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ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ (αρµοδιότητα της ∆/νσης Φορολογίας Εισοδήµατος) 
 
Α) ΤΜΗΜΑ Α' (ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) 
 
1. Ποια είναι τα κριτήρια για την υπαγωγή στη φορολογία των φυσικών προσώπων, κατοίκων 
ηµεδαπής και αλλοδαπής, βάσει του άρθρου 2 του ΚΦΕ; 
 
Σε φόρο για το παγκόσµιο εισόδηµά του υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει την κατοικία ή 
τη συνήθη διαµονή του στην Ελλάδα. Ως συνήθης θεωρείται η διαµονή στην Ελλάδα, η οποία 
υπερβαίνει τις 183 ηµέρες συνολικά µέσα στο ίδιο έτος. Η διαµονή τεκµαίρεται ως συνήθης, εκτός εάν ο 
φορολογούµενος αποδείξει διαφορετικά. 
 
Σε φόρο για το εισόδηµα που προκύπτει στην Ελλάδα υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα 
από τον τόπο κατοικίας του ή της συνήθους διαµονής του. 
 
Εποµένως, ένας κάτοικος Ελλάδας ή συνήθως διαµένων στην Ελλάδα φορολογείται στη χώρα µας για 
το σύνολο των εισοδηµάτων που αποκτά, τόσο στην ηµεδαπή, όσο και στην αλλοδαπή, ενώ ο κάτοικος 
αλλοδαπής φορολογείται στην Ελλάδα µόνο για το εισόδηµα που αποκτά από πηγές Ελλάδας. 
 
Σηµειώνεται ότι η κατοικία κρίνεται από τις διατάξεις των άρθρων 51 έως 56 του Αστικού Κώδικα, ενώ 
κανένας δε µπορεί να έχει συγχρόνως περισσότερες από µία κατοικίες. Περαιτέρω, κάθε φυσικό 
πρόσωπο, κάτοικος Ελλάδας, που υπηρετεί στην αλλοδαπή, θεωρείται ότι συνεχίζει να έχει την κατοικία 
του στην Ελλάδα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του 
ΚΦΕ. 
 
Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, υπόκειται σε φόρο µόνο για το εισόδηµα που προκύπτει στην Ελλάδα, για 
τρία διαδοχικά έτη και για µία µόνο φορά, το φυσικό πρόσωπο που έχει τη συνήθη διαµονή του στην 
Ελλάδα και υπόκειται σε φόρο για το παγκόσµιο εισόδηµά του σε κράτος το οποίο δεν έχει συνάψει µε 
την Ελλάδα Σύµβαση για την Αποφυγή ∆ιπλής Φορολογίας, σχετικά µε τους φόρους εισοδήµατος και 
κεφαλαίου και εφόσον το κράτος αυτό δεν περιλαµβάνεται στον κατάλογο των κρατών που περιέχεται 
στην παράγραφο 4 του άρθρου 51Α. Το χρονικό διάστηµα των τριών ετών υπολογίζεται από την 
έναρξη διαµονής του φυσικού προσώπου στην Ελλάδα (ΠΟΛ.1142/31.5.2012). 
 
2. Ποια είναι τα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα τα 
οποία δηλώνουν ότι φορολογούνται µόνο για τα εισοδήµατά τους που προκύπτουν στην 
Ελλάδα και σε ποια ∆.Ο.Υ υποβάλλονται; 
 
Τα εν λόγω δικαιολογητικά καθορίζονται µε τις ΠΟΛ.1145/31.5.2012 και ΠΟΛ.1217/17.12.2012 
Αποφάσεις του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονοµικών, αντίστοιχα, και υποβάλλονται, µέσω του 
αντικλήτου του φυσικού προσώπου, στη ∆.Ο.Υ στην οποία ο υπόχρεος υποβάλλει δήλωση φορολογίας 



εισοδήµατος, ως κάτοικος αλλοδαπής. 
 
3. Ποια είναι η προθεσµία για την υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών; 
 
Ως αρχική προθεσµία υποβολής των προβλεπόµενων δικαιολογητικών, για το οικονοµικό έτος 2012 
(χρήση 2011), είχε οριστεί, µε την ΠΟΛ.1161/16.7.2012, η 31.12.2012, ενώ µε την 
ΠΟΛ.1216/17.12.2012 η εν λόγω προθεσµία παρατάθηκε έως και την 29.03.2013. 
 
4. Τι προβλέπεται για την περίπτωση όπου τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν προσκοµιστούν ή 
προσκοµιστούν εκπρόθεσµα; 
 
Η µη υποβολή ή η εκπρόθεσµη υποβολή των προβλεπόµενων δικαιολογητικών, για την απόδειξη της 
φορολογικής κατοικίας των φυσικών προσώπων, συνεπάγεται ότι θα θεωρούνται κάτοικοι Ελλάδας και 
θα φορολογούνται στην Ελλάδα για το παγκόσµιο εισόδηµά τους. 
 
5. Ποια είναι τα κριτήρια που θα πρέπει να εξετάζονται από την ελληνική φορολογική αρχή, 
όταν ένα φυσικό πρόσωπο προτίθεται να µεταφέρει την κατοικία του ή τη συνήθη διαµονή του 
σε άλλο κράτος; 
 
Εάν ο υπόχρεος σε δήλωση µεταφέρει την κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του σε κράτος που εµπίπτει 
στον κατάλογο των κρατών που περιέχεται στην παρ. 4 του άρθρου 51Α (µη συνεργάσιµα κράτη στον 
φορολογικό τοµέα) θεωρείται ότι έχει την κατοικία του στην Ελλάδα και υπόκειται σε φόρο για το 
παγκόσµιο εισόδηµά του. 
 
Περαιτέρω, εάν ο υπόχρεος σε δήλωση µεταφέρει την κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του εκτός 
Ελλάδας, και υπαγόταν σε φόρο στην Ελλάδα για το παγκόσµιο εισόδηµά του τα τελευταία πέντε έτη 
πριν από τη δήλωση µεταβολής της κατοικίας του ή της συνήθους διαµονής του, εφόσον: α) µεταβάλλει 
την κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του µε µεταφορά σε κράτος µε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς 
(παρ. 7 άρθρου 51Α του ΚΦΕ) και 
 
β) διαθέτει σηµαντικά οικονοµικά συµφέροντα στην Ελλάδα (όπως αυτά ορίζονται στην περ.β' της παρ. 
6 του άρθρου 76 του ΚΦΕ) 
τότε θεωρείται ότι υπόκειται σε φόρο στην Ελλάδα, για το παγκόσµιο εισόδηµά του για χρονικό 
διάστηµα πέντε ετών, που αρχίζει από την υποβολή της δήλωσης µεταβολής της κατοικίας ή της 
συνήθους διαµονής του. 
 
Κατά συνέπεια, η γνωστοποίηση, στο Τµήµα Μητρώου της ∆.Ο.Υ, της πρόθεσης του φορολογουµένου 
να προβεί σε αλλαγή κατοικίας, δεν συνεπάγεται αυτοµάτως και την αλλαγή της κατοικίας του (άρθρο 
76 παρ. 5 και 6 ΚΦΕ, ΠΟΛ.1142/31.5.2012). 
 
6. Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται όταν ένα φυσικό πρόσωπο, κάτοικος Ελλάδας, 
επιθυµεί την αλλαγή της κατοικίας του ή της συνήθους διαµονής του; 
 
Η ακολουθητέα διαδικασία περιγράφεται στην ΠΟΛ.1142/31.5.2012. 
 
7. Ποια δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν µαζί µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος για 
τις εκπιπτόµενες δαπάνες; 
 
Με τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων συνυποβάλλονται κατά περίπτωση τα 
εξής δικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύεται η πραγµατοποίηση από το φορολογούµενο των 
δαπανών, τις οποίες αυτός επικαλείται για µείωση του φόρου που προκύπτει στο εισόδηµα του, για: 
 
∆ΑΠΑΝΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 
 
Αποδείξεις που έχουν εκδοθεί από τον εκµισθωτή ή το νόµιµο εκπρόσωπό του. Αντί των οικείων 
αποδείξεων καταβολής ενοικίου, ο φορολογούµενος δικαιούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 
1599/1986, από την οποία να προκύπτει το ποσό του ενοικίου που καταβλήθηκε από αυτόν για κύρια 
κατοικία του ιδίου και της οικογένειάς του, ως και τα στοιχεία των δικαιούχων στους οποίους το 
κατέβαλε και ο αριθµός του φορολογικού µητρώου των εκµισθωτών. Ποσοστό 10% της δαπάνης 
ενοικίου, η οποία δεν µπορεί να υπερβεί τα 1.000 ευρώ, µειώνει το συνολικό φόρο. Τα ίδια ισχύουν και 
για το µίσθωµα που καταβάλλει ο φορολογούµενος που µισθώνει κατοικίες για τις στεγαστικές ανάγκες 
των τέκνων του που σπουδάζουν σε πόλη που δεν έχουν ιδιόκτητη κατοικία. Η µείωση αυτή 
αναγνωρίζεται µόνο όταν ο φορολογούµενος αναγράφει στις οικείες ενδείξεις της ετήσιας αρχικής 
(εµπρόθεσµης ή εκπρόθεσµης) δήλωσης φόρου εισοδήµατος τον ΑΦΜ του εκµισθωτή. Αν πρόκειται 
για εκµισθωτές που δεν κατοικούν ούτε διαµένουν στην Ελλάδα, µπορεί να αναγράφεται ο ΑΦΜ του 



πληρεξουσίου ή του νόµιµου εκπροσώπου τους. Για τους ανήλικους εκµισθωτές, που δεν έχουν ΑΦΜ, 
αναγράφεται ο ΑΦΜ του προσώπου που έχει την επιµέλεια του ανηλίκου. 
 
Όσοι παίρνουν στεγαστικό επίδοµα, ανεξάρτητα από το ύψος του, δεν δικαιούνται την έκπτωση αυτή. 
Οµοίως, δε δικαιούνται τη µείωση αυτή οι φορολογούµενοι, όταν οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους, ή τα τέκνα 
που τους βαρύνουν έχουν πλήρη κυριότητα ή κατοχή (επικαρπία, δικαίωµα οίκησης) εξολοκλήρου, σε 
οικία µε επιφάνεια τουλάχιστον ίση µε εκείνη της µισθωµένης κύριας κατοικίας, η οποία βρίσκεται στον 
ίδιο νοµό µε τη µισθωµένη. Το ίδιο ισχύει και όταν η πιο πάνω οικία ανήκει εξ αδιαιρέτου είτε στο 
φορολογούµενο και στη σύζυγό του είτε στο φορολογούµενο και στα τέκνα που τους βαρύνουν είτε στη 
σύζυγό του και στα τέκνα που τους βαρύνουν.  
 
∆ΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ 
 
Για την απόδειξη της καταβολής του ποσού των ασφαλίστρων, µε βάση τις οικείες ασφαλιστικές 
συµβάσεις, απαιτείται απόδειξη είσπραξης του ποσού των ασφαλίστρων ή σχετική βεβαίωση, από τις 
οποίες προκύπτει το είδος της ασφαλιστικής κάλυψης και το καθαρό καταβαλλόµενο ποσό των 
ασφαλίστρων, χωριστά από τυχόν οποιαδήποτε άλλη σχετική επιβάρυνση του ασφαλισµένου. Επίσης, 
τα στοιχεία του συµβαλλοµένου και των ασφαλιζόµενων προσώπων, καθώς και ο αριθµός και η 
ηµεροµηνία της σχετικής σύµβασης. 
 
Ποσοστό 10% της δαπάνης αυτής, η οποία δεν µπορεί να υπερβεί τα 1.200 € για άγαµο και τα 2.400 € 
για οικογένεια, µειώνει το συνολικό φόρο. Το ποσό της δαπάνης µειώνει το φόρο µόνο εφόσον έχει 
περιληφθεί στην αρχική δήλωση (εµπρόθεσµη ή εκπρόθεσµη). 
 
∆ΑΠΑΝΗ ∆Ι∆ΑΚΤΡΩΝ 
 
Για την απόδειξη της καταβολής των διδάκτρων για ιδιαίτερα, κατ' οίκον, µαθήµατα και για φροντιστήρια 
απαιτείται απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ποσό της αµοιβής, η οποία εκδίδεται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (πλέον Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών), 
όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Ποσοστό 10% της δαπάνης αυτής, η οποία δεν µπορεί να υπερβεί τα 
1.000 ευρώ µειώνει το συνολικό φόρο. 
 
Επιπλέον, για την απόδειξη καταβολής των δαπανών ασφαλίστρων ζωής ή θανάτου και διδάκτρων που 
καταβάλλει ο διαζευγµένος γονέας για τα τέκνα του που δεν βαρύνουν αυτόν, αλλά τον άλλο γονέα τους 
µε τον οποίο συγκατοικούν, απαιτείται και υπεύθυνη δήλωση ότι τα τέκνα είναι προστατευόµενα του 
άλλου γονέα µε βάση το άρθρο 7 του ΚΦΕ, καθώς και τα στοιχεία των τέκνων και του άλλου γονέα 
(ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, έτος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας ΑΦΜ και ∆ΟΥ). 
 
∆ΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
 
Για την απόδειξη της καταβολής του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών σε ταµεία ασφάλισης του 
υπόχρεου, απαιτείται η σχετική βεβαίωση ή απόδειξη του ασφαλιστικού φορέα από την οποία 
προκύπτει το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόµο, 
καθώς και το ποσό των καταβαλλόµενων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισης σε 
ταµεία που έχουν συσταθεί µε νόµο, χωριστά από τυχόν άλλα ποσά για εκπρόθεσµη κτλ. καταβολή των 
εισφορών. 
 
Ποσοστό 10% της δαπάνης αυτής µειώνει το συνολικό φόρο. 
 
∆ΑΠΑΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 
 
Έξοδα ιατρικής περίθαλψης 
 
Ως έξοδα ιατρικής περίθαλψης θεωρούνται οι αµοιβές που καταβάλλονται στην ηµεδαπή και στην 
αλλοδαπή σε ιατρούς φυσικά πρόσωπα όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, οι 
αµοιβές σε οδοντιάτρους για οδοντοθεραπεία, οδοντοπροσθετική και γναθοχειρουργική. Επίσης, 
περιλαµβάνονται οι δαπάνες για φυσιοθεραπεία, λουτροθεραπεία, λογοθεραπεία και για επισκέψεις σε 
ψυχολόγο. Στις παραπάνω δαπάνες δεν περιλαµβάνονται οι δαπάνες που γίνονται για τους ίδιους 
λόγους σε νοσοκοµεία, κλινικές, ιατρικά κέντρα κλπ. καθώς και για δαπάνες διαρκούς κάλυψης ιατρικών 
αναγκών. 
 
Για την απόδειξη της καταβολής απαιτείται διπλότυπη απόδειξη, η οποία εκδίδεται από τον ιατρό κατά 
την είσπραξη της αµοιβής σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του ΚΒΣ (πλέον Κ.Φ.Α.Σ.), όπως ισχύουν 
κάθε φορά. Για την αναγνώριση της δαπάνης για λογοθεραπεία και για ψυχολόγο, εκτός από τη 
γνωµάτευση του γιατρού απαιτείται και βεβαίωση του γιατρού ότι έλαβε υπόψη του τα πορίσµατα του 



ψυχολόγου ή λογοθεραπευτή για την παροχή των τελικών υπηρεσιών του. Έξοδα νοσοκοµειακής 
περίθαλψης 
 
Ως έξοδα νοσοκοµειακής περίθαλψης θεωρούνται οι πιο κάτω δαπάνες, για την απόδειξη της 
καταβολής των οποίων απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:  
 
Α. Προκειµένου για νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές: 
 
α) ∆ιπλότυπη απόδειξη της κλινικής, από την οποία να προκύπτει το ποσό της δαπάνης, για τη 
νοσηλεία του ασθενή. Για την έκδοση αυτής της απόδειξης εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του ΚΒΣ 
(πλέον Κ.Φ.Α.Σ.), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. 
 
β) Βεβαίωση του διευθυντή της κλινικής για το χρόνο νοσηλείας του ασθενή και το ποσό των εξόδων 
αυτής, αναλυτικά κατά είδος εξόδου. 
 
B. Προκειµένου για νοσήλια σε κρατικά και λοιπά νοσηλευτικά ιδρύµατα: 
 
α) ∆ιπλότυπη απόδειξη είσπραξης του νοσηλευτικού ιδρύµατος, από την οποία να προκύπτει το ποσό 
της δαπάνης, για τη νοσηλεία του ασθενή. 
 
(β) Βεβαίωση του διευθυντή του νοσηλευτικού ιδρύµατος, για το χρόνο νοσηλείας του ασθενή και το 
ποσό των εξόδων αυτής, αναλυτικά κατά είδος εξόδου. 
 
Στις πιο πάνω υποπεριπτώσεις, όταν στην οικεία απόδειξη είσπραξης αναγράφεται ο χρόνος της 
νοσηλείας και αναλυτικά τα έξοδα της κατά είδος εξόδου, δεν απαιτείται η πιο πάνω ιδιαίτερη, βεβαίωση 
του διευθυντή του νοσηλευτικού ιδρύµατος, νοσοκοµείου ή κλινικής.  
 
Γ .Έξοδα για την απασχόληση νοσοκόµου 
 
α) Βεβαίωση του θεράποντα ιατρού, µε την οποία να βεβαιώνεται το είδος της νόσου από την οποία 
πάσχει ο ασθενής, η διάρκειά της, καθώς και η ανάγκη απασχόλησης νοσοκόµου, λόγω της 
σοβαρότητας της νόσου. 
 
β) Απόδειξη είσπραξης της αµοιβής από το πρόσωπο που πρόσφερε υπηρεσίες ως νοσοκόµος, στην 
οποία πρέπει να αναφέρεται το ονοµατεπώνυµό του, το όνοµα του πατέρα του, ο αριθµός φορολογικού 
µητρώου ή ταυτότητας, η διεύθυνση της κατοικίας του και η χρονική διάρκεια παροχής των υπηρεσιών 
του, νόµιµα υπογραµµένη. 
 
∆. Έξοδα σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωµένων και προσώπων που πάσχουν από κινητική 
αναπηρία, οι οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα. 
 
α) ∆ιπλότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών, η οποία εκδίδεται από τη επιχείρηση που εισπράττει την 
αµοιβή σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΒΣ (πλέον Κ.Φ.Α.Σ.), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. 
 
β) Βεβαίωση του διευθυντή ή του νόµιµου εκπροσώπου της επιχείρησης για τον ακριβή χρόνο της 
περίθαλψης του προσώπου που κατέβαλε ή για το οποίο καταβλήθηκε η δαπάνη, καθώς και το ποσό 
αυτής κατά κατηγορία δαπάνης. 
 
Ε. Έξοδα αγοράς και τοποθέτησης οργάνων στο σώµα του ασθενή και αντικατάστασης µελών του 
σώµατός του µε τεχνητά. 
 
Σε περίπτωση που η σχετική δαπάνη αποτελεί µέρος των εξόδων νοσοκοµειακής περίθαλψης, 
απαιτούνται τα δικαιολογητικά που προαναφέρθηκαν στην πιο πάνω περίπτωση. Σε περίπτωση που ο 
ίδιος ο ασθενής προµηθεύεται τα όργανα ή τα τεχνητά µέλη από το ελεύθερο εµπόριο, απαιτείται 
απόδειξη λιανικής πώλησης. Η απόδειξη αυτή, η οποία εκδίδεται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του 
ΚΒΣ (πλέον Κ.Φ.Α.Σ.),, πρέπει να περιέχει, εκτός από τα στοιχεία που ορίζουν αυτές οι διατάξεις και το 
ονοµατεπώνυµο του αγοραστή, καθώς και το είδος του πωλούµενου πράγµατος. 
 
Σε περίπτωση αγοράς γυαλιών όρασης ή φακών επαφής ή ακουστικών βαρηκοίας, εκτός από την 
απόδειξη που προβλέπει ο ΚΒΣ (πλέον Κ.Φ.Α.Σ.), απαιτείται και βεβαίωση γιατρού, η οποία παραµένει 
στο φάκελο του φορολογουµένου και ισχύει ως δικαιολογητικό αγοράς γυαλιών όρασης, φακών επαφής 
και ακουστικών βαρηκοίας (για µια πενταετία). ΣΤ. Ειδικές δαπάνες περίθαλψης ανάπηρων παιδιών. 
 
α) ∆ιπλότυπη απόδειξη είσπραξης, η οποία εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΒΣ (πλέον 
Κ.Φ.Α.Σ.), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. 



 
β) Βεβαίωση του διευθυντή της σχολής ή του θεραπευτηρίου από την οποία να προκύπτει ότι το τέκνο 
του υπόχρεου πάσχει από ανίατο νόσηµα ή είναι τυφλό ή κωφάλαλο ή έχει διανοητική καθυστέρηση, ο 
ακριβής χρόνος της φοίτησης ή της περίθαλψης, γενικά, του ανάπηρου τέκνου, για το οποίο 
καταβλήθηκε η αµοιβή, καθώς και το ποσό της, αναλυτικά, κατά κατηγορία δαπάνης. 
 
γ) Στοιχεία, από τα οποία να αποδεικνύεται ότι τα τέκνα είναι άγαµα ή διαζευγµένα ή τελούν σε 
κατάσταση χηρείας και ότι το ετήσιο φορολογούµενο και απαλλασσόµενο εισόδηµά τους δεν υπερβαίνει 
το ποσό των 6.000 ευρώ. Νοσήλια που καταβάλλονται στην αλλοδαπή 
 
Προκειµένου για έξοδα ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης που καταβάλλονται στην αλλοδαπή, 
απαιτούνται οι σχετικές βεβαιώσεις, τα τιµολόγια και τα αποδεικτικά είσπραξης των αλλοδαπών γιατρών 
ή νοσοκοµείων ή κλινικών. Εάν τα έξοδα αυτά έχουν καταβληθεί σε κράτη- µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και σε χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) / Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων 
Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), απαιτείται και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του φορολογουµένου ότι του 
παρασχέθηκαν οι συγκεκριµένες ιατρικές ή νοσοκοµειακές υπηρεσίες από το συγκεκριµένο γιατρό ή 
νοσοκοµείο ή κλινική του συγκεκριµένου κράτους και ότι κατέβαλε σ' αυτούς τα ποσά που 
αναγράφονται στα συνηµµένα δικαιολογητικά. Εάν τα έξοδα αυτά έχουν καταβληθεί σε άλλες χώρες του 
εξωτερικού, οι σχετικές βεβαιώσεις, τα τιµολόγια και τα αποδεικτικά είσπραξης των αλλοδαπών γιατρών 
ή νοσοκοµείων ή κλινικών πρέπει να φέρουν θεώρηση από τον αρµόδιο Έλληνα Πρόξενο. Αν δεν 
υπάρχει Ελληνικό Προξενείο, η θεώρηση των αποδείξεων πρέπει να γίνεται από την τοπική αρχή του 
ξένου κράτους, η οποία έχει τη σχετική εξουσιοδότηση. Σε περίπτωση που τα πιο πάνω δικαιολογητικά 
φέρουν σφραγίδα Apostille (σφραγίδα της Σύµβασης της Χάγης για δηµόσια έγγραφα των χωρών που 
υπέγραψαν τη Σύµβαση αυτή), δεν απαιτείται η προξενική θεώρηση. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά 
πρέπει να είναι µεταφρασµένα νόµιµα (ΠΟΛ.1040/13.4.2010). 
 
Στη βεβαίωση που χορηγεί ο εργοδότης ή το ασφαλιστικό ταµείο ή η ασφαλιστική επιχείρηση για την 
απόδειξη, σύµφωνα µε το άρθρο 7 της 1017701/306/Α0012/ΠΟΛ.1040/2001 απόφασης του Υπουργού 
Οικονοµικών, του υπόλοιπου ποσού των δαπανών ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης που δεν 
κάλυψαν αυτοί και µε το οποίο επιβαρύνθηκε ο φορολογούµενος, πρέπει να αναγράφεται σε χωριστή 
ένδειξη το συνολικό ποσό της δαπάνης ιατρικής περίθαλψης, το ποσό που δεν καλύφθηκε και το 
υπόλοιπο ποσό αυτής και σε χωριστή ένδειξη τα αντίστοιχα ποσά της δαπάνης νοσοκοµειακής 
περίθαλψης. Επίσης, πρέπει να υποβάλλονται φωτοαντίγραφα των σχετικών αποδείξεων 
(ΠΟΛ.1040/13.4.2012). 
 
Ποσοστό 10% των δαπανών για ιατρική και νοσοκοµειακή περίθαλψη αφαιρείται από το συνολικό 
φόρο. Το ποσό της µείωσης δεν µπορεί να υπερβεί τις 3.000 €, για τον κάθε φορολογούµενο. 
 
Επιπλέον για την απόδειξη καταβολής των δαπανών ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης που 
καταβάλλει ο διαζευγµένος γονέας για τα τέκνα του που δεν βαρύνουν αυτόν, αλλά τον άλλο γονέα τους 
µε το οποίο συγκατοικούν, απαιτείται και υπεύθυνη δήλωση ότι τα τέκνα είναι προστατευόµενα του 
άλλου γονέα µε βάση το άρθρο 7 του ΚΦΕ, καθώς και τα στοιχεία των τέκνων και του άλλου γονέα 
(ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, έτος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, ΑΦΜ και ∆ΟΥ). 
 
∆ΑΠΑΝΗ ∆ΩΡΕΩΝ 
 
Για την απόδειξη της καταβολής του ποσού των δωρεών ή χορηγιών, απαιτούνται τα ακόλουθα, κατά 
περίπτωση, δικαιολογητικά: 
 
Α) Προκειµένου για δωρεά ιατρικών µηχανηµάτων και ασθενοφόρων αυτοκινήτων στα κρατικά και 
δηµοτικά νοσηλευτικά ιδρύµατα και νοσοκοµεία Ν.Π.Ι.∆. που επιχορηγούνται από τον Κρατικό 
Προϋπολογισµό: 
 
(αα) Βεβαίωση του δωρεοδόχου ότι έγινε αποδεκτή η δωρεά.  
(αβ) Αντίγραφο του πρωτοκόλλου παράδοσης - παραλαβής. 
(αγ) Σε περίπτωση αγοράς και άµεσης παράδοσης των δωρούµενων αντικειµένων, το νόµιµο στοιχείο 
που προβλέπεται από τον ΚΒΣ (πλέον Κ.Φ.Α.Σ.), από το οποίο προκύπτει η αξία τους. 
 
Σε περίπτωση που ο δωρητής κατείχε από πριν τα δωρηθέντα αντικείµενα, η αξία τους προσδιορίζεται 
από τον προϊστάµενο της αρµόδιας ∆ΟΥ. 
 
Β) Προκειµένου για δωρεά χρηµατικών ποσών στο ∆ηµόσιο τους Ο.Τ.Α., το Εθνικό Ταµείο Κοινωνικής 
Συνοχής, τους Ιερούς ναούς, τις ιερές µονές του Αγίου Όρους, το Οικουµενικό Πατριαρχείο 
Κωνσταντινουπόλεως, τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύµων, την Ιερά Μονή Σινά, την 
Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, τα κρατικά και δηµοτικά 



νοσηλευτικά ιδρύµατα και νοσοκοµεία Ν.Π.Ι.∆. που επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό 
και το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων: 
 
(βα) ∆ιπλότυπη απόδειξη ή γραµµάτιο είσπραξης του ποσού της δωρεάς ή χορηγίας, η οποία εκδίδεται 
από το νόµιµο εκπρόσωπο του δωρεοδόχου. 
 
(ββ) Βεβαίωση ή αντίγραφο της οικείας πράξης του νόµιµου εκπροσώπου του δωρεοδόχου από την 
οποία να προκύπτει η αποδοχή της δωρεάς και η καταχώρηση του ποσού αυτής στα επίσηµα βιβλία 
του δωρεοδόχου. 
 
Σε περίπτωση δωρεάς χρηµατικών ποσών µε όρο, βεβαίωση του νόµιµου εκπροσώπου του 
δωρεοδόχου από την οποία να προκύπτει το ύψος του καθαρού προϊόντος που περιέρχεται στο 
δωρεοδόχο. 
 
Γ) Προκειµένου για δωρεά χρηµατικών ποσών στα κοινωφελή ιδρύµατα, τα σωµατεία µη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε υπηρεσίες εκπαίδευσης, τα Ν.Π.∆.∆., τα Ν.Π.Ι.∆. µε κοινωφελείς 
σκοπούς κλπ, και χορηγίες στα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Ν.Π.Ι.∆. µε σκοπούς πολιτιστικούς: 
 
(γα) ∆ιπλότυπη απόδειξη ή γραµµάτιο είσπραξης του ποσού της δωρεάς ή χορηγίας, η οποία εκδίδεται 
από το νόµιµο εκπρόσωπο του δωρεοδόχου. 
 
(γβ) Βεβαίωση ή αντίγραφο της οικείας πράξης του νόµιµου εκπροσώπου του δωρεοδόχου από την 
οποία να προκύπτει η αποδοχή της δωρεάς και η καταχώρηση του ποσού αυτής στα επίσηµα βιβλία 
του δωρεοδόχου. 
 
Όταν τα ποσά των ανωτέρω δωρεών ή χορηγιών, µε εξαίρεση τις δωρεές που καταβάλλονται στους 
δωρεοδόχους της περ. Β', υπερβαίνουν τα 300 ευρώ ετησίως, κατατίθενται σε ειδικό λογαριασµό του 
δωρεοδόχου ή του αποδέκτη της χορηγίας, που έχει ανοιχθεί σε τράπεζα ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών 
και ∆ανείων, και εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών, απαιτείται και το οικείο γραµµάτιο είσπραξης 
της Τράπεζας ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, στο οποίο πρέπει να αναγράφονται τα 
στοιχεία που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2238/1994. 
 
Αν το πρωτότυπο έχει δοθεί στο δωρεοδόχο για την είσπραξη του ποσού που δωρήθηκε, υποβάλλεται 
αντίγραφο του γραµµατίου, κυρωµένο από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή την Τράπεζα, από 
την οποία εκδόθηκε. 
 
Για τα χρηµατικά ποσά που καταβάλατε για πολιτιστικές χορηγίες του ν.3525/2007 στο ∆ηµόσιο, ΟΤΑ, 
Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και στις αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρίες του 
άρθρου 741 Α.Κ. που επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς, απαιτείται επικυρωµένο αντίγραφο της 
απόφασης του Υπουργού Πολιτισµού µε την οποία χαρακτηρίζεται η χορηγία ως πολιτιστική, τα 
πρωτότυπα αποδεικτικά καταβολής των ποσών εάν η χορηγία είναι χρηµατικό ποσό και την Υπουργική 
Απόφαση για την εκτίµηση της αξίας της χορηγίας εάν αυτή έγινε σε είδος ή άυλα αγαθά ή υπηρεσίες, 
καθώς και το αποδεικτικό παράδοσης και παραλαβής της χορηγίας. Για την απόδειξη της καταβολής 
των δωρεών χρηµατικών ποσών υπέρ κρατικών φορέων και παρεµφερών κοινωφελών νοµικών 
προσώπων (οργανισµών, ιδρυµάτων, κ.λπ. ), εγκατεστηµένων σε άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και σε χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) / Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων 
Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι αυτά που ορίζονται στο Κεφάλαιο ΣΤ του 
άρθρου 6 της 1017701/306/Α0012/ΠΟΛ.1040/19.2.2001 (ΦΕΚ 232 Β') απόφασης του Υπουργού 
Οικονοµικών. Εάν από τα δικαιολογητικά αυτά δεν προκύπτει ο µη κερδοσκοπικός και κοινωφελής 
χαρακτήρας των προσώπων αυτών, απαιτείται βεβαίωση αυτών, στην οποία θα αναγράφεται ότι είναι 
νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν κοινωφελή σκοπό. Όλα τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά πρέπει να είναι µεταφρασµένα νόµιµα. 
 
Ποσοστό 10% αυτών των δαπανών µειώνει το φόρο. Η µείωση αυτή γίνεται εφόσον τα ποσά των 
δωρεών και χορηγιών υπερβαίνουν συνολικά τα 100 ευρώ. 
 
Το συνολικό ποσό των δωρεών και χορηγιών επί του οποίου υπολογίζεται η µείωση δεν µπορεί να 
υπερβαίνει ποσοστό 10% του συνολικού εισοδήµατος. ∆ΑΠΑΝΗ ΤΟΚΩΝ 
 
Για την απόδειξη της καταβολής των τόκων, απαιτείται, προκειµένου για: 
 
α) Στεγαστικά δάνεια, σχετική βεβαίωση της Τράπεζας ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή 
του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου ή άλλου πιστωτικού οργανισµού, από την οποία να προκύπτει ότι 
πρόκειται για στεγαστικό δάνειο για απόκτηση πρώτης κατοικίας (αγορά ή ανέγερση ή αποπεράτωση), 
ότι έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσηµείωση σε ακίνητο του φορολογουµένου ή του άλλου συζύγου ή των 



τέκνων τους που τους βαρύνουν, το ποσό µόνο των δεδουλευµένων συµβατικών τόκων 
(ληξιπρόθεσµων και απαιτητών) που όφειλε και κατέβαλε αυτός µέσα στο έτος 2012, καθώς και το έτος 
σύναψης του δανείου. 
 
Εάν δεν αναγράφεται στη βεβαίωση αυτή σε ποιον ανήκει το ακίνητο, στο οποίο έχει εγγραφεί υποθήκη 
ή προσηµείωση, πρέπει να επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην 
οποία να βεβαιώνεται ότι το ακίνητο ανήκει στο φορολογούµενο ή στη σύζυγο ή στα τέκνα τους, που 
τους βαρύνουν και ο αριθµός εγγραφής στο βιβλίο µεταγραφών του οικείου Υποθηκοφυλακείου (στην 
ίδια υπεύθυνη δήλωση βεβαιώνεται ότι πρόκειται για δάνειο για αγορά πρώτης κατοικίας, αν αυτό δεν 
βεβαιώνεται στην οικεία βεβαίωση της Τράπεζας ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων κτλ.). 
 
β) Νέα δάνεια που λαµβάνονται για εξόφληση παλιών στεγαστικών δανείων που είχαν ληφθεί για αγορά 
πρώτης κατοικίας, βεβαίωση της Τράπεζας ή γενικά του φορέα που χορήγησε το νέο δάνειο, από την 
οποία να προκύπτει ότι πρόκειται για νέο δάνειο για εξόφληση παλιού στεγαστικού δανείου, που είχε 
ληφθεί για αγορά πρώτης κατοικίας µε υποθήκη ή προσηµείωση σε ακίνητο του φορολογουµένου ή του 
άλλου συζύγου ή των τέκνων τους που τους βάρυναν, το ανεξόφλητο ποσό του παλιού δανείου και ο 
χρόνος λήξης του, ότι οι δεδουλευµένοι τόκοι που καταβλήθηκαν το έτος 2012 αφορούν το τµήµα του 
νέου δανείου που καταβλήθηκε για εξόφληση του υπόλοιπου ποσού του παλιού δανείου που δεν είχε 
εξοφληθεί µέχρι τη σύναψη του νέου δανείου, καθώς και ότι έχει εγγραφεί και για το νέο δάνειο 
υποθήκη ή προσηµείωση σε ακίνητο του φορολογουµένου ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων τους 
που τους βαρύνουν. 
 
γ) Στεγαστικά δάνεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας που χορηγούνται από ασφαλιστικές επιχειρήσεις 
στους υπαλλήλους τους, βεβαίωση αυτών που να περιλαµβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στην 
προηγούµενη περίπτωση α'. 
 
δ) Προκαταβολές που έχουν χορηγηθεί από τα Ταµεία Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και 
Αεροπορίας, σχετική βεβαίωση αυτών, από την οποία να προκύπτει ότι ο φορολογούµενος είναι 
βοηθηµατούχος του αντίστοιχου Ταµείου, ότι η προκαταβολή χορηγήθηκε σ' αυτόν µε βάση τις 
διατάξεις του άρθρου 18 του ν.δ. 398/1974 (Φ.Ε.Κ. 116 Α') για απόκτηση πρώτης κατοικίας, το ποσό 
των τόκων, καθώς και ότι οι τόκοι αυτοί είναι δεδουλευµένοι και καταβλήθηκαν µέσα στο έτος 2012. 
 
ε) ∆άνεια που έχουν χορηγηθεί από τράπεζες, το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα Ταχυδροµικά 
Ταµιευτήρια και λοιπούς πιστωτικούς οργανισµούς στο φορολογούµενο για αναστήλωση, επισκευή, 
συντήρηση ή εξωραϊσµό διατηρητέων κτισµάτων, καθώς και κτισµάτων που βρίσκονται σε περιοχές 
χαρακτηριζόµενες ως παραδοσιακά τµήµατα πόλεων ή ως παραδοσιακοί οικισµοί, βεβαίωση αυτών 
που να περιλαµβάνει το ποσό των δεδουλευµένων τόκων που καταβλήθηκαν µέσα στο έτος 2012, 
καθώς και επικυρωµένο αντίγραφο της οικείας απόφασης για χαρακτηρισµό των κτισµάτων ως 
διατηρητέων ή σηµείωση για την κανονιστική πράξη µε την οποία χαρακτηρίσθηκε η περιοχή, που 
βρίσκονται τα κτίσµατα, ως παραδοσιακό τµήµα πόλεως ή ως παραδοσιακός οικισµός. 
Στις πιο πάνω περιπτώσεις αν, εκτός από τους τόκους που είναι δεδουλευµένοι, καταβλήθηκαν τόκοι 
υπερηµερίας, τα ποσά αυτών των τόκων πρέπει να αναφέρονται χωριστά στην οικεία βεβαίωση, 
δεδοµένου ότι τα ποσά αυτά δεν εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδηµα. Στη βεβαίωση καταβολής 
των τόκων στεγαστικών δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας, θα αναγράφεται η συνολική 
επιφάνεια της κατοικίας, που αποκτιέται, σε τετραγωνικά µέτρα, καθώς και το ποσό του δανείου. Εάν το 
δάνειο έχουν λάβει οι σύζυγοι από κοινού, στη βεβαίωση του καθενός θα αναγράφεται το ποσό του 
δανείου που του αναλογεί. 
 
∆ιευκρινίζεται ότι οι τόκοι µειώνουν το συνολικό φόρο κατά ποσοστό 10% αυτών, ανεξάρτητα του 
χρόνου σύναψης του δανείου, καθώς και του χρόνου χορήγησης της προκαταβολής. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι, µε τις διατάξεις του άρθρου 43 ν.3763/2009, που καταργήθηκαν µε τον ν. 
3842/2010, προβλεπόταν µείωση του φόρου κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) του ποσού των 
τόκων στεγαστικών δανείων που είχαν συναφθεί κατά τα έτη 2009 και 2010 για απόκτηση 
οποιασδήποτε κατοικίας µέχρι διακόσια τετραγωνικά µέτρα (200 τ.µ.). Συνεπώς, οι τόκοι αυτών των 
δανείων που καταβάλλονται από το 2010 αναγνωρίζονται µε το γενικό κανόνα της έκπτωσης των τόκων 
για πρώτη κατοικία µέχρι 120 τ.µ. κ.λ.π.  
∆ΑΠΑΝΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 
 
Για την απόδειξη της καταβολής της διατροφής από τον ένα σύζυγο στον άλλο υποβάλλονται:  
α) επικυρωµένο αντίγραφο της σχετικής δικαστικής απόφασης ή της σχετικής συµβολαιογραφικής 
πράξης και  
β) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του συζύγου που την εισέπραξε, στην οποία θα αναγράφεται ο 
ΑΦΜ του, το ετήσιο ποσό που εισέπραξε και τα στοιχεία αυτού που την κατέβαλε. Ποσοστό 10% του 
ποσού της διατροφής εκπίπτει από το φόρο, το ποσό δε αυτής της µείωσης δε µπορεί να υπερβεί τα 



1.500 ευρώ.  
 
∆ΑΠΑΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
 
Για την απόδειξη της δαπάνης για επεµβάσεις ενεργειακής αναβάθµισης ακινήτου που εντάσσονται σε 
έργα του επιχειρησιακού προγράµµατος «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» στο πλαίσιο του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3614/2007 ή και για 
επεµβάσεις ενεργειακής αναβάθµισης ακινήτου που θα προκύψουν µετά από ενεργειακή επιθεώρηση, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3661/2008 και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ' 
εξουσιοδότησή του, απαιτούνται τα νόµιµα δικαιολογητικά, που εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
ΚΒΣ (πλέον Κ.Φ.Α.Σ.). Οι δαπάνες αυτές αφορούν στα ακόλουθα: 
 
α) την αντικατάσταση του λέβητα πετρελαίου για την εγκατάσταση τηλεθέρµανσης ή για νέα 
εγκατάσταση τηλεθέρµανσης ή συστήµατος που κάνει χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, καθώς 
και για παρεµβάσεις στο υφιστάµενο σύστηµα που αφορούν σε σύστηµα αντιστάθµισης στον 
καυστήρα/λέβητα σε συνδυασµό µε αυτονοµία θέρµανσης και µόνωση σωληνώσεων. 
 
β) την αλλαγή εγκατάστασης κεντρικού κλιµατισµού χρήσης καυσίµου από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο ή 
για νέα εγκατάσταση φυσικού αερίου. 
 
γ) την αγορά και εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών και για την εγκατάσταση κεντρικού κλιµατισµού µε 
χρήση ηλιακής ενέργειας. 
 
δ) την αγορά και εγκατάσταση αποκεντρωµένων συστηµάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που 
βασίζονται σε Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (φωτοβολταϊκά, µικρές ανεµογεννήτριες) και 
συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και ψύξης - θέρµανσης µε χρήση φυσικού αερίου ή ανανεώσιµων πηγών. 
 
ε) τη θερµοµόνωση σε υφιστάµενα κτήρια µε τοποθέτηση διπλών θερµοµονωτικών υαλοπινάκων και 
θερµοµονωτικών πλαισίων/κουφωµάτων (συµπεριλαµβάνονται εξωτερικά καλύµµατα, παντζούρια και 
ρολά) και τοποθέτηση θερµοµόνωσης στο κέλυφος ή/και στην οροφή (δώµα ή στέγη). 
 
στ) τη δαπάνη για τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από αρµόδιο επιθεωρητή. 
 
Ποσοστό 10% της δαπάνης για ενεργειακή αναβάθµιση ακινήτου αφαιρείται από το φόρο και το ποσό 
της δαπάνης επί της οποίας υπολογίζεται η µείωση δε µπορεί να υπερβεί τις 3.000 ευρώ. 
 
Για να είναι δυνατή η πιο πάνω φορολογική έκπτωση, θα πρέπει να χορηγείται, από τα συνεργαζόµενα 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, βεβαίωση δαπανών, στους φορολογούµενους που έχουν ενταχθεί στο 
πρόγραµµα «Εξοικονόµηση κατ' Οίκον», στην οποία θα πρέπει να περιλαµβάνονται τα εξής στοιχεία: 
 
α) Τα στοιχεία του προσώπου για το οποίο καταβλήθηκε η δαπάνη, 
β) Το συνολικό ποσό της δαπάνης για το οποίο υποβλήθηκαν δικαιολογητικά, 
γ) Τα στοιχεία του εκδότη, ο αριθµός και η ηµεροµηνία της απόδειξης παροχής υπηρεσιών, της 
απόδειξης λιανικής πώλησης (ή του τιµολογίου) στην οποία αναγράφεται το ποσό της δαπάνης για την 
επέµβαση ενεργειακής αναβάθµισης, 
δ) Το ποσό της δαπάνης που καλύφθηκε από επιχορήγηση στο πλαίσιο του προγράµµατος 
«Εξοικονόµηση κατ' Οίκον», 
ε) Το συνολικό υπόλοιπο ποσό της δαπάνης µε το οποίο επιβαρύνεται ο ίδιος ο 
φορολογούµενος/ωφελούµενος του προγράµµατος, 
στ) Ότι τα ανωτέρω ποσά αφορούν δαπάνες που αναφέρονται περιοριστικά στις διατάξεις της περ. ιδ' 
της παρ. 4 του άρθρου 9 του ΚΦΕ. 
 
Η ανωτέρω βεβαίωση δαπανών συνυποβάλλεται, αντί των πρωτότυπων παραστατικών δαπανών, από 
τον εκάστοτε φορολογούµενο/ωφελούµενο στην αρµόδια για τη φορολόγησή του ∆.Ο.Υ, κατά την 
υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος (ΠΟΛ.1257/27.12.2011). 
 
Περαιτέρω, διευκρινίστηκε ότι για να είναι δυνατή η παροχή του σχετικού φορολογικού κινήτρου και 
λαµβάνοντας υπόψη ότι το εν λόγω κίνητρο (των 300 € κατ' ανώτατο όριο) παρέχεται µία φορά και 
αφορά σε ένα µοναδικό έργο ενεργειακής αναβάθµισης ανά ακίνητο (ανεξάρτητα από τον αριθµό των 
επιµέρους παρεµβάσεων του έργου αυτού), εκδίδεται µια βεβαίωση δαπανών από τα συνεργαζόµενα 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, κατά την τελική εκταµίευση του δανείου, στην οποία θα περιλαµβάνονται 
όλα τα παραστατικά δαπανών επί πιστώσει του έργου, ακόµη και αν αυτά έχουν εκδοθεί ή/και 
εξοφληθεί κατά το προηγούµενο έτος. 
∆ιευκρινίζεται ότι η σχετική φορολογική έκπτωση αφορά στα ίδια κεφάλαια του 
ωφελούµενου/φορολογουµένου, ήτοι στο ποσό των δαπανών, πέραν του επιλέξιµου προϋπολογισµού, 



µε το οποίο επιβαρύνεται ο ίδιος ο φορολογούµενος, δεδοµένου ότι δεν είναι δυνατή η παροχή αυτής 
για το τµήµα της συνολικής δαπάνης που αντιστοιχεί στον επιλέξιµο προϋπολογισµό (άτοκο δάνειο και 
επιχορήγηση) του έργου, ούτως ώστε να µην τίθεται θέµα διπλής ενίσχυσης για το ίδιο ποσό δαπανών. 
Κατά συνέπεια, στη βεβαίωση που χορηγούν τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα θα πρέπει να 
αναγράφονται, διακριτά, αφενός µεν, το συνολικό ποσό της δαπάνης ενεργειακής αναβάθµισης για το 
οποίο υποβλήθηκαν δικαιολογητικά, που αποτελείται από το ποσό του επιλέξιµου προϋπολογισµού 
(άτοκο δάνειο και επιχορήγηση) και το ποσό των δαπανών πέραν του επιλέξιµου προϋπολογισµού (ίδια 
κεφάλαια), αφετέρου δε το συνολικό υπόλοιπο ποσό δαπάνης που αντιστοιχεί στην ίδια επιβάρυνση 
του φορολογουµένου (το οποίο και θα τύχει της σχετικής φορολογικής ελάφρυνσης). 
 
Επισηµαίνεται ότι η συγκεκριµένη δαπάνη αναφέρεται σε ενεργειακή αναβάθµιση ακινήτου χωρίς να 
τίθεται περιορισµός στον αριθµό των ενταγµένων, στο Πρόγραµµα «Εξοικονόµηση κατ' Οίκον», 
ακινήτων ανά φορολογούµενο. Ως εκ τούτου, εφόσον υφίστανται περισσότερες της µίας αποφάσεις 
υπαγωγής στο Πρόγραµµα για διαφορετικά ακίνητα ανά ωφελούµενο/φορολογούµενο και πληρούνται οι 
απαιτούµενες προϋποθέσεις, είναι δυνατή η παροχή του σχετικού φορολογικού κινήτρου ξεχωριστά για 
καθένα από αυτά τα ακίνητα.  
 
∆ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 
 
Για να αναγνωριστεί το ποσό αυτής της δαπάνης, απαιτείται το αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού στην 
Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα στο οποίο πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι η 
κατάθεση έγινε για το «Λογαριασµό Αλληλεγγύης για την απόσβεση του ∆ηµόσιου Χρέους». Ποσοστό 
20% της δαπάνης αυτής αφαιρείται από το φόρο. 
 
8. Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για το αυξηµένο αφορολόγητο λόγω αναπηρίας; 
 
Για την αναγνώριση του αυξηµένου αφορολόγητου των 2.000 ευρώ απαιτούνται τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά, από τα οποία πιστοποιείται η ιδιότητα του φορολογουµένου ή του κάθε προσώπου που 
συνοικεί µε αυτόν ή τον βαρύνει, ως αναπήρου, τυφλού κ.τ.λ., λόγω της οποίας δικαιούται ο 
φορολογούµενος το αυξηµένο αφορολόγητο: 
 
α) Προκειµένου για αναπήρους µε αναπηρία 67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική 
αναπηρία ή ψυχική πάθηση, γνωµάτευση από τις υγειονοµικές επιτροπές του Κέντρου Πιστοποίησης 
Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) το οποίο συστήθηκε και λειτουργεί από 1-9-2011, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 6 του ν.3863/2010 µε σκοπό την εξασφάλιση ενιαίας υγειονοµικής κρίσης, όσον αφορά στον 
καθορισµό του βαθµού αναπηρίας όλων των ασφαλισµένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, 
συµπεριλαµβανοµένου του ∆ηµοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων για τους οποίους απαιτείται η 
πιστοποίηση της αναπηρίας. 
 
Εποµένως, από 1η Σεπτεµβρίου 2011 καταργήθηκαν όλες οι υγειονοµικές επιτροπές πιστοποίησης 
αναπηρίας που λειτουργούσαν στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, στις Νοµαρχίες και το ∆ηµόσιο, 
µε εξαίρεση τις Ανώτατες Υγειονοµικές Επιτροπές, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), 
Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και την Ανώτατη Υγειονοµική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνοµίας, οι οποίες 
εξακολουθούν να ασκούν τις αρµοδιότητές τους. Επίσης, επισηµαίνεται ότι οι αποφάσεις χορήγησης 
ποσοστών αναπηρίας, οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την 1-9-2011 από τις Α/βάθµιες Υγειονοµικές 
Επιτροπές των νοµαρχιών, της περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης µπορούν να 
χρησιµοποιούνται για την απόδειξη του ποσοστού της αναπηρίας επ' αόριστον, αν πρόκειται για επ' 
αόριστον κρίση, ή αλλιώς µέχρι την ηµεροµηνία που λήγει η ισχύς τους, χωρίς να απαιτείται οι 
ενδιαφερόµενοι να εξετάζονται εκ νέου από τις υγειονοµικές επιτροπές του ΚΕΠΑ. 
 
β) Προκειµένου για τυφλούς, βεβαίωση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης της οικείας νοµαρχίας ότι είναι 
γραµµένοι στο γενικό µητρώο τυφλών, που τηρείται σ' αυτήν. 
 
γ) Προκειµένου για νεφροπαθείς που τελούν υπό αιµοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν κάνει 
µεταµόσχευση νεφρού, καθώς και πρόσωπα που πάσχουν από µεσογειακή δρεπανοκυτταρική και 
µικροδρεπανοκυτταρική αναιµία και κάνουν µεταγγίσεις αίµατος, σχετική βεβαίωση του φορέα 
(νοσοκοµείο, ιδιωτική κλινική κτλ) που έκανε τη µεταµόσχευση νεφρού ή που κάνει την αιµοκάθαρση ή 
τις µεταγγίσεις, από την οποία να προκύπτει η κατάστασή τους αυτή. 
 
δ) Προκειµένου για ανάπηρους αξιωµατικούς ή οπλίτες ή θύµατα πολέµου, καθώς και αναπήρους ή 
θύµατα εθνικής αντίστασης ή εµφύλιου πολέµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των νόµων 1543/1985 
(Φ.Ε.Κ. 73 Α') και 1863/1985 (Φ.Ε.Κ. 204 Α'), όπως τροποποιήθηκαν µε το νόµο 1976/1991 (ΦΕΚ 184 
Α), σχετική βεβαίωση της αρµόδιας Υπηρεσίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 
 
Ειδικά για τους αναπήρους αξιωµατικούς και οπλίτες, καθώς και τα θύµατα πολέµου αρκούν τα 



ενηµερωτικά σηµειώµατα πληρωµής της σύνταξής τους, στα οποία αναγράφεται ο δεκαψήφιος 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ της σύνταξής τους, ο οποίος πρέπει να αρχίζει από 3 ή 4.  
Επίσης, ειδικά για τα πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 1579/1950 (Φ.Ε.Κ. 286 Α') και 
ν.δ. 330/1947 (Φ.Ε.Κ. 84 Α'), απαιτείται σχετική βεβαίωση της Ελληνικής Αστυνοµίας. 
 
Τέλος, ειδικά για αξιωµατικούς οι οποίοι έχουν τεθεί σε κατάσταση πολεµικής διαθεσιµότητας ή για 
αξιωµατικούς που εξαιτίας πολεµικού τραύµατος ή νοσήµατος που επήλθαν λόγω κακουχιών σε 
πολεµική περίοδο, βρίσκονται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, βεβαίωση της αρµόδιας κρατικής 
υπηρεσίας που τους χορηγεί τις αποδοχές τους. 
 
9. Ποια δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος για την 
απαλλαγή από την αντικειµενική δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, στην 
περίπτωση αγοράς τους µε επαναπατριζόµενα κεφάλαια; 
 
Για τη µη εφαρµογή του τεκµηρίου απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στην περίπτωση που αυτά 
αγοράζονται µε επαναπατριζόµενα κεφάλαια του άρθρου 18 τουν.3842/2010, υποβάλλεται το λογιστικό 
παραστατικό της συναλλαγής - εισαγωγής των κεφαλαίων που εκδίδει η τράπεζα που διενεργεί την 
εισαγωγή, όπως ορίζεται µε τις 10732/Β0012/ΠΟΛ.1058/14.5.2010 και 
10733/Β0012/ΠΟΛ.1059/14.5.2010 αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών. Η Τράπεζα εκδίδει ένα 
παραστατικό το οποίο είναι µοναδικό. Σε περίπτωση κοινού λογαριασµού ο ένας από τους 
συνδικαιούχους παίρνει το πρωτότυπο και οι λοιποί επικυρωµένα φωτοαντίγραφα αυτού, στα οποία 
πάνω σηµειώνουν ενυπόγραφα ποιος έχει πάρει το πρωτότυπο και ποια είναι η ∆.Ο.Υ. 
(ΠΟΛ.1080/12.4.2011). 
 
10. Τα γεωργικά εισοδήµατα συµπληρώνονται και στο Ε3; 
 
Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν γεωργική εκµετάλλευση και τα οποία δεν τηρούν ή τηρούν βιβλία Β' 
Κατηγορίας του Κ.Β.Σ. δεν συνυποβάλλουν το έντυπο Ε3. Αντίθετα, το Ε3 θα συνυποβληθεί µε το 
έντυπο Ε5 από τους υποχρέους που δηλώνουν εισοδήµατα από γεωργική εκµετάλλευση. 
 
11. Πώς αποδεικνύεται ότι ένα ακίνητο παρέµεινε κενό; 
 
Πρέπει να προσκοµίζονται φωτοαντίγραφα των λογαριασµών της ∆.Ε.Η. ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, 
όπως λογαριασµοί ύδρευσης, κοινοχρήστων κ.λ.π. από τα οποία να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο ήταν 
κενό το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. 
 
12. Πώς φορολογούνται εισοδήµατα που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή; 
 
Πρώτα εξετάζουµε τι προβλέπει η σύµβαση αποφυγής της διπλής φορολογίας του εισοδήµατος που 
τυχόν ισχύει, µεταξύ του συγκεκριµένου κράτους µε την Ελλάδα. Αν δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό ή 
δεν υπάρχει σύµβαση, τότε το εισόδηµα που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή προστίθεται στα υπόλοιπα 
εισοδήµατα και φορολογείται. 
 
Σηµειώνεται ότι από το οικον. έτος 1993 (χρήση 1/1-31/12/1992) οι συντάξεις του εξωτερικού υπάγονται 
σε φόρο εισοδήµατος στην Ελλάδα. Ο φόρος που αποδεδειγµένα καταβλήθηκε σε κράτος µε το οποίο η 
Ελλάδα έχει θέσει σε ισχύ Σ.Α.∆.Φ, για το εισόδηµα που προέκυψε σ' αυτό, εκπίπτει από το φόρο που 
αναλογεί στο συνολικό του εισόδηµα, µέχρι όµως του ποσού του φόρου που αναλογεί για το εισόδηµα 
της αλλοδαπής στην Ελλάδα, µε την επιφύλαξη των όσων προβλέπονται από τη διµερή σύµβαση, αν 
υπάρχει. 
 
13. Ποιο ποσό κεφαλαίου προηγούµενων ετών που φορολογήθηκε ή νόµιµα έχει απαλλαχθεί 
από τη φορολογία, αναγνωρίζεται για την κάλυψη της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης; 
 
Για τον προσδιορισµό κεφαλαίου του φορολογούµενου ανά έτος λαµβάνονται υπόψη, τα πραγµατικά 
εισοδήµατα που έχουν φορολογηθεί ή νόµιµα απαλλαγεί από το φόρο, τα οποία προκύπτουν από 
συµψηφισµό των θετικών και αρνητικών στοιχείων αυτών, τα χρηµατικά ποσά που ορίζονται στο άρθρο 
19 του ΚΦΕ και οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο αποδεδειγµένα έχει εισπραχθεί, και στη συνέχεια 
εκπίπτουν οι δαπάνες που προσδιορίζονται στα άρθρα 16 και 17, ανεξάρτητα αν απαλλάσσονται της 
εφαρµογής των άρθρων αυτών (µε εξαίρεση τις χρήσεις 2008 και 2009 για τις οποίες οι δαπάνες των 
άρθρων 16 και 17 θα αφαιρούνται κατά τον προσδιορισµό του κεφαλαίου των ετών αυτών, µόνο 
εφόσον εµπίπτουν στις διατάξεις εφαρµογής του τεκµηρίου). Αν δεν υπάρχουν δαπάνες του άρθρου 16 
του ν. 2238/1994 ή αν είναι κάτω από 3000 ευρώ προκειµένου για άγαµο και 5000 ευρώ προκειµένου 
για συζύγους, το ποσό που πρέπει να εκπέσει προσδιορίζεται µε βάση την κοινωνική, οικονοµική και 
οικογενειακή κατάσταση των φορολογουµένων και τις αποδεδειγµένες δαπάνες διαβίωσής τους και σε 
καµµιά περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερο των 3.000 και 5.000 ευρώ αντίστοιχα. 



 
Για την κάλυψη της ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης ο φορολογούµενος µπορεί να επικαλεστεί κεφάλαιο 
προηγουµένων ετών προς ανάλωση, για όσα χρόνια ο ίδιος έχει στοιχεία που το αποδεικνύουν και 
εφόσον βέβαια αυτά γίνονται δεκτά από τον προϊστάµενο της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. Εξάλλου για την κάλυψη 
της ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης ο φορολογούµενος, φέροντας το βάρος της απόδειξης, µπορεί να 
επικαλεστεί, πραγµατικά εισοδήµατα που απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται µε ειδικό 
τρόπο, χρηµατικά ποσά που δε θεωρούνται εισόδηµα, ποσά που προέρχονται από τη διάθεση 
περιουσιακών στοιχείων, εισαγωγή συναλλάγµατος εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή του στην 
αλλοδαπή, δάνεια, δωρεές ή γονικές παροχές χρηµατικών ποσών. 
 
Τα δάνεια που λαµβάνονται για αγορά, ανέγερση ή επισκευή κατοικίας δε λαµβάνονται υπόψη για την 
κάλυψη της ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης, ενώ τα καταναλωτικά δάνεια µπορούν να ληφθούν υπόψη. 
 
14. Σε ποιόν κωδικό θα καταχωρηθεί η σύνταξη πολύτεκνης µητέρας; 
 
Στα ποσά που απαλλάσσονται από το φόρο. Για το οικον. έτος 2013 στους κωδ. 659-660. 
 
15. Οι δαπάνες προµήθειας φαρµάκων αναγνωρίζονται ως νοσοκοµειακά έξοδα; 
 
Μόνον τα φάρµακα που χορηγήθηκαν κατά τη νοσηλεία σε νοσοκοµεία ή κλινικές, τα οποία 
συµπεριλαµβάνονται στα έξοδα νοσηλείας. 
 
16. Πώς πρέπει να δηλωθούν οι αναδροµικές αποδοχές, οι οποίες εισπράχθηκαν µέσα στο 
διαχειριστικό έτος 2012 και δεν υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 4 
του άρθρου 45 του ν.2238/1994; 
 
Με συµπληρωµατικές δηλώσεις στο έτος που ανάγονται. 
 
17. Σε περίπτωση διάστασης των συζύγων και υποβολής χωριστών δηλώσεων, χωρίς την 
προσκόµιση αντιγράφου αγωγής για διαζύγιο ή διατροφής ή πρακτικό κατανοµής της κοινής 
περιουσίας για συναινετικό διαζύγιο, ποια δικαιολογητικά πρέπει να συνυποβάλλουν µε τη 
δήλωση φορολογίας εισοδήµατος; 
 
∆εν ορίζονται άλλα συγκεκριµένα δικαιολογητικά. Είναι θέµα πραγµατικό. 
 
18. Ποιες οι τιµές ζώνης για τον προσδιορισµό της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης 
ιδιοκατοικούµενης ή µισθούµενης ή δωρεάν παραχωρούµενης κατοικίας; 
 
Για τον υπολογισµό της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης λαµβάνεται υπόψη η τιµή ζώνης που ισχύει την 
1η Ιανουαρίου της φορολογούµενης περιόδου. 
 
19. Ισχύουν οι δωρεές χρηµατικών ποσών για την κάλυψη συνολικής ετήσιας δαπάνης; 
 
Μόνο οι δωρεές χρηµατικών ποσών για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση έχει υποβληθεί µέχρι τη 
λήξη του έτους στο οποίο πραγµατοποιήθηκε η σχετική δαπάνη. 
 
20. Ποια είναι η αρµόδια ∆.Ο.Υ. για την κατάθεση ιδιωτικών συµφωνητικών µισθώσεως 
ακινήτων; 
 
Οποιαδήποτε ∆ΟΥ. 
 
21. Με ποιο τρόπο υποβάλλονται και ποιες είναι οι προθεσµίες κατάθεσης των ιδιωτικών 
συµφωνητικών µίσθωσης ακινήτων; 
 
Ιδιωτικά έγγραφα µίσθωσης αστικών ακινήτων, ασχέτως ποσού µισθώµατος ή γεωργικών ακινήτων, 
εφόσον το µίσθωµα είναι ανώτερο των εκατό (100) ευρώ κατά µήνα, υποβάλλονται µε τη χρήση 
σύγχρονων ηλεκτρονικών µεθόδων και δικτυακών υποδοµών από τον εκµισθωτή ή τον µισθωτή, µέσα 
στον επόµενο µήνα από τη σύνταξή τους (άρθρο 77 ν.2238/1994). Με απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών µπορεί να καθορίζονται ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής τους και κάθε 
άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων αυτών. Σηµειώνεται, ωστόσο, ότι µέχρι την έκδοση 
της πιο πάνω υπουργικής απόφασης η υποβολή των µισθωτηρίων εξακολουθεί να γίνεται χειρόγραφα 
στις κατά τόπους ∆ΟΥ. 
 
22. Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται και ποια έντυπα θα συµπληρωθούν για έκδοση 
πιστοποιητικών που αφορούν µεταβιβάσεις ακινήτων ή αγωγές εξώσεων; 



 
Προκειµένου να γίνει µεταβίβαση ακινήτου απαιτείται να υποβληθεί στο συµβολαιογράφο υπεύθυνη 
δήλωση ότι έχουν δηλωθεί εµπρόθεσµα τα µισθώµατα του ακινήτου κατά την τελευταία διετία πριν από 
τη µεταβίβαση, ή ότι το ακίνητο δεν απέφερε εισόδηµα κατά την τελευταία πενταετία. Προκειµένου για 
µεταβίβαση γεωργικού ακινήτου υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι δηλώθηκε εµπρόθεσµα ή 
εκπρόθεσµα το γεωργικό εισόδηµα. ∆ιατηρείται το πιστοποιητικό του άρθρου 81 του ν.2238/1994 στην 
περίπτωση εκδίκασης αγωγής έξωσης και στην περίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής δήλωσης (άρθρο 
26 ν.3220/ΦΕΚ 15Α/28.1.2004). 
 
23. Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την αναγνώριση ως προστατευοµένων µελών, των 
ενήλικων άγαµων τέκνων άνω των 18 και µέχρι 20 ετών που δε σπουδάζουν, που σπουδάζουν 
για 2 χρόνια µετά το πέρας των σπουδών τους και µέχρι 27 ετών, εφόσον είναι γραµµένα στα 
Μητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆. 
 
Απαιτείται, εκτός από τη βεβαίωση της σχολής εάν το τέκνο σπουδάζει και βεβαίωση του ΟΑΕ∆, 
υπογεγραµµένη από τον Προϊστάµενο της αρµόδιας υπηρεσίας του, ότι µέσα στο έτος 2012 ήταν 
εγγεγραµµένο στα µητρώα ανέργων του. 
 
24. Πώς υπολογίζεται η προκαταβολή φόρου επόµενου οικονοµικού έτους σε 
φορολογουµένους µε εισοδήµατα από µισθωτές υπηρεσίες και εισοδήµατα από λοιπές πηγές; 
 
Ως προκαταβολή υπολογίζεται το πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) του φόρου που αναλογεί στο 
συνολικό (πραγµατικό ή τεκµαρτό) εισόδηµα το κρινόµενο έτος. Αν υπάρχουν εισοδήµατα για τα οποία 
ο φόρος παρακρατήθηκε στην πηγή, ο φόρος αυτός θα εκπέσει από το φόρο που πρέπει να βεβαιωθεί 
ως προκαταβολή. 
 
∆ηλαδή, προκαταβολή = (κύριος φόρος + συµπληρωµατικός) Χ 55% µείον παρακρατούµενος φόρος ή 
προκαταβλητέος φόρος ελεύθερων επαγγελµατιών. 
 
25. Πώς υποβάλλεται η φορολογική δήλωση σε περίπτωση θανάτου ενός από τους δύο 
συζύγους; 
 
Υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις. ∆ηλαδή, µία στο όνοµα του αποβιώσαντος, η οποία υποβάλλεται 
από τους κληρονόµους αυτού και µία στο όνοµα του άλλου συζύγου. 
 
26. Ποια η φορολογική κλίµακα που θα φορολογηθούν τα εισοδήµατα του οικον. έτους 2013 
(χρήση 1.1-31.12.2012); 

 
 
27. Σε ποιο εισόδηµα επιβάλλεται συµπληρωτικός φόρος; 
 

Κλιµάκιο Φορολογικός Φόρος Σύνολο Σύνολο 
Εισοδήµατο
ς 

Συντελεστής Κλιµακί
ου 

Εισοδήµατος Φόρου 

(ευρώ) % (ευρώ) (ευρώ) (ευρώ) 

5.000 0 0 5.000 0 

7.000 10 700 12.000 700 

4.000 18 720 16.000 1.420 

10.000 25 2.500 26.000 3.920 

14.000 35 4.900 40.000 8.820 

20.000 38 7.600 60.000 16.420 

40.000 40 16.000 100.000 32.420 

Άνω των 
100.000 

45    



Στο ακαθάριστο ποσό του εισοδήµατος από ακίνητα, εκτός από το απαλλασσόµενο εισόδηµα από 
ιδιοκατοίκηση, µε συντελεστή 1,5%.  
Ειδικώς, ο συντελεστής αυξάνεται σε 3%, εφόσον η επιφάνεια κατοικίας υπερβαίνει τα 300 τ.µ. της 
κατοικίας ή πρόκειται για επαγγελµατική ή εµπορική µίσθωση. 
 
28. Ποιες δαπάνες συνδέονται µε τη χορήγηση του αφορολόγητου ποσού της φορολογικής 
κλίµακας; 
 
Οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται στην Ελλάδα για την αγορά και λήψη υπηρεσιών, εφόσον 
προσκοµιστούν τα νόµιµα στοιχεία όπως ορίζονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ (πλέον Κ.Φ.Α.Σ.). Στις 
δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται και τα ειδικά στοιχεία που εκδίδουν οι επιχειρήσεις λόγω των 
συγκεκριµένων υπηρεσιών που παρέχουν (π.χ. αποδείξεις των Ε.Λ.Τ.Α., εταιρειών Courier, πινακίδια 
χρηµατιστηριακών εταιρειών για την αµοιβή των παρεχόµενων υπηρεσιών µόνο κλπ), όπως και οι 
πάσης φύσεως δαπάνες αγοράς υλικών και παροχής υπηρεσιών των κοινόχρηστων χώρων εκτός από 
τις δαπάνες εξόφλησης των λογαριασµών ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης αυτών µετά τον 
επιµερισµό τους στους ενοίκους ή στους ιδιοκτήτες των οριζόντιων ιδιοκτησιών. 
 
Επίσης, περιλαµβάνεται και η δαπάνη για παροχή υπηρεσιών από συµβολαιογράφο για σύνταξη 
συµβολαίου απόκτησης ακινήτου, εφόσον βέβαια η δαπάνη αυτή δεν εµπίπτει στις αντικειµενικές 
δαπάνες του άρθρου 17 του ΚΦΕ (π.χ. γονική παροχή ή δωρεά). Όταν στις περιπτώσεις αυτές η 
αµοιβή του συµβολαιογράφου αναγράφεται στο συµβόλαιο, τότε για την απόδειξη της 
πραγµατοποίησης αυτής της δαπάνης επισυνάπτονται από τον φορολογούµενο φωτοτυπίες των 
σελίδων του συµβολαίου από τις οποίες προκύπτει η δαπάνη. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι, δεν λαµβάνονται υπόψη οι δαπάνες για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, οι 
δαπάνες για ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρισµό, τηλεπικοινωνίες γενικά, για εισιτήρια σε κάθε είδους 
µεταφορικό µέσο και όσες δαπάνες µε βάση άλλες φορολογικές διατάξεις λαµβάνονται υπόψη για 
φορολογικές ελαφρύνσεις. Συγκεκριµένα δεν λαµβάνονται υπόψη:  
 
α) οι δαπάνες για αγορά ή χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτου, πλοίων αναψυχής, αυτοκινήτων, 
δίτροχων κλπ. οχηµάτων, για ανέγερση ακινήτου, για τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων ή πιστώσεων 
κλπ. 
 
β) οι δαπάνες για ασφάλιση ζωής ή θανάτου, οι εισφορές που καταβάλλονται στα ταµεία ασφάλισης του 
φορολογούµενου, οι τόκοι στεγαστικών δανείων για πρώτη κατοικία, τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης κλπ. 
 
γ) οι δαπάνες για ενοίκιο κύριας κατοικίας, για παράδοση κατ' οίκον µαθηµάτων ή για φροντιστήρια, για 
τόκους στεγαστικών δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας, κλπ.  
 
δ) οι δαπάνες για ασφάλιστρα πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, για δικαστικές δαπάνες και για αµοιβή 
δικηγόρων για δίκες µισθωτικών διαφορών µεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ' 
ορόφους οι οποίες εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδηµα των ακινήτων. 
 
Επίσης, δε λαµβάνεται υπόψη το κόστος αγοράς κρατικών λαχείων, τα ποσά που καταβάλλονται για τη 
συµµετοχή σε τυχερά παιχνίδια (πχ. ΚΙΝΟ, ΣΤΟΙΧΗΜΑ, κλπ) και η δαπάνη εισόδου σε ΚΑΖΙΝΟ, 
καθόσον στις πιο πάνω περιπτώσεις δεν πραγµατοποιείται αγορά αγαθών ή παροχή υπηρεσιών όπως 
επιβάλλει ο νόµος, αλλά οι εν λόγω δαπάνες αφορούν το κόστος ή την προϋπόθεση συµµετοχής σε 
τυχερά παιχνίδια. 
 
Από το ποσό των ανωτέρω δαπανών, εξαιρούνται τα ποσά των δαπανών που συλλέχθηκαν µέσω της 
«Κάρτας Αποδείξεων». Το ποσό των αποδείξεων δαπανών που απαιτείται να προσκοµιστούν ορίζεται 
σε ποσοστό 25% του ατοµικού εισοδήµατος του φορολογούµενου, του δηλούµενου και 
φορολογούµενου, σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις και για ποσό εισοδήµατος µέχρι 60.000 €. 
 
29. Ποιοι φορολογούµενοι δικαιούνται το αφορολόγητο ποσό της κλίµακας, χωρίς την 
προσκόµιση αποδείξεων; 
 
α) οι δηµόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, οι υπάλληλοι του Υπουργείου εξωτερικών και 
των λοιπών δηµόσιων πολιτικών υπηρεσιών, του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού, της Μόνιµης 
Αντιπροσωπείας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και των στρατιωτικών που υπηρετούν στην αλλοδαπή, 
καθώς και των υπαλλήλων του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών, των υπαλλήλων 
του Εθνικού Οργανισµού Μικροµεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και των υπαλλήλων της 
Πανελλήνιας Συνοµοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισµών, που υπηρετούν στα οικεία 
αντιπροσωπευτικά γραφεία τους στις Βρυξέλλες,  
 



β) όσοι διαµένουν σε οίκο ευγηρίας,  
 
γ) οι φυλακισµένοι και 
δ) οι κάτοικοι κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτούν εισόδηµα στην Ελλάδα πλέον 
του ενενήντα (90%) τοις εκατό του συνολικού εισοδήµατός τους. 
 
30. Ποιες αντικειµενικές δαπάνες λαµβάνονται υπόψη για τον προσδιορισµό της συνολικής 
ετήσιας δαπάνης του φορολογούµενου; 
 
- Ιδιοκατοικούµενες ή µισθωµένες ή δωρεάν παραχωρούµενες κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες. 
- ∆απάνες επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ.  
- ∆απάνη ιδιωτικών σχολείων 
- ∆απάνη οικιακών βοηθών (πέραν του ενός), οδηγών αυτοκινήτου, δασκάλων κλπ.  
- ∆απάνες σκαφών αναψυχής.  
- ∆απάνες αεροσκαφών, ελικοπτέρων, ανεµόπτερων.  
- ∆απάνες δεξαµενών κολύµβησης. 
- Επίσης, στις παραπάνω αντικειµενικές δαπάνες, προστίθεται και ένα ποσό ως ελάχιστη αντικειµενική 
δαπάνη διαβίωσης που ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000) προκειµένου για άγαµο, 
διαζευγµένο ή χήρο και στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000) προκειµένου για συζύγους που 
υποβάλλουν κοινή δήλωση. 
 
31. Ποιοί είναι οι δικαιούχοι του φοιτητικού επιδόµατος; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις 
χορήγησής του και τι δικαιολογητικά απαιτούνται; 
 
∆ικαιούχοι του φοιτητικού επιδόµατος είναι όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές της οικογένειας, εφόσον 
διαµένουν σε άλλη πόλη εκτός της κύριας κατοικίας τους. Χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη 
σπουδών της Σχολής ή του Τµήµατος σύµφωνα µε τον κανονισµό της λειτουργίας τους. Για τη 
χορήγηση του επιδόµατος απαιτείται: 
 
1) Το οικογενειακό εισόδηµα να µην υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ προσαυξανόµενο κατά 3.000 
ευρώ για κάθε προστατευόµενο παιδί πέραν του ενός. 
2) Μισθωτήριο συµβόλαιο θεωρηµένο από τη ∆.Ο.Υ., 
3) Πιστοποιητικό σπουδών που χορηγεί η Σχολή, όπου θα αναφέρονται τα µισά τουλάχιστον µαθήµατα 
στα οποία ο φοιτητής είχε επιτυχία. 
4) Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος να µην είναι κύριος ή επικαρπωτής κατοικιών 
(ιδιοχρησιµοποιούµενων ή εκµισθωµένων) που υπερβαίνουν τα 200 τ.µ. 
 
32. Ποιοί είναι οι δικαιούχοι του επιδόµατος της εισοδηµατικής ενίσχυσης νοικοκυριών ορεινών 
και µειονεκτικών περιοχών µε χαµηλά εισοδήµατα; Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται; 
 
∆ικαιούχοι είναι οικογένειες, συµπεριλαµβανοµένων και των µονογονεϊκών, Ελλήνων υπηκόων και 
υπηκόων κρατών µελών της Ε.Ε., που κατοικούν µόνιµα σε ορεινές και µειονεκτικές περιοχές, εφόσον 
το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδηµα δεν υπερβαίνει τα 4.700 ευρώ. ∆ικαιολογητικά 
 
1) Αίτηση του δικαιούχου. 
2) Βεβαίωση του ∆ήµου ή Κοινότητας για τον τόπο διαµονής του δικαιούχου, από την οποία να 
προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον διαµονή του σε ορεινή και µειονεκτική περιοχή. 
3) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος ή φορολογικής δήλωσης, ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 
1599/86 εάν δεν είναι υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης. 
 
33. Ποιοί είναι οι δικαιούχοι εισοδηµατικής ενίσχυσης οικογενειών µε τέκνα υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης και χαµηλά εισοδήµατα; Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται; 
 
∆ικαιούχοι είναι οικογένειες, συµπεριλαµβανοµένων και των µονογονεϊκών, ελλήνων υπηκόων και 
υπηκόων κρατών µελών της Ε.Ε., που έχουν ανήλικα τέκνα που φοιτούν σε δηµόσια σχολεία 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµά τους δεν υπερβαίνει τα 3.000 
ευρώ. 
∆ικαιολογητικά 
 
1) Αίτηση του δικαιούχου. 
2) Βεβαίωση του διευθυντή του σχολείου για την εγγραφή του µαθητή και την κανονική παρακολούθηση 
των µαθηµάτων κατά το σχολικό έτος που έληξε. 
3) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος ή φορολογικής δήλωσης, ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 
1599/86 εάν δεν είναι υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης. 
 



34. Τι καθεστώς ισχύει για την αγορά ή χρονοµεριστική ή χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτων ή 
ανέγερση οικοδοµών ή κατασκευή δεξαµενής κολύµβησης; 
 
Με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 28 του ν.3986/2011, αναστέλλονται οι διατάξεις της περ. γ' του 
άρθρου 17 του ΚΦΕ µέχρι και την 31.12.2013. Η νέα αυτή διάταξη ισχύει για δαπάνες που 
πραγµατοποιούνται από 17.12.2010. Κατά συνέπεια, για δαπάνες που πραγµατοποιούνται από 
17.12.2010 έως 31.12.2013, για την αγορά ή χρονοµεριστική ή χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτων ή 
ανέγερση οικοδοµών ή κατασκευή δεξαµενής κολύµβησης, δεν απαιτείται δικαιολόγηση του ποσού 
αγοράς ή του κόστους ανέγερσης ή κατασκευής. 
 
35. Ποιόν βαρύνει η αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης στην περίπτωση που παραχωρείται 
δωρεάν κύρια κατοικία από γονείς σε τέκνα ή το αντίθετο; 
 
Στην περίπτωση αυτή, η αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης βαρύνει αυτόν που χρησιµοποιεί την κατοικία 
αυτή. 
 
36. Πως υποβάλλεται η δήλωση εκχώρησης µισθωµάτων, όταν η δήλωση φορολογίας 
εισοδήµατος υποβάλλεται ηλεκτρονικά; 
 
Η δήλωση εκχώρησης µη εισπραχθέντων µισθωµάτων ακολουθεί διαφορετική διαδικασία υποβολής 
από τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος και δεν µπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά, αλλά υποβάλλεται 
στο Τµήµα Φορολογίας Εισοδήµατος µε ειδική θεώρηση στο σώµα της οικείας δήλωσης ή µε την 
καταχώρησή της στο γενικό πρωτόκολλο της αρµόδιας ∆ΟΥ (σχετ. ΠΟΛ.1096/6.4.2001 διαταγή). 
 
Η δήλωση εκχώρησης µισθωµάτων στο ∆ηµόσιο υποβάλλεται απαραίτητα προσωπικά ή από ειδικά 
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο στην αρµόδια ∆ΟΥ, µέσα στο χρόνο φορολογίας των 
εκχωρούµενων µισθωµάτων, πριν ή µετά την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος. 
 
Αν προηγηθεί η υποβολή της δήλωσης εκχώρησης µισθωµάτων και ακολουθήσει η υποβολή της 
δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, στη ∆ΟΥ ή ταχυδροµικά ή ηλεκτρονικά, υπάρχει δυνατότητα να µη 
συνυπολογισθούν τα εκχωρηθέντα µισθώµατα στο συνολικό σας εισόδηµα. Αντίθετα αν η υποβολή της 
δήλωσης εκχώρησης µισθωµάτων υποβληθεί µετά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας 
εισοδήµατος, θα φορολογηθείτε και για τα εισοδήµατά σας από τα ακίνητα, ο δε φόρος που προκύπτει 
από τα µισθώµατα του ακινήτου που θα κάνετε την εκχώρηση, θα σας επιστραφεί µετά την υποβολή 
της δήλωσης εκχώρησης. 
 
ΙΙ. ΤΜΗΜΑ Β - (ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) 
 
Καταρχάς επισηµαίνεται, ότι λόγω της πολυπλοκότητας των θεµάτων που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα 
του τµήµατος, τα περισσότερα ερωτήµατα απαιτούν επισταµένη προηγούµενη έρευνα και συνδυασµό 
των εφαρµοστέων διατάξεων και ως εκ τούτου δεν θα ήταν δυνατό να συµπεριληφθούν στο παρόν. 
 
Τα συνηθέστερα ερωτήµατα που τίθενται στην υπηρεσία µας τηλεφωνικά από φορολογικούς 
συµβούλους στελέχη των επιχειρήσεων αλλά και από συναδέλφους και τα οποία µπορούν να 
συνοψιστούν, είναι τα εξής ανά κατηγορία: 
 
Ι. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
1. Μεταφορά ζηµίας 
 
- Σε περίπτωση απορρόφησης εταιρείας από άλλη εταιρεία µε τις διατάξεις του ν. 2166/1993 δεν µπορεί 
να µεταφερθεί η ζηµία ούτε της απορροφούµενης εταιρείας ούτε της απορροφώσας. Ειδικά για 
απορροφήσεις για την πραγµατοποίηση των οποίων συντάσσονται ισολογισµοί µετασχηµατισµού από 
11-4-2012 και µετά (ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν. 4072/2012), µεταφέρεται µόνο η ζηµία 
παρελθουσών χρήσεων της απορροφώσας ανώνυµης εταιρίας ή εταιρίας περιορισµένης ευθύνης 
(άρθρο 322 ν. 4072/2012). 
 
- Αν ο µετασχηµατισµός γίνεται µε τις διατάξεις του ν. 1297/1972, µεταφέρεται µόνο η ζηµία της 
απορροφώσας εταιρείας όχι της απορροφούµενης. 
 
- Σε περίπτωση µετατροπής είτε µε το ν. 2166/1993 είτε µε το ν. 1297/1972 (π.χ. ΕΠΕ µετατρέπεται σε 
ΑΕ) δεν µεταφέρεται η ζηµία της µετατρεπόµενης. 
 
2. Υποβολή προσωρινών και οριστικής δήλωσης ΦΜΥ από µετασχηµατιζόµενες µε 2166/1993 
επιχειρήσεις 



 
- Η µετασχηµατιζόµενη επιχείρηση για το ΦΜΥ που παρακράτησε µετά τη σύνταξη του ισολογισµού 
µετασχηµατισµού και µέχρι την ολοκλήρωσή του (καταχώριση της έγκρισης στο ΑΡ.ΜΑΕ) υποχρεούται 
να υποβάλει προσωρινές αλλά και οριστική δήλωση ΦΜΥ στο όνοµά της σύµφωνα µε το άρθρο 59 του 
ΚΦΕ στη ∆ΟΥ στην οποία υπαγόταν µέχρι το µετασχηµατισµό. Αντίστοιχα, η προερχόµενη από το 
µετασχηµατισµό εταιρεία έχει τις ίδιες υποχρεώσεις για τις αµοιβές που καταβάλλει στο προσωπικό της 
µετά την ολοκλήρωση του µετασχηµατισµού. 
 
3. Υποβολή ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος από µετασχηµατιζόµενες µε 2166/1993 ή 
1297/1972 επιχειρήσεις 
 
- Η µετατρεπόµενη ή συγχωνευόµενη εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει δήλωση φορολογίας 
εισοδήµατος για τα κέρδη που προέκυψαν µέχρι το χρόνο σύνταξης του ισολογισµού µετασχηµατισµού 
ή µέχρι την ολοκλήρωση της µετατροπής, αντίστοιχα, εντός της νόµιµης προθεσµίας. Η δήλωση 
υποβάλλεται από την προερχόµενη από το µετασχηµατισµό εταιρεία για λογαριασµό και στο όνοµα της 
µετατραπείσας ή συγχωνευθείσας. 
 
4. Μετατροπή ΑΕ σε προσωπική εταιρεία µε τις γενικές διατάξεις 
 
Ανώνυµη εταιρεία µπορεί να µετατραπεί σε προσωπική µε τις γενικές διατάξεις. 
 
5. Μετατροπή ΕΠΕ σε οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη εταιρία 
 
Εταιρία περιορισµένης ευθύνης µπορεί να µετατραπεί σε οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη εταιρία, µε βάση 
τις διατάξεις του άρθρου 283 του ν. 4072/2012. 
 
6. Μετατροπή άλλης εταιρικής µορφής σε ΙΚΕ (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία) 
 
Εταιρία άλλης µορφής µπορεί να µετατραπεί σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 107 του ν. 4072/2012. 
 
ΙΙ. ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΗΣ 
 
1. Υπηρεσίες που παρέχονται από αλλοδαπή επιχείρηση στην αλλοδαπή 
 
Όταν αλλοδαπή επιχείρηση (χωρίς µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα) παρέχει υπηρεσίες προς 
ηµεδαπή επιχείρηση και ο τόπος παροχής των υπηρεσιών αυτών βρίσκεται στην αλλοδαπή, τότε το 
εισόδηµα προκύπτει στην αλλοδαπή όπου και φορολογείται και εποµένως στις αµοιβές που καταβάλλει 
η ηµεδαπή επιχείρηση δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου 25%. 
 
2. Ζηµία υποκαταστήµατος αλλοδαπής 
 
Η ζηµία που προέρχεται από υποκατάστηµα που τηρεί στην αλλοδαπή ΑΕ, ΕΠΕ, κλπ., δεν 
συµψηφίζεται µε κέρδη του κεντρικού που βρίσκεται στην Ελλάδα, αλλά µπορεί να συµψηφιστεί µόνο 
µε εισοδήµατα της ελληνικής επιχείρησης που έχουν προκύψει µόνο στην αλλοδαπή. 
 
3. Φόρος αλλοδαπής 
 
Ο φόρος που τυχόν παρακρατήθηκε στην αλλοδαπή για εισόδηµα που προέκυψε σε αυτή 
συµψηφίζεται µέχρι του ποσού του φόρου που αναλογεί για το εισόδηµα αυτό στην Ελλάδα. 
 
ΙΙΙ. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙ∆ΙΩΝ, ΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΣΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
 
1. Υπολογισµός κατώτατης πραγµατικής αξίας µεριδίων, µετοχών κλπ. 
- Για τον καθορισµό του συντελεστή παλαιότητας της παρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. (10%, 20%, 
30% ή 40%) λαµβάνονται υπόψη τα πραγµατικά έτη λειτουργίας του νοµικού προσώπου από την 
ηµεροµηνία έναρξης εργασιών της εταιρείας µέχρι την ηµέρα µεταβίβασης των µετοχών ή των µεριδίων. 
- Για τον προσδιορισµό της αξίας που προκύπτει, στα «ίδια κεφάλαια» λαµβάνεται υπόψη και το 
υπόλοιπο του λογαριασµού 43 «Ποσά προοριζόµενα για αύξηση εταιρικού κεφαλαίου». 
- Αν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ή η απόδοσή τους είναι αρνητικά, δεν λαµβάνονται υπόψη και 
περαιτέρω, αν η εταιρεία έχει στην κυριότητά της ακίνητο, το οποίο εµφανίζεται στα βιβλία της µε αξία 
µικρότερη από αυτή που εφαρµόζεται στη φορολογία µεταβίβασης ακινήτων, το ποσό της διαφοράς 
µεταξύ των δύο αυτών αξιών λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της πραγµατικής αξίας. 
- Ο προσδιορισµός της υπεραξίας υποκαταστήµατος ΑΕ ή ΕΠΕ είναι θέµα πραγµατικό και ανάγεται 
στην αρµοδιότητα της φορολογούσας αρχής. 



 
2. Κέρδος που αποκτά ΑΕ, ΕΠΕ, κλπ. από την πώληση µετοχών µη εισηγµένων 
 
Αν από την πώληση µετοχών ΜΗ εισηγµένων στο Χ.Α. προέκυψε κέρδος για την πωλήτρια ανώνυµη 
εταιρία, το εν λόγω κέρδος υπόκειται σε φορολογία εισοδήµατος µε τις γενικές διατάξεις και από τον 
αναλογούντα φόρο εισοδήµατος εκπίπτει ολόκληρο το ποσό του φόρου 5% το οποίο είχε αποδώσει στο 
∆ηµόσιο. 
 
3. Επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου 
 
Αν από την πώληση των µετοχών προκύπτει κέρδος και από το συµψηφισµό του φόρου µε το φόρο 
εισοδήµατος της πωλήτριας εταιρείας προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο, αυτό επιστρέφεται. 
 
4. Ζηµία που προκύπτει για ΑΕ,ΕΠΕ, κλπ. από την πώληση µετοχών µη εισηγµένων 
 
Αν από την πώληση µη εισηγµένων µετοχών προέκυψε ζηµία, θα έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του 
άρθρου 38 του Κ.Φ.Ε. και ο καταβληθείς φόρος 5% δεν εκπίπτει από τον αναλογούντα φόρο 
εισοδήµατος, αλλά ούτε και ως δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας γιατί, ως φόρος 
εισοδήµατος δεν επιτρέπεται η έκπτωση του. 
 
5. Χρόνος παρακράτησης στα δικαιώµατα που καταβάλλονται στην αλλοδαπή 
 
Η παρακράτηση του φόρου µε συντελεστή 25% στις αποζηµιώσεις ή τα δικαιώµατα που καταβάλλονται 
σε αλλοδαπές επιχειρήσεις που δεν έχουν µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα ή σε φυσικά πρόσωπα 
κατοίκους αλλοδαπής που δεν ασκούν επάγγελµα ή επιχείρηση στην Ελλάδα ενεργείται κατά την 
πίστωση, ανεξάρτητα αν η καταβολή γίνεται αργότερα. 
 
IV. ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 
 
1. Προκαταβολή του φόρου σε περίπτωση υπερ/υποδωδεκάµηνης διαχειριστικής περιόδου 
 
Σε περίπτωση υπερδωδεκάµηνης χρήσης ΑΕ, ΕΠΕ ή υποκαταστήµατος αλλοδαπής εταιρείας 
υποβάλλεται µία δήλωση για όλο το διάστηµα και η προκαταβολή υπολογίζεται για το δωδεκάµηνο 
διάστηµα. Αν όµως η πρώτη διαχειριστική χρήση είναι υποδωδεκάµηνη, τότε η προκαταβολή 
υπολογίζεται κανονικά χωρίς καµία µείωση. 
 
2. Μείωση προκαταβολής στο ήµισυ για τα τρία πρώτα οικονοµικά έτη 
 
Για τα νέα νοµικά πρόσωπα, η προκαταβολή µειώνεται στο ήµισυ για τα τρία πρώτα οικονοµικά έτη. Για 
το σκοπό αυτό τυχόν υπερδωδεκάµηνη διαχειριστική περίοδος λογίζεται ως ένα οικονοµικό έτος. 
 
3. ∆ήλωση φορολογίας εισοδήµατος των Αστικών Οικοδοµικών Συνεταιρισµών 
 
Οι Αστικοί Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί, ανεξαρτήτως του κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα τους, δεν 
αποτελούν νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αλλά υπάγονται στα νοµικά πρόσωπα της 
περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 2238/1994 και ως τέτοια υποβάλλουν δήλωση φορολογίας 
εισοδήµατος -έντυπο Φ-01010. 
 
V. ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
1. Τόκοι από καταθέσεις στην αλλοδαπή που αποκτά φυσικό πρόσωπο ή νοµικό πρόσωπο µη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα και οι οποίοι παραµένουν στην αλλοδαπή 
 
Ο δικαιούχος των τόκων (εκτός από ΑΕ, ΕΠΕ, κλπ.) υποχρεούται να υποβάλει δήλωση (δεν έχει 
καθοριστεί συγκεκριµένο έντυπο) στη ∆ΟΥ του προκειµένου να αποδώσει το φόρο 10%, µε την 
καταβολή του οποίου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωσή του, εντός του επόµενου µήνα από την 
καταβολή ή την πίστωση των τόκων. 
 
2. Φορολογία διανεµοµένων κερδών 
 
Στα κέρδη που διανέµουν οι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες µε τη µορφή αµοιβών και ποσοστών στα µέλη 
του διοικητικού συµβουλίου και στους διευθυντές και αµοιβών στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, 
εκτός µισθού, καθώς και µερισµάτων ή προµερισµάτων σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή 
αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή οµάδες περιουσίας, ανεξάρτητα εάν η καταβολή τους γίνεται σε 
µετρητά ή µετοχές, εντός του έτους 201 2, διενεργείται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 25%, µε την 



οποία εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και στα κέρδη 
που διανέµουν οι συνεταιρισµοί και οι ηµεδαπές εταιρίες περιορισµένης ευθύνης. 
 
3. Φορολογική µεταχείριση τριγωνικών συναλλαγών 
 
Οι διατάξεις της περ. β' της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 3842/2010, περί µη αναγνώρισης της αξίας 
των πρώτων και βοηθητικών υλών που χρησιµοποιήθηκαν, καθώς και των άλλων εµπορεύσιµων 
αγαθών, δεν αναφέρονται στις τριγωνικές συναλλαγές που πραγµατοποιούν εντός της χώρας µας 
ηµεδαπές επιχειρήσεις (π.χ. φασόν), αλλά µόνο σε αυτές που µεσολαβεί εταιρία µε έδρα σε κράτη µη 
συνεργάσιµα ή µε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 51Α του ν. 
2238/1994. 
 
Γ) ΤΜΗΜΑ Γ' (ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ, ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ, Μ.Σ.Κ.Κ.) Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ 
ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ 
 
1. Ποιος είναι υπόχρεος για επίδοση δήλωσης πλοίων Α' κατηγορίας: 
 
Σε υποβολή δηλώσεως υποχρεούται ο πλοιοκτήτης ή η πλοιοκτήτρια εταιρεία που είναι γραµµένη στο 
οικείο νηολόγιο κατά την πρώτη ηµέρα του ηµερολογιακού έτους, ανεξάρτητα µε την κατοικία ή διαµονή 
ή την έδρα αυτής στην ηµεδαπή ή στην αλλοδαπή. 
 
2. Ποια είναι η προθεσµία επίδοσης δήλωσης πλοίων Α' κατηγορίας και καταβολής του φόρου: 
 
Η δήλωση επιδίδεται από τον υπόχρεο στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους. 
Μαζί µε τη δήλωση καταβάλλεται το ένα τέταρτο (1/4) του οφειλόµενου φόρου, τα άλλα τρία τέταρτα 
(3/4) του φόρου καταβάλλονται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις µέσα στους µήνες Ιούνιο, Σεπτέµβριο και 
∆εκέµβριο του έτους που υποβάλλεται η δήλωση. 
 
3. Σε ποιο νόµισµα καταβάλλεται ο φόρος πλοίων Α' κατηγορίας: 
 
Ο φόρος καταβάλλεται σε δολάρια Η.Π.Α. ή σε λίρες Αγγλίας, µε επιλογή του υπόχρεου και µε βάση την 
επίσηµη ισοτιµία µεταξύ των νοµισµάτων αυτών κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Η καταβολή 
του φόρου µπορεί να γίνει και µε ευρώ που προέρχονται αποδεδειγµένα από την εισαγωγή ναυτιλιακού 
συναλλάγµατος σε δολάρια Η.Π.Α. ή σε λίρες Αγγλίας, στο όνοµα του υπόχρεου ή του πράκτορα στην 
Ελλάδα διαχειριστή ή αντιπροσώπου του πλοίου, βάσει της επίσηµης ισοτιµίας του δολαρίου που ισχύει 
κάθε φορά κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης. 
 
4. Ποιά η ιδιαιτερότητα του ειδικού φόρου των πλοίων: 
 
Ο κατά τις διατάξεις του ν.27/1975 επιβαλλόµενος φόρος εξαντλεί κάθε υποχρέωση του πλοιοκτήτη 
καθώς και του µετόχου ή εταίρου ηµεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας οποιουδήποτε τύπου φόρου 
εισοδήµατος, όσον αφορά στα κέρδη που προκύπτουν από την εκµετάλλευση πλοίων. 
 
Β. ΜΟΝΑ∆ΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ (Μ.Σ.Κ.Κ.) ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
1. Πως εφαρµόζονται οι Μ.Σ.Κ.Κ. σε επιχειρήσεις µε πολλούς κλάδους δραστηριότητας: 
 
Σε όσες περιπτώσεις η επιχείρηση ασχολείται µε περισσότερους κλάδους που αντιστοιχούν σε 
επαγγέλµατα που αναφέρονται ξεχωριστά στους πίνακες µε διαφορετικό Μ.Σ.Κ.Κ., πρέπει να γίνει 
διαχωρισµός των ακαθαρίστων εσόδων (ή των αγορών) κατά κλάδο και να εφαρµοστεί σ' αυτά ο οικείος 
Μ.Σ.Κ.Κ. για κάθε κλάδο αντίστοιχα. 
 
2. Που εφαρµόζονται οι Μ.Σ.Κ.Κ.: 
 
Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις διακρίνονται δύο (2) πεδία εφαρµογής των Μ.Σ.Κ.Κ. α) κατά τον 
εξωλογιστικό προσδιορισµό των καθαρών κερδών των επιχειρήσεων και β) κατά την περαίωση χωρίς 
έλεγχο των υποβαλλόµενων από τις επιχειρήσεις φορολογικών τους δηλώσεων (αυτοπεραίωση). 
 
Γ. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 
1. Πως αποσβένονται κάποια πάγια που δεν ορίζεται συντελεστής απόσβεσης: 
 
Για όσα πάγια δεν ορίζεται µε τις διατάξεις του π.δ/τος 299/2003 κατώτερος και ανώτερος συντελεστής 
απόσβεσης, θα αποσβένονται µε βάση την ωφέλιµη διάρκεια ζωή τους. 



 
2. Πότε αρχίζουν τις αποσβέσεις τους οι νέες επιχειρήσεις µε βάση το δικαίωµα που έχουν για τις τρεις 
(3) πρώτες διαχειριστικές χρήσεις: 
 
Επισηµαίνεται ότι για τη διαχειριστική χρήση, εντός της οποίας οι επιχειρήσεις αρχίζουν την 
παραγωγική λειτουργία τους, θα πρέπει να διενεργήσουν κανονικά αποσβέσεις για τα πάγια 
περιουσιακά στοιχεία τους, δεδοµένου ότι η κατά τα παραπάνω επιλογή αφορά τις τρεις (3) πρώτες 
διαχειριστικές χρήσεις που έπονται αυτής της διαχειριστικής χρήσης. Τονίζεται ότι η επιλογή της µη 
διενέργειας ή της διενέργειας µειωµένων αποσβέσεων αφορά αφενός όλα τα πάγια περιουσιακά 
στοιχεία (δηλαδή ή δεν θα διενεργηθούν αποσβέσεις για κανένα περιουσιακό στοιχείο ή θα 
διενεργηθούν για όλα µε το µισό του προβλεπόµενου συντελεστή) και αφετέρου όλες τις διαχειριστικές 
χρήσεις (δηλαδή η επιχείρηση δεν θα διενεργήσει αποσβέσεις ή θα διενεργήσει τις προβλεπόµενες 
µειωµένες αποσβέσεις και στις τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις. 
 
3. Τι σηµαίνει ο όρος «υποχρεωτικές αποσβέσεις»: 
 
Σηµαίνει ότι αν διενεργηθούν αποσβέσεις, αλλά µε συντελεστή µεγαλύτερο από τον προβλεπόµενο, οι 
επιπλέον αποσβέσεις δεν αναγνωρίζονται φορολογικά, ενώ αν δεν διενεργηθούν αποσβέσεις ή 
διενεργηθούν µε συντελεστή µικρότερο από τον προβλεπόµενο, η επιχείρηση χάνει το δικαίωµα να 
πραγµατοποιήσει στο µέλλον τις αποσβέσεις που όφειλε να διενεργήσει και δεν διενήργησε. 
 
4. Πως αποσβένονται τα πάγια όταν χρησιµοποιούνται για ηµέρες λιγότερες του µηνός: 
 
Σηµειώνεται ότι, στο χρονικό διάστηµα χρησιµοποίησης ή λειτουργίας του παγίου, περιλαµβάνεται και ο 
µήνας που αυτό άρχισε να χρησιµοποιείται ή να λειτουργεί, χωρίς να ενδιαφέρει ο αριθµός των ηµερών 
που χρησιµοποιήθηκε ή λειτούργησε το µήνα αυτό. 
 
Τελευταία ενηµέρωση:8/2/2013 
Τηλ. Επικοινωνίας για παροχή διευκρινίσεων σε θέµατα Φορολογίας Εισοδήµατος: 210-3375377, 
3375375 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (αρµοδιότητα της ∆/νσης Φορολογίας Κεφαλαίου) Α.- 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ - ∆ΩΡΕΩΝ - ΓΟΝ. ΠΑΡΟΧΩΝ 
 
1. Ποιος είναι υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονοµιάς; 
 
Ο κληρονόµος ή ο νόµιµος αντιπρόσωπός του (άρθρο 61 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονοµιών - 
∆ωρεών - Γονικών παροχών, ο οποίος κυρώθηκε µε το ν. 2961/2001). 
 
2. Ποια είναι η προθεσµία υποβολής της δήλωσης φόρου κληρονοµιάς; 
 
Μέσα σε έξι µήνες, αν ο κληρονοµούµενος πέθανε στην Ελλάδα, ή µέσα σε ένα χρόνο, αν ο 
κληρονοµούµενος ή οι κληρονόµοι ή οι κληροδόχοι διέµεναν κατά το χρόνο θανάτου στην αλλοδαπή. 
 
Η προθεσµία αρχίζει από: το θάνατο του κληρονοµουµένου τη δηµοσίευση της διαθήκης ή 
τη δηµοσίευση της τελεσίδικης απόφασης που κηρύσσει την αφάνεια ή το θάνατο του υπόχρεου σε 
δήλωση, αν αυτός δεν υπέβαλε δήλωση ή το διορισµό των κηδεµόνων σχολαζουσών κληρονοµιών, 
των εκτελεστών διαθήκης, των συνδίκων πτώχευσης ή 
την αναγνώρισή τους, σε περίπτωση κληρονόµων σχολαζουσών κληρονοµιών ή το χρόνο που ορίζεται 
στα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα. 
 
Η κατά τα άνω εξάµηνη ή ετήσια προθεσµία µπορεί να παραταθεί για τρεις (3) κατ' ανώτατο όριο µήνες, 
µε απόφαση του προϊσταµένου της αρµόδιας ∆.Ο.Υ., αν συντρέχουν αποχρώντες λόγοι (άρθρα 62, 63 
και 64). 
 
3. Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται κατά την υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονοµιάς; 
 
α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου  
β) αντίγραφο διαθήκης 
γ) κληρονοµητήριο ή πιστοποιητικό της αρµόδιας δηµοτικής ή κοινοτικής αρχής περί του είδους και του 
βαθµού συγγενείας προς τον κληρονοµούµενο 
δ) πιστοποιητικό του Γραµµατέα Πρωτοδικών περί µη δηµοσιεύσεως νεότερης διαθήκης ή περί µη 
δηµοσιεύσεως διαθήκης στην περίπτωση της εξ αδιαθέτου διαδοχής 
ε) πιστοποιητικό για την ηλικία του επικαρπωτή, όταν για τον προσδιορισµό της αξίας λαµβάνεται 



υπόψη η ηλικία αυτού 
στ) έγγραφο νοµιµοποιήσεως, σε περίπτωση πληρεξουσίου 
ζ) τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη µετάθεση του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης 
η) αποδεικτικά χρεών της κληρονοµιάς (άρθρο 67). 
 
4. Ποια είναι αρµόδια ∆.Ο.Υ. για την παραλαβή δηλώσεων φόρου κληρονοµιάς; 
 
Η ∆.Ο.Υ. της κατοικίας του κληρονοµουµένου ή η ∆.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, αν ο κληρονοµούµενος 
ήταν κάτοικος αλλοδαπής. 
Αν όµως ο κληρονοµούµενος είχε την κατοικία του στην αλλοδαπή, αλλά πέθανε στην Ελλάδα, αρµόδια 
είναι η ∆.Ο.Υ. του τόπου θανάτου. 
 
Ως κατοικία του κληρονοµουµένου θεωρείται αυτή που προκύπτει από το ΑΦΜ αυτού (άρθρο 66). 
 
5. Ποιος είναι υπόχρεος υποβολής δήλωσης φόρου δωρεάς - γονικής παροχής; 
 
Είναι οι συµβαλλόµενοι δωρητής - δωρεοδόχος, γονέας - τέκνο και, σε περίπτωση άτυπης δωρεάς, ο 
δωρεοδόχος (άρθρο 85). 
 
6. Ποια είναι αρµόδια ∆.Ο.Υ. για την παραλαβή δήλωσης φόρου δωρεάς- γονικής παροχής; 
 
Ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. της κατοικίας του δωρητή. Ως κατοικία του δωρητή θεωρείται αυτή που 
προκύπτει από το ΑΦΜ αυτού. (άρθρο 87). 
 
7. Ποια είναι η προθεσµία υποβολής της δήλωσης φόρου δωρεάς -γονικής παροχής; 
 
Η δήλωση υποβάλλεται πριν από την κατάρτιση του συµβολαίου, το οποίο συντάσσεται µε βάση 
θεωρηµένο αντίγραφο της δήλωσης, και, προκειµένου για άτυπες δωρεές, µέσα σε έξι µήνες από την 
παράδοση του αντικειµένου της δωρεάς στο δωρεοδόχο (άρθρο 86). 
 
8.Ποιες είναι οι προϋποθέσεις απαλλαγής από το φόρο κληρονοµιών και γονικών παροχών για 
την απόκτηση της πρώτης κατοικίας; 
 
Ο κληρονόµος (σύζυγος ή τέκνο του κληρονοµουµένου) ή το τέκνο που αποκτά τη γονική παροχή ή ο 
σύζυγος αυτού ή τα ανήλικα τέκνα τους, να µην έχουν δικαίωµα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή 
οίκησης σε άλλη κατοικία ή ιδανικό µερίδιο κατοικίας που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της 
οικογένειας ή δικαίωµα πλήρους κυριότητας επί οικοπέδου οικοδοµήσιµου ή επί ιδανικού µεριδίου 
οικοπέδου, στα οποία αντιστοιχεί εµβαδόν κτίσµατος που πληροί τις στεγαστικές τους ανάγκες και 
βρίσκονται σε δήµο ή κοινότητα µε πληθυσµό άνω των 3.000 κατοίκων. Οι στεγαστικές ανάγκες 
θεωρείται ότι καλύπτονται αν το συνολικό εµβαδόν των ανωτέρω ακινήτων (και των λοιπών αντίστοιχων 
κληρονοµιαίων ακινήτων) είναι 70 τ.µ. προσαυξανόµενα κατά 20 τ.µ. για καθένα από τα δύο πρώτα 
τέκνα και κατά 25 τ.µ. για το τρίτο και καθένα από τα επόµενα τέκνα του δικαιούχου.(άρθρα 26 ενότητα 
Α' και 43 ενότητα Α'). 
 
9. Ποια είναι τα αφορολόγητα ποσά για την απόκτηση πρώτης κατοικίας αιτία θανάτου ή 
γονικής παροχής; 
 
Η απαλλαγή παρέχεται για αξία κατοικίας µέχρι 200.000 € για κάθε ανήλικο ή άγαµο κληρονόµο και 
µέχρι 250.000 € για έγγαµο, η οποία προσαυξάνεται κατά 25.000 € για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα 
και κατά 30.000 € για το τρίτο και καθένα από τα επόµενα ανήλικα τέκνα, των οποίων την επιµέλεια έχει 
ο δικαιούχος. Στο ποσό της απαλλαγής περιλαµβάνεται και η αξία µιας θέσης στάθµευσης αυτοκινήτου 
και ενός αποθηκευτικού χώρου, για επιφάνεια εκάστου έως 20 τ.µ., εφόσον βρίσκονται στο ίδιο ακίνητο 
και αποκτώνται ταυτόχρονα. Επίσης χορηγείται απαλλαγή για οικόπεδο αξίας µέχρι 50.000 € για κάθε 
ανήλικο ή άγαµο κληρονόµο και µέχρι 100.000 € για κάθε έγγαµο κληρονόµο, προσαυξανόµενη κατά 
10.000 € για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 15.000 € για το τρίτο και καθένα από τα 
επόµενα τέκνα. Τα παραπάνω ισχύουν εφόσον στο δικαιούχο κληρονόµο ή κληροδόχο περιέρχεται µία 
µόνο κατοικία ή ένα οικόπεδο εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα και όχι ποσοστό εξ αδιαιρέτου. 
 
Αντίστοιχη απαλλαγή παρέχεται και κατά τη γονική παροχή πρώτης κατοικίας. (άρθρα 26 ενότητα Α' και 
43 ενότητα Α'). 
 
10. Γεωργικές απαλλαγές 
 
Με το ν. 3842/2010 από 23-4-2010, καταργούνται οι γεωργικές απαλλαγές και ο φόρος υπολογίζεται 
πλέον µε βάση τα αφορολόγητα ποσά και τους φορολογικούς συντελεστές της αντίστοιχης κατηγορίας, 



όπως και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία. 
 
11. Σε πόσες δόσεις καταβάλλεται ο φόρος κληρονοµιών, δωρεών και γονικών παροχών; 
 
α) Σε 12 ίσες διµηνιαίες δόσεις των 500 €, αν η βεβαίωση έγινε µε βάση τη δήλωση του υποχρέου ή την 
έκδοση οριστικής πράξης ή µετά από συµβιβασµό και την καταβολή του 1/5 ή ύστερα από απόφαση 
δικαστηρίου ή από δικαστικό συµβιβασµό. 
 
β) Σε 6 ίσες µηνιαίες δόσεις των 500 €, αν η βεβαίωση του 50% του φόρου έγινε µετά από άσκηση 
προσφυγής. 
 
Σε περίπτωση κληρονοµιάς, αν ο κληρονόµος είναι ανήλικος, ο αριθµός των δόσεων διπλασιάζεται. 
 
12. Ποιος είναι ο χρόνος φορολογίας για την κτήση αιτία θανάτου; 
 
Κατά κανόνα χρόνος φορολογίας είναι ο χρόνος θανάτου. Ο χρόνος φορολογίας µετατίθεται σε 
µεταγενέστερο του θανάτου χρονικό σηµείο αυτοδίκαια στις περιπτώσεις αναβλητικής αίρεσης, 
επιδικίας περί το κληρονοµικό δικαίωµα ή περί την κληρονοµιά, διαχωρισµού επικαρπίας από την 
κυριότητα κ.λ.π. ή µε απόφαση του προϊσταµένου της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. στις περιπτώσεις του άρθρου 8 
του Κώδικα (άρθρα 7 και 8). 
 
13. Πότε παραγράφεται το δικαίωµα του δηµοσίου για επιβολή φόρου κληρονοµιάς ή δωρεάς, 
γονικής παροχής; 
 
Παραγράφεται µετά την πάροδο 10 ετών αν υποβλήθηκε δήλωση, ή 15 ετών αν δεν υποβλήθηκε 
δήλωση. 
 
Ανεξάρτητα από τα παραπάνω το δικαίωµα του δηµοσίου είναι παραγραµµένο για όλες τις υποθέσεις 
για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε µέχρι 31-12-1994. (άρθρο 102 του Κώδικα όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 25 του ν. 3842/2010). 
 
14. Ποια είναι τα αφορολόγητα όρια και οι φορολογικοί συντελεστές στη φορολογία 
κληρονοµιών, δωρεών και γονικών παροχών; 
 
α) Η αιτία θανάτου κτήση πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων καθώς και η αιτία δωρεάς ή γονικής 
παροχής κτήση ακινήτων ή εµπράγµατων ή ενοχικών δικαιωµάτων επί ακινήτων, µετοχών καθώς και 
λοιπών περιουσιακών στοιχείων (δηλ. όλων των περιουσιακών στοιχείων πλην µετρητών), από 
δωρεοδόχους που υπάγονται στην Α' και Β' και Γ' κατηγορία, υπόκεινται σε φόρο, ο οποίος 
υπολογίζεται µε βάση τις πιο κάτω φορολογικές κλίµακες: 

 

Κλιµάκια 
(σε 

ευρώ) 

Συντελεστ
ής 

κλιµακίου 
(%) 

Φόρος 
κλιµακίου 
(σε ευρώ) 

Φορολογη
τέα 
περιουσί
α (σε 
ευρώ) 

Φόρος 
που 

αναλογεί 
(σε ευρώ) 

150.000 --- — 150.000 — 
150.000 1 1.500 300.000 1.500 
300.000 5 15.000 600.000 16.500 
Υπερβά

λλον 
10    



 

 
 
β) Η αιτία γονικής παροχής κτήση µετρητών φορολογείται αυτοτελώς, µε συντελεστή δέκα τοις εκατό 
(10%) ενώ η αιτία δωρεάς κτήση µετρητών φορολογείται αυτοτελώς µε συντελεστή δέκα τοις εκατό 
(10%) για δωρεοδόχους που υπάγονται στην Α' κατηγορία, είκοσι τοις εκατό (20%) για δωρεοδόχους 
που υπάγονται στη Β' κατηγορία και σαράντα τοις εκατό (40%) για δωρεοδόχους που υπάγονται στη Γ' 
κατηγορία. 
 
15. Ποιο είναι το απαλλασσόµενο ποσό όταν κληρονόµος είναι σύζυγος ή ανήλικο τέκνο του 
κληρονοµουµένου; 
 
Μετά την 26-1-2010, όταν κληρονόµος είναι σύζυγος ή ανήλικο τέκνο του κληρονοµουµένου, 
απαλλάσσεται από το φόρο κληρονοµιάς αξία κληρονοµιαίας περιουσίας µέχρι 400.000 € για κάθε 
κληρονόµο (µε αντίστοιχο περιορισµό των κλιµακίων υπολογισµού του φόρου της Α' κατηγορίας). 
 
Β.- ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 
16. Ποιο είναι το αντικείµενο του φ.µ.α. και ποιος ο υπόχρεος για την καταβολή του φόρου; 
 
Σε κάθε µεταβίβαση ακινήτου µε αντάλλαγµα και σύσταση εµπραγµάτου σε ακίνητο δικαιώµατος καθώς 
και σε µεταβίβαση πλοίου µε ελληνική σηµαία επιβάλλεται φόρος στην αξία αυτών και υπόχρεος για την 
καταβολή του είναι ο αγοραστής. 
 
17. Ποια είναι η αρµόδια ∆.Ο.Υ. για την υποβολή της δήλωσης; 
 
Για κάθε µεταβίβαση ακινήτου οι συµβαλλόµενοι υποχρεούνται πριν από τη σύνταξη του συµβολαίου, 
να επιδώσουν κοινή δήλωση φ.µ.α. προς τον αρµόδιο Προϊστάµενο ∆.Ο.Υ. της περιφέρειας στην οποία 
βρίσκεται το ακίνητο. 
 
18. Σε πόσα αντίγραφα υποβάλλεται η δήλωση; 
 
Η δήλωση υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα εκ των οποίων το ένα κρατείται από τον Προϊστάµενο της 
∆.Ο.Υ. και το δεύτερο, αφού βεβαιωθεί από τον Προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. για την ακρίβεια της 

Κλιµάκια 
(σε 

ευρώ) 

Συντελεστ
ής 

κλιµακίου 
(%) 

Φόρος 
κλιµακίου 
(σε ευρώ) 

Φορολο
γητέα 
περιουσ
ία (σε 
ευρώ) 

Φόρος 
που 

αναλογεί 
(σε ευρώ) 

30.000 — — 30.000 — 
70.000 5 3.500 100.000 3.500 

200.000 10 20.000 300.000 23.500 
Υπερβά

λλον 
20    

Κλιµάκι
α 

Συντελεστ
ής 
κλιµακίου 
(%) 

Φόρος 
κλιµακίο

υ 

Φορολογη
τέα 

περιουσία 

Φόρος 
που 

αναλογ
εί 

6.000 — — 6.000 — 
66.000 20 13.2

00 
72.000 13.200 

195.00
0 

30 58.5
00 

267.000 71.700 

Υπερβάλλ
ον 

40    



αντιγραφής, παραδίδεται στον συµβαλλόµενο. 
 
19. Επιτρέπεται η επίδοση της δήλωσης σε αναρµόδιο Προϊστάµενο ∆.Ο.Υ.; 
 
Επιτρέπεται η επίδοση της δήλωσης σε αναρµόδιο Προϊστάµενο ∆.Ο.Υ., όταν είναι δύσκολη η επίδοσή 
της στον αρµόδιο Προϊστάµενο, λόγω του ότι η έδρα αυτού είναι σε διαφορετική πόλη από εκείνη που 
καταρτίζεται η σύµβαση, ο οποίος, αφού καταχωρήσει τη δήλωση αυτή στο βιβλίο δηλώσεων, 
υποχρεούται να την αποστείλει στον αρµόδιο Προϊστάµενο ∆.Ο.Υ. προς έλεγχο. 
 
Επίσης, αν στην περιφέρεια που βρίσκεται το ακίνητο εφαρµόζεται το σύστηµα αντικειµενικού 
προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων, επιτρέπεται, όταν είναι δύσκολη η επίδοσή της στον αρµόδιο 
Προϊστάµενο, να επιδοθεί η δήλωση του φόρου µεταβίβασης στον Προϊστάµενο της αρµόδιας για τη 
φορολογία εισοδήµατος του αγοραστή ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή 
χορηγείται αντίγραφο της δήλωσης για τη σύνταξη συµβολαίου και στη συνέχεια η δήλωση διαβιβάζεται 
στον προϊστάµενο της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. για έλεγχο των προσδιοριστικών στοιχείων του ακινήτου που 
δηλώθηκαν. 
 
20. Πώς καταβάλλεται ο φόρος µεταβίβασης ακινήτων; 
 
Στις περιοχές που εφαρµόζεται το αντικειµενικό σύστηµα, κατά την υποβολή της δήλωσης Φ.Μ.Α., ο 
φορολογούµενος υποχρεούται να αναγράφει σε αυτήν την αντικειµενική αξία του µεταβιβαζόµενου 
ακινήτου, βάσει της οποίας καταβάλλει εφάπαξ το φόρο που αναλογεί. Σε περίπτωση που το τίµηµα 
είναι µεγαλύτερο της αντικειµενικής αξίας, ο φόρος υπολογίζεται επί του τιµήµατος. Αν όµως ο 
φορολογούµενος αµφισβητήσει την αντικειµενική αξία του ακινήτου, έχει το δικαίωµα µέσα σε 30 ηµέρες 
από τότε που υπέβαλε τη δήλωση να προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια, τα οποία θα αποφανθούν 
για τον προσδιορισµό της αξίας µε βάση τα συγκριτικά στοιχεία. 
 
Στις υπόλοιπες περιοχές που δεν εφαρµόζεται το αντικειµενικό σύστηµα, κατά την υποβολή της 
δήλωσης Φ.Μ.Α., ο φορολογούµενος καταβάλλει εξ ολοκλήρου το φόρο που αναλογεί µε βάση την αξία 
που δήλωσε. Στη συνέχεια, ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. προσδιορίζει προσωρινά την αγοραία αξία του 
ακινήτου και ο αγοραστής έχει πλέον το δικαίωµα µέσα σε δίµηνη ανατρεπτική προθεσµία από την 
ηµεροµηνία παραλαβής της δήλωσης να επιδώσει συµπληρωµατική δήλωση σύµφωνα µε τη 
προσωρινή αξία του προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ. και να καταβάλει χωρίς προσαυξήσεις και πρόστιµα το 
µισό του αναλογούντος φόρου και το υπόλοιπο µισό τον επόµενο της βεβαίωσης µήνα. Στην 
περίπτωση που δεν υποβάλει την πιο πάνω συµπληρωµατική δήλωση, ενεργείται πλέον τακτικός 
έλεγχος από το προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. για το προσδιορισµό της αξίας, χωρίς να τον δεσµεύει πλέον η 
προσωρινή προεκτίµηση και στη συνέχεια εκδίδεται το σχετικό φύλλο ελέγχου. Μέσα σε 30 ηµέρες από 
την κοινοποίηση του φύλλου ελέγχου ο αγοραστής έχει το δικαίωµα να συµβιβαστεί ή να προσφύγει 
στα διοικητικά δικαστήρια. 
 
21. Ποιοι είναι οι συντελεστές για τον υπολογισµό του Φ.Μ.Α.; 
 
Με τη διάταξη του άρθρου 22 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α/23.4.2010) αναπροσαρµόστηκαν οι 
συντελεστές του Φ.Μ.Α. ως ακολούθως: 
8% για το µέχρι είκοσι χιλιάδων (20.000) € τµήµα της φορολογητέας αξίας και 10% για το άνω του 
ποσού αυτού τµήµα της, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή µη πυροσβεστικής υπηρεσίας στην περιοχή. 
 
Στο ποσό του κύριου φόρου επιβάλλεται και φόρος υπέρ δήµων και κοινοτήτων 3%. Για να γίνει 
κατανοητό αυτό, παρατίθενται τα ακόλουθα παραδείγµατα: α) Ο Α' αγοράζει οικόπεδο αξίας 8.800 €. Ο 
αναλογών φόρος µεταβίβασης θα υπολογισθεί µε συντελεστή 8%. 
 
β) Ο Α' αγοράζει οικόπεδο αξίας 22.000 €. Ο αναλογών φόρος θα υπολογισθεί για το µέχρι των 20.000 
€ τµήµα της αγοραίας αξίας µε συντελεστή 8%, για το άνω δε των 2.000 € τµήµα µε συντελεστή 10%. 
 
Οι ανωτέρω συντελεστές εφαρµόζονται σε µεταβιβάσεις ακινήτων, η φορολογική υποχρέωση των 
οποίων γεννιέται από τις 23-4-2010 και µετά. 
 
Ο Φ.Μ.Α. που προκύπτει κατά τα προεκτεθέντα µειώνεται στο µισό ή στο ένα τέταρτο ανάλογα µε τη 
νοµική µορφή της πραγµατοποιούµενης µεταβίβασης ή την ιδιότητα των συµβαλλόµενων προσώπων. 
Οι κυριότερες κατηγορίες είναι οι ακόλουθες: α) Φ.Μ.Α. µειωµένος στο τέταρτο. 
 
Οι περιπτώσεις που ο Φ.Μ.Α. µειώνεται στο τέταρτο είναι η αυτούσια διανοµή ακινήτων µεταξύ των 
συγκυρίων, η διάλυση Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. και η µεταβίβαση των ακινήτων της εταιρείας στους 
εταίρους της κατά το λόγο της εταιρικής τους µερίδας καθώς και η απόληψη ακινήτων της εταιρείας από 
εταίρους που αποχωρούν από αυτή. β) Φ.Μ.Α. µειωµένος στο µισό. 



 
Οι περιπτώσεις που ο Φ.Μ.Α. µειώνεται στο µισό είναι η ανταλλαγή ακινήτων ίσης αξίας, η 
υποχρεωτική ανταλλαγή οικοπέδων, συγχώνευση Α.Ε και Συνεταιρισµών, η αναγκαστική 
απαλλοτρίωση για δηµόσια ωφέλεια καθώς και η συνένωση οικοπέδων. 
 
22. Σε ποιες περιπτώσεις σύστασης ή τροποποίησης οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας 
οφείλεται φ.µ.α.; 
 
Σε κάθε περίπτωση σύστασης ή τροποποίησης οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας θα πρέπει να 
ερευνάται αν συντελείται, άµεσα ή έµµεσα, µεταβίβαση εµπραγµάτων επί ακινήτων δικαιωµάτων µεταξύ 
των συγκυρίων, είτε µε µορφή διανοµής, είτε ανταλλαγής, είτε πώλησης, είτε δωρεάς ιδανικών µεριδίων 
π.χ. -σύσταση σε οικόπεδο µε υφιστάµενα κτίσµατα. 
-σύσταση και στο µελλόκτιστο δικαίωµα υψούν µε υφιστάµενα κτίσµατα. 
-µεταφορά ποσοστών εξ αδιαιρέτου οικοπέδου σε µελλόκτιστο δικαίωµα υψούν, στο οποίο υφίστανται 
κτίσµατα και στις οριζόντιες ιδιοκτησίες αυτών έχει κατανεµηθεί το σύνολο των ποσοστών του 
οικοπέδου. 
-τροποποίηση σύστασης µε απόσπαση τµήµατος οριζόντιας ιδιοκτησίας από εκείνη στην οποία ανήκε 
και µεταφορά της σε οριζόντια ιδιοκτησία άλλου συνιδιοκτήτη. -σύσταση µε διανοµή ψιλής κυριότητας. 
-διανοµή υφιστάµενης κάθετης ιδιοκτησίας σε οικόπεδο µε κτίσµατα. -κατάργηση υφιστάµενης 
σύστασης σε οικόπεδο µε κτίσµατα. 
 
23. Τεκµήριο αποπερατωµένου κτίσµατος - Ποιες είναι οι προϋποθέσεις εφαρµογής του; 
 
α. να µεταβιβάζονται ιδανικά µερίδια οικοπέδου 
β. η µεταβίβαση να γίνεται µε αντάλλαγµα 
γ. να έχει εκδοθεί οικοδοµική άδεια ανέγερσης πολυκατοικίας, ή η σχετική αίτηση να έχει υποβληθεί το 
αργότερο σε 2 χρόνια από τη µεταβίβαση και 
δ. η ανέγερση των κτισµάτων να γίνει είτε από τον πωλητή των ποσοστών του οικοπέδου, είτε από 
εργολάβο ο οποίος ανέλαβε µε αντιπαροχή την ανέγερση της πολυκατοικίας, είτε από τρίτο πρόσωπο 
το οποίο ενεργεί για λογαριασµό είτε του οικοπεδούχου είτε του εργολάβου. 
 
24. Πότε οφείλεται φόρος διανοµής; 
 
Κατά την αυτούσια διανοµή ακινήτων µεταξύ των συγκυρίων τους οφείλεται φ.µ.α , αν συντρέχουν οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 
α. η διανοµή να είναι αυτούσια, δηλαδή ο καθένας από τους συγκυρίους να παίρνει είτε ένα διαιρετό 
µέρος των ακινήτων που διανέµονται είτε ποσοστό εξ αδιαιρέτου αυτών.  
 
β. η αξία της µερίδας που παίρνει από τη διανοµή κάθε συγκύριος δηλ. η φυσική του µερίδα, να είναι 
ίση µε την αξία της ιδανικής του µερίδας, δηλ. µε την αξία που είχε η εξ αδιαιρέτου συµµετοχή του. 
 
Ο φ.µ.α. µειωµένος στο % επιβάλλεται στο σύνολο της περιουσίας που διανέµεται και σε περίπτωση 
άνισης διανοµής, η επί πλέον αξία θεωρείται ότι αποκτάται µε ξεχωριστή µεταβίβαση και φορολογείται 
µε ακέραιο συντελεστή φ.µ.α, αν καταβληθεί αντάλλαγµα, διαφορετικά οφείλεται φόρος δωρεάς. 
 
Σε περίπτωση άνισης διανοµής η διαφορά της φυσικής από την ιδανική µερίδα υποβάλλεται τόσο σε 
φόρο διανοµής όσο και κατά περίπτωση σε φόρο δωρεάς ή φ.µ.α. µε ακέραιο συντελεστή. 
 
25. Ποιοι είναι οι πρόσθετοι φόροι και πότε επιβάλλονται; 
 
Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2523/1997, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 24 παρ. 1 
του ν.3296/2004: 
 
α) Σε περίπτωση µη υποβολής δήλωσης, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος που ορίζεται σε ποσοστό 2,5% 
επί του φόρου, την πληρωµή του οποίου θα απέφευγε ο υπόχρεος λόγω µη υποβολής της δήλωσης, 
για κάθε µήνα καθυστέρησης. 
 
β) Σε περίπτωση υποβολής ανακριβούς δήλωσης, επιβάλλεται στον υπόχρεο πρόσθετος φόρος που 
ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του φόρου, την πληρωµή του οποίου θα απέφευγε, για κάθε µήνα 
καθυστέρησης. 
 
γ) Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσµης δήλωσης, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος που ορίζεται σε 
ποσοστό 1% επί του φόρου που οφείλεται µε τη δήλωση, για κάθε µήνα καθυστέρησης. 
 



Τα ανωτέρω ισχύουν για υποθέσεις φορολογίας µεταβίβασης ακινήτων, η φορολογική υποχρέωση των 
οποίων γεννιέται από τη δηµοσίευση του ν. 3296/2004 και µετά (14.12.2004). 
 
Σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2523/1997, ορίζονται ως ανώτατα όρια για την επιβολή 
πρόσθετων φόρων, το ποσοστό 60% για υποβολή εκπρόθεσµης δήλωσης και 120% για την υποβολή 
ανακριβούς δήλωσης ή µη υποβολής δήλωσης του φόρου, την πληρωµή του οποίου θα απέφευγε ο 
υπόχρεος φορολογούµενος (άρθρο 26 ν. 3943/2011). 
 
26. ∆ικαίωµα προσφυγής - Εξώδικη επίλυση της διαφοράς. 
 
α. Κατά του φύλλου ελέγχου έχει δικαίωµα προσφυγής ο υπόχρεος ή οι κληρονόµοι του, εντός 30 
ηµερών από την κοινοποίηση του φύλλου ελέγχου (άρθρο πέµπτο ν. 4079/2012, ΦΕΚ 180 Α'/20-9-
2012 και άρθρο πρώτο ν. 4093/2012). 
 
Η ανωτέρω προθεσµία άσκησης της προσφυγής ισχύει για πράξεις που εκδίδονται ή παραλείψεις της 
φορολογικής αρχής που συντελούνται από την 21-9-2012 και µετά. 
 
β. Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσµίας προς άσκηση της προσφυγής, ο υπόχρεος δικαιούται να 
ζητήσει την εξώδικη επίλυση της διαφοράς (συµβιβασµό) από τον αρµόδιο Προϊστάµενο ∆.Ο.Υ. ή την 
Επιτροπή ∆ιοικητικής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών (Ε.∆.Ε.Φ.∆.) του άρθρου 70Α του Κ.Φ.Ε., 
εφόσον το προσδιοριζόµενο ποσό του κύριου και πρόσθετου φόρου υπερβαίνει τις 50.000 €. 
 
Στις περιπτώσεις που η Ε.∆.Ε.Φ.∆. είναι αποκλειστικά αρµόδια για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς, 
δηλαδή για ποσά άνω των 300.000 €, η προθεσµία για την υποβολή της αίτησης στην Ε.∆.Ε.Φ.∆. είναι 
60 ηµέρες, ενώ η προθεσµία για την άσκηση προσφυγής κατά της απόφασης της Ε.∆.Ε.Φ.∆. είναι 30 
ηµέρες από την επίδοση της απόφασης στον υπόχρεο (άρθρο 70Α Κ.Φ.Ε.). 
 
ΑΠΑΛΛΑΓΈΣ 
 
27. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της απαλλαγής από το Φ.Μ.Α για αγορά πρώτης κατοικίας; 
 
Η απαλλαγή παρέχεται µόνο σε φυσικά πρόσωπα (έγγαµα ή άγαµα), εφόσον κατοικούν µόνιµα στην 
Ελλάδα ή προτίθενται να εγκατασταθούν σε αυτή το αργότερο εντός δύο ετών από την αγορά (άρθρο 
23 παρ. 4-5 ν. 3943/2011, ΦΕΚ 66 Α'/31-3-2011). 
 
Με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3842/2010 καταργήθηκε η απαλλαγή για τους Έλληνες ή 
οµογενείς του εξωτερικού που δεν κατοικούν στην Ελλάδα κατά το χρόνο της αγοράς. Επίσης, 
καθορίστηκαν οι κατηγορίες δικαιούχων ως ακολούθως: 
 
α) Έλληνες, 
β) οµογενείς από Αλβανία, Τουρκία και χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, 
γ) πολίτες των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
δ) αναγνωρισµένοι πρόσφυγες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 96/2008 (ΦΕΚ 152 Α'), και 
ε) πολίτες τρίτων χωρών που απολαύουν του καθεστώτος του επί µακρόν διαµένοντος στην Ελλάδα, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 150/2006 (ΦΕΚ 160 Α'). 
 
Επισηµαίνεται ότι ειδικά για τους αλλοδαπούς η πρόθεσή τους για µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα 
δεν αναιρείται από το γεγονός ότι για ειδικούς λόγους, οι αρµόδιες υπηρεσίες τους χορηγούν 
προσωρινές άδειες παραµονής που ανανεώνονται. 
 
Οι καταγόµενοι από τη Βόρεια Ήπειρο και την Τουρκία, εφόσον απέκτησαν ιθαγένεια τρίτου κράτους 
πλην της Αλβανικής και Τουρκικής, δεν µπορούν να τύχουν απαλλαγής από το φόρο. 
 
Για τους έµµισθους Έλληνες δηµοσίους υπαλλήλους που υπηρετούν στο εξωτερικό θεωρείται ότι η 
κατοικία τους βρίσκεται στην Ελλάδα και συνεπώς δικαιούνται της απαλλαγής. 
 
Η απαλλαγή παρέχεται και στον κύριο εξ αδιαιρέτου ποσοστού ή ψιλό κύριο ή επικαρπωτή κατοικίας ή 
οικοπέδου που αγοράζει το υπόλοιπο ποσοστό ή το εµπράγµατο δικαίωµα της επικαρπίας ή της ψιλής 
κυριότητας, προκειµένου να γίνει εξ ολοκλήρου κύριος του ακινήτου, εφόσον το ποσοστό που έχει δεν 
του πληροί τις στεγαστικές ανάγκες. 
 
Η απαλλαγή παρέχεται και στο σύζυγο που βρίσκεται σε διάσταση, υπό τον όρο ότι έχει καταθέσει 
αίτηση ή αγωγή διαζυγίου τουλάχιστον προ έξι µηνών από το χρόνο της αγοράς. Αν δε λυθεί ο γάµος 
µε διαζύγιο µέσα σε πέντε έτη από την αγορά, αίρεται η χορηγηθείσα απαλλαγή και καταβάλλεται ο 
οικείος φόρος. 



 
Οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων, αποθηκών, γραφείων, βιοµηχανοστασίων και γενικά αµιγών 
επαγγελµατικών στεγών έχουν δικαίωµα απαλλαγής. ∆εν θεωρείται επαγγελµατική στέγη το ακίνητο, το 
οποίο από την οικοδοµική άδεια ή τον τίτλο κτήσης χαρακτηρίζεται ως κατοικία, έστω και αν αυτό 
χρησιµοποιείται ως επαγγελµατική στέγαση. 
 
28. Ποια είναι η έκταση της παρεχόµενης απαλλαγής; Παρέχεται απαλλαγή για βοηθητικούς 
χώρους; 
 
Με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3842/2010 επήλθαν µεταβολές στο αντικείµενο της απαλλαγής 
ως ακολούθως: 
 
Καταργήθηκε η χορήγηση της απαλλαγής για αγορά κατοικίας µε εµβαδόν έως 200 τ.µ. ή οικοπέδου, 
στο οποίο αντιστοιχεί κατοικία µε εµβαδόν έως 200 τ.µ., ανεξάρτητα από την αξία τους, και παρέχεται 
απαλλαγή, η οποία συνδέεται µε την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου και το είδος του 
αγοραζόµενου ακινήτου ως εξής: -Για αγορά κατοικίας: από άγαµο µέχρι ποσού αξίας 200.000€, 
από άγαµο που παρουσιάζει αναπηρία τουλάχιστον 67% από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική 
αναπηρία µέχρι ποσού αξίας 250.000€, από έγγαµο µέχρι ποσού αξίας 250.000€ ενώ από έγγαµο που 
παρουσιάζει αναπηρία τουλάχιστον 67% από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία µέχρι ποσού 
αξίας 275.000€. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 25.000€ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα 
αυτού και κατά 30.000€ για το τρίτο και καθένα από τα επόµενα τέκνα του. - Για αγορά οικοπέδου: από 
άγαµο µέχρι ποσού αξίας 50.000€ από έγγαµο µέχρι ποσού αξίας 100.000€. Το ποσό αυτό 
προσαυξάνεται κατά 10.000€ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτού και κατά 15.000€ για το τρίτο 
και καθένα από τα επόµενα τέκνα του. 
 
Αν η αξία του ακινήτου υπερβαίνει τα παραπάνω αφορολόγητα όρια, η απαλλαγή χορηγείται µέχρι του 
αντίστοιχου αφορολόγητου ποσού και για την επιπλέον αξία οφείλεται ΦΜΑ µε συντελεστή 10%. 
 
Σε περίπτωση αγοράς κατοικίας, στο ποσό της απαλλαγής περιλαµβάνεται και η αξία µιας θέσης 
στάθµευσης και ενός αποθηκευτικού χώρου, για επιφάνεια εκάστου έως 20 τ.µ., εφόσον βρίσκονται στο 
ίδιο ακίνητο και αποκτώνται ταυτόχρονα µε το ίδιο συµβόλαιο αγοράς. 
 
Τα ανωτέρω εφαρµόζονται σε αγορές πρώτης κατοικίας, η φορολογική υποχρέωση των οποίων 
γεννιέται από τις 23-4-2010 και µετά. 
 
29. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την απαλλαγή πρώτης κατοικίας; 
 
α) Ο αγοραστής ή η σύζυγός του ή τα ανήλικα παιδιά του να µην έχουν δικαίωµα πλήρους κυριότητας ή 
επικαρπίας ή οικήσεως σε άλλη οικία ή διαµέρισµα που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς 
του ή δικαίωµα πλήρους κυριότητας επί οικοπέδου οικοδοµήσιµου ή επί ιδανικού µεριδίου οικοπέδου, 
στο οποίο αντιστοιχεί εµβαδόν κτίσµατος που πληροί τις στεγαστικές του ανάγκες, και βρίσκονται σε 
δηµοτικό διαµέρισµα µε πληθυσµό άνω των 3.000 κατοίκων. Ακόµη για την απαλλαγή απαιτείται το 
αγοραζόµενο οικόπεδο ή το γήπεδο στο οποίο βρίσκεται η αγοραζόµενη οικία ή το διαµέρισµα να είναι 
οικοδοµήσιµο και εντός εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου δήµου ή κοινότητας, και µεταξύ αγοραστή 
και πωλητή να µην υπάρχει συγγένεια εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας πρώτου βαθµού. 
 
Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της απαλλαγής θα πρέπει να συντρέχουν στο όνοµα του αγοραστή. 
 
β) Θεωρείται ότι καλύπτονται οι στεγαστικές ανάγκες του αγοραστή και της οικογένειάς του, αν το 
συνολικό εµβαδόν της καθαρής επιφάνειας (της επιφάνειας χωρίς τους κοινόχρηστους χώρους) 
κατοικιών που υφίστανται ή υπάρχει η δυνατότητα βάσει των πολεοδοµικών διατάξεων να αναγερθούν 
είναι: 70 τ.µ., προσαυξανόµενα κατά 20 τ.µ. για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά του και 25 τ.µ. για το 
τρίτο και τα επόµενα τέκνα. Κατ' εξαίρεση, οι στεγαστικές ανάγκες του αγοραστή µε ποσοστό 
αναπηρίας τουλάχιστον 67% αυξάνονται από 70 τ.µ. σε 90 τ.µ. (άρθρο 16 παρ. 14 ν. 3522/2006). 
 
γ) Η απαλλαγή παρέχεται µε τον όρο ότι το ακίνητο θα παραµείνει στην κυριότητα του αγοραστή για µία 
τουλάχιστον πενταετία. 
 
30. Πότε αίρεται η απαλλαγή; 
 
α) Σε περίπτωση που µε πράξη εν ζωή µεταβιβασθεί το ακίνητο ή συσταθεί σ' αυτό οποιοδήποτε 
εµπράγµατο δικαίωµα, πλην υποθήκης, πριν από την παρέλευση της πενταετίας, αυτός που 
µεταβιβάζει ή συνιστά εµπράγµατο δικαίωµα υποχρεούται, προ της µεταβίβασης ή της σύστασης του 
εµπράγµατου δικαιώµατος, να υποβάλει δήλωση και να καταβάλει εφάπαξ το Φ.Μ.Α. που αναλογεί 
στην αξία του µεταβιβαζοµένου ακινήτου. Ως αξία του ακινήτου λαµβάνεται η αξία που έχει το ακίνητο 



κατά το χρόνο της νέας µεταβίβασης ή της σύστασης του εµπράγµατου δικαιώµατος ή το δηλωθέν 
τίµηµα της µεταβίβασης, εφόσον αυτό είναι µεγαλύτερο της αντικειµενικής αξίας. Ο φόρος υπολογίζεται 
µε βάση τους συντελεστές που ίσχυαν κατά το χρόνο χορήγησης της απαλλαγής, εκτός εάν ο φόρος 
που αναλογεί στην αξία του ακινήτου του χρόνου απαλλαγής είναι µεγαλύτερος, οπότε καταβάλλεται ο 
µεγαλύτερος αυτός φόρος. 
 
Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση χορήγησης απαλλαγής και στους δύο συζύγους κατά την αγορά 
ακινήτου εξ αδιαιρέτου, κατά τη µεταβίβαση του ποσοστού του ενός συζύγου σε τρίτον εντός της 
πενταετίας καταβάλλεται ο φόρος που αναλογεί στο ποσοστό αυτό. 
 
β) Αν ο αγοραστής δεν εγκατασταθεί στην Ελλάδα εντός προθεσµίας δύο ετών από την αγορά, 
υποχρεούται να υποβάλει δήλωση το αργότερο εντός προθεσµίας έξι µηνών από τη συµπλήρωση της 
διετίας και να καταβάλει τον αναλογούντα φόρο. Για τον υπολογισµό του φόρου λαµβάνεται υπόψη η 
αξία του ακινήτου κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης (άρθρο 23 παρ. 4-5 ν. 3943/2011). 
 
31. Ποιες είναι οι κυρώσεις σε περίπτωση διαπίστωσης µη συνδροµής των προϋποθέσεων 
απαλλαγής; 
 
Αν διαπιστωθεί από την ∆.Ο.Υ. ότι χορηγήθηκε απαλλαγή από το φόρο µεταβίβασης, ενώ δε 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της απαλλαγής, επιβάλλεται σε βάρος του αγοραστή, εκτός από τον 
αναλογούντα κύριο φόρο, και πρόσθετος φόρος που ορίζεται σε ποσοστό 100% επί του κυρίου φόρου. 
Ο κύριος φόρος υπολογίζεται µε βάση την αξία του ακινήτου κατά το χρόνο διαπίστωσης της 
παράβασης µε εφαρµογή των συντελεστών που ίσχυαν κατά το χρόνο χορήγησης της απαλλαγής, 
εκτός εάν ο φόρος που αναλογεί στην αξία του ακινήτου του χρόνου της απαλλαγής είναι µεγαλύτερος. 
Σε περίπτωση διοικητικής επίλυσης της διαφοράς ο ανωτέρω πρόσθετος φόρος δεν µπορεί να µειωθεί 
στα 3/5 αυτού, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν. 2523/1997. Αν η αξία που έχει 
απαλλαγεί από το φόρο αποτελεί τµήµα της συνολικής αξίας του ακινήτου, ο κύριος και πρόσθετος 
φόρος επιβάλλεται µε βάση το τµήµα αυτό, η αξία του οποίου υπολογίζεται µε βάση τη σχέση της αξίας 
που έχει απαλλαγεί προς τη συνολική αξία, κατά το χρόνο της απαλλαγής (άρθρο 3 παρ. 6 ν. 
3634/2008). 
 
Τα ανωτέρω ισχύουν για αγορές πρώτης κατοικίας η φορολογική υποχρέωση των οποίων γεννιέται 
από τις 13-12-2007 και µετά. 
 
32. Υπάρχει δικαίωµα απαλλαγής για δεύτερη φορά; 
 
Η απαλλαγή από το φόρο µεταβίβασης για αγορά κατοικίας ή οικοπέδου παρέχεται µια φορά. 
 
Απαλλαγή παρέχεται και για κάθε νέα αγορά ακινήτου, εφόσον: 
 
α) τα ακίνητα που έχει στην κυριότητά του κατά το χρόνο της νέας αγοράς ο αγοραστής, ο σύζυγος ή τα 
ανήλικα τέκνα τους, δεν πληρούν τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς τους και 
 
β) ο αγοραστής υποβάλει την οικεία δήλωση και καταβάλει εφάπαξ το φόρο που αναλογεί στην αξία του 
ακινήτου που έτυχε της απαλλαγής. 
 
Ως αξία του ακινήτου λαµβάνεται η αξία που έχει αυτό κατά το χρόνο της νέας απαλλαγής. Για τον 
υπολογισµό του φόρου γίνεται χρήση των συντελεστών που ίσχυαν κατά το χρόνο χορήγησης της 
πρώτης απαλλαγής και καταβάλλεται εφάπαξ, εκτός εάν ο φόρος που αναλογεί στην αξία του ακινήτου 
ή στο καταβληθέν τίµηµα κατά το χρόνο χορήγησης της πρώτης απαλλαγής είναι µεγαλύτερος, οπότε 
καταβάλλεται ο µεγαλύτερος αυτός φόρος. 
 
Η απαλλαγή αυτή παρέχεται και σε πρόσωπα τα οποία έτυχαν απαλλαγής από το φόρο µεταβίβασης 
για απόκτηση στέγης µέχρι 14.7.1980, καθώς και σε πρόσωπα τα οποία έτυχαν απαλλαγής από το 
φόρο κληρονοµιάς ή γονικής παροχής για απόκτηση πρώτης κατοικίας, εφόσον για τα πρόσωπα αυτά 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις απαλλαγής και καταβληθεί ο οικείος φόρος κατά περίπτωση. 
 
33. Ποια είναι τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της απαλλαγής για πρώτη κατοικία και πότε 
υποβάλλονται; 
 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση της απαλλαγής από το Φ.Μ.Α. υποβάλλονται µαζί 
µε την δήλωση Φ.Μ.Α. πριν από την υπογραφή του οριστικού συµβολαίου. 
 
Τα δικαιολογητικά για τη διαπίστωση των προϋποθέσεων απαλλαγής καθορίζονται µε την υπ' αριθ. 
ΠΟΛ.1101/24.6.2010 (Φ.Ε.Κ. 1021 Β'/30-6-2010) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. 



 
34. Ποιες απαλλαγές παρέχονται στους αγρότες; 
 
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ. 8 του ν. 3220/2004 παρέχεται πλήρης απαλλαγή από το φόρο 
µεταβίβασης κατά την αγορά ή ανταλλαγή γεωργικών ή κτηνοτροφικών εκτάσεων, µαζί µε τις 
εγκαταστάσεις τους που εξυπηρετούν αποκλειστικά την εκµετάλλευσή τους, σε όλους τους αγρότες 
(νέους, νεοεισερχόµενους ή άνω των 40 ετών) είτε µε τις διατάξεις του ν. 634/1977 είτε µε εκείνες του ν. 
2520/1997, χωρίς κανένα περιορισµό (ανώτατο όριο) ως προς την αξία ή την έκταση των αγροτικών 
ακινήτων. 
 
35. Χορηγείται απαλλαγή για αγορά οικίας, διαµερίσµατος ή οικοπέδου µε εισαγωγή 
συναλλάγµατος; 
 
Χορηγείτο, καταργήθηκε όµως από 28-12-2000 µε τις διατάξεις του ν. 2873/2000. 
 
36. Πότε παραγράφεται το δικαίωµα του ∆ηµοσίου για την επιβολή του Φ.Μ.Α.; 
 
Το δικαίωµα του ∆ηµοσίου για επιβολή Φ.Μ.Α. παραγράφεται µετά την πάροδο πενταετίας από το 
τέλος του έτους µέσα στο οποίο επιδόθηκε η δήλωση Φ.Μ.Α. και µετά πάροδο δεκαπέντε ετών από το 
τέλος του έτους εντός του οποίου παρεσχέθη η απαλλαγή, έστω και αν η υπόθεση περαιώθηκε 
οριστικά. 
 
Γ.- ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 
37. Ποιοί είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων (Ε.Φ.Α.) για το 
έτος 2013; 
 
Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων για το έτος 2013 έχουν:  
 
α) Οι νοµικές οντότητες και τα νοµικά πρόσωπα που είναι υπόχρεα σε καταβολή του φόρου αυτού.  
 
β) Ανώνυµες εταιρείες και εταιρείες περιορισµένης ευθύνης οι οποίες έχουν ως σκοπό, σύµφωνα µε το 
καταστατικό τους, την αγορά, διαχείριση, επένδυση και εκµετάλλευση ακινήτων.  
 
γ) Οι νοµικές οντότητες και τα νοµικά πρόσωπα των περιπτώσεων γ' και στ' της παραγράφου 2 του 
άρθρου 15 του ν. 3091/2002, καθώς και αυτά της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του ιδίου νόµου. 
Συγκεκριµένα: 
 
-Ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστήσει γραφεία στην Ελλάδα σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
α.ν. 89/1967 (ΦΕΚ 132 Α'), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τον α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α'), 
το ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77 Α'), το ν. 814/1978 (ΦΕΚ 144 Α') και το ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142 Α') και 
πλοιοκτήτριες εταιρείες εµπορικών πλοίων (περ. γ, παρ. 2, αρ. 15). -Νοµικά πρόσωπα τα οποία 
αποδεδειγµένα επιδιώκουν στην Ελλάδα σκοπούς κοινωφελείς, πολιτιστικούς, θρησκευτικούς, 
εκπαιδευτικούς (περ. στ, παρ. 2, αρ. 15). 
 
-Εταιρείες, που έχουν την έδρα τους σύµφωνα µε το καταστατικό τους στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης των οποίων το σύνολο των ονοµαστικών µετοχών, µεριδίων ή µερίδων 
ανήκουν σε ίδρυµα ηµεδαπό ή αλλοδαπό, εφόσον αποδεδειγµένα επιδιώκει στην Ελλάδα κοινωφελείς 
σκοπούς, για τα ακίνητα που χρησιµοποιούνται για το σκοπό αυτόν (περ. δ' παρ. 3, αρ. 15). 
 
38. Με τι συντελεστή φορολογούνται τα νοµικά πρόσωπα που είναι υποκείµενα σε ειδικό φόρο 
επί των ακινήτων για το έτος 2013. 
 
πό το έτος 2011 και για κάθε επόµενο ο συντελεστής φορολόγησης είναι 15% (άρθρο 57 ν. 3842/2010). 
 
39. Πότε υποβάλλεται η δήλωση ειδικού φόρου επί των ακινήτων; 
 
Η δήλωση ειδικού φόρου επί των ακινήτων για το έτος 2013 υποβάλλεται µέχρι την 20η Μαΐου 2013. 
 
40. Υποχρεούνται όσοι υποβάλλουν δήλωση ειδικού φόρου να συνυποβάλλουν και τα φύλλα 
υπολογισµού αξίας των ακινήτων τους; 
 
Η δήλωση ειδικού φόρου συνοδεύεται από τα φύλλα υπολογισµού αξίας των ακινήτων, για όσα ακίνητα 
υπόκειται σε φόρο. Για τα απαλλασσόµενα ακίνητα δεν απαιτείται η συνυποβολή φύλλων υπολογισµού 
της αξίας τους. 



 
Τελευταία ενηµέρωση:2/2/2013 
Τηλ. Επικοινωνίας για παροχή διευκρινίσεων σε θέµατα Φορολογίας Κεφαλαίου: 210-3375872 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.), (αρµοδιότητα της ∆/νσης Φ.Π.Α.)  
 
1. Υποβολή περιοδικής δήλωσης. 
 
Χρόνος και Τρόπος υποβολής της περιοδικής δήλωσης: 
 
• Η περιοδική δήλωση υποβάλλεται στην ∆ΟΥ που είναι αρµόδια για την φορολογία εισοδήµατος: 
- Για κάθε ηµερολογιακό µήνα: για όσους τηρούν Γ' κατηγορίας βιβλία Κ. Β. Σ. και το ∆ηµόσιο εφόσον 
έχει υποχρέωση υποβολής περιοδικής δήλωσης. 
- Για κάθε ηµερολογιακό τρίµηνο: για όσους τηρούν Β' κατηγορίας βιβλία Κ.Β.Σ. ή δεν είναι υπόχρεοι σε 
τήρηση βιβλίων (π.χ. ο φορολογικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα υποκείµενου στο φόρο 
εγκατεστηµένου σε άλλο κράτος µέλος, υπό ίδρυση επιχείρηση που δεν τηρεί βιβλία). 
 
• Οι εµπρόθεσµες περιοδικές δηλώσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και µόνο µε τη χρήση ηλεκτρονικής 
µεθόδου µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, για όλους τους υποκείµενους στο φόρο. 
 
• Οι εκπρόθεσµες και τροποποιητικές περιοδικές δηλώσεις υποβάλλονται: 
 
α) για φορολογικές περιόδους από 1.1.2011 και εφεξής, στην αρµόδια ∆ΟΥ σε έντυπη µορφή ή µέσω 
του ειδικού δικτύου TAXISnet έως την 1.4.2012, ενώ από την ηµεροµηνία αυτή και µετά αποκλειστικά 
και µόνο µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet. β) για φορολογικές 
περιόδους µέχρι και 31.12.2010 αποκλειστικά και µόνο στην αρµόδια ∆ΟΥ σε έντυπη µορφή. 
 
• Η υποχρέωση υποβολής της περιοδική δήλωσης µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου µέσω του ειδικού 
δικτύου TAXISnet δεν υφίσταται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 της ΑΥΟ 
ΠΟΛ.1267/30.12.2011. 
 
• Με την υποβολή της δήλωσης καταβάλλεται το σύνολο του χρεωστικού υπολοίπου και των 
ενδεχόµενων φορολογικών προσαυξήσεων, ή τουλάχιστον το 40% του χρεωστικού υπολοίπου στην 
περίπτωση εµπρόθεσµης περιοδικής (αρχικής ή τροποποιητικής) δήλωσης. Σε αντίθετη περίπτωση η 
περιοδική δήλωση θεωρείται ως µη υποβληθείσα και δεν παράγει έννοµα αποτελέσµατα. 
 
Στην περίπτωση της τµηµατικής καταβολής του χρεωστικού υπολοίπου και καταβολής τουλάχιστον του 
40% ως πρώτη δόση µε την υποβολή της δήλωσης, το υπόλοιπο ποσό προσαυξηµένο κατά 2% 
καταβάλλεται σε δύο ισόποσες µηνιαίες δόσεις, µέχρι την τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες 
υπηρεσίες ηµέρα του επόµενου και του µεθεπόµενου µήνα που ακολουθούν την υποβολή της 
δήλωσης, µε την προϋπόθεση ότι κάθε δόση είναι τουλάχιστον 300 ευρώ εκτός από την τελευταία δόση 
η οποία µπορεί να είναι µικρότερη από 300 ευρώ. 
 
•Σε περίπτωση που χρεωστική περιοδική δήλωση υποβάλλεται µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet και 
δεν περιλαµβάνει το ορθό ποσό προς καταβολή, η αρχική δήλωση διαγράφεται µέσω του ειδικού 
δικτύου και υποβάλλεται εκ νέου. Εάν η αρχική δήλωση δεν είναι δυνατό να διαγραφεί πριν την 
ηµεροµηνία πληρωµής του χρεωστικού υπολοίπου µέσω των τραπεζών, η εµπρόθεσµη περιοδική 
δήλωση υποβάλλεται εκ νέου στην αρµόδια ∆ΟΥ µέχρι τη µεθεπόµενη τοπικά εργάσιµη ηµέρα της 
καταληκτικής, προσκοµίζοντας στο τµήµα ΦΠΑ της αρµόδιας ∆ΟΥ το αποδεικτικό υποβολής της 
αρχικής δήλωσης µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet. 
(βλ. σχετ. ΑΥΟ ΠΟΛ.1267/30.12.2011). 
 
Καταληκτική προθεσµία υποβολής της περιοδικής δήλωσης:  
 
Α. Η περιοδική δήλωση υποβάλλεται µέχρι: 
 
α) Την 26η ηµέρα του επόµενου µήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η 
δήλωση, εφόσον προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο. 
 
β) Την τελευταία ηµέρα του επόµενου µήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά 
η δήλωση, εφόσον προκύπτει µηδενικό ή πιστωτικό υπόλοιπο. 
 
Κατ' εξαίρεση, στην περίπτωση που η δήλωση έναρξης, η δήλωση διακοπής υπαγοµένων σε ΦΠΑ 
δραστηριοτήτων, η δήλωση οριστικής παύσης εργασιών, ή η δήλωση µεταβολών µετάταξης λόγω 
λύσης και θέσης σε εκκαθάριση, υποβάλλονται εµπρόθεσµα, σύµφωνα µε το άρθρο 36.1.α, β και γ του 



Κώδικα ΦΠΑ, µετά την καταληκτική προθεσµία υποβολής της περιοδικής δήλωσης, η περιοδική 
δήλωση υποβάλλεται εµπρόθεσµα µέχρι την 26η του επόµενου µήνα από την υποβολή των ανωτέρω 
δηλώσεων. (βλ. σχετ. ΑΥΟ ΠΟΛ.1267/30.12.2011). 
 
Β. Στις περιπτώσεις που οι δηλώσεις υποβάλλονται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., λόγω τεχνικής αδυναµίας 
υποβολής τους µέσω του συστήµατος TAXISnet ή πληρωµής τους µέσω των πιστωτικών ιδρυµάτων 
και του ∆ιατραπεζικού Συστήµατος ∆ΙΑΣ η προθεσµία υποβολής τους είναι η µεθεπόµενη εργάσιµη 
ηµέρα της καταληκτικής. (βλ. σχετ. ΑΥΟ ΠΟΛ.1267/30.12.2011). 
 
Γ. Σε περίπτωση γενικής αργίας ή τοπικής αργίας, ή τοπικά µη εργάσιµης ηµέρας οι ανωτέρω 
καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής µεταφέρονται την επόµενη τοπικά εργάσιµη ηµέρα (βλ. σχετ. ΑΥΟ 
ΠΟΛ.1267/30.12.2011). 
 
Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση γενικής αργίας είναι δυνατή η υποβολή της περιοδικής δήλωσης µέσω 
του ειδικού δικτύου TAXISnet την νέα καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής. Αντίθετα στην περίπτωση της 
τοπικής αργίας ή τοπικά µη εργάσιµης ηµέρας δεν είναι δυνατή η υποβολή της περιοδικής δήλωσης 
µέσω του ειδικού δικτύου TAXlSnet και η περιοδική δήλωση υποβάλλεται την πρώτη εργάσιµη ηµέρα 
µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής στη ∆.Ο.Υ. σε έντυπη µορφή. 
 
∆. Όταν η περιοδική δήλωση Φ.Π.Α., που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά µέσω του TAXISnet, απορριφθεί 
λόγω λανθασµένης καταβολής του χρεωστικού υπολοίπου, η προθεσµία υποβολής παρατείνεται µέχρι 
την 5η ηµέρα του µεθεπόµενου µήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία 
αφορά η δήλωση, εφόσον η περιοδική δήλωση είχε αρχικά υποβληθεί εµπρόθεσµα, είχε δοθεί 
εµπρόθεσµα η εντολή πληρωµής στην Τράπεζα και υπήρχε τουλάχιστον το ακριβές υπόλοιπο του 
χρεωστικού υπολοίπου της περιοδικής δήλωσης στον τραπεζικό λογαριασµό από τον οποίο 
πραγµατοποιήθηκε η καταβολή, την ηµεροµηνία πληρωµής. 
 
Στην περίπτωση αυτή ο υποκείµενος στο φόρο υποβάλλει εκ νέου την απορριφθείσα περιοδική δήλωση 
στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. (στην ανωτέρω προθεσµία) συνυποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 
τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις (βλ. σχετ. ΑΥΟ 
ΠΟΛ.1267/30.12.2011). 
 
2. Υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης. 
 
Χρόνος και Τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης: 
 
• Οι εµπρόθεσµες εκκαθαριστικές δηλώσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και µόνο µε τη χρήση 
ηλεκτρονικής µεθόδου µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet. 
 
• Οι εκπρόθεσµες και τροποποιητικές εκκαθαριστικές δηλώσεις υποβάλλονται: 
 
α) Στην αρµόδια ∆ΟΥ σε έντυπη µορφή εάν αφορούν διαχειριστικές περιόδους που έχουν λήξη µέχρι 
και 31.12.2009. 
 
β) Στην αρµόδια ∆ΟΥ σε έντυπη µορφή ή µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet εάν αφορούν 
διαχειριστικές περιόδους µε λήξη από 1.1.2010 και εφεξής, ενώ από 1.4.2012 οι δηλώσεις αυτές 
υποβάλλονται αποκλειστικά και µόνο µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου µέσω του ειδικού δικτύου 
TAXISnet. 
 
• Η υποχρέωση υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου µέσω του 
ειδικού δικτύου TAXISnet δεν υφίσταται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 της ΑΥΟ 
ΠΟΛ.1045/23.2.2012. 
 
• Σε περίπτωση που χρεωστική εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται µέσω του ειδικού δικτύου 
TAXISnet και δεν περιλαµβάνει το ορθό ποσό προς καταβολή, η αρχική δήλωση διαγράφεται µέσω του 
ειδικού δικτύου και υποβάλλεται εκ νέου. Εάν η αρχική δήλωση δεν είναι δυνατό να διαγραφεί πριν την 
ηµεροµηνία πληρωµής του χρεωστικού υπολοίπου µέσω των τραπεζών, η εµπρόθεσµη εκκαθαριστική 
δήλωση υποβάλλεται εκ νέου στην αρµόδια ∆ΟΥ µέχρι τη µεθεπόµενη τοπικά εργάσιµη ηµέρα της 
καταληκτικής, προσκοµίζοντας στο τµήµα ΦΠΑ της αρµόδιας ∆ΟΥ το αποδεικτικό υποβολής της 
αρχικής δήλωσης µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet. 
 
Καταληκτική προθεσµία υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης:  
 
Α. Η εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται: 
 



α) Μέχρι την 10η Απριλίου του επόµενου έτους για τους υποκείµενους που κατά τη λήξη της 
διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία Β' κατηγορίας, ή δεν υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων του 
Κ.Β.Σ. (π.χ. ο φορολογικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα υποκείµενου στο φόρο εγκατεστηµένου σε 
άλλο κράτος µέλος, υπό ίδρυση επιχείρηση που δεν τηρεί βιβλία). β) Μέχρι την 20η Μαΐου του 
επόµενου έτους, για τους υποκείµενους που κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία 
Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., το ∆ηµόσιο, καθώς και στην περίπτωση λήξης της διαχειριστικής περιόδου 
λόγω θανάτου φυσικού προσώπου. (βλ. σχετ. ΑΥΟ ΠΟΛ.1045/23.2.2012). 
 
Σηµειώνεται ότι από 1/1/2012 και εφεξής ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης της διαχειριστικής περιόδου 
εντός του ηµερολογιακού έτους (π.χ. παύσης εργασιών την 15/3/2012) η εκκαθαριστική δήλωση 
υποβάλλεται το επόµενο ηµερολογιακό έτος, στις ανωτέρω προθεσµίες (10/4/2013 για υποκείµενους 
που τηρούν Β' κατηγορίας βιβλία του ΚΒΣ). 
 
Β. Στις περιπτώσεις που οι δηλώσεις υποβάλλονται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., λόγω τεχνικής αδυναµίας 
υποβολής τους µέσω του συστήµατος TAXISnet ή πληρωµής τους µέσω των πιστωτικών ιδρυµάτων 
και του ∆ιατραπεζικού Συστήµατος ∆ΙΑΣ η προθεσµία υποβολής τους είναι η µεθεπόµενη εργάσιµη 
ηµέρα της καταληκτικής. (βλ. σχετ. ΑΥΟ ΠΟΛ.1045/23.2.2012). 
 
Γ. Σε περίπτωση γενικής αργίας, τοπικής αργίας ή τοπικά µη εργάσιµης ηµέρας οι ανωτέρω προθεσµίες 
µετακυλίονται στην επόµενη τοπικά εργάσιµη ηµέρα. 
 
Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση γενικής αργίας είναι δυνατή η υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης 
µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet την νέα καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής. Αντίθετα στην 
περίπτωση της τοπικής αργίας ή τοπικά µη εργάσιµης ηµέρας δεν είναι δυνατή η υποβολή της 
εκκαθαριστικής δήλωσης µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet και η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται 
την νέα καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής στη ∆ΟΥ. (βλ. σχετ. ΑΥΟ ΠΟΛ.1045/23.2.2012). 
 
∆. Όταν η εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α., που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά µέσω του TAXISnet, 
απορριφθεί λόγω λανθασµένης καταβολής του χρεωστικού υπολοίπου, η προθεσµία υποβολής 
παρατείνεται µέχρι την 5η ηµέρα του µεθεπόµενου µήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής 
περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση, εφόσον η εκκαθαριστική δήλωση είχε αρχικά υποβληθεί 
εµπρόθεσµα, είχε δοθεί εµπρόθεσµα η εντολή πληρωµής στην Τράπεζα και υπήρχε τουλάχιστον το 
ακριβές υπόλοιπο του χρεωστικού υπολοίπου της εκκαθαριστικής δήλωσης στον τραπεζικό 
λογαριασµό από τον οποίο πραγµατοποιήθηκε η καταβολή, την ηµεροµηνία πληρωµής. 
 
Στην περίπτωση αυτή ο υποκείµενος στο φόρο υποβάλλει εκ νέου την απορριφθείσα εκκαθαριστικής 
δήλωση στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. (στην ανωτέρω προθεσµία) συνυποβάλλοντας τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις. (βλ. 
σχετ. ΑΥΟ ΠΟΛ.1045/23.2.2012). 
 
3. Υποβολή τελευταίας περιοδικής και εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. σε περίπτωση 
µετασχηµατισµού των επιχειρήσεων µε το ν.2166/1993. 
 
Στον µετασχηµατισµό σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α') όπως ισχύει, οι 
µετατρεπόµενες, συγχωνευόµενες ή απορροφώµενες επιχειρήσεις υποβάλλουν στην αρµόδια για τη 
φορολογία τους ∆.Ο.Υ. εκκαθαριστική δήλωση για τις πράξεις που πραγµατοποίησαν µέχρι τον χρόνο 
σύνταξης του ισολογισµού µετασχηµατισµού. Ως ηµεροµηνία αφετηρίας για την προθεσµία 
εµπρόθεσµης υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης θεωρείται η ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του 
µετασχηµατισµού. 
 
Επιπλέον, από το χρόνο σύνταξης του ισολογισµού µετασχηµατισµού και µέχρι το χρόνο ολοκλήρωσης 
του µετασχηµατισµού, κάθε µία από τις µετασχηµατιζόµενες επιχειρήσεις για τις πράξεις που διενεργεί 
στο όνοµά της αλλά για λογαριασµό της προερχόµενης από το µετασχηµατισµό αυτό εταιρείας, 
υποχρεούται να υποβάλλει περιοδικές δηλώσεις για κάθε φορολογική περίοδο, µε το δικό της ΑΦΜ.  
 
Περισσότερες διευκρινίσεις έχουν δοθεί µε την Ε.∆.Υ.Ο. ΠΟΛ.1131/9.5.1995. 
 
Ειδικά για την διαδικασία υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων από µετασχηµατιζόµενες 
επιχειρήσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.2166/1993 (ΦΕΚ Α'137) και τα προβλεπόµενα στην υπ' 
αριθ. 1055240/439/0015/9.5.1995/ ΠΟΛ.1131/9.5.1995 εγκύκλιο, έχουν δοθεί οδηγίες µε την Ε.∆.Υ.Ο. 
1091531/7453/1653/∆0014/25.9.2009. 
 
4. Κυρώσεις στην περίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ. 
 



α) Προσαύξηση 1,5% για κάθε µήνα καθυστέρησης (µε ανώτατο ποσοστό το 60%), εφόσον από τη 
δήλωση προκύπτει φόρος για καταβολή. 
 
β) Πρόστιµο από 117 έως 1170€ το οποίο κατά τον συµβιβασµό µειώνεται στο 1/3 στην περίπτωση 
πιστωτική ή µηδενικής δήλωσης. 
 
5. Υποχρεώσεις σε περίπτωση οριστικής παύσης εργασιών/διακοπής εργασιών 
 
Σε περίπτωση παύσης εργασιών, πρέπει να εκπληρωθούν οι παρακάτω υποχρεώσεις: 
 
• υποβολή περιοδικής δήλωσης µέχρι την 26η ηµέρα του επόµενου µήνα που ακολουθεί τη φορολογική 
περίοδο (µήνα ή τρίµηνο), στην οποία ανήκει το τελευταίο χρονικό διάστηµα λειτουργίας του 
υποκείµενου. 
 
Κατ' εξαίρεση, στην περίπτωση που η δήλωση οριστικής παύσης εργασιών υποβάλλεται εµπρόθεσµα, 
σύµφωνα µε το άρθρο 36.1. γ του Κώδικα ΦΠΑ, µετά την καταληκτική προθεσµία υποβολής της 
περιοδικής δήλωσης, η περιοδική δήλωση υποβάλλεται εµπρόθεσµα µέχρι την 26η του επόµενου µήνα 
από την υποβολή της δήλωσης παύσης εργασιών (π.χ. παύση εργασιών νοµικού προσώπου που τηρεί 
βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ την 27/03/2012, δήλωση της παύσης εργασιών στο Τµήµα Μητρώου της 
∆ΟΥ την 27/04/2012, προθεσµία υποβολής περιοδικής δήλωσης για την φορολογική περίοδο 
1/03/2012 - 27/03/2012 την 26/05/2012). (βλ. σχετ. ΑΥΟ ΠΟΛ.1267/30.12.2011). 
 
• υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης: 
 
α) Μέχρι την 10η Απριλίου του επόµενου έτους για τους υποκείµενους που κατά τη λήξη της 
διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία Β' κατηγορίας ή δεν υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων του 
Κ.Β.Σ. 
 
β) Μέχρι την 20η Μαΐου του επόµενου έτους, για τους υποκείµενους που κατά τη λήξη της 
διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (βλ. σχετ. ΑΥΟ 
ΠΟΛ.1045/23.2.2012). 
 
• έκδοση ειδικού στοιχείου αυτοπαράδοσης για τα αποθέµατα της επιχείρησης, πάγια (εφόσον έχει 
παρέλθει η πενταετής περίοδος διακανονισµού του φόρου που τα επιβάρυνε κατά την αγορά τους) και 
εµπορεύσιµα, που υπάρχουν κατά την στιγµή της παύσης στην κατοχή της επιχείρησης. 
 
6. Υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων. 
 
Οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες (ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών - 
ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόµενων υπηρεσιών), από 1.1.10 υποβάλλονται για 
κάθε ηµερολογιακό µήνα. 
 
Η υποβολή των αρχικών και εµπρόθεσµων ανακεφαλαιωτικών πινάκων πραγµατοποιείται υποχρεωτικά 
αποκλειστικά και µόνο ηλεκτρονικά µέσω του ειδικού δικτύου (TAXISnet) για κάθε ηµερολογιακή 
περίοδο µε εξαίρεση τις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που µετασχηµατίζονται, µετατρέπονται, 
συγχωνεύονται, διασπώνται ή απορροφώνται και όπου αυτό δεν είναι δυνατό. 
 
Ως καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή των αρχικών και εµπρόθεσµων ανακεφαλαιωτικών 
πινάκων ορίζεται η 26η ηµέρα του επόµενου µήνα από τη λήξη της µηνιαίας περιόδου την οποία αφορά 
(είτε µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet είτε µέσω της ∆.Ο.Υ.). Σε περίπτωση αργίας, η ανωτέρω 
καταληκτική ηµεροµηνία µεταφέρεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα. 
 
Εφόσον την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής διαπιστώνεται ότι υπάρχει τεχνική αδυναµία του ειδικού 
δικτύου (TAXISnet) να κάνει αποδεκτή την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων, αυτοί θα 
υποβάλλονται σε έντυπη µορφή στη ∆.Ο.Υ. την επόµενη τοπικά εργάσιµη ηµέρα. 
 
Οι διορθωτικοί ανακεφαλαιωτικοί πίνακες υποβάλλονται προαιρετικά ηλεκτρονικά για ηµερολογιακές 
περιόδους από 1.1.2010 και εφεξής και σε έντυπη µορφή στην ∆ΟΥ για ηµερολογιακές περιόδους έως 
και 31.1.2009. 
 
Οι εκπρόθεσµοι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες υποβάλλονται προαιρετικά ηλεκτρονικά για ηµερολογιακές 
περιόδους από 1.1.2011 και εφεξής και σε έντυπη µορφή στη ∆ΟΥ για ηµερολογιακές περιόδους έως 
και 31.12.2010. 
 



Οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες µπορούν να υποβάλλονται και στα ΚΕΠ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
ΚΥΑ 1045138/2497/604/∆0014/27.4.2005 (ΦΕΚ615/Β'/ 10.05.2005). 
 
7. Υποβολή δήλωσης INTRASTAT. 
 
Η στατιστική δήλωση INTRASTAT υποβάλλεται µηνιαίως, είτε εντύπως στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., είτε σε 
ηλεκτρονική µορφή, ανεξαρτήτως της κατηγορίας τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ.. Η κεντρική σελίδα της 
υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης INTRASTAT βρίσκεται στην ηλεκτρονική δ/νση: 
«http://eurostat.statistics.gr/». 
 
Η προθεσµία υποβολής της δήλωσης INTRASTAT, εφόσον υποβάλλεται εντύπως στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. 
ακολουθεί τις ηµεροµηνίες υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, σύµφωνα µε τα όσα 
αναφέρθηκαν ανωτέρω. 
 
Τα στατιστικά κατώφλια που ισχύουν από 1.1.2012 έως 31.12.2012 διαµορφώνονται ως εξής: α) εκατόν 
δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (115.000) για τις αφίξεις και β) ενενήντα χιλιάδες ευρώ (90.000) για τις 
αποστολές. 
(βλ. σχετ., ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1098/20.7.2006, ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1127/25.9.2009, ΑΥΟ ΠΟΛ.1267/30.12.2011, 
Εγκύκλιος ΠΟΛ.1036/6.2.2012). 
 
8. Τρόπος υποβολής περιοδικών, εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ και ανακεφαλαιωτικών πινάκων 
ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών - ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών 
και παρεχόµενων υπηρεσιών, µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet. 
 
Οι υποκείµενοι στο φόρο για να υποβάλλουν τις δηλώσεις ηλεκτρονικά µέσω του ειδικού δικτύου 
TAXISnet πρέπει να πιστοποιηθούν από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφορικών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), 
ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.  
Η διαδικασία εγγραφής για τους νέους χρήστες του TAXISnet περιλαµβάνει τα εξής βήµατα: 
 
1. Υποβολή Αίτησης Εγγραφής 
 
Ο υποψήφιος νέος χρήστης του TaxisNet συµπληρώνει ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής του, 
δηλώνοντας το όνοµα (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που επιθυµεί να έχει ως 
χρήστης του συστήµατος. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των ελέγχων του συστήµατος ο χρήστης 
λαµβάνει σηµείωµα στο οποίο αναγράφονται ο Α.Φ.Μ., η ηµεροµηνία και η ώρα υποβολής της αίτησης 
καθώς επίσης και η προθεσµία µέσα στην οποία πρέπει να µεταβεί στη ∆.Ο. Υ., για να παραλάβει τον 
κλειδάριθµο και να ολοκληρώσει το δεύτερο βήµα. 
 
2. Έγκριση αίτησης στη ∆.Ο.Υ. 
 
Ο υποψήφιος νέος χρήστης του TaxisNet µεταβαίνει στο τµήµα Μητρώου της ∆.Ο.Υ. και ζητά την 
έγκριση της αίτησής του. Απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του φορολογούµενου στη ∆.Ο.Υ. εφόσον 
πρόκειται για Φυσικό πρόσωπο, είτε του νοµίµου εκπροσώπου για Νοµικά Πρόσωπα και Ενώσεις 
Προσώπων. Το µόνο στοιχείο που απαιτείται είναι ο Α.Φ.Μ. και το έγγραφο ταυτοποίησης (αστυνοµική 
ταυτότητα, διαβατήριο κ.λπ.) το οποίο πρέπει να είναι καταχωρηµένο στο ΜΗΤΡΩΟ TAXIS. Σε 
περιπτώσεις αδυναµίας αυτοπρόσωπης παρουσίας του φυσικού προσώπου ή του νοµίµως 
εκπροσωπούντος το µη φυσικό πρόσωπο στην ∆.Ο.Υ., για την παραλαβή του κλειδαρίθµου απαιτείται 
η προσκόµιση ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου διάρκειας τεσσάρων µηνών, το οποίο θα φέρει το 
γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από Αστυνοµικό τµήµα ή Κ.ΕΠ. και δεν απαιτείται να είναι 
συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 
 
3. Ενεργοποίηση Λογαριασµού Χρήστη (User Account) 
 
Ο υποψήφιος νέος χρήστης του TaxisNet ενεργοποιεί ηλεκτρονικά τον λογαριασµό του. Στο βήµα αυτό 
του ζητείται να αλλάξει τον αρχικό κωδικό πρόσβασης (password). Η ενεργοποίηση του λογαριασµού 
του απαιτεί τη γνώση τριών (3) κωδικών: το όνοµα χρήστη (username), τον κωδικό πρόσβασης 
(password) και τον κλειδάριθµο, ο οποίος παραλαµβάνεται µόνο από τον ίδιο το χρήστη. 
 
Οι χρήστες του TaxisNet που αυτή τη στιγµή κάνουν χρήση των υφισταµένων ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών, θα διατηρηθούν σε ισχύ. Θα µπορούν να υποβάλλουν κάθε είδους δήλωση . Αν επιθυµούν 
να κάνουν χρήση των νέων υπηρεσιών που θα παρέχονται σταδιακά (εξουσιοδοτήσεις σε λογιστές, 
πρόσβαση στη συνολική φορολογική εικόνα, µεταβολές προσωπικών στοιχείων, επιχείρησης κλπ) θα 
πρέπει να επισκεφθούν τη ∆.Ο.Υ. το αργότερο µέχρι 30/06/2012 προκειµένου να ολοκληρώσουν τη 
διαδικασία έγκρισης της αίτησης.  



Για τους χρήστες αυτούς η Αίτηση Εγγραφής θα γίνει αυτόµατα κατά τη διαδικασία µετάπτωσης των 
στοιχείων των υφισταµένων χρηστών. (βλ. σχετ. Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1178/7.12.2010, Εγκύκλιο 
ΠΟΛ.1086/20.4.2011, Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1249/16.12.2011). 
 
9. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και την εγγραφή των υποκειµένων στο φόρο 
στο Μητρώο V.I.E.S. 
 
Κάθε υποκείµενος στο φόρο που είναι εγκατεστηµένος στο εσωτερικό της χώρας και προτίθεται να 
πραγµατοποιήσει ενδοκοινοτικές συναλλαγές (ενδοκοινοτική απόκτηση - ενδοκοινοτική παράδοση - 
ενδοκοινοτική παροχή υπηρεσιών - ενδοκοινοτική λήψη υπηρεσιών) έχει υποχρέωση πριν την έναρξη 
της συναλλαγής (τιµολόγησης) να υποβάλλει στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. «δήλωση έναρξης - µεταβολής 
εργασιών φυσικού προσώπου» (έντυπο Μ2) ή «δήλωση έναρξης - µεταβολής εργασιών µη φυσικού 
προσώπου» (έντυπο Μ3), κατά περίπτωση, για την εγγραφή του στο µητρώο V.I.E.S. 
 
Στη συνέχεια προβαίνει, πριν την έναρξη κάθε συναλλαγής στον έλεγχο εγκυρότητας του κοινοτικού 
Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α.σε σχέση µε την επωνυµία του. Ο έλεγχος εγκυρότητας του κοινοτικού Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. 
πραγµατοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
«http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/», καθώς και στην ενότητα «Εγκυρότητα φορολογικών 
στοιχείων» στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γ.Γ.Π.Σ. «www.gsis.gr/on_line_ypiresies/epixiriseis/e- 
epixiriseis.html». Για τα κράτη µέλη που δεν είναι δυνατό να γίνει επιβεβαίωση της επωνυµίας µέσω 
των ηλεκτρονικών αυτών διευθύνσεων, ο έλεγχος εγκυρότητας πραγµατοποιείται τηλεφωνικά από το 
τµήµα Β' της ∆/νσης Ελέγχων του Υπουργείου Οικονοµικών στον αριθµό 210-3640076. 
 
Τέλος, προκειµένου για αγαθά, απαραίτητη προϋπόθεση για να θεωρηθεί µια συναλλαγή ως 
ενδοκοινοτική είναι και η αποδεδειγµένη φυσική διακίνηση των αγαθών µεταξύ διαφορετικών κρατών 
µελών (βλ. σχετ. Ε.∆.Υ.Ο. ΠΟΛ.1201/29.10.1999). 
 
Σηµειώνεται ότι από 01/01/2010 στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες καταχωρείται και η συνολική αξία 
των ενδοκοινοτικών παροχών και λήψεων υπηρεσιών εφόσον: i) ο τόπος φορολογίας είναι το κράτος 
µέλος του λήπτη των υπηρεσιών και υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης των 
υπηρεσιών (σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ. 2 περ. α' του Κώδικα ΦΠΑ) και ii) οι υπηρεσίες δεν 
απαλλάσσονται από το φόρο σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις στο κράτος µέλος του λήπτη των 
υπηρεσιών, δηλαδή δεν δηλώνονται οι πράξεις για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής 
φόρου από το λήπτη. 
 
Σηµειώνεται ότι όσον αφορά την ενδοκοινοτική λήψη υπηρεσιών, η υποχρέωση εγγραφής στο V.I.E.S. 
και υποβολής ανακεφαλαιωτικών πινάκων ισχύει για κάθε υποκείµενο στο φόρο, ανεξάρτητα εάν 
πρόκειται για υποκείµενο στο φόρο που απαλλάσσεται στο εσωτερικό λόγω µικρού τζίρου (µικρές 
απαλλασσόµενες επιχειρήσεις), ή οι πράξεις του απαλλάσσονται από το φόρο (πράξεις του άρθρου 22 
του Κώδικα ΦΠΑ, αγρότες του ειδικού καθεστώτος). Το ίδιο ισχύει και για τις ενδοκοινοτικές παροχές 
υπηρεσιών (υπηρεσίες που φορολογούνται σε άλλο κράτος µέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 14.2.α του 
Κώδικα ΦΠΑ), από οποιοδήποτε υποκείµενο στο φόρο. 
 
10. Πώς αποδίδεται ο Φ.Π.Α., για ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών ή ενδοκοινοτική λήψη υπηρεσιών 
για την οποία πρέπει να αποδοθεί φόρος από πρόσωπα που στερούνται του δικαιώµατος έκπτωσης 
του φόρου. 
 
Τα µη υποκείµενα στο φόρο νοµικά πρόσωπα, τα πρόσωπα που ενεργούν αποκλειστικά πράξεις για τις 
οποίες δεν παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, οι απαλλασσόµενες µικρές 
επιχειρήσεις και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος καθίστανται υπόχρεοι για την καταβολή ΦΠΑ για 
την ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, καθώς και την ενδοκοινοτική λήψη υπηρεσιών που 
πραγµατοποιούν. Ο φόρος αποδίδεται µε περιοδική δήλωση που υποβάλλεται µέχρι τη δεκάτη πέµπτη 
(15η) ηµέρα του εποµένου µήνα που ακολουθεί το µήνα που κατέστη απαιτητός ο φόρος, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις των άρθρων 16 και 18 του Κώδικα Φ.Π.Α., µόνο για τις φορολογικές περιόδους που 
πραγµατοποιούνται τέτοιες συναλλαγές. 
 
Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών 
 
Ειδικότερα για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών η υποχρέωση για την καταβολή του φόρου 
υφίσταται και η περιοδική δήλωση υποβάλλεται στις περιπτώσεις που: 
 
α) οι συναλλαγές που πραγµατοποιούν υπερβαίνουν το όριο των 10.000,00€ (χωρίς το ΦΠΑ) από όλα 
τα κράτη µέλη, κατά την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο, καθώς και την επόµενη διαχειριστική περίοδο 
(ανεξάρτητα ύψους αποκτήσεων). 
 



β) τα ανωτέρω πρόσωπα επιλέγουν τη φορολόγησή τους, αποκτώντας ΑΦΜ/ΦΠΑ και κοινοποιώντας 
τον στον προµηθευτή τους. Η επιλογή αυτή γίνεται µε υποβολή δήλωσης µεταβολών - µετάταξης, η 
οποία ισχύει τουλάχιστον για δύο πλήρεις διαχειριστικές περιόδους, µετά την πάροδο των οποίων 
µπορεί να ανακληθεί. Η ανάκληση θα ισχύει από την επόµενη διαχειριστική περίοδο. 
Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών 
 
Η υποχρέωση για καταβολή ΦΠΑ για υπηρεσίες που λαµβάνονται από άλλο κράτος µέλος και οι οποίες 
φορολογούνται στην Ελλάδα, σύµφωνα µε το άρθρο 14.2.α του Κώδικα ΦΠΑ, ισχύει για κάθε 
υποκείµενο στο φόρο, ανεξάρτητα από το ύψος των υπηρεσιών αυτών. 
 
Επίσης η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τα ΝΠ∆∆, τα οποία διαθέτουν ΑΦΜ για ενδοκοινοτικές 
αποκτήσεις αγαθών που πραγµατοποιούν, καθώς και για τα ΝΠ∆∆ τα οποία παράλληλα ασκούν 
δραστηριότητα που υπάγεται στο φόρο ανεξάρτητα από το εάν οι υπηρεσίες χρησιµοποιούνται για τη 
φορολογητέα δραστηριότητα ή για τη δραστηριότητα δηµόσιας εξουσίας. 
 
Σηµειώνεται ότι στις ανωτέρω περιπτώσεις τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν υποχρέωση υποβολής 
εκκαθαριστικής δήλωσης, αντίθετα υποχρεούνται στην υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα 
ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών και δήλωσης INTRASTAT εφόσον έχουν 
υπερβεί το στατιστικό κατώφλι εξοµοίωσης. 
 
11. Τόπος φορολόγησης υπηρεσιών. 
 
Από 1.1.2010 
 
α) Υπηρεσίες που παρέχονται προς υποκείµενους στο φόρο (επιχείρηση), φορολογούνται στον τόπο 
του λήπτη (πελάτη), εκτός από τις εξής υπηρεσίες: 
- υπηρεσίες σχετικές µε ακίνητο (φορολόγηση στον τόπο του ακινήτου), 
- µεταφορές προσώπων (φορολόγηση ανάλογα µε το διανυόµενο διάστηµα), 
- καλλιτεχνικές, εκπαιδευτικές κλπ. υπηρεσίες και από 1.1.2011 το δικαίωµα εισόδου σε ανάλογες 
εκδηλώσεις (φορολόγηση στον τόπο εκτέλεσης), 
- υπηρεσίες εστιατορίου και εστίασης (φορολόγηση στον τόπο πραγµατοποίησης και σε περίπτωση 
ενδοκοινοτικών ταξιδίων µεταξύ Ελλάδος και άλλων κρατών µελών, φορολόγηση στον τόπο 
αναχώρησης του ταξιδιού), 
- µίσθωση µεταφορικών µέσων µέχρι 30 ηµέρες και προκειµένου περί πλοίων µέχρι 90 ηµέρες 
(φορολόγηση στον τόπο που το µεταφορικό µέσο τίθεται στη διάθεση του πελάτη), 
 
β) Υπηρεσίες που παρέχονται προς µη υποκείµενους στο φόρο (τελικούς καταναλωτές) φορολογούνται 
στον τόπο του παρέχοντος, εκτός από τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην περίπτωση (α) ανωτέρω 
και επιπλέον τις εξής υπηρεσίες: 
- υπηρεσίες µεσαζόντων (φορολόγηση στον τόπο που φορολογείται η κύρια υπηρεσία που αφορά η 
µεσολάβηση), 
- µεταφορά αγαθών (φορολόγηση ανάλογα µε το διανυόµενο διάστηµα) και προκειµένου για 
ενδοκοινοτικές µεταφορές αγαθών φορολόγηση στον τόπο αναχώρησης, 
- παρεπόµενες της µεταφοράς υπηρεσίες (φορολόγηση στον τόπο που εκτελούνται) 
- πραγµατογνωµοσύνες και εργασίες επί κινητών αγαθών (φορολόγηση στον τόπο που εκτελούνται), 
- ηλεκτρονικές υπηρεσίες και ορισµένες άυλες υπηρεσίες, όπως διαφήµιση, δικαιώµατα, 
συµβουλευτικές υπηρεσίες, τραπεζικές, ασφαλιστικές, ραδιοτηλεοπτικές, κλπ. (φορολόγηση στον τόπο 
του λήπτη). 
 
12. Εφαρµοζόµενος συντελεστής Φ.Π.Α. 
 
Ο συντελεστής του φόρου προστιθέµενης αξίας ορίζεται σε 23% στη φορολογητέα αξία, όπως αυτή 
προσδιορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 19 και 20 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), όπως ισχύει. 
 
Κατ' εξαίρεση, συγκεκριµένες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα 
ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. υπάγονται στο µειωµένο συντελεστή ο οποίος από 1.1.2011 είναι 13%. 
 
Στο ίδιο Παράρτηµα περιλαµβάνονται αγαθά και υπηρεσίες που υπάγονται στον υπερµειωµένο 
συντελεστή (από 1.1.2011 6,5%). Στον υπερµειωµένο αυτό συντελεστή υπάγονται: 
- τα βιβλία της ∆Κ 4901 
- τα βιβλία µε εικόνες για παιδιά της ∆Κ 4903 (από 1.1.2011) 
- οι εφηµερίδες και τα περιοδικά της ∆Κ 4902 
- τα φάρµακα για την ιατρική του ανθρώπου, των ∆Κ 3003 και 3004 και τα εµβόλια για την ιατρική του 
ανθρώπου της ∆Κ 3002 (από 1.1.2011) 
- τα εισιτήρια για θεατρικές παραστάσεις 



- η διαµονή σε ξενοδοχεία και παρόµοιους χώρους, συµπεριλαµβανοµένης και της παροχής 
καταλύµατος διακοπών και της µίσθωσης χώρου σε κατασκήνωση ή κάµπιγκ για τροχόσπιτα (από 
1.1.2011). Κάθε κατηγορία αγαθών οριοθετείται από τις δασµολογικές κλάσεις (∆. Κ.) όπως αυτές 
αναφέρονται στη Συνδυασµένη Ονοµατολογία του έτους 1996. 
Σηµειώνεται ότι από 1.9.2011 στον κανονικό συντελεστή υπάγονται: 
- τα παρασκευασµένα φαγητά, τα οποία παραδίδονται έτοιµα προς άµεση κατανάλωση χωρίς καµία 
περαιτέρω προετοιµασία, από εστιατόρια, ταβέρνες, πιτσαρίες, οινοµαγειρεία, ψητοπωλεία, 
ταχυφαγεία, καφετέριες και συναφή καταστήµατα ή τµήµατα καταστηµάτων που παρασκευάζουν έτοιµα 
προς άµεση κατανάλωση φαγητά. Εξαιρούνται οι παραδόσεις των ειδών αυτών από κυλικεία που 
λειτουργούν εντός εκπαιδευτικών ή νοσηλευτικών επιχειρήσεων ή ιδρυµάτων, ή ιδρυµάτων κοινωνικής 
πρόνοιας. Οι διατάξεις αυτές δεν ισχύουν για τα τυποποιηµένα εµπορεύσιµα είδη διατροφής, 
ανεξάρτητα από το γεγονός ότι αυτά µπορούν να καταναλωθούν άµεσα χωρίς καµία περαιτέρω 
προετοιµασία. Ως τυποποιηµένα εµπορεύσιµα είδη διατροφής νοούνται τα είδη διατροφής που 
παρασκευάζονται για ευρεία κατανάλωση και διατίθενται συσκευασµένα στα σηµεία πώλησης, καθώς 
και αυτά που εµπορεύονται σε µεγάλες συσκευασίες ή ποσότητες και παραδίδονται χύµα ή κοµµένα σε 
µικρότερες ποσότητες. 
- οι χυµοί φρούτων και λαχανικών που περιλαµβάνονται στη ∆.Κ. 2009, τα έτοιµα ροφήµατα και 
παρόµοια είδη του κεφαλαίου 21 του δασµολογίου όπως είναι ο καφές, το τσάι, η σοκολάτα κλπ., τα 
αεριούχα νερά, φυσικά ή τεχνητά καθώς και τα αναψυκτικά. 
- η εκµετάλλευση καφενείων, καφετεριών, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, ψητοπωλείων, 
οινοµαγειρείων και λοιπών συναφών προς αυτές επιχειρήσεων, δηλαδή οι υπηρεσίες εστίασης γενικά. 
 
Επισηµαίνεται ότι στο µειωµένο συντελεστή (13%) εξακολουθούν να υπάγονται οι παραδόσεις γλυκών 
σκευασµάτων καθώς και η η παράδοση ψωµιού και άλλων αρτοσκευασµάτων. 
 
∆ιευκρινίσεις για τα θέµατα αυτά έχουν δοθεί µε τις εγκυκλίους ΠΟΛ.1170/5.8.2011, 
ΠΟΛ.1182/26.8.2011 και ΠΟΛ.1208/5.10.2011. 
 
13. Σε ποιες περιπτώσεις (γεωγραφικές περιοχές) ισχύουν οι µειωµένοι, κατά 30%, συντελεστές Φ.Π.Α. 
 
Για τα νησιά των νοµών Λέσβου, Χίου, Σάµου, ∆ωδεκανήσου, Κυκλάδων και τα νησιά του Αιγαίου 
Θάσο, Σαµοθράκη, Βόρειες Σποράδες και Σκύρο, οι συντελεστές του φόρου µειώνονται κατά τριάντα 
τοις εκατό (30%) και από 1.1.2011 είναι 5%, 9% και 16%. 
 
Οι µειωµένοι συντελεστές Φ.Π.Α. εφαρµόζονται στα αγαθά, µε εξαίρεση τα καπνοβιοµηχανικά προϊόντα 
και τα µεταφορικά µέσα, εφόσον αυτά: 
 
α) βρίσκονται στα νησιά αυτά και παραδίδονται από υποκείµενο στο φόρο που είναι εγκαταστηµένος 
στα νησιά αυτά, ή 
 
β) πωλούνται µε προορισµό τα νησιά αυτά από υποκείµενο στο φόρο, εγκαταστηµένο σε οποιοδήποτε 
µέρος του εσωτερικού της χώρας, προς αγοραστή υποκείµενο ή προς µη υποκείµενο στο φόρο νοµικό 
πρόσωπο, εγκαταστηµένο στα νησιά αυτά, ή 
 
γ) αποστέλλονται ή µεταφέρονται προς υποκείµενο στο φόρο ή προς µη υποκείµενο στο φόρο νοµικό 
πρόσωπο που είναι εγκαταστηµένο στα νησιά αυτά, στα πλαίσια της ενδοκοινοτικής απόκτησης 
αγαθών, ή δ) εισάγονται στα νησιά αυτά. 
 
Όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών, οι µειωµένοι συντελεστές Φ.Π.Α. ισχύουν, εφόσον πληρούνται 
σωρευτικά οι εξής δύο προϋποθέσεις: 
 
α) Οι υπηρεσίες παρέχονται από υποκείµενους στο φόρο που έχουν την εγκατάστασή τους στις εν 
λόγω νησιωτικές περιοχές. Στην έννοια της εγκατάστασης περιλαµβάνεται η ύπαρξη της έδρας ή του 
κεντρικού ή υποκαταστήµατος που λειτουργεί µόνιµα και όχι ευκαιριακά, από τα οποία 
πραγµατοποιείται η παροχή των υπηρεσιών. 
 
β) Η εκτέλεση των υπηρεσιών ολοκληρώνεται υλικά εντός των νησιωτικών αυτών περιοχών. 
 
14. Εφαρµογή του Φ.Π.Α. στα νέα ακίνητα: 
 
α) Περιπτώσεις παράδοσης ακινήτων που επιβάλλεται Φ.ΠΑ. 
Φ.Π.Α. επιβάλλεται στην παράδοση αποπερατωµένων ή ηµιτελών κτιρίων ή τµηµάτων τους και του 
οικοπέδου που µεταβιβάζεται µε αυτά ως ενιαία ιδιοκτησία ή ιδανικών µεριδίων οικοπέδου επί των 
οποίων εφαρµόζεται το αµάχητο τεκµήριο του αποπερατωµένου, εφόσον πραγµατοποιείται από 
επαχθή αιτία πριν από την πρώτη εγκατάσταση σε αυτά. 



 
Για την εφαρµογή Φ.Π.Α. θεωρούνται: 
- Ως κτίρια, τα κτίσµατα γενικά και οι κάθε είδους κατασκευές που συνδέονται µε τα κτίσµατα ή µε το 
έδαφος κατά τρόπο σταθερό και µόνιµο. 
- Ως πρώτη εγκατάσταση, η πρώτη χρησιµοποίηση µε οποιονδήποτε τρόπο των κτιρίων ύστερα από 
την ανέγερσή τους, όπως είναι η ιδιοκατοίκηση, η ιδιόχρηση, η µίσθωση ή άλλη χρήση. Θεωρείται 
επίσης ότι πραγµατοποιείται η πρώτη εγκατάσταση κατά το χρόνο που συµπληρώνεται τριετία από την 
αποπεράτωση της οικοδοµής. Για τις οικοδοµές που έχουν αποπερατωθεί µέχρι και 31/12/2010, η 
τριετία αρχίζει από την 1/1/2011 (βλ. σχετ. εγκύκλιο ΠΟΛ.1150/14.7.2011). 
 
Επίσης, Φ.Π.Α. επιβάλλεται στη µεταβίβαση της ψιλής κυριότητας, στη σύσταση ή στην παραίτηση από 
το δικαίωµα προσωπικής ή πραγµατικής δουλείας, στην παραχώρηση του δικαιώµατος αποκλειστικής 
χρήσης επί κοινόκτητων κύριων, βοηθητικών ή ειδικών χώρων κτισµάτων ή επί κοινόκτητου τµήµατος 
οικοπέδου καθώς και στη µεταβίβαση του δικαιώµατος άσκησης της επικαρπίας των ακινήτων της 
παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. 
 
β) Χρόνος έναρξης εφαρµογής 
Φ.Π.Α. επιβάλλεται στην παράδοση ακινήτων των οποίων: 
- Η άδεια κατασκευής εκδίδεται από 01/01/2006 και µετά 
- Η άδεια κατασκευής αναθεωρείται από 01/01/2006 και µετά µε την προϋπόθεση ότι µέχρι την 
ηµεροµηνία αναθεώρησης δεν έχουν αρχίσει οι εργασίες κατασκευής. Εξαίρεση µπορεί να χορηγηθεί, 
εφόσον αυτό είναι επιθυµητό, στις περιπτώσεις που έχει υποβληθεί έως 25/11/2005 πλήρης φάκελος 
στην πολεοδοµία και στις περιπτώσεις αντιπαροχής εφόσον µέχρι την ηµεροµηνία αυτή έχει υπογραφεί 
και το προσύµφωνο µεταβίβασης χιλιοστών οικοπέδου και εργολαβικό κατασκευής. 
 
γ) Πρώτη κατοικία 
Απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α. η παράδοση ακινήτων σε δικαιούχους απαλλαγής από το Φ.Μ.Α. κατά 
την απόκτηση πρώτης κατοικίας καθώς και η παραχώρηση του δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης που 
συνιστάται υπέρ των παραπάνω ακινήτων. 
Επισηµαίνεται ότι, για τον οικοπεδούχο στην περίπτωση αντιπαροχής δεν υφίσταται ποτέ απαλλαγή 
από τον Φ.Π.Α. για την απόκτηση πρώτης κατοικίας αφού δεν πληρούται η βασική προϋπόθεση της 
αγοράς που θέτουν οι διατάξεις Φ.Μ.Α.  
 
δ) Παράδοση γηπέδων 
Απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α. η παράδοση οικοπέδων, αγροτεµαχίων κ.λ.π., καθώς και η παράδοση 
ιδανικών µεριδίων αυτών. 
 
ε) Αντιπαροχή 
∆εν επιβάλλεται Φ.Π.Α. στην παράδοση των χιλιοστών του οικοπέδου από τον οικοπεδούχο προς τον 
κατασκευαστή, ενώ επιβάλλεται Φ.Π.Α. για τις παραδόσεις κτισµάτων (εργολαβία) που δίδονται ως 
αντιπαροχή από τον κατασκευαστή στον οικοπεδούχο. Ως αξία, επί της οποίας υπολογίζεται Φ.Π.Α., 
λαµβάνεται η αξία της παρεχόµενης εργολαβίας, η οποία προκύπτει από το κόστος υλικών εργασιών, 
αµοιβών, µισθών και λοιπών επιβαρύνσεων καθώς και τυχόν εργολαβικό κέρδος, όπου υπάρχει. 
 
στ) Μεταβίβαση ιδιοκτησιών που παραµένουν στην κυριότητα του οικοπεδούχου πριν από την 
αποπεράτωση της οικοδοµής 
Ο οικοπεδούχος µπορεί σε οποιοδήποτε στάδιο κατασκευής της οικοδοµής, ακόµη και πριν εκδοθεί 
προς αυτόν το στοιχείο παράδοσης κτισµάτων, να µεταβιβάσει τις ιδιοκτησίες που παραµένουν στην 
κυριότητά του. Η µεταβίβαση αυτή υπάγεται σε Φ.Μ.Α. εάν ο οικοπεδούχος είναι ιδιώτης και σε Φ.Π.Α. 
εάν είναι κατασκευαστική επιχείρηση. Σηµειώνεται ότι σε αυτήν την περίπτωση το στοιχείο παράδοσης 
κτισµάτων θα εκδοθεί στον οικοπεδούχο που έχει συµβληθεί µε τον κατασκευαστή και σε αυτόν 
επιρρίπτεται ο αναλογών Φ.Π.Α. 
 
ζ) ∆ιαφορά ανάµεσα στην φορολογηθείσα αξία κάθε ιδιοκτησίας κατά τη µεταβίβαση και του 
απολογιστικού κόστους. 
Κατά την µεταβίβαση ιδιοκτησίας πριν από την αποπεράτωση της οικοδοµής επιβάλλεται Φ.Π.Α. Με 
την ολοκλήρωση της οικοδοµής και την υποβολή του ειδικού εντύπου απολογιστικού κόστους είναι 
πιθανό για κάποιες ή όλες τις ιδιοκτησίες αυτό να προκύπτει µεγαλύτερο από την φορολογηθείσα, κατά 
την υποβολή της ειδικής δήλωσης, αξία. Η κατασκευαστική επιχείρηση µπορεί να υποβάλλει έκτακτη 
δήλωση και να αποδώσει τον Φ.Π.Α. που οφείλει σηµειώνοντας την αιτία υποβολής της αλλά δεν θα 
µεταφέρει το ποσό αυτό προς έκπτωση στην περιοδική της οικείας φορολογικής περιόδου. Άλλως ο 
φόρος καταλογίζεται κατά τον έλεγχο µε προσαύξηση λόγω ανακρίβειας των δηλώσεων. 
 
η) Εκχώρηση εργολαβικού προσυµφώνου κατασκευαστικής επιχείρησης που έχει συµβληθεί µε 
οικοπεδούχο σε άλλη κατασκευαστική επιχείρηση προς συνέχιση των εργασιών. 



 
Η εκχώρηση εκ µέρους του εργολάβου των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από το 
προσύµφωνο µεταβίβασης χιλιοστών οικοπέδου και εργολαβικό κατασκευής συνιστά παροχή 
υπηρεσίας. Ως φορολογητέα αξία λαµβάνεται η αντιπαροχή που έλαβε η πρόκειται να λάβει για την 
εκχώρηση αυτή ο αρχικός εργολάβος. Η κατασκευαστική επιχείρηση που υπεισέρχεται στο εργολαβικό 
προσύµφωνο θα έχει όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις ως προς τον Φ.Π.Α. για την έν λόγω 
οικοδοµή. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στις περιπτώσεις που πριν την εκχώρηση έχει συντελεστεί 
µεταβίβαση χιλιοστών οικοπέδου από τον οικοπεδούχο στον κατασκευαστή (µε συµβόλαιο) ή έχουν 
µεταβιβαστεί σε οποιονδήποτε τρίτο ιδιοκτησίες που αφορούν στο εργολαβικό αντάλλαγµα, διότι 
ενδέχεται να προκύπτουν και άλλες πράξεις που υπόκεινται σε φορολογία. 
 
15. Ποιες πράξεις απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. 
 
Απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. οι πράξεις που απαριθµούνται στο άρθρο 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. 
(ν.2859/2000), οι οποίες πραγµατοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας µε τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στο άρθρο αυτό και αφορούν στην ιατρική και νοσοκοµειακή περίθαλψη - διάγνωση, στην 
κοινωνική πρόνοια και ασφάλιση, στις υπηρεσίες εκπαίδευσης γενικά, στον αθλητισµό, στις υπηρεσίες 
πολιτιστικής ή µορφωτικής φύσης, στις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εργασίες, χρηµατικές 
συναλλαγές, µετοχές, µερίδια, οµολογίες, αµοιβαία κεφάλαια, καταθέσεις, µισθώσεις ακινήτων κ.α. 
Απαλλάσσονται, επίσης, από το Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 39 
του Κώδικα Φ.Π.Α., οι µικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ. Για 
τις ανωτέρω πράξεις, ο υποκείµενος στο φόρο δεν έχει δικαίωµα έκπτωσης του φόρου εισροών του. 
 
Επισηµαίνεται ότι από 22.08.2011 καταργήθηκε η απαλλαγή από τον ΦΠΑ στην παροχή νερού µη 
εµφιαλωµένου και στις υπηρεσίες αποχέτευσης που πραγµατοποιούνταν απευθείας από τους 
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή συνδέσµους αυτών, χωρίς τη µεσολάβηση δηµοτικών 
επιχειρήσεων, καθώς και απευθείας από το ∆ηµόσιο και άλλα Ν. Π.∆.∆.. 
 
Η απαλλαγή εξακολουθεί να ισχύει για τις ανταποδοτικές εισφορές που επιβάλλουν οι Οργανισµοί 
Εγγείων Βελτιώσεων - Ο. Ε. Β. - (Ειδικοί Οργανισµοί, ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ) στα µέλη τους για την παροχή 
αρδευτικού ύδατος και τις λοιπές παροχές που συνδέονται άµεσα µε τις πράξεις αυτές. Η ανωτέρω 
απαλλαγή εφαρµόζεται και για την παράδοση αρδευτικού ύδατος από Οργανισµούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (βλ.σχετ. Εγκύκλιο ΠΟΛ.1242/24.11.2011). 
 
Επισηµαίνεται ότι από 1.7.2010 καταργήθηκε η απαλλαγή των δικηγόρων, συµβολαιογράφων, άµισθων 
υποθηκοφυλάκων, δικαστικών επιµελητών και των συγγραφέων, καλλιτεχνών γενικά που παρέχουν 
υπηρεσίες προς άλλους υποκείµενους στο φόρο. 
Επίσης από την ανωτέρω ηµεροµηνία η απαλλαγή της νοσοκοµειακής περίθαλψης περιορίζεται µόνο 
στις παροχές υπηρεσιών που πραγµατοποιούνται από νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου καθώς και 
από πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δεν είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα (διευκρινίσεις έχουν δοθεί µε 
τις εγκυκλίους ΠΟΛ.1100/24.6.2010 και ΠΟΛ.1118/2.8.2010). 
 
Επίσης, απαλλάσσονται οι πράξεις που πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στα άρθρα 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 του Κώδικα Φ.Π.Α και στις αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις. 
 
16. Οι υπηρεσίες εκµάθησης Η/Υ υπάγονται ή όχι σε Φ.Π.Α. 
 
Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σε θέµατα πληροφορικής, απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α., 
ανεξάρτητα από το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται, εφόσον στοχεύει στη µετάδοση γνώσεων γενικά 
σε θέµατα Η/Υ. Αντίθετα, η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σχετικά µε το χειρισµό και τη λειτουργία 
Η/Υ, που συνδέεται µε την πώλησή τους, χωρίς να παρέχεται γενικότερη εκπαίδευση, δεν 
απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α. 
 
∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εφαρµογή διατάξεων Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες εκµάθησης Η/Υ έχουν δοθεί µε 
την Ε.∆.Υ.Ο. ΠΟΛ.1041/6.5.2004. 
 
17. Συµµετοχή ιατρού σε κλινική µελέτη. 
 
Η αµοιβή που εισπράττει ιατρός για τη συµµετοχή του σε κλινική µελέτη που διεξάγεται για λογαριασµό 
φαρµακευτικής εταιρίας σχετικά µε την επίδραση φαρµάκου δεν απαλλάσσεται του Φ.Π.Α., αλλά 
υπάγεται στο φόρο, όπως και κάθε άλλη δραστηριότητα ιατρού που δε συνιστά ιατρική εξέταση, 
διάγνωση και περίθαλψη ασθενούς. 
 
18. Απαλλαγή οδικής βοήθειας. 



 
Οι υπηρεσίες οδικής βοήθειας έναντι συνδροµής που παρέχονται από ασφαλιστικές επιχειρήσεις, 
καθώς και από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα παροχής οδικής βοήθειας απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. 
(άρθρο 22.1.1 θ' Κώδικα Φ.Π.Α.). 
 
19. Απαλλαγή ολικής ναύλωσης επαγγελµατικού τουριστικού πλοίου αναψυχής. 
 
Η ναύλωση επαγγελµατικού πλοίου αναψυχής του ν. 2743/1999 (πρώην ν.438/1976) που γίνεται από 
πλοιοκτήτρια εταιρεία: 
 
α) προς άλλον υποκείµενο στο φόρο που ασχολείται µε τη µεταφορά προσώπων, απαλλάσσεται από 
το ΦΠΑ, 
 
β) µε βάση ναυλοσύµφωνο για την εκτέλεση πλόων θαλάσσιας αναψυχής ή περιηγήσεως, θεωρείται ως 
παροχή υπηρεσιών µεταφοράς προσώπων εκ µέρους της πλοιοκτήτριας και υπάγεται σε ΦΠΑ 13%. 
Όµως, για τα τουριστικά πλοία της περίπτωσης αυτής, προβλέπεται µείωση της φορολογητέας βάσης 
ποσοστό έκπτωσης: 
- 60%, όταν εκτελούν διεθνείς πλόες, 
- 50%, όταν εκτελούν πλόες Τοπικούς µέχρι Μεγάλης Ακτοπλοΐας, 
- 40%, όταν εκτελούν πλόες Τοπικούς µέχρι Μικρής Ακτοπλοΐας. Αναλυτικές διευκρινίσεις έχουν δοθεί 
µε την Ε.∆.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1156/09.05.1997. 
20. Απαλλαγή αγορών, εισαγωγών και λήψεων υπηρεσιών µε σκοπό την εξαγωγή ή την ενδοκοινοτική 
παράδοση αγαθών (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1262/2.8.1993). 
 
Παρέχεται η ευχέρεια στους υποκείµενους στο φόρο να αγοράζουν ή εισάγουν αγαθά µε απαλλαγή από 
το φόρο προστιθέµενης αξίας, εφόσον αυτά προορίζονται να αποτελέσουν αντικείµενο εξαγωγής ή/και 
ενδοκοινοτικής παράδοσης καθώς και να λαµβάνουν υπηρεσίες που είναι άµεσα συνδεδεµένες µε τις 
πράξεις αυτές χωρίς να καταβάλλουν φόρο. 
 
Η συνολική αξία των παραπάνω πράξεων, που µπορούν να πραγµατοποιηθούν µε απαλλαγή από το 
φόρο σε µία διαχειριστική περίοδο, δεν µπορεί να υπερβεί τη συνολική αξία των εξαγωγών και 
ενδοκοινοτικών παραδόσεων που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της προηγούµενης της αίτησης 
δωδεκάµηνης χρονικής ή δωδεκάµηνης διαχειριστικής περιόδους. 
 
Ειδικότερα διευκρινίσεις για την ανωτέρω διαδικασία έχουν δοθεί µε το άρθρο 4 της υπ' αρ. 
1103551/8478/Α0014/ /ΠΟΛ.1262/2.8.1993 (ΦΕΚ 675/τ. Β') όπως αυτή έχει συµπληρωθεί µε τις Α.Υ.Ο. 
ΠΟΛ.1075/13.3.1995 (ΦΕΚ 212/τ. Β'), ΠΟΛ.1155/6.6.1995 (ΦΕΚ 527/τ. Β'), ΠΟΛ.1198/13.7.1995 (ΦΕΚ 
650/τ. Β'), ΠΟΛ.1206/31.7.2002 (ΦΕΚ 1073/τ. Β') και την ΠΟΛ.1061/26.3.2008 (ΦΕΚ 581/τ. Β'). 
 
21. ∆ιακανονισµός παγίων. 
 
Όταν επιχείρηση αγοράσει αγαθό επένδυσης υποχρεούται να το παρακολουθεί για µία πενταετία, µε 
αφετηρία το έτος χρησιµοποίησής του. 
 
Αν µέσα στα πέντε έτη, από την πρώτη χρησιµοποίηση, επέλθει µεταβολή στο δικαίωµα έκπτωσης τότε 
πρέπει να γίνει διακανονισµός για το ένα πέµπτο (1/5) του φόρου για κάθε έτος που υπάρχει µεταβολή 
ή για το φόρο των εναποµεινάντων πέµπτων, αντίστοιχα. 
 
Συνεπώς, κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου, εάν: (1) µεταβληθεί το δικαίωµα έκπτωσης, ο 
διακανονισµός θα ενεργηθεί µε την υποβολή της προβλεπόµενης από τις διατάξεις του άρθρου 38 του 
Κώδικα Φ.Π.Α. (κυρ. ν.2859/2000), όπως ισχύει, εκκαθαριστικής δήλωσης, για το 1/5 του φόρου για 
κάθε έτος που συντελείται η προαναφερθείσα µεταβολή, (2) παραδίδεται αγαθό επένδυσης ή παύει 
οριστικά αυτό να χρησιµοποιείται σε φορολογητέες πράξεις, θα ενεργηθεί εφάπαξ διακανονισµός για τα 
εναποµείναντα πέµπτα του φόρου εντός του ιδίου έτους της παράδοσης ή παύσης, µε την υποβολή της 
εκκαθαριστικής δήλωσης. 
 
22. Επιµερισµός του φόρου των κοινών εισροών (Pro-rata), ποιες εκροές συµπεριλαµβάνονται στον 
αριθµητή και ποιες στον παρονοµαστή του κλάσµατος. 
 
Σε περίπτωση που ο υποκείµενος στο φόρο χρησιµοποιεί αγαθά και υπηρεσίες για την 
πραγµατοποίηση πράξεων, για µερικές από τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης (µη 
υποκείµενες ή απαλλασσόµενες χωρίς δικαίωµα έκπτωσης), ο εκπιπτόµενος φόρος ορίζεται σε 
ποσοστό στα εκατό του συνολικού ποσού του φόρου των κοινών αυτών εισροών. 
 
Το εκπιπτόµενο αυτό ποσοστό βρίσκεται µε βάση ένα κλάσµα (Pro - rata), στο οποίο περιλαµβάνονται: 



 
α) στον αριθµητή: οι φορολογητέες εκροές και οι φορολογητέες εκροές εκτός Ελλάδος και οι 
απαλλασσόµενες εκροές που δηµιουργούν δικαίωµα προς έκπτωση, 
 
β) στον παρονοµαστή: ό,τι έχει περιληφθεί στον αριθµητή και οι απαλλασσόµενες εκροές που δεν 
δηµιουργούν δικαίωµα προς έκπτωση. Επίσης, στον παρονοµαστή συµπεριλαµβάνονται και οι µη 
συνδεόµενες µε την τιµή των πράξεων επιδοτήσεις, µόνο στην περίπτωση που το κλάσµα έχει ήδη 
δηµιουργηθεί από άλλη αιτία. 
 
∆εν λαµβάνονται υπ' όψη ούτε στον αριθµητή ούτε στον παρονοµαστή τα ποσά που προέρχονται από: 
- παραδόσεις (πώληση κλπ.) αγαθών τα οποία χρησιµοποιούνται από τον υποκείµενο για πάγια 
εκµετάλλευση στην επιχείρηση, 
- αυτοπαραδόσεις ή ιδιοχρησιµοποιήσεις, 
- ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, 
- πράξεις λήπτη και επιστροφές φόρων, 
- εκροές εξ αιτίας αγοράς επενδυτικών αγαθών µε την ΚΥΑ Π.2869/87 ή ανακυκλωσίµων σύµφωνα µε 
το άρθρο 39α του ν.2859/2000, 
- παρεπόµενες πράξεις σε ακίνητα ή από χρηµατοδοτικές ή πράξεις των περιπτώσεων κ', κα', κβ', κγ', 
κδ' και κε', της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), εφόσον πρόκειται για 
παρεπόµενες της κύριας δραστηριότητας πράξεις. 
 
23. Αναστολή καταβολής του φόρου στην αγορά ή εισαγωγή καινούργιου µηχανολογικού εξοπλισµού 
(ΚΥΑ Π.2869/1987). 
Επιχειρήσεις που υπάγονται 
 
Οι διατάξεις της ανωτέρω Κ.Υ.Α. Π.2869/1987 καταλαµβάνουν περιοριστικά µόνον έξι (6) 
συγκεκριµένες κατηγορίες επιχειρήσεων, ήτοι, βιοµηχανικές, βιοτεχνικές, µεταλλευτικές, λατοµικές, 
ξενοδοχειακές και αγροτικές επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί (υποχρεωτικά ή προαιρετικά) στο 
κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. Σηµειώνεται ότι στην ανωτέρω υπουργική απόφαση αυτή δεν υπάγονται οι 
εµπορικές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. 
 
∆ικαιολογητικά που απαιτούνται 
 
Ο επενδυτής που πρόκειται να εισάγει ή αγοράσει στο εσωτερικό επενδυτικά αγαθά, υποβάλλει στον 
αρµόδιο για την επιβολή του Φ.Π.Α. Προϊστάµενο ∆.Ο.Υ. τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
- Αίτηση έγκρισης εισαγωγής ή αγοράς των επενδυτικών αγαθών (κανούργιων) µε αναστολή καταβολής 
του αναλογούντος Φ.Π.Α. 
- Αναλυτικό πίνακα (εις διπλούν), στον οποίο αναγράφει τα αγαθά που πρόκειται να εισάγει ή να 
αγοράσει στο εσωτερικό (ποσότητα και αξία), 
- Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, 
- Βεβαίωση της αρµόδιας αρχής για τυχόν υπαγωγή σε αναπτυξιακό νόµο. 
- Προκειµένου για θερµοκήπια ή υλικά που ενσωµατώνονται σ' αυτά απαιτείται, επιπλέον, βεβαίωση της 
∆/νσης ∆ενδροκηπευτικής του Υπουργείου Γεωργίας. ∆ιευκρινίσεις για την εφαρµογή της Κ.Υ.Α. 
Π.2869/2389/ΠΟΛ.137/04.05.1987 έχουν δοθεί µε τις Ε.∆.Υ.Ο. ΠΟΛ.246/26.8.1987, ΠΟΛ.47/1988, 
ΠΟΛ.250/1988, ΠΟΛ.1005/1992, ΠΟΛ.1333/14.10.1993, ΠΟΛ.1051/16.2.1999 και 
ΠΟΛ.1080/18.5.2005. 
 
24. Ποια είναι τα ειδικά καθεστώτα Φ.Π.Α. και πώς γίνεται η ένταξη σε αυτά. 
 
Τα ειδικά καθεστώτα Φ.Π.Α. είναι τα εξής: 
- άρθρο 35.α: Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από υποκείµενους εγκατεστηµένους σε Τρίτη χώρα, 
προς µη υποκείµενους στο φόρο εγκατεστηµένους εντός της Κοινότητος. 
- άρθρο 39: Μικρές επιχειρήσεις. 
- άρθρο 39.α: Καταβολής του φόρου από τον λήπτη αγαθών και υπηρεσιών. 
- άρθρο 40: Κατ' αποκοπή καταβολή του φόρου (µε βάση το άρθρο αυτό έχουν ορισθεί ετήσια κατ' 
αποκοπή ποσά Φ.Π.Α. για τους εκµεταλλευτές σκαφών παράκτιας αλιείας µέχρι 12 µέτρα - βλ. σχετ. 
ερώτηµα 27 κατωτέρω, τους εκµεταλλευτές σκαφών λίµνης Ιωαννίνων και τους εκµεταλλευτές 
ιππήλατων οχηµάτων). 
- άρθρα 41 - 42: Αγρότες. 
- άρθρο 43: Πρακτορεία ταξιδίων. 
- άρθρο 44: Βιοµηχανοποιηµένα καπνά. 
- άρθρο 45: Μεταπωλητές µεταχειρισµένων αγαθών και αντικειµένων καλλιτεχνικής αξίας. 
- άρθρο 46: Πωλήσεις σε δηµοπρασία. 
- άρθρο 47: Επενδυτικός χρυσός. 
 



Με τα ίδια άρθρα ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης στα ειδικά αυτά καθεστώτα και οι 
ειδικές διαδικασίες που πρέπει να εφαρµόζουν οι υποκείµενοι στο φόρο που εντάσσονται στα 
καθεστώτα αυτά. 
 
25. Επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος. 
 
Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 δικαιούνται επιστροφής του ΦΠΑ που επιβάρυνε τις 
εισροές τους. Η επιστροφή αυτή πραγµατοποιείται µε κατ' αποκοπή συντελεστή (11%) στις πωλήσεις 
αγροτικών προϊόντων που πραγµατοποιούν προς άλλους υποκείµενους στο φόρο, υποβάλλοντας σε 
ετήσια βάση (από 1.3 µέχρι 31.7 κάθε έτους) τα κατωτέρω δικαιολογητικά: α) αίτηση - αναλυτική 
κατάσταση δικαιολογητικών για την επιστροφή του ΦΠΑ και β) τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει η 
αξία της παράδοσης των αγροτικών προϊόντων και της παροχής των αγροτικών υπηρεσιών, βάσει των 
οποίων θα γίνει η επιστροφή του φόρου. Πρόκειται κυρίως για τα νόµιµα φορολογικά στοιχεία τα οποία 
αναγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα Γ' (σελ. 2) της αίτησης - αναλυτικής κατάστασης δικαιολογητικών 
µε την οποία και συνυποβάλλονται. 
 
Επισηµαίνεται ότι από 1.10.2010 οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος που πωλούν τα προϊόντα τους σε 
λαϊκές αγορές ή από δικό τους κατάστηµα, ή εξάγουν ή παραδίδουν τα προϊόντα τους σε άλλο κράτος 
µέλος, υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων εσόδων εξόδων για την εν λόγω δραστηριότητα. 
 
Για τις πωλήσεις αυτές έχουν δικαίωµα επιστροφής µε κατ' αποκοπή συντελεστή (5%) επί των εν λόγω 
πωλήσεων, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο εσόδων εξόδων που τηρούν και πραγµατοποιείται 
µέσω συµψηφισµού µε την περιοδική δήλωση που υποβάλλουν για κάθε φορολογική περίοδο. 
 
Επισηµαίνεται επίσης ότι από 31.12.2010 οι αγρότες οι οποίοι εντάσσονται στο µητρώο αγροτών και 
αγροτικών εκµεταλλεύσεων και ασχολούνται µε τη διαχείριση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας έως 
100KW ή τη λειτουργία αγροτουριστικών µονάδων έως 10 δωµατίων, εξακολουθούν να υπάγονται στο 
ειδικό καθεστώς και δικαιούνται επιστροφής ΦΠΑ µε τον κατ' αποκοπή συντελεστή (11%) για τις 
παραδόσεις αγροτικών προϊόντων και παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγµατοποιούν προς 
άλλους υποκείµενους στο φόρο (βλ. σχετ. ΠΟΛ.1077/12.4.2011 και ΠΟΛ.1168/4.8.2011). 
 
26. Υποχρεώσεις Φ.Π.Α. των εκµεταλλευτών ΤΑΧΙ. 
 
Από 1.7.2010 οι εκµεταλλευτές ΤΑΧΙ υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και τηρούν βιβλία 
εσόδων-εξόδων, υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α. και έχουν δικαίωµα έκπτωσης του Φ.Π.Α. των δαπανών 
τους. Σηµειώνεται ότι η µεταφορά προσώπων υπάγεται στο µειωµένο συντελεστή Φ.Π.Α. (13% από 
1.1.2011), ενώ εάν παρέχουν άλλες υπηρεσίες εξετάζεται ο αναλογών Φ.Π.Α. (π.χ. οι διαφηµίσεις 
υπάγονται στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α.). 
 
27. Υποχρεώσεις Φ.Π.Α. των εκµεταλλευτών σκαφών παράκτιας αλιείας. 
 
Οι εκµεταλλευτές σκαφών παράκτιας αλιείας µέχρι 12 µέτρα, καθώς και σκαφών σπογγαλιείας 
εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς απόδοσης Φ.Π.Α. µε κατ' αποκοπή ποσά που ορίζονται µε την Α.Υ.Ο. 
1145339/6602/140/Ε0014/ΠΟΛ.1320/30.12.1998. Το καθεστώς αυτό είναι προαιρετικό για τους 
εκµεταλλευτές, οι οποίοι µπορούν να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους σύµφωνα µε το κανονικό 
καθεστώς. Τα ποσά του φόρου που οφείλονται για κάθε σκάφος ετησίως προσδιορίζονται ανάλογα µε 
το µήκος των σκαφών και έχουν ως εξής:  
 

Μέχρι = 5 98 
µεγαλύτερα των 5 µέχρι = 
6 

126 

µεγαλύτερα των 6 µέχρι = 
7 

204 

µεγαλύτερα των 7 µέχρι = 
8 

281 

µεγαλύτερα των 8 µέχρι = 352 

Μήκος σκαφών (µ) Ετήσιο ποσό Φ.Π.Α. σε ευρώ. 
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µεγαλύτερα των 9 µέχρι = 
10 

394 

µεγαλύτερα των 10 µέχρι = 
11 

450 

µεγαλύτερα των 11 µέχρι = 
12 

471 

Σπογγαλιεία 198 
 
 
Ο φόρος καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις (µέχρι 20.06 και 20.12 κάθε έτους) µε την υποβολή 
έκτακτης δήλωσης. Οι ανωτέρω εκµεταλλευτές έχουν δικαίωµα απαλλαγής των πλοίων που 
προβλέπεται από το άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000), όπως ισχύει. 
 
Οι επιχειρήσεις που εκµεταλλεύονται µόνο ένα σκάφος κάτω των 6 µέτρων απαλλάσσονται από το 
φόρο, ως µικρές επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις αυτές δεν έχουν δικαίωµα απαλλαγής των πλοίων που 
προβλέπεται από το άρθρο 27 του Κώδικα Φ.Π.Α., εκτός και επιλέξουν την ένταξή τους στο ειδικό 
καθεστώς ή στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. 
 
Επισηµαίνεται ότι οι ανωτέρω αλιείες που πωλούν τα αλιεύµατά τους σε λαϊκές αγορές δεν εντάσσονται 
στο ειδικό κατ' αποκοπή καθεστώς και υποχρεούνται να τηρούν βιβλία εσόδων εξόδων για το σύνολο 
της δραστηριότητάς τους (πωλήσεις λιανικά και χονδρικά), όπως συµβαίνει και µε τους αλιείς που 
πωλούν τα αλιεύµατά τους από δικό τους κατάστηµα. Αυτό ισχύει και για τους εκµεταλλευτές ενός µόνο 
σκάφους κάτω των 6 µέτρων. Στο ειδικό κατ' αποκοπή καθεστώς µπορούν να παραµείνουν µόνο οι 
αλιείες που πραγµατοποιούν τις λιανικές τους πωλήσεις αποκλειστικά πλανοδίως (βλ. σχ. ΑΥΟ ΠΟΛ 
1065/2010, Εγκύκλιο ΠΟΛ.1077/12.4.2011). 
 
28. Οφείλεται Φ.Π.Α. κατά την πώληση αυτοκινήτων και πώς αποδίδεται. 
 
Κάθε πώληση αυτοκινήτου, εφόσον πραγµατοποιείται µέσα στην ελληνική επικράτεια, από υποκείµενο 
στο φόρο στα πλαίσια της επαγγελµατικής του δραστηριότητας, µε αντάλλαγµα, υπόκειται στο Φ.Π.Α. 
και αποδίδεται µε την περιοδική δήλωση της φορολογικής περιόδου. 
 
Η πώληση Ε. Ι.Χ. αυτοκινήτου απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α. στην περίπτωση που κατά την αγορά του 
δεν παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 30 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ, 
όπως ισχύει. 
 
Η πώληση µεταχειρισµένων αυτοκινήτων από υποκείµενο στο φόρο που εντάσσεται στο ειδικό 
καθεστώς του περιθωρίου κέρδους (άρθρο 45 Κώδικα Φ.Π.Α.) φορολογείται µόνο για το µικτό κέρδος 
που επιτυγχάνει ο µεταπωλητής, εφόσον τα αυτοκίνητα αυτά τα έχει προµηθευτεί από τα πρόσωπα της 
παραγράφου 2 του ως άνω άρθρου. Σηµειώνεται ότι, σε αυτή την περίπτωση δεν περιλαµβάνεται στη 
φορολογητέα αξία το τέλος ταξινόµησης (βλ. σχετ. Ε.∆.Υ.Ο. 
1005723/178/22/Β0014/ΠΟΛ.1023/20.1.2000). 
 
29. Πότε πληρώνεται Φ.Π.Α. και πότε χαρτόσηµο στις περιπτώσεις µεταβίβασης επιχείρησης από 
επαχθή αιτία ή κληρονοµική διαδοχή. 
 
Στην µεταβίβαση επιχείρησης ως συνόλου, κλάδου ή µέρους της από επαχθή ή χαριστική αιτία ή µε τη 
µορφή εισφοράς σε υφιστάµενο ή συνιστώµενο νοµικό πρόσωπο δεν οφείλεται Φ.Π.Α., εφόσον το 
πρόσωπο που την αποκτά συνεχίζει τις εργασίες του προκατόχου, αλλά καταβάλλεται χαρτόσηµο, 
όπου προβλέπεται από τις υφιστάµενες διατάξεις της περί τελών και χαρτοσήµου νοµοθεσίας. 
 
30. «Πώληση λογισµικού προγράµµατος»: παροχή υπηρεσίας ή παράδοση αγαθού. 
 
Στις περιπτώσεις πώλησης τυποποιηµένου λογισµικού πρόκειται για παράδοση αγαθού. Στις 
περιπτώσεις όµως που πωλείται λογισµικό που έχει προσαρµοστεί στις ανάγκες συγκεκριµένου πελάτη 
πρόκειται για παροχή υπηρεσίας. 
 



31. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις ως προς το Φ.Π.Α. όσων έχουν υπογράψει συµβάσεις εργασίας και 
όσων µετέχουν σε κοινοτικά ερευνητικά προγράµµατα. 
 
∆εν υπόκεινται στο Φ.Π.Α., οι µισθωτοί και τα άλλα φυσικά πρόσωπα τα οποία συνδέονται µε τον 
εργοδότη τους µε σύµβαση εργασίας ή µε οποιαδήποτε άλλη νοµική σχέση, που δηµιουργεί δεσµούς 
εξάρτησης, όσον αφορά τους όρους εργασίας ή την αµοιβή και συνεπάγεται την ευθύνη του εργοδότη. 
Εποµένως, σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζεται µε βάση τα πραγµατικά περιστατικά (ανεξάρτητα 
από το περιεχόµενο της σχετικής σύµβασης) η ύπαρξη δεσµών εξάρτησης του παρέχοντος την 
υπηρεσία µε τον εργοδότη του, προκειµένου να κριθεί η υπαγωγή του ή µη σε Φ.Π.Α. Για την ύπαρξη 
δεσµών εξάρτησης θα πρέπει να συντρέχουν τουλάχιστον οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
- η εργασία να παρέχεται για ορισµένο ή αόριστο χρόνο, 
- να εκτελείται σύµφωνα µε τις οδηγίες, τις εντολές και την εποπτεία του εργοδότη, 
- την ευθύνη για το αποτέλεσµα της υπηρεσίας να την έχει ο εργοδότης 
- να υπάρχει διαρκής απασχόληση και φυσική παρουσία του παρέχοντος στους χώρους εργασίας του 
εργοδότη, ή σ' αυτούς που υποδεικνύονται από τον εργοδότη 
- η αµοιβή να καταβάλλεται περιοδικά (π.χ. µηνιαία). 
 
Σχετικές είναι οι Α.Υ.Ο. Σ.800/129/ΠΟΛ.68/1987 και Σ.866/139/ΠΟΛ.74/1987 και οι Ε.∆.Υ.Ο. 
Σ.1166/182/ΠΟΛ.116/1987, ΠΟΛ.1176/14.8.1991, ΠΟΛ.1279/27.11.2000 και ΠΟΛ.1244/30.10.2002. 
 
Οπωσδήποτε δηµιουργούνται δεσµοί εξάρτησης στην περίπτωση της παροχής υπηρεσιών προς 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και Ιδρύµατα Έρευνας και Τεχνολογίας που ακολουθούν την ειδική 
διαδικασία της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1128/8.4.1997 από πρόσωπα που συµβάλλονται µε τα Ιδρύµατα αυτά ως 
ερευνητές για την πραγµατοποίηση χρηµατοδοτούµενων από την Κοινότητα ερευνητικών 
προγραµµάτων (άρθρο 4, παράγρ. 5 της Α.Υ.Ο. 1040588/1700/528/0014/ΠΟΛ.1128/8.4.1997). 
 
32. Αντιµετώπιση χορηγιών. 
 
Καταβολή ποσών ως χορηγία υπάγεται στο Φ.Π.Α. στην περίπτωση που ο λήπτης των ποσών αυτών 
διαφηµίζει µε οποιονδήποτε τρόπο το χορηγό. 
 
33. Εκπτώσεις λόγω τζίρου. 
 
Οι εκπτώσεις λόγω κύκλου εργασιών λαµβάνονται υπόψη και µειώνουν τη φορολογητέα αξία, εφόσον 
τα παρεχόµενα ποσοστά εκπτώσεων γνωστοποιούνται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. του πωλητή ή του 
παρέχοντος τις υπηρεσίες, τουλάχιστον τέσσερις (4) µήνες πριν την πραγµατοποίησή τους (βλ. σχετ. 
και εγκύκλιο ΠΟΛ.1087/19.4.2011). 
 
34. Απαλλαγή από το ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που πραγµατοποιούνται 
στα πλαίσια των ρυθµίσεων των διπλωµατικών και προξενικών σχέσεων και για τις ανάγκες των 
αναγνωρισµένων από την Ελλάδα διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισµών ή των µελών του προσωπικού 
τους. 
 
Για την εφαρµογή των απαλλαγών της περίπτωσης αυτής εφαρµόζεται νέο έντυπο που έχει 
κοινοποιηθεί µε την ΑΥΟ ΠΟΛ.1268/30.12.2011. 
 
Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ανωτέρω απόφαση από 1.1.2012 στην περίπτωση 
απαλλαγής για αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών από υποκείµενους στο φόρο εγκατεστηµένους 
στην Ελλάδα, για δικαιούχα πρόσωπα τα οποία είναι εγκατεστηµένα ή υπηρετούν στην Ελλάδα, εάν το 
φορολογικό στοιχείο εκδίδεται πριν από την έγκριση της απαλλαγής, µπορεί να εκδίδεται πιστωτικό 
τιµολόγιο µόνο για το ΦΠΑ και να επιστρέφεται αυτός στον αγοραστή. 
 
Στο πιστωτικό αυτό τιµολόγιο αναγράφεται η ένδειξη «επιστροφή ΦΠΑ λόγω απαλλαγής βάσει AYO 
ΠΟΛ 1268/2011» και επισυνάπτεται σ' αυτό η έγκριση απαλλαγής της αρµόδιας αρχής, ως 
δικαιολογητικό. Η επιστροφή του φόρου αποδεικνύεται είτε µε έµβασµα σε τραπεζικό λογαριασµό του 
δικαιούχου, ή µε υπογραφή του δικαιούχου προσώπου ότι έλαβε το συγκεκριµένο ποσό, αναφέροντας 
τον αριθµό της ταυτότητας του Υπουργείου Εξωτερικών. 
 
Τελευταία ενηµέρωση:1/3/2012  
Τηλ. Επικοινωνίας για παροχή διευκρινίσεων σε θέµατα Φ.Π.Α.: 210-3647202 έως 5  
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ (αρµοδιότητα της ∆/νσης Τελών και Ειδικών 
Φορολογιών) 
 



Α. ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΝ  
 
1) Πώς υπολογίζονται τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχηµάτων ιδιωτικής 
χρήσης; 
 
Α. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
α) Για τα επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινοµηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως την 
31.10.2010 καθώς και για τις δίκυκλες και τρίκυκλες µοτοσικλέτες ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας 
πρώτης ταξινόµησής τους στην Ελλάδα, αποκλειστικά µε βάση τον κυλινδρισµό του κινητήρα αυτών ως 
εξής: 

 
 
β) Για τα επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινοµούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1/11/2010 και 
µετά, αποκλειστικά µε βάση τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα (γραµµάρια CO2 ανά χιλιόµετρο). Για 
τον υπολογισµό λαµβάνονται υπόψη οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται 
στην άδεια του οχήµατος, ως εξής: 

 
 

Κατηγορί
α 

Κυλινδρισµός κινητήρα 
(κυβ. εκατ.) 

Ετήσια τέλη 
κυκλοφορίας 

(σε ευρώ) 
Α' Έως 300 22 
Β' 301 - 785 55 
Γ' 786 - 1.071 120 
∆' 1.072 - 1.357 135 
Ε' 1.358 - 1.548 240 
ΣΤ' 1.549 - 1.738 265 
Ζ' 1.739 - 1.928 300 
Η' 1.929 - 2.357 660 
Θ' 2.358 - 3.000 880 
Ι' 3.001 - 4.000 1.100 
Κ' 4.001 και άνω 1.320 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 
∆ΙΟΞΕΙ∆ΙΟΥ ΤΟΥ 

ΑΝΘΡΑΚΑ (γρµ. CO2 ανά 
χιλιόµετρο) 

ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΑ 

ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 
CO2 (σε ευρώ) 

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 

Άνω των 251 3,40 



Ο τρόπος αυτός υπολογισµού ισχύει για όλα τα προαναφερόµενα αυτοκίνητα, άσχετα από την 
τεχνολογία που αυτά ενσωµατώνουν (βενζινοκίνητα, υβριδικά, πετρελαιοκίνητα κ.λ.π.). 
 
Παραδείγµατα: 
 
Για ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο µε εκποµπές 150 γρµ CO2 ανά χιλιόµετρο καταβάλλονται τέλη 
κυκλοφορίας ίσα µε 150 x 1,70 = 255 ευρώ. Οµοίως, για ένα αυτοκίνητο µε εκποµπές 195 γρµ CO2 ανά 
χιλιόµετρο καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ίσα µε 195 x 2,55 = 497,25 ευρώ ενώ για ένα αυτοκίνητο 
µε εκποµπές 90 γρµ CO2 ανά χιλιόµετρο τα τέλη κυκλοφορίας είναι µηδενικά. Προκειµένου για τα 
κλιµάκια ∆.Ο.Υ. στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων σηµειώνεται ότι, η τιµή των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) του 
αυτοκινήτου θα αναγράφεται στην υπεύθυνη δήλωση που προσκοµίζεται κατά την έκδοση της άδειας 
του οχήµατος στο πεδίο «κυβισµού/µ.β./θέσεων» η ένδειξη CO2 και η τιµή των εκποµπών. Για 
παράδειγµα στη θέση των κυβικών εκατοστών θα αναγράφεται η ένδειξη CO2 και η τιµή των εκποµπών 
του συγκεκριµένου αυτοκινήτου π.χ. 150 γρµ. 
 
Στις περιπτώσεις οχηµάτων, όπου τα τέλη κυκλοφορίας αποτελούν τη βάση υπολογισµού από τις 
Τελωνειακές Υπηρεσίες, για τον καθορισµό του τέλους ταξινόµησης, αν από τα προσκοµιζόµενα στις 
Υπηρεσίες αυτές δικαιολογητικά έγγραφα δεν προκύπτουν εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, οι 
ιδιοκτήτες αυτών υποχρεούνται να προσκοµίσουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση καυσαερίων των 
αρµοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων, επί του οποίου αναγράφονται και οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, σύµφωνα µε τις 
οδηγίες που θα παρασχεθούν από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου αυτού. Για τα Ε.Ι.Χ. ρυµουλκούµενα, 
ηµιρυµουλκούµενα (τροχόσπιτα): 140 ευρώ. 
 
Για τα αυτοκινούµενα τροχόσπιτα, τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται όπως για τα επιβατικά 
αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης. 
 
Ειδικά, για τα τύπου JEEP φορτηγά Ι.Χ. αυτοκίνητα διευκρινίζονται τα εξής: 
 
Για τον υπολογισµό των ετήσιων τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχηµάτων της κατηγορίας αυτής, 
τα οχήµατα αυτά εµπίπτουν στην έννοια των διατάξεων της περίπτωσης Α της παραγράφου 1 του 
άρθρου 20 του ν. 2948/2001, όπως αυτές ισχύουν, ως αυτοκίνητα οχήµατα ιδιωτικής χρήσης. 
 
Εφόσον, ο κάτοχος αυτοκινήτου της κατηγορίας αυτής αµφισβητεί την υποχρέωσή του για την 
καταβολή τελών κυκλοφορίας, ως επιβατικό αυτοκίνητο όχηµα και υποστηρίζει ότι, το αυτοκίνητο αυτό 
δεν είναι τύπου Jeep ή τούτο είναι φορτηγό (επαγγελµατικό), η αρµόδια ∆.Ο.Υ. θα αποφαίνεται για το 
θέµα, εκδίδοντας και τη σχετική βεβαίωση, όπου απαιτείται και σε περίπτωση προσφυγής θα 
αποφαίνονται τα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια (ΣΧΕΤ: 1015436/ 147/ Τ.& Ε.Φ./ ΠΟΛ. 1048/7.2.1997). 
 
2) Πως υπολογίζονται τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων και 
µοτοσικλέτων ιδιωτικής χρήσης και λοιπών αυτοκινήτων της κατηγορίας αυτής. 
 
α) Φορτηγά αυτοκίνητα και µοτοσικλέτες: 
 
Για τον υπολογισµό των τελών κυκλοφορίας λαµβάνεται υπόψη το µικτό βάρος σε χιλιόγραµµα, ως 
εξής: 



 
Ρυµουλκά (τράκτορ) : 300 ευρώ. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
 
Στις περιπτώσεις Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων για τα οποία εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας ενιαίας κυκλοφοριακής 
µονάδας (άδεια ρυµουλκού µε επικαθήµενο), τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται µόνο µε βάση το µικτό 
βάρος της ενιαίας αυτής κυκλοφοριακής µονάδας (για το οποίο έχει ληφθεί υπόψη και το βάρος του 
ρυµουλκού), χωρίς την προσθήκη των 300 Ευρώ (ΣΧΕΤ: 1075062/988/Τ.&Ε.Φ./19-9-2003 έγγραφο 
µας). 
 
β) Λεωφορεία 
 
Για τον υπολογισµό των τελών κυκλοφορίας λαµβάνονται υπόψη οι θέσεις των καθηµένων, ως 
εξής:  

 
 
γ) Ασθενοφόρα και νεκροφόρες : 300,00 ευρώ 
 
Επισηµαίνεται ότι, το ανωτέρω πάγιο ποσό τελών κυκλοφορίας έτους 2013, επιβάλλεται στα οχήµατα 
αυτά, ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισµό τους ως επιβατικά ή φορτηγά. 
 
3) Πώς υπολογίζονται τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχηµάτων δηµοσίας 
χρήσης; 
 
α) Επιβατικά (µε ή χωρίς µετρητή) που έχουν ταξινοµηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως την 
31/10/2010 : 290 ευρώ. 
 
β) Επιβατικά (µε ή χωρίς µετρητή) ταξινοµούµενα για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1/11/2010 και 
µετά, αποκλειστικά µε βάση τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα (γραµµάρια CO2 ανά χιλιόµετρο). 
 

Κατηγορ
ία 

Μικτό βάρος σε 
χιλιόγραµµα 

Ετήσια τέλη 
κυκλοφορίας (σε 
ευρώ) 

Α' έως 1.500 75 
Β' 1.501 

- 
3.500 105 

Γ' 3.501 
- 

10.000 300 

∆' 10.001 
- 

20.000 600 

Ε' 20.001 
- 

30.000 940 

ΣΤ' 30.001 
- 

40.000 1.320 

Ζ' 40.001 και άνω 1.490 

Κατηγορί
α 

Θέσεις καθηµένων Ετήσια τέλη 
κυκλοφορίας (σε 

ευρώ) 
Α' έως 33 210 
Β' 34 - 50 410 
Γ' 51 και άνω 510 



Λαµβάνονται υπόψη οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του 
οχήµατος, ως εξής: 

 
 
Σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες διατάξεις, τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται στα 
επαγγελµατικά (δηµόσιας χρήσης) αυτοκίνητα που ταξινοµούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από 
την 1/11/2010 και µετά, υπολογίζονται αποκλειστικά µε ιδιαίτερη κλίµακα εκποµπών διοξειδίου του 
άνθρακα (γρµ. CO2 ανά χιλιόµετρο). Παραδείγµατα: 
 
Για ένα ΤΑΞΙ µε εκποµπές 145 γρµ CO2 ανά χιλιόµετρο καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ίσα µε 145 x 
2,25 = 326,25 ευρώ. Οµοίως για ένα ΤΑΞΙ µε εκποµπές 165 γρµ CO2 ανά χιλιόµετρο καταβάλλονται 
τέλη κυκλοφορίας ίσα µε 165 x 2,80 = 462 ευρώ, ενώ, για ένα ΤΑΞΙ µε εκποµπές 89 γρµ CO2 ανά 
χιλιόµετρο τα τέλη κυκλοφορίας είναι µηδενικά. 
 
γ) Φορτηγά αυτοκίνητα και µοτοσικλέτες: 

 
Ρυµουλκά (τράκτορ) : 300 ευρώ. 
 
δ) Λεωφορεία 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 
∆ΙΟΞΕΙ∆ΙΟΥ ΤΟΥ 

ΑΝΘΡΑΚΑ (γρµ. CO2 ανά 
χιλιόµετρο) 

ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΑ 

ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 
CO2 (σε ευρώ) 

0 - 100 0,00 

101 - 150 2,25 

Άνω των 151 2,8 

Κατηγορί
α 

Μικτό βάρος σε 
χιλιόγραµµα 

Ετήσια τέλη 
κυκλοφορίας (σε 

ευρώ) 
Α'  έως 3.5

00 
125 

Β' 3.50
1 

- 10.
000 

195 

Γ' 10.0
01 

- 19.
000 

340 

∆' 19.0
01 

- 26.
000 

495 

Ε' 26.0
01 

- 33.
000 

650 

ΣΤ' 33.0
01 

- 40.
000 

925 

Ζ' 40.0
01 

και άνω  1.460 



 

 

 
 
ε) Για τα αλλοδαπά φορτηγά αυτοκίνητα, για κάθε ταξίδι, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις ειδικές 
συ µβάσεις της χώρας µας µε άλλα κράτη το τέλος είναι 100 ευρώ . 
 
στ) Για τη χορήγηση προσωρινής άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχηµάτων: 4 ευρώ ανά ηµέρα. 
 
ζ) Για τη δοκιµαστική κυκλοφορία των αυτοκινήτων οχηµάτων: 
• Για µοτοσικλέτες: 30 ευρώ. 
• Για λοιπά οχήµατα: 150 ευρώ. 
 
η) Ειδικά, για τα µοτοποδήλατα (µε κυλινδρισµό κινητήρα µικρότερο των 51 κυβ. εκατ.), για τα οποία η 
άδεια κυκλοφορίας εκδίδεται από την Αστυνοµική Αρχή, τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας ανέρχονται στο 
ποσό των 12 ευρώ. 
 
4) Πώς υπολογίζονται τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας για υβριδικά, υδρογόνου και ηλεκτροκίνητα 
οχήµατα; 
 
Τα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής και δηµόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ), κυλινδρισµού κινητήρα έως 
1.929 κ.εκ., που έχουν ταξινοµηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την 31.10.2010, απαλλάσσονται 
των τελών κυκλοφορίας. 
 
Για τα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής και δηµόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ), κυλινδρισµού κινητήρα 
άνω των 1.929 κ.εκ., που έχουν ταξινοµηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την 31.10.2010, τα τέλη 
κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο ήµισυ των τελών των αντίστοιχων συµβατικών 
οχηµάτων. 
 
Για τα πιο πάνω οχήµατα, ανεξάρτητα κυλινδρισµού κινητήρα, που ταξινοµούνται για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα από την 1.11.2010 και µετά, τα τέλη κυκλοφορίας προσδιορίζονται µε βάση τις εκποµπές 
διοξειδίου του άνθρακα, ανάλογα αν αυτά είναι ιδιωτικής ή δηµόσιας χρήσης οχήµατα. Τα επιβατικά 
ηλεκτροκίνητα και υδρογόνου αυτοκίνητα ιδιωτικής και δηµόσιας χρήσης, που έχουν ταξινοµηθεί στην 
Ελλάδα για πρώτη φορά έως την 31.10.2010, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. Για τα οχήµατα 
αυτά, που ταξινοµούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1.11.2010 και µετά, τα τέλη 
κυκλοφορίας προσδιορίζονται µε βάση τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, ανάλογα αν αυτά είναι 
ιδιωτικής ή δηµόσιας χρήσης οχήµατα. 
 
2. Οι υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες µοτοσικλέτες ιδιωτικής και δηµόσιας χρήσης, κυλινδρισµού 
κινητήρα έως 1.929 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία της πρώτης ταξινόµησής τους στην Ελλάδα, 

ΑΣΤΙΚ
Α 

Θέσεις καθηµένων και 
ορθίων 

Ετήσια τέλη 
κυκλοφορίας (σε 

ευρώ) 
Α' έως 50 210 
Β' 51 και άνω 385 

ΥΠΕΡΑΣ
ΤΙΚΑ 

Θέσεις καθηµένων και 
ορθίων 

Ετήσια τέλη 
κυκλοφορίας (σε 

ευρώ) 
Α' έως 50 215 
Β' 51 και άνω 300 

ΤΟΥΡΙΣ
ΤΙΚΑ 

Θέσεις καθηµένων Ετήσια τέλη 
κυκλοφορίας (σε 

ευρώ) 
Α' έως 40 430 

Β' 41 και άνω 595 



απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. 
 
Για τις υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες µοτοσικλέτες ιδιωτικής και δηµόσιας χρήσης, κυλινδρισµού 
κινητήρα άνω των 1.929 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία της πρώτης ταξινόµησής τους στην 
Ελλάδα, τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο ήµισυ των τελών κυκλοφορίας των 
αντίστοιχων συµβατικών οχηµάτων. 
 
Οι επιβατικές ηλεκτροκίνητες και υδρογόνου δίκυκλες και τρίκυκλες µοτοσικλέτες ιδιωτικής και δηµόσιας 
χρήσης, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία της πρώτης ταξινόµησής τους στην Ελλάδα, απαλλάσσονται 
των τελών κυκλοφορίας. 
 
5) Πώς υπολογίζονται τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας για επιβατικά αυτοκίνητα οχήµατα ειδικών 
περιπτώσεων; 
 
Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας των ιδιωτικής χρήσης επιβατικών οχηµάτων που τελούν στο ανασταλτικό 
τελωνειακό καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής, υπολογίζονται αποκλειστικά µε βάση τον 
κυλινδρισµό του κινητήρα αυτών, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της υποπερίπτωσης α' της 
περίπτωσης Α της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν.2948/2001, όπως αυτές ισχύουν. 
 
2. Στα εκποιούµενα από το ∆ηµόσιο ή τον Οργανισµό ∆ιαχείρισης ∆ηµόσιου Υλικού (Ο.∆.∆.Υ.) Α.Ε. 
επιβατικά αυτοκίνητα οχήµατα, τα οποία τίθενται από τους αγοραστές σε κυκλοφορία, ως ιδιωτικής 
χρήσης, τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται αποκλειστικά µε βάση τον κυλινδρισµό του κινητήρα αυτών 
ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία της πρώτης ταξινόµησής τους στην Ελλάδα. 
 
3. Προκειµένου για υβριδικά αυτοκίνητα οχήµατα και υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες µοτοσικλέτες, που 
εµπίπτουν στις διατάξεις της προηγούµενης περίπτωσης, δηλαδή αυτών που εκποιούνται από το 
∆ηµόσιο ή τον Ο.∆.∆.Υ., έως 1.929 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία της πρώτης ταξινόµησής 
τους στην Ελλάδα, αυτά απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. Για τα οχήµατα της κατηγορίας αυτής 
άνω των 1.929 κ.εκ., τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο ήµισυ των τελών των 
αντίστοιχων συµβατικών οχηµάτων. 
 
Ειδικά, προκειµένου για ηλεκτροκίνητα και υδρογόνου αυτοκίνητα οχήµατα και ηλεκτροκίνητες και 
υδρογόνου δίκυκλες και τρίκυκλες µοτοσικλέτες, της πιο πάνω κατηγορίας, αυτά απαλλάσσονται των 
τελών κυκλοφορίας. 
 
4. Για τα καινούργια ή µεταχειρισµένα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκινούµενα τροχόσπιτα, και 
θωρακισµένα επιβατικά οχήµατα, επειδή εξαιρούνται από τη µέτρηση εκποµπών διοξειδίου του 
άνθρακα, τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται µε βάση τον κυλινδρισµό του κινητήρα αυτών. 
 
5. Για τα µεταχειρισµένα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, µε πρώτο έτος κυκλοφορίας στην 
διεθνή αγορά πριν την 1.1.2002, ανεξάρτητα του χρόνου της πρώτης ταξινόµησής τους στην Ελλάδα, 
επειδή για τα οχήµατα αυτά δεν ήταν υποχρεωτική η µέτρηση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, 
τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται µε βάση τον κυλινδρισµό του κινητήρα αυτών. 
 
6. Για τα επιβατικά αυτοκίνητα δηµόσιας χρήσης που αποχαρακτηρίζονται και τίθενται σε κυκλοφορία, 
ως ιδιωτικής χρήσης, ως ηµεροµηνία για τον υπολογισµό των τελών κυκλοφορίας, νοείται η ηµεροµηνία 
της πρώτης ταξινόµησής τους στην Ελλάδα. 
 
7. Για τα επιβατικά οχήµατα ιδιωτικής χρήσης που είχαν ταξινοµηθεί στη Χώρα µας και µετά την 
διαγραφή τους από το Μητρώο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών 
Μεταφορών και ∆ικτύων επαναταξινοµούνται στη χώρα, ως ηµεροµηνία πρώτης ταξινόµησής τους στην 
Ελλάδα, νοείται η ηµεροµηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας στη χώρα µας, πριν από την διαγραφή 
τους. 
 
Εποµένως, τα τέλη κυκλοφορίας θα προσδιορίζονται είτε µε βάση τον κυβισµό είτε µε βάση τις 
εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, ανάλογα µε το τι ίσχυε για το όχηµα κατά την πρώτη ταξινόµησή του 
στην Ελλάδα και σύµφωνα µε τα στοιχεία της άδειας που του είχε χορηγηθεί. Για την πιστοποίηση των 
παραπάνω θα προσκοµίζεται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. βεβαίωση των αρµοδίων Υπηρεσιών Μεταφορών 
και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, της πρώτης ταξινόµησης µε τα στοιχεία της 
πρώτης άδειας. 
 
6) Ποιες υποχρεώσεις προκύπτουν για τα οχήµατα που απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας; 
 
Για όσα οχήµατα απαλλάσσονται, τα τέλη κυκλοφορίας είναι µηδενικά. 
 



7) ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
 
1. Τα τέλη κυκλοφορίας για όλα τα οχήµατα, εκτός από τα τέλη των Ι.Χ. επιβατικών, δίκυκλων- 
τρίκυκλων µοτοσυκλετών, φορτηγών τύπου Jeep και τροχόσπιτων και εκτός από τα τέλη για τη 
δοκιµαστική κυκλοφορία και από τα τέλη κυκλοφορίας των δίτροχων-τρίτροχων µοτοποδηλάτων, 
περιορίζονται κατά 50%, κατά την έννοια των διατάξεων της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του 
άρθρου 20 του ν.2948/2001 (ΦΕΚ Α' 242), εφόσον τα οχήµατα δεν κυκλοφόρησαν για ολόκληρο 
ηµερολογιακό εξάµηνο: 
 
• λόγω διαγραφής τους κατά το πρώτο ηµερολογιακό εξάµηνο, 
• λόγω θέσης σε κυκλοφορία τους κατά το δεύτερο ηµερολογιακό εξάµηνο, 
• λόγω θέσης σε ακινησία για ολόκληρο ηµερολογιακό εξάµηνο. (ΣΧΕΤ: 1112289/1513/ 
Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1277/4.12.2001). 
 
2. Τα τέλη κυκλοφορίας των φορτηγών Ι.Χ. αυτοκινήτων κατόχων αγροτικών µηχανηµάτων 
(αυτοπροωθούµενων θεριζοαλωνιστικών µηχανών, βάµβακος, τεύτλων και τοµάτας) περιορίζονται κατά 
50% ή 25%, ανάλογα µε το χρονικό διάστηµα που αυτά επιτρέπεται να κυκλοφορούν µε βάση 
απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη (σχετ. ΠΟΛ.1151/3.5.2000 και ΠΟΛ.1117/29.9.2006 σε 
συνδυασµό µε τις διατάξεις του ν. 3852/2010 - A'87). 
 
3. Για όσα επιβατικά αυτοκίνητα στην άδεια κυκλοφορίας δεν αναγράφεται ο κυλινδρισµός κινητήρα 
(κυβικά εκατοστά), αλλά µόνο φορολογήσιµοι ίπποι, θα λαµβάνεται υπόψη η εξής αντιστοιχία, η οποία 
προκύπτει από τον τύπο «κυβικά x 0,007 = φορολογήσιµοι ίπποι», µετά από την ανάλογη 
στρογγυλοποίηση (άρθρο 4, ν.722/1977-ΦΕΚ Α' 299). Ο συντελεστής αυτός για τα µοτοποδήλατα 
ισούται µε 0,013. 
 
8) Πότε είναι εµπρόθεσµη η καταβολή των τελών κυκλοφορίας; 
 
Εµπρόθεσµη είναι η καταβολή των τελών κυκλοφορίας εφόσον πραγµατοποιήθηκε µέχρι 31.12.2012 
και µε την χορηγηθείσα παράταση µέχρι και 8.1.2013 (ΠΟΛ.1229/31.12.2012) 
 
9) Ποιες κυρώσεις επιβάλλονται στην περίπτωση εκπρόθεσµης καταβολής τελών κυκλοφορίας; 
 
Σε περίπτωση εκπρόθεσµης καταβολής, µη καταβολής ή καταβολής µειωµένων τελών κυκλοφορίας µε 
υπαιτιότητα του φορολογουµένου, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιµο, που προβλέπεται από τις 
ισχύουσες διατάξεις, ως εξής: 
 
1. Για τα Ι.Χ. επιβατικά και µοτοσικλέτες, τα τροχόσπιτα, τα ασθενοφόρα, τις νεκροφόρες, και τα 
φορτηγά τύπου Jeep: 
α) Για οχήµατα στα οποία αναλογούν τέλη κυκλοφορίας κατώτερα των 30 ευρώ, το πρόστιµο ανέρχεται 
σε 30 ευρώ 
β) Για οχήµατα στα οποία αναλογούν τέλη κυκλοφορίας ανώτερα των 30 ευρώ, το πρόστιµο ανέρχεται 
στο ύψος των τελών κυκλοφορίας, που υπολογίζονται, κατά περίπτωση, µε βάση τον κυλινδρισµό του 
κινητήρα του οχήµατος ή τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2), ή στο ύψος του πάγιου ποσού 
τελών κυκλοφορίας. 
 
2. Για τα λοιπά οχήµατα (φορτηγά και λεωφορεία ιδιωτικής και δηµόσιας χρήσης, επιβατικά δηµόσιας 
χρήσης κ.λ.π.) το πρόστιµο περιορίζεται στο ήµισυ των κατά περίπτωση οφειλοµένων τελών 
κυκλοφορίας (περ. 1 υποπαρ. Ε7 αρ. πρώτου ν 4093/2012) 
 
10) Ποιες απαλλαγές παρέχονται από την καταβολή των τελών κυκλοφορίας;  
 
Απαλλαγές τελών κυκλοφορίας λόγω αναπηρίας 
 
1. Οχήµατα µε κυλινδρισµό κινητήρα µέχρι 1650κ.εκ., που ανήκουν: 
 
α) στους ανάπηρους πολέµου αξιωµατικούς και οπλίτες, 
 
β) στους ανάπηρους αξιωµατικούς και οπλίτες των τριών κλάδων των Ενόπλων δυνάµεων, στους 
αξιωµατικούς και άνδρες των Σωµάτων ασφαλείας, στους αξιωµατικούς και άνδρες του Πυροσβεστικού 
και Λιµενικού σώµατος, στους άνδρες της Αγροφυλακής καθώς και στους υπαλλήλους της Τελωνειακής 
Υπηρεσίας τους εντεταλµένους στη δίωξη του λαθρεµπορίου. γ) στους πολίτες που κατέστησαν 
ανάπηροι κατά το από 21/4/67 έως 23/7/74 χρονικό διάστηµα, συνεπεία της δράσεώς τους κατά του 
δικτατορικού καθεστώτος. Σηµείωση 
 



Κατ' εξαίρεση, τα επιβατικά αυτοκίνητα για τις ανωτέρω περιπτώσεις παραπληγικών αναπήρων και των 
αναπήρων µε αναπηρία 100%, δύνανται να έχουν κυλινδρισµό κινητήρα ανώτερο των 1650 κ.εκ. 
 
δ) στους ανάπηρους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης.  
 
ε) στους ανάπηρους αγωνιστές του ∆ηµοκρατικού Στρατού. 
 
2. Στους ανάπηρους έλληνες πολίτες και πολίτες άλλων κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε 
κατοικία στην Ελλάδα, οι οποίοι: 
 
α) έχουν πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αµφοτερόπλευρο ακρωτηριασµό αυτών ή  
 
β) εµφανίζουν σοβαρή κινητική αναπηρία: 
βα) του ενός ή και των δύο κάτω άκρων µε ποσοστό 
αναπηρίας συνολικά όχι µικρότερο του 67%.  
ββ) του ενός ή και των δύο κάτω άκρων µε συµµετοχή κινητικής αναπηρίας του ενός ή και των δύο άνω 
άκρων µε ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι µικρότερο του 67%, από το οποίο το 40% τουλάχιστον από 
το ένα κάτω άκρο. 
 
γ) έχουν ολική και από τους δύο οφθαλµούς τύφλωση µε ποσοστό αναπηρίας 100%. δ) είναι νοητικά 
καθυστερηµένοι µε δείκτη νοηµοσύνης κάτω του 40% ή 
 
ε) πάσχουν από αυτισµό, εφόσον αυτός συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή πνευµατική 
καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδροµο, οι οποίοι εξαιτίας των παθήσεων αυτών έχουν καταστεί 
ανάπηροι µε συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν 
ανάγκη βοήθειας ή 
 
στ) πάσχουν από µεσογειακή αναιµία, δρεπανοκυτταρική ή µικροδρεπανοκυτταρική αναιµία ή ζ) 
πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή έχουν υποβληθεί σε µεταµόσχευση νεφρού 
 
η) πάσχουν από συγγενική αιµορραγική διάθεση (αιµορροφιλία). 
 
3. Οχήµατα µε κυλινδρισµό κινητήρα µέχρι και 2650 κ.εκ. και 3650 κ.εκ. που ανήκουν: 
 
Σε ανάπηρους πολίτες, οι οποίοι έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αµφοτερόπλευρο 
ακρωτηριασµό αυτών, µε ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω κατ'εξαίρεση απαλλάσσονται των τελών 
κυκλοφορίας για αυτοκίνητο µέχρι 2650 κ.εκ. και για ποσοστό αναπηρίας 100% µέχρι 3650 κ.εκ. 
 
Σηµειώσεις: 
 
Οι ως άνω απαλλαγές των αναπήρων χορηγούνται εφόσον : 
 
• Η κυριότητα του οχήµατος ανήκει 100% στον ανάπηρο, όπως αυτή προκύπτει από την άδεια 
κυκλοφορίας του οχήµατος. 
• Η πάθηση από την οποία πάσχει ο ανάπηρος εµπίπτει στις προαναφερόµενες διατάξεις 
• Ο ανάπηρος δεν έχει στην κατοχή του άλλο όχηµα στο οποίο να έχει χορηγηθεί απαλλαγή από τέλη 
κυκλοφορίας (όπως αυτό προκύπτει από σχετική υπεύθυνη δήλωση). 
 
Η απαλλαγή των τελών κυκλοφορίας χορηγείται µόνο µε την έκδοση σχετικής απόφασης του 
Προϊσταµένου της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. και αφορά στα επόµενα έτη από την έκδοσή της, µε εξαίρεση τα νέα 
οχήµατα τα οποία θα λαµβάνουν απαλλαγή και για το πρώτο έτος ταξινόµησης. 
 
• Για αυτοκίνητο που ανήκε σε θανόντα ανάπηρο, στον οποίο είχε χορηγηθεί απαλλαγή από τα τέλη 
κυκλοφορίας λόγω της αναπηρίας του, οι κληρονόµοι, στους οποίους περιέρχεται αυτό οφείλουν τέλη 
κυκλοφορίας από το επόµενο του θανάτου του κληρονοµούµενου ηµερολογιακό έτος. 
 
11. Σε ποιους φορείς γίνεται η πληρωµή των τελών κυκλοφορίας; 
 
Για όλες τις κατηγορίες οχηµάτων: 
-Στις Τράπεζες, τα ΕΛΤΑ και το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων  
-Στις ∆.Ο.Υ. και τα κλιµάκια των ∆.Ο.Υ., : 
όταν η καταβολή γίνεται προ χορήγησης νέας άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου οχήµατος, η καταβολή 
µπορεί να γίνει στα Κλιµάκια των ∆.Ο.Υ. στη Αττική ή στις κατά περίπτωση αρµόδιες ∆.Ο.Υ. της 
Περιφέρειας, 
• όταν απαιτείται διόρθωση στοιχείων αρχείου οχηµάτων της Γ.Γ.Π.Σ., η καταβολή µπορεί να γίνει και 



στην ∆.Ο.Υ. στην οποία θα γίνει η διόρθωση 
• όταν αποδεδειγµένα δεν παρέχεται από το σύστηµα Κωδικός Πληρωµής, η καταβολή µπορεί να γίνει 
σε οποιαδήποτε ∆.Ο.Υ. 
• όταν έχουν αφαιρεθεί τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήµατος, µε πράξη Αστυνοµικής Αρχής, λόγω 
οφειλής τελών κυκλοφορίας, η καταβολή µπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε ∆.Ο.Υ. 
• όταν πρόκειται για άρση ακινησίας, εκούσιας ή αναγκαστικής, η καταβολή µπορεί να γίνει µόνο στις 
αρµόδιες. για τη φορολογία εισοδήµατος του ιδιοκτήτη του οχήµατος ∆.Ο.Υ. 
 
12. Πώς χορηγείται η προσωρινή άδεια κυκλοφορίας; 
 
Αρµόδια υπηρεσία για την χορήγηση της προσωρινής άδειας και την έκδοση πινακίδας «Μ» είναι η 
∆.Ο.Υ. (από 1-3-2004, σύµφωνα µε την υπ' αριθµ. 1109354/1188/Τα&ΕΦ/ΠΟΛ.1132/3.12.2003). Η 
προσωρινή άδεια χορηγείται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που αναφέρονται κατωτέρω και µόνο για (2) 
ηµέρες το µήνα, µε την καταβολή 4 ευρώ την ηµέρα: 
 
α) Για τα ανάριθµα αυτοκίνητα µόνο για τη µεταφορά τους από τον τόπο αγοράς ή τελωνισµού στον 
τόπο ταξινόµησης, ή για έλεγχο από το ΚΤΕΟ ή σε ειδικά συνεργεία για µετατροπή, προσθήκη 
αµαξωµάτων ή άλλων τεχνικών στοιχείων 
 
β) Για τα ενάριθµα αυτοκίνητα που βρίσκονται σε ακινησία µόνο για δοκιµή, επισκευή ή πώληση αυτών, 
ή παράδοση του οχήµατος στις εγκαταστάσεις του Ε∆ΟΕ. 
 
13. Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για τη θέση σε ακινησία των αυτοκινήτων οχηµάτων;  
 
α) Εκούσια ακινησία: 
 
Για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα και µοτοσικλέτες, κατατίθενται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. 
φορολογίας: 
 
-∆ήλωση ακινησίας 
-Τα στοιχεία κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας) 
-∆ήλωση του Ν. 1599/1986 ότι η ακινητοποίηση του οχήµατος γίνεται σε κλειστό ιδιωτικό χώρο καθώς 
και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη αυτού. 
 
Για τα Επαγγελµατικά αυτοκίνητα ΙΧ (ΦΙΧ) οι ακινησίες αυτών γίνονται στις αρµόδιες Περιφερειακές 
Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων. Σε περίπτωση που τα στοιχεία 
κυκλοφορίας υποβληθούν στη ∆.Ο.Υ. θα πρέπει να διαβιβασθούν στις ανωτέρω Υπηρεσίες. 
β)Αναγκαστική ακινησία: 
 
ι) ανωτέρα βία (καταστροφή , πυρκαγιά κλπ): Βεβαίωση ολοσχερούς καταστροφής από ∆ηµόσια αρχή 
ιι) κλοπή: Βεβαίωση Αστυνοµίας ότι έχει καταγγελθεί η κλοπή και ότι σχηµατίσθηκε δικογραφία και 
αποστάλθηκε στον Εισαγγελέα. 
ιιι) υπεξαίρεση, κατάσχεση κλπ: Καταδικαστική απόφαση δικαστηρίου και έκθεση κατασχέσεως, 
αντίστοιχα, 
ιν) κυκλοφορία στο εξωτερικό: Βεβαίωση των αρχών του κράτους κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, σε 
επίσηµη µετάφραση από τις Ελληνικές Προξενικές Αρχές. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση της αναγκαστικής ακινησίας, όπου τα στοιχεία κυκλοφορίας δεν είναι 
κατατεθειµένα στη ∆.Ο.Υ., και της κυκλοφορίας στο εξωτερικό, οι κάτοχοι των οχηµάτων υποχρεούνται 
να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας χωρίς πρόστιµο, εντός 10 ηµερών από το γεγονός που αίρει την 
ακινησία πχ α) προκειµένου περί κλοπής, από την απόδοση του οχήµατος στον κάτοχο, β) εξόδου στο 
εξωτερικό, από την είσοδό του στη χώρα κλπ. 
 
14. Ποιες ενέργειες απαιτούνται για την άρση της ακινησίας επιβατικών ιδιωτικής χρήσης 
αυτοκινήτων και µοτοσικλετών; 
 
- Ο κάτοχος του οχήµατος υποβάλλει αίτηση στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. 
- Καταβάλλει τα τέλη κυκλοφορίας, καθόσον δεν αίρεται η ακινησία εάν ο κάτοχος του οχήµατος δεν 
πληρώσει προηγουµένως τα τέλη κυκλοφορίας του έτους κατά το οποίο γίνεται η άρση. 
 
Στην περίπτωση που η ακινησία έχει λάβει χώρα πριν από την έναρξη του έτους, κατά το οποίο 
πραγµατοποιείται η άρση, και το όχηµα παρέµεινε σε ακινησία για όλο το έτος, τα τέλη κυκλοφορίας 
πληρώνονται χωρίς πρόστιµο. 
 
15. Πως πραγµατοποιείται η οριστική διαγραφή των οχηµάτων; 



 
Η οριστική διαγραφή των οχηµάτων, στις περιοχές της χώρας όπου έχει αρχίσει η εφαρµογή του 
Π.∆.116/2004, γίνεται µε την παράδοση αυτών στις αδειοδοτηµένες από την Ε.∆.Ο.Ε.(ΤΗΛ 
2106899039 ή www.edoe.gr) εγκαταστάσεις ανακύκλωσης οχηµάτων, προκειµένου να εκδοθούν τα 
πιστοποιητικά καταστροφής και να ολοκληρωθεί η διαγραφή τους. 
 
Στις λοιπές περιοχές της χώρας, αρµόδιες για την οριστική διαγραφή των οχηµάτων είναι οι 
Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων. 
 
Β. ΤΕΛΟΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 
1. Έκδοση άδειας κυκλοφορίας (άρθρο 26 ν. 2873/2000, Υπ. Οικ. 
1113309/1303/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1300/13.12.2000). 
 
- Για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου οχήµατος και µοτοσικλέτας, επιβάλλεται τέλος 
άδειας οχήµατος, ως εξής: 
 
Α. Ιδιωτικής χρήσης. 
 
α) Μοτοσικλέτες 9 ΕΥΡΩ 
β) Λοιπά οχήµατα 75 » 
 
Β. ∆ηµόσιας χρήσης. 
 
α) Μοτοσικλέτες 30 ΕΥΡΩ 
β) Λοιπά οχήµατα 100 » 
 
Επίσης το ανωτέρω τέλος επιβάλλεται και για την περίπτωση αντικατάστασης ή ανανέωσης της άδειας 
κυκλοφορίας οχήµατος. 
 
2. Μεταβίβαση αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων (άρθρο 27 ν. 2873/2000, Υπ. Οικ. 
1113309/1303/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1300/13-12-2000 και άρθρο 57 (παρ. 2) ν. 3283/2004). 
 
2.1. Από επαχθή αιτία. 
 
Για µεταβίβαση αυτοκινήτων και µοτοσικλετών από επαχθή αιτία (πώληση) επιβάλλεται τέλος 
µεταβίβασης οχήµατος, σύµφωνα µε τις πιο κάτω διακρίσεις: 
 
α) Επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα και µοτοσικλέτες: 
 
Κατηγορία Κινητήρας σε κυβ. εκατ. Τέλος µεταβίβασης 
Α έως - 400 30 ΕΥΡΩ 
Β 401 - 800 45 » 
Γ 801 - 1300 60 » 
∆ 1301 - 1600 90 » 
Ε 1601 - 1900 120 » 
ΣΤ 1901 - 2500 145 » 
Ζ 2501 και άνω 205 »  
 
β) Φορτηγά Ι.Χ. αυτοκίνητα: 
 
Α έως - 3.500 30 ΕΥΡΩ 
Β 3.500 - 10.000 45 » 
Γ 10.001 - 20.000 75 » 
∆ 20.001 - 30.000 120 » 
Ε 30.001 - 40.000 145 » 
ΣΤ 40.001 και άνω 175 » 
 
 
γ) Λεωφορεία Ι.Χ. αυτοκίνητα: Κατηγορία Θέσεις καθήµενων 
έως 33 34 - 50 51 και άνω Τέλος µεταβίβασης 
75 ΕΥΡΩ 105 » 135 » 
Α Β Γ 
 
δ) Επιβατικά ∆.Χ. αυτοκίνητα (µε ή χωρίς µετρητή) µαζί µε την άδεια κυκλοφορίας 190 ΕΥΡΩ. ε) 



Φορτηγά ∆.Χ. αυτοκίνητα µαζί µε την άδεια κυκλοφορίας: Κατηγορία Μικτό βάρος σε χιλιόγραµµα Τέλος 
µεταβίβασης 
 
Α µέχρι 3.500 75 ΕΥΡΩ 
Β 3.501 - 10.000 160 » 
Γ 10.001 - 20.000 235 » 
∆ 20.001 - 30.000 350 » 
Ε 30.001 - 40.000 455 » 
ΣΤ 40.001 και άνω 560 » 
 
στ) Λεωφορεία ∆.Χ. αυτοκίνητα µαζί µε την άδεια κυκλοφορίας: 
 
Κατηγορία Θέσεις καθήµενων και ορθίων Τέλος µεταβίβασης 
 
Α έως 50 350 ΕΥΡΩ 
Β 51 και άνω 530 » 
- Το πιο πάνω τέλος δεν προσαυξάνεται µε εισφορά ΟΓΑ, γιατί δεν είναι τέλος χαρτοσήµου. 
- Όταν µεταβιβάζεται ποσοστό αυτοκινήτου το τέλος επιµερίζεται αναλόγως. 
- Στο ανωτέρω τέλος δεν υπόκεινται οι µεταβιβάσεις που εµπίπτουν στο καθεστώς του φόρου 
προστιθέµενης αξίας. Στις µεταβιβάσεις αυτές δεν επιβάλλεται ούτε ο πόρος υπέρ του Ταµείου 
Νοµικών. 
- Το τέλος αυτό καταβάλλεται πριν τη µεταβίβαση. 
 
ζ) Για τη µεταβίβαση από επαχθή αιτία µοτοποδηλάτου µε κυλινδρισµό κινητήρα µέχρι 50 κ.ε. 
επιβάλλεται τέλος 15 ΕΥΡΩ, χωρίς προσαύξηση µε εισφορά ΟΓΑ, ανεξάρτητα από την αξία του 
µοτοποδηλάτου. Επίσης δεν επιβάλλεται τέλος χαρτοσήµου. 
- Στο πιο πάνω τέλος δεν υπόκεινται οι µεταβιβάσεις που εµπίπτουν στο καθεστώς του Φ.Π.Α.  
- Το πιο πάνω τέλος επιµερίζεται αναλόγως όταν µεταβιβάζεται ποσοστό. 
- Το τέλος καταβάλλεται πριν τη µεταβίβαση. 
 
2.2. Από χαριστική αιτία. 
 
Για τη µεταβίβαση από χαριστική αιτία (δωρεά - γονική παροχή) δηµόσιας χρήσης αυτοκινήτου 
επιβάλλεται εισφορά υπέρ ΤΣΑ 3% στη συνολική αξία. 
 
Η εισφορά αυτή δεν επιβάλλεται στη µεταβίβαση από χαριστική αιτία άλλων αυτοκινήτων οχηµάτων, 
µοτοσικλετών ή µοτοποδηλάτων. 
 
2.3. Αρµόδια Υπηρεσία για την ολοκλήρωση της µεταβίβασης. 
 
Από 1.4.2004, το τέλος αδείας οχήµατος και το τέλος µεταβίβασης αυτοκινήτου οχήµατος εισπράττονται 
υπέρ της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης (νυν Περιφερειών αρθ. 283 παρ. 2 ν. 3852/2010), σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 27 Ν. 3220/2004. Η είσπραξη των χρηµάτων γίνεται σε λογαριασµούς 
τραπεζών, οι οποίοι έχουν συσταθεί για το σκοπό αυτό. Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του άρθρου αυτού 
ορίστηκε η 1η Απριλίου 2004 (αρ. αποφ. 1012568/120Β/Τ&ΕΦ (365 Β710.2.2004). 
 
Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 
 
1. Βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, αντίγραφα κ.τ.λ. 
 
Οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά καθώς και τα αντίγραφα και αποσπάσµατα εγγράφων, τόσο αυτά που 
εκδίδονται από την υπηρεσία όσο και αυτά που προσκοµίζονται σ' αυτή δεν υπόκεινται σε τέλος 
χαρτοσήµου. Επίσης δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήµου η κύρωση του γνησίου της υπογραφής. 
 
2. Μισθώµατα ακινήτων. 
 
Τα µισθώµατα των ακινήτων υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήµου, που µαζί µε την εισφορά υπέρ ΟΓΑ 
ανέρχεται σε ποσοστό 3,6%. Το τέλος αυτό οφείλεται σε κάθε περίπτωση ακόµα κι αν ο ιδιοκτήτης είναι 
κάτοικος εξωτερικού. Το θέµα του βάρους του ανωτέρου τέλους καθορίζεται βάσει συµφωνίας των 
συµβαλλοµένων (ιδιοκτήτη και ενοικιαστή). Εάν δεν υπάρχει συµφωνία το τέλος βαρύνει τον ιδιοκτήτη 
και ενοικιαστή εξ ηµισείας. Όταν ο ένας απαλλάσσεται από τα τέλη χαρτοσήµου, αυτά βαρύνουν εξ 
ολοκλήρου τον αντισυµβαλλόµενο. 
 
Τα τέλη χαρτοσήµου συµβεβαιώνονται και συνεισπράττονται µε το φόρο εισοδήµατος, που αναλογεί 
στο εισόδηµα από οικοδοµές, σύµφωνα µε την ακολουθούµενη για το φόρο αυτό διαδικασία. 



 
Εξαιρετικά, από 1-1-2007 έως 31-12-2007, στα µισθώµατα των κατοικιών γενικά και σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παρ 4 του άρθρου 3 του ν.3522/2006 το τέλος χαρτοσήµου από 3,6% (µε την εισφορά 
υπέρ ΟΓΑ ) µειώνεται στο 1,8% (µε την εισφορά υπέρ ΟΓΑ ) και από 1/1/2008 αυτό καταργείται. Στα 
µισθώµατα των επαγγελµατικών χώρων, γραφείων, γηπέδων, αποθηκών κ.λ.π. το τέλος χαρτοσήµου 
δεν αλλάζει, παραµένει δηλ στο 3,6% ( µε την εισφορά υπέρ ΟΓΑ). 
 
3. Εργολαβικές συµβάσεις. 
 
Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3427/2005 που ισχύει από 1/1/2006 (ΦΕΚ Α 312/27-12-2005), τα 
εργολαβικά προσύµφωνα ανέγερσης οικοδοµής µε το σύστηµα της αντιπαροχής ποσοστών οικοπέδου 
που η άδεια οικοδοµής εκδίδεται µετά την 1/1/2006, ανήκουν στο πεδίο του Φ.Π.Α. 
 
Με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.3522/2006(ΦΕΚ Α276/22-12-2006) διευκρινίζεται ότι για τα 
παραπάνω εργολαβικά, όταν αυτά καταρτίζονται µετά την 1/1/2006 αλλά η άδεια οικοδοµής έχει εκδοθεί 
πριν την ηµεροµηνία αυτή, δηλαδή µέχρι 31-12-2005, εξακολουθούν να υπάγονται στα τέλη 
χαρτοσήµου. 
 
4. Κατάργηση τελών χαρτοσήµου. 
 
Α. Καταργήθηκαν από 1-1-2002 τα τέλη χαρτοσήµου που επιβάλλονταν στις κατωτέρω περιπτώσεις: 
 
α) στις εξοφλήσεις κάθε είδους αποδοχών από µίσθωση εργασίας για απασχόληση µε οποιαδήποτε 
µορφή και οπωσδήποτε αµειβόµενη, περιλαµβανοµένων και των εκτός έδρας αποζηµιώσεων ή εξόδων 
κίνησης, 
 
β) στις εξοφλήσεις κάθε είδους αµοιβών για απασχόληση µε οποιαδήποτε νοµική σχέση που 
δηµιουργεί δεσµούς εξάρτησης ως προς τους όρους απασχόλησης ή την αµοιβή και συνεπάγεται την 
ευθύνη του εργοδότη, περιλαµβανοµένων και των εκτός έδρας αποζηµιώσεων ή εξόδων κίνησης, 
 
γ) στις εξοφλήσεις κάθε είδους συντάξεων και ασφαλιστικών παροχών ή βοηθηµάτων που 
καταβάλλονται στους δικαιούχους από τον οικείο φορέα ή ασφαλιστικό οργανισµό, 
 
δ) στις εξοφλήσεις αποζηµιώσεων από εργατικό ατύχηµα ή λόγω λύσης της σχέσης εργασίας, ε) στις 
συναλλαγµατικές και στα γραµµάτια σε διαταγή και στους τόκους που απορρέουν από αυτές, 
στ) στις βεβαιώσεις που χορηγούνται από τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.) για την 
υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών ή µεταβολής εργασιών. 
 
Β. Καταργήθηκε η αξία της υπεύθυνης δήλωσης που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 
του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α'). Η δήλωση αυτή συντάσσεται πλέον σε απλό χαρτί στο 
οποίο αναγράφονται τα στοιχεία που προβλέπονται από την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης ∆ΙΑ∆Π/Α1/18368/25-9-2002 (ΦΕΚ 1276Β/1-10-2002).  
 
Τα έντυπα της υπεύθυνης δήλωσης και της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης διατίθενται στους 
ενδιαφερόµενους από τις δηµόσιες αρχές, για θέµατα αρµοδιότητάς τους (παρ. 1 και 2). Επίσης τα 
ανωτέρω έντυπα µπορεί να διατίθενται στους ενδιαφερόµενους και µέσω διαδικτύου (παρ. 9). 
 
Γ. Κατάργηση τέλους χαρτοσήµου ασφαλιστικών πράξεων. 
 
- Με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α') καταργήθηκε από 1-1-2003 το τέλος 
χαρτοσήµου που επιβαλλόταν στις αποδείξεις πληρωµής αποζηµιώσεων που καταβάλλονται από 
ασφαλιστικές εταιρείες για ασφαλίσεις κάθε φύσης, καθώς και στους συµβιβασµούς που αφορούν στις 
αποζηµιώσεις αυτές. 
- Με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 71 του ν. 3746/2009 (ΦΕΚ 27 Α'), καταργήθηκε από 1-1-
2009, το τέλος χαρτοσήµου που επιβαλλόταν στις αποδείξεις πληρωµής ασφαλίστρων για κλάδους 
ασφαλίσεων ζωής και κατά ζηµιών, στις αποδείξεις πληρωµής εξαγορών ασφαλιστηρίων ζωής και 
στους τυχόν απορρέοντες από ασφαλιστικές αποζηµιώσεις τόκους 
 
∆. Κατάργηση τέλους χαρτοσήµου επί ορισµένων συµβάσεων δανείου. α) Με τις διατάξεις της παρ. 14 
του άρθρου 20 του Ν. 3227/2004 (ΦΕΚ Α 31/9-2-2004) καταργήθηκε από 6 Φεβρουαρίου 2004 το τέλος 
χαρτοσήµου που επιβαλλόταν για τις συµβάσεις δανείων που χορηγεί ο Ο.Ε.Κ. στους δικαιούχους του 
και στους τόκους που απορρέουν από αυτά. β) Με τις διατάξεις της παρ1 του άρθρου 18 του 
ν.3470/2006(ΦΕΚ Α132/28-6-2006) καταργείται το τέλος χαρτοσήµου στα δάνεια που χορηγούνται από 
το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων στους τόκους και στα παρεπόµενα σύµφωνα αυτών. Η 
κατάργηση ισχύει από 28-6-2006 , ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου και στη συνέχεια µε τις διατάξεις 



της παρ.5 του άρθρου 25 του ν. 3867/2010 (Α 128/2010) επεκτείνεται η εφαρµογή της παρ. 1 του 
άρθρου 18 του ν. 3470/2006 από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού και στα δάνεια που έχουν 
χορηγηθεί από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων µέχρι 27-6-2006. 
 
Ε. Κατάργηση τέλους χαρτοσήµου επί των καθαρών κερδών των Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. 
 
Με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3296/2004 (ΦΕΚ Α253/14-12-2004) καταργείται από 1/1/2005 το 
τέλος χαρτοσήµου 1% που επιβαλλόταν στα καθαρά κέρδη των οµόρρυθµων, ετερόρρυθµων και 
περιορισµένης ευθύνης εταιρειών, των κερδοσκοπικών συνεταιρισµών, των κοινοπραξιών, των αστικών 
εταιριών και κοινωνιών αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση και αφορούν διαχειριστική περίοδο που 
αρχίζει από 1-1-2005 και µετά. 
 
Τελευταία ενηµέρωση:31/1/2013 
Τηλ. επικοινωνίας νια παροχή διευκρινίσεων σε θέµατα Τελών και Ειδικών Φορολογιών: 210-3642922, 
3644781 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (αρµοδιότητα ∆/νσης Πολιτικής Εισπράξεων) 
 
1) Τα ληξιπρόθεσµα χρέη επιβαρύνονται ή όχι µε προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής, α) 
κατά την υπαγωγή τους σε διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής κατά τις διατάξεις των άρθ. 13-
21 του ν. 2648/1998, όπως ισχύουν, και β) κατά την υπαγωγή τους σε ρύθµιση ειδικού νόµου; 
 
α) Οι ληξιπρόθεσµες οφειλές που υπάγονται σε διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής εξακολουθούν να 
επιβαρύνονται µε προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής. Ωστόσο, οφειλές που έχουν υπαχθεί σε 
πρώτη διευκόλυνση (συµπεριλαµβανοµένης εδώ και της επανεξέτασης για αύξηση του αριθµού των 
δόσεων), εφόσον ο οφειλέτης είναι απόλυτα συνεπής στους όρους αυτής, απαλλάσσονται από την 
ηµέρα χορήγησης και µετά, ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης 
καταβολής εκάστης δόσης και του συνόλου των προσαυξήσεων της τελευταίας δόσης, µε την 
προϋπόθεση ότι αυτές δεν υπερβαίνουν το σαράντα τοις εκατό (40%) των συνολικών προσαυξήσεων. 
Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης του συνόλου των ληξιπρόθεσµων οφειλών εκπίπτεται το σαράντα 
τοις εκατό (40%) των συνολικών προσαυξήσεων. Επιπλέον, στα πλαίσια της πρώτης διευκόλυνσης δεν 
επιβαρύνονται µε προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής οφειλές που προέρχονται από καταλογισµό 
συντάξεων, αποδοχών και λοιπών βοηθηµάτων, που έχουν ληφθεί χωρίς δόλο αχρεωστήτως. 
 
β) Όπως ορίζεται από την εκάστοτε εν ισχύ ειδική διάταξη νόµου. 
 
2) Σε περίπτωση απώλειας νοµοθετικής ρύθµισης, µπορεί να ενταχθεί κάποιος εκ νέου; 
 
Η επανένταξη σε απολεσθείσα ρύθµιση είναι δυνατή µόνον εάν το προβλέπει η διάταξη του νόµου. Σε 
περίπτωση απώλειας της πρώτης διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής προβλέπεται δυνατότητα 
χορήγησης δύο ακόµη διευκολύνσεων. 
 
Στη ρύθµιση του άρθρου 14 ν.3888/2010 προβλέπεται η επανένταξη µε προϋποθέσεις σε λιγότερες ή 
περισσότερες δόσεις. 
 
3) Σε ποια περίπτωση δεν αποδίδονται τυχόν επιστροφές φόρων κ.λ.π. στους δικαιούχους; 
 
α) Όταν οι δικαιούχοι οφείλουν στο ∆ηµόσιο, οι τυχόν απαιτήσεις κατά του ∆ηµοσίου πρέπει να 
συµψηφιστούν, αυτεπάγγελτα. 
 
Ο συµψηφισµός συντελείται µε τις προσαυξήσεις που υφίστανται κατά την ηµεροµηνία συνάντησης των 
ανταπαιτήσεων. 
 
β) όταν το επιστρεπτέο ποσό είναι κάτω των πέντε (5) Ευρώ, εκτός και αν από ειδική διάταξη ορίζεται 
διαφορετικά. 
 
4) Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται αποδεικτικό ενηµερότητας; 
 
Το αποδεικτικό ενηµερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το ∆ηµόσιο, τους Ο.Τ.Α. και 
τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.απαιτείται στις εξής περιπτώσεις: 
 
α) Για την είσπραξη χρηµάτων ή την εξόφληση τίτλων πληρωµής, για ποσά ύψους άνω των 1.500 
ΕΥΡΩ. 
 



β) Για τη σύναψη και ανανέωση συµβάσεων δανείων, πιστώσεων και χρηµατοδοτήσεων γενικά µε τις 
αναγνωρισµένες στην Ελλάδα Τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύµατα, εφόσον χορηγούνται µε την 
εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου, εκτός από εκείνες που χορηγούνται για αποκατάσταση ζηµιών που 
προέρχονται από έκτακτα γεγονότα. 
 
γ) Για τη µεταβίβαση ακινήτων από τον µεταβιβάζοντα, για την µεταβίβαση λόγω γονικής παροχής ή 
δωρεάς από τον παρέχοντα τη γονική παροχή ή τη δωρεά. 
 
δ) Για τη σύσταση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί ακινήτων από τον παρέχοντα το εµπράγµατο 
δικαίωµα. ∆εν απαιτείται για τη σύσταση υποθήκης υπέρ του ∆ηµοσίου. 
 
ε) Για την καταβολή των εκχωρηµένων χρηµατικών απαιτήσεων, τόσο από τον εκχωρητή ή τον 
ενεχυράσαντα, όσο και από τον εκδοχέα ή ενεχυρούχο δανειστή. 
 
στ) για τη συµµετοχή σε διαγωνισµούς για την ανάληψη εκτέλεσης δηµοσίων έργων ή προµηθειών του 
∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆., Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή επιχειρήσεων αυτών και Επιχειρήσεων ή 
Οργανισµών του Ευρύτερου ∆ηµοσίου Τοµέα, καθώς και στις περιπτώσεις που προβλέπεται από 
διατάξεις νόµων ή Προεδρικών ∆ιαταγµάτων άλλων Υπηρεσιών. 
 
5) Ποιοι απαλλάσσονται ή εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόµισης αποδεικτικού 
ενηµερότητας για τις παραπάνω αναφερόµενες περιπτώσεις; 
 
α) οι δικαιούχοι αµοιβών από παροχή εξαρτηµένης εργασίας συντάξεων, διατροφής, εξόδων 
παράστασης δηµοσίων λειτουργών, εξόδων νοσηλείας και κηδείας, εφόσον η πληρωµή γίνεται 
απευθείας στο δικαιούχο µισθωτό ή συνταξιούχο ή στην οικογένειά του ή σε πρόσωπο νόµιµα 
εξουσιοδοτηµένο. 
 
β) To Ελληνικό ∆ηµόσιο, το ∆ηµόσιο άλλων Κρατών, οι ∆ιεθνείς Οργανισµοί, οι Οργανισµοί Τοπικής 
Αυτοδοίκησης, τα Ν.Π.∆.∆., τα ιδρύµατα που συνιστώνται µε το ν. 2039/39, οι αναγνωρισµένες στην 
Ελλάδα Τράπεζες, η ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού, ο Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας, ο 
Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος και ο Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς. 
 
γ) οι αγρότες για την είσπραξη αποζηµιώσεων, λόγω καταστροφής της εσοδείας τους και οι παραγωγοί 
φυτικών ή ζωϊκών προϊόντων για την είσπραξη επιδοτήσεων ή επιχορηγήσεων επί της παραγωγής που 
καταβάλλονται από τον Οργανισµό Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού 
και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), δυνάµει καθεστώτων στήριξης και οι οποίες βαρύνουν τον Ειδικό 
Λογαριασµό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π).  
 
δ) ο σύνδικος της πτώχευσης φυσικού ή νοµικού προσώπου για πράξεις ή συναλλαγές, που αφορούν 
στην πτωχευτική περιουσία, ο εκκαθαριστής επιχείρησης για τις πράξεις της εκκαθάρισης, ο κηδεµόνας 
σχολάζουσας κληρονοµιάς όταν ενεργεί αποδεδειγµένα για πράξεις εκκαθάρισης της σχολάζουσας 
κληρονοµιάς, καθώς και ο εκκαθαριστής κληρονοµιάς για πράξεις ή συναλλαγές που αφορούν στην 
κληρονοµιά. 
 
ε) οι οµογενείς που µετοικούν στην Ελλάδα για την είσπραξη κάθε είδους επιδοµάτων περίθαλψης και 
στέγασης αυτών. 
 
στ) οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, που δεν έχουν µόνιµη εγκατάσταση στην 
Ελλάδα, κατά τις διατάξεις περί φορολογίας εισοδήµατος. 
 
ζ) οι µόνιµοι κάτοικοι εξωτερικού, είτε αλλοδαποί, είτε οµογενείς, που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό και 
διατηρούν την ελληνική υπηκοότητα, εφόσον δεν αποκτούν εισόδηµα στην Ελλάδα.  
 
η) Οι δικαιούχοι των κατά τις κείµενες διατάξεις ακατάσχετων χρηµατικών απαιτήσεων, όπως αυτές 
προσδιορίζονται από την υπηρεσία που διενεργεί την εκκαθάριση. 
 
θ) οι δικαιούχοι ασφαλιστικών αποζηµιώσεων και αποζηµιώσεων από αδικοπραξία, που 
επιδικάζονται µε δικαστική απόφαση. 
 
ι) οι δικαιούχοι αµοιβών µε πάγια αντιµισθία 
 
ια) οι δικαιούχοι στεγαστικών δανείων για την παροχή υποθήκης προς εξασφάλιση των δανείων αυτών. 
 
ιβ) οι συµβαλλόµενοι κατά την κατάρτιση των πράξεων πληρώσεως, ή µαταιώσεως αιρέσεων ή 
προθεσµιών. 



 
ιγ) οι δικαιούχοι έκτακτων επιχορηγήσεων και δανείων από τον ΕΟΜΜΕΧ, που πλήττονται από έκτακτα 
καταστροφικά φαινόµενα. 
 
ιδ) οι δικαιούχοι τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, κατά την εξόφληση λογαριασµών 
παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος (εγκ. 18898/19-12-03). 
 
ιε) εξαιρούνται από την προσκόµιση αποδεικτικού ενηµερότητας τα δάνεια που χορηγούνται µε την 
εγγύηση της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. και µε αποκλειστικό σκοπό την κάλυψη και εξόφληση φορολογικών και 
ασφαλιστικών υποχρεώσεων, σύµφωνα µε το σχετικό πρόγραµµα ειδικού σκοπού της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. 
 
ιστ) Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε. κατά τη σύναψη και ανανέωση συµβάσεων 
δανείων, πιστώσεων και χρηµατοδοτήσεων γενικά µε τις αναγνωρισµένες στην Ελλάδα Τράπεζες και 
λοιπά πιστωτικά ιδρύµατα, εφόσον χορηγούνται µε την εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου.  
 
ιζ) ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. (ΕΒΟ - ΠΥΡΚΑΛ) κατά τη σύναψη και ανανέωση 
συµβάσεων δανείων, πιστώσεων και χρηµατοδοτήσεων γενικά µε τις αναγνωρισµένες στην Ελλάδα 
Τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύµατα, εφόσον χορηγούνται µε την εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 
 
ιη) Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (Ε.Α.Β. Α.Ε.) για τις περιπτώσεις της παραγράφου 
1 του άρθρου 1 της παρούσης και µέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2013. 
 
6) Από πού, πως και πότε µπορεί να χορηγηθεί το Αποδεικτικό Ενηµερότητας; 
 
Το αποδεικτικό ενηµερότητας εκδίδεται από οποιαδήποτε ∆.Ο.Υ. Ειδικότερα, το αποδεικτικό 
ενηµερότητας τετράµηνης ισχύος µπορεί να χορηγηθεί και ηλεκτρονικά προς το πρόσωπο (φυσικό ή 
µη) που αφορά, καθώς και ηλεκτρονικά ή µε τηλεοµοιοτυπία προς τους πιστοποιηµένους φορείς και τα 
κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών (Κ.Ε.Π.). Για τη χορήγησή του λαµβάνονται υπόψη: 
 
• οι ληξιπρόθεσµες οφειλές που προέρχονται από ατοµικά χρέη αλλά και αυτές για τις οποίες ο 
ενδιαφερόµενος έχει υποχρέωση καταβολής. 
• Η υποβολή της τελευταίας δήλωσης Φόρου Εισοδήµατος 
• Η υποβολή της τελευταίας εκκαθαριστικής δήλωσης Απόδοσης Φ.Π.Α. 
• Η διαπίστωση υποβολής όλων των περιοδικών δηλώσεων (Φ.Π.Α.) που έπονται της τελευταίας 
εκκαθαριστικής και που η προθεσµία υποβολής τους έχει λήξει ένα µήνα πριν την ηµεροµηνία αίτησης 
έκδοσης του αποδεικτικού ενηµερότητας 
 
Το αποδεικτικό ενηµερότητας υπογράφεται µόνο από τον υπάλληλο που το εξέδωσε, στον οποίο έχει 
εκχωρηθεί η υπογραφή του Προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ. για το θέµα αυτό. Εξαιρούνται τα αποδεικτικά 
ενηµερότητας µηνιαίας ισχύος. 
 
7) Μέχρι πότε ισχύει το αποδεικτικό ενηµερότητας; 
 
1. H ισχύς του αποδεικτικού ενηµερότητας ορίζεται σε τέσσερις (4) µήνες, ανεξαρτήτως της αιτίας για 
την οποία ζητείται αυτό. 
 
2. Ο χρόνος ισχύος του αποδεικτικού ορίζεται σε ένα (1) µήνα, όταν υφίστανται βεβαιωµένες οφειλές, 
ανεξάρτητα από το αν είναι ληξιπρόθεσµες, τελούν υπό αναστολή, έχουν υπαχθεί σε νοµοθετική 
ρύθµιση ή σε διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής κατά τις κείµενες διατάξεις. 
 
8) Σε ποιες περιπτώσεις χορηγείται βεβαίωση οφειλής για χρέη προς το ∆ηµόσιο. 
 
α) Στην περίπτωση που ζητείται αποδεικτικό ενηµερότητας για είσπραξη χρηµάτων και δεν πληρούνται 
οι προϋποθέσεις για τη χορήγησή του, εκδίδεται από την υπηρεσία στην οποία είναι βεβαιωµένη η 
οφειλή, βεβαίωση οφειλής προς το ∆ηµόσιο, η οποία κατατίθεται αντί του αποδεικτικού ενηµερότητας 
στην υπηρεσία ή στον οργανισµό πληρωµής. Με βάση τη βεβαίωση αυτή αποδίδεται το προς είσπραξη 
ποσό και µέχρι του ύψους της οφειλής, στην εκδούσα τη βεβαίωση υπηρεσία. 
 
β) Η βεβαίωση οφειλής χορηγείται και όταν µεταβιβάζεται ακίνητο, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις 
που πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά: 
 
i) από το προϊόν του τιµήµατος εξοφλούνται πλήρως οι βεβαιωµένες κατά τον Κ.Ε.∆.Ε. οφειλές, άλλως 
οι τυχόν εναποµένουσες οφειλές διασφαλίζονται από λοιπά περιουσιακά στοιχεία ή από εγγυήσεις 
τρίτων και 
 



ii) δε συντρέχουν άλλοι λόγοι µη έκδοσης αποδεικτικού ενηµερότητας, παρά µόνο οι ανωτέρω 
βεβαιωµένες οφειλές. 
 
Η βεβαίωση οφειλής επισυνάπτεται στην πράξη µεταβίβασης, αντί του αποδεικτικού ενηµερότητας. 
 
9) Εάν η έκθεση κατάσχεσης σηµαίνει και πλειστηριασµός 
 
Όχι. Μετά την επιβολή της κατάσχεσης κινητού ή ακινήτου, ο Προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. εκδίδει 
πρόγραµµα πλειστηριασµού, στο οποίο ορίζεται η ηµεροµηνία διενέργειάς του, εντός συγκεκριµένης 
συντόµου προθεσµίας. 
 
Εν τω µεταξύ ο οφειλέτης του ∆ηµοσίου µπορεί, µετά από αίτησή του να υπαχθεί σε διευκόλυνση 
τµηµατικής καταβολής των χρεών ή σε ισχύουσα νοµοθετική ρύθµιση επιτυγχάνοντας και την αναστολή 
εκτέλεσης του σχετικού προγράµµατος. 
 
Η κυριότητα πλειστηριασθέντος ακινήτου µεταβιβάζεται στον υπερθεµατιστή µετά τη µεταγραφή της 
περίληψης της έκθεσης κατακύρωσης στο οικείο υποθηκοφυλακείο ή κτηµατολογικό γραφείο όπου 
υφίσταται. Μέχρι τότε η κυριότητα του ακινήτου παραµένει στον έως τότε κύριο του ακινήτου. 
 
10) Ποια µέτρα εκτέλεσης λαµβάνονται για το µη ρυθµισµένο ληξιπρόθεσµο χρέος; 
 
Για την είσπραξη ληξιπροθέσµων χρεών προς το ∆ηµόσιο που δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση 
τµηµατικής καταβολής ή σε νοµοθετική ρύθµιση µπορεί να ληφθούν, κατά την κρίση του Προϊσταµένου 
της ∆.Ο.Υ., τα µέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 9 του Ν.∆. 356/74 (ΚΕ∆Ε) και είναι: 
 
α) Κατάσχεση κινητών, είτε στα χέρια του οφειλέτη, είτε κινητών και απαιτήσεων γενικώς κυριότητας του 
οφειλέτη που βρίσκονται στα χέρια τρίτου.  
 
β) Κατάσχεση ακινήτων, 
 
Εκτός των ανωτέρω είναι δυνατή, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία η λήψη σε βάρος του οφειλέτη 
του ∆ηµοσίου διοικητικών ασφαλιστικών και δικαστικών µέτρων, όπως η ποινική δίωξη σε εκτέλεση 
σχετικής δικαστικής απόφασης. 
 
11) Μετά την επιβολή από το ∆ηµόσιο ή από οποιονδήποτε τρίτο κατάσχεσης σε ακίνητο, 
µπορεί να επιβληθεί άλλη κατάσχεση για οφειλές προς το ∆ηµόσιο στο ίδιο ακίνητο ; 
 
Ναι. 
 
12) Είναι δυνατή η άρση κατάσχεσης και η εξάλειψη υποθήκης επί ακινήτου για χρέη προς το 
∆ηµόσιο; 
 
Ναι, µετά την εξόφληση ή τη διαγραφή του χρέους για το οποίο επιβλήθηκε το µέτρο ή µετά την έκδοση 
απόφασης από το αρµόδιο όργανο µε συγκεκριµένους, κατά περίπτωση, όρους αποδέσµευσης. 
 
13) Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για επιστροφή χρηµάτων, καθώς και για την εξόφληση 
τίτλων πληρωµής ; 
 
Τα δικαιολογητικά ορίζονται στην ΑΥΟ 1109228/8434/∆0016/ΠΟΛ.1140/8.12.2006 (ΦΕΚ 
1862/Β/22.12.2006) «∆ικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωµής ή επιστροφής-εξόφληση µε εντολή 
µεταφοράς-ρυθµίσεις θεµάτων εξόφλησης τίτλων πληρωµής ή επιστροφής». 
 
14) Πότε παραγράφεται το δικαίωµα επιστροφής αξίωσης κατά του δηµοσίου; 
 
α) Η κατά του ∆ηµοσίου απαίτηση προς επιστροφή αχρεωστήτως ή παρά το νόµο καταβληθέντος σε 
αυτό χρηµατικού ποσού παραγράφεται µετά τρία έτη από της καταβολής.  
 
β) Χρηµατική απαίτηση για την οποία έχει εκδοθεί τίτλος πληρωµής υπόκειται σε παραγραφή πέντε έτη 
από την έκδοση αυτού. 
 
15) Οι ∆.Ο.Υ. µπορούν να εισπράξουν οφειλές Νοµικών Προσώπων και τρίτων; 
 
Ναι, µε την προϋπόθεση ότι υπάρχει υπουργική απόφαση, η οποία προβλέπει την είσπραξη των 
οφειλών τρίτων. 
 



16) Λαµβάνονται υπόψη για χορήγηση ΑΦΕ οφειλές προς τρίτους; 
 
Ναι, λαµβάνονται υπόψη οι οφειλές προς τους Ο.Τ.Α. καθώς και οφειλές υπέρ Κρατών Μελών της Ε.Ε. 
που βεβαιώθηκαν στα πλαίσια της οδηγίας 2010/24 της Ε.Ε. (Άρθρο 306 Ν. 4072/2012). ∆εν 
λαµβάνονται, όµως, υπόψη οι οφειλές προς τους λοιπούς τρίτους και τα Νοµικά Πρόσωπα. 
 
17) Ρυθµίζονται οφειλές υπέρ τρίτων βεβαιωµένες στις ∆.Ο.Υ. ; 
 
Eίναι δυνατή η ρύθµιση από τα αρµόδια όργανα οφειλών προς τρίτους, βεβαιωµένων στις ∆.Ο.Υ. και 
ισχύει ό,τι και για τα χρέη προς το ∆ηµόσιο. 
 
18) Μπορούν οι ∆.Ο.Υ. να εισπράξουν οφειλές προς άλλα κράτη; 
 
Ναι, και κυρίως οφειλές από: α) Φ.Π.Α., Εισόδηµα, Φόρους Περιουσίας προς τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε., 
σύµφωνα µε την οδηγία 2010/24/ΕΕ (Άρθρο 296 Ν. 4072/2012) 
 
β) Φόρο Εισοδήµατος και Φόρο Κεφαλαίου, στα πλαίσια ειδικών διακρατικών συµβάσεων. 
 
19) Μπορούν να ληφθούν τα προβλεπόµενα από τον ΚΕ∆Ε µέτρα για την είσπραξη οφειλών 
υπέρ τρίτων και Νοµικών προσώπων βεβαιωµένων στις ∆.Ο.Υ.; 
 
Ναι, µπορούν να ληφθούν τα προβλεπόµενα από τον ΚΕ∆Ε µέτρα για είσπραξη των οφειλών υπέρ 
τρίτων και Νοµικών Προσώπων, εκτός από κατάσχεση σε µισθούς και συντάξεις. 
 
20) Μπορούν να ρυθµιστούν χρέη πτωχών οφειλετών προς το ∆ηµόσιο; 
 
Ναι, οι πτωχοί οφειλέτες µπορούν, υποβάλλοντας την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις 
∆.Ο.Υ. ή τα Τελωνεία που είναι βεβαιωµένα τα χρέη τους, να υπαχθούν σε:  
 
α) διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής κατά τις διατάξεις των άρθρων 13-21 του ν. 2648/1998, όπως 
ισχύουν. 
 
β) ρύθµιση χρεών πτωχών οφειλετών του ∆ηµοσίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 62 Α του Κ.Ε.∆.Ε. µε 
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µετά από γνωµοδότηση : 1) της Επιτροπής του άρθρου 9 του ν. 
2386/1996, εφόσον το συνολικό βασικό χρέος δεν υπερβαίνει το ποσό των 600.000 ευρώ και 2) του 
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, εφόσον το συνολικό βασικό χρέος υπερβαίνει το ποσό των 600.000 
ευρώ. (σχετ. εγκύκλιοι : ΠΟΛ.1118/13.11.2003, ΠΟΛ.1148/28.12.2006). 
 
21) Μπορεί ένας οφειλέτης να ζητήσει τη συµµετοχή του ∆ηµοσίου στη σύναψη συµφωνίας 
συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης (άρθρα 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα) ; 
 
Ναι, υποβάλλοντας άµεσα αίτηση για συµµετοχή του ∆ηµοσίου σε συµφωνία συνδιαλλαγής ή 
εξυγίανσης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις ∆.Ο.Υ. ή τα Τελωνεία όπου είναι βεβαιωµένα τα χρέη. 
Αρµόδιος να αποφασίζει είναι ο Υπουργός Οικονοµικών, µετά από γνωµοδότηση του Νοµικού 
Συµβουλίου του Κράτους, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας για την είσπραξη των 
δηµοσίων εσόδων ∆ιεύθυνσης του Υπουργείου Οικονοµικών, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 4 
παρ. 6 περ. α' του ν. 3808/2009 (σχετ. εγκύκλιοι : ΠΟΛ.1087/11.6.2010, ΠΟΛ.1188/24.9.2012). 
 
22) Σε περίπτωση που ο οφειλέτης έχει πετύχει :  
α) τη σύναψη συµφωνίας συνδιαλλαγής µε πιστωτές του χωρίς τη συµµετοχή του ∆ηµοσίου ή  
β) τη σύναψη συµφωνίας εξυγίανσης µε πιστωτές του, χωρίς να συµµετέχει το ∆ηµόσιο και 
χωρίς να δεσµεύεται από τη συµφωνία µε οποιονδήποτε τρόπο το ∆ηµόσιο ως πιστωτής, και 
οι συµφωνίες αυτές επικυρώθηκαν από το αρµόδιο ∆ικαστήριο, υπάρχει δυνατότητα του 
οφειλέτη για ρύθµιση των χρεών του προς το ∆ηµόσιο; 
 
Ναι, ο οφειλέτης µπορεί, υποβάλλοντας την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις ∆.Ο.Υ. ή τα 
Τελωνεία όπου είναι βεβαιωµένα τα χρέη του, να υπαχθεί :  
 
α) στην περίπτωση σύναψης συµφωνίας συνδιαλλαγής, σε ρύθµιση χρεών κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 62 Α του Κ.Ε.∆.Ε., µε απόφαση δηλαδή του Υπουργού Οικονοµικών µετά από γνωµοδότηση 
της Επιτροπής του άρθρου 9 του ν. 2386/1996, ανεξαρτήτως ύψους οφειλής, σύµφωνα µε τη διάταξη 
του άρθρου 4 παρ. 6 περ. α' του ν. 3808/2009 και β) στην περίπτωση σύναψης συµφωνίας εξυγίανσης, 
σε ρύθµιση χρεών κατά τις διατάξεις του άρθρου 62 Α του Κ.Ε.∆.Ε. κατά αναλογική εφαρµογή των ως 
άνω αναφερόµενων διατάξεων (σχετ. εγκύκλιοι : ΠΟΛ.1087/11.6.2010, ΠΟΛ.1188/24.9.2012). 
 



23) Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό οφειλής προς το ∆ηµόσιο, νοµικά πρόσωπα και τρίτους για το 
οποίο δεν λαµβάνονται αναγκαστικά µέτρα κατά των οφειλετών; 
 
∆εν λαµβάνονται αναγκαστικά µέτρα είσπραξης κατά οφειλετών που έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές 
βεβαιωµένες στις δηµόσιες οικονοµικές υπηρεσίες υπέρ του ∆ηµοσίου, νοµικών προσώπων και τρίτων 
ύψους τριακοσίων (300) ευρώ, πλην του µέτρου της κατάσχεσης απαιτήσεων των οφειλετών στα χέρια 
τρίτων. 
 
Η πιο πάνω ρύθµιση δεν ισχύει για πρόστιµα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας καθώς και για οφειλές 
υπέρ Ο.Τ.Α. 
Αναγκαστικά µέτρα είσπραξης που έχουν επιβληθεί µέχρι και 31.12.2006 για ληξιπρόθεσµες οφειλές 
κατά το χρόνο της επιβολής τους µικρότερες του ποσού των τριακοσίων (300) ευρώ, αίρονται µετά από 
αίτηση του οφειλέτη και εφόσον εξοφληθούν τα έξοδα διοικητικής εκτέλεσης. 
 
24) Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό για το οποίο δεν επιτρέπεται η επιβολή κατάσχεσης επί 
µισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθηµάτων οφειλετών του ∆ηµοσίου; 
 
∆εν επιτρέπεται η επιβολή κατάσχεσης επί µισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθηµάτων που 
καταβάλλονται περιοδικώς σε βάρος οφειλετών του ∆ηµοσίου, εφόσον το ποσό αυτών αφαιρουµένων 
των υποχρεωτικών εισφορών, είναι µέχρι των χιλίων (1.000) ευρώ, µηνιαίως. 
 
Αν ο µισθός, η σύνταξη ή το βοήθηµα υπερβαίνει το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ, λαµβανοµένης 
υπόψη και της περίπτωσης που ο οφειλέτης του ∆ηµοσίου λαµβάνει τα ανωτέρω από δύο ή 
περισσότερους φορείς, λαµβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό αυτών και επιτρέπεται η κατάσχεση του 
25% αυτών, όµως το εναποµένον ποσό από το σύνολό τους να µην είναι κατώτερο των χιλίων (1.000) 
ευρώ. 
 
Κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί µέχρι 6.11.2008 σε βάρος οφειλετών και εµπίπτουν στο κατά τα 
ανωτέρω ακατάσχετο ποσό, αίρονται ή περιορίζονται κατά περίπτωση µετά από αίτηση του οφειλέτη, 
στην οποία επισυνάπτονται τα απαραίτητα στοιχεία, από τα οποία προκύπτει το συνολικό ύψος των 
αποδοχών ή συντάξεων. 
 
25) Συµψηφίζεται το στεγαστικό επίδοµα των φοιτητών; 
 
Το στεγαστικό επίδοµα των φοιτητών δεν συµψηφίζεται. Αυτό προκύπτει από την παρ. 5 του άρθρου 
10 του ν.3220/2044 (ΦΕΚ 15Α/2004) «Το στεγαστικό επίδοµα των φοιτητών δεν κατάσχεται» & από το 
άρθρο 451 του Αστικού Κώδικα, «ότι δεν κατάσχεται, δεν συµψηφίζεται». 
 
26) Είναι δυνατόν οι φορολογούµενοι να πληρώσουν τις βεβαιωµένες στις ∆.Ο.Υ. οφειλές τους 
σε Τράπεζες ή ΕΛ.ΤΑ.; 
 
Ναι, µέχρι 31/05/2013 οι φορολογούµενοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν εκτός από τις ∆.Ο.Υ., τις 
Τράπεζες ή τα ΕΛ.ΤΑ. για την τακτοποίηση οφειλών τους µε την χρήση µοναδικού κωδικού για κάθε 
βεβαιωµένη οφειλή, ο οποίος ονοµάζεται «Ταυτότητα Οφειλής» (Τ.Ο.) και «Ταυτότητα Ρυθµισµένης 
Οφειλής» (Τ.Ρ.Ο.) για τις οφειλές που τελούν σε νοµοθετική ρύθµιση ή διευκόλυνση τµηµατικής 
καταβολής. Ο οφειλέτης δύναται να καταβάλει είτε το σύνολο είτε µέρος της οφειλής ή των δόσεων 
αποπληρωµής αυτής, επιλέγοντας το Τραπεζικό Ίδρυµα ή τα ΕΛ.ΤΑ. που επιθυµεί καθώς και τον 
τρόπο πληρωµής (πληρωµή σε κατάστηµα ή χρήση των εναλλακτικών τρόπων πληρωµής που 
παρέχονται από τους φορείς είσπραξης). Οι Τράπεζες ή τα ΕΛ.ΤΑ. που συµµετέχουν στην είσπραξη, 
δεν µπορούν να αρνηθούν την είσπραξη, εάν ο υπόχρεος προς καταβολή δεν τηρεί λογαριασµό σε 
αυτά, ούτε να του επιβάλουν, κάποιας µορφής οικονοµική επιβάρυνση. Από 01/06/2013 οι 
φορολογούµενοι υποχρεούνται να εξοφλούν τις οφειλές τους αποκλειστικά στις Τράπεζες ή τα ΕΛ.ΤΑ. 
 
27) Που µπορεί ο φορολογούµενος να βρει τους κωδικούς Τ.Ο. (Ταυτότητα Οφειλής) και Τ.Ρ.Ο. 
(Ταυτότητα Ρυθµισµένης Οφειλής); 
 
Ο υπόχρεος προς καταβολή ενηµερώνεται για τους κωδικούς Τ.Ο. και Τ.Ρ.Ο. µε τους παρακάτω 
τρόπους: α) Με τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας, στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής 
Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), www.gsis.gr., παρέχεται η δυνατότητα στον 
εγγεγραµµένο χρήστη να λαµβάνει πληροφορίες για τις οφειλές και τις τυχόν ρυθµίσεις του, για τους 
κωδικούς Τ.Ο. και Τ. Ρ.Ο. που αντιστοιχούν σε αυτές, όπως και η δυνατότητα εκτύπωσης των κωδικών 
αυτών. β) Η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ) θα αποστείλει στους οφειλέτες 
ειδοποιητήριο, στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των χρεών µε τους αντίστοιχους κωδικούς 
Τ.Ρ.Ο. και Τ.Ο. και λοιπές πληροφορίες για τον τρόπο πληρωµής. γ) Για κάθε νέα οφειλή, που 
βεβαιώνεται, για ενηµέρωση του φορολογούµενου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του Κ.Ε.∆.Ε, 



εκδίδεται η ατοµική ειδοποίηση από την ∆.Ο.Υ., ή τη Γ.Γ.Π.Σ., στην οποία αναγράφεται και ο κωδικός 
Ταυτότητας Οφειλής ( Τ.Ο.). 
 
Τελευταία ενηµέρωση:31/1/2013  
Τηλ. Επικοινωνίας για παροχή διευκρινίσεων σε θέµατα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων: 
210-3635480, 210-3636872, 3614303, 3612060  
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΤΡΩΟΥ (αρµοδιότητα ∆/νσης Επιχειρησιακού Σχεδιασµού) 
 
1. Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για τη χορήγηση ΑΦΜ σε διάφορες κατηγορίες 
επαγγελµάτων; 
 
- Η χορήγηση ΑΦΜ είναι ενιαία για όλα τα φυσικά πρόσωπα, δε γίνεται διάκριση αυτών ανάλογα µε το 
επάγγελµά τους. Απαιτούµενο δικαιολογητικό αποτελεί το στοιχείο ταυτότητας. 
- Η χορήγηση ΑΦΜ στα µη φυσικά πρόσωπα διενεργείται µε τις διαδικασίες της έναρξης εργασιών. Τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται διαφοροποιούνται κατά περίπτωση. 
 
2. Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για τη χορήγηση ΑΦΜ σε αλλοδαπούς; 
 
- Το διαβατήριό τους. Στην περίπτωση που τα στοιχεία τους δεν αναγράφονται σ' αυτό µε λατινικούς 
χαρακτήρες, κατατίθεται φωτοτυπία του διαβατηρίου επίσηµα µεταφρασµένη. 
- Εφόσον οι αλλοδαποί είναι κάτοικοι Ελλάδας προσκοµίζεται και η άδεια παραµονής τους. 
 
3. Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για τη λήψη ΑΦΜ από φυσικά πρόσωπα µη επιτηδευµατίες; 
 
- Για τους Έλληνες το δελτίο ταυτότητάς τους και για τους αλλοδαπούς τα δικαιολογητικά που 
αναφέρονται παραπάνω. Αν η δήλωση για την απόδοση ΑΦΜ κατατίθεται από εξουσιοδοτηµένο τρίτο 
πρόσωπο, υποβάλλεται η σχετική εξουσιοδότηση και επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του δελτίου 
αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου αντίστοιχα. 
 
4. Εάν όλοι πρέπει να έχουν ΑΦΜ; 
 
Όλοι όσοι συναλλάσσονται µε τις ∆.Ο.Υ. υποχρεούνται να κατέχουν ΑΦΜ. 
 
5. Ποιες οι συνέπειες της ύπαρξης διπλού ΑΦΜ; 
 
Όποιος κατέχει και χρησιµοποιεί περισσότερους από έναν ΑΦΜ υπόκειται σε πρόστιµο που ορίζεται σε 
τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια (4.400) ευρώ βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 όπως 
έχει τροποποιηθεί µε τις διατάξεις της παρ. 3β του άρθρου 21 του ν. 2948/2001. 
 
6. Εάν ο ΑΦΜ µετά τη διακοπή εργασιών µιας επιχείρησης συνεχίζει να υφίσταται ή όχι; 
 
Μετά τη διακοπή εργασιών ατοµικής επιχείρησης, το φυσικό πρόσωπο εξακολουθεί να χρησιµοποιεί 
τον ΑΦΜ του, για τις προσωπικές του συναλλαγές. Στην περίπτωση διακοπής εργασιών νοµικού 
προσώπου ο ΑΦΜ παύει να υφίσταται. 
 
7. Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για έναρξη επαγγέλµατος;  
 
Α) Ατοµική Επιχείρηση 
- Αστυνοµική ταυτότητα. 
- Τίτλος κυριότητας ή µισθωτήριο συµβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 περί δωρεάν 
παραχώρησης χώρου για κάθε επαγγελµατική εγκατάσταση. 
- Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής από αρµόδιο Ασφαλιστικό Φορέα. 
- Βεβαίωση ελέγχου της επωνυµίας και του διακριτικού τίτλου των φυσικών προσώπων από το οικείο 
Επιµελητήριο, όπου απαιτείται από σχετικές διατάξεις. 
- Εξουσιοδότηση του υπόχρεου µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής του σε περίπτωση που οι 
δηλώσεις υποβάλλονται από τρίτο πρόσωπο. 
- Προέγκριση ίδρυσης για καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος από ∆ήµους και Κοινότητες όπου 
απαιτείται (άρθρα 80, 81 ν. 3463/2006). 
 
Τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα, υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε., εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών, 
υποβάλλουν στη ∆.Ο.Υ. και άδεια διαµονής για ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα. 
 
Β) Προσωπικές Εταιρείες (Ο.Ε. - Ε.Ε.) - Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) - Ανώνυµη Εταιρεία 



(Α.Ε.) 
 
Από τις 04.04.2011 η διαδικασία σύστασης και η έναρξη εργασιών των εν λόγω εταιρειών 
πραγµατοποιείται από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3853/2010 
και της Κ.Υ.Α. K1-802/23.3.2011, όπου, µεταξύ άλλων αναφέρονται και τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται για την έναρξη των εργασιών των εν λόγω εταιρειών. Ως Υπηρεσίες Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ. ) 
για τη σύσταση των εταιρειών αυτών ορίζονται: α) για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε.- Ε.Ε.) τα 
επιµελητήρια και τα πιστοποιηµένα Κ.Ε.Π. και 
 
β) για τις κεφαλαιουχικές (Ε.Π.Ε., Α.Ε.) και τις προσωπικές εταιρείες που συστήνονται µε 
συµβολαιογραφικό έγγραφο, οι συµβολαιογράφοι. 
 
8. Πότε είναι εκπρόθεσµη η έναρξη ή η διακοπή δραστηριότητας και ποιες οι συνέπειες; 
 
Κάθε φυσικό πρόσωπο υποκείµενο στο φόρο, υποχρεούται να υποβάλλει στον προϊστάµενο της 
αρµόδιας ∆.Ο.Υ. δήλωση έναρξης εργασιών σύµφωνα µε το άρθρο 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. πριν από την 
πραγµατοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής στα πλαίσια άσκησης της επαγγελµατικής του 
δραστηριότητας. 
 
Τα λοιπά πρόσωπα για τη σύσταση των οποίων απαιτείται συµφωνητικό σύστασης ή καταστατικό 
δηµοσιευµένο (εξαιρούµενων των Ο.Ε., Ε.Ε, Ε.Π.Ε., και Α.Ε. των οποίων η σύσταση πραγµατοποιείται 
σε µια από τις Υ.Μ.Σ.) υποβάλλουν τη δήλωση έναρξης εργασιών τους εντός τριάντα (30) ηµερών από 
την ηµεροµηνία σύστασης ή δηµοσίευσης αντίστοιχα. 
 
Η δήλωση διακοπής εργασιών υποβάλλεται στη ∆.Ο.Υ. για µεν τα φυσικά πρόσωπα εντός δέκα (10) 
ηµερών από την οριστική παύση των εργασιών τους για δε τα νοµικά πρόσωπα και τις ενώσεις 
προσώπων εντός τριάντα (30) ηµερών από την οριστική παύση των εργασιών τους. 
 
Η υποβολή δήλωσης έναρξης ή διακοπής εργασιών, πέραν των ανωτέρω προθεσµιών, θεωρείται 
εκπρόθεσµη και επιβάλλονται πρόστιµα από εκατόν δέκα επτά (117) έως χίλια εκατόν εβδοµήντα 
(1.170) ευρώ όπως αυτά ορίζονται µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 όπως 
ισχύει. 
 
9. Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για τη διακοπή εργασιών λόγω θανάτου φυσικού 
προσώπου; 
 
- Ληξιαρχική πράξη θανάτου -Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών 
- Βεβαίωση περί µη δηµοσίευσης διαθήκης ή αποδεικτικό δηµοσίευσης εφόσον υπάρχει διαθήκη και 
αντίγραφο αυτής. 
 
10. Πότε αποκτά νοµική προσωπικότητα ή Ε.Π.Ε.; 
 
Με την καταχώρησή της στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) 
 
Τελευταία ενηµέρωση:27/12/2012  
Τηλ. Επικοινωνίας για παροχή διευκρινίσεων σε θέµατα Μητρώου: 210-3375885  

 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (αρµοδιότητα ∆/νσεων Ελέγχων και Παρακολούθησης 
Νοµικών Υποθέσεων Ελέγχου & Αναγκαστικής Είσπραξης) 
 
1. Ποια είναι η αρµόδια ∆.Ο.Υ. για την κατάθεση διαφόρων εγγράφων, όπως ιδιωτικών 
συµφωνητικών µίσθωσης ακινήτων ή για την υποβολή δικαιολογητικών ηλεκτροδότησης από 
τον ιδιοκτήτη; 
 
Για τις συγκεκριµένες ως άνω περιπτώσεις αρµόδια είναι οποιαδήποτε ∆.Ο.Υ. στην πρώτη περίπτωση 
και η αρµόδια ∆.Ο.Υ. του υπόχρεου ιδιοκτήτη στη δεύτερη περίπτωση. 
 
2. Ποια είναι η διαδικασία έγκρισης ηλεκτροδότησης οικοδοµών από τις ∆.Ο.Υ.; Είναι νόµιµη η 
διαδικασία καταλογισµού ΦΠΑ σε ιδιώτη που κτίζει οικοδοµή και δεν καλύπτεται το κόστος 
οικοδοµής µε παραστατικά; 
 
Οι φορολογικές διατάξεις περί ηλεκτροδότησης θεσπίστηκαν για την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής 
στον κατασκευαστικό τοµέα. 



 
Για τις οικοδοµές που ζητείται ηλεκτροδότηση, µε εξαίρεση εκείνες που κατασκευάζονται από 
επιχειρήσεις ανέγερσης και πώλησης οικοδοµών και οι οποίες υπόκεινται σε Φ.Π.Α., υποβάλλεται 
σχετική δήλωση (αίτηση) του υπόχρεου στην αρµόδια για τη φορολογία εισοδήµατός του ∆.Ο.Υ. µε όλα 
τα κατά περίπτωση προβλεπόµενα στοιχεία, έντυπα και πίνακες και θεωρείται άµεσα η υπεύθυνη 
δήλωση του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη ή χορηγείται η προβλεπόµενη από το άρθρο 35 του 
ν.2238/1994 βεβαίωση, κατά περίπτωση, εφόσον βεβαίως διαπιστώνεται η πληρότητα του φακέλου και 
πληρούνται όλες οι σχετικές προϋποθέσεις (σχετ. παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 3052/2002). Ο σχετικός 
έλεγχος ως προς την κάλυψη του κόστους ανέγερσης και τα οικεία παραστατικά και λοιπά 
δικαιολογητικά διενεργείται σε µεταγενέστερο χρόνο σύµφωνα µε συγκεκριµένα κριτήρια επιλογής 
υποθέσεων προς έλεγχο, τα οποία έχουν καθοριστεί µε τις Υπουργικές Αποφάσεις 1112981/ 
2097/Α0012/25.11.05 και 1082475/ 1754/ ∆Ε-Α'/ΠΟΛ.1115/30.7.2008 (επιφάνεια του ακινήτου, έτος 
χορήγησης της βεβαίωσης ηλεκτροδότησης ή θεώρησης της υπεύθυνης δήλωσης του ηλεκτρολόγου 
εγκαταστάτη, Α.Φ.Μ. του υπόχρεου κλπ). Ειδικότερα ανά κατηγορία οικοδοµών ισχύουν τα εξής: 
 
α. Για οικοδοµές για τις οποίες οι οικείες άδειες πολεοδοµίας εκδόθηκαν µέχρι 31/12/94, καθώς και για 
οικοδοµές για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί για οποιοδήποτε λόγο άδειες πολεοδοµίας, ανεξάρτητα από 
το χρόνο ανέγερσής τους. 
 
Για τις παραπάνω οικοδοµές πρέπει να αποδοθεί από τον υπόχρεο µε έκτακτη δήλωση η τυχόν 
διαφορά Φ.Π.Α. λόγω µη κάλυψης ανέγερσης µε αντίστοιχα δικαιολογητικά δαπανών, εντός δύο µηνών 
από την έγκριση της ηλεκτροδότησης. Υποχρέωση κάλυψης µε αντίστοιχα δικαιολογητικά υπάρχει για 
οικοδοµικές εργασίες που έγιναν από 23/3/90 και µετά. 
 
Σε περίπτωση που από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι το κόστος ανέγερσης της οικοδοµής δεν καλύπτεται 
µε αντίστοιχα δικαιολογητικά και εφόσον για την ακάλυπτη διαφορά δεν έχει αποδοθεί το ποσό Φ.Π.Α. 
που αναλογεί σύµφωνα µε τα παραπάνω, τότε το ποσό αυτό καταλογίζεται µε σχετική πράξη σε βάρος 
του υπόχρεου και επιβάλλονται οι νόµιµες προσαυξήσεις (οι οποίες υπολογίζονται από τη λήξη των δύο 
µηνών από την ηµεροµηνία έγκρισης της ηλεκτροδότησης), καθώς και οι λοιπές προβλεπόµενες 
κυρώσεις. 
 
Ο τρόπος προσδιορισµού του κόστους ανέγερσης της οικοδοµής που πρέπει να καλύπτεται από 
αντίστοιχα δικαιολογητικά δαπανών, καθώς και όλες οι σχετικές λεπτοµέρειες προβλέπονται από τις 
οικείες διατάξεις (άρθρο 8 παρ. 2 ν.1882/1990 και 53 ν.2065/1992) και τις σχετικές εγκυκλίους. Για τις 
εργασίες που αποδεδειγµένα έγιναν πριν από 23/3/90 δεν αναζητούνται δικαιολογητικά δαπανών. 
 
β. Για οικοδοµές για τις οποίες άδειες πολεοδοµίας εκδόθηκαν από 1/1/95 και µετά. 
 
Για τις παραπάνω οικοδοµές υποβάλλεται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. από τον υπόχρεο, µαζί µε τη δήλωση 
(αίτηση) ηλεκτροδότησης, ο τελικός πίνακας ανάλυσης του κόστους κατασκευής στις επί µέρους 
εργασίες της οικοδοµής, µε συνηµµένη τη δήλωση εργασιών που έγιναν στην οικοδοµή και επιπλέον 
θεωρηµένα αντίγραφα του εντύπου υπολογισµού του ελάχιστου κόστους κατασκευής της οικοδοµής και 
του αρχικού πίνακα ανάλυσης κόστους κατασκευής που έχουν κατατεθεί στην Πολεοδοµία, καθώς και η 
οικοδοµική άδεια µε την έγκριση της αρµόδιας πολεοδοµίας για ηλεκτροδότηση. 
 
Η αρµόδια ∆.Ο.Υ., εφόσον κατά τον έλεγχο διαπιστώσει έλλειψη στοιχείων ανέγερσης, καταλογίζει στον 
υπόχρεο πρόστιµο ισόποσο µε το Φ.Π.Α. που αναλογεί στη διαφορά του µη ισοσκελισµένου πίνακα και 
επ' αυτού 50% επιπλέον πρόστιµο. 
 
Ο τρόπος προσδιορισµού του ελάχιστου κόστους κατασκευής και οι σχετικές διαδικασίες προβλέπονται 
από τις διατάξεις της 1137140/2439/ΠΟΛ.1277/5.12.1994 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονοµικών και ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., όπως ισχύει. 
 
Στις περιπτώσεις ρύθµισης αυθαίρετων κατασκευών ή χώρων αυθαίρετης αλλαγής χρήσης που 
ρυθµίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4014/2011, καθώς και ρύθµισης χώρων που ρυθµίζονται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3843/2010, δεν έχουν εφαρµογή ούτε οι διατάξεις της παρ. 2 του 
άρθρου 8 του ν.1882/1990 ούτε οι διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του Κ.Φ.Ε., όπως ισχύουν. 
 
3. Ποιά είναι η προθεσµία άσκησης προσφυγής; 
 
Η προσφυγή για καταλογιστικές πράξεις που εκδίδονται από 21.9.2012 και µετά ασκείται εντός 
προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την επίδοσή τους (ν.4079/2012 και ν.4093/2012 σχετ. 
ΠΟΛ.1007/10.1.2013), εκτός αν ο νοµιµοποιούµενος για την άσκησή της διαµένει στην αλλοδαπή, 
οπότε η προθεσµία άσκησης της προσφυγής είναι ενενήντα (90) ηµέρες. Ειδικά στις περιπτώσεις που 
υποβάλλεται ιδιαίτερη αίτηση διοικητικής επίλυσης της διαφοράς και µαταιώνεται η επίλυση ή 



επιτυγχάνεται µερική µόνο επίλυση αυτής, η προθεσµία για την άσκηση της προσφυγής αναστέλλεται 
µε την υποβολή της αίτησης για την διοικητική επίλυση της διαφοράς, µη υπολογιζόµενης της ηµέρας 
υποβολής αυτής και συνεχίζει από την επόµενη εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα της ηµέρας 
υπογραφής της πράξης µαταίωσης ή µερικής επίλυσης της διαφοράς (άρθρο 70 Ν.2238/1994). 
 
Επισηµαίνεται ότι από την 29.2.2012 και µετά (έναρξη ισχύος του ν.4051/2012), προκειµένου ο 
φορολογούµενος να έχει το δικαίωµα άσκησης προσφυγής κατά των καταλογιστικών πράξεων του 
ελέγχου των οποίων η αµφισβητούµενη διαφορά του κύριου φόρου, τέλους, εισφοράς ή προστίµου, 
υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, υποχρεούται πρώτα στην υποβολή 
αίτησης διοικητικής επίλυσης ενώπιον της Επιτροπής ∆ιοικητικής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών 
(Ε.∆.Ε.Φ.∆.) του άρθρου 70 Α του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), η οποία κατατίθεται στην αρµόδια φορολογική 
αρχή σε κάθε περίπτωση εντός εξήντα (60) ηµερών από την κοινοποίηση της οικείας καταλογιστικής 
πράξης. Η εν λόγω αίτηση έχει το χαρακτήρα της ενδικοφανούς προσφυγής, δηλαδή αποτελεί 
προϋπόθεση του παραδεκτού για την άσκηση προσφυγής σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆ιοικητικής 
∆ικονοµίας. Συνεπώς, για τις περιπτώσεις αυτές, η πράξη η οποία προσβάλλεται µε την προσφυγή του 
υπόχρεου ενώπιον των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων εντός της προθεσµίας άσκησης προσφυγής (30 ή 90 
ηµέρες κατά περίπτωση), είναι η απόφαση που εκδίδεται από την Ε.∆.Ε.Φ.∆. και επιδίδεται στον 
φορολογούµενο». 
 
4. Είναι δυνατή η άσκηση περισσότερων προσφυγών κατά της ίδιας πράξης για διαφορετικούς 
λόγους; 
 
Όχι, για κάθε καταλογιστική πράξη µπορεί να ασκηθεί µια µόνο προσφυγή από τον ίδιο προσφεύγοντα, 
στην οποία αναφέρονται όλοι οι λόγοι. Η προσφυγή όµως µπορεί να αφορά ορισµένα σηµεία της 
καταλογιστικής πράξης και όχι το σύνολό της. Αυτό µπορεί να συµβεί στην περίπτωση µερικού 
συµβιβασµού, οπότε αντικείµενο της προσφυγής είναι το µέρος για το οποίο δεν επήλθε συµβιβασµός. 
 
5. Είναι απαιτητό άµεσα το βεβαιωθέν ποσό λόγω προσφυγής; 
 
Επί µη επίτευξης διοικητικού συµβιβασµού και άσκησης εµπρόθεσµης προσφυγής, τόσο στη 
φορολογία εισοδήµατος και στις λοιπές φορολογίες ή αντικείµενα που παραπέµπουν στις διατάξεις της 
φορολογίας αυτής (π.χ. πρόστιµα Κ.Β.Σ.) όσο και στο Φ.Π.Α., βεβαιώνεται άµεσα ποσοστό 50% του 
ποσού της καταλογιστικής πράξης, το οποίο και είναι εφάπαξ καταβλητέο µέχρι το τέλος του επόµενου 
από τη βεβαίωση µήνα (άρθ.21 παρ. 7 εδ. α' Ν.3943/2011 ΦΕΚ Α' 66/31.3.2011). Ειδικά επί 
προσωρινού ελέγχου παρακρατούµενων φόρων και Φ.Π.Α. είναι εφάπαξ καταβλητέο ολόκληρο το 
ποσό της καταλογιστικής πράξης µέχρι το τέλος του επόµενου από τη βεβαίωση µήνα, ανεξάρτητα από 
την άσκηση ή µη προσφυγής. 
 
Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής σύµφωνα µε τα ανωτέρω επιβάλλονται οι προβλεπόµενες 
από τον ΚΕ∆Ε ταµειακές προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής ανά µήνα καθυστέρησης. 
 
6. Είναι δυνατόν µε το ίδιο δικόγραφο της προσφυγής ο προσφεύγων να στραφεί και κατά 
άλλων πράξεων και κατά ποίων; 
 
Για κάθε καταλογιστική πράξη µη συναφή µε άλλη (µη άµεσα συναρτώµενη) πρέπει να ασκείται 
ιδιαίτερη προσφυγή. 
Συναφείς όµως θεωρούνται οι καταλογιστικές πράξεις οι οποίες στηρίζονται στην ίδια νοµική βάση, 
χωρίς απαραίτητα να ταυτίζονται απολύτως ως προς τα πραγµατικά περιστατικά που τη συγκροτούν, 
ακόµη και αν ανάγονται σε περισσότερα έτη (άρθρο 26 Ν.3900/2010 ΦΕΚ Α' 213/17-12-2010). Το καθ' 
ύλην αρµόδιο δικαστήριο για την πράξη µε το µεγαλύτερο ποσό καθίσταται αρµόδιο και για τις λοιπές 
συναφείς πράξεις. 
 
7. Ποια η προθεσµία συµβιβασµού για τα πρόστιµα του Κ.Β.Σ. και σε πόσες δόσεις 
καταβάλλονται; 
 
Α. Η συζήτηση για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς γίνεται σε ηµεροµηνία που ορίζεται από τον 
προϊστάµενο της υπηρεσίας που εξέδωσε την πράξη. Το σχετικό όµως αίτηµα για την επίλυση της 
διαφοράς υποβάλλεται από το φορολογούµενο εντός συγκεκριµένης προθεσµίας και ειδικότερα εντός 
της προθεσµίας που ορίζεται για την άσκηση προσφυγής. 
 
∆ικαστικός συµβιβασµός επίσης µπορεί να ενεργείται ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου και σε κάθε 
στάση της δίκης, µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης.  
 
Β. Ειδικά στις περιπτώσεις αιτήσεων διοικητικής επίλυσης επί προστίµων του Κ.Β.Σ. στα οποία η 
αµφισβητούµενη διαφορά του προστίµου υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, η αίτηση 



διοικητικής επίλυσης της διαφοράς υποβάλλεται ενώπιον της Ε.∆.Ε.Φ.∆. επί ποινή απαραδέκτου 
άσκησης της προσφυγής, µέσα σε προθεσµία εξήντα (60) ηµερών από την επίδοση της καταλογιστικής 
πράξης στον υπόχρεο. Επισηµαίνεται ότι, στις περιπτώσεις που µε την ίδια Απόφαση Επιβολής 
Προστίµου (Α.Ε.Π.) του Κ.Β.Σ. καταλογίζονται διακεκριµένως περισσότερα ποσά για διαφορετικές 
παραβάσεις, η προθεσµία των (60) εξήντα ηµερών για την υποβολή αίτησης διοικητικής επίλυσης 
ενώπιον της Ε.∆.Ε.Φ.∆., ισχύει µόνο ως προς τα ποσά που υπερβαίνουν τις τριακόσιες χιλιάδες 
(300.000) ευρώ, ενώ για τα καταλογιζόµενα ποσά που υπολείπονται του ως άνω ορίου και 
συµπεριλαµβάνονται στην ίδια Α.Ε.Π. του Κ.Β.Σ., η αίτηση διοικητικής επίλυσης υποβάλλεται από τον 
φορολογούµενο εντός της προθεσµίας που ορίζεται για την άσκηση προσφυγής. 
 
Γ. Για να συντελεστεί διοικητικός ή δικαστικός συµβιβασµός, πρέπει σε κάθε περίπτωση να καταβληθεί 
άµεσα το 1/5 του βάσει συµβιβασµού ποσού ή το αργότερο εντός των δύο (2) επόµενων εργασίµων 
ηµερών από την ηµεροµηνία συµβιβασµού. Ειδικά για ορισµένα πρόστιµα προβλέπεται η υποχρέωση 
καταβολής µεγαλύτερου ποσοστού ή και ολόκληρου του βάσει συµβιβασµού ποσού υπό προϋποθέσεις 
και µε µεγαλύτερη µείωση αυτών σε σχέση µε την προβλεπόµενη για τις λοιπές περιπτώσεις. Το 
υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε έξι ίσες µηνιαίες δόσεις, µε τον περιορισµό ότι κάθε δόση δε µπορεί να 
είναι µικρότερη των 300 ευρώ, εκτός της τελευταίας. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του υπολοίπου 
αυτού ποσού παρέχεται έκπτωση 5%. 
 
∆. Επί συµβιβασµού στο πλαίσιο ειδικού τρόπου περαίωσης υποθέσεων ισχύει το εκάστοτε ισχύον 
ειδικό καθεστώς. Ειδικά επί υποθέσεων που ελέγχονται µε την Υπουργική Απόφαση 1021681/1120/∆Ε-
Α'/ΠΟΛ.1037/1.3.2005 προβλέπεται, υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις, η καταβολή σε 18 ή 24 ίσες 
µηνιαίες δόσεις του βάσει συµβιβασµού ποσού που αποµένει µετά την καταβολή του προβλεπόµενου 
για την επίτευξη του συµβιβασµού ποσού, µε τον περιορισµό ότι κάθε δόση δεν µπορεί να είναι 
µικρότερη των 300 ευρώ, εκτός της τελευταίας. 
 
Τελευταία ενηµέρωση ∆/νσης Παρακολούθησης Νοµικών Υποθέσεων Ελέγχου & Αναγκαστικής 
Είσπραξης:28/1/2013  
Τελευταία ενηµέρωση ∆/νσης Ελέγχων:19/2/2013 
Τηλ. Επικοινωνίας για παροχή διευκρινίσεων σε θέµατα ∆/νσης Παρακολούθησης Νοµικών Υποθέσεων 
Ελέγχου & Αναγκαστικής Είσπραξης:210-3375881 έως 884 
Τηλ. Επικοινωνίας για παροχή διευκρινίσεων σε θέµατα ∆/νσης Ελέγχων: 210-3375203 

 


