεηο ηνπ εληφο 
είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε  ηεο έγγξαθεο γλσζηνπνίεζεο.  

Η Φνξνινγηθή Γηνίθεζε εθδίδεη ηελ νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ, 
εληφο κελφο απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ απφςεσλ ηνπ θνξνινγνχκελνπ ή, ζε πεξίπησζε 
πνπ ν θνξνινγνχκελνο δελ ππνβάιιεη ηηο απφςεηο ηνπ, ηελ εθπλνή ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ησλ 20 
εκεξψλ. Η νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ καδί κε ηελ έθζεζε ειέγρνπ 
θνηλνπνηνχληαη ζηνλ θνξνινγνχκελν. Καηά ηεο πξάμεο ηνπ νξηζηηθνχ δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ 
ηνπ θφξνπ, ν θνξνινγνχκελνο έρεη δηθαίσκα εληφο ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε, λα 
ππνβάιεη ελδηθνθαλή πξνζθπγή κε αίηεκα ηελ επαλεμέηαζε ηεο πξάμεο ζην πιαίζην δηνηθεηηθήο 
δηαδηθαζίαο απφ ηελ Γηεχζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ.  

Δπηζεκαίλεηαη  θαη πάιη φηη πξνζθπγή ζηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα απεπζείαο θαηά 
νπνηαζδήπνηε πξάμεο πνπ εμέδσζε ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε είλαη απαξάδεθηε. 

 
ΑΠΑΛΛΑΓΔ 

25. Πνηνη είλαη νη δηθαηνύρνη ηεο απαιιαγήο από ηνλ Φ.Μ.Α. γηα αγνξά πξώηεο 
θαηνηθίαο; 

Η απαιιαγή παξέρεηαη κφλν ζε θπζηθά πξφζσπα (έγγακα ή άγακα), εθφζνλ θαηνηθνχλ 
κφληκα ζηελ Διιάδα ή πξνηίζεληαη λα εγθαηαζηαζνχλ ζε απηή ην αξγφηεξν εληφο δχν εηψλ απφ 
ηελ αγνξά (άξζξν 23 παξ. 4-5 λ. 3943/2011, ΦΔΚ 66 Α’/31-3-2011). 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 3842/2010 θαηαξγήζεθε ε απαιιαγή γηα ηνπο 
Έιιελεο νκνγελείο ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ δελ θαηνηθνχλ ζηελ Διιάδα θαηά ην ρξφλν ηεο αγνξάο. 
Δπίζεο, θαζνξίζηεθαλ νη θαηεγνξίεο δηθαηνχρσλ σο αθνινχζσο:  

α) Έιιελεο, 
β) νκνγελείο απφ Αιβαλία, Τνπξθία θαη ρψξεο ηεο πξψελ Σνβηεηηθήο Έλσζεο, 
γ) νη πνιίηεο ησλ θξαηψλ- κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ 

Φψξνπ, 
δ) αλαγλσξηζκέλνη πξφζθπγεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 96/2008 (ΦΔΚ 152 Α), 

θαη 
ε) πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ πνπ απνιαχνπλ ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ επί καθξφλ δηακέλνληνο 

ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 150/2006 (ΦΔΚ 160 Α). 
Δπηζεκαίλεηαη φηη εηδηθά γηα ηνπο αιινδαπνχο ε πξφζεζή ηνπο γηα κφληκε εγθαηάζηαζε 

ζηελ Διιάδα δελ αλαηξείηαη απφ ην γεγνλφο φηη γηα εηδηθνχο ιφγνπο, νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπο 
ρνξεγνχλ πξνζσξηλέο άδεηεο παξακνλήο πνπ αλαλεψλνληαη.  
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Οη θαηαγφκελνη απφ ηε Βφξεηα Ήπεηξν θαη ηελ Τνπξθία, εθφζνλ απέθηεζαλ ηζαγέλεηα ηξίηνπ 
θξάηνπο πιελ ηεο Αιβαληθήο θαη Τνπξθηθήο, δελ κπνξνχλ λα ηχρνπλ απαιιαγήο απφ ην θφξν. 

Η απαιιαγή παξέρεηαη θαη ζηνλ ςηιφ θχξην εμ αδηαηξέηνπ πνζνζηνχ ή ςηιφ θχξην ή 
επηθαξπσηή θαηνηθίαο ή νηθνπέδνπ πνπ αγνξάδεη ην ππφινηπν πνζνζηφ ή ην εκπξάγκαην δηθαίσκα 
ηεο επηθαξπίαο ή ηεο ςηιήο θπξηφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη εμ νινθιήξνπ θχξηνο ηνπ αθηλήηνπ, 
εθφζνλ ην πνζνζηφ πνπ έρεη δελ ηνπ πιεξνί ηεο ζηεγαζηηθέο αλάγθεο. 

Η απαιιαγή ηνπ άγακνπ παξέρεηαη θαη ζην ζχδπγν πνπ βξίζθεηαη ζε δηάζηαζε, ππφ ηνλ 
φξν φηη έρεη θαηαηεζεί αίηεζε ή αγσγή δηαδπγίνπ ηνπιάρηζηνλ έμη κήλεο πξηλ ηελ αγνξά ηνπ 
αθηλήηνπ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν γάκνο ζα ιπζεί κέζα ζε πέληε (5) έηε απφ ηελ αγνξά.  

Οη ηδηνθηήηεο μελνδνρείσλ, απνζεθψλ, γξαθείσλ, βηνκεραλνζηαζίσλ θαη γεληθά ακηγψλ 
επαγγεικαηηθψλ ζηεγψλ έρνπλ δηθαίσκα απαιιαγήο. Γελ ζεσξείηαη επαγγεικαηηθή ζηέγε ην 
αθίλεην, ην νπνίν απφ ηελ νηθνδνκηθή άδεηα ή ηνλ ηίηιν θηήζεο ραξαθηεξίδεηαη σο θαηνηθία, έζησ 
θαη αλ απηφ ρξεζηκνπνηείηαη σο επαγγεικαηηθή ζηέγε.  

 
26. Πνηα είλαη ε έθηαζε ηεο παξερόκελεο απαιιαγήο; Παξέρεηαη απαιιαγή γηα 

ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο;  
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 3842/2010 επήιζαλ κεηαβνιέο ζην αληηθείκελν ηεο 

απαιιαγήο σο αθνινχζσο:  
Καηαξγήζεθε ε ρνξήγεζε απαιιαγήο γηα αγνξά θαηνηθίαο κε εκβαδφλ έσο 200 η.κ. ή 

νηθνπέδνπ, ζην νπνίν αληηζηνηρεί θαηνηθία κε εκβαδφλ έσο 200 η.κ., αλεμάξηεηα απφ ηελ αμία ηνπο, 
θαη παξέρεηαη απαιιαγή, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ην 
είδνο ηνπ αγνξαδφκελνπ αθηλήηνπ σο εμήο:  

- Γηα αγνξά θαηνηθίαο:  απφ άγακν κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 200.000 Δπξψ, απφ άγακν πνπ 
παξνπζηάδεη αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ 67% απφ δηαλνεηηθή θαζπζηέξεζε ή θπζηθή αλαπεξία κέρξη 
πνζνχ αμίαο 250.000 Δπξψ, απφ έγγακν κέρξη πνζνχ αμίαο 250.000 Δπξψ ελψ απφ έγγακν πνπ 
παξνπζηάδεη αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ 67% απφ δηαλνεηηθή ζηέξεζε ή θπζηθή αλαπεξία κέρξη πνζνχ 
αμίαο 275.000 Δπξψ. Τν πνζφ απηφ πξνζαπμάλεηαη θαηά 25.000 Δπξψ γηα θαζέλα απφ ηα δχν 
πξψηα ηέθλα απηνχ θαη θαηά 30.000 Δπξψ γηα ην ηξίην θαη θαζέλα απφ ηα επφκελα ηέθλα ηνπ. 

- Γηα αγνξά νηθνπέδνπ:  απφ άγακν κέρξη πνζνχ αμίαο 50.000 Δπξψ, απφ έγγακν κέρξη πνζνχ αμίαο 
100.000 Δπξψ. Τν πνζφ απηφ πξνζαπμάλεηαη θαηά 10.000 Δπξψ γηα θαζέλα απφ ηα δχν πξψηα 
ηέθλα απηνχ θαη θαηά 15.000 Δπξψ γηα ην ηξίην θαη θαζέλα απφ ηα επφκελα ηέθλα ηνπ.  

Αλ ε αμία ηνπ αθηλήηνπ ππεξβαίλεη ηα παξαπάλσ αθνξνιφγεηα φξηα, ε απαιιαγή 
ρνξεγείηαη κέρξη ηνπ αληίζηνηρνπ αθνξνιφγεηνπ πνζνχ θαη γηα ηελ επηπιένλ αμία νθείιεηαη ΦΜΑ.  

Σε πεξίπησζε αγνξάο θαηνηθίαο, ζην πνζφ ηεο απαιιαγήο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία κηαο 
ζέζεο ζηάζκεπζεο θαη ελφο απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ, γηα επηθάλεηα εθάζηνπ έσο 20 η.κ., εθφζνλ 
βξίζθνληαη ζην ίδην αθίλεην θαη απνθηψληαη ηαπηφρξνλα κε ην ίδην ζπκβφιαην αγνξάο. 

Τα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη ζε αγνξέο πξψηεο θαηνηθίαο, ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ 
νπνίσλ γελληέηαη απφ ηηο 23-4-2010 θαη κεηά. 
 

27. Πνηεο είλαη νη πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ απαιιαγή πξώηεο θαηνηθίαο; 
α) Ο αγνξαζηήο ή ε ζχδπγφο ηνπ ή ηα αλήιηθα παηδηά ηνπ λα κελ έρνπλ δηθαίσκα πιήξνπο 

θπξηφηεηαο ή επηθαξπίαο ή νηθήζεσο ζε άιιε νηθία ή δηακέξηζκα πνπ πιεξνί ηηο ζηεγαζηηθέο 
αλάγθεο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ή δηθαίσκα πιήξνπο θπξηφηεηαο επί νηθνπέδνπ νηθνδνκήζηκνπ ή επί 
ηδαληθνχ κεξηδίνπ νηθνπέδνπ, ζην νπνίν αληηζηνηρεί εκβαδφλ θηίζκαηνο πνπ πιεξνί ηηο ζηεγαζηηθέο 
ηνπ αλάγθεο, θαη βξίζθνληαη ζε δεκνηηθφ δηακέξηζκα κε πιεζπζκφ άλσ ησλ 3000 θαηνίθσλ. 
Σεκεηψλεηαη φηη γηα ην έιεγρν ηεο ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο απαιιαγήο, κε ρξφλν 
θνξνινγίαο ηελ 20-3-2013 θαη κεηά, ιακβάλεηαη ππφςε ν πιεζπζκφο ηεο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο 
θνηλφηεηαο (θαη φρη ηνπ εληαίνπ δήκνπ) κε βάζε ηελ απνγξαθή ηνπ έηνπο 2011 (ΦΔΚ 630 η. Β’/ 20-
3-2013). Ο πιεζπζκφο ηνπ δήκνπ ζα ιακβάλεηαη ππφςε κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ δήκσλ, νη 
νπνίνη, κε βάζε ηνλ πίλαθα ηνπ πιεζπζκνχ, ζηεξνχληαη πεξαηηέξσ δηνηθεηηθήο ππνδηαίξεζεο (ζε 
δεκνηηθέο ελφηεηεο θαη δεκνηηθέο ή ηνπηθέο θνηλφηεηεο). 

Αθφκε, γηα ηελ απαιιαγή απαηηείηαη ην αγνξαδφκελν νηθφπεδν ή ην γήπεδν ζην νπνίν 
βξίζθεηαη ε αγνξαδφκελε νηθία ή ην δηακέξηζκα λα είλαη νηθνδνκήζηκν θαη εληφο ηνπ εγθεθξηκέλνπ 
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ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ δήκνπ ή θνηλφηεηαο, θαη κεηαμχ αγνξαζηή θαη πσιεηή λα κελ ππάξρεη 
ζπγγέλεηα εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο πξψηνπ βαζκνχ. 

Οη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο απαιιαγήο ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ζην φλνκα ηνπ 
αγνξαζηή. 

β) Θεσξείηαη φηη θαιχπηνληαη νη ζηεγαζηηθέο αλάγθεο ηνπ αγνξαζηή θαη ηεο νηθνγέλεηάο 
ηνπ, αλ ην ζπλνιηθφ εκβαδφλ ηεο θαζαξήο επηθάλεηαο (ηεο επηθάλεηαο ρσξίο ηνπο θνηλφρξεζηνπο 
ρψξνπο) θαηνηθηψλ πνπ πθίζηαληαη ή ππάξρεη ε δπλαηφηεηα βάζεη ησλ πνιενδνκηθψλ δηαηάμεσλ λα 
αλαγεξζνχλ είλαη: 70 η.κ., πξνζαπμαλφκελα θαηά 20 η.κ. γηα θαζέλα απφ ηα δχν πξψηα ηέθλα ηνπ 
θαη 25 η.κ. γηα ην ηξίην θαη ηα επφκελα ηέθλα. Καη’ εμαίξεζε, νη ζηεγαζηηθέο αλάγθεο ηνπ αγνξαζηή 
κε πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ 67% απμάλνληαη απφ 70 η.κ. ζε 90 η.κ. (άξζξν 16 παξ. 14 λ. 
3522/2006). 

γ) Η απαιιαγή παξέρεηαη κε ηνλ φξν φηη ην αθίλεην ζα παξακείλεη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ 
αγνξαζηή γηα ηνπιάρηζηνλ κία πεληαεηία.  
 

28. Άξζε απαιιαγήο- Κπξώζεηο 
Οη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 7 θαη 8 ηνπ λ. 

1078/1980, δηαθξίλνληαη:  
A.  Σε εθείλεο πνπ επηβάιινληαη ζ’ απηνχο πνπ έιαβαλ λφκηκα απαιιαγή, πιελ φκσο δελ 

ηήξεζαλ ηνπο φξνπο ηνπ λφκνπ γηα ηε δηαηήξεζή ηεο (κεηαβίβαζε, ζχζηαζε εκπξαγκάηνπ 
δηθαηψκαηνο εληφο πεληαεηίαο, άξζξν 1 παξ. 7). 

Β. Σε εθείλεο πνπ επηβάιινληαη ζε φζνπο δήηεζαλ θαη έιαβαλ απαιιαγή πξψηεο θαηνηθίαο 
ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπο νη πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ.  

Α. Μεηαβίβαζε ηνπ αθηλήηνπ εληφο 5εηίαο. 
Σε πεξίπησζε πνπ κε πξάμε ελ δσή κεηαβηβαζζεί ην αθίλεην ή ζπζηαζεί ζ’ απηφ 

νπνηνδήπνηε εκπξάγκαην δηθαίσκα, πιελ ππνζήθεο, πξηλ απφ ηελ παξέιεπζε πεληαεηίαο, απηφο 
πνπ κεηαβηβάδεη ή ζπληζηά εκπξάγκαην δηθαίσκα ππνρξενχηαη, πξν ηεο κεηαβίβαζεο ή ηεο 
ζχζηαζεο ηνπ εκπξαγκάηνπ δηθαηψκαηνο, λα ππνβάιεη δήισζε θαη λα θαηαβάιεη εθάπαμ ην Φ.Μ.Α. 
πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ αθηλήηνπ. Ωο αμία ηνπ αθηλήηνπ ιακβάλεηαη ε αμία 
πνπ έρεη ην αθίλεην θαηά ην ρξφλν ηεο λέαο κεηαβίβαζεο ή ηεο ζχζηαζεο ηνπ εκπξάγκαηνπ 
δηθαηψκαηνο ή ην δεισζέλ ηίκεκα ηεο κεηαβίβαζεο, εθφζνλ απηφ είλαη κεγαιχηεξν ηεο 
αληηθεηκεληθήο αμίαο. Ο θφξνο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνπο ζπληειεζηέο πνπ ίζρπαλ θαηά ην ρξφλν 
ρνξήγεζεο ηεο απαιιαγήο, εθηφο εάλ ν θφξνο πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ αθηλήηνπ ηνπ ρξφλνπ 
απαιιαγήο είλαη κεγαιχηεξνο, νπφηε θαηαβάιιεηαη ν κεγαιχηεξν απηφο θφξνο.  

Σεκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε ρνξήγεζεο απαιιαγήο θαη ζηνπο δχν ζπδχγνπο θαηά ηελ 
αγνξά αθηλήηνπ εμ αδηαηξέηνπ, θαηά ηε κεηαβίβαζε ηνπ πνζνζηνχ ηνπ ελφο ζπδχγνπ ζε ηξίηνλ 
εληφο ηεο πεληαεηίαο αίξεηαη ε ρνξεγεζείζα απαιιαγή θαη θαηαβάιιεηαη ν θφξνο πνπ αλαινγεί ζην 
πνζνζηφ απηφ. 

β) Αλ ν αγνξαζηήο δελ εγθαηαζηαζεί ζηελ Διιάδα εληφο πξνζεζκίαο δχν εηψλ απφ ηελ 
αγνξά, ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη δήισζε ην αξγφηεξν εληφο πξνζεζκίαο έμη κελψλ απφ ηε 
ζπκπιήξσζε δηεηίαο θαη λα θαηαβάιεη ηνλ αλαινγνχληα θφξν. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφξνπ 
ιακβάλεηαη ππφςε ε αμία ηνπ αθηλήηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο δήισζεο (αξ. 23 παξ. 4-5 λ. 
3943/2011). 

Β. Κπξψζεηο ζε πεξίπησζε κε ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ απαιιαγήο. 
Σε πεξίπησζε δηαπίζησζεο απφ ηε Γ.Ο.Υ., φηη δε ζπλέηξεραλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε 

ρνξήγεζε ηεο απαιιαγήο, εθδίδεηαη πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ θαη αίξεηαη ε 
ρνξεγεζείζα απαιιαγή. Ο επηβαιιφκελνο θφξνο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ αμία ηνπ αθηλήηνπ θαηά 
ην ρξφλν δηαπίζησζεο ηεο παξάβαζεο κε εθαξκνγή ησλ ζπληειεζηψλ πνπ ίζρπαλ θαηά ην ρξφλν 
ρνξήγεζεο ηεο απαιιαγήο, εθηφο αλ ν θφξνο πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ αθηλήηνπ ηνπ ρξφλνπ ηεο 
απαιιαγήο είλαη κεγαιχηεξνο. Δπί ηνπ θφξνπ απηνχ επηβάιιεηαη θαη πξφζζεηνο θφξνο ζε πνζνζηφ 
100%.  

 
29. Πξνϋπνζέζεηο ρνξήγεζεο δεύηεξεο απαιιαγήο. 
Η απαιιαγή απφ ην θφξν κεηαβίβαζεο γηα αγνξά θαηνηθίαο ή νηθνπέδνπ παξέρεηαη κία 

θνξά.  
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Απαιιαγή παξέρεηαη θαη γηα θάζε λέα αγνξά αθηλήηνπ, εθφζνλ αζξνηζηηθά:  
α) ηα αθίλεηα πνπ έρεη ζηελ θπξηφηεηά ηνπ θαηά ην ρξφλν ηεο λέαο αγνξάο ν αγνξαζηήο, ν 

ζχδπγνο ή ηα αλήιηθα ηέθλα ηνπο, δελ πιεξνχλ ηηο ζηεγαζηηθέο αλάγθεο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο θαη  
β) ν αγνξαζηήο ππνβάιεη ηελ νηθεία δήισζε θαη θαηαβάιεη εθάπαμ ην θφξν πνπ αλαινγεί 

ζηελ αμία ηνπ αθηλήηνπ πνπ έηπρε ηεο απαιιαγήο. 
Ωο αμία ηνπ αθηλήηνπ ιακβάλεηαη ε αμία πνπ έρεη απηφ θαηά ην ρξφλν ηεο λέαο απαιιαγήο. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφξνπ γίλεηαη ρξήζε ησλ ζπληειεζηψλ πνπ ίζρπαλ θαηά ην ρξφλν 
ρνξήγεζεο ηεο πξψηεο απαιιαγήο θαη θαηαβάιιεηαη εθάπαμ, εθηφο εάλ ν θφξνο πνπ αλαινγεί 
ζηελ αμία ηνπ αθηλήηνπ ή ζην θαηαβιεζέλ ηίκεκα θαηά ην ρξφλν ρνξήγεζεο ηεο πξψηεο 
απαιιαγήο είλαη κεγαιχηεξνο, νπφηε θαηαβάιιεηαη ν κεγαιχηεξνο απηφο θφξνο. 

Η απαιιαγή απηή παξέρεηαη θαη ζε πξφζσπα ηα νπνία έηπραλ απαιιαγήο απφ ην θφξν 
κεηαβίβαζεο γηα απφθηεζε ζηέγεο κέρξη 14.7.1980, θαζψο θαη ζε πξφζσπα ηα νπνία έηπραλ 
απαιιαγήο απφ ην θφξν θιεξνλνκηάο ή γνληθήο παξνρήο γηα απφθηεζε πξψηεο θαηνηθίαο, εθφζνλ 
γηα ηα πξφζσπα απηά ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο απαιιαγήο θαη θαηαβιεζεί ν νηθείνο θφξνο 
θαηά πεξίπησζε.  

 
30. Πνηα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη γηα ηε ρνξήγεζε ηεο απαιιαγήο γηα 

πξώηε θαηνηθία θαη πόηε ππνβάιινληαη; 
Τα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ρνξήγεζε ηεο απαιιαγήο απφ ην Φ.Μ.Α 

ππνβάιινληαη καδί κε ηε δήισζε Φ.Μ.Α. πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ νξηζηηθνχ ζπκβνιαίνπ. 
Τα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε δηαπίζησζε ησλ πξνυπνζέζεσλ απαιιαγήο θαζνξίδνληαη κε ηελ 

ππ’ αξηζκ. ΠΟΛ 1101/24-6-2010 (ΦΔΚ 1021 Β’/30-6-2010) απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. 
 
31. Πνηεο απαιιαγέο παξέρνληαη ζηνπο αγξόηεο; 
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 8 ηνπ λ. 3220/2004 παξέρεηαη πιήξεο απαιιαγή απφ ην 

θφξν κεηαβίβαζεο θαηά ηελ αγνξά ή αληαιιαγή γεσξγηθψλ ή θηελνηξνθηθψλ εθηάζεσλ, καδί κε 
ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο πνπ εμππεξεηνχλ απνθιεηζηηθά ηελ εθκεηάιιεπζή ηνπο, ζε φινπο ηνπο 
αγξφηεο (λένπο, λενεηζεξρφκελνπο ή άλσ ησλ 40 εηψλ) είηε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 634/1977 είηε 
κε εθείλεο ηνπ λ. 2520/1997, ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ (αλψηαην φξην) σο πξνο ηελ αμία ή ηελ 
έθηαζε ησλ αγξνηηθψλ αθηλήησλ. 

 
32. Υνξεγείηαη απαιιαγή γηα αγνξά νηθίαο, δηακεξίζκαηνο ή νηθνπέδνπ κε 

εηζαγωγή ζπλαιιάγκαηνο; 
Φνξεγείην, θαηαξγήζεθε φκσο απφ 28-12-2000 κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2873/2000. 
 
33. Πόηε παξαγξάθεηαη ην δηθαίωκα ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ επηβνιή Φ.Μ.Α.; 
Γηα ππνζέζεηο, γηα ηηο νπνίεο ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε γελλήζεθε έσο ηελ 31/12/2013, ην 

δηθαίσκα ηνπ Γεκνζίνπ γηα επηβνιή Φ.Μ.Α. παξαγξάθεηαη κεηά ηελ πάξνδν πεληαεηίαο απφ ην απφ 
ηε ιήμε ηνπ έηνπο εληφο ηνπ νπνίνπ ιήγεη ε πξνζεζκία  ππνβνιήο ηεο δήισζεο θαη  κεηά ηελ 
πάξνδν δεθαπέληε εηψλ απφ ην ηέινο ηνπ έηνπο εληφο ηνπ νπνίνπ παξεζρέζε ε απαιιαγή, έζησ 
θαη αλ ε ππφζεζε πεξαηψζεθε νξηζηηθά. 

Γηα ππνζέζεηο, γηα ηηο νπνίεο ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε γελλήζεθε κεηά ηελ 1/1/2014, ε 
θνξνινγηθή δηνίθεζε κπνξεί λα πξνβεί ζε έθδνζε πξάμεο δηνηθεηηθνχ, εθηηκψκελνπ ή δηνξζσηηθνχ 
πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ εληφο πέληε (5) εηψλ απφ ηε ιήμε ηνπ έηνπο εληφο ηνπ νπνίνπ ιήγεη ε 
πξνζεζκία ππνβνιήο δήισζεο.  Δμαηξεηηθά, πξάμε δηνηθεηηθνχ, εθηηκψκελνπ ή δηνξζσηηθνχ 
πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ γηα πεξηπηψζεηο θνξνδηαθπγήο κπνξεί λα εθδνζεί εληφο είθνζη (20) εηψλ 
απφ ηε ιήμε ηνπ έηνπο εληφο ηνπ νπνίνπ ιήγεη ε πξνζεζκία ππνβνιήο δήισζεο.  
 

Γ.-  ΔΙΓΙΚΟ ΦΟΡΟ ΔΠΙ ΣΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ 
34. Πνηνί είλαη ππόρξενη ζε ππνβνιή δήιωζεο εηδηθνύ θόξνπ επί ηωλ 

αθηλήηωλ (Δ.Φ.Α.) γηα ην έηνο 2014; 
 
Υπφρξενη ζε ππνβνιή δήισζεο εηδηθνχ θφξνπ επί ησλ αθηλήησλ γηα ην έηνο 2014 έρνπλ: 

α) Οη λνκηθέο νληφηεηεο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ είλαη ππφρξεα ζε θαηαβνιή ηνπ θφξνπ απηνχ. 
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β) Αλψλπκεο εηαηξείεο θαη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο νη νπνίεο έρνπλ σο ζθνπφ, ζχκθσλα κε 
ην θαηαζηαηηθφ ηνπο, ηελ αγνξά, δηαρείξηζε, επέλδπζε θαη εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ. 
γ) Οη λνκηθέο νληφηεηεο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα ησλ πεξηπηψζεσλ γ΄ θαη ζη΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 
ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 3091/2002, θαζψο θαη απηά ηεο πεξίπησζεο δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ ηδίνπ 
λφκνπ. Σπγθεθξηκέλα:  

 Ναπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ εγθαηαζηήζεη γξαθεία ζηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ α.λ. 89/1967 (ΦΔΚ 132 Α΄), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηνλ α.λ. 
378/1968 (ΦΔΚ 82 Α΄), ην λ. 27/1975 (ΦΔΚ 77 Α΄), ην λ. 814/1978 (ΦΔΚ 144 Α΄) θαη ην λ. 
2234/1994 (ΦΔΚ 142 Α΄) θαη πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο εκπνξηθψλ πινίσλ (πεξ. γ, παξ. 2, αξ. 15).   

 Ννκηθά πξφζσπα ηα νπνία απνδεδεηγκέλα επηδηψθνπλ ζηελ Διιάδα ζθνπνχο θνηλσθειείο, 
πνιηηηζηηθνχο, ζξεζθεπηηθνχο, εθπαηδεπηηθνχο (πεξ. ζη, παξ. 2, αξ. 15) γηα ηα αθίλεηα πνπ 
ηδηνρξεζηκνπνηνχλ γηα ηνλ θνηλσθειή, πνιηηηζηηθφ, ζξεζθεπηηθφ, εθπαηδεπηηθφ ζθνπφ, γηα ηα 
αθίλεηα πνπ εθκεηαιιεχνληαη εθφζνλ ην πξντφλ ηεο εθκεηάιιεπζεο δηαηίζεηαη απνδεδεηγκέλα γηα 
ηελ εθπιήξσζε απηψλ ησλ ζθνπψλ, θαζψο θαη γηα ηα αθίλεηα πνπ απνδεδεηγκέλα είλαη θελά ή δελ 
απνθέξνπλ θαλέλα εηζφδεκα θαη εθφζνλ δελ εληάζζνληαη ζε θάπνηα απφ ηηο απαιιαθηηθέο δηαηάμεηο 
ηνπ αξ. 15 ηνπ λ. 3091/2002. 

 Δηαηξείεο, πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπο ζηελ Διιάδα ή ζε 
άιιε ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ησλ νπνίσλ ην ζχλνιν ησλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, κεξηδίσλ ή 
κεξίδσλ αλήθνπλ ζε ίδξπκα εκεδαπφ ή αιινδαπφ, εθφζνλ απνδεδεηγκέλα επηδηψθεη ζηελ Διιάδα 
θνηλσθειείο ζθνπνχο, γηα ηα αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην ζθνπφ απηφλ (πεξ. δ΄ παξ. 3, 
αξ. 15). 
     35.  Πόηε ππνβάιιεηαη ε δήιωζε εηδηθνύ θόξνπ επί ηωλ αθηλήηωλ; 

Η δήισζε εηδηθνχ θφξνπ επί ησλ αθηλήησλ γηα ην έηνο 2014 ππνβάιιεηαη κέρξη ηελ 20ε 
Μαΐνπ 2014. 

   36. Πώο ππνβάιιεηαη ε δήιωζε εηδηθνύ θόξνπ επί ηωλ αθηλήηωλ;  
Απφ ην έηνο 2014 ε αξρηθή δήισζε εηδηθνχ θφξνπ επί ησλ αθηλήησλ ππνβάιιεηαη 

ειεθηξνληθά κέζσ δηαδηθηχνπ. 
 

37. Πώο ππνβάιιεηαη ε ηξνπνπνηεηηθή δήιωζε εηδηθνύ θόξνπ επί ηωλ 
αθηλήηωλ; 
  Η ηξνπνπνηεηηθή δήισζε ΔΦΑ ππνβάιιεηαη ρεηξφγξαθα ζηνλ αξκφδην Πξντζηάκελν 
Γ.Ο.Υ. ζηνλ νπνίν έρεη ππνβιεζεί ε αξρηθή ειεθηξνληθή δήισζε. 

 
  38. Τπνρξενύληαη ηα λνκηθά πξόζωπα πνπ απαιιάζζνληαη λα πξνζθνκίζνπλ 

ηα δηθαηνινγεηηθά απαιιαγήο ζηνλ αξκόδην Πξνϊζηάκελν Γ.Ο.Τ.; 
Μφλν ηα λνκηθά πξφζσπα ησλ πεξ. γ΄ θαη ζη΄ ηεο παξ. 2 θαη πεξ. δ΄ ηεο παξ. 3 ηνπ λ. 

3091/2002, φπσο ηζρχεη, γηα ηα αθίλεηα πνπ απαιιάζζνληαη, ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ ηελ 
απφθαζε απαιιαγήο, ζηνλ πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Υ., εληφο 15 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ 
ππνβνιή ηεο ππνβιεζείζαο κε ειεθηξνληθφ ηξφπν δήισζεο. Σε πεξίπησζε κε πξνζθφκηζεο ηεο 
ζρεηηθήο βεβαίσζεο, ν πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Υ ζα απνξξίςεη ηελ απαιιαγή θαη ζα 
βεβαηψζεη ηνλ αλαινγνχληα θφξν. 

Τα ινηπά λνκηθά πξφζσπα νθείινπλ λα θπιάζζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά απαιιαγήο ζηελ έδξα 
ηεο επηρείξεζήο ηνπο θαη λα ηα πξνζθνκίδνπλ ζε θάζε πεξίπησζε πνπ απηά δεηεζνχλ.   

39. Με ηη ζπληειεζηή θνξνινγνύληαη ηα λνκηθά πξόζωπα πνπ είλαη 
ππνθείκελα ζε εηδηθό θόξν επί ηωλ αθηλήηωλ γηα ην έηνο 2014; 

Απφ ην έηνο 2010 θαη γηα θάζε επφκελν ν ζπληειεζηήο θνξνιφγεζεο είλαη 15% (άξζξν 57 
λ. 3842/2010). 

 
 
 

 
Σειεπηαία ελεκέξσζε:26/6/2014 

Σει. Δπηθνηλσλίαο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζέκαηα Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ: 210-3375827 
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 ΘΔΜΑΣΑ ΣΔΛΧΝ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΧΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΧΝ (αξκνδηόηεηα ηεο Γ/λζεο 

Σειώλ θαη Δηδηθώλ Φνξνινγηώλ) 

 
Α. ΣΔΛΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΔΣΟΤ 2013 ΚΑΗ ΔΠΟΜΔΝΧΝ 

1) Πψο ππνινγίδνληαη ηα εηήζηα ηέιε θπθινθνξίαο ησλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ ηδησηηθήο 
ρξήζεο; 
Α. ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΟΥΖΜΑΣΑ ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΥΡΖΖ 
α) Γηα ηα επηβαηηθά απηνθίλεηα πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα έσο 
ηελ 31.10.2010 θαζψο θαη γηα ηηο δίθπθιεο θαη ηξίθπθιεο κνηνζηθιέηεο αλεμαξηήησο ηεο 
εκεξνκελίαο πξψηεο ηαμηλφκεζήο ηνπο ζηελ Διιάδα, απνθιεηζηηθά κε βάζε ηνλ 
θπιηλδξηζκφ ηνπ θηλεηήξα απηψλ σο εμήο: 
 

Καηεγνξία 
Κπιηλδξηζκόο θηλεηήξα (θπβ. 

εθαη.) 

Δηήζηα ηέιε 
θπθινθνξίαο (ζε 

επξώ) 

Α’ Έσο 300 22 

Β’ 301 - 785 55 

Γ’ 786 - 1.071 120 

Γ’ 1.072 - 1.357 135 

Δ’ 1.358 - 1.548 240 

Σ’ 1.549 - 1.738 265 

Ε’ 1.739 - 1.928 300 

Ζ’ 1.929 - 2.357 660 

Θ’ 2.358 - 3.000 880 

Η’ 3.001 - 4.000 1.100 

Κ’          4.001 θαη άλσ 1.320 

 
β) Γηα ηα επηβαηηθά απηνθίλεηα πνπ ηαμηλνκνχληαη γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα από ηελ 
1/11/2010 θαη κεηά, απνθιεηζηηθά κε βάζε ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 
(γξακκάξηα CO2 αλά ρηιηφκεηξν). Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ιακβάλνληαη ππφςε νη εθπνκπέο 
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, φπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζηελ άδεηα ηνπ νρήκαηνο, σο εμήο: 

  ΚΛΗΜΑΚΗΟ ΔΚΠΟΜΠΧΝ ΓΗΟΞΔΗΓΗΟΤ 
ΣΟΤ ΑΝΘΡΑΚΑ (γξκ.  CO2 αλά 

ρηιηόκεηξν)  

ΔΣΖΗΑ ΣΔΛΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΑΝΑ 
ΓΡΑΜΜΑΡΗΟ ΔΚΠΟΜΠΧΝ CO2 (ζε 

επξώ)  

0 - 100 0,00 

101 - 120 
0,90 

121 - 140 
1,10 

141 - 160 
1,70 

161 - 180 2,25 

181 - 200 2,55 

201 - 250 2,80 

Άλσ ησλ 251 3,40 

 

Ο ηξφπνο απηφο ππνινγηζκνχ ηζρχεη γηα φια ηα πξναλαθεξφκελα απηνθίλεηα, άζρεηα απφ 
ηελ ηερλνινγία πνπ απηά ελζσκαηψλνπλ (βελδηλνθίλεηα, πβξηδηθά, πεηξειαηνθίλεηα θ.ι.π.). 
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Παξαδείγκαηα: 
Γηα έλα Η.Υ. επηβαηηθφ απηνθίλεην κε εθπνκπέο 150 γξκ CO2 αλά ρηιηφκεηξν θαηαβάιινληαη 
ηέιε θπθινθνξίαο ίζα κε 150 x 1,70 = 255 επξψ. Οκνίσο, γηα έλα απηνθίλεην κε εθπνκπέο 
195 γξκ CO2 αλά ρηιηφκεηξν θαηαβάιινληαη ηέιε θπθινθνξίαο ίζα κε 195 x 2,55 = 497,25 
επξψ ελψ γηα έλα απηνθίλεην κε εθπνκπέο 90 γξκ CO2 αλά ρηιηφκεηξν ηα ηέιε 
θπθινθνξίαο είλαη κεδεληθά. 
Πξνθεηκέλνπ γηα ηα θιηκάθηα Γ.Ο.Τ. ζηηο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, 
Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ζεκεηψλεηαη φηη, ε ηηκή ησλ 
εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2) ηνπ απηνθηλήηνπ ζα αλαγξάθεηαη ζηελ ππεχζπλε 
δήισζε πνπ πξνζθνκίδεηαη θαηά ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ηνπ νρήκαηνο ζην πεδίν 
«θπβηζκνχ/κ.β./ζέζεσλ» ε έλδεημε CO2 θαη ε ηηκή ησλ εθπνκπψλ. Γηα παξάδεηγκα ζηε 
ζέζε ησλ θπβηθψλ εθαηνζηψλ ζα αλαγξάθεηαη ε έλδεημε CO2 θαη ε ηηκή ησλ εθπνκπψλ 
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ απηνθηλήηνπ π.ρ. 150 γξκ. 
ηηο πεξηπηψζεηο νρεκάησλ, φπνπ ηα ηέιε θπθινθνξίαο απνηεινχλ ηε βάζε ππνινγηζκνχ 
απφ ηηο Σεισλεηαθέο Τπεξεζίεο, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο, αλ απφ ηα 
πξνζθνκηδφκελα ζηηο Τπεξεζίεο απηέο δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα δελ πξνθχπηνπλ 
εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, νη ηδηνθηήηεο απηψλ ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ 
πηζηνπνηεηηθφ ή βεβαίσζε θαπζαεξίσλ ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, επί ηνπ νπνίνπ 
αλαγξάθνληαη θαη νη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ζα 
παξαζρεζνχλ απφ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ απηνχ. 
Γηα ηα Δ.Η.Υ. ξπκνπιθνχκελα, εκηξπκνπιθνχκελα (ηξνρφζπηηα):  140 επξψ. 
Γηα ηα απηνθηλνχκελα ηξνρφζπηηα, ηα ηέιε θπθινθνξίαο ππνινγίδνληαη φπσο γηα ηα 
επηβαηηθά απηνθίλεηα ηδησηηθήο ρξήζεο.  
Δηδηθά, γηα ηα ηχπνπ JEEP θνξηεγά Η.Υ. απηνθίλεηα δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: 
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εηήζησλ  ηειψλ θπθινθνξίαο ησλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ ηεο 
θαηεγνξίαο απηήο, ηα νρήκαηα απηά εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηεο 
πεξίπησζεο Α ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 2948/2001, φπσο απηέο ηζρχνπλ, 
σο απηνθίλεηα νρήκαηα ηδησηηθήο ρξήζεο.   
Δθφζνλ, ν θάηνρνο απηνθηλήηνπ ηεο θαηεγνξίαο απηήο ακθηζβεηεί ηελ ππνρξέσζή ηνπ γηα 
ηελ θαηαβνιή ηειψλ θπθινθνξίαο, σο επηβαηηθφ απηνθίλεην φρεκα θαη ππνζηεξίδεη φηη, ην 
απηνθίλεην απηφ δελ είλαη ηχπνπ Jeep ή ηνχην είλαη θνξηεγφ (επαγγεικαηηθφ),  ε αξκφδηα 
Γ.Ο.Τ. ζα απνθαίλεηαη γηα ην ζέκα, εθδίδνληαο θαη ηε ζρεηηθή βεβαίσζε, φπνπ απαηηείηαη 
θαη ζε πεξίπησζε πξνζθπγήο ζα απνθαίλνληαη  ηα  Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα  (ΥΔΣ: 
1015436/ 147/ Σ.& Δ.Φ./ ΠΟΛ.1048/7.2.1997). 
 
2) Πσο ππνινγίδνληαη ηα εηήζηα ηέιε θπθινθνξίαο ησλ θνξηεγώλ απηνθηλήησλ θαη 
κνηνζηθιέησλ ηδησηηθήο ρξήζεο θαη ινηπώλ απηνθηλήησλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο.       
α) Φνξηεγά απηνθίλεηα θαη κνηνζηθιέηεο: 
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο ιακβάλεηαη ππφςε ην κηθηφ βάξνο ζε 
ρηιηφγξακκα, σο εμήο:  

Καηεγνξία Μηθηό βάξνο ζε ρηιηόγξακκα Δηήζηα ηέιε 
θπθινθνξίαο (ζε επξώ) 

Α΄                         έσο  1.500 75 

Β΄ 1.501 - 3.500 105 

Γ΄ 3.501 - 10.000 300 

Γ΄ 10.001 - 20.000 600 

Δ΄ 20.001 - 30.000 940 

Σ΄ 30.001 - 40.000 1.320 

Ε΄ 40.001     θαη άλσ 1.490 

Ρπκνπιθά (ηξάθηνξ) : 300 επξψ. 
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ΖΜΔΗΩΖ: 
ηηο πεξηπηψζεηο Φ.Η.Υ. απηνθηλήησλ γηα ηα νπνία εθδίδεηαη άδεηα θπθινθνξίαο εληαίαο 
θπθινθνξηαθήο κνλάδαο (άδεηα ξπκνπιθνχ κε επηθαζήκελν), ηα ηέιε θπθινθνξίαο 
ππνινγίδνληαη κφλν κε βάζε ην κηθηφ βάξνο ηεο εληαίαο απηήο θπθινθνξηαθήο κνλάδαο 
(γηα ην νπνίν έρεη ιεθζεί ππφςε θαη ην βάξνο ηνπ ξπκνπιθνχ), ρσξίο ηελ πξνζζήθε ησλ 
300 Δπξψ (ΥΔΣ: 1075062/988/Σ.&Δ.Φ./19-9-2003 έγγξαθν καο). 
 
β) Λεσθνξεία  
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο ιακβάλνληαη ππφςε νη ζέζεηο ησλ 
θαζεκέλσλ, σο εμήο:  

Καηεγνξία Θέζεηο θαζεκέλσλ Δηήζηα ηέιε θπθινθνξίαο 
(ζε επξώ) 

Α΄  έσο                  33 210 

Β΄                 34 - 50 410 

Γ΄                51  θαη άλσ 510 

 
γ) Αζζελνθόξα θαη λεθξνθόξεο : 300,00 επξώ 
Δπηζεκαίλεηαη φηη, ην αλσηέξσ πάγην πνζφ ηειψλ θπθινθνξίαο έηνπο 2013, επηβάιιεηαη 
ζηα νρήκαηα απηά, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο επηβαηηθά ή θνξηεγά.  
 
3) Πώο ππνινγίδνληαη ηα εηήζηα ηέιε θπθινθνξίαο ησλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ 
δεκνζίαο ρξήζεο; 
α) Δπηβαηηθά (κε ή ρσξίο κεηξεηή) πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα 
έσο ηελ 31/10/2010 : 290  επξψ. 
β) Δπηβαηηθά (κε ή ρσξίο κεηξεηή) ηαμηλνκνχκελα γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα απφ ηελ 
1/11/2010 θαη κεηά, απνθιεηζηηθά κε βάζε ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 
(γξακκάξηα CO2 αλά ρηιηφκεηξν). 
Λακβάλνληαη ππφςε νη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, φπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζηελ 
άδεηα ηνπ νρήκαηνο, σο εμήο: 
 

  ΚΛΗΜΑΚΗΟ ΔΚΠΟΜΠΧΝ 
ΓΗΟΞΔΗΓΗΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΑΚΑ 
(γξκ.  CO2 αλά ρηιηόκεηξν)  

ΔΣΖΗΑ ΣΔΛΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 
ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΗΟ ΔΚΠΟΜΠΧΝ 

CO2 (ζε επξώ)  

0 - 100 0,00 

101 - 150 2,25 

Άλσ ησλ 151                              2,8 

 
χκθσλα κε ηηο πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο, ηα εηήζηα ηέιε θπθινθνξίαο πνπ 
επηβάιινληαη ζηα επαγγεικαηηθά (δεκφζηαο ρξήζεο) απηνθίλεηα πνπ ηαμηλνκνχληαη γηα 
πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα απφ ηελ 1/11/2010 θαη κεηά, ππνινγίδνληαη απνθιεηζηηθά κε 
ηδηαίηεξε θιίκαθα εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (γξκ. CO2 αλά ρηιηφκεηξν). 
Παξαδείγκαηα: 
Γηα έλα ΣΑΞΗ κε εθπνκπέο 145 γξκ CO2 αλά ρηιηφκεηξν θαηαβάιινληαη ηέιε θπθινθνξίαο 
ίζα κε 145 x 2,25 = 326,25 επξψ. Οκνίσο γηα έλα ΣΑΞΗ κε εθπνκπέο 165 γξκ CO2 αλά 
ρηιηφκεηξν θαηαβάιινληαη ηέιε θπθινθνξίαο ίζα κε 165 x 2,80 = 462 επξψ, ελψ, γηα έλα 
ΣΑΞΗ κε εθπνκπέο 89 γξκ CO2 αλά ρηιηφκεηξν ηα ηέιε θπθινθνξίαο είλαη κεδεληθά. 
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γ) Φνξηεγά απηνθίλεηα θαη κνηνζηθιέηεο: 

Καηεγνξία Μηθηφ βάξνο ζε ρηιηφγξακκα Δηήζηα ηέιε θπθινθνξίαο 
(ζε επξψ) 

Α΄  έσο   3.500 125 

Β΄   3.501 - 10.000 195 

Γ΄ 10.001 - 19.000 340 

Γ΄ 19.001 - 26.000 495 

Δ΄ 26.001 - 33.000 650 

Σ΄ 33.001 - 40.000 925 

Ε΄ 40.001 θαη άλσ  1.460 

Ρπκνπιθά (ηξάθηνξ) : 300 επξψ. 
 
δ) Λεσθνξεία  

ΑΣΗΚΑ Θέζεηο θαζεκέλσλ θαη νξζίσλ Δηήζηα ηέιε θπθινθνξίαο 
(ζε επξώ) 

Α΄ έσο 50    210 

Β΄ 51 θαη άλσ    385 

 

ΤΠΔΡΑΣΗΚΑ Θέζεηο θαζεκέλσλ θαη νξζίσλ Δηήζηα ηέιε θπθινθνξίαο 
(ζε επξώ) 

Α΄ έσο 50    215 

Β΄ 51 θαη άλσ    300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ε) Γηα ηα αιινδαπά θνξηεγά απηνθίλεηα, γηα θάζε ηαμίδη, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά 
απφ ηηο εηδηθέο ζπκβάζεηο ηεο ρψξαο καο κε άιια θξάηε ην ηέινο είλαη 100 επξψ. 
 
ζη) Γηα ηε ρνξήγεζε πξνζσξηλήο άδεηαο θπθινθνξίαο απηνθηλήησλ νρεκάησλ θαη 
κνηνζπθιεηψλ:  10 επξψ θαη 3 επξψ αλά εκέξα  αληίζηνηρα. 
 
δ) Γηα ηε δνθηκαζηηθή θπθινθνξία ησλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ:  

 Γηα κνηνζηθιέηεο: 30  επξψ. 

 Γηα ινηπά νρήκαηα: 150  επξψ. 
 
ε) Δηδηθά, γηα ηα κνηνπνδήιαηα (κε θπιηλδξηζκφ θηλεηήξα κηθξφηεξν ησλ 51 θπβ. εθαη.), γηα 
ηα νπνία ε άδεηα θπθινθνξίαο εθδίδεηαη απφ ηελ Αζηπλνκηθή Αξρή, ηα εηήζηα ηέιε 
θπθινθνξίαο αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ 12 επξψ. 
 
 
 
 

ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ Θέζεηο θαζεκέλσλ Δηήζηα ηέιε θπθινθνξίαο (ζε 

επξώ) 

Α΄ έσο 40                  430 

Β΄ 41 θαη άλσ 595 
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4) Πώο ππνινγίδνληαη ηα εηήζηα ηέιε θπθινθνξίαο γηα πβξηδηθά ,πδξνγόλνπ θαη 
ειεθηξνθίλεηα νρήκαηα; 
Σα πβξηδηθά επηβαηηθά απηνθίλεηα ηδησηηθήο θαη δεκφζηαο ρξήζεο (ΣΑΞΗ), θπιηλδξηζκνχ 
θηλεηήξα έσο 1.929 θ.εθ., πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζηελ Διιάδα γηα πξψηε θνξά έσο ηελ 
31.10.2010, απαιιάζζνληαη ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο. 
Γηα ηα πβξηδηθά επηβαηηθά απηνθίλεηα ηδησηηθήο θαη δεκφζηαο  ρξήζεο (ΣΑΞΗ), θπιηλδξηζκνχ 
θηλεηήξα άλσ ησλ 1.929 θ.εθ., πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζηελ Διιάδα γηα πξψηε θνξά έσο 
ηελ 31.10.2010, ηα ηέιε θπθινθνξίαο πνπ επηβάιινληαη αλαινγνχλ ζην ήκηζπ ησλ ηειψλ 
ησλ αληίζηνηρσλ ζπκβαηηθψλ νρεκάησλ. 
Γηα ηα πην πάλσ νρήκαηα, αλεμάξηεηα θπιηλδξηζκνχ θηλεηήξα, πνπ ηαμηλνκνχληαη γηα 
πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα απφ ηελ 1.11.2010 θαη κεηά, ηα ηέιε θπθινθνξίαο 
πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, αλάινγα αλ απηά είλαη 
ηδησηηθήο ή δεκφζηαο ρξήζεο νρήκαηα. 
Σα επηβαηηθά ειεθηξνθίλεηα θαη πδξνγφλνπ απηνθίλεηα ηδησηηθήο θαη δεκφζηαο ρξήζεο, 
πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζηελ Διιάδα γηα πξψηε θνξά έσο ηελ 31.10.2010, απαιιάζζνληαη 
ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο. Γηα ηα νρήκαηα απηά, πνπ ηαμηλνκνχληαη γηα πξψηε θνξά ζηελ 
Διιάδα απφ ηελ 1.11.2010 θαη κεηά, ηα ηέιε θπθινθνξίαο πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηηο 
εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, αλάινγα αλ απηά είλαη ηδησηηθήο ή δεκφζηαο ρξήζεο 
νρήκαηα. 
2. Οη πβξηδηθέο δίθπθιεο θαη ηξίθπθιεο κνηνζηθιέηεο ηδησηηθήο θαη δεκφζηαο ρξήζεο,  
θπιηλδξηζκνχ θηλεηήξα έσο 1.929 θ.εθ., αλεμάξηεηα απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξψηεο 
ηαμηλφκεζήο ηνπο ζηελ Διιάδα, απαιιάζζνληαη ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο. 
Γηα ηηο πβξηδηθέο δίθπθιεο θαη ηξίθπθιεο κνηνζηθιέηεο ηδησηηθήο θαη δεκφζηαο  ρξήζεο, 
θπιηλδξηζκνχ θηλεηήξα άλσ ησλ 1.929 θ.εθ., αλεμάξηεηα απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξψηεο 
ηαμηλφκεζήο ηνπο ζηελ Διιάδα, ηα ηέιε θπθινθνξίαο πνπ επηβάιινληαη αλαινγνχλ ζην 
ήκηζπ ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο ησλ αληίζηνηρσλ ζπκβαηηθψλ νρεκάησλ. 
Οη επηβαηηθέο ειεθηξνθίλεηεο θαη πδξνγφλνπ δίθπθιεο θαη ηξίθπθιεο κνηνζηθιέηεο ηδησηηθήο 
θαη δεκφζηαο ρξήζεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξψηεο ηαμηλφκεζήο ηνπο ζηελ 
Διιάδα, απαιιάζζνληαη ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο. 
 
5) Πώο ππνινγίδνληαη ηα εηήζηα ηέιε θπθινθνξίαο γηα επηβαηηθά απηνθίλεηα 
νρήκαηα εηδηθώλ πεξηπηώζεσλ; 
Σα εηήζηα ηέιε θπθινθνξίαο ησλ ηδησηηθήο ρξήζεο επηβαηηθψλ  νρεκάησλ πνπ ηεινχλ ζην 
αλαζηαιηηθφ ηεισλεηαθφ θαζεζηψο ηεο πξνζσξηλήο  εηζαγσγήο, ππνινγίδνληαη 
απνθιεηζηηθά κε βάζε ηνλ θπιηλδξηζκφ ηνπ θηλεηήξα  απηψλ, φπσο νξίδεηαη απφ ηηο 
δηαηάμεηο ηεο ππνπεξίπησζεο α’ ηεο πεξίπησζεο Α ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ 
λ.2948/2001, φπσο απηέο ηζρχνπλ. 
2. ηα εθπνηνχκελα απφ ην Γεκφζην ή ηνλ Οξγαληζκφ Γηαρείξηζεο Γεκφζηνπ  Τιηθνχ 
(Ο.Γ.Γ.Τ.) Α.Δ. επηβαηηθά απηνθίλεηα νρήκαηα, ηα νπνία ηίζεληαη απφ  ηνπο αγνξαζηέο ζε 
θπθινθνξία, σο ηδησηηθήο ρξήζεο, ηα ηέιε θπθινθνξίαο  ππνινγίδνληαη απνθιεηζηηθά κε 
βάζε ηνλ θπιηλδξηζκφ ηνπ θηλεηήξα  απηψλ αλεμάξηεηα απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξψηεο 
ηαμηλφκεζήο ηνπο ζηελ Διιάδα.  
3. Πξνθεηκέλνπ γηα πβξηδηθά απηνθίλεηα νρήκαηα θαη πβξηδηθέο δίθπθιεο θαη ηξίθπθιεο 
κνηνζηθιέηεο, πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο,  δειαδή 
απηψλ πνπ εθπνηνχληαη απφ ην Γεκφζην ή ηνλ Ο.Γ.Γ.Τ., έσο 1.929 θ.εθ., αλεμάξηεηα απφ 
ηελ εκεξνκελία ηεο πξψηεο ηαμηλφκεζήο ηνπο ζηελ Διιάδα, απηά απαιιάζζνληαη ησλ 
ηειψλ θπθινθνξίαο. Γηα ηα νρήκαηα ηεο θαηεγνξίαο απηήο άλσ ησλ 1.929 θ.εθ., ηα ηέιε 
θπθινθνξίαο πνπ επηβάιινληαη αλαινγνχλ ζην ήκηζπ ησλ ηειψλ ησλ αληίζηνηρσλ 
ζπκβαηηθψλ νρεκάησλ.  
Δηδηθά, πξνθεηκέλνπ γηα ειεθηξνθίλεηα θαη πδξνγφλνπ απηνθίλεηα νρήκαηα θαη 
ειεθηξνθίλεηεο θαη πδξνγφλνπ δίθπθιεο θαη ηξίθπθιεο κνηνζηθιέηεο, ηεο πην πάλσ 
θαηεγνξίαο, απηά απαιιάζζνληαη ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο. 
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4. Γηα ηα θαηλνχξγηα ή κεηαρεηξηζκέλα επηβαηηθά ηδησηηθήο ρξήζεο απηνθηλνχκελα 
ηξνρφζπηηα, θαη ζσξαθηζκέλα επηβαηηθά νρήκαηα, επεηδή εμαηξνχληαη απφ ηε κέηξεζε 
εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ηα ηέιε θπθινθνξίαο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηνλ 
θπιηλδξηζκφ ηνπ θηλεηήξα απηψλ.   
5. Γηα ηα κεηαρεηξηζκέλα επηβαηηθά ηδησηηθήο ρξήζεο απηνθίλεηα, κε πξψην έηνο 
θπθινθνξίαο ζηελ δηεζλή αγνξά πξηλ ηελ 1.1.2002, αλεμάξηεηα ηνπ ρξφλνπ ηεο πξψηεο 
ηαμηλφκεζήο ηνπο ζηελ Διιάδα, επεηδή γηα ηα νρήκαηα απηά δελ ήηαλ ππνρξεσηηθή ε 
κέηξεζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ηα ηέιε θπθινθνξίαο ππνινγίδνληαη κε 
βάζε ηνλ θπιηλδξηζκφ ηνπ θηλεηήξα απηψλ. 
6.  Γηα ηα επηβαηηθά απηνθίλεηα δεκφζηαο ρξήζεο πνπ απνραξαθηεξίδνληαη θαη ηίζεληαη ζε 
θπθινθνξία, σο ηδησηηθήο ρξήζεο, σο εκεξνκελία γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηειψλ 
θπθινθνξίαο, λνείηαη ε εκεξνκελία ηεο πξψηεο ηαμηλφκεζήο ηνπο ζηελ Διιάδα. 
7.  Γηα ηα επηβαηηθά νρήκαηα ηδησηηθήο ρξήζεο πνπ είραλ ηαμηλνκεζεί ζηε Υψξα καο θαη 
κεηά ηελ δηαγξαθή ηνπο απφ ην Μεηξψν ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, 
Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ επαλαηαμηλνκνχληαη  ζηε ρψξα, σο εκεξνκελία 
πξψηεο ηαμηλφκεζήο ηνπο ζηελ Διιάδα, λνείηαη ε εκεξνκελία ηεο πξψηεο άδεηαο 
θπθινθνξίαο ζηε ρψξα καο, πξηλ απφ ηελ δηαγξαθή ηνπο.  
Δπνκέλσο, ηα ηέιε θπθινθνξίαο ζα πξνζδηνξίδνληαη είηε κε βάζε ηνλ θπβηζκφ είηε κε 
βάζε ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, αλάινγα κε ην ηη ίζρπε γηα ην φρεκα θαηά ηελ 
πξψηε ηαμηλφκεζή ηνπ ζηελ Διιάδα θαη ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο άδεηαο πνπ ηνπ είρε 
ρνξεγεζεί. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ ζα πξνζθνκίδεηαη ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. 
βεβαίσζε ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 
Δλνηήησλ ηεο ρψξαο, ηεο πξψηεο ηαμηλφκεζεο κε ηα ζηνηρεία ηεο πξψηεο άδεηαο.    
 
6) Πνηεο ππνρξεώζεηο πξνθύπηνπλ γηα ηα νρήκαηα πνπ απαιιάζζνληαη ησλ ηειώλ 
θπθινθνξίαο; 
Γηα φζα νρήκαηα απαιιάζζνληαη, ηα ηέιε θπθινθνξίαο είλαη κεδεληθά. 
 
7) ΛΟΗΠΔ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ 
1. Σα ηέιε θπθινθνξίαο γηα φια ηα νρήκαηα, εθηφο απφ ηα ηέιε ησλ Η.Υ. επηβαηηθψλ, 
δίθπθισλ-ηξίθπθισλ κνηνζπθιεηψλ, θνξηεγψλ ηχπνπ Jeep θαη ηξνρφζπηησλ θαη εθηφο απφ 
ηα ηέιε γηα ηε δνθηκαζηηθή θπθινθνξία θαη απφ ηα ηέιε θπθινθνξίαο ησλ δίηξνρσλ-
ηξίηξνρσλ κνηνπνδειάησλ, πεξηνξίδνληαη θαηά  50%, θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηεο 
πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ.2948/2001 (ΦΔΚ Α΄ 242), εθφζνλ 
ηα νρήκαηα  δελ θπθινθφξεζαλ  γηα  νιφθιεξν  εκεξνινγηαθφ εμάκελν: 

 ιφγσ δηαγξαθήο ηνπο θαηά ην πξψην εκεξνινγηαθφ εμάκελν,  

 ιφγσ ζέζεο ζε θπθινθνξία ηνπο θαηά ην δεχηεξν εκεξνινγηαθφ εμάκελν,  

 ιφγσ ζέζεο ζε αθηλεζία γηα νιφθιεξν εκεξνινγηαθφ εμάκελν. (ΥΔΣ:1112289/1513/ 
Σ.&Δ.Φ./ΠΟΛ.1277/4-12-2001). 
2. Σα ηέιε θπθινθνξίαο ησλ θνξηεγψλ Η.Υ. απηνθηλήησλ θαηφρσλ αγξνηηθψλ 
κεραλεκάησλ (απηνπξνσζνχκελσλ ζεξηδναισληζηηθψλ κεραλψλ, βάκβαθνο, ηεχηισλ θαη 
ηνκάηαο) πεξηνξίδνληαη θαηά 50% ή 25%, αλάινγα κε ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απηά 
επηηξέπεηαη λα θπθινθνξνχλ κε βάζε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηάξρε (ζρεη. ΠΟΛ 
1151/2000 θαη ΠΟΛ 1117/2006 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3852/2010 - A'87). 
3. Γηα φζα επηβαηηθά απηνθίλεηα ζηελ άδεηα θπθινθνξίαο δελ αλαγξάθεηαη ν 
θπιηλδξηζκφο θηλεηήξα (θπβηθά εθαηνζηά), αιιά κφλν θνξνινγήζηκνη ίππνη, ζα ιακβάλεηαη 
ππφςε ε εμήο αληηζηνηρία, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν «θπβηθά x 0,007 = 
θνξνινγήζηκνη ίππνη», κεηά απφ ηελ αλάινγε ζηξνγγπινπνίεζε (άξζξν 4, λ.722/1977-
ΦΔΚ Α΄ 299). Ο ζπληειεζηήο απηφο γηα ηα κνηνπνδήιαηα ηζνχηαη κε 0,013. 
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8) Πόηε είλαη εκπξόζεζκε ε θαηαβνιή ησλ ηειώλ θπθινθνξίαο; 
Δκπξφζεζκε είλαη ε θαηαβνιή ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο εθφζνλ πξαγκαηνπνηήζεθε  κέρξη 
31.12.2013 θαη κε ηελ ρνξεγεζείζα παξάηαζε κέρξη θαη 3.1.2014 (ΠΟΛ 1289/31-12-2013) 
 
9) Πνηεο θπξώζεηο επηβάιινληαη ζηελ πεξίπησζε εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο ηειώλ 
θπθινθνξίαο; 
ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο, κε θαηαβνιήο ή θαηαβνιήο κεησκέλσλ ηειψλ 
θπθινθνξίαο κε ππαηηηφηεηα ηνπ θνξνινγνπκέλνπ, επηβάιιεηαη απηνηειέο πξφζηηκν, πνπ 
πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, σο εμήο: 
1. Γηα ηα Η.Υ. επηβαηηθά θαη κνηνζηθιέηεο, ηα ηξνρφζπηηα, ηα αζζελνθφξα, ηηο 
λεθξνθφξεο, θαη ηα θνξηεγά ηχπνπ Jeep: 
α) Γηα νρήκαηα ζηα νπνία αλαινγνχλ ηέιε θπθινθνξίαο θαηψηεξα ησλ 30 επξψ, ην 
πξφζηηκν αλέξρεηαη ζε 30 επξψ  
β) Γηα νρήκαηα ζηα νπνία αλαινγνχλ ηέιε θπθινθνξίαο αλψηεξα ησλ 30 επξψ,  ην 
πξφζηηκν αλέξρεηαη ζην χςνο ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο, πνπ ππνινγίδνληαη, θαηά 
πεξίπησζε, κε βάζε ηνλ θπιηλδξηζκφ ηνπ θηλεηήξα ηνπ νρήκαηνο ή ηηο εθπνκπέο 
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2), ή ζην χςνο ηνπ πάγηνπ πνζνχ ηειψλ θπθινθνξίαο. 
2. Γηα ηα ινηπά νρήκαηα (θνξηεγά θαη ιεσθνξεία ηδησηηθήο θαη δεκφζηαο ρξήζεο, 
επηβαηηθά δεκφζηαο ρξήζεο θ.ι.π.) ην πξφζηηκν πεξηνξίδεηαη ζην ήκηζπ ησλ θαηά 
πεξίπησζε νθεηινκέλσλ ηειψλ θπθινθνξίαο (πεξ. 1 ππνπαξ. Δ7 αξ. πξψηνπ λ 
4093/2012) 
 
10) Πνηεο απαιιαγέο παξέρνληαη από ηελ θαηαβνιή ησλ ηειώλ θπθινθνξίαο; 
Απαιιαγέο ηειώλ θπθινθνξίαο ιόγσ αλαπεξίαο 
 
1. Ορήκαηα κε θπιηλδξηζκό θηλεηήξα κέρξη 1650θ.εθ., πνπ αλήθνπλ: 
α)ζηνπο αλάπεξνπο πνιέκνπ αμησκαηηθνχο θαη νπιίηεο, 

β) ζηνπο αλάπεξνπο αμησκαηηθνχο θαη νπιίηεο ησλ ηξηψλ θιάδσλ ησλ Δλφπισλ 

δπλάκεσλ, ζηνπο αμησκαηηθνχο θαη άλδξεο ησλ σκάησλ αζθαιείαο, ζηνπο αμησκαηηθνχο 

θαη άλδξεο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ θαη Ληκεληθνχ ζψκαηνο, ζηνπο άλδξεο ηεο Αγξνθπιαθήο 

θαζψο θαη ζηνπο ππαιιήινπο ηεο Σεισλεηαθήο Τπεξεζίαο ηνπο εληεηαικέλνπο ζηε δίσμε 

ηνπ ιαζξεκπνξίνπ. 

γ) ζηνπο πνιίηεο πνπ θαηέζηεζαλ αλάπεξνη θαηά ην απφ 21/4/67 έσο 23/7/74 ρξνληθφ 

δηάζηεκα, ζπλεπεία ηεο δξάζεψο ηνπο θαηά ηνπ δηθηαηνξηθνχ θαζεζηψηνο. 

εκείσζε 
Καη΄εμαίξεζε, ηα επηβαηηθά απηνθίλεηα γηα ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο  παξαπιεγηθψλ 
αλαπήξσλ θαη ησλ αλαπήξσλ κε αλαπεξία 100%, δχλαληαη λα έρνπλ θπιηλδξηζκφ 
θηλεηήξα αλψηεξν ησλ 1650 θ.εθ. 
δ)ζηνπο αλάπεξνπο αγσληζηέο ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο. 
ε)ζηνπο αλάπεξνπο αγσληζηέο ηνπ Γεκνθξαηηθνχ ηξαηνχ.  
 
2. ηνπο αλάπεξνπο έιιελεο πνιίηεο θαη πνιίηεο άιισλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο κε θαηνηθία ζηελ Διιάδα, νη νπνίνη: 
α) έρνπλ πιήξε παξάιπζε ησλ θάησ ή άλσ άθξσλ ή ακθνηεξφπιεπξν αθξσηεξηαζκφ 
απηψλ ή  
β) εκθαλίδνπλ ζνβαξή θηλεηηθή αλαπεξία: 
βα) ηνπ ελφο ή θαη ησλ δχν θάησ άθξσλ κε πνζνζηφ αλαπεξίαο ζπλνιηθά φρη κηθξφηεξν 
ηνπ 67%. 
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ββ) ηνπ ελφο ή θαη ησλ δχν θάησ άθξσλ κε ζπκκεηνρή θηλεηηθήο αλαπεξίαο ηνπ ελφο ή θαη 
ησλ δχν άλσ άθξσλ κε πνζνζηφ αλαπεξίαο ζπλνιηθά φρη κηθξφηεξν ηνπ 67%, απφ ην 
νπνίν ην 40% ηνπιάρηζηνλ απφ ην έλα θάησ άθξν. 
 γ) έρνπλ νιηθή θαη απφ ηνπο δχν νθζαικνχο ηχθισζε κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 100% 
δ) είλαη λνεηηθά θαζπζηεξεκέλνη κε δείθηε λνεκνζχλεο θάησ ηνπ 40% ή  
ε) πάζρνπλ απφ απηηζκφ, εθφζνλ απηφο ζπλνδεχεηαη απφ επηιεπηηθέο θξίζεηο ή 
πλεπκαηηθή θαζπζηέξεζε ή νξγαληθφ ςπρνζχλδξνκν, νη νπνίνη εμαηηίαο ησλ παζήζεσλ 
απηψλ έρνπλ θαηαζηεί αλάπεξνη κε ζπλνιηθφ πνζνζηφ αλαπεξίαο απφ 67% θαη άλσ, είλαη 
αλίθαλνη γηα εξγαζία θαη έρνπλ αλάγθε βνήζεηαο ή  
ζη) πάζρνπλ απφ κεζνγεηαθή αλαηκία, δξεπαλνθπηηαξηθή ή κηθξνδξεπαλνθπηηαξηθή 
αλαηκία ή  

δ) πάζρνπλ απφ λεθξηθή αλεπάξθεηα ηειηθνχ ζηαδίνπ ή έρνπλ ππνβιεζεί ζε   

κεηακφζρεπζε λεθξνχ  

ε) πάζρνπλ απφ ζπγγεληθή αηκνξξαγηθή δηάζεζε (αηκνξξνθηιία). 
 
3.Ορήκαηα κε θπιηλδξηζκό θηλεηήξα κέρξη θαη 2650 θ.εθ. θαη 3650 θ.εθ. πνπ 
αλήθνπλ: 
ε αλάπεξνπο πνιίηεο, νη νπνίνη έρνπλ πιήξε παξάιπζε ησλ θάησ άθξσλ ή 
ακθνηεξφπιεπξν αθξσηεξηαζκφ απηψλ, κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 80% θαη άλσ 
θαη’εμαίξεζε απαιιάζζνληαη ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο γηα απηνθίλεην κέρξη 2650 θ.εθ. θαη 
γηα πνζνζηφ αλαπεξίαο 100% κέρξη 3650 θ.εθ.  
εκεηώζεηο: 
Οη σο άλσ απαιιαγέο ησλ αλαπήξσλ  ρνξεγνχληαη εθφζνλ : 

 H θπξηφηεηα ηνπ νρήκαηνο αλήθεη 100% ζηνλ αλάπεξν, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ 
ηελ άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο. 

 Ζ πάζεζε απφ ηελ νπνία πάζρεη ν αλάπεξνο εκπίπηεη ζηηο πξναλαθεξφκελεο 
δηαηάμεηο  

 Ο αλάπεξνο δελ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ άιιν φρεκα ζην νπνίν λα έρεη ρνξεγεζεί 
απαιιαγή απφ ηέιε θπθινθνξίαο (φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ζρεηηθή ππεχζπλε  δήισζε). 
Ζ απαιιαγή ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο  ρνξεγείηαη κφλν κε ηελ έθδνζε  ζρεηηθήο απφθαζεο 
ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. θαη αθνξά ζηα επφκελα έηε απφ ηελ έθδνζή ηεο, 
κε εμαίξεζε ηα λέα νρήκαηα ηα νπνία ζα ιακβάλνπλ απαιιαγή θαη γηα ην πξψην έηνο 
ηαμηλφκεζεο.  

 Γηα απηνθίλεην πνπ αλήθε ζε ζαλφληα αλάπεξν, ζηνλ νπνίν είρε ρνξεγεζεί 
απαιιαγή απφ ηα ηέιε θπθινθνξίαο ιφγσ ηεο αλαπεξίαο ηνπ, νη θιεξνλφκνη, ζηνπο 
νπνίνπο πεξηέξρεηαη απηφ νθείινπλ ηέιε θπθινθνξίαο απφ ην επφκελν ηνπ ζαλάηνπ ηνπ 
θιεξνλνκνχκελνπ εκεξνινγηαθφ έηνο.      
 
11. ε πνηνπο θνξείο γίλεηαη ε πιεξσκή ησλ ηειώλ θπθινθνξίαο; 
Γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο νρεκάησλ: 
-ηηο Σξάπεδεο, ηα ΔΛΣΑ θαη ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ 
-ηηο Γ.Ο.Τ. θαη ηα θιηκάθηα ησλ Γ.Ο.Τ.,  : 

 φηαλ ε θαηαβνιή γίλεηαη πξν ρνξήγεζεο λέαο άδεηαο θπθινθνξίαο απηνθηλήηνπ 
νρήκαηνο, ε θαηαβνιή κπνξεί λα γίλεη ζηα Κιηκάθηα ησλ Γ.Ο.Τ. ζηε Αηηηθή ή ζηηο θαηά 
πεξίπησζε αξκφδηεο Γ.Ο.Τ. ηεο Πεξηθέξεηαο, 

 φηαλ απαηηείηαη δηφξζσζε ζηνηρείσλ αξρείνπ νρεκάησλ ηεο Γ.Γ.Π.., ε θαηαβνιή κπνξεί 
λα γίλεη θαη ζηελ Γ.Ο.Τ. ζηελ νπνία ζα γίλεη ε δηφξζσζε 

 φηαλ απνδεδεηγκέλα δελ παξέρεηαη απφ ην ζχζηεκα Κσδηθφο Πιεξσκήο, ε θαηαβνιή 
κπνξεί λα γίλεη ζε νπνηαδήπνηε Γ.Ο.Τ.  
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 φηαλ έρνπλ αθαηξεζεί ηα ζηνηρεία θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο, κε πξάμε Αζηπλνκηθήο 
Αξρήο, ιφγσ νθεηιήο ηειψλ θπθινθνξίαο, ε θαηαβνιή κπνξεί λα γίλεη ζε νπνηαδήπνηε 
Γ.Ο.Τ.  

 φηαλ πξφθεηηαη γηα άξζε αθηλεζίαο, εθνχζηαο ή αλαγθαζηηθήο, ε θαηαβνιή κπνξεί λα γίλεη 
κφλν ζηηο αξκφδηεο. γηα ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ νρήκαηνο Γ.Ο.Τ. 
 
12. Πώο ρνξεγείηαη ε πξνζσξηλή άδεηα θπθινθνξίαο; 
Αξκφδηα ππεξεζία γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο πξνζσξηλήο άδεηαο θαη ηελ έθδνζε πηλαθίδαο 
«Μ» είλαη ε Γ.Ο.Τ. (απφ 1-3-2004, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 
1109354/1188/Σα&ΔΦ/ΠΟΛ1132/3-12-2003). 
Ζ πξνζσξηλή άδεηα ρνξεγείηαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, πνπ αλαθέξνληαη θαησηέξσ 
θαη κφλν, κε ηελ θαηαβνιή 10 επξώ ηελ εκέξα γηα ηα απηνθίλεηα θαη 3 επξώ ηελ εκέξα γηα 
ηηο κνηνζπθιέηεο: 
 
-Γηα ηα ελάξηζκα απηνθίλεηα πνπ βξίζθνληαη ζε αθηλεζία, κέρξη δπν θνξέο εηεζίσο 
δηάξθεηαο κέρξη ηξηψλ (3)  εκεξψλ θαη’εηνο,  κφλν γηα επηζθεπή ή έιεγρν απφ ΚΣΔΟ ή 
παξάδνζε ηνπ νρήκαηνο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ζπιινγήο νρεκάησλ Σέινπο Κχθινπ Εσήο 
θαη εθφζνλ αζθαιηζηνχλ. 
-Γηα ηα αλάξηζκα αζθαιηζκέλα απηνθίλεηα  ή κνηνζπθιέηεο ρνξεγείηαη άπαμ εηεζίσο θαη 
κέρξη ηξείο (3) εκέξεο κφλν γηα ηε κεηαθνξά ηνπο απφ ηνλ ηφπν αγνξάο ή ηεισληζκνχ 
ζηνλ ηφπν ηαμηλφκεζεο, ή γηα έιεγρν απφ ην ΚΣΔΟ ή γηα επηζθεπή ηνπο. 
 
13. Πνηα δηθαηνινγεηηθά απαηηνύληαη γηα ηε ζέζε ζε αθηλεζία ησλ απηνθηλήησλ 
νρεκάησλ; 
α) Δθνύζηα αθηλεζία: 
Γηα ηα επηβαηηθά ηδησηηθήο ρξήζεο απηνθίλεηα θαη κνηνζηθιέηεο, θαηαηίζεληαη ζηελ αξκφδηα 
Γ.Ο.Τ. θνξνινγίαο: 
-Γήισζε αθηλεζίαο 
-Σα ζηνηρεία θπθινθνξίαο (άδεηα θαη πηλαθίδεο θπθινθνξίαο)  
-Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 φηη ε αθηλεηνπνίεζε ηνπ νρήκαηνο γίλεηαη ζε θιεηζηφ ηδησηηθφ 
ρψξν θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ηδηνθηήηε απηνχ. 
Γηα ηα Δπαγγεικαηηθά απηνθίλεηα ΗΥ (ΦΗΥ) νη αθηλεζίεο απηψλ γίλνληαη ζηηο αξκφδηεο 
Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. ε 
πεξίπησζε πνπ ηα ζηνηρεία θπθινθνξίαο ππνβιεζνχλ ζηε Γ.Ο.Τ. ζα πξέπεη λα 
δηαβηβαζζνχλ ζηηο αλσηέξσ Τπεξεζίεο.  
β)Αλαγθαζηηθή αθηλεζία: 
η) αλσηέξα βία (θαηαζηξνθή , ππξθαγηά θιπ): Βεβαίσζε νινζρεξνχο θαηαζηξνθήο απφ 
Γεκφζηα αξρή 
ηη) θινπή: Βεβαίσζε Αζηπλνκίαο φηη έρεη θαηαγγειζεί ε θινπή θαη φηη ζρεκαηίζζεθε 
δηθνγξαθία θαη απνζηάιζεθε ζηνλ Δηζαγγειέα. 
ηηη) ππεμαίξεζε, θαηάζρεζε θιπ: Καηαδηθαζηηθή απφθαζε δηθαζηεξίνπ θαη έθζεζε 
θαηαζρέζεσο, αληίζηνηρα, 
ηλ) θπθινθνξία ζην εμσηεξηθό: Βεβαίσζε ησλ αξρψλ ηνπ θξάηνπο θπθινθνξίαο ηνπ 
απηνθηλήηνπ, ζε επίζεκε κεηάθξαζε απφ ηηο Διιεληθέο Πξνμεληθέο Αξρέο. 
ΠΡΟΟΥΖ: ηελ πεξίπησζε ηεο αλαγθαζηηθήο αθηλεζίαο, φπνπ ηα ζηνηρεία 
θπθινθνξίαο δελ είλαη θαηαηεζεηκέλα ζηε Γ.Ο.Τ., θαη ηεο θπθινθνξίαο ζην εμσηεξηθό, νη 
θάηνρνη ησλ νρεκάησλ ππνρξενχληαη λα πιεξψζνπλ ηα ηέιε θπθινθνξίαο ρσξίο 
πξόζηηκν, εληόο 10 εκεξώλ απφ ην γεγνλφο πνπ αίξεη ηελ αθηλεζία πρ α) πξνθεηκέλνπ 
πεξί θινπήο, απφ ηελ απφδνζε ηνπ νρήκαηνο ζηνλ θάηνρν, β) εμφδνπ ζην εμσηεξηθφ, απφ 
ηελ είζνδφ ηνπ ζηε ρψξα θιπ. 
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14. Πνηεο ελέξγεηεο απαηηνύληαη γηα ηελ άξζε ηεο αθηλεζίαο επηβαηηθώλ ηδησηηθήο 
ρξήζεο  απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηώλ;  
- Ο θάηνρνο ηνπ νρήκαηνο ππνβάιιεη αίηεζε ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ.  
-  Καηαβάιιεη ηα ηέιε θπθινθνξίαο, θαζφζνλ δελ αίξεηαη ε αθηλεζία εάλ ν θάηνρνο 
ηνπ νρήκαηνο δελ πιεξψζεη πξνεγνπκέλσο ηα ηέιε θπθινθνξίαο ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν 
γίλεηαη ε άξζε. 
        ηελ πεξίπησζε πνπ ε αθηλεζία έρεη ιάβεη ρψξα πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ έηνπο, 
θαηά ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε άξζε, θαη ην φρεκα παξέκεηλε ζε αθηλεζία γηα φιν ην 
έηνο, ηα ηέιε θπθινθνξίαο πιεξψλνληαη ρσξίο πξφζηηκν.  
 
15. Πσο πξαγκαηνπνηείηαη ε νξηζηηθή δηαγξαθή ησλ νρεκάησλ; 
 
Ζ  νξηζηηθή δηαγξαθή ησλ  νρεκάησλ, ζηηο πεξηνρέο ηεο ρψξαο φπνπ έρεη αξρίζεη ε 
εθαξκνγή ηνπ Π.Γ.116/2004, γίλεηαη κε ηελ παξάδνζε απηψλ ζηηο αδεηνδνηεκέλεο απφ ηελ 
Δ.Γ.Ο.Δ.(ΣΖΛ 2106899039 ή www.edoe.gr) εγθαηαζηάζεηο αλαθχθισζεο νρεκάησλ, 
πξνθεηκέλνπ λα εθδνζνχλ ηα πηζηνπνηεηηθά θαηαζηξνθήο θαη λα νινθιεξσζεί ε δηαγξαθή 
ηνπο. 
ηηο ινηπέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, αξκφδηεο γηα ηελ νξηζηηθή δηαγξαθή ησλ νρεκάησλ είλαη 
νη Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. 
 

 

Β. ΣΔΛΟ ΑΓΔΗΑ ΚΑΗ ΣΔΛΟ ΜΔΣΑΒΗΒΑΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ 
 

        1. Έθδνζε άδεηαο θπθινθνξίαο (άξζξν 26 λ. 2873/2000, Τπ. Οηθ. 
1113309/1303/Σ.&Δ.Φ./ΠΟΛ. 1300/13-12-2000). 
        - Γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο απηνθηλήηνπ νρήκαηνο θαη κνηνζηθιέηαο, 
επηβάιιεηαη ηέινο άδεηαο νρήκαηνο, σο εμήο: 
 
Α. Ηδησηηθήο ρξήζεο. 
α) Μνηνζηθιέηεο               9     ΔΤΡΩ 
β) Λνηπά νρήκαηα           75        » 
 
  Β. Γεκόζηαο ρξήζεο. 
  α) Μνηνζηθιέηεο              30    ΔΤΡΩ  
  β) Λνηπά νρήκαηα         100       » 
 
  Δπίζεο ην αλσηέξσ ηέινο επηβάιιεηαη θαη γηα ηελ πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ή 
αλαλέσζεο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο νρήκαηνο.   
 
 
 
        2. Μεηαβίβαζε απηνθηλήησλ, κνηνζηθιεηώλ θαη κνηνπνδειάησλ (άξζξν 27 λ. 
2873/2000, Τπ. Οηθ. 1113309/1303/Σ.&Δ.Φ./ΠΟΛ.1300/13-12-2000 θαη άξζξν 57 (παξ. 
2) λ. 3283/2004). 
              
        2.1.Από επαρζή αηηία. 
  
            Γηα κεηαβίβαζε απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηψλ απφ επαρζή αηηία (πώιεζε) 
επηβάιιεηαη ηέινο κεηαβίβαζεο νρήκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο πην θάησ δηαθξίζεηο: 
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            α) Δπηβαηηθά Η.Υ. απηνθίλεηα θαη κνηνζηθιέηεο: 
  
            Καηεγνξία          Κηλεηήξαο ζε θπβ. εθαη.         Σέινο κεηαβίβαζεο 
 
               Α                           έσο  -    400                                   30  ΔΤΡΩ 
               Β                           401  -    800                                   45     » 
               Γ                           801  -  1300                                    60    »     
               Γ                         1301  -  1600                                   90     »  
               Δ                         1601  -  1900                                 120     » 
               Σ                       1901  -  2500                                 145     » 
               Ε                         2501 θαη άλσ                                 205     » 
      
 
 
          β) Φνξηεγά Η.Υ. απηνθίλεηα: 
 
           Καηεγνξία     Μηθηό βάξνο ζε ρηιηόγξακκα      Σέινο κεηαβίβαζεο 
 
     Α                            έσο      3.500                                30 ΔΤΡΩ       
     Β                         3.501 -  10.000                                45    » 
     Γ                       10.001 -  20.000                                75    » 
     Γ                       20.001 -  30.000                              120    » 
     Δ                       30.001 -  40.000                              145    » 
     Σ                     40.001 θαη άλσ                                175    »  
                
γ) Λεσθνξεία Η.Υ. απηνθίλεηα: 
 
Καηεγνξία             Θέζεηο θαζήκελσλ                Σέινο κεηαβίβαζεο 
 
     Α                              έσο   33                                      75 ΔΤΡΩ 
     Β                              34  - 50                                     105     » 
     Γ                              51 θαη άλσ                                135     »              
δ) Δπηβαηηθά Γ.Υ. απηνθίλεηα (κε ή ρσξίο κεηξεηή) καδί κε ηελ άδεηα θπθινθνξίαο 190 
ΔΤΡΩ. 
 
ε) Φνξηεγά Γ.Υ. απηνθίλεηα καδί κε ηελ άδεηα θπθινθνξίαο: 
 
Καηεγνξία       Μηθηό βάξνο ζε ρηιηόγξακκα     Σέινο κεηαβίβαζεο                         
     Α                         κέρξη      3.500                                  75  ΔΤΡΩ 
     Β                        3.501 -  10.000                                 160     »       
      Γ                       10.001 -  20.000                                235     »   
     Γ                       20.001 -  30.000                                350    » 
     Δ                       30.001 -  40.000                                455    »  
     Σ                     40.001 θαη άλσ                                  560    »    
 
 
ζη) Λεσθνξεία Γ.Υ. απηνθίλεηα καδί κε ηελ άδεηα θπθινθνξίαο: 
 
Καηεγνξία      Θέζεηο θαζήκελσλ θαη νξζίσλ     Σέινο κεηαβίβαζεο  
 
     Α                           έσο   50                                       350  ΔΤΡΩ     
     Β                           51 θαη άλσ                                   530     » 
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      - Σν πην πάλσ ηέινο δελ πξνζαπμάλεηαη κε εηζθνξά ΟΓΑ, γηαηί δελ είλαη ηέινο 
ραξηνζήκνπ. 
 
      -  Όηαλ κεηαβηβάδεηαη πνζνζηφ απηνθηλήηνπ ην ηέινο επηκεξίδεηαη αλαιόγσο. 
 
      - ην αλσηέξσ ηέινο δελ ππόθεηληαη νη κεηαβηβάζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζην θαζεζηψο 
ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο. ηηο κεηαβηβάζεηο απηέο δελ επηβάιιεηαη νχηε ν πφξνο 
ππέξ ηνπ Σακείνπ Ννκηθψλ. 
 
      -  Σν ηέινο απηό θαηαβάιιεηαη πξηλ ηε κεηαβίβαζε. 
 
δ) Γηα ηε κεηαβίβαζε απφ επαρζή αηηία κνηνπνδειάηνπ κε θπιηλδξηζκφ θηλεηήξα κέρξη 50 
θ.ε. επηβάιιεηαη ηέινο 15 ΔΤΡΩ, ρσξίο πξνζαχμεζε κε εηζθνξά ΟΓΑ, αλεμάξηεηα απφ ηελ 
αμία ηνπ κνηνπνδειάηνπ. Δπίζεο δελ επηβάιιεηαη ηέινο ραξηνζήκνπ. 
 
      -  ην πην πάλσ ηέινο δελ ππόθεηληαη νη κεηαβηβάζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζην θαζεζηψο 
ηνπ Φ.Π.Α. 
  
      - Σν πην πάλσ ηέινο επηκεξίδεηαη αλαιόγσο φηαλ κεηαβηβάδεηαη πνζνζηφ. 
    
 
-  Σν ηέινο θαηαβάιιεηαη πξηλ ηε κεηαβίβαζε.   
 
       2.2. Από ραξηζηηθή αηηία. 
 
Γηα ηε κεηαβίβαζε απφ ραξηζηηθή αηηία (δσξεά - γνληθή παξνρή) δεκφζηαο ρξήζεο 
απηνθηλήηνπ επηβάιιεηαη εηζθνξά ππέξ ΣΑ 3% ζηε ζπλνιηθή αμία.  
Ζ εηζθνξά απηή δελ επηβάιιεηαη ζηε κεηαβίβαζε από ραξηζηηθή αηηία άιισλ απηνθηλήησλ 
νρεκάησλ, κνηνζηθιεηψλ ή κνηνπνδειάησλ. 
 
 
2.3. Αξκόδηα Τπεξεζία γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηαβίβαζεο. 
 
Απφ 1.4.2004, ην ηέινο αδείαο νρήκαηνο θαη ην ηέινο κεηαβίβαζεο απηνθηλήηνπ νρήκαηνο 
εηζπξάηηνληαη ππέξ ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο (λπλ Πεξηθεξεηψλ αξζ. 283 παξ. 2 λ. 
3852/2010), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27  Ν. 3220/2004. Ζ είζπξαμε ησλ 
ρξεκάησλ γίλεηαη ζε ινγαξηαζκνχο ηξαπεδψλ, νη νπνίνη έρνπλ ζπζηαζεί γηα ην ζθνπφ 
απηφ. Ζκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ άξζξνπ απηνχ νξίζηεθε ε 1ε Απξηιίνπ 2004 (αξ. 
απνθ. 1012568/120Β/Σ&ΔΦ (365 Β΄/10.2.2004). 
 
Γ. ΘΔΜΑΣΑ ΣΔΛΧΝ ΥΑΡΣΟΖΜΟΤ 
 
      1. Βεβαηώζεηο, πηζηνπνηεηηθά, αληίγξαθα θ.η.ι. 
      Οη βεβαηψζεηο, ηα πηζηνπνηεηηθά θαζψο θαη ηα αληίγξαθα θαη απνζπάζκαηα εγγξάθσλ, 
ηφζν απηά πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ ππεξεζία φζν θαη απηά πνπ πξνζθνκίδνληαη ζ’ απηή 
δελ ππφθεηληαη ζε ηέινο ραξηνζήκνπ. Δπίζεο δελ ππφθεηηαη ζε ηέινο ραξηνζήκνπ ε 
θχξσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 
       
      2. Μηζζώκαηα αθηλήησλ. 
      Σα κηζζψκαηα ησλ αθηλήησλ ππφθεηληαη ζε ηέινο ραξηνζήκνπ, πνπ καδί κε ηελ 
εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 3,6%. Σν ηέινο απηφ νθείιεηαη ζε θάζε 
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πεξίπησζε αθφκα θη αλ ν ηδηνθηήηεο είλαη θάηνηθνο εμσηεξηθνχ. Σν ζέκα ηνπ βάξνπο ηνπ 
αλσηέξνπ ηέινπο θαζνξίδεηαη βάζεη ζπκθσλίαο ησλ ζπκβαιινκέλσλ (ηδηνθηήηε θαη 
ελνηθηαζηή). Δάλ δελ ππάξρεη ζπκθσλία ην ηέινο βαξχλεη ηνλ ηδηνθηήηε θαη ελνηθηαζηή εμ 
εκηζείαο. Όηαλ ν έλαο απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε ραξηνζήκνπ, απηά βαξχλνπλ εμ 
νινθιήξνπ ηνλ αληηζπκβαιιφκελν. 
 
      Σα ηέιε ραξηνζήκνπ ζπκβεβαηψλνληαη θαη ζπλεηζπξάηηνληαη κε ην θφξν εηζνδήκαηνο, 
πνπ αλαινγεί ζην εηζφδεκα απφ νηθνδνκέο, ζχκθσλα κε ηελ αθνινπζνχκελε γηα ην θφξν 
απηφ δηαδηθαζία. 
 
Δμαηξεηηθά, απφ 1-1-2007 έσο 31-12-2007, ζηα κηζζψκαηα ησλ θαηνηθηψλ γεληθά θαη 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.3522/2006 ην ηέινο ραξηνζήκνπ 
απφ 3,6% (κε ηελ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ ) κεηψλεηαη ζην 1,8% (κε ηελ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ ) 
θαη απφ 1/1/2008 απηφ θαηαξγείηαη. ηα κηζζψκαηα ησλ επαγγεικαηηθψλ ρψξσλ, 
γξαθείσλ, γεπέδσλ, απνζεθψλ θ.ι.π. ην ηέινο ραξηνζήκνπ δελ αιιάδεη, παξακέλεη δει 
ζην 3,6% ( κε ηελ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ). 
         
      3. Δξγνιαβηθέο ζπκβάζεηο.  
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.3427/2005 πνπ ηζρχεη απφ 1/1/2006 (ΦΔΚ Α 312/27-
12-2005), ηα εξγνιαβηθά πξνζχκθσλα αλέγεξζεο νηθνδνκήο κε ην ζχζηεκα ηεο 
αληηπαξνρήο πνζνζηψλ νηθνπέδνπ πνπ ε άδεηα νηθνδνκήο εθδίδεηαη κεηά ηελ 1/1/2006, 
αλήθνπλ ζην πεδίν ηνπ Φ.Π.Α. 
         Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.3522/2006(ΦΔΚ Α276/22-12-2006) 
δηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηα παξαπάλσ εξγνιαβηθά, φηαλ απηά θαηαξηίδνληαη κεηά ηελ 1/1/2006 
αιιά ε άδεηα νηθνδνκήο έρεη εθδνζεί  πξηλ ηελ εκεξνκελία απηή, δειαδή κέρξη 31-12-2005, 
εμαθνινπζνχλ λα ππάγνληαη ζηα ηέιε ραξηνζήκνπ .                
 
      4. Καηάξγεζε ηειώλ ραξηνζήκνπ.  
      Α. Καηαξγήζεθαλ απφ 1-1-2002 ηα ηέιε ραξηνζήκνπ πνπ επηβάιινληαλ ζηηο θαησηέξσ 
πεξηπηψζεηο: 
      α) ζηηο εμνθιήζεηο θάζε είδνπο απνδνρψλ απφ κίζζσζε εξγαζίαο γηα  απαζρφιεζε κε 
νπνηαδήπνηε κνξθή θαη νπσζδήπνηε ακεηβφκελε, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθηφο 
έδξαο απνδεκηψζεσλ ή εμφδσλ θίλεζεο, 
      β) ζηηο εμνθιήζεηο θάζε είδνπο ακνηβψλ γηα απαζρφιεζε κε νπνηαδήπνηε λνκηθή 
ζρέζε πνπ δεκηνπξγεί δεζκνχο εμάξηεζεο σο πξνο ηνπο φξνπο απαζρφιεζεο ή ηελ 
ακνηβή θαη ζπλεπάγεηαη ηελ επζχλε ηνπ εξγνδφηε, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθηφο έδξαο 
απνδεκηψζεσλ ή εμφδσλ θίλεζεο,  
      γ) ζηηο εμνθιήζεηο θάζε είδνπο ζπληάμεσλ θαη αζθαιηζηηθψλ παξνρψλ ή βνεζεκάησλ 
πνπ θαηαβάιινληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο απφ ηνλ νηθείν θνξέα ή αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ, 
      δ) ζηηο εμνθιήζεηο απνδεκηψζεσλ απφ εξγαηηθφ αηχρεκα ή ιφγσ ιχζεο ηεο ζρέζεο 
εξγαζίαο,  
      ε) ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο θαη ζηα γξακκάηηα ζε δηαηαγή θαη ζηνπο ηφθνπο πνπ 
απνξξένπλ απφ απηέο, 
      ζη) ζηηο βεβαηψζεηο πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηηο Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο 
(Γ.Ο.Τ.) γηα ηελ ππνβνιή δήισζεο έλαξμεο εξγαζηψλ ή κεηαβνιήο εξγαζηψλ.  
      Β. Καηαξγήζεθε ε αμία ηεο ππεχζπλεο δήισζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο 
ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (ΦΔΚ 75 Α΄).  Ζ δήισζε απηή 
ζπληάζζεηαη πιένλ ζε απιφ ραξηί ζην νπνίν αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη 
απφ ηελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο 
ΓΗΑΓΠ/Α1/18368/25-9-2002 (ΦΔΚ 1276Β/1-10-2002). Σα έληππα ηεο ππεχζπλεο δήισζεο 
θαη ηεο αίηεζεο - ππεχζπλεο δήισζεο δηαηίζεληαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο απφ ηηο 
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δεκφζηεο αξρέο, γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηνπο (παξ. 1 θαη 2). Δπίζεο ηα αλσηέξσ έληππα 
κπνξεί λα δηαηίζεληαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαη κέζσ δηαδηθηχνπ (παξ. 9).  
       
 5. Καηάξγεζε ηέινπο ραξηνζήκνπ αζθαιηζηηθώλ πξάμεσλ. 
 - Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 3091/2002 (ΦΔΚ 330 Α΄) θαηαξγήζεθε απφ 1-1-
2003 ην ηέινο ραξηνζήκνπ πνπ επηβαιιφηαλ ζηηο απνδείμεηο πιεξσκήο απνδεκηψζεσλ 
πνπ θαηαβάιινληαη απφ αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο γηα αζθαιίζεηο θάζε θχζεο, θαζψο θαη 
ζηνπο ζπκβηβαζκνχο πνπ αθνξνχλ ζηηο απνδεκηψζεηο απηέο.    
-  Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ λ. 3746/2009 (ΦΔΚ 27 Α΄), θαηαξγήζεθε 
απφ 1-1-2009, ην ηέινο ραξηνζήκνπ πνπ επηβαιιφηαλ ζηηο απνδείμεηο πιεξσκήο 
αζθαιίζηξσλ γηα θιάδνπο αζθαιίζεσλ δσήο θαη θαηά δεκηψλ, ζηηο απνδείμεηο πιεξσκήο 
εμαγνξψλ αζθαιηζηεξίσλ δσήο θαη ζηνπο ηπρφλ απνξξένληεο απφ αζθαιηζηηθέο 
απνδεκηψζεηο ηφθνπο. 
 
 6. Καηάξγεζε ηέινπο ραξηνζήκνπ επί νξηζκέλσλ ζπκβάζεσλ δαλείνπ.  
         α) Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3227/2004 (ΦΔΚ Α 31/9-2-
2004) θαηαξγήζεθε απφ 6 Φεβξνπαξίνπ 2004 ην ηέινο ραξηνζήκνπ πνπ επηβαιιφηαλ γηα 
ηηο ζπκβάζεηο δαλείσλ πνπ ρνξεγεί ν Ο.Δ.Κ. ζηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ θαη ζηνπο ηφθνπο πνπ 
απνξξένπλ απφ απηά.  
β) Mε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ1 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.3470/2006(ΦΔΚ Α132/28-6-2006) 
θαηαξγείηαη ην ηέινο ραξηνζήκνπ ζηα δάλεηα πνπ ρνξεγνχληαη απφ ην Σακείν 
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ζηνπο ηφθνπο θαη ζηα παξεπφκελα ζχκθσλα απηψλ. Ζ 
θαηάξγεζε ηζρχεη απφ 28-6-2006 , εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λφκνπ θαη ζηε ζπλέρεηα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 3867/2010 (Α 128/2010) επεθηείλεηαη ε 
εθαξκνγή ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 3470/2006 απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ 
απηνχ θαη ζηα δάλεηα πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί απφ ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ 
κέρξη 27-6-2006. 
 
 7. Καηάξγεζε ηέινπο ραξηνζήκνπ επί ησλ θαζαξώλ θεξδώλ ησλ Ο.Δ., Δ.Δ. θαη 
Δ.Π.Δ.      
          Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3296/2004 (ΦΔΚ Α253/14-12-2004) 
θαηαξγείηαη απφ 1/1/2005 ην ηέινο ραξηνζήκνπ 1% πνπ επηβαιιφηαλ ζηα θαζαξά θέξδε 
ησλ νκφξξπζκσλ, εηεξφξξπζκσλ θαη πεξηνξηζκέλεο επζχλεο εηαηξεηψλ, ησλ 
θεξδνζθνπηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, ησλ θνηλνπξαμηψλ, ησλ αζηηθψλ εηαηξηψλ θαη θνηλσληψλ 
αζηηθνχ δηθαίνπ πνπ αζθνχλ επηρείξεζε θαη αθνξνχλ δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν πνπ αξρίδεη 
απφ 1-1-2005 θαη κεηά.  
   
Γ.ΘΔΜΑΣΑ ΦΟΡΟΤ ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 
  
Καηάξγεζε ηνπ Φόξνπ πγθέληξσζεο Κεθαιαίσλ θαηά ηελ ζύζηαζε ησλ εηαηξεηώλ. 
 
  Με ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ Σ.22 ηεο παξ. Σ. ηνπ Άξζξνπ πξψηνπ ηνπ 

Κεθαιαίνπ Α΄ ηνπ λφκνπ 4254/2014(ΦΔΚ 85 Α΄/7-4-2014),δελ επηβάιιεηαη θφξνο 
ζπγθέληξσζεο θεθαιαίσλ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 17-31 ηνπ λ.1676/1986 (ΦΔΚ 204 
Α΄)θαηά ηελ ζχζηαζε ησλ ππνθείκελσλ πξνζψπσλ ζην θφξν απηφ.  

 
 
 

Τελευταία ενημζρωςη:26/6/2014 

Τηλ. επικοινωνίασ για παροχή διευκρινίςεων ςε θζματα Τελών και Ειδικών Φορολογιών: 210-3642922, 

3644781 
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 ΘΔΜΑΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ (αξκνδηόηεηα ηεο Γ/λζεο Διέγρσλ) 

 
1. Πνηα είλαη ε αξκόδηα Γ.Ο.Τ. γηα ηελ ππνβνιή δηθαηνινγεηηθώλ ειεθηξνδόηεζεο από 

ηνλ ηδηνθηήηε; 

Ζ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ηνπ ππφρξενπ ηδηνθηήηε. 
 
2. Πνηα είλαη ε δηαδηθαζία έγθξηζεο ειεθηξνδόηεζεο νηθνδνκώλ από ηηο Γ.Ο.Τ.; Δίλαη 

λόκηκε ε δηαδηθαζία θαηαινγηζκνύ ΦΠΑ ζε ηδηώηε πνπ θηίδεη νηθνδνκή θαη δελ θαιύπηεηαη 

ην θόζηνο νηθνδνκήο κε παξαζηαηηθά; 

Οη θνξνινγηθέο δηαηάμεηο πεξί ειεθηξνδφηεζεο ζεζπίζηεθαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 
θνξνδηαθπγήο ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα. 
 
α) Γηα νηθνδνκέο γηα ηηο νπνίεο νη νηθείεο άδεηεο πνιενδνκίαο εθδφζεθαλ κέρξη 31/12/94, θαζψο θαη 
γηα νηθνδνκέο γηα ηηο νπνίεο δελ έρνπλ εθδνζεί γηα νπνηνδήπνηε ιφγν άδεηεο πνιενδνκίαο, 
αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν αλέγεξζήο ηνπο, πξέπεη λα απνδνζεί απφ ηνλ ππφρξεν κε έθηαθηε 
δήισζε ε ηπρφλ δηαθνξά Φ.Π.Α. ιφγσ κε θάιπςεο αλέγεξζεο κε αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά 
δαπαλψλ, εληφο δχν κελψλ απφ ηελ έγθξηζε ηεο ειεθηξνδφηεζεο. Τπνρξέσζε θάιπςεο κε 
αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά ππάξρεη γηα νηθνδνκηθέο εξγαζίεο πνπ έγηλαλ απφ 23/3/90 θαη κεηά. 
ε πεξίπησζε πνπ απφ ηνλ έιεγρν δηαπηζησζεί φηη ην θφζηνο αλέγεξζεο ηεο νηθνδνκήο δελ 
θαιχπηεηαη κε αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά θαη εθφζνλ γηα ηελ αθάιππηε δηαθνξά δελ έρεη απνδνζεί 
ην πνζφ Φ.Π.Α. πνπ αλαινγεί ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ηφηε ην πνζφ απηφ θαηαινγίδεηαη κε 
ζρεηηθή πξάμε ζε βάξνο ηνπ ππφρξενπ θαη επηβάιινληαη νη λφκηκεο πξνζαπμήζεηο (νη νπνίεο 
ππνινγίδνληαη απφ ηε ιήμε ησλ δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο ειεθηξνδφηεζεο), 
θαζψο θαη νη ινηπέο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 
Ο ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο αλέγεξζεο ηεο νηθνδνκήο πνπ πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ 
αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά δαπαλψλ, θαζψο θαη φιεο νη ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο πξνβιέπνληαη απφ 
ηηο νηθείεο δηαηάμεηο (άξζξν 8 παξ. 2 λ.1882/90 θαη 53  λ.2065/92) θαη ηηο ζρεηηθέο εγθπθιίνπο. 
Γηα ηηο εξγαζίεο πνπ απνδεδεηγκέλα έγηλαλ πξηλ απφ 23/3/90 δελ αλαδεηνχληαη δηθαηνινγεηηθά 
δαπαλψλ.    
β) Γηα νηθνδνκέο γηα ηηο νπνίεο νη άδεηεο πνιενδνκίαο εθδφζεθαλ απφ 1/1/95 θαη κέρξη ηηο 

31/12/2013 είραλ εθαξκνγή ηα νξηδφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 35 θαη 36 ηνπ λ.2238/1994 

θαζψο θαη ηελ θνηλή απφθαζε Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. 1137140/2439/Α0012 

ΠΟΛ.1277/05-12-1994.  

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4223/2013 (ΦΔΚ Α’ 287) απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο 
ηνπ λ. 4172/2013, παχνπλ λα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ λ.2238/1994 (Α’ 151), 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη φισλ ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ θαη εγθπθιίσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη’ 
εμνπζηνδφηεζε απηνχ ηνπ λφκνπ. Με ηελ θαηάξγεζε ησλ ελ ιφγσ δηαηάμεσλ θαηαξγείηαη απφ 
1/1/2014 ε δηαδηθαζία πξνζθφκηζεο ζηηο Γ.Ο.Τ. δηθαηνινγεηηθψλ θαη ζηε ζπλέρεηα ε ρνξήγεζε ησλ 
ζρεηηθψλ βεβαηψζεσλ ειεθηξνδφηεζεο (ζρεηηθή ε αξηζκ. Γ12Α 1015993 ΔΞ 2014 εγθχθιηνο 
δηαηαγή ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ) ελψ ρνξεγνχληαη βεβαηψζεηο ειεθηξνδφηεζεο 
αθηλήησλ ζε νηθνδνκέο / θαηαζθεπέο γηα ηηο νπνίεο πξνζθνκίζηεθαλ ζηε Γ.Ο.Τ. νη ηειηθνί πίλαθεο 
νηθνδνκήο κέρξη 31/12/2013 δεδνκέλνπ φηη είραλ εθαξκνγή κέρξη ηφηε νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 35 
θαη 36 ηνπ λ.2238/1994.  
 
γ) ηηο πεξηπηψζεηο ξχζκηζεο απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ ή ρψξσλ απζαίξεηεο αιιαγήο ρξήζεο πνπ 
ξπζκίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4014/2011, θαζψο θαη ξχζκηζεο ρψξσλ πνπ 
ξπζκίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3843/2010, δελ έρνπλ εθαξκνγή νχηε νη δηαηάμεηο ηεο 
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1882/1990 νχηε νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 35 θαη 36 ηνπ Κ.Φ.Δ., φπσο 
ηζρχνπλ. 
 

Σειεπηαία ελεκέξσζε Γ/λζεο Διέγρσλ:19/6/2014  
Σει. Δπηθνηλσλίαο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζέκαηα Γ/λζεο Διέγρσλ: 210-3375188  
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 ΘΔΜΑΣΑ ΜΖΣΡΧΟΤ (αξκνδηόηεηα ηεο Γ/λζεο Δπηρεηξεζηαθνύ 

ρεδηαζκνύ) 

1. Πνηα δηθαηνινγεηηθά απαηηνύληαη γηα ηε ρνξήγεζε ΑΦΜ ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο 

επαγγεικάησλ;    

  -Aπαηηνχκελν δηθαηνινγεηηθφ γηα ηε ρνξήγεζε ΑΦΜ ζηα θπζηθά πξφζσπα απνηειεί ην ζηνηρείν 

ηαπηφηεηαο, πξσηφηππν ηνπ νπνίνπ επηδεηθλχεηαη ζηνλ αξκφδην ππάιιειν ηεο Γ.Ο.Τ. θαη 

θαηαηίζεηαη θσηναληίγξαθν απηνχ.    

  -Ζ ρνξήγεζε ΑΦΜ ζηα λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο δηελεξγείηαη κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

έλαξμεο εξγαζηψλ. Σα απαηηνχκελα, θαηά πεξίπησζε, δηθαηνινγεηηθά νξίδνληαη ζηελ ΠΟΛ 

1006/31-12-2013 (ΦΔΚ 19Β/2014) απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ. 

 

   2.   Πνηα δηθαηνινγεηηθά απαηηνύληαη γηα ηε ρνξήγεζε ΑΦΜ ζε αιινδαπνύο; 

 -Σν δηαβαηήξηφ ηνπο ζε ηζρχ. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα ζηνηρεία ηνπο δελ αλαγξάθνληαη ζε απηφ κε 

ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο, θαηαηίζεηαη επθξηλέο θσηναληίγξαθν δηαβαηεξίνπ, κεηαθξαζκέλν απφ 

ππεξεζίεο θαη θνξείο πνπ έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα πξνο ηνχην.  

-Δθφζνλ νη αιινδαπνί, ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ, είλαη θάηνηθνη Διιάδαο πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ θαη 

ε άδεηα δηακνλήο ηνπο ζε ηζρχ. ηελ πεξίπησζε πνπ αζθνχλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη δελ 

δηαζέηνπλ ΑΦΜ, εθηφο ησλ αλσηέξσ, απαηηείηαη θαη ζρεηηθή άδεηα δηακνλήο γηα εξγαζία, ζχκθσλα 

κε ηελ ηζρχνπζα θάζε θνξά λνκνζεζία.                                                                            

 

   3. Πνηα δηθαηνινγεηηθά απαηηνύληαη γηα ηε ιήςε ΑΦΜ από θπζηθά πξόζσπα κε 

επηηεδεπκαηίεο; 

  Γηα ηνπο Έιιελεο ην δειηίν ηαπηφηεηάο ηνπο θαη γηα ηνπο αιινδαπνχο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ ην 

δηαβαηήξηφ ηνπο ζε ηζρχ θαη ε άδεηα δηακνλήο ζε ηζρχ. Αλ ε δήισζε γηα ηελ απφδνζε ΑΦΜ 

θαηαηίζεηαη απφ ηξίην πξφζσπν, πξνζθνκίδεηαη εμνπζηνδφηεζε, κε βεβαησκέλν ην γλήζην ηεο 

ππνγξαθήο ηνπ δεινχληνο απφ νπνηαδήπνηε δηνηθεηηθή αξρή ή Κ.Δ.Π. θαη θαηαηίζεηαη θαη επθξηλέο 

θσηναληίγξαθν ηνπ απνδεηθηηθνχ κέζνπ ηαπηφηεηαο ηνπ ππφρξενπ. 

 

  4.  Δάλ όινη πξέπεη λα έρνπλ ΑΦΜ; 

  Κάζε πξφζσπν, θπζηθφ ή λνκηθφ ή λνκηθή νληφηεηα, φπσο απηφ νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηνπ Κψδηθα 

Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (Κ.Φ.Γ.) λ.4174/2013 (ΦΔΚ 170Α), εκεδαπφ ή αιινδαπφ, πνπ πξφθεηηαη 

λα θαηαζηεί ππφρξεν ζε θαηαβνιή ή παξαθξάηεζε θφξνπ ζχκθσλα κε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία ή 

ζε ππνβνιή νπνηαζδήπνηε δήισζεο πνπ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Κψδηθα απηνχ, 

ππνρξενχηαη ζηελ απφδνζε απφ ηε θνξνινγηθή δηνίθεζε ελφο εληαίνπ θαη κνλαδηθνχ Αξηζκνχ 

Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ), αλεμάξηεηα ηνπ αξηζκνχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ (ππνθαηαζηεκάησλ, 

γξαθείσλ, απνζεθψλ) πνπ δηαζέηεη εληφο θαη εθηφο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα 

εγγξαθεί ζην θνξνινγηθφ Μεηξψν.  

 

  5.  Πνηεο νη ζπλέπεηεο ηεο ύπαξμεο δηπινύ ΑΦΜ; 

  Όπνηνο θαηέρεη θαη ρξεζηκνπνηεί πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ΑΦΜ ππφθεηηαη ζε πξφζηηκν πνπ 

νξίδεηαη ζε δχν ρηιηάδεο πεληαθφζηα (2500) επξψ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ 

λ.4174/13, φπσο ηζρχεη. 

 

   6.  Δάλ ν ΑΦΜ  κεηά ηε δηαθνπή εξγαζηώλ κηαο επηρείξεζεο ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ή όρη; 

   Μεηά ηε δηαθνπή εξγαζηψλ αηνκηθήο επηρείξεζεο, ην θπζηθφ πξφζσπν εμαθνινπζεί λα 

ρξεζηκνπνηεί ηνλ ΑΦΜ ηνπ, γηα ηηο πξνζσπηθέο ηνπ ζπλαιιαγέο. 

   ηελ πεξίπησζε δηαθνπήο εξγαζηψλ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή λνκηθήο νληφηεηαο ν ΑΦΜ 

απελεξγνπνηείηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη κφλν, γηα ηελ ππνβνιή ησλ δειψζεσλ πνπ αθνξνχλ ζε 

ρξήζε πξηλ ηε δηαθνπή. 
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   7.  Πνηα δηθαηνινγεηηθά απαηηνύληαη γηα έλαξμε επαγγέικαηνο; 

   Α) Αηνκηθή Δπηρείξεζε 

   - Φσηναληίγξαθν Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο. 

   - Σίηινο θπξηφηεηαο ή κηζζσηήξην ζπκβφιαην ή ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 πεξί δσξεάλ 

παξαρψξεζεο ρψξνπ γηα θάζε επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε. 

   - Βεβαίσζε εγγξαθήο ή απαιιαγήο απφ αξκφδην Αζθαιηζηηθφ Φνξέα. 

   - Βεβαίσζε ειέγρνπ ηεο επσλπκίαο θαη ηνπ δηαθξηηηθνχ ηίηινπ ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ απφ ην 

νηθείν Δπηκειεηήξην, φπνπ απαηηείηαη απφ ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

   - Πξνέγθξηζε ίδξπζεο γηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο απφ Γήκνπο θαη Κνηλφηεηεο 

φπνπ απαηηείηαη (άξζξα 80, 81 λ.3463/2006). 

Σα αιινδαπά θπζηθά πξφζσπα, ππήθννη ρσξψλ εθηφο Δ.Δ., εθηφο ησλ παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθψλ, ππνβάιινπλ ζηε Γ.Ο.Τ. θαη άδεηα δηακνλήο γηα εξγαζία ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα θάζε θνξά λνκνζεζία. 

   Β) Πξνζσπηθέο Δηαηξείεο (Ο.Δ.- Δ.Δ.) –Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο (Δ.Π.Δ.) –

Αλώλπκε Δηαηξεία (Α.Δ.) 

   Απφ ηηο 4/4/2011 ε δηαδηθαζία ζχζηαζεο θαη ε έλαξμε εξγαζηψλ ησλ ελ ιφγσ εηαηξεηψλ 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (Τ.Μ..) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λ.3853/2010 θαη ηεο Κ.Τ.Α. Κ1-802/23-3-2011, φπνπ, κεηαμχ άιισλ αλαθέξνληαη θαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ησλ ελ ιφγσ εηαηξεηψλ. 

   Ωο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (Τ.Μ..) γηα ηε ζχζηαζε ησλ εηαηξεηψλ απηψλ νξίδνληαη: 

α) γηα ηηο πξνζσπηθέο εηαηξείεο (Ο.Δ.–Δ.Δ.) ηα επηκειεηήξηα θαη ηα πηζηνπνηεκέλα Κ.Δ.Π. θαη 

β) γηα ηηο θεθαιαηνπρηθέο (Δ.Π.Δ., Α.Δ.) θαη ηηο πξνζσπηθέο εηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη κε 

ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν, νη ζπκβνιαηνγξάθνη. 

 

   8.  Πόηε είλαη εθπξόζεζκε ε έλαξμε ή ε δηαθνπή δξαζηεξηόηεηαο θαη πνηεο νη ζπλέπεηεο; 

   Κάζε θπζηθφ πξφζσπν, πνπ πξφθεηηαη λα αζθήζεη επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ππνρξενχηαη, 

λα ππνβάιιεη δήισζε έλαξμεο εξγαζηψλ, ζηνλ αξκφδην ππάιιειν ηεο Γ.Ο.Τ., πξηλ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε ζπλαιιαγήο, ζηα πιαίζηα άζθεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηαο. 

   Σα λνκηθά πξφζσπα θαη νη λνκηθέο νληφηεηεο ππνβάιινπλ ηε δήισζε έλαξμεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ θαηαρψξεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπο ζην 

Γ.Δ.ΜΖ. ή ζην νηθείν Μεηξψν ή Βηβιίν πνπ πξνβιέπεηαη θαηά πεξίπησζε ή απφ ην έγγξαθν 

ζχζηαζήο ηνπο ζε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε. 

    Ζ δήισζε δηαθνπήο εξγαζηψλ ππνβάιιεηαη γηα κελ ηα θπζηθά πξφζσπα εληφο δέθα (10) 

εκεξψλ απφ ηελ νξηζηηθή παχζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο, γηα δε ηα λνκηθά πξφζσπα θαη ηηο λνκηθέο 

νληφηεηεο εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ησλ εξγαζηψλ ηεο εθθαζάξηζεο ή απφ ηελ 

αλαθνίλσζε δηαγξαθήο ηνπο απφ ην Γ.Δ.ΜΖ., φπνπ απαηηείηαη. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα ελ ιφγσ 

πξφζσπα, δελ ηίζεληαη ζε εθθαζάξηζε, ππνβάιινπλ ηε δήισζε δηαθνπήο, εληφο δέθα (10) εκεξψλ 

απφ ηε ιχζε ηνπο ή ηελ παχζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο, θαηά πεξίπησζε. 

    Ζ ππνβνιή δήισζεο έλαξμεο ή δηαθνπήο εξγαζηψλ, πέξαλ ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ, 

ζεσξείηαη εθπξφζεζκε θαη επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Κ.Φ.Γ. (λ.4174/2013) θαηά 

πεξίπησζε. 

    Γηα ηελ ππνβνιή, κεηά ηελ 1/1/2014, εθπξφζεζκσλ δειψζεσλ πιεξνθνξηαθνχ ραξαθηήξα πνπ 

αθνξνχλ πεξηφδνπο έσο ηελ 31/12/2013, επηβάιινληαη ηα πξφζηηκα ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.2523/1997 

κε ηνλ πεξηνξηζκφ ην θαηαβιεηέν ζε θαζεκία πεξίπησζε πνζφ, λα κελ μεπεξλά, ην πξνβιεπφκελν 

ζην άξζξν 54 παξ.2 πεξίπησζε α΄ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (δειαδή 100 επξψ). 
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   9.  Πνηα δηθαηνινγεηηθά απαηηνύληαη γηα ηε δηαθνπή εξγαζηώλ ιόγσ ζαλάηνπ θπζηθνύ 

πξνζώπνπ; 

   - Λεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ. 

   - Πηζηνπνηεηηθφ εγγπηέξσλ ζπγγελψλ. 

   - Βεβαίσζε πεξί κε δεκνζίεπζεο δηαζήθεο ή απνδεηθηηθφ δεκνζίεπζεο εθφζνλ ππάξρεη δηαζήθε 

θαη αληίγξαθν απηήο. 

  

   10.  Πόηε απνθηά λνκηθή πξνζσπηθόηεηα ε Δ.Π.Δ.; 

    Με ηελ θαηαρψξεζή ηεο ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν (Γ.Δ.ΜΖ.). 

 
                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σειεπηαία ελεκέξσζε:16/6/2014 

Σει. Δπηθνηλσλίαο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζέκαηα Μεηξψνπ: 210-3375885 
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 ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ 

Α. Δλδηθνθαλήο πξνζθπγή ελώπηνλ ηεο Γηεύζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξώλ (ππώην 

Υπηπεζίαρ Εζωηεπικήρ Επανεξέηαζηρ) ζην πιαίζην ηεο εηδηθήο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο 

 

1. Πόηε θαη γηαηί ππνβάιινληαη νη ελδηθνθαλείο πξνζθπγέο;   

Οη ελδηθνθαλείο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηελ επαλεμέηαζε ησλ πξάμεσλ ηεο θνξνινγηθήο 

δηνίθεζεο ζην πιαίζην ηεο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο. 

ηφρνο είλαη ε επίιπζε ησλ θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ ζε ζχληνκεο πξνζεζκίεο, ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη ε ζπληνκφηεξε είζπξαμε δεκνζίσλ εζφδσλ θαη ε απνζπκθφξεζε ησλ δηνηθεηηθψλ 

δηθαζηεξίσλ απφ ππνζέζεηο πνπ κπνξνχλ λα επηιπζνχλ ζε επίπεδν θνξνινγηθήο δηνίθεζεο. 

2. Πνηα ππεξεζία είλαη αξκόδηα γηα ηελ εμέηαζε ησλ ελδηθνθαλώλ πξνζθπγώλ;  

Ζ ελδηθνθαλήο πξνζθπγή αζθείηαη ελψπηνλ  ηεο Γηεχζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 

 Σεκεηώλεηαη όηη κε ηελ αξηζ. Γ6Α 1198069 ΔΞ 2013/30-12-2013 (Φ.Δ.Κ. 3367 

Β΄/31-12-2013) Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ ε Υπεξεζία 

Δζσηεξηθήο Δπαλεμέηαζεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζόδσλ ηνπ 

Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ (εηδηθή απνθεληξσκέλε ππεξεζία, επηπέδνπ 

Γηεύζπλζεο, ππαγόκελε απεπζείαο ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ) 

κεηνλνκάζηεθε ζε Γηεύζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξώλ.  

 

Ζ Γηεχζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ αζθεί, κεηαμχ άιισλ πνπ ηεο αλαηέζεθαλ κεηαβαηηθψο θαη 

πεξηζηαζηαθά, θαη εθηφο ηεο θχξηαο αξκνδηφηεηάο ηεο, πνπ είλαη ε  επαλεμέηαζε ησλ πξάμεσλ ηεο 

θνξνινγηθήο δηνίθεζεο ζην πιαίζην ηεο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο, θαηφπηλ ππνβνιήο ελδηθνθαλνχο 

πξνζθπγήο, ππνρξεσηηθά πξν ηεο άζθεζεο δηθαζηηθήο πξνζθπγήο, ηηο θαησηέξσ αξκνδηφηεηεο: 

α) Σελ εμέηαζε αηηεκάησλ αλαζηνιήο ηεο θαηαβνιήο ηνπ 50% ηνπ ακθηζβεηνχκελνπ πνζνχ 

ηεο πξνζβαιιφκελεο κε ηελ ελδηθνθαλή πξνζθπγή πξάμεο. 

β) Σελ επαλεμέηαζε, ζην πιαίζην ηεο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο θαηφπηλ ππνβνιήο 

ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο, ησλ απνθάζεσλ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.2523/1997, γηα ηε 

κεξηθή άξζε ησλ κέηξσλ δηαζθάιηζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γεκνζίνπ, ζπλεπεία ησλ νπνίσλ 

αλαβηψλεη ε επηβνιή απηψλ ζε ρξφλν κεηαγελέζηεξν ηεο έλαξμεο ηζρχνο ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο 

Γηαδηθαζίαο, εθφζνλ δελ έρεη αζθεζεί πξνζθπγή ελψπηνλ ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ θαηά 

απηψλ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην αίηεκα επαλεμέηαζεο ππνβάιιεηαη εληφο αλαηξεπηηθήο 

πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ αλαβίσζε ησλ κέηξσλ. 

γ)Σελ επαλεμέηαζε ππνζέζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηεο παξ. 10 ηνπ 

άξζξνπ 66 ηνπ Κ.Φ.Γ., πνπ αλαπέκπνληαη ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε κε απφθαζε δηνηθεηηθνχ 

δηθαζηεξίνπ γηα λα ηεξεζεί ε δηαδηθαζία δηνηθεηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο. Δηδηθφηεξα, ζε 

πεξίπησζε έθδνζεο απφθαζεο δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ κε ηελ νπνία θεξχζζεηαη απαξάδεθηε ε 

ζπδήηεζε ελδίθνπ βνεζήκαηνο ή κέζνπ θαη αλαπέκπεηαη ε ππφζεζε ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε γηα 
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λα ηεξεζεί ε δηαδηθαζία δηνηθεηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο (θαη επεηδή ε δηαδηθαζία απηή 

θαηαξγήζεθε γηα πξάμεηο πνπ εθδίδνληαη απφ 1.8.2013 θαη εθεμήο), ε ππφζεζε εμεηάδεηαη απφ ηε 

Γηεχζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Κ.Φ.Γ., εθηφο εάλ ν 

θνξνινγνχκελνο απνδερζεί ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο πέληε 

εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο ή ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ηεο 

Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο νη ππνζέζεηο δηαβηβάδνληαη νίθνζελ απφ ηε 

θνξνινγηθή αξρή ζηε Γηεχζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ, ρσξίο ηελ ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ 

νξίδεηαη ζηηο ΠΟΛ 1002/31.12.2013 θαη 1069/4.3.2014 (δειαδή ρσξίο λα αζθεζεί ελδηθνθαλήο 

πξνζθπγή απφ ηνλ θνξνινγνχκελν) θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη 

ζηελ πεξ. 95 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ππ’ αξηζ. Γ6Α 1036682 ΔΞ 2014/25.2.2014 Απφθαζεο ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΦΔΚ 478Β΄/26-2-2014) «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ θαη 

εμνπζηνδόηεζε ππνγξαθήο “Με Δληνιή Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ” ζε όξγαλα ηεο 

Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. Γ6Α 1054391 ΔΞ 2014/1.4.2014 

(ΦΔΚ 796 Β΄/01-04-2014) φκνηα Απφθαζε. 

3. Πνηεο είλαη νη δηαηάμεηο πνπ ηζρύνπλ γηα ηελ εμέηαζε ησλ ελδηθνθαλώλ πξνζθπγώλ; 

Γηα πξάμεηο πνπ εθδίδνληαη απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 εθαξκφδεηαη ην άξζξν 63 ηνπ Κ.Φ.Γ., φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λ. 4223/2013 θαη ηεο ππνπαξ. Γ.2 

πεξ.14 άξζξνπ πξψηνπ λ. 4254/2014, θαζψο θαη νη ΠΟΛ: 1002/31.12.2013 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ θαη 1069/4.3.2014 Δγθχθιηνο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ 

Δζφδσλ. 

 Σεκεηώλεηαη όηη ελδηθνθαλείο πξνζθπγέο πνπ αζθνύληαη γηα πξάμεηο πνπ εθδόζεθαλ 

κέρξη 31/12/2013, εμεηάδνληαη από ηε Γηεύζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξώλ ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 70Β΄ ηνπ λ.2238/1994 θαη ηα νξηδόκελα ζηα άξζξα 1 έσο 5 ηεο 

ΠΟΛ. 1209/6.9.2013.  

 Κπξηόηεξεο αιιαγέο ζε ζρέζε κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 70Β΄ ηνπ λ.2238/1994 είλαη:  

α) ε δπλαηόηεηα ππνβνιήο ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο θαη ζε πεξίπησζε ζησπεξήο 

άξλεζεο ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο,  

β) ε πξόβιεςε όηη κε ηελ άζθεζε ηεο ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο αλαζηέιιεηαη ε 

θαηαβνιή πνζνζηνύ πελήληα ηνηο εθαηό (50%) ηνπ ακθηζβεηνύκελνπ πνζνύ ηεο πξάμεο 

(πνπ είλαη βεβαησκέλν πιένλ ζην ζύλνιό ηνπ), ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη έρεη θαηαβιεζεί 

ην ππόινηπν πελήληα ηνηο εθαηό (50%), εθηόο αλ ππνβιεζεί γη’ απηό θαη γίλεη απνδεθηό 

αίηεκα αλαζηνιήο. (βι. ζρεηηθό Κεθάιαην Β΄ ζην παξόλ Δγρεηξίδην).  

γ) ππαγσγή ζηελ εηδηθή δηνηθεηηθή δηαδηθαζία θαη ησλ δηαζθαιηζηηθώλ κέηξσλ θαη’ 

άξζξν 46 Κ.Φ.Γ. (λ.4174/2013) όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

 Δπίζεο, ελδηθνθαλείο πξνζθπγέο πνπ αζθνύληαη θαηά ησλ πξάμεσλ ηεο θνξνινγηθήο 

δηνίθεζεο, κε ηηο νπνίεο εθαξκόδνληαη κέηξα δηαζθάιηζεο ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ 

Γεκνζίνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 46  ηνπ λ. 4174/2013, 

όπσο ηζρύνπλ, θαζώο θαη αηηήκαηα αλαζηνιήο εθηέιεζεο ησλ πξάμεσλ απηώλ, 

εμεηάδνληαη από ηελ Γ.Δ.Γ. ζύκθσλα θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ΠΟΛ 

1282/31.12.2013 (ΦΔΚ 54Β/16.1.2014) Απόθαζεο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ 

Δζόδσλ. 
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ρεηηθέο ΠΟΛ:  

 ΠΟΛ 1002/31.12.2013: «Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ. 4174/2013 (Δηδηθή 

Γηνηθεηηθή Γηαδηθαζία – Δλδηθνθαλήο πξνζθπγή), όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη από 

1/1/2014 θαη θαζνξηζκόο ιεπηνκεξεηώλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Γηεύζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξώλ 

(πξώελ Υπεξεζίαο Δζσηεξηθήο Δπαλεμέηαζεο) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζόδσλ, ηελ 

εθαξκνζηέα δηαδηθαζία θαη ηνλ ηξόπν έθδνζεο ησλ απνθάζεσλ απηήο». 

 ΠΟΛ 1069/4.3.2014: «Παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ. 

4174/2013 (ΦΔΚ Α΄ 170/26.07.2013) «Δηδηθή Γηνηθεηηθή Γηαδηθαζία – Δλδηθνθαλήο πξνζθπγή», 

όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 49 ηνπ λ. 4223/2013 (ΦΔΚ A΄ 287/31.12.2013) γηα ηελ δηαδηθαζία 

ππνβνιήο θαη εμέηαζεο ελδηθνθαλώλ πξνζθπγώλ από ηε Γηεύζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξώλ». 

 ΠΟΛ 1282/31.12.2013 «Πξνιεπηηθά ή δηαζθαιηζηηθά ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο κέηξα άκεζνπ θαη 

επείγνληνο ραξαθηήξα ζε πεξίπησζε θνξνδηαθπγήο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 5, 

6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ.4174/2013, εμεηδίθεπζε ησλ πξνζώπσλ ζε βάξνο ησλ νπνίσλ απηά 

επηβάιινληαη, θαζνξηζκόο ησλ πεξηπηώζεσλ νιηθήο ή κεξηθήο άξζεο ησλ κέηξσλ θαη κε εθαξκνγήο 

απηώλ, πξνζδηνξηζκόο ρξόλνπ δηαηήξεζήο ηνπο θαη άιισλ εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ». 

 ΠΟΛ 1066/27.2.2014: «Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ λ. 4238/2014 αλαθνξηθά κε 

ηελ εμέηαζε από ηελ Υπεξεζία Δζσηεξηθήο Δπαλεμέηαζεο (Γηεύζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξώλ) 

ππνζέζεσλ πνπ είραλ εηζαρζεί ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηνηθεηηθήο Δπίιπζεο Γηαθνξώλ (Δ.Γ.Δ.Φ.Γ.) 

ηνπ άξζξνπ 70Α ηνπ λ.2238/1994 θαη νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο». 

 ΠΟΛ 1142/15.5.2014: «Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξ. γ΄ ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ λ.4238/2014  

όπσο απηέο πξνζηέζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 184 ηνπ λ. 4261/2014 αλαθνξηθά κε 

ηελ εμέηαζε από ηελ Υπεξεζία Δζσηεξηθήο Δπαλεμέηαζεο ππνζέζεσλ πνπ είραλ εηζαρζεί ελώπηνλ 

ηεο Δπηηξνπήο Γηνηθεηηθήο Δπίιπζεο Γηαθνξώλ (Δ.Γ.Δ.Φ.Γ.) ηνπ άξζξνπ 70Α ηνπ λ.2238/1994 κε 

αίηεκα δηνηθεηηθνύ ζπκβηβαζκνύ θαη δελ εμεηάζζεθαλ». 

 ΠΟΛ 1086/26.3.2014: «Κνηλνπνίεζε ηεο κε αξηζκό 32/2014 Γλσκνδόηεζεο ηνπ Ννκηθνύ Σπκβνπιίνπ 

ηνπ Κξάηνπο αλαθνξηθά κε ηελ δπλαηόηεηα άζθεζεο ελδηθνθαλνύο ή δηθαζηηθήο πξνζθπγήο κεηά ηελ 

ππαγσγή ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 55 θαη 66 παξ.4 ηνπ Ν. 4174/2013 (ΦΔΚ 170Α /26-7-2013)». 

 

4. ε πνηεο πεξηπηώζεηο θαη πώο κπνξώ λα ππνβάισ ελδηθνθαλή πξνζθπγή ελώπηνλ ηεο 

Γηεύζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξώλ; 

Ο ππφρξενο, εθφζνλ ακθηζβεηεί πξάμεηο, ξεηέο ή ζησπεξέο, πνπ εθδίδνληαη ή ζπληεινχληαη απφ 

1/1/2014 θαη εθεμήο ζε βάξνο ηνπ απφ ηε Φνξνινγηθή Αξρή θαη εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο 

ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (άξζξν 2 ηνπ Ν. 4174/2013) νθείιεη,  πξηλ από ηελ 

πξνζθπγή ηνπ ζηε Γηνηθεηηθή Γηθαηνζύλε, λα αζθήζεη ελδηθνθαλή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ κε αίηεκα 

επαλεμέηαζεο ζην πιαίζην δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ ελδηθνθαλήο πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ζηελ 

αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή πνπ εμέδσζε ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε. 

εκεηψλεηαη φηη γηα ηελ άζθεζε ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ελψπηνλ ηεο Γηεχζπλζεο Δπίιπζεο 

Γηαθνξψλ δελ απαηηείηαη παξάβνιν. 

4.1. Μπνξώ λα ππνβάισ άιινπ είδνπο δηνηθεηηθή πξνζθπγή θαηά ησλ πξάμεσλ πνπ 

πξνζβάιινληαη κε ηελ ελδηθνθαλή πξνζθπγή; 

Όρη. Ζ άζθεζε νπνηαζδήπνηε άιιεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο θαηά ησλ ππνθεηκέλσλ ζηελ 

ελδηθνθαλή πξνζθπγή πξάμεσλ ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ είλαη απαξάδεθηε. 
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4.2. Μπνξώ λα αζθήζσ πξνζθπγή απεπζείαο ζηα ηαθηηθά δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα θαηά ησλ 

πξάμεσλ πνπ ππόθεηληαη ζε ελδηθνθαλή πξνζθπγή; 

Όρη. Ζ άζθεζε πξνζθπγήο απεπζείαο ζηα ηαθηηθά δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα θαηά ησλ ππνθεηκέλσλ 

ζηελ ελδηθνθαλή πξνζθπγή πξάμεσλ ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ είλαη απαξάδεθηε. 

4.3. Μέζα ζε πνηα πξνζεζκία κπνξώ λα αζθήζσ ελδηθνθαλή πξνζθπγή;  

Ζ ελδηθνθαλήο πξνζθπγή αζθείηαη θαηά πξάμεσλ ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ, εληφο αλαηξεπηηθήο 

πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ πνπ αξρίδεη απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξάμεσο ή ηε ζπληέιεζε 

ηεο παξάιεηςεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 5 ηνπ Κ.Φ.Γ. ή αληίζηνηρα ηνπ άξζξνπ 63 

ηνπ Κ.Γ.Γ/κηαο. 

4.4. ε πνηα ππεξεζία ζα θαηαζέζσ ηελ ελδηθνθαλή πξνζθπγή;  

Ζ ελδηθνθαλήο πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ζηελ αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή πνπ εμέδσζε ηελ 

πξνζβαιιφκελε πξάμε. 

 ε πεξηπηψζεηο θαηάξγεζεο ή αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο, θαηά πεξίπησζε, ηεο θνξνινγηθήο 

αξρήο ή ηκήκαηνο ή γξαθείνπ απηήο, πνπ εμέδσζε ηελ πξάμε, ε ελδηθνθαλήο πξνζθπγή 

ππνβάιιεηαη ζηε Γ.Ο.Τ. ππνδνρήο, ε νπνία ηελ δηαβηβάδεη ζηε Γηεχζπλζε Δπίιπζεο 

Γηαθνξψλ (δειαδή ζε πεξίπησζε θαηάξγεζεο ή αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο Σκήκαηνο Διέγρνπ 

ή Γηθαζηηθνχ, ε ελδηθνθαλήο πξνζθπγή ππνβάιιεηαη ζηε Γ.Ο.Τ. ππνδνρήο, κφλν εθφζνλ ε 

πξάμε εθδφζεθε κεηά απφ έιεγρν).  

 

4.5. Πνηνο κπνξεί λα αζθήζεη ελδηθνθαλή πξνζθπγή; 

Ζ ελδηθνθαλήο πξνζθπγή ππνβάιιεηαη απφ ηνλ ππφρξεν θαη ελ γέλεη απφ θάζε πξφζσπν ηνπ 

άξζξνπ 64 παξ. 1 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο, θαζψο θαη απφ φια ηα επζπλφκελα θπζηθά 

πξφζσπα γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ εθ κέξνπο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο λνκηθήο 

νληφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο 

Γηαδηθαζίαο (λ.4174/2013).  

Δηδηθφηεξα, ε ελδηθνθαλήο πξνζθπγή αζθείηαη:  

 γηα ζρνιάδνπζα θιεξνλνκηά απφ ηνλ θεδεκφλα,  

 γηα επηδηθία απφ ηνλ πξνζσξηλφ δηαρεηξηζηή,  

 γηα κεζεγγχεζε απφ ην κεζεγγπνχρν,  

 γηα πησρεχζαληα απφ ην ζχλδηθν,  

 γηα αλήιηθν απφ ηνλ αζθνχληα ηε γνληθή κέξηκλα ή ηνλ επίηξνπν θαη επί πιεηφλσλ απφ ηνλ 

έλαλ απφ απηνχο,  

 γηα πξφζσπν πνπ ηειεί ζε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε απφ ην δηθαζηηθφ ζπκπαξαζηάηε,  

 γηα ζαλφληα θνξνινγνχκελν απφ ηνπο θιεξνλφκνπο ηνπ,  

 νη εθθαζαξηζηέο γηα λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο ζε εθθαζάξηζε, 

 ηα πξφζσπα πνπ είλαη πξφεδξνη, δηεπζπληέο, δηαρεηξηζηέο, δηεπζχλνληεο ζχκβνπινη, 

εληεηαικέλνη ζηε δηνίθεζε θαη εθθαζαξηζηέο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ 

νληνηήησλ θαηά ην ρξφλν ηεο δηάιπζεο ή ζπγρψλεπζήο ηνπο, θαζψο θαη νη θαηά ηνλ ρξφλν 

δηάιπζεο απηψλ κέηνρνη ή εηαίξνη θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 

ηνπιάρηζηνλ δέθα ηνηο εθαηφ.  
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Γηα ηηο φιεο ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο, ππνρξεσηηθψο κε ηελ άζθεζε ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο 

ζπλππνβάιινληαη θαη ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία πξνθχπηνπλ νη παξαπάλσ 

ηδηφηεηεο. 

4.6. Πνηόο κπνξεί λα αζθήζεη ελδηθνθαλή πξνζθπγή θαηά ηεο πξάμεο δηαζθάιηζεο ησλ 

ζπκθεξόλησλ ηνπ Γεκνζίνπ; 

Ζ ελδηθνθαλήο πξνζθπγή θαηά ηεο πξάμεο δηαζθάιηζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γεκνζίνπ δχλαηαη 

λα ππνβιεζεί απφ ηνλ παξαβάηε ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ επηβάιινληαη ηα κέηξα δηαζθάιηζεο ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπ Γεκνζίνπ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ. 4174/2013, φπσο ηζρχεη, 

θαζψο θαη απφ ηα πξφζσπα ζε βάξνο ησλ νπνίσλ επηβιήζεθαλ ζσξεπηηθά ηα αλσηέξσ κέηξα 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ.4174/2013, φπσο ηζρχεη, θαζψο θαη ηνπ 

άξζξνπ 2 ηεο ΠΟΛ.1282/31.12.2013. 

 

Β. Αίηεκα αλαζηνιήο ηνπ θαηαβιεηένπ πνζνζηνύ πελήληα ηνηο εθαηό (50%) ηνπ 

ακθηζβεηνύκελνπ  πνζνύ ηεο πξάμεο 

1. Με ηελ άζθεζε ηεο ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο αλαζηέιιεηαη ε θαηαβνιή ηνπ 

ακθηζβεηνύκελνπ πνζνύ ηεο πξάμεο; 

Με ηελ άζθεζε ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο αλαζηέιιεηαη ε θαηαβνιή πνζνζηνχ πελήληα ηνηο 

εθαηφ (50%) ηνπ ακθηζβεηνχκελνπ πνζνχ ηεο πξάμεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη ήδε 

θαηαβιεζεί ην ππφινηπν πνζνζηφ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%), εθηφο αλ ππνβιεζεί γη’ απηφ θαη γίλεη 

απνδεθηφ αίηεκα αλαζηνιήο. 

Ζ αλαζηνιή δελ ηζρύεη επί ηνπ άκεζνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ, θαζψο θαη επί πξάμεο 

δηνηθεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ, πνπ εθδίδεηαη κε βάζε ζηνηρεία πνπ έρνπλ παξαζρεζεί απφ 

ηνλ θνξνινγνχκελν ζε θνξνινγηθή ηνπ δήισζε.  

2. Με πνην ηξόπν κπνξώ λα ππνβάισ αίηεκα αλαζηνιήο ηνπ θαηαβιεηένπ πνζνζηνύ 

πελήληα ηνηο εθαηό (50%) ηνπ ακθηζβεηνύκελνπ πνζνύ ηεο πξάμεο;  

Ο ππφρξενο έρεη δηθαίσκα λα ππνβάιεη, ηαπηφρξνλα κε ηελ ελδηθνθαλή πξνζθπγή θαη αίηεκα 

αλαζηνιήο ηνπ θαηαβιεηένπ πνζνζηνχ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ ακθηζβεηνχκελνπ πνζνχ ηεο 

πξάμεο.  

Σν αίηεκα αλαζηνιήο είηε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην έγγξαθν ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο είηε 

ππνβάιιεηαη απηνηειψο κε ηδηαίηεξν έγγξαθν πνπ θαηαηίζεηαη ηελ ίδηα εκέξα κε ηελ άζθεζε 

ηεο ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο. 

Βι. Υπόδεηγκα Αίηεζεο Αλαζηνιήο 

3. Πνηα ζηνηρεία πξέπεη λα ζπλππνβάισ κε ηελ αίηεζε αλαζηνιήο;  

Με ηελ αίηεζε αλαζηνιήο ππνβάιινληαη ζηε Γηεχζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ θαη ηα απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία κε ηα νπνία ηεθκεξηψλνληαη νη ηζρπξηζκνί ηνπ αηηνχληνο θαη απαξαηηήησο ππεύζπλε 

δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 λ. 1599/1986 ζηελ νπνία ν αηηψλ δειψλεη: α) ηα παγθφζκηα έζνδα ή 

εηζνδήκαηά ηνπ απφ θάζε πεγή θαηά ην πξνεγνχκελν θαη θαηά ην ηξέρνλ έηνο θαη β) ηελ 

πεξηνπζηαθή ηνπ θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα θαη νπνπδήπνηε ζηελ αιινδαπή θαηά ην ρξφλν 

θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο. 
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Αλ ν αηηψλ είλαη θπζηθφ πξφζσπν, δειψλνληαη επηπιένλ θαη ηα παγθφζκηα έζνδα ή εηζνδήκαηα 

απφ θάζε πεγή θαηά ην πξνεγνχκελν θαη θαηά ην ηξέρνλ έηνο, θαζψο θαη ε πεξηνπζηαθή 

θαηάζηαζε νπνπδήπνηε ζηελ Διιάδα θαη ζηελ αιινδαπή ηνπ ή ηεο ζπδχγνπ θαη ησλ αλειίθσλ 

ηέθλσλ απηνχ θαηά ην ρξφλν θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο. 

Αλ ν αηηψλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν ή νπνηαζδήπνηε κνξθήο λνκηθή νληφηεηα, δειψλνληαη επηπιένλ 

θαη ηα παγθφζκηα έζνδα ή εηζνδήκαηα απφ θάζε πεγή θαηά ην πξνεγνχκελν θαη θαηά ην ηξέρνλ 

έηνο, θαζψο θαη ε πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε νπνπδήπνηε ζηελ Διιάδα θαη ζηελ αιινδαπή, θαηά ην 

ρξφλν θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο, ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ ζην 

θεθάιαην ησλ νπνίσλ ζπκκεηέρεη ν αηηψλ, θαζψο θαη ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ ζχκθσλα κε 

ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο επζχλνληαη αηνκηθά γηα ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ 

αηηνχληνο.  

Ζ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε πεξηιακβάλεη ηδίσο ηα εκπξάγκαηα θαη ελνρηθά δηθαηψκαηα ζε αθίλεηα, 

ηηο θαηαζέζεηο νπνηνπδήπνηε είδνπο θαη ηα ζπλαθή ηξαπεδηθά πξντφληα, ηηο επελδχζεηο ζε θηλεηέο 

αμίεο, ηα κεραλνθίλεηα ηδησηηθά κέζα κεηαθνξάο, ηα δάλεηα θαη ηηο δσξεέο, ηηο κεηνρέο, ηα κεξίδηα, 

ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ή ζπκκεηνρήο ζε θεθάιαην ζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο λνκηθή νληφηεηα, φπσο 

νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ Κ.Φ.Γ. (Ν. 4174/2013) θαη ηα εκπξάγκαηα θαη ελνρηθά δηθαηψκαηα 

ζε θηλεηά αμίαο άλσ ησλ δέθα ρηιηάδσλ (10.000) επξψ. (Τα ανωηέπω ππέπει να δηλώνονηαι 

έζηω και απνηηικά, δηλαδή όηι δεν ςπάπσοςν). 

Μαδί κε ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε δειώλεηαη από ηνλ αηηνύληα θαη ε εθηηκώκελε αγνξαία 

αμία ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηήλ. Γηα ηα αθίλεηα 

δειώλεηαη θαη ε αληηθεηκεληθή αμία απηώλ.  

Αλ ν αηηώλ ηεξεί ινγηζηηθά βηβιία ηνπ Κ.Φ.Α.. θαηά ηε δηπινγξαθηθή κέζνδν, κε ηελ αίηεζε 

αλαζηνιήο ζπλππνβάιινληαη ν ηειεπηαίνο ηζνινγηζκόο θαη ην ηειεπηαίν αλαιπηηθό 

ηζνδύγην γεληθήο ινγηζηηθήο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 

 Αίηεζε αλαζηνιήο γηα ηελ νπνία δελ πξνζθνκίδνληαη ηα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία 

απνξξίπηεηαη. 

Γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη ν αηηψλ λα επηδεηθλχεη ηδηαίηεξε επηκέιεηα θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

λα ππνβάιεη: α) ηελ ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 λ. 1599/1986 γηα ηα εηζνδήκαηα θαη 

ηελ πεξηνπζηαθή ηνπ θαηάζηαζε κε ην πεξηερφκελν πνπ αλαθέξεηαη αλσηέξσ, β) εθφζνλ 

ηεξεί ινγηζηηθά βηβιία ηνπ Κ.Φ.Α.. θαηά ηε δηπινγξαθηθή κέζνδν, λα ππνβάιεη θαη ηνλ 

ηειεπηαίν ηζνινγηζκό θαη ην ηειεπηαίν αλαιπηηθφ ηζνδύγην γεληθήο ινγηζηηθήο ηνπ 

ηξέρνληνο έηνπο, θαζψο θαη γ) λα πξνζθνκίδεη θάζε άιιν απνδεηθηηθφ ζηνηρείν πνπ θξίλεη 

αλαγθαίν γηα ηελ απφδεημε ηεο αλεπαλφξζσηεο βιάβεο πνπ δηθαηνινγεί ηε ρνξήγεζε 

αλαζηνιήο. 

4. Με ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο αλαζηνιήο αλαζηέιιεηαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ 

ακθηζβεηνύκελνπ πνζνύ;  

Με ηελ ππνβνιή ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο θαη κέρξη ηελ έθδνζε απφθαζεο επ’ απηήο άιισο κέρξη 

ηελ άπξαθηε πάξνδν ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο γηα ηελ έθδνζή ηεο, δελ 

ιακβάλνληαη κέηξα αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο απφ ηε θνξνινγηθή αξρή.  

5. Άζθεζε ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο θαη αλαζηνιή θαηαβνιήο ηνπ ακθηζβεηνύκελνπ 

πνζνύ ηεο πξάμεο- Παξάδεηγκα:  
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5.1. Πεπίπηωζη 1 (Ενδικοθανήρ πποζθςγή σωπίρ αίηημα αναζηολήρ):  

Καηά ηεο …/…-…-2014 Απφθαζεο Δπηβνιήο Πξνζηίκνπ Κ.Β.., πνζνχ 100.000 επξψ 

ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα ελδηθνθαλήο πξνζθπγή ρσξίο αίηεκα αλαζηνιήο. ηελ πεξίπησζε 

απηή, είλαη θαηαβιεηέν άκεζα ην πνζνζηφ 50% ηνπ ακθηζβεηνχκελνπ πνζνχ, δει. 50.000 επξψ 

θαη, εθφζνλ απηφ θαηαβιεζεί, αλαζηέιιεηαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ ππνινίπνπ 50 % (αλ 

φκσο δελ γίλεη ε απαηηνχκελε θαηαβνιή, είλαη απαηηεηφ ην 100% ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο 

θαη δελ απνθιείεηαη ε ιήςε κέηξσλ αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο απφ ηε θνξνινγηθή αξρή).  

5.2. Πεπίπηωζη 2 (Ενδικοθανήρ πποζθςγή με αίηημα αναζηολήρ):  

Καηά ηεο …/…-…-2014 Απφθαζεο Δπηβνιήο Πξνζηίκνπ Κ.Β.., πνζνχ 100.000 επξψ 

ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα ελδηθνθαλήο πξνζθπγή θαη ηαπηφρξνλα ππνβάιιεηαη αίηεκα αλαζηνιήο 

ηνπ θαηαβιεηένπ πνζνζηνχ 50% ηνπ ακθηζβεηνχκελνπ πνζνχ. ηελ πεξίπησζε απηή, κε ηελ 

ππνβνιή ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο θαη κέρξη ηελ έθδνζε απφθαζεο επ’ απηήο ή ηελ άπξαθηε 

πάξνδν ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο γηα ηελ έθδνζή ηεο, δελ ιακβάλνληαη κέηξα 

αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο γηα ην ζχλνιν ηνπ ακθηζβεηνχκελνπ πνζνχ (100.000 επξψ).  

Αλ ην αίηεκα αλαζηνιήο γίλεη δεθηφ, αλαζηέιιεηαη ε θαηαβνιή ηνπ ζπλφινπ ηνπ ακθηζβεηνχκελνπ 

πνζνχ (100.000 επξψ) κέρξη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο επί ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ή ηελ 

άπξαθηε πάξνδν ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο γηα ηελ έθδνζή ηεο.  

6. ε πνηεο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα γίλεη δεθηό ην αίηεκα αλαζηνιήο;  

Ζ Γηεχζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ δχλαηαη λα αλαζηείιεη ηελ πιεξσκή ηνπ θαηαβιεηένπ πνζνζηνχ 

πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ ακθηζβεηνχκελνπ πνζνχ ηεο πξάμεο, κφλν ζηελ πεξίπησζε θαηά 

ηελ νπνία θξίλεηαη φηη απηφ ζα είρε σο ζπλέπεηα αλεπαλφξζσηε βιάβε γηα ηνλ ππφρξεν. 

7. ε πόζεο εκέξεο εθδίδεηαη απόθαζε επί ηνπ αηηήκαηνο αλαζηνιήο; 

Ζ απφθαζε επί ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο θαηαβνιήο εθδίδεηαη εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) 

εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο.  

Δάλ δελ εθδνζεί απφθαζε εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζηε θνξνινγηθή 

αξρή, ε αίηεζε αλαζηνιήο ζεσξείηαη φηη έρεη απνξξηθζεί.  

8. Μέρξη πόηε ηζρύεη ε αλαζηνιή ηεο πιεξσκήο ηνπ θαηαβιεηένπ πνζνζηνύ πελήληα ηνηο 

εθαηό (50%) ηνπ ακθηζβεηνύκελνπ πνζνύ ηεο πξάμεο πνπ ρνξεγείηαη από ηε Γηεύζπλζε 

Δπίιπζεο Γηαθνξώλ;  

Ζ αλαζηνιή ηζρχεη κέρξη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζήο επί ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο, άιισο 

κέρξη ηελ άπξαθηε πάξνδν ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο γηα ηελ έθδνζή ηεο. 

9. ε πεξίπησζε άζθεζεο δηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο απόθαζεο ηεο Γηεύζπλζεο 

Δπίιπζεο Γηαθνξώλ ή ηεο ζησπεξήο απόξξηςεο ηεο ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο 

αλαζηέιιεηαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ ακθηζβεηνύκελνπ πνζνύ;  

Γηα ηελ αλαζηνιή ιφγσ άζθεζεο πξνζθπγήο ελψπηνλ ησλ Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ ηζρχνπλ 

αλάινγα νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 63 Κ.Φ.Γ., δειαδή κε ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο 

αλαζηέιιεηαη ε θαηαβνιή πνζνζηνχ 50% ηνπ ακθηζβεηνχκελνπ πνζνχ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 

έρεη θαηαβιεζεί ην ππφινηπν 50%. 
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Ζ αλαζηνιή δελ ηζρχεη επί ηνπ άκεζνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ, θαζψο θαη επί πξάμεο 

δηνηθεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ, πνπ εθδίδεηαη κε βάζε ζηνηρεία πνπ έρνπλ παξαζρεζεί απφ 

ηνλ θνξνινγνχκελν ζε θνξνινγηθή ηνπ δήισζε.  

10. Ζ αλαζηνιή ηεο πιεξσκήο απαιιάζζεη από ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ησλ ηόθσλ 

ιόγσ εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο ηνπ θόξνπ;  

Σπρφλ αλαζηνιή ηεο πιεξσκήο δελ απαιιάζζεη ηνλ ππφρξεν απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο 

ησλ ηφθσλ ιφγσ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ. 

11. Μπνξεί λα ππνβιεζεί ελώπηνλ ηεο Γηεύζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξώλ αίηεκα αλαζηνιήο 

εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ δηαζθάιηζεο ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ Γεκνζίνπ; 

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 5 ηεο αξηζ. ΠΟΛ 1282/2013 Απφθαζεο ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ, ηαπηφρξνλα κε ηελ ελδηθνθαλή πξνζθπγή κπνξεί λα ππνβιεζεί 

θαη  αίηεκα αλαζηνιήο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ. 

Ζ Γηεχζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ δχλαηαη λα αλαζηείιεη ελ φισ ή ελ κέξεη ηελ εθαξκνγή ησλ 

κέηξσλ, κέρξη ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζήο ηεο, κφλν ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε 

εθαξκνγή ηνπο ζα είρε σο ζπλέπεηα αλεπαλφξζσηε βιάβε γηα ηνλ αηηνχληα.  

εκεηψλεηαη φηη ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο δελ 

αλαζηέιινπλ ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ. 

 

Γ. Πεξηερόκελν Δλδηθνθαλνύο Πξνζθπγήο - πλππνβαιιόκελα ζηνηρεία 

1. Πνην είλαη ην πεξηερόκελν ηεο ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο; 

Ζ ελδηθνθαλήο πξνζθπγή πξέπεη λα αλαθέξεη: 

 ηα αθξηβή ζηνηρεία ηνπ ππφρξενπ,  

 ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε,  

 ηνπο ιφγνπο, ηνπο ηζρπξηζκνχο θαη ηα έγγξαθα ζηα νπνία ν ππφρξενο βαζίδεη ην αίηεκά 

ηνπ,  

 ηε δηεχζπλζε ζηελ νπνία ζα ζπληεινχληαη νη θνηλνπνηήζεηο ησλ απνθάζεσλ, ησλ πξάμεσλ 

θαη ησλ ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο Γηεχζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ, ηελ δηεχζπλζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη ηα ελ γέλεη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ ππφρξενπ.  

ε θάζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ησλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο πνπ επήιζε κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ 

αηηήκαηνο ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο, ν ππφρξενο νθείιεη λα γλσζηνπνηεί εγγξάθσο απηά 

ζηε Γηεχζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ, δηαθνξεηηθά νη θνηλνπνηήζεηο γίλνληαη λνκίκσο βάζεη 

ησλ αξρηθά δεισζέλησλ ζηνηρείσλ. 

Τπόρξεν θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν, πνπ δελ έρεη ηελ θαηνηθία ή ηελ έδξα ηνπ ζηελ 

Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, δύλαηαη, εθόζνλ επηζπκεί, κε ην έγγξαθν ηεο ελδηθνθαλνύο 

πξνζθπγήο, λα δηνξίδεη σο αληίθιεην, πξόζσπν πνπ έρεη ηελ θαηνηθία ή ηνλ ρώξν ηεο 

εξγαζίαο ηνπ εληόο απηήο θαη λα αλαθέξεη ηα πιήξε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κε απηόλ 

(όλνκα, επώλπκν, παηξώλπκν, επάγγεικα, δηεύζπλζε επηθνηλσλίαο, ηειέθσλν, 

ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν). 
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Βι. Υπόδεηγκα Δλδηθνθαλνύο Πξνζθπγήο  

2. Πνηα ζηνηρεία πξέπεη λα ζπλππνβάισ κε ηελ ελδηθνθαλή πξνζθπγή; 

Ο ππφρξενο ηαπηφρξνλα κε ηελ ππνβνιή ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο, ζπλππνβάιιεη ζηελ 

αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή: 

α. Σα έγγξαθα ζηα νπνία βαζίδεη ην αίηεκά ηνπ.  

β. Ζιεθηξνληθφ θάθειν (ζε νπηηθφ δίζθν – CD ή USB θιπ.), ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη ζε 

καγλεηηθή κνξθή θαη ζε νπνηαδήπνηε αλαγλψζηκε κνξθή αξρείνπ:  

αα) ε ππνβιεζείζα  ελδηθνθαλήο  πξνζθπγή,  

ββ) ε αίηεζε αλαζηνιήο ζε πεξίπησζε απηνηεινχο ππνβνιήο, 

γγ) ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ επηθαιείηαη (ζε ειεθηξνληθά αξρεία).  

- Γηεπθξηλίδεηαη φηη δελ απαηηείηαη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ε έθζεζε ειέγρνπ θαη ε 

πξνζβαιιφκελε πξάμε, ηηο νπνίεο ζα απνζηείιεη ε αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή.  

γ. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 λ. 1599/1986, κε ηελ νπνία δειψλεηαη ην αθξηβέο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ. 

3. ε πνηεο πεξηπηώζεηο ζα θιεζώ λα εθθξάζσ ηηο απόςεηο κνπ εγγξάθσο ή πξνθνξηθώο 

ελώπηνλ ηεο Γηεύζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξώλ γηα ηνπο ιόγνπο πνπ πξνβάιινληαη κε ηελ 

ελδηθνθαλή πξνζθπγή;  

Ζ Γηεχζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ, εάλ ην θξίλεη απαξαίηεην, δχλαηαη εληφο ηεο νξηδφκελεο 

πξνζεζκίαο γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο επί ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο, λα θαιεί ηνλ 

ππφρξεν εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ, πξνθεηκέλνπ απηφο λα εθθξάζεη ηηο απφςεηο ηνπ 

εγγξάθσο σο πξνο ηα ζρεηηθά δεηήκαηα θαη ηνπο πξνβαιιφκελνπο κε ηελ άζθεζε ηεο 

ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ιφγνπο θαη ηζρπξηζκνχο.  

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κε ηελ άζθεζε ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο πξνζθνκηζζνχλ ζηελ 

Γηεχζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ λέα ζηνηρεία ή γίλεη επίθιεζε λέσλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ, ν 

ππφρξενο θαιείηαη ζε αθξφαζε, πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζεη εγγξάθσο ηηο απφςεηο ηνπ, 

αλαπηχζζνληαο ηνπο πξνβαιιφκελνπο κε ηελ ελδηθνθαλή πξνζθπγή ιφγνπο θαη ηα ηπρφλ 

ζπλππνβαιιφκελα ζε απηήλ λέα ζηνηρεία ή ηα επηθαινχκελα κε ην αίηεκά ηνπ λέα πξαγκαηηθά 

πεξηζηαηηθά ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα. Ωο λέα ζηνηρεία νξίδνληαη απηά ηα νπνία δελ 

είρε ζηε δηάζεζή ηεο ε θνξνινγηθή αξρή θαη δελ ήηαλ δπλαηφλ λα ηα ιάβεη ππ’ φςηλ ηεο θαηά ην 

ρξφλν έθδνζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο. Πξνθεηκέλνπ λα ηχρνπλ εθαξκνγήο ηα αλσηέξσ 

αλαθεξφκελα, ε Γηεχζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ θξίλεη εάλ πξφθεηηαη γηα λέα ζηνηρεία ή φρη ή γηα 

λέα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, ζπλεθηηκψληαο ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηεο ππφζεζεο πνπ έρεη 

δηαβηβαζζεί απφ ηελ αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή θαη θάζε άιιν πξφζθνξν ζηνηρείν. 

ε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο θαη εθφζνλ θαηά ηελ θξίζε ηεο Γηεχζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ 

ζπληξέρεη ιφγνο, ε δηελεξγνχκελε αθξφαζε δηεμάγεηαη θαη πξνθνξηθώο ζε θαζνξηζκέλε ψξα θαη 

εκεξνκελία εληφο ηεο Τπεξεζίαο, ψζηε ν ππφρξενο λα αλαπηχμεη ιεπηνκεξέζηεξα ηνπο 

δηαιακβαλφκελνπο ζην έγγξαθν ηεο αθξφαζήο ηνπ ηζρπξηζκνχο θαη ηα ηπρφλ ζπλππνβαιιφκελα κε 

ηελ ελδηθνθαλή πξνζθπγή λέα ζηνηρεία ή ηα επηθαινχκελα κε ην αίηεκά ηνπ λέα πξαγκαηηθά 

πεξηζηαηηθά. Ο ππφρξενο παξίζηαηαη απηνπξνζψπσο ή κε εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν κε 

βάζε εηδηθφ πιεξεμνχζην έγγξαθν κε ζεψξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο απφ ηελ θαηά λφκν 

αξκφδηα αξρή.  
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ε θάζε άιιε πεξίπησζε, ν αηηψλ αλακέλεη ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο επί ηεο ελδηθνθαλνχο 

πξνζθπγήο ή ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο πξνο έθδνζε ηεο απφθαζεο θαη δελ είλαη 

αλαγθαίν λα επηθνηλσλεί κε ηελ Γηεχζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ ή 

ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηελ ππφ εμέηαζε ππφζεζε. 

4. ε πνηα πξνζεζκία εθδίδεηαη απόθαζε επί ηεο ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο; 

Ζ απφθαζε επί ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο εθδίδεηαη εληφο πξνζεζκίαο εμήληα (60) εκεξψλ 

απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ζηελ αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή.   

Αλ εληφο ηεο θαηά ηα αλσηέξσ πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο, δελ εθδνζεί απφθαζε θαη δελ 

ελεκεξσζεί ζρεηηθά ν ππφρξενο ή δελ επηδνζεί ε απφθαζε, ηφηε ζεσξείηαη φηη ε ελδηθνθαλήο 

πξνζθπγή έρεη απνξξηθζεί απφ ηε Γηεχζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ θαη ν ππφρξενο έρεη ιάβεη 

γλψζε απηήο ηεο απφξξηςεο θαηά ηελ εθπλνή ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο. 

 

Γ. Άζθεζε πξνζθπγήο ελώπηνλ ησλ Γηνηθεηηθώλ Γηθαζηεξίσλ 

1. Μπνξώ λα πξνζθύγσ ζηα Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα θαηά ηεο απόθαζεο ηεο Γηεύζπλζεο 

Δπίιπζεο Γηαθνξώλ; 

Καηά ηεο απφθαζεο ηεο Γηεχζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ ή ηεο ζησπεξήο απφξξηςεο ηεο 

ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ιφγσ παξφδνπ ηεο πξνζεζκίαο πξνο έθδνζε ηεο απφθαζεο, ν 

ππφρξενο δχλαηαη λα αζθήζεη πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο.  

Πξνζθπγή ζηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα απεπζείαο θαηά νπνηαζδήπνηε πξάμεο πνπ εμέδσζε ε 

Φνξνινγηθή Γηνίθεζε είλαη απαξάδεθηε. 

2. Πνηα είλαη ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ελώπηνλ ησλ Γηνηθεηηθώλ 

Γηθαζηεξίσλ θαηά ηεο απόθαζεο ηεο Γηεύζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξώλ; Έρσ ππνρξέσζε 

λα ελεκεξώζσ ηελ Γηεύζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξώλ γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ζηα 

Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα;   

 Ζ πξνζθπγή θαηαηίζεηαη απφ ηνλ ππφρξεν ζηε γξακκαηεία ηεο έδξαο ηνπ δηθαζηεξίνπ ζην 

νπνίν απεπζχλεηαη, εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ηεο 

απφθαζεο ηεο Γηεύζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξώλ ή ηεο ζησπεξήο απφξξηςεο ηεο 

ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ιφγσ παξφδνπ ηεο πξνζεζκίαο πξνο έθδνζε ηεο απφθαζεο 

(εθφζνλ ε απφθαζε απνζηέιιεηαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζεσξείηαη φηη έρεη λνκίκσο 

θνηλνπνηεζεί κεηά ηελ παξέιεπζε δεθαπέληε εκεξψλ απφ ηελ εκέξα απνζηνιήο, ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο). 

 

 Με επηκέιεηα ηνπ ππφρξενπ θαη επί πνηλή απαξαδέθηνπ άζθεζεο ηεο πξνζθπγήο, 

απαηηείηαη ε επίδνζε επηθπξσκέλνπ αληηγξάθνπ ηνπ δηθνγξάθνπ ηεο πξνζθπγήο ζηε 

Γηεύζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξώλ, κε δηθαζηηθφ επηκειεηή φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην 

άξζξν 48 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηε ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο. 



55 
 

 

3. Έρεη ππνρξέσζε ε Γηεύζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξώλ γηα ππνινγηζκό ηνπ παξαβόινπ γηα 

ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο θαηά απόθαζήο ηεο ελώπηνλ ηνπ αξκόδηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Γηθαζηεξίνπ;  

Όρη. χκθσλα κε ηελ ΠΟΛ 1192/8-9-2011, πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζζεί θαη λα θαηαβιεζεί ην 

πξνβιεπφκελν θαηά πεξίπησζε πνζφ παξαβφινπ κε βάζε ην πνζφ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

δηαθνξάο (2% φπσο νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 277 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο) 

πνπ πξνζδηνξίζζεθε κε ηελ απφθαζε ηεο Γηεύζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξώλ, ν ππφρξενο, θαηά 

ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθπγήο, απεπζχλεηαη κε ζρεηηθή αίηεζή ηνπ, ζηε θνξνινγηθή αξρή πνπ 

εμέδσζε ηελ ακθηζβεηνχκελε πξάμε, ε νπνία ηνπ ρνξεγεί εηδηθφ ζεκείσκα. 
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