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ΔΙΑΓΩΓΗ
Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ
Ο νξηζκφο ηεο έλλνηαο ησλ θνξνινγηθψλ δαπαλψλ (tax expenditures) δηαθνξνπνηείηαη απφ ρψξα ζε ρψξα αλάινγα κε ηα θξηηήξηα πνπ πηνζεηνχληαη γηα λα ραξαθηεξηζζεί κηα εηδηθή θνξνινγηθή ξχζκηζε σο θνξνινγηθή δαπάλε. Σηελ Διιάδα, ε έλλνηα ησλ θνξνινγηθψλ δαπαλψλ πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 59 ηνπ λ. 2214/94, φπνπ
νξίδεηαη φηη: «οι θορολογικές δαπάνες αθορούν ζε ρσθμίζεις από ηις οποίες προκαλείηαι άμεζα ή έμμεζα απώλεια θορολογικών εζόδων». Οπζηαζηηθά, νη θνξνινγηθέο δαπάλεο είλαη απνθιίζεηο απφ ηελ δνκή ηνπ βαζηθνχ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ θαζηεξψλνπλ πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο ππέξ νξηζκέλσλ κνξθψλ
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή νκάδσλ θνξνινγνπκέλσλ. Ο δηαρσξηζκφο κεηαμχ
θνξνινγηθψλ ξπζκίζεσλ - ειαθξχλζεσλ θαη ησλ θνξνινγηθψλ δαπαλψλ, εμαξηάηαη
απφ ηνλ νξηζκφ ηνπ βαζηθνχ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο. Ωο βαζηθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα ζπλεζίδεηαη λα νξίδεηαη εθείλν πνπ δελ πξνβιέπεη πξνλνκηαθέο ξπζκίζεηο
γηα ηηο θνξνινγνχκελεο κνλάδεο κε βάζε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο φπσο ην
επάγγεικα, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ην θχιν, ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο θ.ιπ.
Τα παξαδνζηαθά δεκνζηνλνκηθά κέζα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, δειαδή νη θφξνη θαη
νη δεκφζηεο δαπάλεο, πνιιέο θνξέο θξίλεηαη ζθφπηκν λα ζπκπιεξσζνχλ απφ θνξνινγηθέο δαπάλεο εληζρχνληαο ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο πιεζπζκνχ ή δξαζηεξηφηεηεο. Τν θνξνινγηθφ ζχζηεκα, κέζσ ησλ θνξνινγηθψλ δαπαλψλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα επηηχρεη ζηφρνπο φκνηνπο κε εθείλνπο ησλ πξνγξακκάησλ άκεζσλ
δεκνζίσλ δαπαλψλ, ηδηαίηεξα κέζα ζηα πιαίζηα άζθεζεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο.
Τα θξάηε θαηαθεχγνπλ ζηε ρξήζε θνξνινγηθψλ δαπαλψλ γηαηί ε ρνξήγεζή ηνπο
ζπρλά δελ έρεη επηπιένλ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο φπσο νη «θαλνληθέο» δεκφζηεο δαπάλεο πνπ ζπλήζσο απαηηνχλ ηελ χπαξμε κηαο γξαθεηνθξαηηθήο δνκήο (ππεξεζίαο)
γηα ηε δηνηθεηηθή ηνπο ππνζηήξημε.

Σεκεηψλεηαη επίζεο θαη κηα ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ άκεζσλ δεκνζίσλ δαπαλψλ θαη ησλ θνξνινγηθψλ δαπαλψλ. Δλψ νη πξψηεο απνηεινχλ θάζε ρξφλν αληηθείκελν ζπδήηεζεο θαη έγθξηζεο απφ ηε Βνπιή, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ςήθηζεο
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, νη δεχηεξεο ζπδεηνχληαη θαη εγθξίλνληαη άπαμ θαη ηζρχνπλ
κέρξη ηελ ηπρφλ ηξνπνπνίεζε ή θαηάξγεζή ηνπο.

κοπόρ
Σθνπφο ησλ εηδηθψλ απηψλ ξπζκίζεσλ είλαη:
 Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε
 Ζ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο
 Ζ θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο
 Ζ πξνψζεζε ηεο έξεπλαο
 Ζ δηθαηφηεξε δηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ε θνηλσληθή κέξηκλα
 Ζ ζηήξημε πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
 Ζ απνθπγή ηνπ "θνηλσληθνχ ζηίγκαηνο" γηα νξηζκέλεο νκάδεο πιεζπζκνχ κε
ηε ρνξήγεζε εηδηθψλ επηδνκάησλ.

Καηηγοπίερ
Αλάινγα κε ην πεξηερφκελφ ηνπο νη θνξνινγηθέο δαπάλεο δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο
θαηεγνξίεο:





Έθπησζε / κείσζε / απαιιαγή ή εμαίξεζε πνπ κεηψλεη ηε βάζε ππνινγηζκνχ
ηνπ θφξνπ (θνξνινγεηέν εηζφδεκα θ.ιπ.)
Έθπησζε ή κείσζε ή απαιιαγή απφ ην θφξν.
Μεησκέλνη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο
Αλαβνιή ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο.

Καηαγπαθή θοπολογικών δαπανών

2.

Δηδηθφο ηφκνο φπνπ θαηαγξάθνληαη νη θνξνινγηθέο δαπάλεο ππνβάιιεηαη ζηε Βνπιή καδί κε ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξν 59 ηνπ
λ. 2214/94. Οη δηαηάμεηο απηέο νξίδνπλ φηη ν γεληθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ θξάηνπο
ζπλνδεχεηαη απαξαηηήησο απφ πξνζαξηεκέλν ηφκν θνξνινγηθψλ δαπαλψλ, πνπ
αθνξνχλ ζε ηζρχνπζεο ξπζκίζεηο απφ ηηο νπνίεο πξνθαιείηαη άκεζα ή έκκεζα απψιεηα θνξνινγηθψλ εζφδσλ. Σθνπφο ηνπ ηφκνπ είλαη λα ππνβνεζήζεη ζηελ άζθεζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ, πεξηγξάθνληαο ηηο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο
θαη ηε δηθαηνινγεηηθή ηνπο βάζε θαη παξέρνληαο ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηνλ αξηζκφ ησλ σθεινχκελσλ πξνζψπσλ θαη ζην χςνο ηεο απψιεηαο θνξνινγηθψλ εζφδσλ
πνπ πξνθαιείηαη.

Οη θνξνινγηθέο δαπάλεο πνπ ίζρπαλ ζηηο 30/9/2013, πεξηγξάθνληαη ζηνλ παξφληα
ηφκν σο πξνο ηηο θαηεγνξίεο ησλ επηκέξνπο θνξνινγηψλ.

Τν Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζην πιαίζην ηεο παξνπζίαζεο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2014, ζπλέηαμε ηνλ παξφληα ηφκν κε ζηφρν:

Οη θνξνινγηθέο δαπάλεο ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο άκεζεο δεκφζηεο δαπάλεο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη απνηεινχλ κηα έκκεζε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη.






Δηδηθά ζηελ θαηεγνξία «Γεληθέο Απαιιαγέο», αλαθέξνληαη νη θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί ππέξ θάπνηαο θαηεγνξίαο θνξνινγνπκέλσλ ή δξαζηεξηφηεηαο γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξνινγίεο. Οη θνξνειαθξχλζεηο ησλ «Γεληθψλ Απαιιαγψλ» δελ αθνξνχλ ζην ΦΠΑ, ηνπιάρηζηνλ κε βάζε ην αλαθεξφκελν
λνκηθφ πιαίζην.

3. Καηανομή θοπολογικών δαπανών ζε ηομείρ πολιηικήρ

ηελ θαηαγξαθή ησλ θνξνινγηθψλ δαπαλψλ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κέρξη
30/9/2013,
ηελ νκαδνπνίεζή ηνπο αλά θαηεγνξία θνξνινγίαο θαη νκάδα δηθαηνχρσλ,
ηελ θαηαλνκή ησλ θνξνινγηθψλ δαπαλψλ ζε ηνκείο πνιηηηθήο,
ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ θνξνινγηθψλ δαπαλψλ κε βάζε ηελ απψιεηα θνξνινγηθψλ εζφδσλ πνπ πξνθχπηεη.

Γίλεηαη θαηαγξαθή ηεο αηηηνιφγεζεο ησλ θνξνινγηθψλ δαπαλψλ θαη θαηαλνκή ηνπο
ζε ηνκείο πνιηηηθήο πνπ εμππεξεηνχλ θαη είλαη νη αθφινπζνη:














Δηδηθφηεξα:

1.

Ομαδοποίηζη

Καηαγπαθή

Σπλνιηθά θαηαγξάθεθαλ 849 πεξηπηψζεηο θνξνινγηθψλ δαπαλψλ. Ο αξηζκφο ηνπο
αλά θαηεγνξία θνξνινγίαο θαη αλά νκάδα δηθαηνχρσλ απνηππψλεηαη ζηνλ πίλαθα
2.

2

Γξάζεηο ζην εμσηεξηθφ
Δηδηθέο δξάζεηο ηνπ θξάηνπο ζην εζσηεξηθφ
Παηδεία
Πνιηηηζκφο
Αζιεηηζκφο
Αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηνπ πνιίηε
Οηθνλνκηθέο ζρέζεηο θαη αλάπηπμε
Αγξνηηθή αλάπηπμε
Πεξηβάιινλ
Οηθηζηηθή αλάπηπμε
Υπνδνκέο
Σπγθνηλσλίεο
Υγεία

 Κνηλσληθή πνιηηηθή
 Άκπλα
 Γηθαηνζχλε.

Τα ποζοηικά ζηοισεία πος πεπιλαμβάνονηαι ζηον παπόνηα ηόμο αθοπούν ηο
οικονομικό έηορ 2013 (σπήζη 2012), με βάζη ηα ζηοισεία ηηρ εκκαθάπιζηρ θοπολογικών δηλώζεων μέσπι και ηο Σεπηέμβπιο 2013.

4.

Σρεηηθά κε νξηζκέλεο κεγάιεο θαηεγνξίεο θνξνινγηθψλ δαπαλψλ θξίλεηαη ζθφπηκν
λα αλαθεξζνχλ ηα εμήο:

Ποζοηικοποίηζη

Ζ κέηξεζε ηνπ χςνπο ησλ θνξνινγηθψλ δαπαλψλ είλαη δπζρεξήο, φρη κφλν ζηελ
Διιάδα, αιιά θαη ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΟΟΣΑ. 1 Δπίζεο, ε ζχγθξηζε κεηαμχ ρσξψλ είλαη δχζθνιε, θαζψο άιιεο ρψξεο επηρεηξνχλ λα κεηξήζνπλ
ηελ απψιεηα εζφδσλ ιφγσ ησλ θνξνινγηθψλ δαπαλψλ, ελψ άιιεο, αληίζεηα, αληηκεησπίδνπλ ηηο θνξνινγηθέο δαπάλεο σο κέξνο ηεο δνκήο ηνπ θνξνινγηθνχ ηνπο
ζπζηήκαηνο θαη δελ ππνινγίδνπλ θακία απψιεηα εζφδσλ.

4.1 Φοπολογία ειζοδήμαηορ θςζικών πποζώπων
Σηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ έρνπλ ζεζπηζηεί νη πεξηζζφηεξεο
πεξηπηψζεηο θνξνινγηθψλ δαπαλψλ.
Ωο πξνο ηα λνηθνθπξηά, ν ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο ησλ θνξνινγηθψλ δαπαλψλ
απνηππψλεηαη ζηνλ πίλαθα 3.1 θαη βαζίδεηαη ζε πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηηο δειψζεηο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο
2013.

Ζ κέζνδνο πνπ πηνζεηήζεθε ζηνλ ηφκν απηφ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο κηαο
θνξνινγηθήο δαπάλεο κεηξά ηελ πξνθαινχκελε απψιεηα ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ
(κέζνδνο δηαθεπγφλησλ εζφδσλ).
Ζ απνηίκεζε ηνπ θφζηνπο ησλ θνξνινγηθψλ δαπαλψλ παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο
δπζθνιίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ελλνηνινγηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ φξνπ «θνξνινγηθέο δαπάλεο», αιιά θπξίσο κε ηελ έιιεηςε ζηνηρείσλ.

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ κεηψζεσλ ηνπ πξνθχπηνληα θφξνπ (άξζξν 9
ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο) έγηλε ζχγθξηζε ηνπ θφξνπ πνπ πξνέθπςε
απφ ηελ θαλνληθή εθθαζάξηζε ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ κε εθείλνλ πνπ πξνθχπηεη εάλ απαιεηθζνχλ νη ελ ιφγσ κεηψζεηο θάζε κηα μερσξηζηά θαη πξαγκαηνπνηεζνχλ ηζάξηζκεο δνθηκαζηηθέο εθθαζαξίζεηο. Ζ δηαθνξά θφξνπ πνπ πξνθχπηεη απφ
ηηο δχν απηέο εθθαζαξίζεηο θαηαγξάθεθε σο θφζηνο ή απψιεηα θνξνινγηθψλ εζφδσλ γηα ηηο αληίζηνηρεο θνξνινγηθέο δαπάλεο.
Δίλαη πξνθαλέο φηη ην άζξνηζκα ησλ απσιεηψλ εζφδσλ πνπ πξνθχπηεη απφ θάζε
θνξνινγηθή δαπάλε ρσξηζηά δελ ζα ζπκπίπηεη κε ηε ζπλνιηθή απψιεηα εζφδσλ
πνπ πξνθχπηεη απφ ην ζχλνιφ ηνπο, αθνχ ν ππνινγηζκφο γίλεηαη κε ηελ παξαδνρή
φηη ν θνξνινγνχκελνο θάλεη ρξήζε φισλ ησλ θνξναπαιιαγψλ εθηφο απφ εθείλε
πνπ εμεηάδεηαη θαη επνκέλσο, ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ιφγσ ηεο πξννδεπηηθφηεηαο ηεο θιίκαθαο δελ είλαη ίδηνο θάζε θνξά.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ εηδηθψλ απαιιαγψλ έγηλε ζχγθξηζε ηνπ θφξνπ πνπ πξνέθπςε απφ ηελ θαλνληθή εθθαζάξηζε ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ κε
εθείλνλ πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε θάζε θαηεγνξίαο δηθαηνχρσλ-

Τν θφζηνο θάζε θνξνινγηθήο δαπάλεο κεηξάηαη μερσξηζηά. Όκσο, πνιιέο θνξνινγηθέο δαπάλεο ζπλδένληαη σο πξνο ην απνηέιεζκα πνπ πξνθαινχλ θαη επνκέλσο ε
ζπλνιηθή απψιεηα εζφδσλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ απηψλ δε
κπνξεί λα απνηειεί ην ινγηζηηθφ άζξνηζκα φισλ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έρνπλ γίλεη
κεκνλσκέλα γηα θάζε εηδηθή ξχζκηζε.

1

OECD, Tax expenditures in OECD countries, OECD 2010.

3

θνξνινγνπκέλσλ ρσξηζηά θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηζάξηζκσλ δνθηκαζηηθψλ εθθαζαξίζεσλ.

είραλ ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο ΔΦΑ γηα ηα έηε 2003 έσο 2009. Ο ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο ησλ θνξνινγηθψλ δαπαλψλ ζην θφξν αθίλεηεο πεξηνπζίαο θπζηθψλ πξνζψπσλ θαζίζηαηαη επίζεο δπζρεξήο, ιφγσ ηεο κε πιήξνπο κεραλνγξαθηθήο ππνζηήξημήο ηνπ γηα ηερληθνχο ιφγνπο.

Όζνλ αθνξά ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, φπνπ ήηαλ δπλαηφλ λα ππνινγηζηεί ην
θφζηνο ησλ θνξνινγηθψλ δαπαλψλ, απηφ απνηππψλεηαη ζηνλ πίλαθα 3.2.

Δπίζεο, ν ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο ησλ θνξνινγηθψλ δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ ζην
έθηαθην εηδηθφ ηέινο αθηλήησλ δελ είλαη εθηθηφο, θαζφζνλ πξφθεηηαη γηα ηέινο κε
έθηαθην ραξαθηήξα πνπ επηβιήζεθε γηα ηα έηε 2011, 2012 θαη 2013 κε ζθνπφ ηελ
άκεζε κείσζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο ηεο ρψξαο θαη δελ έρεη νινθιεξσζεί αθφκε ε δηαδηθαζία αλάιπζεο ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ.

4.2 Φοπολογία ειζοδήμαηορ νομικών πποζώπων
Σηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο θνξνινγηθψλ απαιιαγψλ, πνπ παξέρνληαη ζηα
λνκηθά πξφζσπα, ππάξρεη αδπλακία θαηαγξαθήο ηεο απψιεηαο ησλ θνξνινγηθψλ
εζφδσλ. Ζ αδπλακία απηή νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα αθνξνιφγεηα έζνδα θαη νη
δαπάλεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εθπίπηνπλ απνηεινχλ ζηνηρεία πνπ δηακνξθψλνπλ
ηα θνξνινγεηέα θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ, αλαγξάθνληαη ζηα βηβιία ηνπ ΚΒΣ πνπ
ηεξνχλ αιιά δελ απνηππψλνληαη ζηηο ζρεηηθέο δειψζεηο εηζνδήκαηνο. Δπίζεο,
ιφγσ έιιεηςεο ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ ππάξρεη αδπλακία εθηίκεζεο ηεο απψιεηαο
εζφδσλ ζηηο πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ πνπ θνξνινγνχληαη κε εηδηθφ ηξφπν.

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ θνξνινγηθψλ δαπαλψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζηνλ παξφληα ηφκν (πίλαθαο 5), ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία δεηγκαηνιεπηηθήο έξεπλαο έηνπο 2008, πξνζαξκνζκέλα ζηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ζπλζήθεο, φζνλ
αθνξά ζηηο θιεξνλνκηέο, δσξεέο θαη κεηαβηβάζεηο, θαζψο θαη ζηνηρεία εθθαζάξηζεο ΔΤΑΚ θπζηθψλ πξνζψπσλ έηνπο 2009, φζνλ αθνξά ζην θφξν αθίλεηεο πεξηνπζίαο.

Σηνλ πίλαθα 4 πεξηιακβάλνληαη νη θνξναπαιιαγέο πνπ πνζνηηθνπνηήζεθαλ θαη
αθνξνχλ λνκηθά πξφζσπα.

4.4 Φόπορ Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ (ΦΠΑ)
Ζ εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο -απψιεηαο θνξνινγηθψλ εζφδσλ- απφ ηελ εθαξκνγή απαιιαγψλ, εμαηξέζεσλ θαη κεησκέλσλ ζπληειεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηνπ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δπζθνιίεο, ιφγσ ηεο θχζεσο ηνπ θφξνπ
απηνχ, ν νπνίνο επηβάιιεηαη ζε φια ηα ζηάδηα παξαγσγήο θαη δηαθίλεζεο αγαζψλ
θαη ππεξεζηψλ κε παξάιιειε έθπησζε ηνπ θφξνπ πνπ επηβάξπλε ηηο εηζξνέο, ζε
θάζε ζηάδην.

Σεκεηψλεηαη φηη απφ ηελ 1/1/2014, εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ λ. 4172/13 (Νένο
Κψδηθαο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο), επέξρνληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν
θνξνιφγεζεο ηνπ εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ.
4.3 Φοπολογία κεθαλαίος
Ο ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο ησλ θνξνινγηθψλ δαπαλψλ, πνπ αθνξνχλ ζηηο θνξνινγίεο θιεξνλνκηψλ, δσξεψλ, γνληθψλ παξνρψλ, θεξδψλ απφ ηπρεξά παίγληα θαη
κεηαβίβαζεο αθηλήησλ, είλαη εμαηξεηηθά δπζρεξήο, ιφγσ ηνπ φηη νη θνξνινγίεο απηέο
ε ζρεηηθή δηαδηθαζία δελ ππνζηεξίδνληαη κεραλνγξαθηθά, ελψ γηα ην θφξν αθίλεηεο πεξηνπζίαο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ηνλ εηδηθφ θφξν επί ησλ αθηλήησλ (ΔΦΑ)
ππνζηεξίδεηαη κεραλνγξαθηθά κφλν ε είζπξαμε ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ. Δπηπξφζζεηα, εηαηξείεο πνπ απαιιάζζνληαη ηνπ εηδηθνχ θφξνπ επί ησλ αθηλήησλ δελ

Τν θφζηνο ησλ απαιιαγψλ απηψλ δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηεί, θαζψο νη
επηρεηξήζεηο πνπ απαιιάζζνληαη δελ ππνβάιινπλ δειψζεηο ΦΠΑ. Καηά ζπλέπεηα
δελ είλαη εθηθηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ χςνπο ηνπ ΦΠΑ πνπ ζα αλαινγνχζε ζηηο
πσιήζεηο ηνπο, εάλ είραλ ππαρζεί ζην θφξν, αιιά νχηε θαη ην χςνο ηνπ ΦΠΑ πνπ
επηβάξπλε ηηο εηζξνέο ηνπο, ην νπνίν ιφγσ ηεο απαιιαγήο δελ εθπίπηεη.
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Γηα νξηζκέλεο θνξνινγηθέο δαπάλεο, νη νπνίεο απνηεινχλ επηινγή ηεο ρψξαο καο
(ππεξκεησκέλνο ζπληειεζηήο 6,5%, κεησκέλνη ζπληειεζηέο ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ),
ε εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο έγηλε ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα
ηε δηακφξθσζε ηεο βάζεο ίδησλ πφξσλ, ε νπνία θαηαξηίδεηαη πξνθεηκέλνπ λα
πξνζδηνξηζζεί ε ζπλεηζθνξά ηεο ρψξαο καο ζηνλ θνηλνηηθφ πξνυπνινγηζκφ.

Δηδηθφηεξα, ηα πνζά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο Β1 θαη Β2 ηνπ θεθαιαίνπ
15 απνηεινχλ κέξνο ησλ απαιιαγψλ απφ ηνλ ΔΦΚ ησλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ
θαζφζνλ απφ 1/6/2011 εθαξκφδνληαη νη δηαηππψζεηο εμαγσγήο (έληππν ΔΓΔ) θαη
ζηηο παξαδφζεηο εθνδίσλ κε πιήξε απαιιαγή απφ θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο. Ζ
άληιεζε ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ δελ είλαη εθηθηή, θαζφζνλ ζηελ εμαγσγή δελ γίλεηαη
ρξέσζε επί ηνπ παξαζηαηηθνχ.

Σηνλ πίλαθα 6 απνηππψλεηαη ε ζπλνιηθή απψιεηα εζφδσλ γηα ην Γεκφζην απφ ηηο
εθπηψζεηο θαη απαιιαγέο ζην ΦΠΑ, πνπ θαηέζηε δπλαηφλ λα πνζνηηθνπνηεζνχλ.

Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ, πνπ είλαη δηαζέζηκα απφ ην ΟΠΣΤ θαη άιιεο
πεγέο, ην θφζηνο- απψιεηα θνξνινγηθψλ εζφδσλ - πνπ πξνθχπηεη ζηνπο ΔΦΚ, απνηππψλεηαη ζηνλ πίλαθα 8.

Τα πνζά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο Α1 θαη Γ1 ηνπ θεθαιαίνπ 12 αθνξνχλ
ηηο απαιιαγέο πνπ ρνξεγήζεθαλ θαηά ηελ εηζαγσγή πινίσλ, αεξνζθαθψλ, ηελ
απφθηεζε απφ άιιν θξάηνο-κέινο θαηλνχξγησλ πινίσλ, αεξνζθαθψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε απφ ην Γεκφζην θαη ηηο έλνπιεο δπλάκεηο, θαζψο θαη παξαδφζεηο
θαη εηζαγσγέο πιηθψλ θαη εθνδίσλ θαη ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ γηα εμππεξέηεζε ησλ
αλσηέξσ πινίσλ θαη αεξνζθαθψλ. Δπίζεο ηα πνζά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ
πεξίπησζε Α3 ηνπ ίδηνπ θεθαιαίνπ αθνξνχλ ηηο απαιιαγέο πνπ ρνξεγήζεθαλ γηα
εηζαγσγέο θαη παξαδφζεηο αγαζψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα δηπισκαηηθέο - πξνμεληθέο αξρέο, δηεζλείο νξγαληζκνχο, δπλάκεηο ΝΑΤΟ.

4.6 Τέλη σαπηοζήμος
Ο ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο ησλ θνξνινγηθψλ δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ ζηα ηέιε
ραξηνζήκνπ είλαη εμαηξεηηθά δχζθνινο δηφηη δελ γίλεηαη ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή
ησλ απαιιαγψλ απηψλ.

Β. ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΔΡΑ ΔΙΓΗ ΦΟΡΩΝ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

Σρεηηθά κε ηελ πεξίπησζε Β.24 ηνπ θεθαιαίνπ 12 πνπ αθνξά ζηελ απαιιαγή ησλ
αγξνηψλ ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο απφ ηελ επηβνιή ΦΠΑ ζηελ παξνρή αγξνηηθψλ
πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, ζεκεηψλνπκε φηη απηή ζα πεξηνξηζηεί απφ 1.1.2014.

Λακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη νη θνξνινγηθέο απαιιαγέο απνηεινχλ απνθιίζεηο απφ ηε βαζηθή δνκή ησλ θφξσλ θξίζεθε ζθφπηκν ζην ζεκείν απηφ λα αλαθεξζνχλ ηα βαζηθά είδε θφξσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην Διιεληθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα:

4.5 Ειδικοί θόποι καηανάλωζηρ
Ζ εθηίκεζε ηεο απψιεηαο εζφδσλ γηα ην Γεκφζην, απφ δηάθνξεο θνξνινγηθέο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηνπο Δηδηθνχο Φφξνπο Καηαλάισζεο (ΔΦΚ) είλαη δπζρεξήο
ηνπιάρηζηνλ κε ηελ αλαιπηηθή κνξθή πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ ηφκν ησλ θνξνινγηθψλ δαπαλψλ. Ζ δπζθνιία νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ Σχζηεκα ησλ Τεισλείσλ (ΟΠΣΤ) θαηαρσξεί θαη νκαδνπνηεί ηηο απαιιαγέο
ζηνπο ΔΦΚ ζε θσδηθνχο νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ ζπγθεληξσηηθά ηηο δηάθνξεο επηκέξνπο απαιιαγέο.

1.

Άμεζοι θόποι

Φόπορ ειζοδήμαηορ θςζικών πποζώπων
Ζ θνξνινγία εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ θαζνξίδεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (λ.2238/94), φπσο ηζρχεη ζήκεξα, κεηά ηηο ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέθεξε ν λ. 4110/2013 (ΦΔΚ 17Α/23-01-2013). Σχκθσ-
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λα κε απηφλ, ζε θφξν γηα ην παγθφζκην εηζφδεκά ηνπ ππφθεηηαη θάζε θπζηθφ πξφζσπν, ην νπνίν έρεη ηελ θαηνηθία ή ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ ζηελ Διιάδα, ελψ ζε
θφξν γηα ην εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη ηελ Διιάδα ππφθεηηαη θάζε θπζηθφ πξφζσπν, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηφπν ηεο θαηνηθίαο ηνπ ή ηεο ζπλήζνπο δηακνλήο ηνπ (σο
ζπλήζεο ζεσξείηαη ε δηακνλή ζηελ Διιάδα ε νπνία ππεξβαίλεη ηηο 183 εκέξεο ζπλνιηθά κέζα ζην ίδην εκεξνινγηαθφ έηνο).

γ) Τα εηζνδήκαηα απφ κηζζψζεηο αθηλήησλ, θαζψο θαη ηα εηζνδήκαηα απφ θηλεηέο αμίεο ππνβάιινληαη ζε θνξνιφγεζε βάζεη ηεο παξαθάησ θιίκαθαο:

Σην άξζξν 9 ηνπ ΚΦΔ πεξηγξάθνληαη ηξεηο (3) δηαθξηηέο θιίκαθεο θνξνινγίαο αλά
θαηεγνξία εηζνδήκαηνο (θιίκαθα κηζζσηψλ ζπληαμηνχρσλ, θιίκαθα κε κηζζσηψλ,
θιίκαθα εηζνδεκάησλ απφ αθίλεηα θαη θηλεηέο αμίεο). Πην ζπγθεθξηκέλα:

Πεξαηηέξσ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ν θφξνο πνπ πξνθχπηεη κε βάζε
ηελ θιίκαθα ησλ κηζζσηψλ-ζπληαμηνχρσλ, κεηψλεηαη γηα εηζφδεκα κέρξη θαη 21.000
επξψ θαηά 2.100 επξψ, ελψ γηα εηζφδεκα πάλσ απφ 21.000 επξψ ην πνζφ κείσζεο
πεξηνξίδεηαη θαηά 100 επξψ αλά 1.000 επξψ εηζνδήκαηνο θαη κέρξη εμαληιήζεσο
ηνπ πνζνχ ησλ 2.100 επξψ. Ζ αλσηέξσ κείσζε θφξνπ ζπλαξηάηαη απφ ηελ πξνζθφκηζε απνδείμεσλ γηα δαπάλεο αγνξάο αγαζψλ θαη ιήςεο ππεξεζηψλ πνπ
πξαγκαηνπνηεί ν θνξνινγνχκελνο. Τν πνζνζηφ ησλ απνδείμεσλ πνπ απαηηείηαη λα
πξνζθνκηζζεί νξίδεηαη ζε είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) ηνπ δεινχκελνπ θαη θνξνινγνχκελνπ αηνκηθνχ εηζνδήκαηνο θαη κέρξη πνζνχ δέθα ρηιηάδεο πεληαθφζηα
(10.500) επξψ.

Κλιμάκιο
ειζοδήμαηορ
12.000
Υπεξβάιινλ

α) Τν εηζφδεκα απφ κηζζνχο, ζπληάμεηο θαη κηζζνχο κε έθδνζε ηηκνινγίνπ ή απφδεημεο γηα παξνρή ππεξεζηψλ ππνβάιιεηαη ζε θφξν ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε
θιίκαθα:
(ποζά ζε εσρώ)

Κλιμάκιο
ειζοδήμαηορ
25.000
17.000
Υπεξβάιινλ

Φοπολογικόρ
ςνηελεζηήρ (%)
22%
32%
42%

Φόπορ
κλιμακίος
5.500
5.440

ύνολο
Διζοδήμαηορ
25.000
42.000

Φόπος
5.500
10.940

Φοπολογικόρ
ςνηελεζηήρ (%)
26%
33%

Φόπορ
κλιμακίος
13.000

ύνολο
Διζοδήμαηορ
50.000

Φόπορ
κλιμακίος
1.200

ύνολο
Διζοδήμαηορ
12.000

Φόπος
1.200

Δπίζεο, παξέρνληαη πξφζζεηεο κεηψζεηο θφξνπ, γηα κηζζσηνχο-ζπληαμηνχρνπο, νη
νπνίεο αθνξνχλ ζε θαηαβαιιφκελεο δαπάλεο ηνπ θνξνινγνχκελνπ (έμνδα ηαηξηθήο
θα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, δηαηξνθή κεηαμχ ζπδχγσλ, δσξεέο θαη ρνξεγίεο
ζηα πξνβιεπφκελα λνκηθά πξφζσπα), θαηά πνζνζηφ 10% απηψλ θαη κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηνπλ νη νηθείεο δηαηάμεηο.

β) Τν εηζφδεκα απφ αηνκηθή επηρείξεζε θαη ειεπζέξην επάγγεικα, ππνβάιιεηαη
ζε θφξν ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε θιίκαθα:
Κλιμάκιο
ειζοδήμαηορ
50.000
Υπεξβάιινλ

Φοπολογικόρ
ςνηελεζηήρ (%)
10%
33%

Φόπος
13.000

Δπηπιένλ, πξνβιέπεηαη φηη, εμαηξεηηθά, ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη θαη’ εθαξκνγή ησλ ηξηψλ θιηκάθσλ εηζνδήκαηνο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, κεηψλεηαη θαηά
200 επξψ, γηα ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο δηθαηνχρσλ θαη κε ηελ πιήξσζε ησλ ηηζέκελσλ πξνυπνζέζεσλ (άηνκα πνπ παξνπζηάδνπλ αλαπεξία 67% θαη άλσ, αλάπεξνη αμησκαηηθνί ή νπιίηεο, ζχκαηα πνιέκνπ θ.ιπ.).

Δηδηθφηεξα, ην εηζφδεκα απφ αηνκηθή γεσξγηθή επηρείξεζε ππνβάιιεηαη ζε θφξν
κε ζπληειεζηή δεθαηξία ηνηο εθαηφ (13%), ελψ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2014 (ρξήζε
2013) γηα ην δεισζέλ εηζφδεκα απφ αηνκηθή γεσξγηθή επηρείξεζε εθαξκφδεηαη
απηνηειψο ε θιίκαθα κηζζσηψλ-ζπληαμηνχρσλ.

Σεκεηψλεηαη φηη κε ην λ. 4110/2013 θαηαξγήζεθαλ, απφ 1.1.2013, νη πεξηζζφηεξεο
απφ ηηο κεηψζεηο θφξνπ γηα δηάθνξεο δαπάλεο ηνπ θνξνινγνχκελνπ (αζθάιηζηξα
δσήο, δίδαθηξα θξνληηζηεξίσλ, αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, κηζζψκαηα θχξηαο θαηνη-
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θίαο, ηφθνη ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, δαπάλεο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο αθηλήησλ)
πνπ πξνέβιεπε ν Κψδηθαο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο. Τέινο, επηζεκαίλεηαη φηη έρεη
ήδε ςεθηζζεί ν λένο Κψδηθαο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (λ. 4172/2013 ΦΔΚ
167Α/23.7.2013), κε ηνλ νπνίν ξπζκίδεηαη ην λέν πιαίζην θνξνιφγεζεο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη έρεη έλαξμε εθαξκνγήο γηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη θαη
δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, θαηά πεξίπησζε, ζηα θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά.

Τέινο, ζηα εηζνδήκαηα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα,
εκεδαπά ή αιινδαπά, ν θφξνο ππνινγίδεηαη κε ζπληειεζηή 23% γηα ηα εηζνδήκαηα
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2012, πνπ κεηψλεηαη πεξαηηέξσ θαηά κία πνζνζηηαία κνλάδα
εηεζίσο, ψζηε ηειηθά ηα εηζνδήκαηα νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015 θαη επνκέλσλ λα θνξνινγεζνχλ κε ζπληειεζηή 20%.

Φόπορ ειζοδήμαηορ νομικών πποζώπων

Σεκείν αλαθνξάο ζηελ θνξνιφγεζε πινίσλ είλαη ε ζέζπηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
λ. 27/1975 φπσο απηέο ηζρχνπλ ζήκεξα. Ο θφξνο επηβάιιεηαη ζηα κε Διιεληθή ζεκαία πινία αιιά θαη ζηα κε μέλε ζεκαία πινία Διιεληθψλ ζπκθεξφλησλ, ηα νπνία
είλαη ζπκβεβιεκέλα κε ην ΝΑΤ γηα ηελ αζθάιηζε ησλ πιεξσκάησλ ηνπο. Ο θφξνο
ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ ειηθία ησλ πινίσλ θαη ηελ νιηθή ρσξεηηθφηεηά ηνπο ζε
θφξνπο θαη βαξχλεη ηνπο πινηνθηήηεο, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα.

Φοπολογία πλοίων

Ζ θνξνινγία εηζνδήκαηνο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ επηβάιιεηαη κε ηνλ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (ΚΦΔ). Τα λνκηθά πξφζσπα δηαθξίλνληαη ζε δχν κεγάιεο
θαηεγνξίεο:
 θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θαη
 κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα.

Φόπορ ακίνηηηρ πεπιοςζίαρ

Ο θφξνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, επηβάιιεηαη ζην ζπλνιηθφ, απφ θάζε
πεγή, θνξνινγεηέν εηζφδεκα πνπ απνθηάηαη απφ ηα λνκηθά πξφζσπα. Γηα ηα λνκηθά πξφζσπα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ ΚΦΔ (εκεδαπέο ΑΔ, ΔΠΔ, ζπλεηαηξηζκνί, αιινδαπέο επηρεηξήζεηο θ.ιπ.) ν θφξνο ππνινγίδεηαη κε ζπληειεζηή 20%
ζην ζπλνιηθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκά ηνπο γηα εηζνδήκαηα νηθνλνκηθνχ έηνπο 2012
θαη εθεμήο. Δηδηθά γηα ηα θέξδε πνπ δηαλέκνπλ νη εκεδαπέο ΑΔ θαη ΔΠΔ, κε ηε
κνξθή ακνηβψλ θαη πνζνζηψλ ζηα κέιε ΓΣ θαη ζηνπο δηεπζπληέο, ακνηβψλ εξγαηνυπαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ, εθηφο κηζζνχ, θαζψο θαη κεξηζκάησλ ή πξνκεξηζκάησλ, ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή 25%. Με ηελ παξαθξάηεζε
απηή εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ηα πην πάλσ εηζνδήκαηα. Παξάιιεια γηα ηνπο δηθαηνχρνπο θαηνίθσλ ρσξψλ κε ηηο νπνίεο πθίζηαηαη
Σχκβαζε γηα ηελ Απνθπγή ηεο Γηπιήο Φνξνινγίαο (ΣΑΓΦ), εθαξκφδεηαη ν ρακειφηεξνο ζπληειεζηήο παξαθξάηεζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ νηθεία ΣΑΓΦ (ή
απαιιαγή), ελψ ζε πεξίπησζε ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ
11 ηνπ λ. 2578/1998 δελ ελεξγείηαη θακία παξαθξάηεζε (φηαλ έρεη ζπκπιεξσζεί
δηεηία κε ειάρηζην πνζνζηφ 10% ζπκκεηνρήο) ή ν παξαθξαηνχκελνο θφξνο ζα επηζηξέθεηαη (φηαλ ζπκπιεξψλεηαη ε δηεηία πνπ πξνβιέπεη ε νδεγία).

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3842/10 (άξζξα 27-50) επηβιήζεθε, απφ ην έηνο 2010 θαη γηα
θάζε επφκελν, θφξνο ζηελ αθίλεηε πεξηνπζία. Υπφρξενο ζηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ είλαη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηζαγέλεηα, θαηνηθία
ή έδξα ηνπ, γηα ηελ αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα θαη έρεη
ζηελ θπξηφηεηά ηνπ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο θνξνινγίαο.
Σηελ έλλνηα ηνπ φξνπ αθίλεηε πεξηνπζία πεξηιακβάλνληαη ην δηθαίσκα ηεο πιήξνπο ή ςηιήο θπξηφηεηαο ή επηθαξπίαο θαη ηεο νίθεζεο επί αθηλήησλ, θαζψο θαη ην
δηθαίσκα απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ζέζεσλ ζηάζκεπζεο, βνεζεηηθψλ ρψξσλ θαη θνιπκβεηηθψλ δεμακελψλ πνπ βξίζθνληαη ζε θνηλφθηεην ηκήκα ππνγείνπ, ππισηήο,
δψκαηνο ή αθαιχπηνπ ρψξνπ νηθνδνκήο.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο ιακβάλεηαη ππφςε ε αμία πνπ
έρνπλ ηα αθίλεηα ή ηα εκπξάγκαηα ζε απηά δηθαηψκαηα θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ
έηνπο θνξνινγίαο. Δπί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θάζε θπζηθνχ
πξνζψπνπ επηβάιιεηαη θφξνο κε πξννδεπηηθνχο ζπληειεζηέο αλά θιηκάθην πνπ
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θπκαίλνληαη απφ 0,2% έσο 1%, ελψ αμία πεξηνπζίαο κέρξη 200.000 επξψ γηα θάζε
θπζηθφ πξφζσπν δελ ππφθεηηαη ζε θνξνινγία. Ζ αμία ησλ αθηλήησλ ησλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ θνξνινγείηαη κε ζπληειεζηή 6‰, πιελ νξηζκέλσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ
εηδηθψλ θαηεγνξηψλ ή αθηλήησλ πνπ θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηέο 0,3‰, 1‰ θαη
3‰.
Παξάιιεια, κε ηνλ πην πάλσ λφκν θαηαξγήζεθαλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5 έσο
19 ηνπ λ. 3634/08, πνπ αθνξνχζαλ ζην εληαίν ηέινο αθηλήησλ.

ηνηθηψλ θαη ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ, ηα δηαηεξεηέα, νη αξραηνινγηθνί ρψξνη θ.ά.,
θαζψο θαη νη άλεξγνη ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. Μεησκέλν επηβάιιεηαη ην ηέινο
ζηνπο πνιχηεθλνπο, αλάπεξνπο θαη αλαμηνπαζνχληεο ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Δλφςεη ηεο ζρεδίαζεο ηνπ λένπ λφκνπ γηα ηελ θνξνιφγεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, αλακέλεηαη θαηάξγεζε ηνπ θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη ηνπ έθηαθηνπ εηδηθνχ
ηέινπο αθηλήησλ θαη ε ελνπνίεζή ηνπο ζε έλα λέν εληαίν θφξν αθηλήησλ.

Ειδικόρ θόπορ επί ηων ακινήηων

Φόπορ κληπονομιών

Με ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 15-17 ηνπ λ. 3091/02, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην
άξζξν 57 ηνπ λ. 3842/10 θαη ηζρχνπλ, επηβάιιεηαη εηδηθφο εηήζηνο θφξνο κε ζπληειεζηή 15% επί ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ πνπ αλήθνπλ ζε λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο ηνπ άξζξνπ 51Α ηνπ ΚΦΔ θαη βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 πξνβιέπνληαη ζπγθεθξηκέλεο εμαηξέζεηο απφ ην θφξν αλάινγα
κε ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ηε ρψξα ζηελ νπνία έρνπλ ηελ
έδξα ηνπο.

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2961/01, φπσο ηζρχεη, επηβάιιεηαη θφξνο ζε θάζε πεξηνπζία
πνπ βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα θαη πεξηέξρεηαη ζε εκεδαπνχο ή αιινδαπνχο θαηά
θιεξνλνκηά ή θιεξνδνζία. Ο θφξνο είλαη πξννδεπηηθφο θαη είλαη ζπλάξηεζε ηεο
αμίαο ηεο θιεξνλνκηθήο κεξίδαο θαη ηεο ζπγγεληθήο ζρέζεο ηνπ θιεξνλφκνπ πξνο
ηνλ θιεξνλνκνχκελν. Γηα θιεξνλφκνπο πνπ ππάγνληαη ζηελ Α’ θαη Β’ θαηεγνξία ν
θφξνο ππνινγίδεηαη κε ζπληειεζηέο πνπ θπκαίλνληαη απφ 1% έσο 10% θαη απφ 5%
έσο 20% κεηά ηελ αθαίξεζε αθνξνινγήηνπ πνζνχ 150.000 επξψ θαη 30.000 επξψ
αληίζηνηρα. Γηα ηνπο θιεξνλφκνπο πνπ ππάγνληαη ζηελ Γ’ θαηεγνξία νη ζπληειεζηέο
θπκαίλνληαη απφ 20% έσο 40% θαη ην αθνξνιφγεην πνζφ είλαη 6.000 επξψ.

Έκηακηο Ειδικό Τέλορ Ακινήηων (ΕΕΤΑ)
Με ηελ ππνπαξάγξαθν Α.7 ηνπ πξψηνπ άξζξνπ ηνπ λ. 4152/2013 επηβιήζεθε, γηα
ιφγνπο εζληθνχ ζπκθέξνληνο πνπ ζπλίζηαληαη ζηελ επίηεπμε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ
ζηφρσλ, εηδηθφ ηέινο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ζηηο ειεθηξνδνηνχκελεο, νπνηεδήπνηε
θαηά ην δηάζηεκα απφ ηελ 1ε Μαΐνπ 2013 έσο θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013, δνκεκέλεο επηθάλεηεο ησλ αθηλήησλ κε βάζε ηα ζηνηρεία κε ηα νπνία ππνινγίδεηαη θαηά
ηελ 1ε Μαΐνπ 2013 ην ηέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 2130/1993 (Α΄ 62). Με ην ηέινο απηφ βαξχλνληαη ν θχξηνο ηνπ αθηλήηνπ θαη, ζε πεξίπησζε επηθαξπίαο, ν επηθαξπσηήο, θαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ιακβάλεηαη ππφςε ην εκβαδφλ ηεο δνκεκέλεο επηθάλεηαο, ην χςνο ηεο
ηηκήο δψλεο, ε παιαηφηεηα ηνπ αθηλήηνπ, θαζψο θαη ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ
ηνπ ηέινπο ζε επξψ αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν. Απφ ην ηέινο απαιιάζζνληαη ηα αθίλεηα πνπ αλήθνπλ ζην Γεκφζην, ζηα ΝΠΓΓ, ζηνπο ΟΤΑ, νη ηεξνί λανί, ηα κνπζεία,
ηα γήπεδα ή νη ρψξνη αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη πνιπθα-

Φοπολογία δωπεών και γονικών παποσών
Με ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 58 θαη 60 ηνπ λ.2961/01, φπσο ηζρχνπλ, επηβάιιεηαη
θφξνο: ζε θάζε δσξεά θαη γνληθή παξνρή. Ο θφξνο δσξεάο είλαη πξννδεπηηθφο θαη
είλαη ζπλάξηεζε ηεο αμίαο ηεο κεηαβηβαδφκελεο πεξηνπζίαο θαη ηεο ζπγγεληθήο
ζρέζεο ηνπ δηθαηνδφρνπ πξνο ην δηθαηνπάξνρν. Ο κέγηζηνο ζπληειεζηήο θνξνιφγεζεο είλαη 40% θαη ν ειάρηζηνο 1% ελψ ην αθνξνιφγεην γηα ηελ Α’ θαηεγνξία ησλ
δηθαηνχρσλ είλαη 150.000 επξψ, γηα ηε Β’ θαηεγνξία 30.000 επξψ θαη γηα ηε Γ’ θαηεγνξία 6.000 επξψ.
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Γηα ηε κεηαβίβαζε ρξεκαηηθνχ πνζνχ αηηία δσξεάο ή γνληθήο παξνρήο ηζρχεη ε
απηνηειήο θνξνιφγεζε κε ζπληειεζηέο 10%, 20% θαη 40% γηα ηελ Α’, Β’ θαη Γ’ θαηεγνξία αληίζηνηρα.

πεξίπησζε ε’ ππνβάιινληαη ζε θφξν κε ζπληειεζηή 20% κεηά ηελ αθαίξεζε αθνξνινγήηνπ πνζνχ 1.000 επξψ αλά αληηθείκελν.

2. Έμμεζοι θόποι

Φοπολογία κεπδών από ηςσεπά παίγνια

ΦΠΑ

Με ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 58 θαη 60 ηνπ λ. 2961/01, φπσο ηζρχνπλ, επηβάιιεηαη
θφξνο:
α) ζηα θέξδε απφ ηα ιαρεία, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ακνηβαίνπ ιαρεηνθφξνπ ηππνδξνκηαθνχ ζηνηρήκαηνο (SWEEPSTAKE), πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ Διιάδα,
β) ζηα θέξδε απφ ηπρεξά παίγληα πνπ εθκεηαιιεχεηαη ε ΟΠΑΠ ΑΔ, πεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ δηεμάγνληαη κέζσ ησλ παηγληνκεραλεκάησλ ηνπ άξζξνπ 39
ηνπ λ. 4002/2011,
γ) ζηα θέξδε απφ ηα ηπρεξά παίγληα πνπ δηεμάγνπλ αδεηνδνηεκέλνη πάξνρνη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ. 4002/2011,
δ) ζηα θέξδε απφ ακνηβαίν ηππνδξνκηαθφ ζηνίρεκα πνπ δηεμάγνπλ αδεηνδνηεκέλνη
πάξνρνη θαη
ε) ζηα θέξδε απφ ηηο ιαρεηνθφξεο νκνινγίεο θαη ηηο ιαρεηνθφξεο αγνξέο, ηα νπνία
πξνθχπηνπλ απφ θιεξψζεηο πνπ γίλνληαη ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη νη θάζε είδνπο παξνρέο πνπ πξνζθέξνληαη ζε φζνπο ζπκκεηέρνπλ ζε παηρλίδηα ή δηαγσληζκνχο ξαδηνθσληθνχο, ηειενπηηθνχο θαη ινηπνχο παξεκθεξείο νπνηαζδήπνηε
κνξθήο πνπ δηελεξγνχληαη ζηελ Διιάδα.

Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ) είλαη ζε ηζρχ απφ 1/1/1987 θαη ζεζπίζζεθε
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1642/86 πνπ θσδηθνπνηήζεθαλ κε ην λ. 2859/00, φπσο ηζρχεη. Πξφθεηηαη γηα γεληθφ έκκεζν θφξν ν νπνίνο επηβαξχλεη ηελ εγρψξηα ηειηθή θαηαλάισζε. Δπηβάιιεηαη ζε φια ηα ζηάδηα παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη επηβαξχλεη
θάζε θνξά ηελ πξνζηηζέκελε αμία θάζε ζηαδίνπ. Δπηβαξχλεη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν
αγαζά θαη ππεξεζίεο. Οη ηζρχνληεο ζπληειεζηέο ΦΠΑ είλαη 23%, 13% θαη ν ππεξκεησκέλνο 6,5%. Οη ζπληειεζηέο απηνί κεηψλνληαη θαηά 30% ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ.
Φόπορ μεηαβίβαζηρ ακινήηων
Ο θφξνο επηβάιιεηαη ζε θάζε κεηαβίβαζε κε αληάιιαγκα αθηλήηνπ ή εκπξάγκαηνπ
δηθαηψκαηνο ζε αθίλεην. Υπνινγίδεηαη ζηελ αληηθεηκεληθή αμία ηνπ κεηαβηβαζζέληνο
αθηλήηνπ ή ζην δεισζέλ ηίκεκα, εθφζνλ απηφ είλαη κεγαιχηεξν ηεο αληηθεηκεληθήο.
Ο θφξνο κεηαβίβαζεο ππνινγίδεηαη κε ζπληειεζηή 8% γηα ην κέρξη 20.000 επξψ
ηκήκα ηεο αμίαο θαη 10% γηα ην πέξαλ ηνπ πνζνχ απηνχ ηκήκα ηεο.

Τα θέξδε πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε α’ ππνβάιινληαη ζε θφξν αλά γξακκάηην
ιαρείνπ, κεηά ηελ αθαίξεζε αθνξνιφγεηνπ πνζνχ 100 επξψ, κε ζπληειεζηή 10%
γηα θέξδε κέρξη 1.000 επξψ θαη 15% γηα θέξδε απφ 1.001 επξψ θαη πάλσ. Τα θέξδε πνπ νξίδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο β’, γ’ θαη δ’, ζηα ηπρεξά παίγληα πνπ δηεμάγνληαη
κε ζηήιεο, ππνβάιινληαη ζε θφξν, αλά ζηήιε παηρληδηνχ, ελψ ζ’ απηά πνπ δηεμάγνληαη αλά παηθηηθέο ζπλεδξίεο, επί ηνπ πνζνχ πνπ πιεξψλεηαη ή πηζηψλεηαη ζηνλ
παίθηε σο θέξδνο θαηά ηε ιήμε ηεο ζπλεδξίαο, κεηά ηελ αθαίξεζε αθνξνιφγεηνπ
πνζνχ 100 επξψ, κε ζπληειεζηή 15% γηα θέξδε κέρξη 500 επξψ θαη 20% γηα θέξδε
απφ 500,01 επξψ θαη πάλσ. Τέινο, ηα θέξδε θαη νη παξνρέο πνπ νξίδνληαη ζηελ

Φόπορ πολςηελείαρ
Ο θφξνο πνιπηειείαο (άξζξν 17 ηνπ λ. 3833/10) επηβάιιεηαη ζηα πνιπηειή επηβαηηθά απηνθίλεηα, νρήκαηα κεγάιεο αμίαο θαη ζε νξηζκέλα είδε πνιπηειείαο, φπσο
ηδησηηθά ζθάθε αλαςπρήο, αεξνζθάθε ηδησηηθήο ρξήζεο, δέξκαηα άγξησλ δψσλ,
καξγαξηηάξηα, θνζκήκαηα κε πνιχηηκεο πέηξεο θ.α.
Δηδηθφηεξα, ζηα θαηλνχξγηα επηβαηηθά απηνθίλεηα νρήκαηα επηβάιιεηαη πνζνζηηαία
θιίκαθα ζπληειεζηψλ κε βάζε ηελ ηηκή ρνλδξηθήο πψιεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή νί-
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θνπ, ζηα δε κεηαρεηξηζκέλα επηβάιιεηαη κε βάζε ηελ ηηκή ρνλδξηθήο πψιεζεο ε
νπνία κεηψλεηαη ιφγσ παιαηφηεηαο θαη δηαλπζέλησλ ρηιηνκέηξσλ. Ο θφξνο πνιπηειείαο δελ επηβάιιεηαη ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο νρεκάησλ ηφζν γηα επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο φζν θαη γηα ιφγνπο ηδηαηηέξσλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ.
Σηα ππφινηπα είδε ν θφξνο πνιπηειείαο επηβάιιεηαη πνζνζηηαία επί ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο, φπσο απηή δηακνξθψλεηαη απφ ηα άξζξα 19 θαη 20 ηνπ λ. 2859/00 γηα
ηα ελδνθνηλνηηθψο απνθηνχκελα θαη ηα εηζαγφκελα απφ ηξίηεο ρψξεο θαη επί ηεο
ηηκήο πψιεζεο πξν ΦΠΑ γηα ηα εγρσξίσο παξαγφκελα θαη εηδηθά γηα ηα πσινχκελα ιηαληθψο κεησκέλε θαηά 30%. Ο θφξνο πνιπηειείαο δελ επηβάιιεηαη ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο εηδψλ γηα ιφγνπο ελίζρπζεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θιάδσλ θαζψο θαη ζε είδε πνπ παξαιακβάλνληαη ζαλ πξψηεο χιεο γηα ηελ
παξαγσγή εηνίκσλ πξντφλησλ.

Τέλη σαπηοζήμος
Ζ θνξνινγία ραξηνζήκνπ θσδηθνπνηήζεθε κε ην π.δ. 28-7-1931 (ΦΔΚ A’ 239) θαη
δηαθξίλεη ηα ηέιε ραξηνζήκνπ ζε πάγηα (ζηαζεξά πνζά) θαη αλαινγηθά (πνζνζηηαίνο ππνινγηζκφο). Αληηθείκελν ηεο θνξνινγίαο ραξηνζήκνπ είλαη θαηά βάζε νη
εγγξάθσο θαηαξηηδφκελεο ζπκβάζεηο, ηα κηζζψκαηα νηθνδνκψλ θαη γαηψλ, ηα αζθάιηζηξα θαη νη εγγξαθέο ζηα βηβιία ησλ επηηεδεπκαηηψλ. Οη ζπληειεζηέο ησλ
ηειψλ ραξηνζήκνπ θπκαίλνληαη απφ 1% έσο 3%.
Φόπορ αζθαλίζηπων
Ο θφξνο αζθαιίζηξσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 3492/06,
επηβάιιεηαη ζηα απαηηεηά αζθάιηζηξα θαη θάζε θχζεο δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ
απφ ηηο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο. Υπνθείκελν ηνπ θφξνπ είλαη ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε θαη ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο δηαθνξνπνηείηαη απφ 4% έσο 20% θαηά
πεξίπησζε θιάδνπ αζθάιηζεο.

Σεκεηψλεηαη φηη κε ην λ. 4111/13 (άξζξν 44) επηβιήζεθε θφξνο πνιπηεινχο δηαβίσζεο, ν νπνίνο ζα αξρίζεη λα εθαξκφδεηαη απφ ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο θαη ηα
απνηειέζκαηα απηνχ ζα ζρνιηαζηνχλ ζηνλ επφκελν ηφκν ησλ θνξνινγηθψλ δαπαλψλ πνπ ζα θαηαηεζεί καδί κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015.

Ειδικοί θόποι καηανάλωζηρ

Φόπορ ζςγκένηπωζηρ κεθαλαίων

Οη εηδηθνί θφξνη θαηαλάισζεο πνπ επηβάιινληαη ζηα ελεξγεηαθά πξντφληα θαη ζηελ
ειεθηξηθή ελέξγεηα, ζηα βηνκεραλνπνηεκέλα θαπλά θαη ζηελ αηζπιηθή αιθνφιε θαη
αιθννινχρα πνηά είλαη ελαξκνληζκέλνη θφξνη πνπ ελζσκαηψζεθαλ ζην εζσηεξηθφ
δίθαην κε ην λ.2127/93, ν νπνίνο θσδηθνπνηήζεθε ζε εληαίν θείκελν κε ην λ. 2960/01
(Δζληθφο Τεισλεηαθφο Κψδηθαο). Δίλαη έκκεζνη θφξνη νη νπνίνη επηβάιινληαη ζε
επηιεγκέλα πξντφληα πνπ παξάγνληαη ηφζν ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο φζν θαη ζε
απηά πνπ πξνέξρνληαη απφ άιια θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ή εηζάγνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο.

Ο θφξνο ζπγθέληξσζεο θεθαιαίσλ είλαη ζε ηζρχ απφ ην έηνο 1987 (λ. 1676/86) θαη
αθνξά θάζε λνκηθφ πξφζσπν, δειαδή εηαηξεία ή έλσζε πξνζψπσλ (θνηλνπξαμία,
ζπλεηαηξηζκφο θ.α.) κε θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα. Αληηθείκελν ηνπ θφξνπ είλαη:
 ε ζχζηαζε θαη ε αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ ή ηνπ ελεξγεηηθνχ λνκηθψλ πξνζψπσλ,
 δάλεηα κεηαμχ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ησλ κειψλ ηνπο κε ηελ πξνυπφζεζε
φηη έρνπλ ην ίδην απνηέιεζκα κε ηελ αχμεζε ηνπ εηαηξηθνχ κεξηδίνπ,
 κεηαηξνπή ή ζπγρψλεπζε λνκηθψλ πξνζψπσλ.

Τέλορ ηαξινόμηζηρ οσημάηων
Τν ηέινο ηαμηλφκεζεο είλαη θφξνο πνπ επηβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
λ.2960/01 ζηα επηβαηηθά θαη θνξηεγά νρήκαηα θαζψο θαη ηηο κνηνζηθιέηεο πνπ κεηαθέξνληαη ή απνζηέιινληαη ζηε ρψξα καο απφ άιια θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ή εηζάγνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο, κε ζθνπφ λα ηαμηλνκεζνχλ θαη λα θπθινθνξήζνπλ ζηελ Δι-

Ο θφξνο επηβάιιεηαη κε ζπληειεζηή 1% επί ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο θάζε εηζθεξφκελνπ ζηνηρείνπ.
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ιάδα κε Διιεληθέο πηλαθίδεο. Οη ζπληειεζηέο ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο πξνζδηνξίδνληαη βάζεη ηνπ θπβηζκνχ ηνπ νρήκαηνο θαη ηεο αληηξξππαληηθήο ηνπ ηερλνινγίαο.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο ιακβάλεηαη ππφςε ε θνξνινγεηέα αμία
πνπ δηακνξθψλεηαη απφ ηελ ηηκή ρνλδξηθήο πψιεζεο πνπ είρε σο θαηλνχξγην φρεκα, κεηνχκελεο βάζεη πνζνζηηαίαο θιίκαθαο αλάινγα κε ηα έηε παιαηφηεηαο ηνπ
νρήκαηνο θαη ηα δηαλπζέληα ρηιηφκεηξα.
Τέλη κςκλοθοπίαρ οσημάηων
Τα ηέιε θπθινθνξίαο ζεζπίζηεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2367/53 φπσο απηέο ηζρχνπλ, θαη επηβάιινληαη ζηα απηνθίλεηα νρήκαηα γηα ηελ θπθινθνξία ηνπο ζηνπο δεκφζηνπο δξφκνπο. Καηά ηελ πιεξσκή ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο ρνξεγείηαη εηδηθφ
ζήκα (άξζ.36, λ.2093/92 θαη άξζ.20, λ.2948/01 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζ.
17, λ. 3888/10 ). Ζ βάζε ππνινγηζκνχ ηνπ θφξνπ είλαη:
 γηα ηα επηβαηηθά απηνθίλεηα πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα έσο ηελ 31/10/2010 θαη γηα ηηο δίθπθιεο θαη ηξίθπθιεο κνηνζηθιέηεο αλεμαξηήησο ηεο εκεξνκελίαο πξψηεο ηαμηλφκεζήο ηνπο ζηελ Διιάδα, ν θπιηλδξηζκφο
ηνπ θηλεηήξα ηνπο ζε θπβηθά εθαηνζηά,
 γηα ηα θνξηεγά απηνθίλεηα ΗΦ θαη ΓΦ ην κηθηφ βάξνο ηνπο ζε ρηιηφγξακκα,
 γηα ηα ιεσθνξεία ΗΦ θαη ΓΦ ν αξηζκφο ησλ ζέζεψλ ηνπο.
Τα ηέιε θπθινθνξίαο ησλ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ πνπ ηαμηλνκνχληαη πξψηε θνξά
ζηελ Διιάδα απφ ηελ 1/11/2010 θαη κεηά ππνινγίδνληαη απνθιεηζηηθά κε βάζε ηηο
εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (γξακκάξηα C02 αλά ρηιηφκεηξν).
Γηα ηα επηβαηηθά ξπκνπιθνχκελα ΗΦ (ηξνρφζπηηα) θαη γηα απηνθίλεηα πνπ δελ αλήθνπλ ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο (ξπκνπιθά ΗΦ, επηβαηηθά ΓΦ θ.α.) θαηαβάιιεηαη
πάγην πνζφ.
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Πίνακαρ 1
ΠΟΟΣΙΑΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΒΑΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΣΑ ΤΝΟΛΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΓΑ
(ποζά ζε εκαη. εςπώ)
ΔΣΟ 2012
ΔΙΓΟ ΦΟΡΟΤ
ΔΙΠΡΑΞΔΙ
ΑΜΔΟΙ ΦΟΡΟΙ
Φόπορ ειζοδήμαηορ
Φπζηθψλ πξνζψπσλ
Ννκηθψλ πξνζψπσλ
Δηδηθψλ θαηεγνξηψλ
Φόποι ζηην πεπιοςζία
Άμεζοι θόποι Π.O.Δ
Λοιποί άμεζοι θόποι
ΔΜΜΔΟΙ ΦΟΡΟΙ
Φόποι ζςναλλαγών
ΦΠΑ
Πεηξειαηνεηδψλ
Καπλνχ
Λνηπψλ
Λνηπνί θφξνη ζπλαιιαγψλ
Μεηαβίβαζε θεθαιαίσλ
Φαξηφζεκν
Φόποι καηανάλωζηρ
Φφξνο αζθαιίζηξσλ
Τέινο ηαμηλφκεζεο νρεκάησλ
ΔΦΚ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ
Λνηπνί ΔΦΚ (θαπλνχ θ.ιπ.)
Τέιε θπθινθνξίαο νρεκάησλ
Λνηπνί θφξνη θαηαλάισζεο
Έμμεζοι θόποι ΠΟΔ
Λοιποί έμμεζοι
(γηα ΔΔ)
ΤΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ

21.096
13.311
9.968
1.715
1.628
2.857
1.812
3.116
26.083
15.686
14.955
2.567
729
11.659
731
388
343
9.627
352
53
4.464
3.114
1.305
339
452
318
(165)
47.179

12

ΤΜΜΔΣΟΥΗ
ΣΟ ΤΝΟΛΟ
44,71%
28,21%
21,13%
3,64%
3,45%
6,06%
3,84%
6,60%
55,29%
33,25%
31,70%
5,44%
1,55%
24,71%
1,55%
0,82%
0,73%
20,41%
0,75%
0,11%
9,46%
6,60%
2,77%
0,72%
0,96%
0,67%
(0,35%)
100,00%

Πίνακαρ 2
ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
Καηηγοπίερ
1.
Α.
Β.
Γ.
Γ.
Δ.
ΣΤ.
Ε.
Ζ.
Θ.
Η.
ΗΑ.
ΗΒ.
ΗΓ.
2.
Α.
Β.
Γ.
Γ.
Δ.
ΣΤ.
Ε.
Ζ.
Θ.
Η.
ΗΑ.
ΗΒ.
ΗΓ.
ΗΓ.

Απιθμόρ πεπιπηώζεων

Φόπορ ειζοδήμαηορ θςζικών πποζώπων
Δθπηψζεηο δαπαλψλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ
Απαιιαγέο ζην εηζφδεκα απφ αθίλεηα
Απαιιαγέο – Μεηψζεηο ζην εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο
Απαιιαγέο ζην εηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο
Απαιιαγέο ζην εηζφδεκα απφ γεσξγηθέο επηρεηξήζεηο
Απαιιαγέο ζην εηζφδεκα απφ ειεπζέξηα επαγγέικαηα
Απαιιαγέο ζην εηζφδεκα απφ θηλεηέο αμίεο
Λνηπέο απαιιαγέο
Αθνξνιφγεην φξην – Μεηψζεηο ηνπ θφξνπ ζηα λνηθνθπξηά
Μεηψζεηο θφξνπ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ
Γηαθνξνπνίεζε ζηνλ ηξφπν πξνζδηνξηζκνχ ησλ θεξδψλ ή ηνπ θφξνπ
Απηνηειήο θνξνιφγεζε εηζνδεκάησλ
Απαιιαγέο απφ ηα ηεθκήξηα - Μεησκέλε εθαξκνγή ηεθκεξίσλ
Φόπορ ειζοδήμαηορ νομικών πποζώπων
Υπνθεηκεληθέο απαιιαγέο λνκηθψλ πξνζψπσλ
Λνηπέο απαιιαγέο λνκηθψλ πξνζψπσλ
Απαιιαγέο ζην εηζφδεκα απφ αθίλεηα
Απαιιαγέο ζην εηζφδεκα απφ θηλεηέο αμίεο
Απαιιαγέο ζην εηζφδεκα απφ κεηαβηβάζεηο
Απαιιαγέο ζηα εηζνδήκαηα απφ ηφθνπο θαη δηθαηψκαηα βάζεη δηκεξψλ ζπκβάζεσλ γηα ηελ απνθπγή δηπιήο θνξνιφγεζεο
Απαιιαγέο απφ ηε θνξνινγία νξηζκέλσλ εηζνδεκάησλ
Δθπηψζεηο δαπαλψλ - ινηπψλ πνζψλ
Απηνηειήο θνξνιφγεζε εηζνδεκάησλ
Με παξαθξάηεζε θφξνπ
Γηαθνξνπνίεζε ζηνλ ηξφπν πξνζδηνξηζκνχ ησλ θεξδψλ ή θφξσλ
Μεησκέλνη ζπληειεζηέο θνξνινγίαο, κεηψζεηο θφξνπ
Απαιιαγέο θαηά ην κεηαζρεκαηηζκφ επηρεηξήζεσλ
Αλαπηπμηαθνί λφκνη
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178
28
11
16
21
5
3
22
8
15
2
5
22
20
159
9
16
4
14
7
1
10
33
2
3
11
8
11
30

Καηηγοπίερ
3.
A.
B.
4.
5.
6.
7.
8.
A.
Β.
Γ.
9.
10.
11.
12.
A.
Β.
Γ.
13.
14.
15.
A.
Β.
Γ.
Γ.
16.
17.
18.
Α.
Β.
Γ.
Γ.
19.

Απιθμόρ πεπιπηώζεων

Φοπολογία πλοίων
Φνξνινγία πινίσλ πνπ λενινγήζεθαλ κεηά ηελ ηζρχ ηνπ λ. 27/1975
Φνξνινγία πινίσλ πνπ λενινγήζεθαλ κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 27/1975
Φόπορ ακίνηηηρ πεπιοςζίαρ
Διδικόρ θόπορ επί ηων ακινήηων
Έκηακηο Διδικό Σέλορ Ακινήηων
Φόπορ κληπονομιάρ
Φοπολογία δωπεών, γονικών παποσών και κεπδών
Γσξεέο
Γνληθέο παξνρέο
Κέξδε
Φόπορ μεηαβίβαζηρ ακινήηων
Φόπορ ζςγκένηπωζηρ κεθαλαίων
Φόπορ πολςηελείαρ
ΦΠΑ
Κνηλέο απαιιαγέο ΦΠΑ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, ζηελ ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε θαη εηζαγσγή αγαζψλ
Απαιιαγέο ΦΠΑ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο
Απαιιαγέο ΦΠΑ ζηελ εηζαγσγή αγαζψλ
Σέλη σαπηοζήμος
Φόπορ αζθαλίζηπων
Διδικοί θόποι καηανάλωζηρ
Κνηλέο απαιιαγέο
Δλεξγεηαθά πξντφληα
Βηνκεραλνπνηεκέλα θαπλά
Αηζπιηθή αιθνφιε - αιθννινχρα πνηά
Σέλορ ηαξινόμηζηρ οσημάηων
Σέλη κςκλοθοπίαρ οσημάηων
Άλλερ θοπολογίερ
Δθάπαμ εηζθνξέο απηνθηλήησλ
Δηζθνξά ηξάπεδαο
Φφξνο ππέξ παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ
Δηδηθφο θφξνο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο ηέρλεο
Γενικέρ απαλλαγέρ*

* Σεκαληηθφ κέξνο ησλ γεληθψλ απαιιαγψλ επαλαιακβάλνληαη θαη ζε άιιεο επηκέξνπο θαηεγνξίεο.
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32
27
5
28
1
12
15
19
14
4
1
31
14
7
81
14
34
33
69
4
41
2
20
1
18
23
28
23
8
11
2
2
84

Πίνακαρ 3.1
ΦΟΡΟ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ (ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΑ)
ΚΟΣΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ ΠΟΤ ΠΟΟΣΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
(ποζά ζε εςπώ)
ΑΡΙΘΜΟ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΠΟΤ ΚΑΝΟΤΝ ΥΡΗΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΓΑΠΑΝΗ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ
Α. ςνολικόρ απιθμόρ πεπιπηώζεων με μείωζη πποκύπηονηα θόπος (άπθπο
9 ΚΦΔ)
Αζθάιηζηξα δσήο*
Φξνληηζηήξηα –δίδαθηξα*
Δηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθά ηακεία*
Δλνίθηα θχξηαο θαηνηθίαο θαη θνηηεηψλ*
Ηαηξηθέο – λνζνθνκεηαθέο δαπάλεο
Γσξεέο θαη ρνξεγίεο
Τφθνη δαλείσλ*
Γαπάλε επεκβάζεσλ ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο αθηλήηνπ*
Γηαηξνθή κεηαμχ ζπδχγσλ
Β ςνολικόρ απιθμόρ πεπιπηώζεων πος κάνοςν σπήζη ηων ειδικών θοπολογικών ελαθπύνζεων
Πξφζζεην αθνξνιφγεην ιφγσ αλαπεξίαο (αηνκηθήο θαη κειψλ)
Ωθέιεηα ιφγσ πξνζηαηεπφκελσλ ηέθλσλ θαη θαηνηθίαο ζηελ παξακεζφξην*
Δηδηθή θνξνιφγεζε λαπηηθψλ
Μεηψζεηο γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο ιφγσ ελνηθίσλ & δαπαλψλ γηα αγνξά εμνπιηζκνχ
Κέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή ακνηβή πνπ θνξνινγνχληαη κε ηελ θιίκαθα ησλ θπζηθψλ
πξνζψπσλ αληί ηνπ ζπληειεζηή ησλ λ.π.*
Πξφζζεην αθνξνιφγεην θαηνίθσλ λεζηψλ κε πιεζπζκφ κέρξη 3.100 θαηνίθνπο
Έθπησζε 1,5% ζηελ παξαθξάηεζε θφξνπ γηα κηζζσηνχο-ζπληαμηνχρνπο
Απνζβέζεηο θαη δαπάλεο αθηλήησλ
ύνολο (Α) + (Β)

Απιθμόρ θοπολογικών δηλώζεων οικ. έηοςρ 2013

% ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΠΟΤ
ΔΚΑΝΑΝ ΥΡΗΗ ΣΗ ΓΗΛΩΘΔΝΣΑ ΠΟΑ ΑΝΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΑΠΑ- ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΑΠΑΝΗ
ΝΗ

5.541.514
804.729
415.644
885.868
925.024
1.920.909
79.736
478.684
24.782
6.138

14,52
7,50
15,99
16,69
34,66
1,44
8,64
0,45
0,11

5.181.808
334.922
1.307.636
15.185
277.736
117.799

6,46
25,24
0,29
5,36
2,27

35.726
3.072.534
20.270

0,69
59,29
0,39

10.723.322

5.422.782

*

Οη πεξηπηψζεηο πνπ εκθαλίδνληαη κε αζηεξίζθν έρνπλ θαηαξγεζεί κε ην λ. 4110/2013, γηα εηζνδήκαηα νηθνλνκηθνχ έηνπο 2014 (ρξήζε 2013) θαη κεηά.
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ΚΟΣΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΓΑΠΑΝΗ

9.113.933.501

3.353.847.724

356.212.259

1.186.901.457
913.190.404
2.351.988.509
2.756.600.947
836.540.523
168.222.638
754.095.463
113.586.717
32.806.843

671.556.973
281.142.082
0
781.029.333
835.123.418
32.359.476
681.846.275
45.878.686
24.911.481

51.709.549
21.662.895
104.057.228
52.196.462
65.621.776
3.260.269
52.423.605
3.631.047
1.649.428

2.095.961.487

659.393.989

593.859.423
446.311.382
1.055.790.682

35.961.192
317.801.917
85.541.835
32.461.159
52.789.534
6.991.879
71.093.006
56.753.467

11.209.894.988

Πηγή: Δθηηκήζεηο κε βάζε αδεκνζίεπηα ζηνηρεία ηεο Γηεχζπλζεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e-εθαξκνγέο).

ΠΟΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗ

3.353.847.724

1.015.606.248

Πίνακαρ 3.2
ΦΟΡΟ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
(ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ)
ΚΟΣΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ ΠΟΤ ΠΟΟΣΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
(ποζά ζε εςπώ)
ΑΡΙΘΜΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΓΗΛΩΔΩΝ ΠΟΤ
ΚΑΝΟΤΝ ΥΡΗΗ
ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΓΑΠΑΝΗ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ

Απαιιαγή απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο ησλ θεξδψλ απφ ηελ πψιεζε κεηνρψλ εηζεγκέλσλ ζην Φ.Α.Α. ή ζε αιινδαπφ ρξεκαηηζηήξην, πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ βηβιία κε ηε δηπινγξαθηθή κέζνδν
Αθαίξεζε επηρεηξεκαηηθήο ακνηβήο γηα θπζηθά πξφζσπα εηαίξνπο ή
θνηλσλνχο πξνθεηκέλνπ γηα νκφξξπζκεο θαη εηεξφξξπζκεο εηαηξίεο θαη
θνηλσλίεο θιεξνλνκηθνχ δηθαίνπ, ζηηο νπνίεο κεηαμχ ησλ θνηλσλψλ πεξηιακβάλνληαη αλήιηθνη
Μείσζε ηνπ ζπληειεζηή θνξνινγίαο γηα ηα θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ
δξαζηεξηφηεηεο ζε λεζηά κε πιεζπζκφ θάησ απφ 3.100 θαηνίθνπο
Πεξηνξηζκφο ζπκπιεξσκαηηθνχ θφξνπ αθηλήησλ ζηνλ αλαινγνχληα θφξν
Αθνξνιφγεηεο εθπηψζεηο αλαπηπμηαθψλ λφκσλ:
Ν.1892/90
Ν.2601/98
Ν.3299/04
ύνολο

2

1.309

117.799

52.789.534

565

596.904

2.027

741.576

3
3
28

22.777
6.339
648.364

120.427

54.806.803

Πηγή: Δθηηκήζεηο κε βάζε αδεκνζίεπηα ζηνηρεία ηεο Γηεχζπλζεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e-εθαξκνγέο).
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ΚΟΣΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΓΑΠΑΝΗ

Πίνακαρ 4
ΦΟΡΟ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
ΚΟΣΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ ΠΟΤ ΠΟΟΣΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ*
(ποζά ζε εςπώ)
ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΓΗΛΩΔΩΝ ΠΟΤ ΚΑΝΟΤΝ ΥΡΗΗ
ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΓΑΠΑΝΗ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ
Απαιιαγή απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο, ησλ θεξδψλ απφ ηελ πψιεζε κεηνρψλ εηζεγκέλσλ ζην Φξεκαηηζηήξην Αζελψλ.

80

11.634.744

Μείσζε ηνπ ζπληειεζηή θνξνινγίαο γηα ηα θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ
δξαζηεξηφηεηεο ζε λεζηά κε πιεζπζκφ θάησ απφ 3.100 θαηνίθνπο

115

301.107

Φνξνινγία κε κεησκέλν ζπληειεζηή γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηνχλ απφ
ηελ εθκίζζσζε νηθνδνκψλ θαη γαηψλ νη ηεξνί λανί, νη ηεξέο κεηξνπφιεηο, ηα
θνηλσθειή ηδξχκαηα θ.ιπ.

3.443

31.125.405

Πεξηνξηζκφο ζπκπιεξσκαηηθνχ θφξνπ αθηλήησλ ζηνλ αλαινγνχληα θφξν

5.509

9.507.696

0
7
25
86

0
253.287
5.583.616
11.406.354

9.265

69.812.209

Αθνξνιφγεηεο εθπηψζεηο αλαπηπμηαθψλ λφκσλ:
(λ. 1262/82)
(λ. 1892/90)
(λ. 2601/98)
(λ. 3299/04)
ύνολο
Πηγή: Δθηηκήζεηο κε βάζε ζηνηρεία ηεο ΓΓΠΣ.

*

ΚΟΣΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΓΑΠΑΝΗ

Τα ζηνηρεία αθνξνχλ ζε εθθαζαξηζζείζεο δειψζεηο έσο θαη ηελ 14/10/2013 (ρξήζε 2012).
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Πίνακαρ 5
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ
ΚΟΣΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ ΠΟΤ ΠΟΟΣΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
(ποζά ζε εςπώ)
ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ

ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔΝΩΝ ΠΟΤ
ΔΚΑΝΑΝ ΥΡΗΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΓΑΠΑΝΗ

ΚΟΣΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ

1.

Φνξνινγία θιεξνλνκηψλ

2.208

39.935.887

2.

Φνξνινγία δσξεψλ, θεξδψλ θαη γνληθψλ παξνρψλ

2.273

56.678.088

3.

Φνξνινγία κεηαβίβαζεο αθηλήησλ

20.202

156.357.817

4.

Φφξνο αθίλεηεο πεξηνπζίαο

5.356.761

386.835.702

ΤΝΟΛΟ

5.381.444

639.807.494

Πηγή:

Γηα ην θφξν θιεξνλνκηψλ, δσξεψλ, γνληθψλ παξνρψλ θαη κεηαβηβάζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία δεηγκαηνιεπηηθήο έξεπλαο έηνπο 2008, ηα νπνία
κεηαβιήζεθαλ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο κεηαβνιέο ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε (νηθνλνκηθή, αγνξά αθηλήησλ θ.ιπ.)
Γηα ην θφξν αθίλεηεο πεξηνπζίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία εθθαζάξηζεο ΔΤΑΚ θπζηθψλ πξνζψπσλ έηνπο 2008.

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ

ΚΟΣΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΓΑΠΑΝΗ

Απαιιαγή πξψηεο θαηνηθίαο (θιεξνλνκηέο-γνληθέο παξνρέο- κεηαβηβάζεηο)

102.597.860

Απαιιαγή δεκνζίνπ ηνκέα (θιεξνλνκηέο – δσξεέο – κεηαβηβάζεηο)

40.937.340

Απαιιαγή απφ Φ.Α.Π.

386.788.444

ΤΝΟΛΟ

530.323.644
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Πίνακαρ 6
ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΙΘΔΜΔΝΗ ΑΞΙΑ (ΦΠΑ)
ΚΟΣΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ ΠΟΤ ΠΟΟΣΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

(ποζά ζε εςπώ)

Α/Α

ΔΙΓΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗ Ή ΔΙΓΙΚΗ ΡΤΘΜΙΗ

1

Υπεξκεησκέλνη ζπληειεζηέο (6,5%), ζηα βηβιία, εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, θάξκαθα θαη εκβφιηα γηα
ηελ ηαηξηθή ηνπ αλζξψπνπ, μελνδνρεία θαη παξφκνηνπο ρψξνπο θαη ζέαηξα1

533.425.873

2

Μεησκέλνη, θαηά 30%, ζπληειεζηέο ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ1

291.296.704

3

Απαιιαγή ησλ ππεξεζηψλ ησλ Διιεληθψλ

Ταρπδξνκείσλ2

26.568.741

4

Απαιιαγή ησλ πξάμεσλ ησλ εζληθψλ δηθηχσλ ξαδηνθσλίαο θαη ηειεφξαζεο (εθηφο εκπνξηθψλ πξάμεσλ)2

5

Απαιιαγή ηεο Τξάπεδαο Δπμείλνπ Πφληνπ2

345.891

6

Απαιιαγή ηνπ Δπξσπατθνχ Κέληξνπ γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο-ΔΚΑΔΚ
(CEDEFOP)2

510.082

7

Απαιιαγή ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ γηα ηελ Αζθάιεηα Γηθηχσλ θαη Πιεξνθνξηψλ (ENISA)2

382.151

8

Απαιιαγή ζην πιαίζην δηεζλψλ ζρέζεσλ (δηπισκαηηθέο απνζηνιέο, δηεζλείο νξγαληζκνί θ.ιπ.)

3.771.3943

9

Απαιιαγή, θαηά ηελ εηζαγσγή, ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ Οξγαληζκψλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο

52.098.553

10

Απαιιαγή, θαηά ηελ εηζαγσγή, ζην πιαίζην δηεζλψλ ζρέζεσλ (δηπισκαηηθέο απνζηνιέο, δηεζλείο
νξγαληζκνί θ.ιπ.)

11

Απαιιαγή, θαηά ηελ εηζαγσγή πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, ζπλεδξίσλ εθζέζεσλ

12

Δηδηθέο πξνζσπηθέο απαιιαγέο, θαηά ηελ εηζαγσγή

137.466

13

Απαιιαγή θαηά ηελ εηζαγσγή εηδψλ πξψηεο αλάγθεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θνηλσθειψλ ή θηιαλζξσπηθψλ ζθνπψλ

562.183

ύνολο

ΚΟΣΟ – ΑΠΩΛΔΙΑ

30.261.041

2.927.289
13.880

942.301.248

Πηγή:
1 Δθηηκήζεηο κε βάζε ζηνηρεία ηεο ΓΓΠΣ ησλ εθθαζαξηζηηθψλ δειψζεσλ έηνπο 2012.
2 Δθηηκήζεηο κε βάζε ζηνηρεία ησλ ηδίσλ επηρεηξήζεσλ
3 Πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην εγθεθξηκέλν απφ ην ΥΠΔΞ χςνο απαιιαγήο απφ ΦΠΑ ησλ αγνξψλ αγαζψλ θαη ιήςεσλ ππεξεζηψλ (ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο)
αλεμάξηεηα απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο ή φρη
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Πίνακαρ 7
ΣΔΛΟ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ
ΚΟΣΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ ΠΟΤ ΠΟΟΣΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
(ποζά ζε εςπώ)
ΚΟΣΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΓΑΠΑΝΩΝ

ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
Ννζνθνκεία

163.136

Πνιχηεθλνη

1.085.196

Αλάπεξνη

744.741

Μεηνηθνχληεο

1.898.545

Δπηβαηηθά απηνθίλεηα Ηεξψλ Μνλψλ Αγίνπ Όξνπο

14.391

Ταμί

2.338.540

Γνλείο κε ηξία ηέθλα

3.395.365

Γεκφζην

7.224

Γήκνη-Κνηλφηεηεο

16.792

Γηπισκάηεο

1.791.191

Απφζπξζε

42.587.208

Ζιεθηξνθίλεηα – πβξηδηθά απηνθίλεηα

749.956

ύνολο

54.792.285

Πηγή: Δθηηκήζεηο κε βάζε ζηνηρεία ηεο ΓΓΠΣ.
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Πίνακαρ 8
ΔΙΓΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ (ΔΦΚ)
ΚΟΣΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ ΠΟΤ ΠΟΟΣΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
(ποζά ζε εςπώ)
ΚΟΣΟ-ΑΠΩΛΔΙΑ ΔΟΓΩΝ
ΟΝΟΜΑΙΑ

ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΔΦΚ

ΠΟΑ
Δ ΔΤΡΩ

%
ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΩΝ
ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ

Δλεξγεηαθά πξντφληα

4.464.270.000

564.697.138

12,66

Βηνκεραλνπνηεκέλα θαπλά

2.707.020.000

738.000

0,03

406.300.000

421.694.154

103,79

41.803

2.462.879

5.891,63

7.577.631.803

989.592.171

13,06

Αηζπιηθή αιθνφιε θαη αιθννινχρα πνηά
Ηζνπξνππιηθή αιθνφιε
ύνολο
Πηγή: Δθηηκήζεηο κε βάζε ζηνηρεία ηεο ΓΓΠΣ.
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Πίνακαρ 9
ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ ΠΟΤ ΠΟΟΣΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

ΚΟΣΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΓΑΠΑΝΩΝ
1.

Φφξνο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ (λνηθνθπξηά)

1.015.606.248

2.

Φφξνο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ (κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο)

3.

Φφξνο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ

4.

Φνξνινγία θεθαιαίνπ

639.807.494

5.

Απαιιαγέο ζηα αθίλεηα (θιεξνλνκηέο-γνληθέο παξνρέο-κεηαβηβάζεηο θ.ιπ.)

530.323.644

6.

Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ)

942.301.248

7.

Τέινο ηαμηλφκεζεο νρεκάησλ

8.

Δηδηθνί θφξνη θαηαλάισζεο (ΔΦΚ)

54.806.803
69.812.209

54.792.285
989.592.171

ύνολο

4.297.042.102
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1.
Α/Α

ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Α. ΕΚΠΣΩΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΑΙΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ
1

Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των
επιχειρήσεων τα χρηματικά ποσά που
καταβάλλονται λόγω δωρεάς στο Δημόσιο, σε ΟΣΑ, στο Εθνικό Σαμείο Κοινωνικής υνοχής, τα ημεδαπά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα κρατικά και
δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα
νοσοκομεία που είναι νπιδ και επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό
και το Σαμείο Αρχαιολογικών Πόρων.
Επίσης εκπίπτουν:
α) Η αξία των ειδών διατροφής που δωρίζονται από επιχειρήσεις, οι οποίες
παράγουν ή εμπορεύονται τέτοια αγαθά, προς το κοινωφελές ίδρυμα με την
επωνυμία «ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΡΟΥΙΜΩΝΙΔΡΤΜΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ
ΣΗ ΠΕΙΝΑ»
β) Η αξία των κινητών μνημείων, όπως
αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, που μεταβιβάζονται λόγω δωρεάς στο Δημόσιο ή σε μουσεία αναγνωρισμένα από τον Τπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού
και Αθλητισμού σύμφωνα με την ίδια
νομοθεσία. Σο ποσό που αφαιρείται
δεν μπορεί να υπερβεί ποσοστό 15%
του συνολικού καθαρού εισοδήματος
ή κερδών που προκύπτουν από τον
ισολογισμό της διαχειριστικής περιόδου από τα ακαθάριστα έσοδα της οποίας εκπίπτει.
γ) Η αξία των ιατρικών μηχανημάτων και
των ασθενοφόρων αυτοκινήτων, που
μεταβιβάζονται λόγω δωρεάς στα κρα-

Σα ποσά των δωρεών και Εμπορικές επιχει- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόριχορηγιών λαμβάνονται υ- ρήσεις.
31, παρ. 1, στη
πόψη μόνο εφόσον έχουν
περ. α, υκατατεθεί σε λογαριασμό
ποπ. γγ).
του νομικού προσώπου που
Ν. 3943/11
τηρείται σε πιστωτικό ίδρυ(άρθρο 17,
μα.
παρ. 1, 2)
Σα χρηματικά ποσά αυτών
Ν. 4110/13
των δωρεών και χορηγιών
(άρθρο
3,
δεν πρέπει να έχουν εκπέπαρ. 17, 18)
σει με βάση άλλη διάταξη.
Σο συνολικό ποσό των δωρεών που εκπίπτουν δεν
μπορεί να υπερβαίνει το
ποσό των καθαρών κερδών
που προκύπτουν πριν από
την αφαίρεση αυτών των
ποσών από τα ακαθάριστα
έσοδα της οικείας διαχειριστικής περιόδου.
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Α/Α

ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

τικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και νοσοκομεία που αποτελούν
νπιδ και επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
δ) Σα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό
(10%) του συνολικού καθαρού εισοδήματος ή των κερδών που προκύπτουν από ισολογισμούς, λόγω δωρεάς
προς τα κοινωφελή ιδρύματα, τα σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες, τους
ιερούς ναούς, τις ιερές μονές του Αγίου Όρους, το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων, την Ιερά Μονή ινά, την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα έχουν
συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία
επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς,
τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς
φορείς που συστάθηκαν και διέπονται
από τις διατάξεις του ν. 1514/1985
και του ν. 3653/2008, καθώς και τα
ερευνητικά κέντρα που αποτελούν
ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχουν συσταθεί νόμιμα.
Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται για δωρεές
χρηματικών ποσών προς αθλητικά
σωματεία.
ε) Σα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται μέχρι το ποσοστό 10% του συνολικού καθαρού εισοδήματος ή των
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1.
Α/Α

ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

κερδών που προκύπτουν από ισολογισμούς, λόγω χορηγίας προς τα μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά
νπιδ που νόμιμα υπάρχουν ή συνιστώνται, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς
πολιτιστικούς.
2

Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των
επιχειρήσεων τα ασφάλιστρα που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις για ομαδική
ασφάλιση ζωής του εργατοϋπαλληλικού
προσωπικού τους, στην έννοια της οποίας περιλαμβάνεται και η χορήγηση
εφάπαξ ποσού ή περιοδικά καταβαλλόμενης παροχής σε χρήματα μετά το χρόνο της πρόωρης ή κανονικής συνταξιοδότησης του ανωτέρω προσωπικού, καθώς
και η κάλυψη θανάτου ή κατά κινδύνων
τυχαίων συμβάντων.

Σα ασφάλιστρα να κατα- Ατομικές επιχει- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόριβάλλονται για ομαδική α- ρήσεις, προσωπι- 31 παρ. 1, στη
σφάλιση ζωής του εργατοϋ- κές εταιρείες.
περ. α, υπαλληλικού προσωπικού.
ποπ. δδ)
Σο ποσό της έκπτωσης αυτής δεν μπορεί να υπερβεί
για καθένα από τους ασφαλισμένους τα χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ.

Κίνητρο
για
πρόσθετη ασφάλιση προσωπικού – Κοινωνική
πολιτική.

3

Εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των
επιχειρήσεων το ποσό της δαπάνης για
εισφορές που καταβάλλονται σε ταμεία
ασφάλισης.

Η καταβολή των εισφορών
να είναι υποχρεωτική από
το νόμο.
Η έκπτωση ισχύει και για
τις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισης σε ταμεία
που έχουν συσταθεί με νόμο.

ΚΥΕ (άρθρο Απεριόρι31, παρ. 1, στη
περ. α, υποπ. εε΄)
Ν. 4110/13
(άρθρο
3,
παρ. 45)

Κοινωνική πολιτική.

4

Σο ποσό των προβλέψεων για απόσβεση Όπως ορίζονται στην περ. Ατομικές επιχει- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόριεπισφαλών απαιτήσεων εκπίπτει από τα θ΄ της παρ. 1 του άρθρου ρήσεις, προσωπι- 31, παρ. 1, στη
ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. Σο 31 του ΚΥΕ
κές εταιρείες.
περ. θ)
ποσό αυτό υπολογίζεται σε ποσοστό
0,5% επί της αναγραφόμενης αξίας στα
τιμολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις.
Για τις επιχειρήσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ύδρευσης-αποχέτευσης,
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εκμε-

Κάλυψη επιχειρηματικού κινδύνου από επισφαλείς απαιτήσεις - Οικονομικές σχέσεις και
ανάπτυξη.
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ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ
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ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

τάλλευσης συνδρομητικών τηλεοπτικών
σταθμών, καθώς και τις επιχειρήσεις διανομής και παροχής φυσικού αερίου, το
ποσό της πρόβλεψης υπολογίζεται με
ποσοστό 1%.
Ειδικά για τον υπολογισμό των καθαρών
κερδών, των επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται ΕΔΦ οχήματα επιτρέπεται για
την κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων πελατών τους να ενεργείται έκπτωση 2%
επί των ακαθάριστων εσόδων τους.
5

Ειδικά στις επιχειρήσεις επαγγελματιών Εφαρμογή για χρήσεις που Ατομικές
πρακτόρων παιχνιδιών πρόγνωσης της κλείνουν από 31.12.2010 ρήσεις
εταιρείας ΟΠΑΠ ΑΕ και της ΟΔΙΕ ΑΕ και μετά.
παρέχεται η δυνατότητα έκπτωσης για τις
πραγματοποιούμενες πωλήσεις τους, ποσοστού με κλίμακα 2% για αξίες έως
700.000 ευρώ, 1% για αξίες από
700.001 έως 1.500.000 ευρώ και 0,5%
για ποσά άνω του 1.500.001 ευρώ, ως
ποσό πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων.

επιχει- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόρι31, παρ. 1, στη
περ. θ).
Ν. 3943/11,
άρθρο
17,
παρ. 5)

Κάλυψη κινδύνου από επισφαλείς απαιτήσεις - Οικονομικές σχέσεις και
ανάπτυξη.

6

Από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων ανακύκλωσης απορριμμάτων συσκευασίας εκπίπτουν οι παροχές σε είδος ή σε χρήμα που πραγματοποιούν για
της σκοπούς του ν. 2939/01 της οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΣΑ) ή
της αρμόδιους φορείς διαχείρισης αποβλήτων
που
αναφέρονται
στην
69728/824/1996 (ΥΕΚ 358 Β΄) υπουργική απόφαση ή της σχετικές διατάξεις,
καθώς και των σχετικών με αυτές δαπανών που πραγματοποιούνται.

Ατομικές επιχει- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόριρήσεις ανακύκλω- 31, παρ. 1, στη
σης απορριμμά- περ. λ)
των συσκευασίας
ή της επιχειρήσεις
με μορφή προσωπικής εταιρείας.

Ενίσχυση
της
διαδικασία ανακύκλωσης προϊόντων – Περιβάλλον (ανακύκλωση).

7

Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των
επιχειρήσεων τα ποσά των αποσβέσεων
για τα ενσώματα ή άυλα πάγια περιουσι-

Ατομικές επιχει- ΚΥΕ (άρθρο ΑπεριόριΟικονομικές
ρήσεις, προσωπι- 31, παρ. 1, στη.
σχέσεις και ακές εταιρείες
περ. στ )
Η νέα διά- νάπτυξη.
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ακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Ν. 4110/13, ταξη ισχύει
(άρθρο
3, για πάγια
παρ. 22)
περιουσιακά στοιχεία που
αποκτώνται
από
1/1/13
και μετά.

8

Έχουν δυνατότητα να αποσβένονται εξ
ολοκλήρου μέσα στη χρήση κατά την
οποία χρησιμοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε
λειτουργία, τα πάγια στοιχεία των οποίων
η αξία κτήσης έκαστου είναι μέχρι 1.500
ευρώ.

Ατομικές επιχει- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόριρήσεις, προσωπι- 31, παρ. 1 στη
κές εταιρείες.
περ. στ)
Ν. 4110/13
(άρθρο
3,
παρ. 22)

Διευκόλυνση
αποσβέσεων πάγιων
στοιχείων
μικρής αξίας Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

9

Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των
επιχειρήσεων τα ποσά για την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού, που παρέχονται στους υπαλλήλους
της επιχείρησης για τηλεργασία.

Να αποτελούν δαπάνες για Ατομικές επιχει- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόριαγορά ηλεκτρονικών υπο- ρήσεις, προσωπι- 31, παρ. 1, στη
λογιστών που προορίζονται κές εταιρείες.
περ. ιθ)
για τηλεργασία.

Κίνητρο για τηλεργασία - Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη.

10

Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των
επιχειρήσεων οι δαπάνες επιστημονικής
και τεχνολογικής έρευνας κατά το χρόνο
πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες
κατά ποσοστό 30%.
Ειδικά οι δαπάνες που αφορούν πάγιο
εξοπλισμό, προκειμένου να προσαυξηθούν σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, κατανέμονται ισόποσα στα επόμενα
τρία (3) έτη.

Σα κριτήρια χαρακτηρι- Ατομικές επιχει- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόρισμού των δαπανών καθορί- ρήσεις, προσωπι- 31, παρ. 1, στη
ζονται με π.δ. μετά από κές εταιρείες.
περ. ια)
πρόταση των Τπουργών ΟιΝ. 4110/13
κονομικών και Ανάπτυξης,
(άρθρο
3,
Ανταγωνιστικότητας, Τποπαρ. 29)
δομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (προαγωγή επιστημονικής έρευνας).

11

Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των
επιχειρήσεων οι ζημιές που προκύπτουν
από συμβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων
χρηματοοικονομικών προϊόντων, οι ο-

Ατομικές επιχει- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόριρήσεις, προσωπι- 31, παρ. 1, στη
κές εταιρείες.
περ. ιζ)

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.
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– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ποίες πραγματοποιούνται για κάλυψη
κινδύνου.
12

Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των Θάνατος του γονέα λόγω Ατομικές επιχει- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόριεπιχειρήσεων τα ποσά που καταβάλλο- ανωτέρας βίας εντός της ε- ρήσεις, προσωπι- 31, παρ. 1, στη
νται σε άγαμα τέκνα του προσωπικού πιχείρησης.
κές εταιρείες.
περ. κ)
μέχρι 25 ετών, μέχρι ποσού 3.000 ευρώ
για κάθε τέκνο.

Κοινωνική πολιτική.

13

Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των
επιχειρήσεων τα έξοδα διανυκτέρευσης
σε ξενοδοχείο, αλλοδαπών πελατών, αντιπροσώπων κ.λπ.

Σο ξενοδοχείο ευρίσκεται Ατομικές επιχει- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόριεντός του νομού στη χωρική ρήσεις, προσωπι- 31, παρ. 1, στη
αρμοδιότητα του οποίου εί- κές εταιρείες.
περ. μ)
ναι εγκατεστημένη η έδρα ή
υποκατάστημα της επιχείρησης που επιβαρύνεται με
τα πιο πάνω έξοδα.

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

14

Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των Επιμόρφωση συναφής με το Ατομικές επιχει- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόριεπιχειρήσεων τα ποσά που καταβάλλο- αντικείμενο εργασιών της ρήσεις, προσωπι- 31, παρ. 1, στη
νται για επιμόρφωση προσωπικού.
επιχείρησης ή με το αντι- κές εταιρείες.
περ. ν)
κείμενο εργασιών του προσωπικού ή με τη χρήση
Η/Τ ή των προγραμμάτων
αυτών.

Παιδεία
(επιμόρφωση εργαζομένων).

15

Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των
επιχειρήσεων τα ποσά που καταβάλλει η
επιχείρηση για την κάλυψη του ενοικίου
κατοικίας των εργαζομένων σε αυτή.

Σα ποσά αυτά υπόκεινται Ατομικές επιχει- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόρισε φορολογία σύμφωνα με ρήσεις, προσωπι- 31, παρ. 1, στη
τις διατάξεις του άρθρου 45 κές εταιρείες.
περ. ξ)
του ΚΥΕ.

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

16

Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των
επιχειρήσεων τα ποσά που καταβάλλει η
επιχείρηση σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Σα παραστατικά εκδίδονται Ατομικές επιχει- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόριστο όνομα της επιχείρησης ρήσεις, προσωπι- 31, παρ. 1, στη
και στην αιτιολογία ανα- κές εταιρείες.
περ. ο)
γράφονται τα στοιχεία του
Ν. 4110/13
τέκνου.
(άρθρο
3,
παρ. 34)

Κοινωνική πολιτική
(παιδική
μέριμνα).

17

Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των Μέχρι
τρεις
χιλιάδες Ατομικές επιχει- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόριεπιχειρήσεων τα ποσά που καταβάλλο- (3.000) ευρώ για κάθε ερ- ρήσεις, προσωπι- 31, παρ. 1, στη

Οικονομικές
σχέσεις και α-
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1.
Α/Α

ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

νται ως βραβεία σε εργαζόμενους λόγω γαζόμενο.
εξαιρετικών επιδόσεων στα ΑΕΙ.

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

κές εταιρείες.

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

περ. π)

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ
νάπτυξη.

18

Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των Να είναι απαραίτητη για Ατομικές επιχει- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόριεπιχειρήσεων τα ποσά που καταβάλλο- την εκτέλεση των καθηκό- ρήσεις, προσωπι- 31, παρ. 1, στη
νται για αγορά ειδικής ενδυμασίας του ντων τους.
κές εταιρείες.
περ. ρ)
προσωπικού για λόγους υγιεινής, ασφάλειας κ.λπ.

Τγεία
(υγιεινή
και ασφάλεια).

19

Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των
επιχειρήσεων τα ποσά που καταβάλλονται στα στελέχη για δαπάνες ταξιδιών
στην αλλοδαπή.

Ο σκοπός του ταξιδιού να Ατομικές επιχει- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόρισυνδέεται με την ασκούμε- ρήσεις, προσωπι- 31, παρ. 1, στη
νη δραστηριότητα της επι- κές εταιρείες.
περ. σ)
χείρησης.

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

20

Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των
επιχειρήσεων τα ενοίκια που καταβάλλει
για τη διαμονή εργαζομένων της σε ξενοδοχεία κ.λπ., λόγω εκτός έδρας εργασίας
τους.

Η απόσταση του τόπου ερ- Ατομικές επιχει- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόριγασίας και προσωρινής δι- ρήσεις, προσωπι- 31, παρ. 1, στη
αμονής πρέπει να απέχει κές εταιρείες.
περ. τ)
από τη μόνιμη κατοικία του
εργαζόμενου εκατό (100)
χιλιόμετρα και άνω.

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

21

Εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των Με τις διατάξεις
επιχειρήσεων το ανταποδοτικό τέλος λό- 2939/01.
γω συμμετοχής της σε συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων.

ν. Ατομικές επιχει- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόριρήσεις, προσωπι- 31, παρ. 1, στη
κές εταιρείες.
περ. υ)

Περιβάλλον (ανακύκλωση).

22

Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των Να έχει καταβληθεί δημο- Ατομικές επιχει- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόριεπιχειρήσεων τα δώρα προς πελάτες, ε- τικό τέλος για τη συνολική ρήσεις, προσωπι- 31, παρ. 1, στη
φόσον φέρουν την επωνυμία της.
αξία των δώρων αυτών. Σο κές εταιρείες.
περ. φ)
ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15)
ευρώ για κάθε δώρο χωριστά.

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

23

Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των
επιχειρήσεων οι παροχές σε χρήμα ή σε
είδος προς τους εργαζόμενους για επιβράβευση της απόδοσής τους.

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

του

Να καταβληθούν ή βεβαιω- Ατομικές επιχει- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόριθούν οι ασφαλιστικές ει- ρήσεις, προσωπι- 31, παρ. 1, στη
σφορές μέχρι τη λήξη της κές εταιρείες.
περ. χ)
προθεσμίας υποβολής της
Ν. 4110/13
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1.
Α/Α

ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

κατάστασης
φορολογικής
αναμόρφωσης.
Να φορολογούνται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΝΟΜΟ

(άρθρο
παρ. 35)

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

3,

24

Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των Οι λογαριασμοί τηλεφωνίας Ατομικές επιχει- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόριεπιχειρήσεων τα ποσά που καταβάλλο- να μην υπερβαίνουν τον α- ρήσεις, προσωπι- 31, παρ. 1, στη
νται για έξοδα κινητής τηλεφωνίας και ριθμό των εργαζομένων.
κές εταιρείες.
περ. ψ)
πρόσβασης στο διαδίκτυο σε ποσοστό
Ν. 4110/13
50% αυτών.
(άρθρο
3,
παρ. 36)

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

25

Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των
επιχειρήσεων οι δαπάνες οργάνωσης ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων
για τους εργαζομένους ή πελάτες της.
Ειδικά για αυτές που πραγματοποιούνται εκτός του νομού που εδρεύει η επιχείρηση ή λειτουργεί υποκατάστημά της,
οι δαπάνες αυτές εκπίπτουν μέχρι του
ποσού των 300 ευρώ ανά συμμετέχοντα
στην εκδήλωση.

Ατομικές επιχει- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόριρήσεις, προσωπι- 31, παρ. 1, στη
κές εταιρείες.
περ. ω)
Ν. 4110/13
(άρθρο
3,
παρ. 37)

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

26

Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των
επιχειρήσεων τα έξοδα μισθοδοσίας και
αμοιβής του προσωπικού, εφόσον έχουν
καταβληθεί ή βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές
εισφορές υπέρ του ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού, μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης.

Δεν αναγνωρίζονται οι δα- Ατομικές επιχει- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόριπάνες μισθοδοσίας προς ρήσεις, προσωπι- 31, παρ. 1, στη
έκπτωση αν δεν έχουν εξο- κές εταιρείες
περ. α, υφληθεί μέσω επαγγελματιποπ. αα)
κών τραπεζικών λογαριασμών ή επιταγών που εξοφλούνται μέσω των ίδιων
λογαριασμών.

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

27

Η δαπάνη για την αγορά, την εγκατάσταση, καθώς και για τη σύνδεση φορολογικού μηχανισμού αποσβέννυται είτε εφάπαξ είτε σε τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις κατ’ ίσα ποσά. Με τον ίδιο τρόπο
αποσβέννυται και η δαπάνη για την α-

Ν. 3220/04
(άρθρο 30
παρ. 10) και
Ν. 3522/06
(άρθρο 34
παρ. 17)

30

Απεριόριστη

Λόγω της υποχρεωτικής χρήσης φ.τ.μ. από
τις επιχειρήσεις
–
Οικονομικές
σχέσεις και α-
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ΕΟΔΩΝ
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1.
Α/Α

ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ντικατάσταση μηχανικών αντλιών πετρελαίου πρατηρίων υγρών καυσίμων με
κατάλληλες ψηφιακές, όταν αυτό είναι
αναγκαίο για τη σύνδεσή τους με φορολογικό μηχανισμό.
28

Αφαιρείται από τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων, τα οποία προσδιορίζονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΥΕ ποσό
χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, για
κάθε ανάπηρο εργαζόμενο που απασχολούν.

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ
νάπτυξη (καταπολέμηση
φοροδιαφυγής).

Ο εργαζόμενος να έχει πο- Ατομικές επιχει- Ν. 3522/06
σοστό αναπηρίας εξήντα ε- ρήσεις, προσωπι- (άρθρο 4,
πτά τοις εκατό (67%) και κές εταιρείες.
παρ. 10)
πάνω.

Απεριόριστη

Κίνητρο για ενίσχυση της απασχόλησης αναπήρων - Κοινωνική
πολιτική
(δράσεις ΑΜΕΑ).

1

Απαλλάσσεται του φόρου το τεκμαρτό ει- Η παραχώρηση να γίνεται Όλοι οι φορολο- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόρισόδημα που προκύπτει από την παρα- χωρίς αντάλλαγμα.
γούμενοι που πα- 6 παρ. 2 στη
χώρηση της χρήσης ακινήτων από τον
ραχωρούν τη χρή- περ. α)
κύριο, νομέα ή επικαρπωτή αυτών, στο
ση ακινήτων τους
Ελληνικό Δημόσιο ή σε νπδδ.
στο Δημόσιο ή
νπδδ.

Κίνητρο για παραχώρηση χρήσης
ακινήτων
στο Δημόσιο –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

2

Απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος το Ανεξαρτήτως εμβαδού της Όλοι οι φορολο- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόριακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από ιδι- κατοικίας.
γούμενοι, που έ- 6 παρ. 2 στη
οκατοίκηση γενικά.
χουν
ιδιοκτήτες περ. β)
κατοικίες.

Κοινωνική πολιτική (στέγαση).

3

Απαλλάσσεται το τεκμαρτό εισόδημα που
προκύπτει από τη δωρεάν παραχώρηση
της χρήσης κατοικίας από το γονέα που
έχει την κυριότητα ή την επικαρπία αυτής προς τα τέκνα του και αντίστροφα.

Για λόγους φορολογικής
δικαιοσύνης, δεδομένου ότι στις
περιπτώσεις αυτές δεν αποκτάται ουσιαστικά
εισόδημα - Κοινωνική πολιτική
(στέγαση).

Β. ΑΠΑΛΛΑΓΕ ΣΟ ΕΙΟΔΗΜΑ ΑΠΟ
ΑΚΙΝΗΣΑ

Η οικοδομή να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία
και να είναι εμβαδού μέχρι
διακόσια (200) τετραγωνικά
μέτρα.

Όλοι οι φορολο- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόριγούμενοι που πα- 6, παρ. 2 στη
ρέχουν τη χρήση περ. γ)
κατοικίας στα τέκνα τους και αντίστροφα.
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1.
Α/Α

ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

4

Δεν θεωρείται και δεν φορολογείται ως
εισόδημα από ακίνητα, αυτό που προκύπτει από βιομηχανοστάσια που ιδιοχρησιμοποιούνται μαζί με τα παραρτήματα και τα εξαρτήματα, καθώς και τις
αποθήκες και τα οικόπεδα που είναι συνεχόμενα με αυτά και χρησιμοποιούνται
για την αποθήκευση πρώτων υλών και
για την πρώτη εναπόθεση των βιοτεχνικών και βιομηχανικών προϊόντων.

Ιδιοκτήτες βιομη- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόριχανοστασίων.
21 παρ. 2, στη
περ. α)

Κίνητρο προς τη
βιομηχανία και
βιοτεχνία - Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη.

5

Δεν θεωρείται και δεν φορολογείται ως
εισόδημα από ακίνητα, το εισόδημα που
προκύπτει από οικοδομήματα που ιδιοχρησιμοποιούνται και τα οποία βρίσκονται μέσα ή έξω από αγροτικά κτήματα
και χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή
των έργων της γεωργικής επιχείρησης.

Αγρότες

ΚΥΕ (άρθρο Απεριόρι21, παρ. 2, στη
περ. β)

Αγροτική
ανάπτυξη (γεωργία).

6

Από το ακαθάριστο εισόδημα των ακινήτων εκπίπτουν: α) ποσοστό 5% για αποσβέσεις για κατοικίες, οικοτροφεία, σχολεία, φροντιστήρια, αίθουσες κινηματογράφου ή θεάτρων, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, κλινικές και β) ποσοστό 3% για οικοδομές που χρησιμοποιούνται για άλλες χρήσεις.

Όσοι δηλώνουν ει- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόρισόδημα από ακί- 23 παρ. 1
στη
νητα.
περ. α)

Κοινωνική πολιτική.

7

Ειδικά για την ανακατασκευή εν όλω ή
εν μέρει καταστραφέντων αρχιτεκτονικών
μελών κτιρίων ή κτισμάτων, που προστατεύονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 6
και 16 του ν. 3028/2002, καθώς και του
άρθρου 4 του ν. 1577/1985, όπως ισχύουν, τα ποσοστά αυξάνονται, αντίστοιχα,
σε 25% και 15%, κατά το διάστημα που
διαρκούν οι εργασίες και για τέσσερα (4)
ακόμη έτη μετά το πέρας των εργασιών.

Ύπαρξη ΚΤΑ Τπουργών Οι- Όσοι δηλώνουν εικονομικών, Περιβάλλοντος, σόδημα από ακίΕνέργειας και Κλιματικής νητα
Αλλαγής και Πολιτισμού
και Σουρισμού για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

32

ΚΥΕ (άρθρο
23, παρ. 1,
περ. α),
Ν. 3842/10
(άρθρο
8,
παρ. 19)
Έναρξη
ισχύος
23/4/10.

Η συνολι- Πολιτισμός
κή
διάρκεια
της
απαλλαγής
με την εφαρμογή
των συντελεστών αυτων
δεν
μπορεί να
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1.
Α/Α

ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

είναι μεγαλύτερη
από 8 έτη.
8

Από το ακαθάριστο εισόδημα των ακινή- Ύπαρξη
δικαιολογητικών Όσοι δηλώνουν ει- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόριτων εκπίπτει ποσοστό μέχρι 40% για α- των δαπανών αυτών.
σόδημα από ακί- 23 παρ. 1,
στη
σφάλιστρα κατά του κινδύνου της πυρνητα.
περ. α)
καγιάς ή άλλων κινδύνων, για δικαστικές
δαπάνες, για αμοιβή δικηγόρου για δίκες μισθωτικών διαφορών ή διαφορών
μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους.

Κοινωνική πολιτική.

9

Από το ακαθάριστο εισόδημα των ακινή- Να πραγματοποιούνται δα- α) Πρόσωπα των
των εκπίπτουν οι δαπάνες για τη συντή- πάνες επισκευής και συπαρ. 3 και 4
ρηση και επισκευή των ακινήτων αυτών. ντήρησης των ακινήτων.
του άρθρου 2
Ύπαρξη
δικαιολογητικών
του ΚΥΕ (προτων δαπανών αυτών.
σωπικές εταιρείες, κοινωνίες
αστικού δικαίου κ.λπ.) που
αποκτούν εισόδημα από ακίνητα
β) επιτηδευματίες
φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα
από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων.

Κοινωνική πολιτική.

ΚΥΕ (άρθρο Απεριόρι23 παρ. 1,
στη
περ. α, εδ.
ε’)
Ν. 3943/11
(άρθρο 21,
παρ. 4)

10

Από το ακαθάριστο εισόδημα των ακινήτων εκπίπτουν οι φόροι, αποσβέσεις και
έξοδα συντήρησης των γαιών σε ποσοστό
5%, καθώς και οι δαπάνες για αντιπλημμυρικά έργα σε ποσοστό 10%.

Υυσικά και νομι- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόρικά πρόσωπα, ιδι- 23 παρ. 1
στη
οκτήτες γαιών.
περ. δ έως
στ)

Αγροτική
πτυξη.

11

Η αποζημίωση για απαλλοτρίωση ακινή-

Ιδιοκτήτες φυσικά Ν. 2882/01 Απεριόρι-

Οικονομικές

33

ανά-
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1.
Α/Α

ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

του δεν υπόκειται σε κανένα φόρο, κράτηση ή τέλος.

Γ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

πρόσωπα που ει- (άρθρο
σπράττουν αποζη- παρ. 3)
μιώσεις λόγω απαλλοτρίωσης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

13, στη

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ
σχέσεις και ανάπτυξη.

ΑΠΑΛΛΑΓΕ – ΜΕΙΩΕΙ ΣΟ
ΕΙΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕ
ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ

1

Απαλλάσσονται του φόρου τα κέρδη από
την εκμετάλλευση πλοίων, τα οποία υπόκεινται στον ειδικό φόρο πλοίων, όπως
αυτός ισχύει κάθε φορά.

Σα κέρδη να προκύπτουν Οι έχοντες κέρδη ΚΥΕ (άρθρο Απεριόριαπό
την
εκμετάλλευση από την εκμετάλ- 6, παρ. 4
στη
πλοίων και να υπόκεινται λευση πλοίων.
περ. α)
στον ειδικό φόρο πλοίων.

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).

2

Απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος Καταβολή της επιχορήγη- Νέοι επαγγελματί- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόριαπό 1ης Ιανουαρίου 2003 το ποσό της σης από τον ΟΑΕΔ.
ες.
6, παρ. 4, στη
επιχορήγησης που καταβάλλεται στους
περ. γ)
νέους επαγγελματίες οι οποίοι υπάγονται
στα προγράμματα απασχόλησης του
ΟΑΕΔ της παρ. 9 του άρθρου 29 του ν.
1262/82.
Απαλλάσσεται επίσης από
1ης Ιανουαρίου 2007 και το ποσό της
επιχορήγησης που καταβάλλεται στους
νέους ελεύθερους επαγγελματίες.

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη
(ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων).

3

Απαλλάσσονται του φόρου τα κέρδη φυσικών προσώπων και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που εμπίπτουν στη ύσταση
2003/36/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης
Μαΐου 2003, από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρεία ΔΕΗ ΑΕ ή άλλο προμηθευτή, μετά
από την ένταξή τους στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υωτοβολταϊκών υστημάτων μέχρι δέκα (10) kw».

Περιβάλλον

4

Απαλλάσσονται από το φόρο υπεραξίας Οι μεταβιβάσεις να γίνονται Υορείς ατομικών ΚΥΕ (Άρθρο Απεριόριοι μεταβιβάσεις, που γίνονται μετά την από επαχθή αιτία μετά την επιχειρήσεων, κά- 13, παρ. 1,
στη

Να προηγείται απόφαση Ιδιώτες και πολύ
των Τπουργών Περιφερεια- μικρές επιχειρήκής Ανάπτυξης και Ανταγω- σεις.
νιστικότητας, Οικονομικών,
Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής
και Τποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 άρθρου 14 ν.
3468/2006 ΥΕΚ 8Α.

34

Ν. 3775/09 Απεριόρι(άρθρο 36, στη
παρ.1, αρ.6,
παρ.4, περ.
δ’ ΚΥΕ
Ισχύς
από
1/7/2009
και μετά.

Λόγοι φορολογικής δικαιοσύνης

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2014

ΠΙΝΑΚΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1.
Α/Α

ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

31η Δεκεμβρίου 2000, ατομικών επιχειρήσεων ή μεριδίου ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων εταιρειών από γονέα προς τα
τέκνα ή από σύζυγο σε σύζυγο λόγω συνταξιοδότησης του μεταβιβάζοντος.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

31 Δεκεμβρίου 2000.
τοχοι
εταιρικών περ. α,
Η ομόρρυθμη ή ετερόρ- μεριδίων.
υποπ. ββ)
ρυθμη εταιρεία να μη διαθέτει ακίνητο στα πάγια περιουσιακά της στοιχεία.
Υορείς ατομικών
επιχειρήσεων κάτοχοι
εταιρικών
μεριδίων.

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ
–
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη
(ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων).

5

Υορολόγηση της υπεραξίας από την πώληση ολόκληρης επιχείρησης, υποκαταστήματος επιχείρησης, εταιρικών μερίδων ή μεριδίων κ.λπ. που γίνεται σε συγγενείς που υπάγονται στην Α΄ και Β΄ κατηγορία του άρθρου 29 του ν. 2961/01
με συντελεστές 5% και 10% αντίστοιχα
(αντί φορολογίας της υπεραξίας με συντελεστή 20%).

ΚΥΕ (άρθρο Απεριόρι13, παρ. 1,
στη
περ. α,
υποπ. ββ)

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη
(ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων)..

6

Απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος η α) Σο ακίνητο να ιδιοχρη- Προσωπικές εται- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόριυπερτίμηση από την αναγκαστική απαλσιμοποιείται ή να έχει ρείες κ.λπ.
28, παρ. 3
στη
λοτρίωση ακινήτου.
ιδιοχρησιμοποιηθεί για
περ. ζ)
την άσκηση του αντικειμένου των εργασιών
της εμπορικής επιχείρησης.
β) Να εμφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού.

Για λόγους φορολογικής
δικαιοσύνης – Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη.

7

Απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος Εμφάνιση της υπεραξίας σε Επιχειρήσεις
η υπεραξία που αποκτούν οι επιχειρή- ιδιαίτερο λογαριασμό αφοσεις κατά την εισφορά των ακινήτων ρολόγητου αποθεματικού.
τους, τα οποία βρίσκονται εντός των Περιοχών Ολοκληρωμένης Σουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΣΑ) της παραγράφου 3 του
άρθρου 29 του ν. 2545/97, σε επιχείρηση-φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης
των ΠΟΣΑ.

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (τουρισμός).
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στη
περ. ζ)
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1.
Α/Α

ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

8

Η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτου επιχείρησης σε εταιρεία
χρηματοδοτικής μίσθωσης, για το οποίο
στη συνέχεια θα συναφθεί σύμβαση
χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταξύ εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης και της
πωλήτριας επιχείρησης, απαλλάσσεται
από το φόρο εισοδήματος.

Εμφάνιση της υπεραξίας σε Επιχειρήσεις
ιδιαίτερο λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού.
Υορολόγηση σε περίπτωση
διανομής ή διάλυσης της
επιχείρησης, καθώς και λόγω λύσης της σύμβασης ή
υποκατάστασης του μισθωτή από νέο πρόσωπο.

ΚΥΕ (άρθρο Απεριόρι28, παρ. 3,
στη
περ. ζ)
Ν. 4110/13
(άρθρο
3,
παρ. 5)

Ενίσχυση
της
ταμειακής ρευστότητας των επιχειρήσεων
–
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

9

Δεν γίνεται παρακράτηση φόρου (4% ή
8%) στις επιχειρήσεις που παρέχουν αγαθά ή υπηρεσίες σε φορείς του Δημοσίου όταν δεν απαιτείται σύμβαση για την
προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών και η
καθαρή αξία αυτών, κατά συναλλαγή,
δεν υπερβαίνει το ποσό των 150 ευρώ.

Επιχειρήσεις

ΚΥΕ (άρθρο Απεριόρι55, παρ. 1,
στη
περ. στ)

Αποφυγή
γραφειοκρατίας και
απλοποίηση του
συστήματος
–
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

10

Παρακράτηση φόρου 10% (αντί του
20%) για τις παροχές μη έμμισθης υπηρεσίας που καταβάλλονται προς τους
εκμεταλλευτές επιβατικών αυτοκινήτων
δημόσιας χρήσης.

Οι
παρέχοντες ΚΥΕ (άρθρο Απεριόριυπηρεσίες στους 58, παρ. 1)
στη
εκμεταλλευτές επιβατικών αυτοκινήτων
δημόσιας
χρήσης.

Διευκόλυνση των
εκμεταλλευτών
επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

11

Δεν γίνεται παρακράτηση στους διανομείς διαφημιστικών εντύπων το εισόδημα
των οποίων δεν υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ.

Διανομείς διαφη- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόριμιστικών εντύπων. 58, παρ. 1)
στη
Ν. 3763/09
(άρθρο 2,
παρ. 7)

Αποφυγή
γραφειοκρατίας λόγω
υποβολής
της
δήλωσης
προκειμένου να
γίνει επιστροφή
φόρου - Κοινωνική πολιτική.

12

Η χρηματική αποζημίωση για την ολική
ή μερική κατεδάφιση κτιρίου απαλλάσσεται από το φόρο.

Επιχειρήσεις που Ν. 3201/03
κατέχουν ακίνητα (άρθρο 4,
που
βρίσκονται περ. α)

Κίνητρο για την
αποκατάσταση
και ανάδειξη του
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1.
Α/Α

ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

στα νησιά του Αιγαίου.

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ
φυσικού
και
δομημένου περιβάλλοντος των
νησιών του Αιγαίου - Περιβάλλον.

13

Σα ασφαλιστήρια που συνάπτει ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ), καθώς και τα δικαιώματα
που απορρέουν από αυτά, τα ασφάλιστρα και οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις
απαλλάσσονται από κάθε φόρο και κάθε
άλλο τέλος υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων,
εκτός από το φόρο προστιθέμενης αξίας,
εφόσον η επιβολή του προβλέπεται από
τις ισχύουσες διατάξεις.

Όλοι οι ασφαλι- Ν. 1796/88
σμένοι στον
(άρθρο 16,
ΟΑΕΠ.
παρ. 1)

Απεριόριστη

Ενίσχυση
των
εξαγωγών - Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη.

14

Απαλλάσσονται από το φόρο υπεραξίας
οι αγροτικές εκτάσεις κατά την αγορά
τους από τις εταιρείες χρηματοδοτικής
μίσθωσης.

Ατομικές, επιχει- Ν. 2520/97
ρήσεις, προσωπι- (άρθρο 25,
κές εταιρείες.
παρ. 1)

Απεριόριστη

Αγροτική
ανάπτυξη (γεωργία).

15

Απαλλάσσονται από το φόρο τα κέρδη
από την πώληση των ακινήτων στην εταιρεία ειδικού σκοπού της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 3156/03.

Ατομικές επιχει- Ν. 3156/03
ρήσεις, προσωπι- (άρθρο 14,
κές εταιρείες.
παρ. 8)

Απεριόριστη

Ενίσχυση
της
επιχειρηματικότητας - Οικονομικές
σχέσεις
και ανάπτυξη.

16

Σα κέρδη από τη μεταβίβαση απαιτήσεων στην εταιρεία ειδικού σκοπού των άρθρων 10 και 11 του ν. 3156/03 απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος.

Έκδοση και διάθεση ομο- Ατομικές επιχει- Ν. 3156/03
λογιών οποιοδήποτε είδους ρήσεις, προσωπι- (άρθρο 14,
από την εταιρεία ειδικού κές εταιρείες.
παρ. 7)
σκοπού.

Απεριόριστη

Διευκόλυνση είσπραξης απαιτήσεων - Οικονομικές σχέσεις
και ανάπτυξη.

δι- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόρι-

Δράσεις στο εξω-

Δ. ΑΠΑΛΛΑΓΕ ΣΟ ΕΙΟΔΗΜΑ ΑΠΟ
ΜΙΘΩΣΕ ΤΠΗΡΕΙΕ
1

Απαλλάσσονται του φόρου οι πρεσβευτές Η κατοχή της διπλωματικής Πρεσβευτές,
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Α/Α

ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

στη

τερικό (διεθνείς
σχέσεις).

και διπλωματικοί αντιπρόσωποι, πρόξε- ιδιότητας.
νοι κ.λπ. υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.

πλωματικοί αντι- 6, παρ. 1)
πρόσωποι
και
πράκτορες, πρόξενοι,
προξενικοί
πράκτορες κ.λπ.

2

Απαλλάσσονται του φόρου οι συντάξεις
και κάθε είδους περιθάλψεις, οι οποίες
παρέχονται σε θύματα πολέμου ή σε
στρατιωτικούς που έπαθαν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους.

Να είναι ανάπηροι ή θύματα πολέμου ή στρατιωτικοί
που έπαθαν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους.

Ανάπηροι
πολέ- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόριμου και θύματα ή 6, παρ. 5,
στη
οικογένειες θυμά- περ. α)
των πολέμου.
τρατιωτικοί ανάπηροι και θύματα
ειρηνικής περιόδου.

Κοινωνική πολιτική.

3

Απαλλάσσεται του φόρου η σύνταξη που
καταβάλλεται σε ανάπηρους πολέμου με
βάση τα έτη υπηρεσίας τους στο Δημόσιο, κατά το ποσό της αναπηρικής σύνταξης την οποία θα ελάμβανε ο δικαιούχος
αν δεν είχε παραιτηθεί από το δικαίωμα
λήψης της.
Ανάλογα, εφαρμόζεται η διάταξη αυτή
και στις συντάξεις που καταβάλλονται
από το Δημόσιο σε θύματα ή σε οικογένειες θυμάτων πολέμου.

Να συνταξιοδοτούνται από
το Δημόσιο και να έχουν
παραιτηθεί από την αναπηρική σύνταξη.

Ανάπηροι και θύ- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόριματα πολέμου ή 6, παρ. 5,
στη
οικογένειες θυμά- περ. δ)
των πολέμου.

Κοινωνική πολιτική.

4

Απαλλάσσεται του φόρου το εξωιδρυματικό επίδομα, καθώς και το ποσό με το
οποίο προσαυξάνεται η σύνταξη, τα οποία καταβάλλονται στους δικαιούχους
από το Δημόσιο ή άλλους ασφαλιστικούς
φορείς.

Να πρόκειται για πρόσωπα
που είναι τυφλά ή έχουν
απόλυτη αναπηρία και να
χορηγείται εξωιδρυματικό
επίδομα ή προσαύξηση της
σύνταξης.

Συφλοί και γενικά ΚΥΕ (άρθρο Απεριόριπρόσωπα
που 6, παρ. 5,
στη
βρίσκονται διαρ- περ. ε)
κώς σε κατάσταση
που απαιτεί συνεχή επίβλεψη, περιποίηση και συμπαράσταση άλλων
προσώπων
(απόλυτος αναπηρία).

Κοινωνική πολιτική
(δράσεις
ΑΜΕΑ).

5

Απαλλάσσονται του φόρου οι μισθοί, συ- Να είναι ολικώς τυφλοί ή να Ανάπηροι με βα- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόρι-

Κοινωνική πολι-
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1.
Α/Α

ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χο- έχουν βαριές κινητικές α- ριές κινητικές α- 6, παρ. 5
ρηγούνται σε πρόσωπα με αναπηρίες.
ναπηρίες άνω του 80%.
ναπηρίες και τυ- περ. θ)
φλοί.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

στη

τική
(δράσεις
ΑΜΕΑ).

6

Απαλλάσσονται του φόρου οι αποδοχές Να υπηρετούν σε εμπορικά Αλλοδαποί ναυτι- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόριαλλοδαπών κατώτερων πληρωμάτων των πλοία, να είναι υπήκοοι κοί.
6, παρ. 5,
στη
εμπορικών πλοίων.
αλλοδαπού κράτους και να
περ. ι)
κατοικούν στην αλλοδαπή.

Αποφυγή διπλής
φορολόγησης –
Δράσεις στο εξωτερικό (διεθνείς
σχέσεις).

7

Απαλλάσσονται του φόρου τα επιδόματα
που καταβάλλονται στους δικαιούχους,
σύμφωνα με τις παρ. 2, 3 και 6 του άρθρου 63 του ν. 1892/1990.

Πολύτεκνες μητέ- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόριρες.
6,
παρ.5, στη
περ. ιβ)

Κοινωνική πολιτική.

8

Απαλλάσσονται
του
φόρου
από
1/1/2010 και κατά ποσοστό 65% τα ειδικά επιδόματα επικίνδυνης εργασίας
και η ειδική αποζημίωση που προβλέπονταν στην παρ. 7 του άρθρου 14, όπως
ίσχυε πριν την κατάργησή της με την
παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 3842/2010.

Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί
και
οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων,
των σωμάτων ασφαλείας, της πυροσβεστικής υπηρεσίας και του λιμενικού σώματος
κ.λπ.
Ιατροί, πληρώματα
ασθενοφόρων
και νοσηλευτικό
προσωπικό
του
ΕΚΑΒ, που εκτελούν διατεταγμένη
υπηρεσία με αεροπορικά
μέσα
για παροχή Α΄
Βοηθειών.

Κοινωνική πολιτική.

39

ΚΥΕ (άρθρο Απεριόρι6, παρ. 5,
στη
περ. ιδ).
Ν. 3883/10
(άρθρο 89)

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
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(ευρώ)
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ΠΙΝΑΚΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

Α/Α

9

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

Απαλλάσσονται
του
φόρου
από - Τα πρόσωπα αυτά να έ1/1/2010 και κατά ποσοστό 50% οι α- χουν την ελληνική ιθαγέποδοχές των προσώπων που παρέχουν νεια ή την ελληνική και τη
υπηρεσίες με σχέση εργασίας ιδιωτικού γερμανική ιθαγένεια ή μόδικαίου στα ελληνικά σχολεία που λει- νο τη γερμανική ή είναι
τουργούν στην Ομοσπονδιακή Δημοκρα- πολίτες τρίτης χώρας.
τία της Γερμανίας.
- Να πληρώνονται από το
Ελληνικό Δημόσιο ή φορέα που βρίσκεται στην
αλλοδαπή και αποτελεί
υποδιαίρεση του Ελληνικού Δημοσίου ή υπηρεσία
αυτού.

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΚΦΕ (άρθρο Απεριόρι6, παρ. 5,
στη
περ. ιε’).
Ν. 3943/11
(άρθρο21,
παρ. 1)

Κοινωνική πολιτική.

10

Δεν θεωρείται εισόδημα από μισθωτές Υποβολή παραστατικών του Μισθωτοί ιδιωτι- ΚΦΕ (άρθρο Απεριόριυπηρεσίες και δεν υπόκειται σε φόρο η ΚΦΑΣ.
κού τομέα.
45, παρ. 4,
στη
αποζημίωση που παρέχεται σε υπαλλήπερ. α)
λους επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών για δαπάνες υπηρεσίας, που
τους έχει ανατεθεί, εφόσον αποδεικνύεται η καταβολή τους από τα σχετικά παραστατικά στοιχεία, που προβλέπονται
από τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ).

Η αποζημίωση
που δίδεται για
κάλυψη δαπανών δεν θεωρείται εισόδημα –
Κοινωνική πολιτική.

11

Δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές
υπηρεσίες και δεν υπόκεινται σε φόρο οι
δαπάνες που καταβάλλονται στα πρόσωπα που μετακινούνται με εντολή του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού και των
λοιπών νπδδ.

Πρόσωπα που με- ΚΦΕ (άρθρο Απεριόριτακινούνται με ε- 45, παρ. 4,
στη
ντολή του Δημοσί- περ. β)
ου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λπ.

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

12

Δεν θεωρείται εισόδημα από μισθωτές
υπηρεσίες και δεν υπόκειται σε φόρο η
παροχή που καταβάλλεται εφάπαξ από
τα ταμεία πρόνοιας και άλλους ασφαλι-

Μισθωτοί

Οι παροχές αυτές είναι ανταποδοτικές
των
εισφορών
που

Τα πρόσωπα που μετακινούνται με εντολή Δημοσίου, όπως ορίζονται στις διατάξεις του ν. 2685/99 και
π.δ. 200/93.

Φυσικά πρόσωπα
που
παρέχουν
υπηρεσίες εκπαίδευσης με σχέση
εργασίας
ιδιωτικού δικαίου σε
ελληνικά σχολεία
της Γερμανίας.

ΝΟΜΟ

ΚΦΕ (άρθρο Απεριόρι45, παρ. 4,
στη
περ. γ)

40

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2014

ΠΙΝΑΚΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

στικούς οργανισμούς στους ασφαλισμένους και στις οικογένειές τους, το εφάπαξ βοήθημα που παρέχεται σε δημόσιους υπαλλήλους και βοηθητικό προσωπικό, λόγω εθελούσιας εξόδου από την
υπηρεσία με παραίτηση και τα εφάπαξ
βοηθήματα που χορηγούνται σύμφωνα
με τους ν. 4153/1961, α.ν. 513/1968,
ν. 103/1975, ν. 303/1976.

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ
έχουν καταβάλλει οι μισθωτοί –
Κοινωνική πολιτική.

13

Δεν θεωρείται εισόδημα από μισθωτές
υπηρεσίες και δεν υπόκειται σε φόρο
ποσοστό 20% από τις κάθε είδους καθαρές αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις και συντάξεις, που καταβάλλονται σε μισθωτούς ή συνταξιούχους
αναδρομικά σε έτος μεταγενέστερο από
το έτος στο οποίο ανάγονται, με βάση
νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική
σύμβαση, καθώς και από δεδουλευμένες
καθαρές αποδοχές που εισπράττει καθυστερημένα ο δικαιούχος σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται,
λόγω έκδηλης οικονομικής αδυναμίας
του εργοδότη και εφόσον έγινε επίσχεση
της εργασίας από τους μισθωτούς ή αν ο
εργοδότης κηρύχθηκε σε κατάσταση
πτώχευσης.

Μισθωτοί και συ- ΚΦΕ (άρθρο Απεριόρινταξιούχοι.
45, παρ. 4,
στη
περ. δ)

Αποφεύγεται η
υποβολή
συμπληρωματικής
δήλωσης για εισοδήματα που
αντιστοιχούν σε
προηγούμενα
έτη – Κοινωνική
πολιτική.

14

Λαμβάνεται υπόψη ως καθαρό εισόδημα
από μισθωτές υπηρεσίες, ποσό ίσο με το
καθαρό ποσό αποδοχών που θα έπαιρναν αν υπηρετούσαν στο εσωτερικό για
τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Μόνιμη Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και των
στρατιωτικών που υπηρετούν στην αλλο-

Μισθωτοί που υ- ΚΦΕ (άρθρο Απεριόριπηρετούν
στην 47, παρ. 3) στη
αλλοδαπή.
και
Ν. 4038/12
(άρθρο 35,
παρ. 5).
Ισχύει
για
εισοδήματα
που
αποκτώνται από

Αντιμετώπιση
των πρόσθετων
δαπανών,
στις
οποίες υποβάλλονται οι υπάλληλοι από τη διαμονή τους στο
εξωτερικό - Κοινωνική πολιτική.
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1. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

δαπή, καθώς και των υπαλλήλων του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, των υπαλλήλων του Εθνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και των υπαλλήλων της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών που υπηρετούν στα οικεία αντιπροσωπευτικά γραφεία στις Βρυξέλλες.
15

Στις αμοιβές των αξιωματικών και του
κατώτερου πληρώματος του εμπορικού
ναυτικού για τις υπηρεσίες που προσφέρουν σε εμπορικά πλοία.

16

Ο παρακρατούμενος φόρος των μισθωτών μειώνεται κατά ποσοστό ενάμισι τοις
εκατό (1,5%) κατά την παρακράτησή
του.

17

Απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος
φυσικών προσώπων το επίδομα ανεργίας
που καταβάλλει ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)
στους δικαιούχους ανέργους.

18

Δεν επιβάλλεται φόρος επί του μισθού
και των αποδοχών που καταβάλλει η
Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου στους διευθυντές, αναπληρωτές διευθυντές, αξιωματούχους ή
υπαλλήλους της τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων και των εμπειρογνωμόνων
που λειτουργούν κατ’ εντολή της.

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

1/1/2012
και μετά.

Ο φόρος υπολογίζεται με Αξιωματικοί, κααναλογικό συντελεστή 15% τώτερο πλήρωμα
για τους αξιωματικούς και του ΕΝ.
10% για το κατώτερο πλήρωμα, από το ημερολογιακό έτος 2013 και επόμενα.

ΚΦΕ (άρθρο Απεριόρι9, παρ. 8),
στη
Ν. 4110/13
(άρθρο
1,
παρ. 1)

Φορολογική ελάφρυνση λόγω
ειδικών συνθηκών εργασίας –
Κοινωνική πολιτική.

Μισθωτοί και συ- ΚΦΕ (άρθρο Απεριόρινταξιούχοι.
57, παρ. 1,
στη
τελευταίο
εδάφιο)

Ελάφρυνση
επειδή ο φόρος
παρακρατείται
στην πηγή –
Κοινωνική πολιτική.

Το άθροισμα των λοιπών ει- Άνεργοι
σοδημάτων του φορολογούμενου που φορολογούνται
με τις γενικές διατάξεις να
μην υπερβαίνει τα 30.000
ευρώ ετησίως.
Διευθυντές, αναπληρωτές διευθυντές κ.λπ. της
Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης
του Ευξείνου Πόντου.

42

Ν. 1545/85 Απεριόρι(άρθρο 14)
στη
Ν. 3842/10
(άρθρο
4
παρ.5)

Κοινωνική πολιτική.

Ιδρυτική
Απεριόρισυμφωνία
στη
της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης του
Ευξείνου
Πόντου (άρ-

Δράσεις στο εξωτερικό (διεθνείς
σχέσεις).

3.072.534

71.093.006
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1. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

θρο 52, παρ.
2), κυρωθείσα με το ν.
2380/1996.
19

Εκπίπτουν από τις αποδοχές των υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου τα επιδόματα ασθενείας που καταβάλλονται σ’ αυτούς κατά τη διάρκεια
που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Υπάλληλοι νομι- Ν. 3528/07
κών
προσώπων (άρθρο 102,
δημοσίου δικαίου παρ. 2)
(νπδδ).

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική (πρόνοια).

20

Η αποζημίωση των φοιτητών και σπου- Καθορισμός της αποζημίω- Φοιτητές
και Ν. 1566/85
δαστών που πραγματοποιούν άσκηση στο σης με κοινή υπουργική σπουδαστές που (άρθρο 71,
επάγγελμα καθορίζεται με κοινή απόφα- απόφαση.
πραγματοποιούν
παρ. 4,
ση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και
άσκηση στο επάγ- περ. α) και
Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οιγελμα.
Ν. 2327/95
κονομικών και του τυχόν συναρμόδιου
(άρθρο 11
υπουργού και δεν υπόκειται σε κρατήπαρ. 4)
σεις ή εισφορές υπέρ του Δημοσίου ή
φόρους.

Απεριόριστη

Έμμεση οικονομική ενίσχυση –
Παιδεία (τριτοβάθμια εκπαίδευση).

21

Αφαιρείται το 25% του ακαθάριστου πο- Βουλευτική ιδιότητα
σού της βουλευτικής αποζημίωσης ως
τεκμαρτό ποσό για την κάλυψη των δαπανών μίσθωσης πολιτικών γραφείων και
λοιπών δαπανών άσκησης του λειτουργήματος.

Βουλευτές

Ν. 3016/02 Απεριόρι(άρθρο
36 στη
παρ.2)
Ν. 3842/10
(άρθρο
5
παρ.12)

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό
(νομοθετικά και εκτελεστικά όργανα).

Φυσικά πρόσωπα
που αποκτούν γεωργικά εισοδήματα, γεωργικές επιχειρήσεις που δεν
τηρούν βιβλία του
ΚΒΣ.

ΚΦΕ (άρθρο Απεριόρι41, παρ. 2,
στη
3 και άρθρο
42 παρ. 1,
3, 5)

Αγροτική
ανάπτυξη (γεωργία)

Ε.
1

Η ασφάλιση των υπαλλήλων
να θεμελιώνεται και στη
συνεισφορά του νομικού
προσώπου.

ΑΠΑΛΛΑΓΕ ΣΟ ΕΙΟΔΗΜΑ
ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ

Αν το καθαρό εισόδημα από γεωργικές
επιχειρήσεις δεν μπορεί να προσδιοριστεί λογιστικά, αυτό προσδιορίζεται τεκμαρτά με πολλαπλασιασμό των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης με ειδικούς, κατά κλάδο εκμεταλλεύσεων, συντελεστές καθαρού εισοδήματος. Ως ακαθάριστο εισόδημα λαμβάνεται η αξία

43

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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1. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

των παραγόμενων προϊόντων. Για την εξεύρεση της αξίας τους τα προϊόντα αποτιμώνται, με βάση τη μέση τιμή χονδρικής πώλησής τους στο χρόνο και στον
τόπο της παραγωγής τους.
2

Εκπίπτει από το καθαρό γεωργικό εισόδημα που προσδιορίζεται με την αντικειμενική μέθοδο το καταβαλλόμενο ενοίκιο για εκμίσθωση γεωργικής γης, καθώς
και το 25% της δαπάνης (για νέους αγρότες 50%) αγοράς καινούργιου πάγιου
εξοπλισμού, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κάλυψη αναγκών της
γεωργικής εκμετάλλευσης.

Η έκπτωση του 25% ή του
50% γίνεται εφάπαξ κατά το
χρόνο
πραγματοποίησης
της δαπάνης, χωρίς δυνατότητα έκπτωσης αυτής, ολικά
ή μερικά, σε επόμενες χρήσεις.

ΚΦΕ (άρθρο Απεριόρι43, παρ. 1)
στη

Έμμεση ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος
– Αγροτική ανάπτυξη (γεωργία).

3

Απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος
ποσό 1.500 ευρώ από το καθαρό γεωργικό εισόδημα των κατά κύριο επάγγελμα
αγροτών.
Το ποσό αυτό ορίζεται σε
3.000 ευρώ εφόσον τα παραπάνω πρόσωπα λαμβάνουν εξισωτικές αποζημιώσεις.

Οι δικαιούχοι πρέπει να Αγρότες
εξακολουθήσουν να είναι
κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, για μια ακόμη δεκαετία.

ΚΦΕ (άρθρο Απεριόρι44, παρ. 1)
στη

Κίνητρο για απασχόληση στον
αγροτικό τομέα
– Αγροτική ανάπτυξη (γεωργία).

4

Προσαύξηση ανωτέρω απαλλαγών κατά
ποσοστό 50%, σε περιπτώσεις νέων κατά
κύριο επάγγελμα αγροτών για τα πέντε
πρώτα χρόνια υποβολής φορολογικής
δήλωσης και κατά 25% για τα επόμενα
πέντε.

Νέοι αγρότες

ΚΦΕ (άρθρο Δέκα χρό44, παρ. 1)
νια
για
κάθε φορολογούμενο
νέο
αγρότη.

Κίνητρο για απασχόληση στον
αγροτικό τομέα
– Αγροτική ανάπτυξη (νέοι αγρότες).

5

Οι αποζημιώσεις που χορηγούνται στους
ασφαλισμένους από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)
απαλλάσσονται από κάθε φόρο.

Γεωργικές, κτηνο- Ν. 1790/88
τροφικές επιχει- (άρθρο 15)
ρήσεις

44

Απεριόριστη

Ενίσχυση γεωργών – Αγροτική
ανάπτυξη (γεωργία, κτηνοτροφία).

277.736

32.461.159
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1. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Σ. ΑΠΑΛΛΑΓΕ ΣΟ ΕΙΟΔΗΜΑ
ΑΠΟ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΑ
1

Απαλλάσσονται από το φόρο οι αμοιβές
που καταβάλλει η Παγκόσμια Ένωση
Αναπήρων Καλλιτεχνών (VDMFK) στα
μέλη της, ζωγράφους με το πόδι και το
στόμα, που είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, για την εργασία της ζωγραφικής που
κάνουν, αμειβόμενοι αποκλειστικά από
την Ένωση αυτή σε συνάλλαγμα.

Ανάπηρα μέλη της ΚΦΕ (άρθρο Απεριόριεν λόγω ένωσης.
6, παρ. 6,
στη
περ. α)

Για την ενίσχυση
των ατόμων με
ειδικές ανάγκες
– Κοινωνική πολιτική (δράσεις
ΑΜΕΑ).

2

Το ακαθάριστο εισόδημα από το έργο της
πνευματικής παραγωγής των συγγραφέων, μουσουργών και των καλλιτεχνών ζωγράφων, γλυπτών ή χαρακτών, κατανέμεται ισομερώς στο πρώτο έτος αποκτήσεως
του εισοδήματος από αυτό το έργο και τα
αμέσως επόμενα τρία έτη, εκτός εάν ο
φορολογούμενος επιθυμεί να φορολογηθεί, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ.
1 του άρθρου 49.

Καλλιτέχνες, συγ- ΚΦΕ (άρθρο Απεριόριγραφείς.
49, παρ. 3)
στη

Ως αναγνώριση
του
γεγονότος
ότι το εισόδημά
τους είναι ασταθές και προκύπτει από εργασία προηγούμενων ετών - Πολιτισμός.

3

Για τους αρχιτέκτονες και μηχανικούς ο Η άδεια για τη μελέτη ή ε- Αρχιτέκτονες
προκαταβλητέος φόρος υπολογίζεται σε πίβλεψη πρέπει να θεωρη- μηχανικοί.
4% ή 10% κατά περίπτωση επί της συμ- θεί από δημόσια αρχή.
βατικής αμοιβής για εκπόνηση μελετών
και σχεδίων που αφορούν διάφορα έργα,
όπως πολεοδομικά, τοπογραφικά κ.λπ.
(αντί να παρακρατηθεί φόρος 20% στις
αμοιβές αυτές).

και ΚΦΕ (άρθρο Απεριόρι52, παρ. 4). στη
Ν. 3943/11
(άρθρο 20,
παρ. 8ε)

Οικιστική
πτυξη.

ανά-

Ζ. ΑΠΑΛΛΑΓΕ ΣΟ ΕΙΟΔΗΜΑ ΑΠΟ
ΚΙΝΗΣΕ ΑΞΙΕ
1

Απαλλάσσονται από το φόρο οι τόκοι Με την επιφύλαξη των δια- Φυσικά πρόσωπα, ΚΦΕ (άρθρο Απεριόριπου προκύπτουν από ομολογιακά δάνεια τάξεων της παρ. 8 του άρ- προσωπικές εται- 6, παρ. 3,
στη
που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ε- θρου 12.
ρείες κ.λπ.
περ. ζ)

45

Λόγω του αναπτυξιακού
χαρακτήρα
της

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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1. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

πενδύσεων σε ευρώ ή συνάλλαγμα στην
Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

2

Απαλλάσσονται από το φόρο τα μερίσματα από ιδρυτικούς τίτλους και μετοχές
ημεδαπών ανώνυμων εταιρειών που ασχολούνται με την εκμετάλλευση πλοίων
των οποίων τα κέρδη υπόκεινται στον ειδικό φόρο πλοίων, όπως αυτός ισχύει
κάθε φορά. Αν η ανώνυμη εταιρεία παράλληλα με την εκμετάλλευση των πλοίων ασκεί και άλλες επιχειρήσεις, τότε
απαλλάσσεται από το φόρο ποσό μερίσματος ίσο με τη σχέση μεταξύ των ακαθάριστων εσόδων από την εκμετάλλευση
των πλοίων και του συνόλου των ακαθάριστων εσόδων της εταιρείας.

3

Εξαιρούνται από την αυτοτελή φορολόγηση οι τόκοι που προκύπτουν από οποιαδήποτε μορφή κατάθεσης σε τράπεζες της Ελλάδας ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, εφόσον το ποσό αυτής είναι σε
ξένο νόμισμα και ο δικαιούχος κάτοικος
αλλοδαπής.

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ
τράπεζας - Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη.

Κάτοχοι μετοχών ΚΦΕ (άρθρο Απεριόριιδρυτικών τίτλων 6, παρ. 3,
στη
ημεδαπών πλοιο- περ. θ)
κτητριών
εταιρειών.

Λόγω του ειδικού τρόπου φορολογίας
των
πλοιοκτητριών
εταιρειών - Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).

Κάτοικοι αλλοδαπής με τραπεζικό
λογαριασμό σε ξένο νόμισμα.

ΚΦΕ (άρθρο Απεριόρι6, παρ. 3,
στη
περ. α
άρθρο 12,
παρ. 7,
περ. α)

Κίνητρο για εισροή συναλλάγματος - Οικονομικές
σχέσεις
και ανάπτυξη.

4

Εξαιρούνται από την αυτοτελή φορολό- Η κατάθεση να είναι σε ξένο Μη κάτοικοι Ελ- ΚΦΕ (άρθρο Απεριόριγηση οι τόκοι που προκύπτουν από ε- νόμισμα και ο δικαιούχος λάδος.
6, παρ. 3,
στη
κούσιες καταθέσεις όψεως ή ταμιευτηρί- μη κάτοικος Ελλάδας.
περ. β
ου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δαάρθρο 12,
νείων, εφόσον το ποσό αυτών είναι σε ξέπαρ. 7,
νο νόμισμα και ο δικαιούχος κάτοικος
περ. β)
αλλοδαπής.

Κίνητρο για εισροή συναλλάγματος - Οικονομικές
σχέσεις
και ανάπτυξη.

5

Εξαιρούνται από την αυτοτελή φορολόγηση οι τόκοι που προκύπτουν από καταθέσεις στεγαστικού ταμιευτηρίου, εφό-

Κοινωνική πολιτική (στέγαση).

Η κατάθεση να είναι σε ξένο
νόμισμα και οι δικαιούχοι
να είναι κάτοικοι αλλοδαπής.

Καταθέτες

46

ΚΦΕ (άρθρο Απεριόρι12, παρ. 7,
στη
περ. γ)

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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1. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

σον το προϊόν τους χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξασφάλιση στεγαστικού δανείου για απόκτηση πρώτης
κατοικίας του φορολογούμενου.
6

Εξαιρούνται από τη φορολογία οι τόκοι
ομολογιακών δανείων που έχουν εκδοθεί
ή συναφθεί μέχρι 31/12/1990, καθώς
και οι τόκοι από ομολογιακά δάνεια σε
συνάλλαγμα που εκδίδονται από την
Τράπεζα της Ελλάδος από 1/1/1991
μέχρι 31/12/1996.

Φυσικά πρόσωπα, ΚΦΕ (άρθρο Μέχρι τη Αποφυγή αναπροσωπικές εται- 12, παρ. 7,
λήξη των δρομικής φορορείες κ.λπ.
περ. στ)
ομολόγων. λόγησης
εισοδημάτων - Οικονομικές σχέσεις
και ανάπτυξη.

7

Εξαιρούνται από την αυτοτελή φορολόγηση, οι τόκοι που προκύπτουν από
προθεσμιακές καταθέσεις, σε ξένο νόμισμα, που έχουν συναφθεί από μόνιμους
κατοίκους Ελλάδας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1996 και για το χρονικό διάστημα μέχρι την πρώτη ανανέωσή τους
μετά από αυτή την ημερομηνία.

Οι τόκοι να προκύπτουν Καταθέτες κάτοι- ΚΦΕ (άρθρο Μέχρι την
από προθεσμιακές καταθέ- κοι Ελλάδος.
12, παρ. 7,
πρώτη ασεις σε ξένο νόμισμα που
περ. η)
νανέωση.
έχουν
συναφθεί
μέχρι
31/12/1996.

Κίνητρο για εισροή συναλλάγματος - Οικονομικές
σχέσεις
και ανάπτυξη.

8

Εξαίρεση από την αυτοτελή φορολόγηση Εισαγωγή συναλλάγματος Μη κάτοικοι Ελ- ΚΦΕ (άρθρο Μέχρι την
των τόκων από προθεσμιακές καταθέσεις μέχρι 31/12/1997 από μη λάδος.
12, παρ. 7,
πρώτη ασε εγχώριο νόμισμα που προέρχονται κατοίκους Ελλάδος.
περ. θ)
νανέωση.
από εισαγωγή συναλλάγματος που έχουν
συναφθεί από μη κατοίκους Ελλάδος
μέχρι την 31/12/1997 και για το χρονικό διάστημα μέχρι την πρώτη ανανέωσή
τους, μετά από αυτή την ημερομηνία.

Κίνητρο για εισροή συναλλάγματος - Οικονομικές
σχέσεις
και ανάπτυξη.

9

Εξαιρούνται από τη φορολογία εισοδήματος οι τόκοι που προκύπτουν από ομόλογα που έχουν εκδοθεί μέχρι την
31η Δεκεμβρίου 1996, ανεξάρτητα αν η
διάρκεια αυτών είναι ετήσια ή μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια που έχουν εκδοθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1996, καθώς

Τα ομόλογα, καθώς και τα
έντοκα γραμμάτια να έχουν
εκδοθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1996.

Φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, ενώσεις
προσώπων ή ομάδες
περιουσίας
κάτοχοι ομολόγων
ή εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου.

47

ΚΦΕ (άρθρο Βλέπε πε- Οικονομικές
12, παρ. 9,
ριγραφή.
σχέσεις και απερ. α, β, γ
νάπτυξη.
και δ)

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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1. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

Ο αρχικός κάτοχος των τίτλων των δανείων να διακρατεί τόσο τα σώματα αυτών
όσο και τα τοκομερίδιά
τους, μέχρι την ημερομηνία
λήξης τους.

Φυσικά πρόσωπα,
ατομικές επιχειρήσεις και νομικά
πρόσωπα της παρ.
4 του άρθρου 2
του ΚΦΕ.

ΚΦΕ (άρθρο Απεριόρι12 παρ. 11), στη
Ν. 4046/12
(άρθρο
3,
παρ. 1).
Ισχύς
από
14/2/2012
και μετά.

Φυσικά πρόσωπα,
ατομικές επιχειρήσεις και νομικά
πρόσωπα της παρ.
4 του άρθρου 2
του ΚΦΕ.

ΚΦΕ (άρθρο
12,
παρ.
14),
Ν. 4046/12
(άρθρο
3,
παρ. 2).
Ισχύς
από
14/2/12 και
μετά.

Έως
την Οικονομικές
ολοκλήρω- σχέσεις και αση
του νάπτυξη.
προγράμματος.

Ν. 2682/99
(άρθρο 31,
παρ. 1)

Απεριόριστη

και οι τόκοι από ομολογιακά δάνεια που
εκδίδει από 1/1/1997 και μετά το Ελληνικό Δημόσιο στο εξωτερικό και τέλος
οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου που εκδίδονται από
1/1/2009 και μετά και αποκτώνται από
επενδυτές μόνιμους κατοίκους αλλοδαπής.
10

Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος
οι τόκοι ομολογιακών δανείων του Δημοσίου με διάρκεια δύο (2) ετών ή και μεγαλύτερη. Η ανταλλαγή ομολόγων από
τον αρχικό κάτοχό τους με άλλους τίτλους, κατ’ εφαρμογή προγράμματος
συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, θεωρείται διακράτηση μέχρι την ημερομηνία λήξης των αρχικών
ομολόγων για την απαλλαγή αυτή.

11

Οι τόκοι που προκύπτουν από ομόλογα
που εκδίδονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθεροποίησης (ΕΤΧΣ), κατ’ εφαρμογή προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, έχουν την ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τους τόκους που
προκύπτουν από ομόλογα που εκδίδει το
Ελληνικό Δημόσιο στην Ελλάδα. Για
τους τόκους που προκύπτουν από τα
ομόλογα αυτά εφαρμόζονται ανάλογα οι
διατάξεις της παρ. 11 (του άρθρου 12).

12

Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος Οι επενδυτές να είναι μόνι- Φυσικά πρόσωπα.
οι τόκοι των ομολογιακών δανείων που μοι κάτοικοι εξωτερικού.
εκδίδει το Ελληνικό Δημόσιο για τους
επενδυτές μόνιμους κατοίκους εξωτερικού.

48

Ενίσχυση αγοράς ομολόγων –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

Ενίσχυση αγοράς ομολόγων –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.
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1. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

13

Απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος
επί των ομολογιών ή τίτλων που εκδίδει η
Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του
Ευξείνου Πόντου, συμπεριλαμβανομένων
των τυχόν μερισμάτων ή τόκων εξ αυτών,
από οποιονδήποτε και αν κατέχονται.

Κάτοχοι
ομολογιών ή τίτλων εκδοθέντων από την
ΤΕΑΕΠ.

14

Οι πρόσοδοι των τίτλων προεσόδων και
οποιαδήποτε σύμβαση ή συναλλαγή αφορά τους τίτλους αυτούς περιλαμβανομένης και της εκδόσεώς τους, απαλλάσσονται από οποιονδήποτε φόρο, τέλος,
τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή
άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή
τρίτων.

Κάτοχοι
τίτλων Ν. 2801/00
προεσόδων.
(άρθρο 14,
παρ. 3)

Απεριόριστη

Ενίσχυση κεφαλαιαγοράς - Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη.

15

Οι τόκοι που αποφέρουν οι μετοχοποιήσιμοι τίτλοι μέχρι το χρόνο ανταλλαγής
τους με μετοχές απαλλάσσονται οποιουδήποτε φόρου, τέλους χαρτοσήμου και
λοιπών επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων.

Κάτοχοι μετοχο- Ν. 2642/98
ποιήσιμων τίτλων. (άρθρο 10,
παρ. 2,
τελευταίο
εδάφιο)

Απεριόριστη

Ενίσχυση κεφαλαιαγοράς - Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη.

16

Απαλλάσσονται από το φόρο τα κέρδη
του ΑΚ του ν. 3283/2004 και του ν.
2778/1999, καθώς και η πρόσθετη αξία
που αποκτούν οι μεριδιούχοι των ΑΚ
από την εξαγορά των μεριδίων τους σε
τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης.

ΚΦΕ (άρθρο Απεριόρι6, παρ. 3, στη
περ. ι)

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

17

Απαλλάσσονται από το φόρο τα κεφαλαιακά κέρδη που προκύπτουν από την
ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δη-

Κάτοχοι ομολόγων ΚΦΕ (άρθρο ΑπεριόριΕλληνικού Δημο- 6, παρ. 3, στη
σίου (φυσικά πρό- περ. ια)

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

Με την επιφύλαξη των δια- Μεριδιούχοι ΑΚ
τάξεων της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 3283/2004
και παρ. 2 του άρθρου 20
του ν. 2778/1999.

49

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

Ιδρυτική
Απεριόρισυμφωνία
στη
της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης του
Ευξείνου
Πόντου (άρθρο 52, παρ.
3), κυρωθείσα με το ν.
2380/96.

Δράσεις στο εξωτερικό (διεθνείς
σχέσεις).

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
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1. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Απεριόριστη

Ανάπτυξη κεφαλαιαγοράς - Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη.

Ν.3371/05
Απεριόρι(άρθρο 39,
στη
παρ. 3)
Ν. 3697/08
(άρθρο 20)

Ανάπτυξη κεφαλαιαγοράς - Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη - Οικονομικές σχέσεις και
ανάπτυξη.

ΝΟΜΟ

μοσίου με άλλους τίτλους κατ’ εφαρμογή
του προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους.

σωπα,
πρόσωπα
παρ. 4, άρθρου 2
ΚΦΕ)

18

Η πρόσθετη αξία που προκύπτει από την
εξαγορά μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου
ακίνητης περιουσίας σε τιμή ανώτερη
από την τιμή κτήσης τους από το μεριδιούχο, απαλλάσσεται από κάθε φόρο,
τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση
υπέρ του Δημοσίου, νπδδ και γενικά τρίτων.

Φυσικά πρόσωπα, Ν. 2778/99
ατομικές επιχει- (άρθρο 20,
ρήσεις και πρό- παρ. 4)
σωπα παρ. 4 άρθρου 2 ΚΦΕ (ΟΕ,
ΕΕ, κ.λπ.) που είναι
μεριδιούχοι
του ΑΚ ακινήτων.

19

Οι Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΕΕΧ) υποχρεούνται σε καταβολή
φόρου με συντελεστή 10% επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου παρέμβασης
της ΕΚΤ (επιτοκίου αναφοράς) προσαυξανόμενου κατά 1 μονάδα. Με την καταβολή του φόρου από την ΕΕΧ εξαντλείται
η φορολογική υποχρέωση και των μετόχων.

Φυσικά πρόσωπα,
ατομικές επιχειρήσεις και πρόσωπα παρ. 4 άρθρου 2 ΚΦΕ (ΟΕ,
ΕΕ, κ.λπ.) που είναι μέτοχοι της
ΕΕΧ.

20

Η φορολόγηση των κερδών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ακινήτων γίνεται σύμφωνα
με το άρθρο 33 του ν. 3283/04, όπως
ισχύει. Με τη φορολογία αυτή εξαντλείται και η φορολογική υποχρέωση των
μεριδιούχων του.

Φυσικά πρόσωπα, Ν. 2778/99
ατομικές επιχει- (άρθρο 20,
ρήσεις και πρό- παρ. 2)
σωπα παρ. 4 άρθρου 2 ΚΦΕ (ΟΕ,
ΕΕ, κ.λπ.) που είναι
μεριδιούχοι
του ΑΚ ακινήτων.

Απεριόριστη

Ανάπτυξη κεφαλαιαγοράς - Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη.

21

Με την καταβολή του φόρου από την Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία εξαντλείται και η φορολογική υποχρέωση των μετόχων της.

Φυσικά πρόσωπα, Ν. 2778/99
ατομικές επιχει- (άρθρο 31,
ρήσεις και πρό- παρ. 3)
σωπα παρ. 4 άρθρου 2 ΚΦΕ (ΟΕ,
ΕΕ, κ.λπ.) που εί-

Απεριόριστη

Ανάπτυξη κεφαλαιαγοράς - Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη.

50
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1. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ναι μέτοχοι της
Εταιρείας
Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία.
22

Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των
μερισμάτων που διανέμει ναυτική εταιρεία του ν. 959/1979 που έχει υπαχθεί
στο άρθρο 25 του ν. 27/1975 και διαχειρίζεται πλοίο με ελληνική ή ξένη σημαία.

Φυσικά πρόσωπα, Ν. 959/79
Απεριόριπροσωπικές εται- (άρθρο 60)
στη
ρείες κ.λπ.
Ν. 27/75
(άρθρο 26),
όπως τροποποιήθηκε με
άρθρο
24
του
ν.4110/13.

Ενίσχυση
της
ναυτιλίας - Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).

Επιστήμονες,
ΚΦΕ (άρθρο Απεριόρικαλλιτέχνες, συγ- 6, παρ. 6,
στη
γραφείς κ.λπ. που περ. β)
βραβεύονται
με
χρηματικά ποσά.

Για την ανάπτυξη των τεχνών
και των γραμμάτων – Πολιτισμός.

Η. ΛΟΙΠΕ ΑΠΑΛΛΑΓΕ
1

Απαλλάσσονται του φόρου τα χρηματικά
βραβεία που καταβάλλονται από το Δημόσιο ή την Ακαδημία Αθηνών ή τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών για
τη βράβευση επιστημονικών, καλλιτεχνικών και πνευματικών γενικά επιδόσεων, καθώς και αυτά που απονέμονται
από τα νπδδ, αφού προκηρυχθεί νόμιμα
σχετικός δημόσιος διαγωνισμός.

Η βράβευση να έχει γίνει
από τα συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στο νόμο και μετά από
σχετικό διαγωνισμό.

2

Απαλλάσσονται του φόρου τα ποσά των
υποτροφιών που καταβάλλονται σε όσους
νόμιμα έλαβαν την υποτροφία από το
Δημόσιο ή από τα νπδδ ή από τα ιδρύματα και από περιουσίες του α.ν. 2039/
39 (ΦΕΚ Α 455).
Επίσης απαλλάσσονται του φόρου, τα
ποσά των υποτροφιών που παρέχονται σε
Έλληνες υπότροφους από ξένα κράτη ή
αλλοδαπά ιδρύματα και οργανισμούς.

Οι υπότροφοι των ΚΦΕ (άρθρο Απεριόρισυγκεκριμένων
6, παρ. 6,
στη
νομικών
προσώ- περ. γ)
πων ή κληροδοσιών.

Για την ανάπτυξη των τεχνών
και των γραμμάτων και για λόγους κοινωνικής
και εκπαιδευτικής πολιτικής –
Παιδεία.

3

Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα-

Αναγνωρισμένοι

Κοινωνική πολι-
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ΚΦΕ (άρθρο Απεριόρι-
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1. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

τος τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στους αναγνωρισμένους πολιτικούς
πρόσφυγες, σε αυτούς που διαμένουν
προσωρινά στην Ελλάδα για ανθρωπιστικούς λόγους και σε όσους έχουν υποβάλει αίτηση για αναγνώριση προσφυγικής
ιδιότητας, η οποία βρίσκεται στο στάδιο
εξέτασης από το Υπουργείο Δημόσιας
Τάξης, από φορείς που υλοποιούν προγράμματα παροχής οικονομικής ενίσχυσης προσφύγων, τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ύπατη Αρμοστεία του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ),
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ελληνικό Δημόσιο.

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

πολιτικοί πρόσφυ- 6, παρ. 6,
γες, πρόσωπα που περ. δ)
διαμένουν προσωρινά στην Ελλάδα
για
ανθρωπιστικούς λόγους.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

στη

τική
γες).

(πρόσφυ-

4

Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος τα κέρδη από την πώληση μετοχών
εισηγμένων στο ΧΑ ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό, σε τιμή
ανώτερη της τιμής απόκτησής τους.

Τα κέρδη να εμφανίζονται
σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού, με προορισμό
το συμψηφισμό ζημιών που
θα προκύψουν στο μέλλον
από την πώληση μετοχών
εισηγμένων ή όχι στο ΧΑ.

Φυσικά πρόσωπα, ΚΦΕ (άρθρο Απεριόριατομικές επιχει- 38, παρ. 1, στη
ρήσεις, υπόχρεοι 2, 3)
άρθρου 2 παρ. 4
(προσωπικές εταιρείες κ.λπ.)

Ενίσχυση χρηματιστηριακής
αγοράς - Οικονομικές σχέσεις
και ανάπτυξη.

5

Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος
τα κεφαλαιακά κέρδη που αποκτούν ατομικές επιχειρήσεις και υπόχρεοι της
παρ. 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ και οι οποίοι τηρούν βιβλία με τη διπλογραφική
μέθοδο από συναλλαγές σε παράγωγα
προϊόντα της περ. η΄ της παρ. 1 του άρθρου 24 του ΚΦΕ, που διαπραγματεύονται στην αγορά παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο παραγώγων ή σε άλλη οργανωμένη αγορά.

Τα κέρδη να εμφανίζονται
σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού με προορισμό
το συμψηφισμό ζημιών που
τυχόν θα προκύψουν στο
μέλλον από την ίδια αιτία.

Ατομικές επιχειρήσεις, υπόχρεοι
παρ. 4 άρθρου 2
ΚΦΕ.

Ν. 2238/94 Απεριόρι(άρθρο 38, στη
παρ. 6 και
7),
Ν. 4110/13
(άρθρο
2,
παρ. 11)

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

6

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που - Το συνολικό ποσό της ε- Φυσικά πρόσωπα, Ν. 3842/10 Απεριόριυπάγεται σε φορολογική υποχρέωση
πένδυσης δεν μπορεί να προσωπικές εται- (άρθρο 73, στη

Ενίσχυση κινηματογραφικής
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ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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ΠΙΝΑΚΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

στην Ελλάδα και επενδύει στην παραγωπερβαίνει το 20% του συ- ρείες.
γή κινηματογραφικού έργου μεγάλου
νολικού
φορολογητέου
μήκους, με προορισμό την προβολή σε
εισοδήματος.
κινηματογραφική αίθουσα απαλλάσσεται - Το ποσό της επένδυσης
από το φόρο που του αναλογεί για ποσό
πρέπει να χρησιμοποιείίσο με:
ται αποκλειστικά για την
α) το 40% του ποσού που επένδυσε, εεξόφληση δαπανών που
φόσον το φυσικό ή νομικό πρόσωπο
διενεργούνται στην Ελλάδεν δραστηριοποιείται επαγγελματικά
δα.
στον οπτικοακουστικό τομέα, δεν είναι - Για λοιπές προϋποθέσεις
μέτοχος ΑΕ ή ΕΠΕ ή μέλος ΟΕ, ΕΕ ή
βλέπε περιγραφή.
κοινοπραξίας που δραστηριοποιείται
στον οπτικοακουστικό τομέα,
β) το 20% του ποσού που επένδυσε, εφόσον το φυσικό ή νομικό πρόσωπο
δραστηριοποιείται
επαγγελματικά
στον οπτικοακουστικό τομέα ή είναι
μέτοχος ΑΕ ή ΕΠΕ ή μέλος ΟΕ, ΕΕ ή
κοινοπραξίας που δραστηριοποιείται
στον οπτικοακουστικό τομέα.

παρ. 9-13)

7

Δεν υπόκειται σε φορολογία το στεγαστικό επίδομα φοιτητών.

Ν. 3220/04
(άρθρο 10,
παρ. 5)

Απεριόριστη

Παιδεία
βάθμια
δευση).

8

Απαλλάσσεται από κάθε φόρο το ενιαίο - Χορηγείται σε συγκεκρι- Γονείς με εξαρτώ- Ν. 4093/12
επίδομα στήριξης τέκνων.
μένες κατηγορίες προ- μενα τέκνα.
(υποπαρ.
σώπων, εφόσον έχουν
ΙΑ2)
μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα
και τα εξαρτώμενα τέκνα
τους βρίσκονται στην Ελλάδα (περ. 6).
- Τα τέκνα θα πρέπει να
πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις (περ.3)

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική (ενίσχυση
της οικογένειας).

Φοιτητές
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παραγωγής
Πολιτισμός.

–

(τριτοεκπαί-

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2014

ΠΙΝΑΚΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

Να πρόκειται:
α) για άτομα με αναπηρία
67% και άνω με βάση τη
γνωμάτευση ΚΕΠΑ,
β) για ανάπηρους αξιωματικούς ή οπλίτες, οι οποίοι
με την ιδιότητα του αναπήρου παίρνουν σύνταξη από
το δημόσιο ταμείο ή αξιωματικούς που έχουν τεθεί
σε κατάσταση πολεμικής
διαθεσιμότητας ή αξιωματικούς που εξαιτίας πολεμικού τραύματος ή νοσήματος που επήλθε λόγω κακουχιών σε πολεμική περίοδο, βρίσκονται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου
ή πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν.
1579/1950 (Α 286) και του
ν.δ. 330/1947 (Α 84),
γ) για θύματα πολέμου, με
την έννοια ότι λαμβάνουν
σύνταξη για πολεμική αιτία,
καθώς και για μέλη οικογενειών αξιωματικών και οπλιτών, οι οποίοι απεβίωσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας σε
ειρηνική περίοδο και τα
οποία δικαιούνται σύνταξη
από το δημόσιο ταμείο,
δ) για άτομα που παίρνουν
σύνταξη από το δημόσιο
ταμείο ως ανάπηροι ή θύ-

Οι φορολογούμενοι που οι ίδιοι ή
τα πρόσωπα που
συνοικούν με αυτούς ή τους βαρύνουν
παρουσιάζουν τα εν λόγω
προβλήματα.

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Θ. ΜΕΙΩΕΙ ΣΟΤ ΥΟΡΟΤ ΣΑ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΑ
1

Το ποσό του φόρου που προκύπτει, βάσει των κλιμάκων της παρ. 1 του άρθρου
9 του ΚΦΕ, μειώνεται κατά 200 ευρώ για
τον ίδιο το φορολογούμενο και για καθένα από τα πρόσωπα που συνοικούν με
αυτόν ή τον βαρύνουν, σε περιπτώσεις
αναπηρίας.

54

ΚΦΕ (άρθρο Απεριόρι9, παρ. 4),
στη
Ν. 4110/13
(άρθρο 1)

Παροχή έμμεσης οικονομικής
ενίσχυσης - Κοινωνική Πολιτική
(δράσεις ΑΜΕΑ).

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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ΠΙΝΑΚΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

ματα εθνικής αντίστασης ή
εμφυλίου πολέμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 1543/1985 (ΦΕΚ Α΄
73), 1863/1985 (Α΄ 204)
και ν. 1976/1991 (Α΄ 184).
Δεν δικαιούνται το αυξημένο αφορολόγητο, όσοι κατοικούν στην αλλοδαπή και
αποκτούν εισόδημα από
πηγή Ελλάδας, με την εξαίρεση των κατοίκων των κρατών-μελών της ΕΕ που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα, πλέον του ενενήντα
τοις εκατό (90%) του συνολικού εισοδήματός τους.
2

Ο φόρος που προκύπτει με βάση την
κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων της
παρ. 1 του άρθρου 9 του ΚΦΕ μειώνεται:
α) για εισόδημα έως 21.000 ευρώ κατά
2.100 ευρώ (εφόσον ο φόρος που
προκύπτει είναι μικρότερος των 2.100
ευρώ το ποσό της μείωσης περιορίζεται στο ποσό του φόρου),
β) για εισόδημα πάνω από 21.000 ευρώ
το ποσό της μείωσης της ανωτέρω περίπτωσης περιορίζεται κατά 100 ευρώ
ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των 2.100
ευρώ.

Προσκόμιση αποδείξεων για Μισθωτοί και συ- ΚΦΕ (άρθρο Απεριόριδαπάνες αγοράς και λήψης νταξιούχοι.
9 παρ. 2)
στη
υπηρεσιών σε ποσοστό 25%
Ν. 4110/13
του δηλούμενου και φορο(άρθρο 1)
λογούμενου ατομικού εισοδήματος και έως του ποσού
των 10.500 ευρώ.

Κοινωνική πολιτική.

3

Το ποσό του φόρου που προκύπτει με
βάση την κλίμακα μισθωτών συνταξιούχων και την παρ. 2 του άρθρου 9 του
ΚΦΕ μειώνεται κατά ποσοστό δέκα τοις
εκατό (10%) των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολο-

Θεωρούνται ότι βαρύνουν Όλοι οι φορολο- ΚΦΕ (άρθρο Απεριόριτο φορολογούμενο άτομα γούμενοι κάτοικοι 9, παρ. 3),
στη
που ανήκουν στις κατηγο- Ελλάδας.
Ν. 4110/13
ρίες του άρθρου 7 του
(άρθρο 1)
ΚΦΕ. Ως έξοδα ιατρικής και
νοσοκομειακής
περίθαλ-

Υγεία (περίθαλψη).
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1.920.909

65.621.776

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2014

ΠΙΝΑΚΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

γούμενου και των λοιπών προσώπων που
τον βαρύνουν, κατά το μέρος που δεν
καλύπτονται από ασφαλιστικά ταμεία
ή/και ασφαλιστικές εταιρείες και υπερβαίνουν το 5% του φορολογούμενου εισοδήματος. Το ποσό της μείωσης δεν
μπορεί να υπερβεί τις 3.000 ευρώ.

ψης, θεωρούνται μόνο όσα
περιλαμβάνονται στο άρθρο
9 του ΚΦΕ.
Δεν δικαιούνται τη μείωση
του φόρου άτομα που κατοικούν στην αλλοδαπή και
αποκτούν εισόδημα από
πηγή που βρίσκεται στην
Ελλάδα.

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

4

Το ποσό του φόρου που προκύπτει σύμ- Η διατροφή να επιδικάζεται
φωνα με την κλίμακα μισθωτών- ή να συμφωνείται με συμσυνταξιούχων και την παρ. 2 του άρθρου βολαιογραφική πράξη.
9 του ΚΦΕ μειώνεται κατά 10% του ποσού της διατροφής που καταβάλλεται
από τον ένα σύζυγο στον άλλο, του οποίου αποτελεί φορολογητέο εισόδημα. Το
ποσό της μείωσης του φόρου δεν μπορεί
να υπερβεί τα χίλια πεντακόσια (1.500)
ευρώ.

Όλοι οι διαζευγ- ΚΦΕ (άρθρο Απεριόριμένοι που κατα- 9, παρ. 4,
στη
βάλλουν διατρο- περ. β΄)
φή.

Κοινωνική πολιτική.

5

Αν με βάση τη φορολογική κλίμακα δεν
προκύπτει για το φορολογούμενο ποσό
φόρου ή αυτό που προκύπτει είναι μικρότερο από το άθροισμα των μειώσεων
της περ. α΄ της παρ. 3 (νοσήλια) και της
παρ. 4 που αφορούν αυτόν προσωπικά
και τα πρόσωπα που τον βαρύνουν, ολόκληρο το ποσό των μειώσεων των περιπτώσεων αυτών ή η διαφορά που προκύπτει μειώνει το ποσό του φόρου που
προκύπτει με βάση τη φορολογική κλίμακα για τον άλλο σύζυγο.

Φορολογούμενοι
που κάνουν κοινή
δήλωση λόγω γάμου και πραγματοποιούν
τέτοιες
δαπάνες.

ΚΦΕ (άρθρο Απεριόρι9, παρ. 5),
στη
Ν. 4110/13
(άρθρο 1)

Έμμεση ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος - Κοινωνική πολιτική.

6

Όταν ο φόρος που οφείλεται με βάση την
εμπρόθεσμη δήλωση καταβάλλεται εφάπαξ μέσα στην προθεσμία της πρώτης
δόσης, ανεξάρτητα εάν βεβαιώθηκε σε
μία ή περισσότερες δόσεις, παρέχεται

Όλοι οι φορολο- ΚΦΕ (άρθρο Απεριόριγούμενοι.
9, παρ. 10)
στη

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό (δράσεις εξυπηρέτησης του πολίτη).
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ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

6.138

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

1.640.428
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ΠΙΝΑΚΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

στο συνολικό ποσό του φόρου και των
λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών έκπτωση ενάμισι τοις εκατό (1,5%).
7

Κατά την καταβολή του φόρου που προ- Αναφέρονται στην περιγρα- Όλοι οι φορολο- ΚΦΕ (άρθρο Απεριόρικύπτει με βάση τροποποιητική δήλωση φή της διάταξης.
γούμενοι που έ- 9, παρ. 10)
στη
παρέχεται έκπτωση ποσοστού 1,5% στο
χουν τις προϋποσύνολο της νέας οφειλής, εφόσον αυτή
θέσεις.
είναι μικρότερη από την αρχική και ο
υπόχρεος κατέβαλε την αρχική οφειλή
και έτυχε παρόμοιας έκπτωσης ή κατέβαλε μέσα στην προθεσμία της πρώτης
δόσης ποσό της αρχικής οφειλής που
καλύπτει σε ποσοστό 98,5% της νέας οφειλής, εφόσον το λάθος οφείλεται σε
υπαιτιότητα της φορολογικής αρχής.

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό (δράσεις εξυπηρέτησης του πολίτη).

8

Δικαιούνται τις μειώσεις που ορίζονται Αναφέρονται στην περιγρα- Κάτοικοι των χω- ΚΦΕ (άρθρο Απεριόριστις παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 9 του φή της διάταξης
ρών-μελών
της 9 παρ. 11)
στη
ΚΦΕ οι κάτοικοι των κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής ΈνωΕυρωπαϊκής Ένωσης που αποκτούν εισης.
σόδημα στην Ελλάδα πλέον του 90% του
συνολικού εισοδήματός τους.

Λόγοι
ενιαίας
φορολογικής μεταχείρισης των
κατοίκων-μελών
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
που
αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα – Οικονομικές
σχέσεις
και ανάπτυξη.

9

Για φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό κάτω από
3.100 κατοίκους, το ποσό του πρώτου
κλιμακίου εισοδήματος των κλιμάκων,
όπως ισχύουν κάθε φορά, της παραγράφου 1 του άρθρου 9 προκειμένου να υπολογισθεί ο φόρος που αναλογεί στο εισόδημά τους, αυξάνεται κατά 50%, χωρίς να απαιτούνται για την κάλυψη αυτής της προσαύξησης οι αποδείξεις των

Έμμεση οικονομική ενίσχυση –
Κοινωνική πολιτική.

Ο πληθυσμός των νησιών
στα οποία κατοικούν τα
φυσικά πρόσωπα και οι
δημόσιοι υπάλληλοι και
υπάλληλοι νπδδ να είναι
κάτω από 3.100 κατοίκους.

Φυσικά πρόσωπα,
δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι
νπδδ που κατοικούν σε νησιά με
πληθυσμό
κάτω
από 3.100 κατοίκους.

57

ΚΦΕ (άρθρο Έως το
118,
παρ. 2015.
1),
1102824/
1568/
Α0012/
ΠΟΛ1202/
2-11-99
ΑΥΟ και
Ν. 3842/10

35.726

6.991.879
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ΠΙΝΑΚΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

δαπανών της παρ. 1 του άρθρου 9. Για
δημόσιους υπαλλήλους και για υπαλλήλους νπδδ που διορίζονται στα νησιά αυτά, η ως άνω απαλλαγή παρέχεται εφόσον αυτοί κατοικούν τουλάχιστον εννέα
μήνες στα νησιά αυτά κατά το έτος τοποθέτησης ή αναχώρησης από τα νησιά αυτά.

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Απεριόριστη

Κίνητρο για ταχύτερη είσπραξη
εσόδων του Δημοσίου - Οικονομικές σχέσεις
και
ανάπτυξη
(φορολογική και
δημοσιονομική
διαχείριση).

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

(άρθρο 1)
Ν. 4170/13
(άρθρο 64,
παρ. 4)

10

Στην περίπτωση διοικητικής επίλυσης
της διαφοράς ο πρόσθετος φόρος που
προκύπτει συνολικά περιορίζεται στα
3/5 αυτού.

Όλοι οι φορολο- Ν. 2523/97
γούμενοι
(που (άρθρο 2
συμφωνούν με δι- παρ. 8)
οικητική λύση της
διαφοράς με τη
φορολογούσα αρχή).

11

Το ποσό του φόρου που προκύπτει με α) Δεν δικαιούνται την έκβάση την κλίμακα μισθωτών - συνταπτωση, άτομα που καξιούχων και την παρ. 2 του άρθρου 9 του
τοικούν στην αλλοδαπή
ΚΦΕ μειώνεται κατά ποσοστό 10% των
και αποκτούν εισόδημα
χρηματικών ποσών που καταβάλλονται
από πηγή που βρίσκεται
λόγω δωρεάς προς του φορείς της Γενιστην Ελλάδα.
κής Κυβέρνησης, το ΕΤΚΣ, τους ιερούς β) Το ποσό της δαπάνης δεν
ναούς, τις ιερές μονές του Αγίου Όρους
πρέπει να έχει εκπέσει
κ.λπ. Τα ποσά των δωρεών αφαιρούνται,
με βάση άλλη διάταξη
εφόσον υπερβαίνουν συνολικά τα εκατό
του ΚΦΕ.
(100) ευρώ.
γ) Το συνολικό ποσό των
δωρεών επί του οποίου
υπολογίζεται η μείωση
δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 5% του συνολικού
εισοδήματος
που φορολογείται με τις
γενικές διατάξεις.
δ) Τα ποσά των δωρεών
λαμβάνονται υπόψη μό-

Όλοι οι φορολογούμενοι που καταβάλλουν χρηματικά ποσά λόγω
δωρεάς στα εν λόγω νομικά πρόσωπα.
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ΚΦΕ (άρθρο Απεριόρι9, παρ. 3, στη
περ. γ’, υποπερ. αα΄),
Ν. 4110/13
(άρθρο 1)

Κίνητρο για πα78.891
ροχή
δωρεών (για περ. 11προς το Δημόσι- 13)
ο, τους ΟΤΑ, την
Εκκλησία κ.λπ.
– Πολιτισμός.

3.208.706
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1. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

νο εφόσον έχουν κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό
του ν.π. σε πιστωτικό ίδρυμα της Ελλάδας.
12

Το ποσό του φόρου που προκύπτει με α) Τα χρηματικά ποσά δεν
βάση
την
κλίμακα
μισθωτώνπρέπει να έχουν εκπέσει
συνταξιούχων και την παρ. 2 του άρθρου
με βάση άλλη διάταξη.
9 του ΚΦΕ μειώνεται κατά ποσοστό 10% β) Δεν δικαιούνται την έκτων χρηματικών ποσών που καταβάλλοπτωση άτομα που κατοινται από το φορολογούμενο, λόγω δωκούν στην αλλοδαπή και
ρεάς σε κοινωφελή ιδρύματα, σε μη κεραποκτούν εισόδημα από
δοσκοπικού χαρακτήρα σωματεία που
πηγή που βρίσκεται στην
παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και
Ελλάδα.
χορηγούν υποτροφίες, σε ημεδαπά νπδδ, γ) Τα ποσά των δωρεών και
σε ημεδαπά νπιδ που νόμιμα έχουν συχορηγιών
λαμβάνονται
σταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιυπόψη μόνο εφόσον έδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, στους εχουν κατατεθεί σε ειδικό
ρευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς
λογαριασμό του ν.π. σε
που διέπονται από το ν. 1514/1985
πιστωτικό ίδρυμα της
(ΦΕΚ 13Α΄) και τέλος στα ερευνητικά
Ελλάδας.
κέντρα που αποτελούν ημεδαπά νομικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Επίσης, τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από το
φορολογούμενο λόγω χορηγίας προς τα
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά
νπιδ που νόμιμα υπάρχουν ή συνιστώνται, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς. Τα ποσά των δωρεών και χορηγιών αφαιρούνται, εφόσον υπερβαίνουν συνολικά τα εκατό (100) ευρώ. Το
συνολικό ποσό των δωρεών και χορηγιών
δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 5%
του συνολικού εισοδήματος που φορολογείται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις.

Όλοι οι φορολογούμενοι που καταβάλουν χρηματικές δωρεές στα
εν λόγω πρόσωπα.

ΚΦΕ (άρθρο Απεριόρι9,
παρ.3, στη
περ. γ’, υποπερ. ββ΄,
γγ΄),
Ν. 4110/13
(άρθρο 1)

Κίνητρο για παροχή χρηματικών δωρεών με
σκοπό την ενθάρρυνση
εκπαιδευτικών,
κοινωφελών
κ.λπ. δραστηριοτήτων – Πολιτισμός.

13

Το ποσό του φόρου που προκύπτει με Αναφέρονται στην παρ. 3 Όλοι οι φορολο- ΚΦΕ (άρθρο Απεριόριβάση την κλίμακα μισθωτών - συντα- του άρθρου 9 ΚΦΕ.
γούμενοι
που 9, παρ. 3, στη

Κίνητρο για δωρεά
ιατρικών
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1. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ξιούχων και την παρ. 2 του άρθρου 9 του
ΚΦΕ, μειώνεται κατά ποσοστό 10% της
αξίας των ιατρικών μηχανημάτων ή των
ασθενοφόρων αυτοκινήτων που μεταβιβάζονται λόγω δωρεάς στα κρατικά και
δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα
νοσοκομεία που αποτελούν νπιδ και επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

προβαίνουν σε τέ- περ. δ)
τοιες δωρεές.

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

μηχανημάτων
και ασθενοφόρων – Υγεία (περίθαλψη)

14

Για τη σύζυγο η οποία έχει εισόδημα
από το οποίο προκύπτει φόρος, οι μειώσεις των περ. α΄, γ΄, και δ΄της παρ. 3 και
της παρ. 4 που αφορούν την ίδια, της
περ. α΄ της παρ. 3 που αφορούν τα τέκνα της από προηγούμενο γάμο, τα χωρίς γάμο τέκνα της, τους γονείς της και
τους ανήλικους ορφανούς από πατέρα
και μητέρα συγγενείς της μέχρι το δεύτερο βαθμό, αφαιρούνται από το δικό
της φόρο που προκύπτει με βάση την
κλίμακα.

Οι δαπάνες να αφορούν την Η σύζυγος
ίδια, τα τέκνα της από προηγούμενο γάμο, τα χωρίς
γάμο τέκνα της, τους γονείς
της και τους ανήλικους ορφανούς από πατέρα και μητέρα συγγενείς της μέχρι το
δεύτερο βαθμό.

ΚΦΕ (άρθρο Απεριόρι9, παρ. 5),
στη
Ν. 4110/13
(άρθρο 1)

Προσαρμογή της
φορολογικής επιβάρυνσης
σύμφωνα με την
οικογενειακή
κατάσταση του
φορολογούμενου – Κοινωνική
πολιτική.

15

Το ποσό του φόρου που προκύπτει με
βάση την κλίμακα του άρθρου 9 μειώνεται κατά ποσοστό 20% των χρηματικών
ποσών που καταβάλλονται λόγω δωρεάς,
στο «Λογαριασμό Αλληλεγγύης για την
απόσβεση του δημοσίου χρέους».

Τα χρηματικά ποσά κατα- Φυσικά πρόσωπα.
βάλλονται είτε απευθείας
είτε μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων.

Ν. 3842/10 Απεριόρι(άρθρο 74)
στη

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.
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1. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

Ι.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

ΜΕΙΩΕΙ ΥΟΡΟΤ ΜΙΚΡΟΜΕΑΙΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ

1

Για νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες και
κοινωνίες αστικού δικαίου οι συντελεστές
φορολογίας μειώνονται κατά 40% για τα
κέρδη που προκύπτουν από δραστηριότητες οι οποίες ασκούνται σε νησιά με
πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους.

2

Το ποσό του συμπληρωματικού φόρου
των ακινήτων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το φόρο που αναλογεί στο
συνολικό καθαρό εισόδημα.

Οι δραστηριότητες των νομικών προσώπων να ασκούνται σε νησιά με πληθυσμό
κάτω από 3.100 κατοίκους.

Νομικά πρόσωπα, ΚΦΕ (άρθρο Έως το
κοινοπραξίες και 118, παρ. 2) 2015.
κοινωνίες αστικού
δικαίου.

Έμμεση οικονομική ενίσχυση –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

565

596.904

ΟΕ, ΕΕ, κοινο- ΚΦΕ (άρθρο Απεριόριπραξίες κ.λπ. που 10, παρ. 2)
στη
έχουν
εισόδημα
από ακίνητα.

Λόγω μη ύπαρξης κύριου φόρου δεν βεβαιώνεται
συμπληρωματικός φόρος – Οικονομικές σχέσεις και
ανάπτυξη.

2.027

741.576

ΙΑ. ΔΙΑΥΟΡΟΠΟΙΗΗ ΣΟΝ ΣΡΟΠΟ
ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟΤ ΣΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
Ή ΣΟΤ ΥΟΡΟΤ
1

Τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων που
ασχολούνται με την πώληση ανεγειρόμενων οικοδομών, υπολογίζονται με τη
χρήση συντελεστή 20% στα ακαθάριστα
έσοδά τους.

Ατομικές επιχει- ΚΦΕ (άρθρο Απεριόριρήσεις, προσωπι- 34, παρ. 2)
στη
κές εταιρείες (OΕ,
ΕΕ κ.λπ.) και κοινοπραξίες στις οποίες δεν συμμετέχουν
νομικά
πρόσωπα της παρ.
1 του άρθρου 101
του ΚΦΕ.

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (οικοδομική δραστηριότητα).

2

Στα πλοία με ξένη σημαία και σε αερο- Η μεταφορά να γίνεται από Αλλοδαπά φυσικά ΚΦΕ (άρθρο Απεριόρισκάφη που ανήκουν σε αλλοδαπά φυσι- ελληνικούς λιμένες και αε- πρόσωπα.
37, παρ. 4)
στη
κά πρόσωπα, λαμβάνεται υπόψη ως κα- ρολιμένες, μέχρι το λιμένα

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.
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ΠΙΝΑΚΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

θαρό εισόδημα, ποσοστό 10% επί των
ακαθάριστων εσόδων που πραγματοποιούνται από τις μεταφορές επιβατών, εμπορευμάτων και λοιπών πραγμάτων.

προορισμού ή μέχρι τον
αλλοδαπό λιμένα ή αερολιμένα επιβίβασης των επιβατών ή μεταφόρτωσης των
εμπορευμάτων και λοιπών
πραγμάτων σε πλοίο ή αεροσκάφος άλλης αλλοδαπής επιχείρησης.

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

3

Τα καθαρά κέρδη των κοινωνιών αστικού
δικαίου που εκμεταλλεύονται μέχρι και
δύο (2) φορτηγά ή επιβατικά αυτοκίνητα
δημόσιας χρήσης, καθώς και των λοιπών
υπόχρεων που αναφέρονται στην παρ. 4
του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 (προσωπικές εταιρείες κ.λπ.) που εκμεταλλεύονται ένα μόνο αυτοκίνητο δημόσιας
χρήσης, φορολογούνται στο όνομα των
μελών τους με βάση το ποσοστό συμμετοχής τους και όχι στο όνομα του νομικού προσώπου.

Κοινωνίες αστικού ΚΦΕ (άρθρο Απεριόριδικαίου που εκμε- 64, παρ. 7,
στη
ταλλεύονται μέχρι περ. α, β)
δύο
αυτοκίνητα
δημόσιας χρήσης,
προσωπικές εταιρείες κ.λπ. που
εκμεταλλεύονται
μέχρι ένα αυτοκίνητο ΔΧ.

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

4

Τα καθαρά κέρδη συνιδιοκτησίας (κοινωνίας) από συνεκμετάλλευση αλιευτικού σκάφους μέχρι και 10 κόρους ολικής χωρητικότητας, στις οποίες συμμετέχουν αποκλειστικά επαγγελματίες αλιείς, φορολογούνται στο όνομα των κοινωνιών, με βάση το ποσοστό συμμετοχής
τους.

Συνιδιοκτησίες α- ΚΦΕ (άρθρο Απεριόριλιευτικών σκαφών. 64, παρ. 7,
στη
περ. γ)

Αγροτική
ανάπτυξη (αλιεία).

5

Για τα νομικά πρόσωπα της παρ. 4 του
άρθρου 2 του ΚΦΕ, των οποίων ο κύκλος
εργασιών μειώνεται για δύο (2) συνεχόμενες διαχειριστικές περιόδους, ο συντελεστής φορολογίας των κερδών που ορίζεται στο άρθρο 10 του ίδιου νόμου, μειώνεται κατά τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός

Προσωπικές εται- Ν. 3842/10 Απεριόριρείες
(νομικά (άρθρο 73, στη
πρόσωπα παρ. 4 παρ. 1-7)
του
άρθρου
2
ΚΦΕ),
ατομικές
επιχειρήσεις,
ελεύθεροι
επαγγελματίες.

Κίνητρα για τη
διατήρηση
θέσεων εργασίας –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

Οι εν λόγω διατάξεις δεν
εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις που υποχρεούνται από
διάταξη νόμου ή από την
ένταξή τους σε επιχορηγούμενο πρόγραμμα από το
Δημόσιο να διατηρούν θέσεις εργασίας.
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1. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

Η ρύθμιση ισχύει για αμοιβές από την παροχή υπηρεσιών σε εμπορικά πλοία,
που εκτελούν πλόες.

Αξιωματικοί
του
εμπορικού ναυτικού και κατώτερο
πλήρωμα.

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

των εργαζομένων που υφίστανται κατά
την προηγούμενη της διετίας διαχειριστική περίοδο δεν μειώνεται σε καμία
από τις τρεις πιο πάνω διαχειριστικές
περιόδους.
Οι διατάξεις εφαρμόζονται ανάλογα και
για τις ατομικές επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ελευθέριο
επάγγελμα, στα οποία παρέχεται μείωση
των καθαρών κερδών και καθαρών εισοδημάτων κατά ποσοστό 20%
ΙΒ. ΑΤΣΟΣΕΛΗ ΥΟΡΟΛΟΓΗΗ ΕΙΟΔΗΜΑΣΩΝ
1

Ο φόρος στις αμοιβές που αποκτούν οι
αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα
του εμπορικού ναυτικού από την παροχή υπηρεσιών σε εμπορικά πλοία υπολογίζεται με αναλογικό συντελεστή 15%
για τους αξιωματικούς και 10% για το
κατώτερο πλήρωμα στις αμοιβές που
αποκτώνται από το ημερολογιακό έτος
2013 και επόμενα.

ΚΦΕ (άρθρο Απεριόρι9, παρ. 8)
στη
Ν. 4110/13
(άρθρο 1)

Κίνητρο προς τη
ναυτιλία - Οικονομικές σχέσεις
και ανάπτυξη.

2

Φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή Οι προϋποθέσεις αναφέρο- Ιδιοκτήτες διηρη- ΚΦΕ (άρθρο Απεριόρι25%, στον οποίο περιλαμβάνεται ο φό- νται στο άρθρο 11 του ν. μένων
ιδιοκτη- 11)
στη
ρος εισοδήματος, τα τέλη χαρτοσήμου 2238/94.
σιών.
και η εισφορά ΟΓΑ στο χαρτόσημο, το
ακαθάριστο εισόδημα από εκμίσθωση
κοινόχρηστων χώρων, γενικώς, σε οικοδομές που από τον κανονισμό της οροφοκτησίας ανήκουν στους ιδιοκτήτες των
διηρημένων ιδιοκτησιών τους.

Κοινωνική πολιτική.

3

Φορολογούνται αυτοτελώς και με συντελεστή 15%, οι τόκοι οι οποίοι αποκτώνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και
κατοικούν στην Ελλάδα από οποιαδήπο-

Απλοποίηση διαδικασιών
και
συγκράτηση
ύψους επιτοκίων

Όλοι οι φορολογούμενοι φυσικά
πρόσωπα, καθώς
και νομικά πρό-
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ΚΦΕ (άρθρο Απεριόρι12, παρ. 1,
στη
περ. α, β)
Ν. 4110/13

15.185

85.541.835
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ΠΙΝΑΚΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

τε μορφή κατάθεσης σε τράπεζες και στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

σωπα, της παρ. 4 (άρθρο 2)
του άρθρου 2 του
ΚΦΕ.

–
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

4

Φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή
15% τα εισοδήματα που προκύπτουν
από πράξεις repos και reverse repos, τα
οποία φορολογούνται αυτοτελώς.

Φυσικά ή νομικά ΚΦΕ (άρθρο Απεριόριπρόσωπα που α- 12, παρ. 1 στη
ποκτούν εισοδή- και 2)
ματα από πράξεις
repos.

Εξομάλυνση αγοράς χρηματοοικονομικών
προϊόντων - Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη.

5

Φορολογούνται αυτοτελώς οι τόκοι που
προκύπτουν από εθνικά δάνεια που εκδίδονται με έντοκα γραμμάτια ή ομολογίες από την 1/1/1997 και μετά. Ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 15% στο
ποσό των τόκων που προκύπτουν από
τους πιο πάνω τίτλους από 1/1/2013
και μετά, ακόμη κι αν προέρχονται από
τίτλους που έχουν ανανεωθεί. Τα ως άνω
έχουν εφαρμογή και στους έντοκους τίτλους που εκδίδονται στην Ελλάδα από
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το
Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως, τη
Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και
Αναπτύξεως, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως και
την Ασιατική Τράπεζα Αναπτύξεως.

Φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, ενώσεις
προσώπων ή ομάδες
περιουσίας
κάτοχοι ομολόγων
ή εντόκων γραμματίων του Ελληνικού
Δημοσίου
κ.λπ.

ΚΦΕ (άρθρο Απεριόρι12, παρ. 8)
στη
Ν. 4110/13
(άρθρο 2)

Ενίσχυση αγοράς ομολόγων –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

6

Φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως
εισόδημα και με συντελεστή 20%, κάθε
κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από
μεταβίβαση
α) ολόκληρης επιχείρησης με τα άυλα
στοιχεία αυτής, όπως αέρας, επωνυμία, σήμα, προνόμια κ.λπ. ή υποκαταστήματος επιχείρησης,
β) εταιρικών μερίδων ή μεριδίων, καθώς

Ιδιοκτήτες ή κάτοχοι μεταβιβαζόμενων εταιρικών μεριδίων, επιχειρήσεων, προνομίων
εταιρικών μερίδων
ή μεριδίων κ.λπ.

ΚΦΕ (άρθρο Απεριόρι13, παρ. 1α, στη
υποπ. αα
και ββ)

Απλοποίηση συστήματος – Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη.
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ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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ΠΙΝΑΚΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

και ποσοστών συμμετοχής σε κοινωνία αστικού δικαίου που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα ή σε κοινοπραξία, εκτός κοινοπραξίας τεχνικών έργων. Με μεταβίβαση εταιρικών μερίδων ή μεριδίων, εξομοιώνεται και η
μη συμμετοχή εταίρου στην αύξηση
του κεφαλαίου προσωπικής εταιρείας
ή ΕΠΕ.
7

Φορολογείται αυτοτελώς, λογιζόμενο ως
εισόδημα και με συντελεστή 20% κάθε
κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από
την εκχώρηση ή μεταβίβαση αυτοτελώς
κάθε δικαιώματος το οποίο είναι συναφές με την άσκηση της επιχείρησης ή
του επαγγέλματος. Με εκχώρηση εξομοιώνεται και η παραίτηση από μισθωτικά δικαιώματα.

Ιδιοκτήτες επιχει- ΚΦΕ (άρθρο Απεριόριρήσεων, κάτοχοι 13, παρ. 1,
στη
δικαιωμάτων κ.λπ. περ. β)

Απλοποίηση συστήματος - Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη.

8

Φορολογείται αυτοτελώς, λογιζόμενο ως
εισόδημα και με συντελεστή 20%, κάθε
ποσό που καταβάλλεται, πέρα από τα
μισθώματα, από το μισθωτή προς τον
εκμισθωτή, σε περίπτωση μίσθωσης ακινήτου μόνου του ή μαζί με τον οποιοδήποτε εξοπλισμό ή εγκατάσταση που τυχόν διαθέτει.

Εκμισθωτές
νήτων.

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

9

Φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή
5% η πραγματική αξία πώλησης μετοχών
μη εισηγμένων σε οποιοδήποτε χρηματιστήριο (αντί φορολογίας της υπεραξίας
με τις γενικές διατάξεις) που μεταβιβάζονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Η
ανωτέρω διάταξη εφαρμόζεται και για μεταβιβάσεις μετοχών αλλοδαπών ανωνύμων εταιρειών μη εισηγμένων σε διεθνώς
αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό

Η αξία δεν μπορεί να είναι
μικρότερη από αυτή που
προκύπτει
από
την
1030366/10307/Β0012/
ΠΟΛ/1053/1-4-03 ΑΥΟ.
Για μετοχές που έχουν αποκτηθεί μέχρι και τις
31/12/2013.

ακι- ΚΦΕ (άρθρο Απεριόρι13, παρ. 1,
στη
περ. γ)

Φυσικά πρόσωπα,
ατομικές επιχειρήσεις, προσωπικές εταιρείες.
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ΚΦΕ (άρθρο Απεριόρι13, παρ. 2)
στη
Ν. 4110/13
(άρθρο 2)
Ν. 4141/13
(άρθρο 38)
Ν. 4172/13
(άρθρο
74
παρ.
76β,
7γ)

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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ΠΙΝΑΚΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

Ασχολούμενοι ατομικώς με την
ανέγερση οικοδομών προς πώληση.

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

από ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή, ο φόρος επιβάλλεται επί της συμφωνηθείσας αξίας
πώλησης των μετοχών.
10

Φορολογείται αυτοτελώς και με συντελεστή 15%, πλέον εισφοράς ΟΓΑ 15% στο
ποσό του φόρου, η καθοριζόμενη αμοιβή
που ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 1 του π.δ. 696/1974 όσων
ασχολούνται ατομικώς με την ανέγερση
οικοδομών προς πώληση.
Θεωρείται ότι η αμοιβή αυτή, αποκτάται
στο ημερολογιακό έτος που πραγματοποιείται η πρώτη πώληση από το ακίνητο.
Ο φόρος υπολογίζεται στην πιο πάνω
αμοιβή, μειωμένη κατά 10%.

Οι δικαιούχοι να εκπόνησαν μερικώς ή ολικώς τη
μελέτη ή να επέβλεψαν την
εκτέλεση των εργασιών του
οικοδομικού έργου, με την
ιδιότητά τους ως αρχιτέκτονες ή πολιτικοί μηχανικοί.

11

Δυνατότητα αυτοτελούς φορολόγησης των
εισοδημάτων από σύνταξη μελέτης - επίβλεψη ανέγερσης οικοδομής με συντελεστή 15% στο όνομα της επιχείρησης στην
οποία συμμετέχει ή είναι μισθωτός ο συντάξας τη μελέτη αρχιτέκτων ή πολιτικός
μηχανικός πλέον εισφοράς 15% στο ποσό του φόρου.

Υποβολή δήλωσης στην αρ- Επιχειρήσεις
μόδια ΔΟΥ πριν από την
έκδοση της πολεοδομικής
άδειας.

12

Αυτοτελής φορολόγηση με παρακράτηση
25% (αντί φορολογίας με την κλίμακα
του άρθρου 9 του ΚΦΕ) επί των αμοιβών
που καταβάλλονται σε ξένα καλλιτεχνικά
συγκροτήματα ή μεμονωμένους καλλιτέχνες κατοίκους ξένων χωρών για τη συμμετοχή τους σε διάφορες καλλιτεχνικές
εκδηλώσεις στην Ελλάδα. Τα ανωτέρω
ισχύουν και στα ποσά που καταβάλλονται σε αλλοδαπά αθλητικά σωματεία,
επαγγελματικά ή μη, καθώς και σε οποι-

ΚΦΕ (άρθρο Απεριόρι13,
παρ. στη
3)\Ν.
3943/11
(άρθρο
20
παρ. 8 α).
Ισχύς
από
1/7/2011
και μετά.

Οικιστική
πτυξη.

ανά-

ΚΦΕ (άρθρο Απεριόρι13, παρ. 4,
στη
5).
Ισχύς
από
1/7/2011
και μετά.

Οικιστική
πτυξη.

ανά-

Φυσικά πρόσωπα, ΚΦΕ (άρθρο Απεριόρικάτοικοι αλλοδα- 13, παρ. 6)
στη
πής.
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Πολιτισμός

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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ΠΙΝΑΚΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

οδήποτε τρίτο αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο για τη μεταβίβαση σε ημεδαπά αθλητικά σωματεία, ανεξάρτητα
από τη νομική μορφή τους, του δικαιώματος χρησιμοποίησης αλλοδαπών ποδοσφαιριστών, πετοσφαιριστών, υδατοσφαιριστών και λοιπών αθλητών.
Επίσης, τα ανωτέρω ισχύουν και για τα
δικαιώματα που καταβάλλονται σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα για τη χρήση ή
παραχώρηση της χρήσης τεχνικών μεθόδων παραγωγής, τεχνικής ή τεχνολογικής
βοήθειας, δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας
κ.λπ.
13

Αυτοτελής φορολόγηση με παρακράτηση Κάτοικοι αλλοδαπής
25% επί των αμοιβών που καταβάλλονται από το Ελληνικό Δημόσιο, τους δήμους και κοινότητες, τον ΕΟΤ, Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, το
σύλλογο «Οι φίλοι της μουσικής», καθώς
και την Εθνική Λυρική Σκηνή, σε ξένα
καλλιτεχνικά συγκροτήματα ή μεμονωμένους καλλιτέχνες ξένων χωρών, για τη
συμμετοχή τους σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα.

Καλλιτέχνες
κά- ΚΦΕ (άρθρο Απεριόριτοικοι αλλοδαπής. 13, παρ. 12) στη

Πολιτισμός

14

Φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή
φόρου 20% τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται σε αθλητές εθνικών ομάδων,
ως επιβράβευσή τους από το Δημόσιο
λόγω επίτευξης στόχων ατομικώς ή ομαδικώς, καθώς και τα χρηματικά ποσά
των πάσης φύσεως χορηγιών που καταβάλλονται σε αυτούς.

Αθλητές
ομάδων.

Αθλητισμός

15

Τα ποσά των αποζημιώσεων λόγω απόλυ- Με την επιφύλαξη των δια- Δικαιούχοι
σης φορολογούνται αυτοτελώς με εξά- τάξεων της περίπτωσης γ ζημιώσεων.

εθνικών ΚΦΕ (άρθρο Απεριόρι13, παρ. 13) στη
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απο- ΚΦΕ (άρθρο Απεριόρι14, παρ. 1)
στη

Αποφυγή υπέρμετρης φορολό-

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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ΠΙΝΑΚΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ντληση της φορολογικής υποχρέωσης με της παρ. 4 του άρθρου 45
βάση την κλίμακα της παρ. 1 του άρ- του ν.2238/94.
θρου 14 του ΚΦΕ.

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ
γησης και έμμεση οικονομική
ενίσχυση - Κοινωνική πολιτική.

16

Φορολογούνται αυτοτελώς και με συντελεστή 15% οι τόκοι από το «Λογαριασμό
Νεότητας Προσωπικού ΟΤΕ».

Υπάλληλοι ΟΤΕ.

ΚΦΕ (άρθρο Απεριόρι24, παρ. 1, στη
περ. ζ)

Κοινωνική πολιτική.

17

Εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση,
μετά από παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15% στα εισοδήματα που προκύπτουν από την υπεραπόδοση επενδύσεων
των μαθηματικών αποθεμάτων που σχηματίζονται με τις διατάξεις του ν.δ.
400/70, για ασφαλίσεις ζωής για τα εισοδήματα αυτά.

Οι έχοντες ασφά- ΚΦΕ (άρθρο Απεριόριλεια ζωής.
54, παρ. 2)
στη

Κοινωνική πολιτική.

18

Ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 25% στα κέρδη που διανέμουν
οι ημεδαπές ΑΕ με τη μορφή αμοιβών
και ποσοστών στα μέλη του ΔΣ και στους
διευθυντές και αμοιβών στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, εκτός μισθού, καθώς
και μερισμάτων ή προμερισμάτων σε
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά η
αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή ομάδες
περιουσίας, ανεξάρτητα εάν η καταβολή
γίνεται σε μετρητά ή μετοχές. Με την
παρακράτηση εξαντλείται η φορολογική
υποχρέωση του δικαιούχου.

Μέλη ΔΣ, διευθυντές, εργατοϋπαλληλικό προσωπικό
ημεδαπών
ΑΕ.
Φυσικά πρόσωπα
που
λαμβάνουν
μερίσματα
από
ημεδαπές ΑΕ.
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ΚΦΕ (άρθρο
54, παρ. 1)
Ν. 4038/12
(άρθρο
4,
παρ. 3).

Για διανε- Οικονομικές
μόμενα
σχέσεις και ακέρδη έως νάπτυξη.
31/12/13.
Έπειτα ισχύουν για
κέρδη που
διανέμονται
από
ΓΣ
από
1/1/2014
και μετά)
οι διατάξεις
του
άρθρου 54
παρ.
1,
όπως αντικαταστάθηκαν με
το
Ν.
4110/13
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

(άρθρο 6
παρ. 2).
19

Ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10% στα μερίσματα που εισπράττει φυσικό πρόσωπο, κάτοικος Ελλάδας, από αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία
με την οποία εξαντλείται η φορολογική
υποχρέωση του δικαιούχου για τα πιο
πάνω εισοδήματα.

20

Ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 40% με την οποία εξαντλείται η
φορολογική υποχρέωση για τα εισοδήματα που προκύπτουν από:
α) τις αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου,
β) τους τόκους από ιδρυτικούς τίτλους
και προνομιούχες μετοχές,
γ) τα ποσά που λαμβάνουν οι κάτοχοι
ιδρυτικών τίτλων ανώνυμης εταιρείας
κατά την εξαγορά τους από αυτή,
δ) παροχές χρηματικής αποτίμησης που
γίνονται από ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία χωρίς νόμιμη ή συμβατική για το
σκοπό αυτό υποχρέωση, προς πρόσωπα τα οποία την εκπροσωπούν νόμιμα.

21

Ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 40% με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης για τα εισοδήματα
από τους μισθούς και κάθε είδους απολαβές που καταβάλλονται από τα λοιπά
νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου
101 σε εταίρους ή διαχειριστές τους για
υπηρεσίες που παρέχουν σε αυτά, εφόσον οι εταίροι είναι ασφαλισμένοι για τις
υπηρεσίες αυτές σε οποιονδήποτε ασφα-

Οι αμοιβές και οι τόκοι, να
εκπίπτουν σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 105 του ΚΦΕ από
τα ακαθάριστα έσοδα.

Φυσικά πρόσωπα
κάτοικοι Ελλάδας
που εισπράττουν
μερίσματα
από
αλλοδαπές ΑΕ.

ΚΦΕ (άρθρο Απεριόρι54, παρ. 3)
στη
Ν. 4110/13
(άρθρο
6,
παρ. 3)

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

Μέλη διοικητικού
συμβουλίου ΑΕ,
κάτοχοι ιδρυτικών
τίτλων ΑΕ.

ΚΦΕ (άρθρο Απεριόρι54, παρ. 5)
στη
Ν. 4110/13
(άρθρο
6,
παρ. 5)

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

Εταίροι ή διαχειριστές νπ του άρθρου 101 παρ. 1
ΚΦΕ.

ΚΦΕ (άρθρο Απεριόρι55, παρ. 1,
στη
περ. α)
Ν. 4110/13
(άρθρο
6,
παρ. 6, άρθρο 3, παρ.
4)

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.
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1. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

Οι μεταφορικές επιχειρήσεις στις οποίες μεταβιβάζονται τα ΦΔΧ οχήματα να
πληρούν τις διατάξεις του
Κανονισμού 1071/2009.

Μεταφορικές επιχειρήσεις που μεταβιβάζουν ΦΔΧ
οχήματα με την
άδειά τους (παλιοί
μεταφορείς).

Ν. 3887/10
(άρθρο 10),
Ν. 4038/12
(άρθρο 5),
Ν. 4070/12
(άρθρο 116)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

λιστικό οργανισμό ή ταμείο εκτός του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Επίσης, για τα εισοδήματα από τους μισθούς που καταβάλλονται από ΑΕ στα
μέλη του ΔΣ αυτής, βάσει ειδικής σύμβασης εργασίας ή εντολής, με την ίδια
ως άνω προϋπόθεση.
22

Επιβάλλεται φόρος 2% σε κάθε μεταβίβαση φορτηγών δημόσιας χρήσης με την
άδειά τους, επί του ποσού που αντιστοιχεί στην αξία του οχήματος.

Για μετα- Οικονομικές
βιβάσεις
σχέσεις και απου πραγ- νάπτυξη.
ματοποιούνται από
10/4/12
και μετά.

ΙΓ. ΑΠΑΛΛΑΓΕ ΑΠΟ ΣΑ ΣΕΚΜΗΡΙΑ
– ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΝ
1

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη δεν ε- Το πιστοποιητικό να εκδίδε- Οι κάτοχοι Ε.Ι.Χ. ΚΦΕ (άρθρο Απεριόριφαρμόζεται για επιβατικά αυτοκίνητα ται από διεθνή ή ημεδαπό που
θεωρούνται 16, παρ. 1)
στη
Ι.Χ. που διαθέτουν πιστοποιητικό αυθε- φορέα.
αντίκες.
ντικότητας.

Διάδοση της αξίας του παλαιού αυτοκινήτου
- Πολιτισμός

2

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη δεν εφαρμόζεται για αυτοκίνητα ΕΙΧ ειδικά
διασκευασμένα για κινητικά ανάπηρους.

Κινητικά ανάπη- ΚΦΕ (άρθρο Απεριόριροι
τουλάχιστον 16, παρ. 1)
στη
67%.

Κοινωνική πολιτική
(δράσεις
ΑΜΕΑ).

3

Τα ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης από αυτοκίνητο μειώνονται ανάλογα με την παλαιότητά του, κατά 30%
για χρονικό διάστημα πάνω από 5 έτη
και μέχρι 10 έτη, και κατά 50% για χρονικό διάστημα πάνω από10 έτη.

Η παλαιότητα υπολογίζεται Κάτοχοι επιβατι- ΚΦΕ (άρθρο Απεριόριαπό το έτος πρώτης κυκλο- κών αυτοκινήτων 16, παρ. 1, στη
φορίας του αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης. περ. γ’)
στην Ελλάδα.

Κοινωνική πολιτική

4

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που κα- Η δαπάνη να προκύπτει Φυσικά πρόσωπα ΚΦΕ (άρθρο Απεριόριταβάλλεται σε εσπερινά γυμνάσια ή λύ- από τις σχετικές αποδείξεις που τους βαρύ- 16, παρ. 1, στη

Κοινωνική πολιτική
(δράσεις
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Α/Α
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ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

κεια και τα ειδικά σχολεία ατόμων με ει- παροχής υπηρεσιών.
δικές ανάγκες δεν εφαρμόζεται.

νουν τα πρόσωπα περ. δ’)
που φοιτούν στα
προαναφερόμενα
σχολεία.

ΑΜΕΑ).

5

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που κα- Βλέπε περιγραφή
ταβάλλεται για οικιακούς βοηθούς δεν
εφαρμόζεται όταν ο φορολογούμενος απασχολεί έναν μόνο οικιακό βοηθό ή όταν ο ίδιος ή πρόσωπο που συνοικεί με
αυτόν και τον βαρύνει έχει αναπηρία
67% και πάνω ή είναι ηλικίας άνω των
65 ετών και απασχολεί έναν νοσοκόμο.

Φορολογούμενοι
που οι ίδιοι ή
πρόσωπα που συνοικούν με αυτούς
και τους βαρύνουν έχουν αναπηρία 67% και
άνω. Φορολογούμενοι άνω των 65
ετών που απασχολούν ένα νοσοκόμο.

Κοινωνική πολιτική.

6

Μειώνεται η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη Ύπαρξη ιστιοφόρου.
κατά 50% για ιστιοφόρα.

Κάτοχοι ιστιοφό- ΚΦΕ (άρθρο Απεριόριρων σκαφών.
16, παρ. 1,
στη
περ. στ)

7

Μειώνεται κατά ποσοστό 50% η τεκμαρτή δαπάνη από τα πλοία αναψυχής που
έχουν κατασκευασθεί ή κατασκευάζονται
στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο,
τύπων «τρεχαντήρι», «βαρκαλάς», «πέραμα», «τσερνίκι», και «λίμπερτυ» που
προέρχονται από την ελληνική ναυτική
παράδοση.

8

9

Τα πλοία που έχουν κατα- Ιδιοκτήτες των ασκευασθεί στην Ελλάδα εξ ναφερόμενων
ολοκλήρου από ξύλο και πλοίων αναψυχής.
είναι τύπων όπως αναφέρεται στην περιγραφή.

ΚΦΕ (άρθρο Απεριόρι16, παρ. 1, στη
περ. ε’)
Ν. 4110/13
(άρθρο
7,
παρ. 2)

Αθλητισμός

ΚΦΕ (άρθρο Απεριόρι16, παρ. 1,
στη
περ. στ, υποπ.ββ’)

Κίνητρο για τη
διατήρηση της
ελληνικής ναυτικής
παράδοσης – Πολιτισμός.

Η τεκμαρτή δαπάνη από κάθε σκάφος
μειώνεται ανάλογα με την παλαιότητά
του, κατά 15% για χρονικό διάστημα
από 5 έως 10 έτη, από το έτος που νηολογήθηκε για πρώτη φορά και κατά 30%
για χρονικό διάστημα πάνω από 10 έτη.

Κάτοχοι σκαφών ΚΦΕ (άρθρο Απεριόριαναψυχής ιδιωτι- 16, παρ. 1,
στη
κής χρήσης.
περ. στ’)

Κοινωνική πολιτική.

Δεν λογίζονται ως ετήσια τεκμαρτή δαπά-

Όλοι οι φορολο- ΚΦΕ (άρθρο Απεριόρι-

Κίνητρο για πα-
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1. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

νη του φορολογούμενου, της συζύγου
και των προσώπων που τους βαρύνουν,
τα χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για δωρεές, γονικές παροχές
ή χορηγίες χρηματικών ποσών που δεν
υπερβαίνουν τα 300 ευρώ, ή για δωρεές
προς το Δημόσιο, τους δήμους και τις
κοινότητες, τα ΑΕΙ, τα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία που αποτελούν νπιδ και επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς και τα προνοιακά ιδρύματα
του ευρύτερου δημόσιου τομέα (νπδδ) ως
και τα προνοιακά ιδρύματα ιδιωτικού
δικαίου των οποίων οι εν γένει δαπάνες
λειτουργίας καλύπτονται τουλάχιστον
κατά το 70% με επιχορηγήσεις από τον
κρατικό προϋπολογισμό.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

γούμενοι.

10

Δεν εφαρμόζεται το τεκμήριο προσδιορι- Το ΕΙΧ να απαλλάσσεται Ανάπηροι
σμού της ετήσιας αντικειμενικής δαπά- από τα τέλη κυκλοφορίας.
νης, προκειμένου για τεκμαρτή δαπάνη
που προκύπτει από την κατοχή ιδιωτικής χρήσης επιβατικού αυτοκινήτου αναπήρου, το οποίο απαλλάσσεται από τα
τέλη κυκλοφορίας.

11

Δεν εφαρμόζεται το τεκμήριο προσδιορισμού της ετήσιας δαπάνης, προκειμένου
για αλλοδαπό προσωπικό που δε διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα, ή ημεδαπό
προσωπικό που διαμένει μόνιμα στο εξωτερικό και απασχολείται αποκλειστικά σε
επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις του α.ν. 89/67 (ΦΕΚ Α 132), του
α.ν.378/68 (ΦΕΚ Α 82) και του άρθρου
25 του ν. 27/75 (ΦΕΚ Α 77), για το ποσό
της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης, η
οποία προκύπτει από την κατοχή του ε-

ΝΟΜΟ

17, περ. ε)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

στη

ροχή
δωρεών
στο
Δημόσιο
κ.λπ.. – Κοινωνική πολιτική.

ΚΦΕ (άρθρο Απεριόρι18, περ. α)
στη

Κοινωνική πολιτική
(δράσεις
ΑΜΕΑ).

Αλλοδαπό προσω- ΚΦΕ (άρθρο Απεριόριπικό που δε δια- 18, περ. β)
στη
μένει μόνιμα στην
Ελλάδα και ημεδαπό προσωπικό
που διαμένει μόνιμα στο εξωτερικό.

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

πιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης
ή της κατοικίας.
12

Η τεκμαρτή δαπάνη ΕΙΧ για εταίρους,
διαχειριστές, προέδρους εταιρειών κ.λπ.
δεν μπορεί να είναι ανώτερη από τη μεγαλύτερη τεκμαρτή δαπάνη που προκύπτει από αυτοκίνητο της εταιρείας.

Φυσικά πρόσωπα, ΚΦΕ (άρθρο Απεριόριεκπρόσωποι
των 16, παρ. 1,
στη
εταιρειών.
περ. γ)

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

13

Προκειμένου για εκπαιδευτές οδηγών
και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων
που χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτό
περισσότερα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, στον υπολογισμό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης, λαμβάνεται
υπόψη το αυτοκίνητο που έχει τη μεγαλύτερη τεκμαρτή δαπάνη.

Φυσικά πρόσωπα, ΚΦΕ (άρθρο Απεριόριεκπαιδευτές οδη- 16, παρ. 1,
στη
γών ή φορείς επι- περ. γ)
χειρήσεων ενοικίασης αυτοκινήτων.

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

14

Δεν εφαρμόζεται τεκμήριο στην αγορά
πάγιου
εξοπλισμού
επαγγελματικής
χρήσης.

Εμπορικές ή γε- ΚΦΕ (άρθρο Απεριόριωργικές επιχειρή- 18, περ.ε)
στη
σεις και ελεύθεροι
επαγγελματίες.

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

15

Το τεκμήριο προσδιορισμού της ετήσιας
δαπάνης δεν εφαρμόζεται προκειμένου
για τεκμαρτή δαπάνη που προκύπτει με
βάση σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης
μόνιμων κατοίκων εξωτερικού.

Κάτοικοι εξωτερι- ΚΦΕ (άρθρο Απεριόρικού.
18, περ. δ)
στη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (τουρισμός).

16

Δεν εφαρμόζεται το τεκμήριο απόκτησης
για αγορά αυτοκινήτων Ε.Ι.Χ. ειδικά διασκευασμένων για πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητικές αναπηρίες άνω του
67%.

Κινητικά ανάπη- ΚΦΕ (άρθρο Απεριόριροι άνω του 67%. 18, περ.στ)
στη

Κοινωνική πολιτική
(δράσεις
ΑΜΕΑ).

17

Οι ετήσιες αντικειμενικές δαπάνες προκειμένου για συνταξιούχους που έχουν
υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους
μειώνονται κατά 30%.

Συνταξιούχοι άνω ΚΦΕ (άρθρο Απεριόριτων 65 ετών.
18, περ. ζ)
στη

Κοινωνική πολιτική.
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1. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

18

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη και η Τα φυσικά πρόσωπα να μην Κάτοικοι εξωτερι- ΚΦΕ (άρθρο Απεριόριδαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοι- αποκτούν εισόδημα στην κού.
18, παρ.1, στη
χείων δεν εφαρμόζονται προκειμένου για Ελλάδα.
περ. η’),
φυσικό πρόσωπο που έχει την κατοικία
Ν. 3943/11
ή τη συνήθη διαμονή του στην αλλοδα(άρθρο 21,
πή, εφόσον δεν αποκτά εισόδημα στην
παρ. 3).
Ελλάδα.
Ισχύς
από
1/1/2011.

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (τουρισμός).

19

Μη εφαρμογή του τεκμηρίου απόκτησης
περιουσιακών στοιχείων για την αγορά ή
χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών
ή κατασκευή δεξαμενής κολύμβησης.

Ενίσχυση οικοδομικής
δραστηριότηταςΟικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

20

Από την επιβολή του φόρου πολυτελούς
διαβίωσης εξαιρούνται τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με παλαιότητα άνω των 10 ετών, καθώς και τα ΕΙΧ
αναπήρων, τα οποία απαλλάσσονται από
τα τέλη κυκλοφορίας.

Η παλαιότητα υπολογίζεται
από το έτος πρώτης κυκλοφορίας των αυτοκινήτων
στην Ελλάδα.

Φυσικά πρόσωπα.

Ν. 3986/11
(άρθρο 28,
παρ. 6),
Ν. 3899/10
(άρθρο 8)

Φυσικά πρόσωπα
με ΕΙΧ παλαιότητας άνω των 10
ετών. Άτομα με
αναπηρία.

Ν. 4111/13 Απεριόρι(άρθρο 44)
στη
Ισχύς για τα
εισοδήματα
που δηλώνονται από το
οικον. Έτος
2013
και
μετά.
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2. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

Α.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΕ
ΑΠΑΛΛΑΓΕ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

1

Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος της
Σράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης του
Ευξείνου Πόντου.

Σράπεζα Εμπορί- Ν. 2707/99
ου και Ανάπτυξης (άρθρο 12
του Ευξείνου Πό- παρ. 1)
ντου.

Απεριόριστη

Δράσεις στο εξωτερικό (διεθνείς
σχέσεις).

2

Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του
Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Φρέους (ΟΔΔΗΦ).

ΟΔΔΗΦ

Απεριόριστη

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

3

Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος της
Ευρωπαϊκής Σράπεζας Επενδύσεων.

Ευρωπαϊκή Σρά- Άρθρο
28 Απεριόριπεζα Επενδύσεων. της υνθή- στη
κης για την
ίδρυση
Ενιαίου υμβουλίου και
ενιαίας Επιτροπής των
ΕΕ

Ενίσχυση επενδύσεων - Δράσεις στο εξωτερικό
(διεθνείς
σχέσεις).

4.

Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων
Ευρεσιτεχνίας.

Ευρωπαϊκός Ορ- Ν. 1607/86
γανισμός Διπλω- (άρθρο 8)
μάτων Ευρεσιτεχνίας.

Απεριόριστη

Ενίσχυση επενδύσεων - Δράσεις στο εσωτερικό
(διεθνείς
σχέσεις).

5.

Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Σράπεζας.

Ευρωπαϊκή
Κε- Άρθρο
3 Απεριόριντρική Σράπεζα.
Πρωτοκόλστη
λου για προνόμια
και
ασυλίες ΕΕ.

Ενίσχυση επενδύσεων - Δράσεις στο εσωτερικό
(διεθνείς
σχέσεις).

6

Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος της
χολής Επιμόρφωσης Τπαλλήλων Τπουργείου Οικονομικών (ΕΤΤΟ).

ΕΤΤΟ

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

Ν. 2628/98
(άρθρο 10,
παρ. 1)

Ν. 2343/95
(άρθρο 9
παρ. 2)
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2. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

7

Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού
Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

ΟΑΕΔ

Ν. 1545/85
(άρθρο 14,
παρ. 1)

Απεριόριστη

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

8

Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του
Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Τλικού (ΟΔΔΤ).

ΟΔΔΤ

Ν. 2628/98
(άρθρο 10,
παρ. 1)

Απεριόριστη

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό (δημόσια διοίκηση).

9

Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ),
της Διεθνούς Σράπεζας Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως και τους αλλοδαπούς
οργανισμούς από διεθνή σύμβαση η οποία έχει κυρωθεί με νόμο.

ΟΗΕ,
Διεθνής Ν. 3842/10 ΑπεριόριΣράπεζα Ανοικο- (άρθρο 12, στη
δομήσεως και Α- παρ. 1)
ναπτύξεως, αλλοδαποί οργανισμοί.

Δράσεις στο εξωτερικό (διεθνείς
σχέσεις).

Δικαιούχοι όπως ΚΥΕ (άρθρο Απεριόριορίζονται στις δια- 103, παρ. 1, στη
τάξεις της περ. α, περ. α)
παρ. 1 του άρθρου 103.

Απλοποίηση του
συστήματος και
ενίσχυση ΟΣΑ –
Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

Β.
1

ΛΟΙΠΕ ΑΠΑΛΛΑΓΕ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΩΠΩΝ

Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα- α) Οι αποκεντρωμένες δητος νομικών προσώπων το Ελληνικό Δημόσιες υπηρεσίες να λειμόσιο και οι αποκεντρωμένες Δημόσιες
τουργούν υπό τη μορφή
υπηρεσίες, δήμοι, κοινότητες, δημοτικά
ειδικών ταμείων.
και κοινοτικά ιδρύματα και τα λοιπά β) Οι δημοτικές και κοινοδημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα
τικές επιχειρήσεις να
δημοσίου δικαίου, οι σύνδεσμοι δήμων
ασχολούνται με την ύκαι κοινοτήτων, οι δημοτικές και κοινοδρευση, αποχέτευση, διτικές επιχειρήσεις ύδρευσης, αποχέτευαχείριση απορριμμάτων
σης, διαχείρισης απορριμμάτων και τηκαι τηλεθέρμανση.
λεθέρμανσης, η Κεντρική Ένωση Δήμων γ) Σα νοσοκομεία, βρεφοκαι Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕΔΚΕ), οι τοκομεία, κέντρα παιδικής
πικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων, οι
μέριμνας και γηροκοΝομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, η Ένωση
μεία να συνιστώνται από
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος
τις Νομαρχιακές Αυτοδι(ΕΝΑΕ), τα νοσοκομεία, βρεφοκομεία,
οικήσεις.
κέντρα παιδικής μέριμνας και γηροκομεία που συνιστώνται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Ανώτατα και
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2. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Απεριόριστη

Ανάπτυξη αθλητισμού - Αθλητισμός.

Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που
λειτουργούν με τη μορφή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, με εξαίρεση τα
εισοδήματά τους από κινητές αξίες. Σα
εισοδήματα από κινητές αξίες φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις εκτός
από αυτά που προέρχονται από τόκους
καταθέσεων και δάνεια του Ελληνικού
Δημοσίου. Ειδικά για το Ελληνικό Δημόσιο, η απαλλαγή ισχύει και για τα εισοδήματα που προέρχονται από κινητές
αξίες, επί των οποίων δεν ενεργείται ούτε
παρακράτηση φόρου.
2

Σα ολυμπιακά, εθνικά, δημοτικά και Επιδίωξη
κοινοτικά γυμναστήρια, απολαμβάνουν σκοπού.
των απαλλαγών των παρεχομένων υπό
των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων εις τα
κοινωφελή ιδρύματα.

κοινωφελούς Ολυμπιακά, εθνι- Ν. 423/76
κά, δημοτικά και (άρθρο 18
κοινοτικά γυμνα- παρ. 1)
στήρια.

3

Αντικείμενο του φόρου σε ημεδαπά νο- Σα όποια έσοδά τους πραγμικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δι- ματοποιούνται κατά την εκαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, πιδίωξη του σκοπού τους.
είναι το καθαρό εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή μόνο
από την εκμίσθωση ακινήτων, καθώς και
από κινητές αξίες. Δεν αποτελούν αντικείμενο φορολογίας τα λοιπά εισοδήματα
αυτών των νομικών προσώπων, καθώς
και τα κάθε είδους άλλα έσοδά τους που
πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη
της εκπλήρωσης του σκοπού τους.

Ημεδαπά νομικά
πρόσωπα μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα.

Ν. 2238/94
(άρθρο 99,
παρ. 1,
περ. ε)

Απεριόριστη

Πολιτισμός
Αθλητισμός.

-

4

Αντικείμενο του φόρου σε αλλοδαπά νο- Σα όποια έσοδά τους πραγμικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δι- ματοποιούνται κατά την εκαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το πιδίωξη του σκοπού τους.
καθαρό εισόδημα από κάθε πηγή, που
προκύπτει στην ημεδαπή. Δεν αποτελούν
αντικείμενο φορολογίας τα κάθε είδους

Αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα.

Ν. 2238/94
(άρθρο 99,
παρ. 1,
περ. στ)

Απεριόριστη

Πολιτισμός
Αθλητισμός.

-
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2. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

άλλα έσοδα αυτών των νομικών προσώπων που πραγματοποιούνται κατά την
επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού
τους.
5

Η εταιρεία «Σαμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας ΑΕ» (ΣΑΝΕΟ ΑΕ) δεν υπόκειται
σε φόρο για το κάθε μορφής εισόδημα
που προκύπτει από τη συμμετοχή της σε
επενδυτικά σχήματα παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου.

Σα επενδυτικά σχήματα ΣΑΝΕΟ ΑΕ
παροχής επιχειρηματικού
κεφαλαίου ιδρύονται ειδικά
για το σκοπό αυτό και διέπονται από τη νομοθεσία
κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ν. 2843/00
(άρθρο 28,
παρ. 9,
περ. β)

Απεριόριστη

Λόγοι οικονομικής ανάπτυξης –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (εμπόριο/βιομηχανία
/βιοτεχνία).

6

Η παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας Οι όποιες συμβάσεις να εί- Ανάδοχοι
εκμε- Ν. 2289/95
και εκμετάλλευσης των υδρογονανθρά- ναι σύμφωνες με το ν. τάλλευσης υδρο- (άρθρο 9
κων στον Ανάδοχο εκμετάλλευσης υδρο- 2289/95.
γονανθράκων.
παρ. 8)
γονανθράκων με τις σύννομες συμβάσεις, η μεταβίβαση δικαιωμάτων από τις
συμβάσεις αυτές εκ μέρους του Αναδόχου με σύννομες συμβάσεις, η πώληση
των παραγόμενων υδρογονανθράκων από
τον Ανάδοχο, τον εκμισθωτή ή τον εργοδότη, οι συμβάσεις έργου που συνάπτονται για τους συμβατικούς σκοπούς από
τον Ανάδοχο με εργολάβους και από αυτούς με υπεργολάβους, η μίσθωση, η
παραχώρηση ή η με οποιονδήποτε τρόπο
κτήσης της χρήσης ακινήτων απαλλάσσονται αντικειμενικά από το φόρο εισοδήματος.

Απεριόριστη

Για τη διευκόλυνση ανεύρεσης,
διανομής
και παραγωγής
υδρογονανθράκων - Οικονομικές σχέσεις και
ανάπτυξη (ενέργεια).

7

Αλλοδαπή εταιρεία πλοιοκτήτρια πλοίου Πλοίο με ξένη σημαία.
με ξένη σημαία, το οποίο τελεί υπό την
εκμετάλλευση ή διαχείριση ημεδαπής ή
αλλοδαπής επιχείρησης, εγκατεστημένης
στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του
άρθρου 25 του ν. 27/1975, απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος του κτηθέντος στο εξωτερικό από την εκμετάλλευ-

Ν. 27/75
Απεριόρι(άρθρο 26)
στη
Όπως
τροποποιήθηκε
με το άρθρο
24 του Ν.
4110/13.

Ανάπτυξη ναυτιλίας - Οικονομικές
σχέσεις
και
ανάπτυξη
(ναυτιλία).

Αλλοδαπή
εταιρεία, πλοιοκτήτρια
πλοίου με ξένη
σημαία.
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2. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ση του πλοίου, του οποίου τυγχάνει
πλοιοκτήτρια.
Επίσης, απαλλάσσονται από το φόρο τα Πλοίο με ελληνική ή ξένη Ημεδαπές επιχει- Ν. 27/75
Απεριόρικέρδη ναυτικής εταιρείας του ν. σημαία.
ρήσεις.
(άρθρο 26)
στη
959/1979 (ΥΕΚ 192 Α), καθώς και τα
Όπως
τρομερίσματα που διανέμει αυτή, εφόσον
ποποιήθηκε
έχει υπαχθεί στο άρθρο 25 του ν.
με το άρθρο
27/1975 και εκμεταλλεύεται ή διαχειρί24 του Ν.
ζεται πλοίο με ελληνική ή ξένη σημαία.
4110/13.
8

Σα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδα- α) Διαχείριση, εκμετάλλευπών επιχειρήσεων οποιουδήποτε τύπου ή
ση, ναύλωση κ.λπ. πλοίμορφής, που πληρούν όμως τις προϋποων με ελληνική ή ξένη
θέσεις που αναγράφονται στη διπλανή
σημαία πάνω από 500
στήλη, απαλλάσσονται του φόρου εισοκόρους ολικής χωρητικόδήματος.
τητας.
β) Κάλυψη με εισαγωγή συναλλάγματος ή ευρώ:
i) των ετήσιων δαπανών
λειτουργίας
τους
στην Ελλάδα με ισόποσο
τουλάχιστον
50.000
δολαρίων
ΗΠΑ ή το αντίστοιχο
ποσό σε ευρώ,
ii) όλων
γενικά
των
πληρωμών στην Ελλάδα για λογαριασμό
τους ή για λογαριασμό τρίτων.

Γραφεία ή υποκα- Ν. 27/75
ταστήματα αλλο- (άρθρο 25)
δαπών επιχειρήσεων.

9

Οι διατάξεις της προηγούμενης ενότητας Ίδιες όπως στην προηγού- Ημεδαπές επιχει- Ν. 27/75
εφαρμόζονται ανάλογα με τις ίδιες προ- μενη ενότητα.
ρήσεις
(άρθρο 25
ϋποθέσεις και στις ημεδαπές επιχειρήπαρ. 5)
σεις που έχουν ως αντικείμενο εργασιών
αποκλειστικά τις αναφερόμενες στην
παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 27/1975
εργασίες ή υπηρεσίες. Η διανομή κερδών
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ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Ανάπτυξη ναυτιλίας - Οικονομικές
σχέσεις
και
ανάπτυξη
(ναυτιλία).

Απεριόριστη

Ανάπτυξη ναυτιλίας - Οικονομικές
σχέσεις
και
ανάπτυξη
(ναυτιλία).

Απεριόριστη

Ανάπτυξη ναυτιλίας - Οικονομικές
σχέσεις
και
ανάπτυξη
(ναυτιλία).

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
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2. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

στους εταίρους ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης του ν.3190/1955,
που υπάγονται στις διατάξεις αυτές, καθώς και όσες έχουν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975,
απαλλάσσεται από παντός φόρου εισοδήματος.
10

Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα- α) έννοια των πολύ μικρών
τος τα κέρδη των νομικών προσώπων που
επιχειρήσεων όπως ορίεμπίπτουν στην έννοια των πολύ μικρών
ζεται
στη
ύσταση
επιχειρήσεων από τη διάθεση παραγόμε2003/361/ΕΚ της Επινης ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιτροπής της 6ης Μαίου
ρεία «ΔΕΗ ΑΕ» ή άλλο προμηθευτή, μετά
2003.
από την ένταξή τους στο «Ειδικό Πρό- β) εμφάνιση σε ειδικό λογραμμα Ανάπτυξης Υωτοβολταϊκών υγαριασμό αφορολόγητου
στημάτων μέχρι δέκα (10) KW.
αποθεματικού.

ΑΕ, ΕΠΕ και λοι- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόριπά νομικά πρό- 103, παρ.1, στη
σωπα της παρ.1 περ.ιε’).
του άρθρου 101.

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (ενέργεια).

11

Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα- α) η ευρεσιτεχνία να έχει
τος τα κέρδη επιχείρησης από την πώληαναπτυχθεί από την ίδια
ση προϊόντων παραγωγής της, για την
την επιχείρηση,
οποία παραγωγή χρησιμοποιήθηκε ευ- β) εμφάνιση σε λογαριασμό
ρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη στο
αφορολόγητου αποθεμαόνομά της, για τρεις (3) συνεχόμενες
τικού.
χρήσεις, αρχής γενομένης από τη χρήση
μέσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν
για πρώτη φορά έσοδα από την πώληση
των πιο πάνω προϊόντων.

ΑΕ, ΕΠΕ και λοι- Ν. 3842/10 Απεριόριπά νομικά πρό- (άρθρο 71)
στη
σωπα της παρ.1
του άρθρου 101.

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (έρευνα).

12

Νομικό πρόσωπο που επενδύει στην πα- α) Σο ν.π. να είναι φορολοραγωγή κινηματογραφικού έργου μεγάγικά υπόχρεο στην Ελλου μήκους με προορισμό την προβολή
λάδα,
σε κινηματογραφική αίθουσα, απαλλάσ- β) το συνολικό ποσό της
σεται από το φόρο που του αναλογεί για
επένδυσης να μην υπερποσό ίσο με:
βαίνει το 20% του συνοα) το 40% του ποσού που επένδυσε, ελικού φορολογητέου ειφόσον το ν.π. δεν δραστηριοποιείται
σοδήματος,
επαγγελματικά στον οπτικοακουστικό γ) το ποσό της επένδυσης
τομέα ή δεν είναι μέτοχος ΑΕ, ΕΠΕ
να χρησιμοποιείται απο-

ΑΕ, ΕΠΕ και λοι- Ν. 3842/10 Απεριόριπά νομικά πρό- (άρθρο 73, στη
σωπα της παρ.1 παρ. 9-13)
του άρθρου 101.

Πολιτισμός
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2. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

που δραστηριοποιείται στον τομέα αυτό,
β) το 20% του ποσού που επένδυσε, εφόσον το ν.π. δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον οπτικοακουστικό
τομέα ή είναι μέτοχος ΑΕ ή ΕΠΕ που
δραστηριοποιείται στον τομέα αυτό.
13

Απαλλαγή από κάθε φόρο, τέλος, επιβάρυνση ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή
οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με την
απόσχιση και εισφορά του κλάδου, τη
μεταβίβαση και μεταγραφή κάθε εμπράγματου δικαιώματος, την τυχόν
προκύπτουσα υπεραξία και τυχόν αφορολόγητα ή φορολογηθέντα κατά ειδικό
τρόπο αποθεματικά που μεταφέρονται
στην εταιρεία ως μέρος του κλάδου. Κατ΄
εξαίρεση των οριζόμενων στο προηγούμενο εδάφιο, δεν θίγεται η εφαρμογή των
διατάξεων περί φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων (άρθρα 17 επ. του ν.
1676/1986, Α΄ 204).

14

Διατάξεις που θεσπίζουν κίνητρα ή απαλλαγές οικονομικής φορολογικής ή
άλλης φύσεως για τη μετατροπή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμες εταιρείες ή τη μετατροπή άλλου νομικού τύπου εμπορικών εταιρειών σε εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ισχύουν
με τις ίδιες προϋποθέσεις και για τη μετατροπή Α σε ΑΕ, εφόσον η πλειοψηφία των μετοχών ή εταιρικών τους μεριδίων αντίστοιχα, εξακολουθεί να ανήκει
στους Α. Σα πιο πάνω κίνητρα και απαλλαγές ισχύουν και στις περιπτώσεις
εισφοράς ενός ή περισσότερων κλάδων ή
τμημάτων από ΑΟ ενεργή σε ΑΕ. τις

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Απεριόριστη

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

κλειστικά για την εξόφληση δαπανών που διενεργούνται στην Ελλάδα.

Η απαλλαγή παρέχεται με
την προϋπόθεση εμφάνισης
της υπεραξίας σε αφορολόγητο αποθεματικό.

ΕΒΕΣΑΜ ΑΕ

Ν.4038/12
(άρθρο 19,
παρ. 4)

Αγροτικοί
συνεταιρισμοί, υλλογικές
Αγροτικές
Οργανώσεις.

Ν.4015/11
Απεριόρι(άρθρο 15, στη
παρ. 12, 13,
14)
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2. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

απαλλαγές αυτές δεν περιλαμβάνεται η
προβλεπόμενη στην παράγραφο 4 του
άρθρου 9 του ν.2992/2002 (Α΄ 54) μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος στις ΑΟ. Η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτων των Α
και των ΑΕ απαλλάσσεται από το φόρο
εισοδήματος, όταν το προϊόν της πώλησης διατίθεται για τη ρύθμιση του υπολοίπου των χρεών τους προς την Αγροτική Σράπεζα της Ελλάδος ΑΕ και την εξόφληση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών προς το Σαμείο ύνταξης και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών υνεταιριστικών Οργανώσεων (ΣΕΑΠΓΟ) και το ΙΚΑ-ΕΣΑΜ.
Η απαλλαγή της πιο πάνω υπεραξίας
χορηγείται με την προϋπόθεση εμφάνισής της σε λογαριασμό αφορολόγητου
αποθεματικού. Σο μέρος της υπεραξίας
το οποίο διατίθεται για την εξόφληση των
χρεών ή των ασφαλιστικών εισφορών αντίστοιχα, μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί
χωρίς την καταβολή φόρου εισοδήματος.
Αντίθετα, σε περίπτωση διανομής του,
έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του ν.
2238/1994 (Α΄ 151), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ομοίως, οι διατάξεις της
παραγράφου 4 του άρθρου 106 του ν.
2238/1994 εφαρμόζονται και σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης του
μέρους της υπεραξίας, το οποίο δεν διατίθεται για την εξόφληση των χρεών ή των
ασφαλιστικών
εισφορών,
αντίστοιχα,
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται πιο πάνω.
Η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτων των ΑΟ, απαλλάσσεται
επίσης από το φόρο εισοδήματος, αν
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ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2014

ΠΙΝΑΚΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

2. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

χρησιμοποιηθεί ως ίδια συμμετοχή σε
επενδυτικά προγράμματα με βάση το επιχειρησιακό τους σχέδιο.
15

Απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος
η υπεραξία που προκύπτει από την εκποίηση ακινήτων και λοιπών εγκαταστάσεων επιχειρήσεων κατά το μέρος που
αντιστοιχεί στο κόστος μετεγκατάστασής
τους. Αν μέσα σε πέντε έτη από τη μετεγκατάσταση η επιχείρηση παύσει να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα μέσα
στο επιχειρηματικό πάρκο υποχρεούται
σε επιστροφή του ποσού της φοροαπαλλαγής με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

Η απαλλαγή παρέχεται με
την προϋπόθεση εμφάνισης
της υπεραξίας σε αφορολόγητο αποθεματικό.

Επιχειρήσεις του
δεύτερου μέρους
που
μετεγκαθίστανται σε επιχειρηματικά πάρκα.

16

Έκπτωση από το φόρο εισοδήματος ίση
με το διπλάσιο του μισθώματος που καταβάλλεται ετησίως από επιχειρήσεις τριτογενούς τομέα για τη μίσθωση ακινήτου, προκειμένου να εγκατασταθούν από
την 25η Νοεμβρίου 2011 και μετά, στην
περιοχή Γεράνι που οριοθετείται από τις
οδούς Πειραιώς, Επικούρου, Ευριπίδου
και Αθηνάς και στην περιοχή Μεταξουργείο που οριοθετείται από τις οδούς
Κωνσταντινουπόλεως, Αχιλλέως, Αγίου
Κωνσταντίνου, Πειραιώς και Ιερά Οδό,
αντίστοιχα, του ιστορικού κέντρου της
Αθήνας. Η έκπτωση αυτή διενεργείται
κάθε χρόνο και κατ’ ανώτατο όριο για
μια πενταετία από το χρόνο πρώτης εγκατάστασης.

Προϋπόθεση για τα ανωτέρω είναι οι επιχειρήσεις αυτές να λειτουργούν σε κτίρια και χώρους νομίμως
υφισταμένους, στους οποίους επιτρέπεται η εγκατάσταση από τις ισχύουσες
διατάξεις των π.δ. της
2/13-7-1994 (Δ΄ 704) και
της 23.7/19-8-1998 (Δ΄
616) και ειδικότερα αφορούν χρήσεις ξενώνων, ξενοδοχείων, τουριστικών εγκαταστάσεων εν γένει, εμπορικών
καταστημάτων
(αγορά, πώληση εμπορευμάτων), γραφείων, τραπεζών, ασφαλειών, πολιτιστικών κέντρων, κτιρίων εκπαίδευσης εμπορικών εκθέσεων και μισθώνουν την
εγκατάστασή τους σε ακίνητο που βρίσκεται στις πιο

Όσοι ασκούν ε- Ν. 4030/11
λευθέριο
επάγ- (άρθρα 43,
γελμα, οι ατομικές 44 και 59)
επιχειρήσεις,
τα
πρόσωπα της παρ.
4 του άρθρου 2
του ΚΥΕ (ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες
εταιρείες,
κοινωνίες
αστικού δικαίου,
αστικές εταιρείες,
συμμετοχικές
ή
αφανείς εταιρείες
και κοινοπραξίες),
καθώς
και
τα
πρόσωπα της παρ.
1 του άρθρου 101
του ΚΥΕ (ΑΕ,
ΕΠΕ,
δημόσιες,
δημοτικές
και
κοινοτικές επιχειρήσεις, συνεταιρι-
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Ν. 3982/11 Απεριόρι(άρθρο 62, στη
παρ. 3, 4
και 8)

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟ
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2. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

πάνω οριοθετημένες περιο- σμοί, αλλοδαπές
χές.
επιχειρήσεις που
λειτουργούν
με
οποιονδήποτε τύπο εταιρείας, καθώς και οι κάθε
είδους αλλοδαποί
οργανισμοί
που
αποβλέπουν στην
απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων) που λειτουργούν με τη μορφή
επιχείρησης τριτογενούς τομέα.
Γ. ΑΠΑΛΛΑΓΕ ΣΟ ΕΙΟΔΗΜΑ ΑΠΟ
ΑΚΙΝΗΣΑ
1

Σα τεκμαρτά εισοδήματα από οικοδομές
που ανήκουν σε δημόσιες, δημοτικές και
κοινοτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με ή
χωρίς νομική προσωπικότητα και σε δημόσια ή δημοτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Οι οικοδομές χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση
και λειτουργία των επιχειρήσεων.

Δημόσιες, δημοτι- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόρικές και κοινοτικές 103, παρ. 1, στη
επιχειρήσεις
ή περ. γ)
εκμεταλλεύσεις
κερδοσκοπικού
χαρακτήρα.

Λόγω του επιδιωκόμενου σκοπού – Ειδικές
δράσεις στο εσωτερικό.

2

Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα- α) Όρος της αμοιβαιότητας. Ξένα θρησκεύμα- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόριτος νομικών προσώπων τα τεκμαρτά ει- β) Σα ακίνητα να χρησιμο- τα και δόγματα.
103, παρ. 1, στη
σοδήματα από ακίνητα τα οποία ανήποιούνται για την τέλεση
περ. ε)
κουν σε αναγνωρισμένα ξένα θρησκεύτης λατρείας και τη διεματα και δόγματα.
ξαγωγή υπηρεσιών θρησκευτικής φύσης των
δογμάτων.

Για λόγους θρησκευτικής ισότητας – Πολιτισμός
(θρησκεία).

3

Απαλλάσσονται τα κέρδη από την πώλη- Εμφάνιση σε λογαριασμό Εταιρεία
ση των ακινήτων στην εταιρεία ειδικού ειδικού αφορολόγητου α- σκοπού.
σκοπού απόκτησης επιχειρηματικών ποθεματικού.
απαιτήσεων για την τιτλοποίησή τους.

Διευκόλυνση της
πραγματοποίησης επενδύσεων
σε ακίνητα - Οι-

ειδικού Ν. 3156/03
(άρθρο 14)
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ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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2. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ
κονομικές σχέσεις και ανάπτυξη.

4

Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα- α) Όρος της αμοιβαιότητας. Ξένα κράτη.
τος νομικών προσώπων τα τεκμαρτά ει- β) Σα ακίνητα να χρησιμοσοδήματα από ακίνητα τα οποία ανήποιούνται για την εγκακουν σε ξένα κράτη.
τάσταση των πρεσβειών
και προξενείων των κρατών αυτών.
Δ.

ΚΥΕ (άρθρο Απεριόρι103, παρ. 1, στη
περ. στ)

Διευκόλυνση διπλωματικών
σχέσεων με τα
ξένα κράτη –
Δράσεις στο εξωτερικό (διεθνείς
σχέσεις).

ΑΠΑΛΛΑΓΕ ΣΟ ΕΙΟΔΗΜΑ
ΑΠΟ ΚΙΝΗΣΕ ΑΞΙΕ

1

Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος
οι τόκοι ομολογιακών δανείων του Δημοσίου διάρκειας δύο (2) ετών ή και μεγαλύτερης.

Ο αρχικός κάτοχος των τίτλων των δανείων αυτών διακρατεί τόσο τα σώματα αυτών, όσο και τα τοκομερίδιά
τους, μέχρι την ημερομηνία
λήξης τους.
Έκδοση υπουργικής απόφασης για περαιτέρω καθορισμό προϋποθέσεων.

Νομικό πρόσωπο Ν. 2238/94
που κατέχει τους (άρθρο 12,
τίτλους (σώμα και παρ. 11)
τοκομερίδια) κατά
τη δέκατη εργάσιμη ημέρα μετά
την έκδοσή τους.

2

Απαλλάσσονται από το φόρο οι τόκοι Έκδοση των όρων της εν ΑΕ, ΕΠΕ, συνεπου προκύπτουν από ομολογιακά δάνεια λόγω τράπεζας στο εξωτερι- ταιρισμοί κ.λπ.
που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Σράπεζα Ε- κό.
πενδύσεων σε ευρώ ή συνάλλαγμα στο
εξωτερικό, ανεξάρτητα αν ο δικαιούχος
αυτών είναι κάτοικος Ελλάδας ή αλλοδαπός.

3

Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των Δικαιούχος επενδυτής μότόκων των ομολογιών δανείων που εκδί- νιμος κάτοικος εξωτερικού.
δει το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και από
επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα

Αλλοδαπές
επιχειρήσεις, μόνιμοι
κάτοικοι εξωτερικού.
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Απεριόριστη

Ενίσχυση
της
κεφαλαιαγοράς
–
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

Ν. 2238/94
(άρθρο 6,
παρ. 3,
περ. ζ,
άρθρο 12,
παρ. 8)

Απεριόριστη

Λόγω του αναπτυξιακού
χαρακτήρα
της
τράπεζας – Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη (γενικός οικονομικός σχεδιασμός).

Ν. 2682/99
(άρθρο 31,
παρ. 1)
Ν. 2789/00

Απεριόριστη

Προσέλκυση ξένων επενδυτών –
Οικονομικές
σχέσεις και α-

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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2. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

για τους επενδυτές μόνιμους κατοίκους
εξωτερικού.

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

(άρθρο 26,
παρ. 8)

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ
νάπτυξη.

4

Απαλλαγή της πρόσθετης αξίας που
προκύπτει επ’ ωφελεία των μεριδιούχων
αμοιβαίων κεφαλαίων από την εξαγορά
μεριδίων σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης από το φόρο εισοδήματος.

Κατά το μέρος που εμπεριέχεται (η πρόσθετη αξία)
στα διανεμόμενα κέρδη του
νομικού προσώπου (μερίσματα, κ.λπ.) φορολογείται
με τις γενικές διατάξεις.
Κατά το μέρος που δεν εμπεριέχεται, θα φορολογείται με τις γενικές διατάξεις
όταν κεφαλαιοποιηθεί ή διανεμηθεί στο μέλλον.

ΑΕ, ΕΠΕ, συνεταιρισμοί, υποκαταστήματα αλλοδαπών κ.λπ.

Ν. 2238/94
(άρθρο 6,
παρ. 3,
περ. ι)

Απεριόριστη

Ανάπτυξη
της
κεφαλαιαγοράς
–
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

5

Απαλλαγή της πρόσθετης αξίας που
προκύπτει από την εξαγορά μεριδίων
αμοιβαίου κεφαλαίου ακίνητης περιουσίας σε τιμή ανώτερη από την τιμή κτήσης τους από το φόρο εισοδήματος.

Κατά το μέρος που εμπεριέχεται (η πρόσθετη αξία)
στα διανεμόμενα κέρδη του
νομικού προσώπου (μερίσματα, κ.λπ.) φορολογείται
με τις γενικές διατάξεις. Κατά το μέρος που δεν εμπεριέχεται, θα φορολογείται
με τις γενικές διατάξεις όταν κεφαλαιοποιηθεί ή διανεμηθεί στο μέλλον.

ΑΕ, ΕΠΕ, συνε- Ν. 2778/99
ταιρισμοί, υποκα- (άρθρο 20,
ταστήματα αλλο- παρ. 4)
δαπών κ.λπ.

Απεριόριστη

Ανάπτυξη
της
κεφαλαιαγοράς
–
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

6

Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος και δεν υπόκεινται σε παρακράτηση
φόρου τα εισοδήματα από κινητές αξίες
που αποκτούν οι ΟΕΚΑ από την ημεδαπή ή αλλοδαπή, πλην μερισμάτων ημεδαπής.

Για τους τόκους ομολογιακών δανείων, οι τίτλοι από
τους οποίους προκύπτουν,
θα πρέπει να έχουν αποκτηθεί τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από το χρόνο που
έχει ορισθεί για την εξαργύρωση των τοκομεριδίων.

ΑΕ, ΕΠΕ, κ.λπ. Ν. 4099/12 Απεριόρινομικά πρόσωπα (άρθρο 103, στη
του άρθρου 101 παρ. 2)
του ΚΥΕ, τα οποία
είναι μεριδιούχοι
του ΑΚ.

Ανάπτυξη
της
κεφαλαιαγοράς
–
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

7

Η φορολόγηση των κερδών του αμοιβαίου κεφαλαίου ακινήτων γίνεται σύμφωνα
με το άρθρο 33 παρ. 2 και 3 του ν.

Αμοιβαία
κεφά- Ν. 2778/99
λαια ακινήτων ΑΕ, (άρθρο 20,
ΕΠΕ, κ.λπ., νομι- παρ. 2)
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ΑπεριόριΑνάπτυξη κτηστη με την ματαγοράς – Οιεπιφύλαξη κονομικές σχέ-

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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2. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

3283/2004, όπως ισχύει. Ο συντελεστής ορίζεται σε 10% επί του εκάστοτε
ισχύοντος επιτοκίου παρέμβασης της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Σράπεζας (Επιτοκίου Αναφοράς), προσαυξανόμενου
κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα. Με την
καταβολή του φόρου (10%) εξαντλείται
και η φορολογική υποχρέωση των μεριδιούχων του.

κά πρόσωπα μεριδιούχοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Ακινήτων.

8

Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των
τόκων που καταβάλλονται σε ξένες τράπεζες ή οίκους του εξωτερικού που δεν
διατηρούν στην Ελλάδα μόνιμη εγκατάσταση για δάνεια που χορηγούν:
α) σε ημεδαπά ειδικά πιστωτικά ιδρύματα και οργανισμούς αναπτυξιακού και
κοινωνικού χαρακτήρα και ειδικότερα
ΑΣΕ, ΕΣΒΑ, ΕΣΕΒΑ, Σράπεζα Επενδύσεων, Σαχυδρομικό Σαμιευτήριο,
Σαμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,
Ελληνικές Εξαγωγικές ΑΕ, ΕΟΜΜΕΦ
και δημόσιες οργανισμούς ή δημόσιες
επιχειρήσεις,
β) σε βιομηχανικές και μεταλλευτικές
επιχειρήσεις για παραγωγικές επενδύσεις.

Σα δάνεια της περ. β να εί- Αλλοδαπές τράπεναι μακροπρόθεσμα, τα ζες και οίκοι εξωκεφάλαια των δανείων να τερικού.
εισάγονται αποδεδειγμένα
από το εξωτερικό για παραγωγικές επενδύσεις και το
εισαχθέν συνάλλαγμα να
εκχωρείται στην Σράπεζα
της Ελλάδος.

Ν. 4171/61
(άρθρο 7),
όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 12
του ν.
3670/08.

Οι διατάξεις
του
άρθρου 7
του
ν.
4171/61
ισχύουν
για
όσα
δάνεια χορηγήθηκαν
μέχρι
20/6/08.

Ευχερής δανειοδότηση από το
εξωτερικό – Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη.

9

Η πιο πάνω απαλλαγή αφορά και τους
τόκους δανείων που χορηγούν διεθνείς
χρηματοδοτικοί οργανισμοί, η Ευρωπαϊκή Σράπεζα Επενδύσεων προς ημεδαπές
τράπεζες, προς ημεδαπά ειδικά πιστωτικά ιδρύματα και οργανισμούς αναπτυξιακού και κοινωνικού χαρακτήρα που
αναφέρονται πιο πάνω.

Διεθνείς χρηματοδοτικοί
οργανισμοί, Ευρωπαϊκή
Σράπεζα Επενδύσεων.

Ν. 4171/61
(άρθρο 7),
όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 12
του
ν.3670/08.

Οι διατάξεις
του
άρθρου 7
του
ν.4171/61
ισχύουν
για
όσα
δάνεια χορηγήθηκαν
μέχρι
20/6/08.

Ευχερής δανειοδότηση από το
εξωτερικό – Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη.
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αλλαγής
σεις και ανάπτυτου καθε- ξη.
στώτος φορολογίας
από χέδιο
Οδηγίας
της ΕΕ.

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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2. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

10

Οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου
υποχρεούνται σε καταβολή φόρου με
συντελεστή 10% επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Σράπεζας (Επιτοκίου
Αναφοράς) προσαυξανόμενου κατά μία
(1) ποσοστιαία μονάδα και υπολογίζεται
επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου των επενδύσεών τους, πλέον διαθεσίμων σε
τρέχουσες τιμές. Με την καταβολή του
φόρου (10%) από την Εταιρεία Επενδύσεων Φαρτοφυλακίου (ΕΕΦ) εξαντλείται η
φορολογική υποχρέωση και των μετόχων.

Εταιρείες επενδύ- Ν. 3371/05 Απεριόρισεων χαρτοφυλα- (άρθρο 39, στη
κίου.
παρ. 3)
ΑΕ, ΕΠΕ κ.λπ.
νομικά πρόσωπα
της παρ. 1 του
άρθρου 101 του
ΚΥΕ, που είναι
μέτοχοι της ΕΕΦ.

Ανάπτυξη κεφαλαιαγοράς – Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη.

11

Σα εισοδήματα που αποκτούν από κινητές αξίες γενικά του εσωτερικού ή του
εξωτερικού οι εταιρείες επενδύσεων σε
ακίνητη περιουσία απαλλάσσονται του
φόρου εισοδήματος.

ΑΕ, ΕΠΕ κ.λπ. Ν. 2778/99 Απεριόρινομικά πρόσωπα, (άρθρο 31, στη
μέτοχοι της Εται- παρ. 2)
ρείας Επενδύσεων
σε Ακίνητη Περιουσία.

Ανάπτυξη κτηματαγοράς – Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη.

12

Η ανωτέρω απαλλαγή, ειδικά για τους
τόκους ομολογιακών δανείων, ισχύει εάν
τηρείται η προϋπόθεση ότι οι τίτλοι από
τους οποίους προκύπτουν οι τόκοι έχουν
αποκτηθεί τουλάχιστον 30 ημέρες πριν
από το χρόνο εξαργύρωσης των τοκομεριδίων. ε αντίθετη περίπτωση, παρακρατείται φόρος με τις διατάξεις των άρθ.
12 και 54 του ΚΥΕ και με αυτή την παρακράτηση εξαντλείται η φορολογική
υποχρέωση της εταιρείας επενδύσεων σε
ακίνητη περιουσία.

ΑΕ, ΕΠΕ κ.λπ. Ν. 2778/99
νομικά πρόσωπα, (άρθρο 31,
μέτοχοι της Εται- παρ. 2)
ρείας Επενδύσεων
σε Ακίνητη Περιουσία.

Απεριόριστη

Ανάπτυξη κτηματαγοράς – Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη.

13

Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα- Δικαιούχος επενδυτής μό- Αλλοδαπές
επι- Ν. 2238/94 Απεριόριτος οι τόκοι που προκύπτουν από έντοκα νιμος κάτοικος εξωτερικού. χειρήσεις, μόνιμοι (άρθρο 12, στη
γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου και
κάτοικοι εξωτερι- παρ. 9, περ.

Προσέλκυση ξένων επενδυτών –
Οικονομικές

88

ΝΟΜΟ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Α/Α

Οι τόκοι να έχουν αποκτηθεί τουλάχιστον 30 ημέρες
πριν από το χρόνο που έχει
ορισθεί για την εξαργύρωση
των τοκομεριδίων.

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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2. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

14

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

οι οποίοι αποκτώνται από επενδυτές μόνιμους κατοίκους αλλοδαπής.

κού.

Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα- Δικαιούχος επενδυτής μότος οι τόκοι που προκύπτουν από κα- νιμος κάτοικος εξωτερικού.
λυμμένες ομολογίες που εκδίδονται
σύμφωνα με το άρθρο 91 του ν.
3601/2007, όταν καταβάλλονται σε μόνιμους κατοίκους εξωτερικού.

Αλλοδαπές
επι- Ν. 3746/09
χειρήσεις, μόνιμοι (άρθρ. 69,
κάτοικοι εξωτερι- παρ. 9)
κού.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

δ)

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

σχέσεις και ανάπτυξη.
Απεριόριστη

Προσέλκυση ξένων επενδυτών –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

Ημεδαπές ανώνυ- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόριμες
εταιρείες, 38, παρ. 1, στη
ΕΠΕ,
δημόσιες 2)
επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών
εγκατεστημένων
στη χώρα μας.

Ανάπτυξη κεφαλαιαγοράς
και
κάλυψη ζημιών
στο μέλλον από
την ίδια αιτία –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

Ε. ΑΠΑΛΛΑΓΕ ΣΟ ΕΙΟΔΗΜΑ ΑΠΟ
ΜΕΣΑΒΙΒΑΕΙ
1

Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος τα κέρδη που προκύπτουν από την
πώληση μετοχών εισηγμένων στο Φρηματιστήριο Αθηνών (ΦΑ) ή σε αλλοδαπό
χρηματιστήριο, οι οποίες έχουν αποκτηθεί έως 31/12/2013.

Κέρδη που προκύπτουν
από βιβλία Γ΄ κατηγορίας.
Μη διανομή ή κεφαλαιοποίηση, αλλά εμφάνιση σε
λογαριασμό αφορολόγητου
αποθεματικού.

2

Σα κέρδη από τη μεταβίβαση απαιτήσε- Εμφάνιση σε λογαριασμό Εταιρεία
ων στην εταιρεία ειδικού σκοπού από- ειδικού αφορολόγητου α- σκοπού.
κτησης επιχειρηματικών απαιτήσεων για ποθεματικού.
την τιτλοποίησή τους, η σύναψη συμβάσεων παραγώγων χρηματοοικονομικών
μέσων ή συμβάσεων δανείων ή πιστώσεων, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος.

3

Η μεταβίβαση μετοχών των εταιρειών σε
ακίνητη περιουσία, μη εισηγμένων στο
ΦΑ, απαλλάσσεται από το φόρο της παρ.
2 του άρθρου 13 του ν. 2238/94.

4

ειδικού Ν. 3156/03
(άρθρο 14,
παρ. 1, 4, 5,
7, 8, 9, 13)

Απεριόριστη

Αναπτυξιακοί
λόγοι – Οικονομικές
σχέσεις
και ανάπτυξη.

Εταιρείες μη ει- Ν. 2778/99
σηγμένες στο ΦΑ.
(άρθρο 31,
παρ. 7)

Απεριόριστη

Αναπτυξιακοί
λόγοι – Οικονομικές
σχέσεις
και ανάπτυξη.

Οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί απαλλάσ- Η υπεραξία να εμφανίζεται Οικοδομικοί συνε- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόρισονται του φόρου εισοδήματος για την σε ειδικό λογαριασμό απο- ταιρισμοί.
103, παρ. 2) στη

Για τη σωστή
ρυμοτόμηση,
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2. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

υπεραξία που προκύπτει από την πώλη- θεματικού και να χρησιμοση οικοπέδων στα μέλη τους.
ποιηθεί μόνο για την εκτέλεση έργων κοινής ωφέλειας, μέσα στον οικισμό.

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ασφάλεια κ.λπ.
των οικισμών –
Οικιστική ανάπτυξη (πολεοδομικός
σχεδιασμός).

5

Απαλλάσσονται από το σχετικό φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων τα κέρδη
που πραγματοποιούν οι εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου από τη
μερική ή ολική πώληση των μετοχών ή
των εταιρικών μεριδίων επιχειρήσεων
στις οποίες συμμετέχουν.

Σα κέρδη να προέρχονται Εταιρείες παροχής Ν. 1775/88
από τη συμμετοχή τους σε επιχειρηματικού
(άρθρο 5,
επιχειρήσεις που αναλαμ- κεφαλαίου.
παρ. 1)
βάνουν επενδύσεις υψηλής
τεχνολογίας και καινοτομίας και να εμφανίζονται σε
λογαριασμό ειδικού αποθεματικού για την κάλυψη
μελλοντικών ζημιών από
την πώληση χρεογράφων.

Απεριόριστη

Αναπτυξιακοί
λόγοι – Οικονομικές
σχέσεις
και ανάπτυξη.

6

Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος υπέρ του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και γενικώς
τρίτων, το καταστατικό, οι τροποποιήσεις
του, οι συμβάσεις εγγυήσεων και οι χορηγούμενες για αυτές ασφάλειες καθώς
και η μεταβίβαση των μετοχών εν ζωή εξ
επαχθούς αιτίας των Εταιρειών Αμοιβαίων Εγγυήσεων (ΕΑΕ).

Σουλάχιστον το 50% των Εταιρείες
αμοι- Ν. 2367/95
καθαρών κερδών να φέρεται βαίων εγγυήσεων. (άρθρο 2,
σε ειδικό αφορολόγητο απαρ. 1)
ποθεματικό και να μη διανέμεται.

Απεριόριστη

Για την κάλυψη
κινδύνου
από
την άσκηση σχετικής επιχειρηματικής
δραστηριότητας
–
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

7

Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος τα κεφαλαιακά κέρδη από συναλλαγές σε παράγωγα προϊόντα της περίπτωσης η΄ της παρ. 1 του άρθρου 24 του
ΚΥΕ που διαπραγματεύονται στην αγορά
παραγώγων του ΦΑ ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο παραγώγων ή σε άλλη οργανωμένη αγορά.

Η απαλλαγή παρέχεται με Όλα τα νομικά Ν. 2238/94 Απεριόριτην προϋπόθεση ότι τα κέρ- πρόσωπα.
(άρθρο 38,
στη
δη εμφανίζονται σε λογαπαρ. 6, άρριασμό ειδικού αποθεματιθρο
105,
κού με προορισμό το συμπαρ. 11)
ψηφισμό ζημιών που τυχόν
θα προκύψουν στο μέλλον
από την ίδια αιτία. ε περίπτωση διανομής ή διάλυσης
της επιχείρησης τα κέρδη
αυτά φορολογούνται.

Ενίσχυση
της
αγοράς χρηματιστηριακών παραγώγων – Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη.
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ΑΡΙΘΜΟ
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ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
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2. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Σ. ΑΠΑΛΛΑΓΕ ΣΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΑ
ΑΠΟ ΣΟΚΟΤ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΚΑΙ
ΜΕΡΙΜΑΣΑ ΒΑΕΙ ΔΙΜΕΡΩΝ
ΤΜΒΑΕΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΥΤΓΗ
ΔΙΠΛΗ ΥΟΡΟΛΟΓΗΗ
1

Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων τα εισοδήματα
που απαλλάσσονται της φορολογίας με
βάση σύμβαση που έχει κυρωθεί με νόμο. Σα εισοδήματα αυτά είναι από δικαιώματα, τόκους και μερίσματα για τα
οποία ισχύουν τα ακόλουθα:
Α) Δικαιώματα
Αντί παρακράτησης με 25% που προ- Παραχώρηση χρήσης, χρηβλέπεται από το άρθρο 13 του ΚΥΕ ι- σιμοποίησης κ.λπ. των δισχύουν οι ακόλουθοι συντελεστές ανά καιωμάτων στην Ελλάδα.
συμβατική χώρα (σε κάτοικο της οποίας
αποστέλλονται)
1. Ελλάδα – ΗΠΑ
α) κινηματογραφικά : είκοσι τοις εκατό
(20%)
β) λοιπά: 0%
2. Ελλάδα – Ηνωμένο Βασίλειο: 0
3. Ελλάδα – ουηδία
α) κινηματογραφικά: 0
β) λοιπά: πέντε τοις εκατό (5%)
4. Ελλάδα – Γαλλία:
α) κινηματογραφικά: 0
β) λοιπά: πέντε τοις εκατό (5%)
5. Ελλάδα – Ιταλία:
α) πνευματικά-κινηματογραφικά: μηδέν
(0%)
β) λοιπά: πέντε τοις εκατό (5%)
6. Ελλάδα – Γερμανία: μηδέν (0%)

Αλλοδαπές
χειρήσεις.

Υορολογικός
τοικος ΗΠΑ.

επι- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόρι103, παρ. 1 στη
περ. ιγ).

Λόγω της αυξημένης τυπικής
ισχύος των διμερών συμβάσεων
– Δράσεις στο
εξωτερικό (διεθνείς σχέσεις).

Ν. 3842/10 Απεριόρι(άρθρο
5, στη
παρ. 4). Ισχύς
από
23.4.10
κά- ΝΔ 2548/53

Λήψη τεχνογνωσίας, τεχνολογίας κ.λπ.

Υορολογικός κά- ΝΔ 2732/53
τοικος Ηνωμένου
Βασιλείου.
Υορολογικός κά- ΝΔ 4300/63
τοικος ουηδίας.
Υορολογικός κά- ΝΔ 4386/64
τοικος Γαλλίας.
Υορολογικός κά- ΝΔ 23/67,
τοικος Ιταλίας.
ΝΔ 173/67,
Ν. 1927/91
Υορολογικός κά- ΑΝ 52/1967
τοικος Γερμανίας.
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ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
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2. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

7. Ελλάδα – Κύπρος:
α) πέντε τοις εκατό (5%) για κινηματογραφικά
β) Λοιπά: μηδέν (0%)
8. Ελλάδα – Βέλγιο: πέντε τοις εκατό
(5%)
9. Ελλάδα – Αυστρία: επτά τοις εκατό
(7%)
10. Ελλάδα – Υινλανδία:
α) πνευματικά: μηδέν (0%)
β) λοιπά: δέκα τοις εκατό (10%)
11. Ελλάδα – Ολλανδία:
α) πέντε τοις εκατό (5%) για πνευματικά
β) επτά τοις εκατό (7%) για λοιπά
12. Ελλάδα – Ουγγαρία
α) πνευματικά -κινηματογραφικά: φορολογία με βάση την ελληνική νομοθεσία
β) λοιπά: δέκα τοις εκατό (10%)
13. Ελλάδα – Ελβετία: πέντε τοις εκατό
(5%)
14. Ελλάδα – Σσεχία: δέκα τοις εκατό
(10%)
15. Ελλάδα – λοβακία: δέκα τοις εκατό
(10%)
16. Ελλάδα – Νορβηγία: δέκα τοις εκατό
(10%)
17. Ελλάδα – Πολωνία: δέκα τοις εκατό
(10%)
18. Ελλάδα – Δανία: πέντε τοις εκατό
(5%)
19. Ελλάδα – Ρουμανία:
α) πνευματικά-κινηματογραφικά: πέντε
τοις εκατό (5%)
β) λοιπά: επτά τοις εκατό (7%)
20. Ελλάδα – Βουλγαρία: δέκα τοις εκατό (10%)
21. Ελλάδα – Λουξεμβούργο:
α) κινηματογραφικά: πέντε τοις εκατό

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

Υορολογικός κά- ΑΝ 573/68
τοικος Κύπρου.
Υορολογικός κάτοικος Βελγίου.
Υορολογικός κάτοικος Αυστρίας.
Υορολογικός κάτοικος Υινλανδίας.
Υορολογικός κάτοικος Ολλανδίας.

ΝΔ 117/69
ΝΔ 3407/05
ΝΔ 994/71
Ν. 3724/08
Ν. 1191/81
Ν. 1455/84

Υορολογικός κά- Ν. 1496/84
τοικος Ουγγαρίας.
Υορολογικός κάτοικος Ελβετίας.
Υορολογικός κάτοικος Σσεχίας.
Υορολογικός κάτοικος λοβακίας
Υορολογικός κάτοικος Νορβηγίας.
Υορολογικός κάτοικος Πολωνίας.
Υορολογικός κάτοικος Δανίας.
Υορολογικός κάτοικος Ρουμανίας.

Ν. 1502/84
Ν. 1838/89
Ν. 1838/89
Ν. 1924/91
Ν. 1939/91
Ν. 1986/91
Ν. 2279/95

Υορολογικός κά- Ν. 2255/94
τοικος Βουλγαρί- Ν. 2927/01
ας.
Υορολογικός κά- Ν. 2319/95
τοικος
Λουξεμ-
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ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
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2. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

(5%)
β) λοιπά: επτά τοις εκατό (7%)
22. Ελλάδα – Κορέα: δέκα τοις εκατό
(10%)
23. Ελλάδα – Ισραήλ: δέκα τοις εκατό
(10%)
24. Ελλάδα – Κροατία: δέκα τοις εκατό
(10%)
25. Ελλάδα – Ουζμπεκιστάν: οκτώ τοις
εκατό (8%)
26. Ελλάδα – Αλβανία: πέντε τοις εκατό
(5%)
27. Ελλάδα – Ισπανία: έξι τοις εκατό
(6%)
28. Ελλάδα – Πορτογαλία: δέκα τοις εκατό (10%)
29. Ελλάδα – Αρμενία: πέντε τοις εκατό
(5%)
30. Ελλάδα – Γεωργία: πέντε τοις εκατό
(5%)
31. Ελλάδα – Ν. Αφρική:
α) πνευματικά – κινηματογραφικά –
καλλιτεχνικά – επιστημονικά: 5%
β) λοιπά: 7%
32. Ελλάδα – Ουκρανία: δέκα τοις εκατό
(10%)
33. Ελλάδα – λοβενία: δέκα τοις εκατό
(10%)
34. Ελλάδα – Σουρκία: δέκα τοις εκατό
(10%)
35. Ελλάδα – Ιρλανδία: πέντε τοις εκατό
(5%)
36. Ελλάδα – Κίνα: δέκα τοις εκατό
(10%)
37. Ελλάδα – Κουβέιτ: Δεκαπέντε τοις
εκατό (15%)
38. Ελλάδα – Λετονία:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

βούργο.
Υορολογικός κάτοικος Κορέας.
Υορολογικός κάτοικος Ισραήλ.
Υορολογικός κάτοικος Κροατίας.
Υορολογικός κάτοικος Ουζμπεκιστάν.
Υορολογικός κάτοικος Αλβανίας.
Υορολογικός κάτοικος Ισπανίας.
Υορολογικός κάτοικος Πορτογαλίας.
Υορολογικός κάτοικος Αρμενίας.
Υορολογικός κάτοικος Γεωργίας.
Υορολογικός κάτοικος Ν. Αφρικής.

Ν. 2571/98

Υορολογικός κάτοικος Ουκρανίας.
Υορολογικός κάτοικος λοβενίας.
Υορολογικός κάτοικος Σουρκίας.
Υορολογικός κάτοικος Ιρλανδίας.
Υορολογικός κάτοικος Κίνας.
Υορολογικός κάτοικος Κουβέιτ.
Υορολογικός κά-

Ν. 3046/02
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Ν. 2572/98
Ν. 2653/98
Ν. 2659/98
Ν. 2755/99
Ν. 3015/02
Ν. 3009/02
Ν. 3014/02
Ν. 3045/02
Ν. 3085/02

Ν. 3084/02
Ν. 3228/04
Ν. 3300/04
Ν. 3331/05
Ν. 3330/05
Ν. 3318/05

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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2. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

α) βιομηχανικά – εμπορικά - επιστημονικά: πέντε τοις εκατό (5%)
β) λοιπά: δέκα τοις εκατό (10%)
39. Ελλάδα-Μεξικό: δέκα τοις εκατό
(10%)
40. Ελλάδα – Ρωσία: επτά τοις εκατό
(7%)
41. Ελλάδα – Αίγυπτος: δέκα πέντε τοις
εκατό (15%)
42. Ελλάδα – Ισλανδία: δέκα τοις εκατό
(10%)
43. Ελλάδα – Μάλτα: οκτώ τοις εκατό
(8%)
44. Ελλάδα – Εσθονία:
α) βιομηχανικό-εμπορικό-επιστημονικό
εξοπλισμό: πέντε τοις εκατό (5%)
β) λοιπά: δέκα τοις εκατό (10%)

τοικος Λετονίας.

45. Ελλάδα-Ινδία: Με βάση την εσωτερική νομοθεσία.
46. Ελλάδα-Μολδαβία: Οκτώ τοις εκατό
(8%)
47. Ελλάδα-Λιθουανία:
α) βιομηχανικά – εμπορικά - επιστημονικά: πέντε τοις εκατό (5%)
β) λοιπά: δέκα τοις εκατό (10%)
48. Ελλάδα-Αζερμπαϊτζάν: οκτώ τοις εκατό (8%)

Υορολογικός κά- ΝΔ 4580/66
τοικος Ινδίας.
Υορολογικός κά- Ν. 3357/05
τοικος Μολδαβίας.
Υορολογικός κά- Ν. 3356/05
τοικος Λιθουανίας.

49. Ελλάδα-Καναδάς: δέκα τοις εκατό
(10%)
50. Ελλάδα-Συνησία: δώδεκα τοις εκατό
(12%)
51. Ελλάδα-ερβία: δέκα τοις εκατό
(10%)
52. Ελλάδα-αουδική Αραβία: δέκα τοις
εκατό (10%)

Ν. 3824/10

53. Ελλάδα-Μαρόκο: δέκα τοις εκατό

Υορολογικός κάτοικος Μεξικού.
Υορολογικός κάτοικος Ρωσίας.
Υορολογικός κάτοικος Αιγύπτου.
Υορολογικός κάτοικος Ισλανδίας.
Υορολογικός κάτοικος Μάλτας.
Υορολογικός κάτοικος Εσθονίας.

Υορολογικός κάτοικος Αζερμπαϊτζάν.
Υορολογικός κάτοικος Καναδά.
Υορολογικός κάτοικος Συνησίας.
Υορολογικός κάτοικος ερβίας.
Υορολογικός κάτοικος αουδικής
Αραβίας.
Υορολογικός κά-

94

Ν. 3406/05
Ν. 3047/02
Ν. 3484/06
Ν. 3684/08
Ν. 3681/08
Ν. 3682/08

Ν. 3826/10

Ν. 3742/09
Ν. 3825/10
Ν. 3821/10
Ν. 3820/10

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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ΠΙΝΑΚΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

2. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

(10%)
54. Ελλάδα-Κατάρ: πέντε τοις εκατό (5%)

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

τοικος Μαρόκου.
Υορολογικός κά- Ν. 3823/10
τοικος Κατάρ.

Β) Σόκοι
Αντί παρακράτησης φόρου με το συντε- α) Μη υπαγωγή του δανείου
λεστή φορολογίας σαράντα τοις εκατό
στις διατάξεις του ν.
(40%) που προβλέπονται από την παρ. 2
4171/61.
του άρθρου 114 του ΚΥΕ ισχύουν οι α- β) Εκτός τόκων από ομολοκόλουθοι συντελεστές ανά συμβατική
γιακά δάνεια του Ελληχώρα:
νικού Δημοσίου και ελληνικών επιχειρήσεων.

1. Ελλάδα-ΗΠΑ: μηδέν τοις εκατό (0%)

Θα απαλλάσσονται του ελ- Υορολογικός κά- ΝΔ 2548/53
ληνικού φόρου, αλλά μόνον τοικος ΗΠΑ.
καθόσον το επιτόκιο δεν είναι ανώτερο του 9% ετησίως. Εάν όμως το επιτόκιο
είναι ανώτερο του ποσοστού
αυτού θα φορολογηθούν
στην Ελλάδα -και σύμφωνα
με τις διατάξεις της εσωτερικής μας νομοθεσίας- οι
τόκοι οι αναλογούντες στο
ποσοστό του επιτοκίου πέραν του 9%.
2. Ελλάδα– Ηνωμένο Βασίλειο: μηδέν
Υορολογικός κά- ΝΔ 2732/53
τοις εκατό (0%)
τοικος Ηνωμένου
Βασιλείου.
3. Ελλάδα-ουηδία: δέκα τοις εκατό
Υορολογικός κά- ΝΔ 4300/63
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Κατάργηση
της απαλλαγής με
τις διατάξεις
του
άρθ.
12
του
ν.
3670/08
για τόκους
δανείων
που συνάπτονται
από
τη
δημοσίευση του νόμου
και
μετά.

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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ΠΙΝΑΚΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

2. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

(10%)
4. Ελλάδα-Γαλλία: δέκα τοις εκατό
(10%)
5. Ελλάδα-Ινδία: φορολογία με βάση την
ελληνική νομοθεσία.
6. Ελλάδα-Ιταλία: δέκα τοις εκατό (10%)
7. Ελλάδα – Γερμανία: δέκα τοις εκατό
(10%)
8. Ελλάδα-Κύπρος: δέκα τοις εκατό
(10%)
9. Ελλάδα-Βέλγιο: πέντε τοις εκατό (5%)
για δάνεια μη αντιπροσωπευόμενα από
τίτλους στον κομιστή και χορηγούμενα
από τράπεζες, για τις λοιπές περιπτώσεις
εφαρμόζεται συντελεστής δέκα τοις εκατό
(10%).
10. Ελλάδα-Αυστρία: οκτώ τοις εκατό
(8%).
11. Ελλάδα-Υινλανδία: δέκα τοις εκατό
(10%)
12. Ελλάδα-Ολλανδία: δέκα τοις εκατό
(10%), οκτώ τοις εκατό (8%) σε ολλανδική τράπεζα
13. Ελλάδα-Ουγγαρία: δέκα τοις εκατό
(10%)
14. Ελλάδα-Ελβετία: επτά τοις εκατό
(7%)
15. Ελλάδα-Σσεχία και λοβακία: δέκα
τοις εκατό (10%)
16. Ελλάδα-Νορβηγία: δέκα τοις εκατό
(10%)
17. Ελλάδα-Πολωνία: δέκα τοις εκατό
(10%)
18. Ελλάδα-Δανία: οκτώ τοις εκατό (8%)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

τοικος ουηδίας.
Υορολογικός κάτοικος Γαλλίας.
Υορολογικός κάτοικος Ινδίας.
Υορολογικός κάτοικος Ιταλίας.
Υορολογικός κάτοικος Γερμανίας.
Υορολογικός κάτοικος Κύπρου.
Υορολογικός κάτοικος Βελγίου.

Υορολογικός κάτοικος Αυστρίας.
Υορολογικός κάτοικος Υινλανδίας.
Υορολογικός κάτοικος Ολλανδίας.

ΝΟΜΟ

ΝΔ 4386/64
ΝΔ 4580/66
ΝΔ 1927/91
ΑΝ 52/67
ΑΝ 573/68
Ν. 3407/05

ΝΔ 994/71
Ν. 3724/08
Ν. 1191/81
Ν. 1455/84

Υορολογικός κά- Ν. 1496/84
τοικος Ουγγαρίας.
Υορολογικός κά- Ν. 1502/84
τοικος Ελβετίας.
Πρωτόκολλο
Ν. 4034/11
Υορολογικός κά- Ν. 1838/89
τοικος Σσεχίας και
λοβακίας.
Υορολογικός κά- Ν. 1924/91
τοικος Νορβηγίας
Υορολογικός κά- Ν. 1939/91
τοικος Πολωνίας.
Υορολογικός κά- Ν. 1986/91
τοικος Δανίας.
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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ΠΙΝΑΚΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

2. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

19. Ελλάδα-Ρουμανία: δέκα τοις εκατό
(10%)
20. Ελλάδα-Βουλγαρία: δέκα τοις εκατό
(10%)
21. Ελλάδα-Λουξεμβούργο: οκτώ τοις
εκατό (8%)
22. Ελλάδα-Κορέα: οκτώ τοις εκατό (8%)
23. Ελλάδα-Ισραήλ: δέκα τοις εκατό
(10%)
24. Ελλάδα-Κροατία: δέκα τοις εκατό
(10%)
25. Ελλάδα-Ουζμπεκιστάν: δέκα τοις
εκατό (10%)
26 Ελλάδα – Αλβανία: πέντε τοις εκατό
(5%)
27. Ελλάδα-Ισπανία: οκτώ τοις εκατό
(8%)
28. Ελλάδα-Πορτογαλία: δεκαπέντε τοις
εκατό (15%)
29. Ελλάδα-Αρμενία: δέκα τοις εκατό
(10%)
30. Ελλάδα-Γεωργία: οκτώ τοις εκατό
(8%)
31. Ελλάδα-Ν. Αφρική: οκτώ τοις εκατό
(8%)
32. Ελλάδα-Ουκρανία: δέκα τοις εκατό
(10%)
33. Ελλάδα-λοβενία: δέκα τοις εκατό
(10%)
34. Ελλάδα-Σουρκία: δώδεκα τοις εκατό
(12%)
35. Ελλάδα-Ιρλανδία: πέντε τοις εκατό
(5%)
36. Ελλάδα-Κίνα: δέκα τοις εκατό (10%)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

Υορολογικός κάτοικος Ρουμανίας.
Υορολογικός κάτοικος Βουλγαρίας
Υορολογικός κάτοικος
Λουξεμβούργου.
Υορολογικός κάτοικος Κορέας.
Υορολογικός κάτοικος Ισραήλ.
Υορολογικός κάτοικος Κροατίας.
Υορολογικός κάτοικος Ουζμπεκιστάν.
Υορολογικός κάτοικος Αλβανίας.
Υορολογικός κάτοικος Ισπανίας.
Υορολογικός κάτοικος Πορτογαλίας.
Υορολογικός κάτοικος Αρμενίας.
Υορολογικός κάτοικος Γεωργίας.
Υορολογικός κάτοικος Ν. Αφρικής.
Υορολογικός κάτοικος Ουκρανίας.
Υορολογικός κάτοικος λοβενίας.
Υορολογικός κάτοικος Σουρκίας.
Υορολογικός κάτοικος Ιρλανδίας.
Υορολογικός κά-

Ν. 2779/95
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Ν. 2255/94
Ν. 2927 /01
Ν. 2319/95
Ν. 2571/98
Ν. 2572/98
Ν. 2653/98
Ν. 2659/98
Ν. 2755/99
Ν. 3015/02
Ν. 3009/02
Ν. 3014/02
Ν. 3045/02
Ν. 3085/02
Ν. 3046/02
Ν. 3084/02
Ν. 3228/04
Ν. 3300/04
Ν. 3331/05

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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ΠΙΝΑΚΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

2. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

Για δάνεια από κυβέρνηση, την κύρια
Κεντρική Σράπεζα Κίνας ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό το κεφάλαιο του οποίου κατέχεται από την κυβέρνηση:
μηδέν (0%)
37. Ελλάδα-Κουβέιτ: πέντε τοις εκατό
(5%)
Όμως αν οι δικαιούχοι των τόκων είναι:
α) το κράτος του Κουβέιτ ή διαίρεσή του,
β) η Κεντρική Σράπεζα του Κουβέιτ ή
γ) οργανισμός μετά από ανταλλαγή εγγράφου: μηδέν (0%).
38. Ελλάδα-Λετονία: δέκα τοις εκατό
(10%)
Αν οι δικαιούχοι των τόκων είναι το κράτος της Λετονίας ή η Κεντρική Σράπεζά
της: μηδέν (0%).
39. Ελλάδα-Λιθουανία: δέκα τοις εκατό
(10%)
Αν οι δικαιούχοι των τόκων είναι το κράτος της Λιθουανίας ή η Κεντρική Σράπεζά της: μηδέν (0%)
40. Ελλάδα-Μεξικό: δέκα τοις εκατό
(10%)
Όταν οι δικαιούχοι των τόκων είναι το
κράτος του Μεξικού, η Κεντρική Σράπεζά του ή κρατικά χρηματοοικονομικά ιδρύματα που χορηγούν δάνεια διάρκειας
μικρότερης των 3 ετών: μηδέν (0%)
41. Ελλάδα – Μολδαβία: δέκα τοις εκατό
(10%)
42. Ελλάδα – Ρωσία: επτά τοις εκατό
(7%)
43. Ελλάδα – Αίγυπτος: δέκα πέντε τοις
εκατό (15%)
44. Ελλάδα – Ισλανδία: οκτώ τοις εκατό
(8%)
45. Ελλάδα – Μάλτα: οκτώ τοις εκατό
(8%)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

τοικος Κίνας.

Υορολογικός κά- Ν. 3330/05
τοικος Κουβέιτ.

Υορολογικός κά- Ν. 3318/05
τοικος Λετονίας.

Υορολογικός κά- Ν. 3356/05
τοικος Λιθουανίας.
Υορολογικός κά- Ν. 3406/05
τοικος Μεξικού.

Υορολογικός κάτοικος Μολδαβίας.
Υορολογικός κάτοικος Ρωσίας.
Υορολογικός κάτοικος Αιγύπτου.
Υορολογικός κάτοικος Ισλανδίας.
Υορολογικός κάτοικος Μάλτας.

98

Ν. 3357/05
Ν. 3047/02
Ν. 3484/06
Ν. 3684/08
Ν. 3681/08

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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ΠΙΝΑΚΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

2. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

46. Ελλάδα – Εσθονία: δέκα τοις εκατό
(10%) (Με εξαίρεση αυτούς που καταβάλλονται προς το κράτος της Εσθονίας,
τις τοπικές αρχές της και την Κεντρική
Σράπεζα αυτής, που απαλλάσσονται).
47. Ελλάδα-Αζερμπαϊτζάν: οκτώ τοις εκατό (8%) (Με εξαίρεση αυτούς που καταβάλλονται στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν που απαλλάσσονται).
48.
Ελλάδα-Συνησία: δεκαπέντε τοις
εκατό (15%)
49. Ελλάδα-ερβία: δέκα τοις εκατό
(10%)
50. Ελλάδα-αουδική Αραβία: πέντε τοις
εκατό (5%)

Υορολογικός κά- Ν. 3682/08
τοικος Εσθονίας.

51. Ελλάδα-Μαρόκο: δέκα τοις εκατό
(10%)
52. Ελλάδα-Καναδάς: δέκα τοις εκατό
(10%) (Με εξαίρεση αυτούς που καταβάλλονται προς το κράτος του Καναδά,
τις τοπικές αρχές και την κεντρική τράπεζα αυτού, που απαλλάσσονται).
53. Ελλάδα-λοβακία: δέκα τοις εκατό
(10%).
54. Ελλάδα-Κατάρ: πέντε τοις εκατό (5%)

Ν. 3820/10

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Υορολογικός κά- Ν. 3826/10
τοικος Αζερμπαϊτζάν.
Υορολογικός κάτοικος Συνησίας.
Υορολογικός κάτοικος ερβίας.
Υορολογικός κάτοικος αουδικής
Αραβίας.
Υορολογικός κάτοικος Μαρόκου.
Υορολογικός κάτοικος Καναδά.

Ν. 3742/09
Ν. 3825/10
Ν. 3821/10

Ν. 3824/10

Υορολογικός κά- Ν. 1838/89
τοικος λοβακίας.
Υορολογικός κά- Ν. 3823/10
τοικος Κατάρ.

Ζ. ΑΠΑΛΛΑΓΕ ΑΠΟ ΣΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΟΡΙΜΕΝΩΝ ΕΙΟΔΗΜΑΣΩΝ
1

Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων τα κέρδη από την
εκμετάλλευση ιδιόκτητων πλοίων υπό
ελληνική σημαία, που αποκτώνται από
ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, ημεδαπές
εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, συνεταιρι-

Σα πλοία να είναι υπό ελληνική σημαία και να φορολογούνται βάσει του ν.
27/1975.

Ημεδαπές ανώνυ- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόριμες εταιρείες, συ- 103, παρ. 1 στη
νεταιρισμοί ή ενώ- περ. ζ).
σεις τους που έχουν κέρδη από
εκμετάλλευση ιδιόκτητων πλοίων
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σχέσεις
και
ανάπτυξη
(ναυτιλία).

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2014

ΠΙΝΑΚΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

σμούς ή ενώσεις τους, τα οποία υπόκεινται σε ειδικό φόρο για πλοία, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

υπό ελληνική σημαία.

2

Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα- Όρος της αμοιβαιότητας.
τος νομικών προσώπων τα κέρδη από την
εκμετάλλευση πλοίων υπό ξένη σημαία
και αεροσκαφών που πραγματοποιούν
στην Ελλάδα οι αλλοδαπές επιχειρήσεις,
με τον όρο της αμοιβαιότητας.

Αλλοδαπές
χειρήσεις.

3

Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος και από κάθε τέλος, εισφορά ή ανταποδοτική κράτηση ή τέλος υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου οι αλλοδαπές τεχνικές επιχειρήσεις.

Να είναι εγκατεστημένες ή Αλλοδαπές τεχνι- Ν. 4171/61
να πρόκειται να εγκαταστα- κές επιχειρήσεις.
(άρθρο 9,
θούν στην Ελλάδα και τα
παρ. 1)
εισοδήματά τους να προέρχονται από εργασίες των
οποίων το αντικείμενο να
βρίσκεται έξω από τα όρια
της ελληνικής επικράτειας.

Απεριόριστη

Αναπτυξιακοί
λόγοι - Οικονομικές
σχέσεις
και ανάπτυξη.

4

Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων οι ελληνικές τεχνικές εταιρείες, το εισόδημα των οποίων
προέρχεται από εργασίες των οποίων το
αντικείμενο βρίσκεται έξω από τα όρια
της ελληνικής επικράτειας.

Σο προσωπικό των επιχει- Ελληνικές τεχνι- Ν. 4171/61
ρήσεων στην Ελλάδα να κές επιχειρήσεις.
(άρθρο 9,
αποτελείται κατά τα 4/5
παρ. 4)
τουλάχιστον του συνόλου
του και κατά τα 3/5 τουλάχιστον κατά κατηγορίας
προσωπικού από Έλληνες
υπηκόους. Να έχουν καταθέσει οι επιχειρήσεις αυτές στο Τπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών τραπεζική εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης τράπεζας
εσωτερικού ή εξωτερικού
ύψους 25.000 δολαρίων
ΗΠΑ με τον περιορισμό ότι
δε διανέμονται.

Απεριόριστη

Αναπτυξιακοί
λόγοι - Οικονομικές
σχέσεις
και ανάπτυξη.
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επι- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόρι103, παρ. 1 στη
περ. η).

Δράσεις στο εξωτερικό (διεθνείς
σχέσεις).
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2. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

5

Ποσοστό ύψους έως και 80% για τα πρώτα πέντε έτη λειτουργίας και 50% τα επόμενα έτη, επί των καθαρών αδιανέμητων κερδών των εταιρειών αμοιβαίων εγγυήσεων φέρεται σε αφορολόγητο αποθεματικό.

Εταιρείες
αμοι- Ν. 2367/95
βαίων εγγυήσεων. (άρθρο 2,
παρ. 2)

Απεριόριστη

Για την κάλυψη
κινδύνου
από
την άσκηση σχετικής επιχειρηματικής
δραστηριότητας
–
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

6

Απαλλάσσονται από το φόρο υπεραξίας
οι αγροτικές εκτάσεις τόσο κατά την αγορά τους από τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, όσο και κατά την οριστική μεταβίβαση της κυριότητας των αγροτικών εκτάσεων προς τους αγρότες στη
λήξη της σύμβασης.

Εταιρείες χρημα- Ν. 2520/97
τοδοτικής μίσθω- (άρθρο 25,
σης.
παρ. 1)

Απεριόριστη

Ενίσχυση
της
αγροτικής δραστηριότητας
–
Αγροτική
ανάπτυξη (γεωργία).

7

Σα έσοδα των Εταιρειών Διανομής Αερίου Εμφάνιση των αφορολόγη- Εταιρείες Διανο(ΕΔΑ) ή της Δημόσιας Επιχείρησης Αερί- των εσόδων σε λογαριασμό μής Αερίου (ΕΔΑ)
ου (ΔΕΠΑ) κατά περίπτωση από την ει- ειδικού αποθεματικού.
και ΔΕΠΑ.
σφορά των δικαιωμάτων της παραγράφου
4 του άρθρου 4 του ν. 2364/95 στις Εταιρείες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος.

Ν. 2364/95
(άρθρο 7,
παρ. 21)
Ν. 2992/02
(άρθρο 34,
παρ. 7)

Απεριόριστη

Ενίσχυση
της
αγοράς φυσικού
αερίου – Οικονομικές σχέσεις
και ανάπτυξη (ενέργεια).

8

Οι συμβάσεις δανείων, πιστώσεων, εγγυήσεων ή άλλων μορφών χρηματοδότησης, στις οποίες συμβάλλεται η Ευρωπαϊκή Σράπεζα Επενδύσεων, καθώς και η
εξ αυτών απόκτηση εσόδων, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος.

Ευρωπαϊκή Σρά- Ν. 2682/99
πεζα Επενδύσεων. (άρθρο 23,
παρ. 1)

Απεριόριστη

Ενίσχυση επενδυτικής δραστηριότητας - Δράσεις στο εξωτερικό
(διεθνείς
σχέσεις).

9

Οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν υποχρεωτικά ή προαιρετικά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) δύναται να σχηματίζουν αφορολόγητο αποθεματικό ισόποσο του «κόστους» προσαρμογής στα ΔΛΠ

Ανώνυμες εταιρεί- Ν. 2992/02
ες με μετοχές ει- (άρθρο 1,
σηγμένες
στο παρ. 5)
Φρηματιστήριο
Αθηνών (ΦΑ), κα-

Η απαλλαγή αφορά
μόνο την
πρώτη
χρήση ε-

Λόγω υποχρεωτικής
εφαρμογής των ΔΛΠ
από όλες τις χώρες της ΕΕ μέ-
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2. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

10

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

φαρμογής
των
ΔΛΠ
και
διαχειριστικές
χρήσεις
που
λήγουν μετά
την
31/12/02.

χρι το 2005 –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

κατά τη χρήση πρώτης εφαρμογής τους.

θώς και ανώνυμες
εταιρείες με μετοχές μη εισηγμένες
στο ΦΑ που επιλέγουν τους τακτικούς κατά νόμο
ελεγκτές τους από
το ώμα Ορκωτών
Ελεγκτών
Λογιστών (ΟΕΛ).

Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος τα κέρδη, καθώς και τα μερίσματα
που διανέμει ναυτική εταιρεία του ν.
959/1979 που έχει υπαχθεί στο άρθρο
25 του ν. 27/1975 και διαχειρίζεται
πλοία με ελληνική ή ξένη σημαία.

ΑΕ, ΕΠΕ, συνε- Ν. 959/79
Απεριόριταιρισμοί κ.λπ.
(άρθρο 60)
στη
Ν. 27/75
(άρθρο 26),
όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 24
του
ν.
4110/13.

Ενίσχυση
της
ναυτιλίας – Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).

Η. ΕΚΠΣΩΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΛΟΙΠΏΝ
ΠΟΩΝ
1

Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των
επιχειρήσεων που υποβάλλονται σε φορολογία τα ποσά που καταβάλλονται λόγω δωρεάς και ορίζονται με τις διατάξεις
του άρθρου 31 παρ. 1 περ. α΄ υποπ. γγ΄.

Προϋποθέσεις που ορίζονται με τις διατάξεις των 7
τελευταίων εδαφίων της
παρ. 1 του άρθρου 8 και
της παρ. 1 του άρθρου 31
του ν. 2238/94.

ΑΕ, ΕΠΕ, συνεταιρισμοί, δημόσιες
επιχειρήσεις,
αλλοδαπές επιχειρήσεις.

ΚΥΕ (άρθρα Απεριόρι31, παρ. 1,
στη
περ. α,
υποπ. γγ και
105)

Εξυπηρέτηση
κοινωνικών λόγων – Ειδικές
δράσεις στο εσωτερικό – πολιτισμός – αθλητισμός.

2

Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των
επιχειρήσεων που υποβάλλονται σε φορολογία, τα ασφάλιστρα που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις για ομαδική ασφάλιση ζωής του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού τους, στα οποία περιλαμβάνεται
και η χορήγηση εφάπαξ ποσού ή περιο-

Σο ποσό της έκπτωσης αυτής δεν μπορεί να υπερβεί
για καθένα από τους ασφαλιζόμενους τα 1.500 ευρώ.

ΑΕ, ΕΠΕ, συνεταιρισμοί, δημόσιες
επιχειρήσεις,
αλλοδαπές επιχειρήσεις.

ΚΥΕ (άρθρο Απεριόρι31, παρ. 1,
στη
περ. α,
υποπ. δδ
και 105)

Κίνητρα
για
πρόσθετη ασφάλιση προσωπικού - Οικονομικές σχέσεις και
ανάπτυξη.
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2. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

δικά καταβαλλόμενης παροχής σε χρήμα, μετά το χρόνο συνταξιοδότησης του
ανωτέρω προσωπικού, καθώς και η κάλυψη θανάτου ή κινδύνων τυχαίων συμβάντων.
3

Πάγια στοιχεία των οποίων η αξία κτήσης Αξία κτήσης μέχρι 1.500 Όλα τα νομικά
εκάστου είναι μέχρι 1.500 ευρώ, δύνα- ευρώ.
πρόσωπα της παρ.
νται να αποσβένονται εξ ολοκλήρου μέσα
1 του άρθρου 101
στη χρήση που αυτά χρησιμοποιήθηκαν
του ΚΥΕ.
ή τέθηκαν σε λειτουργία.

ΚΥΕ (άρθρο Απεριόρι31, παρ. 1,
στη
περ. στ, υποπερ. εε΄)

Διευκόλυνση
αποσβέσεων παγίων
στοιχείων
μικρής αξίας Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

4

Από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρή- Σηλεργασία.
σεων εκπίπτουν τα ποσά για την αγορά
ηλεκτρονικών υπολογιστών και του λογισμικού που παρέχονται στους υπαλλήλους της επιχείρησης για τηλεργασία.

ΑΕ, ΕΠΕ και λοιπά νομικά πρόσωπα της παρ. 1
του άρθρου 101
του ΚΥΕ.

ΚΥΕ (άρθρο Απεριόρι31, παρ. 1, στη
περ. ιθ και
105)

Ανάπτυξη
της
τηλεργασίας
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

5

Η απόσβεση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του λογισμικού μπορεί να γίνεται και εφάπαξ κατά τη χρήση εντός της
οποίας τίθενται σε λειτουργία.

ΑΕ, ΕΠΕ και λοι- ΠΔ 299/03
πά νομικά πρό- (άρθρο 11,
σωπα της παρ. 1 παρ. 5)
του άρθρου 101
του ΚΥΕ.

Απεριόριστη

Ανάπτυξη σύγχρονης τεχνολογίας και εκσυγχρονισμός
των
επιχειρήσεων Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

6

Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των Σα κριτήρια χαρακτηριεπιχειρήσεων οι δαπάνες επιστημονικής σμού των δαπανών καθορίκαι τεχνολογικής έρευνας κατά το χρόνο ζονται με π.δ.
της πραγματοποίησής τους προσαυξημένες κατά ποσοστό 30%. Ειδικά οι δαπάνες που αφορούν πάγιο εξοπλισμό, προκειμένου να προσαυξηθούν, κατανέμονται ισόποσα σε 3 έτη.

ΑΕ, ΕΠΕ και λοι- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόριπά νομικά πρό- 31, παρ. 1,
στη
σωπα της παρ. 1 περ. ια)
του άρθρου 101
του ΚΥΕ.

Προαγωγή
της
επιστημονικής
έρευνας - Οικονομικές σχέσεις
και
ανάπτυξη
(έρευνα).

7

Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των

ΑΕ, ΕΠΕ και λοι- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόρι-

Οικονομικές
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

επιχειρήσεων οι ζημιές που προκύπτουν
από συμβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων
χρηματοοικονομικών προϊόντων, οι οποίες πραγματοποιούνται για κάλυψη
κινδύνου.

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

πά νομικά πρό- 31, παρ. 1,
σωπα της παρ. 1 περ. ιζ)
του άρθρου 101
του ΚΥΕ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

στη

σχέσεις και ανάπτυξη.

8

Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των
επιχειρήσεων τα ποσά που καταβάλλονται σε άγαμα τέκνα του προσωπικού
μέχρι 25 ετών.

Θάνατος του γονέα λόγω
ανωτέρας βίας εντός της επιχείρησης. Σο πιο πάνω
ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει ανά ημερολογιακό
έτος τα 3.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο-τέκνο.

ΑΕ, ΕΠΕ και λοι- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόριπά νομικά πρό- 31, παρ. 1,
στη
σωπα της παρ. 1 περ. κ)
του άρθρου 101
του ΚΥΕ.

Κοινωνική πολιτική.

9

Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των
επιχειρήσεων τα έξοδα διανυκτέρευσης
σε ξενοδοχείο, αλλοδαπών πελατών, αντιπροσώπων κ.λπ.

Σο ξενοδοχείο ευρίσκεται
εντός του Δήμου στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου
είναι εγκατεστημένη η έδρα
ή υποκατάστημα της επιχείρησης που επιβαρύνεται
με τα πιο πάνω έξοδα.
Η αξία των δώρων που γίνονται προς τα πρόσωπα αυτά
και μέχρι 20 ευρώ για κάθε
δωρεοδόχο.

ΑΕ, ΕΠΕ και λοι- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόριπά νομικά πρό- 31, παρ. 1,
στη
σωπα της παρ. 1 περ. μ)
του άρθρου 101
του ΚΥΕ.

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

10

Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των Επιμόρφωση συναφή με το ΑΕ, ΕΠΕ και λοι- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόριεπιχειρήσεων τα ποσά που καταβάλλο- αντικείμενο εργασιών της πά νομικά πρό- 31, παρ. 1,
στη
νται για επιμόρφωση προσωπικού.
επιχείρησης.
σωπα της παρ. 1 περ. ν)
του άρθρου 101
του ΚΥΕ.

Παιδεία
μόρφωση
σωπικού).

11

Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των
επιχειρήσεων τα ποσά που καταβάλλει η
επιχείρηση για την κάλυψη του ενοικίου
κατοικίας των εργαζομένων σε αυτή.

ΑΕ, ΕΠΕ και λοι- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόριπά νομικά πρό- 31, παρ. 1,
στη
σωπα της παρ. 1 περ. ξ)
του άρθρου 101
του ΚΥΕ.

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

12

Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των Σα παραστατικά θα πρέπει ΑΕ, ΕΠΕ και λοι- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόρι-

Κοινωνική πολι-

Σα ποσά αυτά υπόκεινται
σε φορολογία σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 45
του ΚΥΕ.
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

στη

τική.

επιχειρήσεων τα ποσά που καταβάλλει η να εκδίδονται προς την επιεπιχείρηση σε παιδικούς και βρεφονη- χείρηση και στην αιτιολογία
πιακούς σταθμούς.
αναγράφονται τα στοιχεία
του τέκνου.

πά νομικά πρό- 31, παρ. 1,
σωπα της παρ. 1 περ. ο)
του άρθρου 101
του ΚΥΕ.

13

Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των Μέχρι
τρεις
χιλιάδες
επιχειρήσεων τα ποσά που καταβάλλο- (3.000) ευρώ για κάθε ερνται ως βραβεία σε εργαζόμενους λόγω γαζόμενο.
εξαιρετικών επιδόσεων στα ΑΕΙ.

ΑΕ, ΕΠΕ και λοι- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόριπά νομικά πρό- 31, παρ. 1,
στη
σωπα της παρ. 1 περ. π)
του άρθρου 101
του ΚΥΕ.

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

14

Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των Απαραίτητη για την εκτέλεεπιχειρήσεων τα ποσά που καταβάλλο- ση των καθηκόντων τους.
νται για αγορά ειδικής ενδυμασίας του
προσωπικού για λόγους υγιεινής, ασφάλειας κ.λπ.

ΑΕ, ΕΠΕ και λοι- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόριπά νομικά πρό- 31, παρ. 1,
στη
σωπα της παρ. 1 περ. ρ)
του άρθρου 101
του ΚΥΕ.

Τγεία
(υγιεινή
και ασφάλεια).

15

Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των
επιχειρήσεων τα ποσά που καταβάλλονται στα στελέχη για δαπάνες ταξιδίων
στην αλλοδαπή.

Ο σκοπός του ταξιδίου να
συνδέεται με την ασκούμενη δραστηριότητα της επιχείρησης.

ΑΕ, ΕΠΕ και λοι- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόριπά νομικά πρό- 31, παρ. 1,
στη
σωπα της παρ. 1 περ. σ)
του άρθρου 101
του ΚΥΕ.

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

16

Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των
επιχειρήσεων τα ενοίκια που καταβάλλει
για τη διαμονή εργαζομένων της σε ξενοδοχεία κ.λπ. λόγω εκτός έδρας εργασίας
τους.

Η απόσταση του τόπου εργασίας και προσωρινής διαμονής πρέπει να απέχει
από τη μόνιμη κατοικία του
εργαζόμενου εκατό (100)
χιλιόμετρα και άνω.

ΑΕ, ΕΠΕ και λοι- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόριπά νομικά πρό- 31, παρ. 1,
στη
σωπα της παρ. 1 περ. τ)
του άρθρου 101
του ΚΥΕ.

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

17

Εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των Με
τις
διατάξεις
του ΑΕ, ΕΠΕ και λοι- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόριεπιχειρήσεων το ανταποδοτικό τέλος λό- ν.2939/01, κατά το χρόνο πά νομικά πρό- 31, παρ. 1,
στη
γω συμμετοχής της σε συλλογικό σύστη- καταβολής.
σωπα της παρ. 1 περ. υ)
μα εναλλακτικής διαχείρισης.
του άρθρου 101
του ΚΥΕ.

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

18

Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των Να έχει καταβληθεί δημο- ΑΕ, ΕΠΕ και λοι- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόριεπιχειρήσεων τα δώρα προς πελάτες, ε- τικό τέλος για τη συνολική πά νομικά πρό- 31, παρ. 1,
στη
φόσον φέρουν την επωνυμία της.
αξία των δώρων αυτών. Σο σωπα της παρ. 1 περ. φ)

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ποσό δεν μπορεί να υπερ- του άρθρου 101
βαίνει τα δεκαπέντε (15) του ΚΥΕ.
ευρώ για κάθε δώρο χωριστά.
19

Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των
επιχειρήσεων οι παροχές σε χρήμα ή σε
είδος προς τους εργαζομένους λόγω επιβράβευσης της απόδοσής τους.

Να έχουν καταβληθεί ή βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές μέχρι τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής της
κατάστασης
φορολογικής
αναμόρφωσης και να φορολογούνται ως εισόδημα από
μισθωτές υπηρεσίες.

ΑΕ, ΕΠΕ και λοι- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόριπά νομικά πρό- 31, παρ. 1,
στη
σωπα της παρ. 1 περ. χ)
του άρθρου 101
του ΚΥΕ.

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

20

Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των Οι λογαριασμοί τηλεφωνίας
επιχειρήσεων τα ποσά που καταβάλλο- να μην υπερβαίνουν τον ανται για έξοδα κινητής τηλεφωνίας και ριθμό των εργαζόμενων.
πρόσβασης στο διαδίκτυο σε ποσοστό
50% αυτών.

ΑΕ, ΕΠΕ και λοι- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόριπά νομικά πρό- 31, παρ. 1,
στη
σωπα της παρ. 1 περ. ψ)
του άρθρου 101
του ΚΥΕ.

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

21

Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των
επιχειρήσεων οι δαπάνες οργάνωσης ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων
για τους εργαζόμενους ή τους πελάτες.

Για τις ημερίδες που πραγματοποιούνται εκτός του
νομού που είναι η έδρα ή
υποκατάστημα της επιχείρησης, οι δαπάνες εκπίπτουν μέχρι ποσού 300 ευρώ ανά συμμετέχοντα.

ΑΕ, ΕΠΕ και λοι- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόριπά νομικά πρό- 31, παρ. 1,
στη
σωπα της παρ. 1 περ. ω)
του άρθρου 101
του ΚΥΕ.

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

22

Για τις ασφαλιστικές ανώνυμες εταιρείες
εκπίπτουν, μεταξύ άλλων, από τα ακαθάριστα έσοδα μαθηματικά αποθέματα,
αποθεματικά για την κάλυψη κινδύνων,
κρατήσεις για ζημιές κ.λπ.

Σα αποθεματικά, οι ζημιές, Ασφαλιστικές
α- Ν. 2238/94
τα καθαρά ασφάλιστρα, το νώνυμες εταιρείες. (άρθρο 105,
σύνολο των περιουσιακών
παρ. 3)
στοιχείων της ασφαλιστικής
εταιρείας καθορίζεται με τις
διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου
105
του
ν.
2238/94.

Απεριόριστη

Λόγω του επιχειρηματικού
κινδύνου
από
την άσκηση ασφαλιστικών εργασιών - Οικονομικές σχέσεις
και ανάπτυξη .

23

Σο ποσό των προβλέψεων για απόσβεση Όπως ορίζονται στην περ. ΑΕ, ΕΠΕ και λοι- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόριεπισφαλών απαιτήσεων εκπίπτει από τα θ΄ της παρ. 1 του ν. πά νομικά πρό- 31, παρ. 1, στη

Λόγω του επιχειρηματικού
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. Σο 2238/94.
ποσό αυτό υπολογίζεται σε ποσοστό
0,5% επί της αναγραφόμενης στα τιμολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών
προς επιχειρήσεις. Ειδικά για τις επιχειρήσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας,
ύδρευσης, αποχέτευσης, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εκμετάλλευσης
συνδρομητικών τηλεοπτικών σταθμών,
διανομής και παροχής φυσικού αερίου
το ποσοστό είναι 1%.

σωπα της παρ. 1 περ. θ)
του άρθρου 101
του ΚΥΕ.

24

Οι τράπεζες επιτρέπεται να εκπίπτουν
αντί των ποσών των αποσβέσεων των επισφαλών απαιτήσεων για τις οποίες έχουν
γίνει οριστικές εγγραφές, ποσοστό 1%
στο ποσό του ετήσιου μέσου όρου των
πραγματικών χορηγήσεων, όπως αυτό
προκύπτει από τις μηνιαίες λογιστικές
καταστάσεις τους.

Σράπεζες

Ν. 2238/94
(άρθρο 105,
παρ. 4)

Απεριόριστη

Λόγω του επιχειρηματικού
κινδύνου
από
την
άσκηση
τραπεζικών εργασιών - Οικονομικές σχέσεις
και ανάπτυξη.

25

Πέρα από το ποσοστό έκπτωσης που
προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, οι τράπεζες δικαιούνται να εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους,
πρόσθετες ειδικές, κατά περίπτωση,
προβλέψεις για την απόσβεση απαιτήσεων κατά πελατών τους.

Για τις απαιτήσεις που έχει Σράπεζες
διακοπεί ο λογισμός τόκων,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 88 του
ν. 3601/2007.
ε περίπτωση που οι προβλέψεις δεν επαληθευτούν
και δεν διενεργηθούν οριστικές εγγραφές διαγραφής
απαιτήσεων, ισχύουν όσα
ορίζονται στην παρ. 5 του
άρθρου
105
του
ν.
2238/94.

Ν. 2238/94
(άρθρο 105,
παρ. 5)

Απεριόριστη

Λόγω του επιχειρηματικού
κινδύνου
από
την
άσκηση
τραπεζικών εργασιών Οικονομικές
σχέσεις
και ανάπτυξη.

26

α) Εκπίπτει από το συνολικό ποσό του
φόρου εισοδήματος της ημεδαπής μητρικής ανώνυμης εταιρείας το ποσό
του φόρου που παρακρατήθηκε ως

Ως προς την περ. α, το συ- Ημεδαπές ανώνυνολικό εκπιπτόμενο ποσό μες εταιρείες.
να μην υπερβαίνει το ποσό
του φόρου που αναλογεί για

Ν. 2238/94 Απεριόρι(άρθρο 109, στη
παρ. 4, περ.
β)

Για λόγους φορολογικής εναρμόνισης με άλλα
κράτη-μέλη της
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

φόρος επί του μερίσματος.
το ίδιο εισόδημα στην Ελβ) Ειδικά για τα μερίσματα ή κέρδη που λάδα.
εισπράττει η ημεδαπή μητρική εταιρεία από αλλοδαπή θυγατρική της με
έδρα σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ
όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις
του άρθρου 11 του ν. 2578/98 εκπίπτει το άθροισμα των ποσών του φόρου που τυχόν καταβλήθηκε ως φόρος εισοδήματος νομικού προσώπου,
καθώς και του φόρου που παρακρατήθηκε ως φόρος επί του μερίσματος.

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ
Ευρωπαϊκής
Ένωσης - Οικονομικές σχέσεις
και ανάπτυξη.

27

Για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών των επιχειρήσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων επιτρέπεται να ενεργείται έκπτωση, για την κάλυψη του κινδύνου από τη δραστηριότητα αυτή, ως εξής:
- έως 1,5% επί του μέσου ετήσιου ύψους των ποσών που ο φορέας έχει
προεξοφλήσει, έναντι απαιτήσεων που
έχει αναλάβει να εισπράξει από εξαγωγική δραστηριότητα χωρίς δικαίωμα
αναγωγής,
- έως 1% επί του μέσου ετήσιου ύψους
των ποσών των προεξοφλήσεων απαιτήσεων με δικαίωμα αναγωγής.

Η έκπτωση αυτή φέρεται σε
ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό, το ύψος του οποίου
δεν μπορεί να υπερβαίνει
το ήμισυ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
των φορέων του εδαφίου β΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 1905/90 ή το
τέταρτο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
των φορέων του εδαφίου α΄
της ίδιας παραγράφου.

Επιχειρήσεις
Ν. 1905/90
πρακτορείας επι- (άρθρο 6,
χειρηματικών α- παρ. 3)
παιτήσεων τρίτων.

Απεριόριστη

Για την κάλυψη
του
κινδύνου
από τη δραστηριότητα αυτή Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

28

Οι εταιρείες παροχής επιχειρηματικού
κεφαλαίου για τον προσδιορισμό των φορολογικών κερδών τους έχουν το δικαίωμα να εκπίπτουν ποσοστό τρία στα εκατό
του ποσού του υπολοίπου της 31ης Δεκεμβρίου κάθε χρόνου των συμμετοχών
σε επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας και των εγγυήσεων που παρέχουν προς αυτές.

Η έκπτωση αυτή φέρεται σε Εταιρείες παροχής Ν. 1775/88
ειδικό αποθεματικό πρό- επιχειρηματικού
(άρθρο 4,
βλεψης για το σκοπό του κεφαλαίου
παρ. 1, 2)
άρθρου 1 του ν. 1775/88.

Απεριόριστη

Έμμεση οικονομική ενίσχυση Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

29

Κάθε νομικό πρόσωπο που συμμετέχει
από κοινού με την εταιρεία παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου στην πραγματοποίηση επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας από επιχειρήσεις
σύμφωνα με το εδάφιο δεύτερο, περίπτωση α΄ της παραγράφου 1, του άρθρου 1 του ως άνω νόμου έχει δικαίωμα
να εκπέσει από τα εισοδήματά του το
50% της συμμετοχής του.

Η έκπτωση αυτή δεν επι- Όλα τα νομικά Ν. 1775/88
τρέπεται να υπερβαίνει κά- πρόσωπα.
(άρθρο 5,
θε έτος το είκοσι πέντε τοις
παρ. 3)
εκατό (25%) της συμμετοχής και το πενήντα της εκατό (50%) των ετήσιων συνολικών εισοδημάτων.

Απεριόριστη

Κίνητρο για την
πραγματοποίηση των επενδύσεων
υψηλής
τεχνολογίας και
καινοτομίας
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

30

Από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας
ειδικού σκοπού απόκτησης επιχειρηματικών απαιτήσεων για την τιτλοποίησή
τους εκπίπτουν και οι τόκοι και τα συναφή έξοδα των δανείων, πιστώσεων και
συμβάσεων παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων που συνομολογεί.

την εταιρεία ειδικού σκο- Εταιρεία
πού μεταβιβάζονται απαι- σκοπού.
τήσεις ή ακίνητα άλλων επιχειρήσεων ή του Δημοσίου και στη συνέχεια η εταιρεία αυτή εκδίδει ομολογιακά δάνεια από τα έσοδα
των οποίων καλύπτονται οι
υποχρεώσεις από την αγορά
των πιο πάνω ακινήτων και
των απαιτήσεων.

ειδικού Ν. 3156/03
(άρθρο 14,
παρ. 11)

Απεριόριστη

Αναπτυξιακοί
λόγοι - Οικονομικές
σχέσεις
και ανάπτυξη.

31

Σο χρηματικό ποσό ή η αξία της παροχής μετά από χρηματική αποτίμηση αυτής από ειδική εκτιμητική επιτροπή, που
προσφέρεται ως πολιτιστική χορηγία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
3525/2007 εκπίπτει εξολοκλήρου από
τα ακαθάριστα εισοδήματα της επιχείρησης.

Σο αφαιρούμενο συνολικό Όλα τα νομικά Ν. 3525/07
ποσό δεν μπορεί να υπερ- πρόσωπα.
(άρθρο 12)
βαίνει το 10% των καθαρών
κερδών που προκύπτουν
από τα βιβλία της επιχείρησης που προσέφερε τη
χορηγία.

Απεριόριστη

Πολιτισμός

32

Από το καθαρό φορολογητέο εισόδημα
μεταποιητικών επιχειρήσεων αφαιρείται
ποσό ίσο με το ήμισυ της δαπάνης που
καταβλήθηκε μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο, για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Μεταποιητικές
πιχειρήσεις.
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ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ε- Ν. 3842/10 Απεριόρι(άρθρο 73, στη
παρ. 8)

Περιβάλλον

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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2. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

33

Η χρεωστική διαφορά που προκύπτει σε
βάρος των νομικών προσώπων από την
ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ή εταιρικών ομολόγων, κατ’ εφαρμογή προγράμματος συμμετοχής
στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους,
εκπίπτει σε 30 ισόποσες ετήσιες δόσεις,
αρχής γενομένης από τη χρήση μέσα
στην οποία πραγματοποιείται η ανταλλαγή των τίτλων και ανεξάρτητα από το
χρόνο διακράτησης των ομολόγων.
Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΑΕ, ΕΠΕ, συνε- Ν. 2238/94 Απεριόριταιρισμοί κ.λπ.
(άρθρο 105, στη
παρ. 13)

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

ΑΤΣΟΣΕΛΗ ΥΟΡΟΛΟΓΗΗ ΕΙΟΔΗΜΑΣΩΝ

1

Υορολογούνται αυτοτελώς:
α) με συντελεστή 15% οι τόκοι που προκύπτουν από τραπεζικές καταθέσεις,
β) με συντελεστή 15% οι τόκοι που προκύπτουν από ομολογιακά δάνεια των
επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα και του Ελληνικού Δημοσίου,
γ) με συντελεστή 15% τα εισοδήματα
που προκύπτουν από πράξεις repos,
δ) με συντελεστή 15% οι τόκοι από καταθέσεις στην αλλοδαπή,
ε) με συντελεστή 15% οι τόκοι που προκύπτουν από ομολογιακά δάνεια που
εκδίδουν οι ελληνικές επιχειρήσεις
στην αλλοδαπή.

Εξαιρούνται από την πιο
πάνω αυτοτελή φορολογία
οι καταθέσεις τραπεζών και
πιστωτικών ιδρυμάτων που
λειτουργούν με τη μορφή
αμιγούς πιστωτικού συνεταιρισμού του ν. 1667/
1986 (ΥΕΚ 196Α) σε άλλες
τράπεζες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι
υποχρεωτικές ή μη καταθέσεις αυτών στην Σράπεζα
της Ελλάδος, καθώς και
από καταθέσεις του Σαμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων στην Σράπεζα της
Ελλάδος.

Ημεδαπές και αλλοδαπές τραπεζικές και ασφαλιστικές
επιχειρήσεις,
συνεταιρισμοί, νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα.

Απεριόριστη

Λόγοι απλοποίησης – Οικονομικές
σχέσεις
και ανάπτυξη.

2

Αυτοτελής φορολόγηση με 5% επί της
πραγματικής αξίας πώλησης μετοχών μη
εισηγμένων στο Φρηματιστήριο Αθηνών
(ΦΑ) ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο.

Σα νομικά πρόσωπα της
παρ. 1 του άρθρου 101 του
ΚΥΕ (ΑΕ, ΕΠΕ κ.λπ.) φορολογούνται με τις γενικές
διατάξεις για το ποσό της

ΑΕ, ΕΠΕ, συνε- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόριταιρισμοί, αλλο- 13, παρ. 2,
στη
δαπές
επιχειρή- 106)
σεις.

Λόγοι απλοποίησης του τρόπου
φορολόγησης
της πώλησης των
εν λόγω μετοχών
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Ν. 2238/94
(άρθρο 12,
παρ. 1, 2, 7
περ. ε, 8)
Ν. 2789/00
(άρθρο 26,
παρ. 8)
Ν. 3522/06
(άρθρο 6,
παρ. 1)
Ν. 3610/07
(άρθρο 19,
παρ. 2)

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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2. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

υπεραξίας που προέκυψε
από την πώληση των μετοχών που αναλογεί στα διανεμόμενα κέρδη (μερίσματα
κ.λπ.) και από το φόρο του
ν.π.. αφαιρείται το μέρος
του καταβληθέντος φόρου
5% που αναλογεί στο διανεμόμενο ποσό υπεραξίας.
Ι.

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ
–
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

ΜΗ ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΥΟΡΟΤ

1

Μη παρακράτηση φόρου 1%, 4% ή 8%
κατά περίπτωση από τις δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, λοιπά νπδδ, κ.λπ. όταν προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες από τις πολεμικές βιομηχανίες
ΕΑΒ, ΕΒΟ, ΠΤΡΚΑΛ και ΕΛΒΟ, καθώς
και από το Κέντρο Επιχειρηματικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) και την
Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας (ΑΝΕΜ).

ΕΑΒ, ΕΒΟ,
ΠΤΡΚΑΛ, ΕΛΒΟ,
ΚΕΠΑ, ΑΝΕΜ.

Ν. 2238/94
(άρθρο 55,
παρ. 1,
περ. στ,
υπ. δδ)

Απεριόριστη

Λόγοι απλοποίησης – Άμυνα –
υγκοινωνίες –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

2

Οι ημεδαπές εταιρείες δεν προβαίνουν
σε παρακράτηση φόρου επί των κερδών
που διανέμουν προς εταιρείες άλλων
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
των οποίων είναι θυγατρικές, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 του ν.
2578/1998, όπως ισχύει.

Μητρική εταιρεία Ν. 2238/94
με έδρα άλλο κρά- (άρθρο54,
τος-μέλος της ΕΕ. παρ. 1)

Απεριόριστη

Ενσωμάτωση της
οδηγίας
90/435/ΕΟΚ
(μητρικέςθυγατρικές)
–
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

3

Δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήματος στους τόκους που καταβάλλει
ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία ή μόνιμη
εγκατάσταση στην Ελλάδα εταιρείας
κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδεδεμένη εταιρεία άλλου

υνδεδεμένη εται- Ν. 2238/04
ρεία άλλου κρά- (άρθρο 114,
τους-μέλους ή μό- παρ. 3)
νιμη εγκατάσταση
συνδεδεμένης εταιρείας κράτους-

Απεριόριστη

Ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2003/
49/ΕΚ
(L. 157/49) –
Οικονομικές
σχέσεις και α-

Ο δικαιούχος των τόκων
δέχεται τις πληρωμές για
δικό του λογαριασμό και
όχι με την ιδιότητα του αντιπροσώπου και εφόσον
προσκομίσει σχετική βε-
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ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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2. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

κράτους-μέλους ή σε μόνιμη εγκατάστα- βαίωση που ισχύει για δύο μέλους ευρισκόση συνδεδεμένης εταιρείας κράτους- έτη από την ημερομηνία μενη σε άλλο κράμέλους ευρισκόμενη σε άλλο κράτος- χορήγησής του.
τος-μέλος.
μέλος.

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ
νάπτυξη.

ΙΑ. ΔΙΑΥΟΡΟΠΟΙΗΗ ΣΟΝ ΣΡΟΠΟ
ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟΤ ΣΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
Ή ΥΟΡΩΝ.
1

τις αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς που αναλαμβάνουν στην Ελλάδα
έργο όπως αυτό περιγράφεται στην στήλη
«προϋποθέσεις» επιβάλλεται, για τα καθαρά κέρδη που αποκτούν από τις υπηρεσίες αυτές, φόρος εισοδήματος με συντελεστή είκοσι πέντε (25%), ο οποίος
υπολογίζεται στη συνολική ακαθάριστη
αμοιβή τους. Με την παρακράτηση του
φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, από το φόρο εισοδήματος των
αλλοδαπών επιχειρήσεων και οργανισμών για τα κέρδη που αποκτούν από τις
υπηρεσίες αυτές.

Οι προϋποθέσεις του έργου
που πρέπει να αναλαμβάνουν οι αλλοδαπές επιχειρήσεις περιγράφονται στην
παρ. 8 του άρθρου 13 του
ν. 2238/94.

Αλλοδαπές
επι- Ν. 2238/94,
χειρήσεις και ορ- (άρθρο 13,
γανισμοί που ανα- παρ. 8)
λαμβάνουν στην
Ελλάδα έργο όπως
στις
προϋποθέσεις.

Απεριόριστη

Προείσπραξη
του φόρου λόγω
της επισφάλειας
είσπραξης
του
φόρου με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος
στην περίπτωση
που οι αλλοδαπές επιχειρήσεις
κατά το χρόνο
υποβολής
της
δήλωσης έχουν
αποχωρήσει από
την Ελλάδα –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

2

Σο συνολικό καθαρό εισόδημα ή κέρδος
των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης δεν
υπόκειται σε φόρο στο όνομα του νομικού προσώπου, αλλά στο όνομα κάθε εταίρου αυτών για το ποσοστό των κερδών
που του αναλογεί από τη συμμετοχή του
στην εταιρεία.

Εταιρείες
περιορισμένης
ευθύνης που συστήθηκαν
με τις διατάξεις της παρ. 1
του
άρθρου
29
του
ν.588/1977.

Εταιρείες περιορισμένης
ευθύνης
του ν. 588/1977
(περιλαμβάνονται
ΚΣΕΛ).

Απεριόριστη

Αποφυγή διπλής
φορολόγησης –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

3

Λαμβάνεται υπόψη ως καθαρό εισόδημα Αλλοδαπές
επιχειρήσεις Αλλοδαπές
των αλλοδαπών επιχειρήσεων ποσοστό που εκμεταλλεύονται πλοία χειρήσεις.
10% στα ακαθάριστα έσοδα που πραγ- υπό ξένη σημαία και αερο-

επι- ΚΥΕ (άρθρο Απεριόρι105, παρ. 8) στη

Σεκμαρτός τρόπος προσδιορισμού των κερ-
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Ν. 2238/94
(άρθρο 99,
παρ. 1,
περ. α)

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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2. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ματοποιούν από τη μεταφορά επιβατών, σκάφη.
εμπορευμάτων και πραγμάτων γενικά
από ελληνικούς λιμένες και αερολιμένες
και μέχρι τον αλλοδαπό λιμένα και αερολιμένα επιβίβασης των επιβατών ή μεταφόρτωσης των εμπορευμάτων και λοιπών πραγμάτων σε πλοίο ή αεροσκάφος
άλλης αλλοδαπής επιχείρησης.

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ
δών γιατί ο λογιστικός είναι αδύνατος – Οικονομικές σχέσεις
και ανάπτυξη.

4

Σα εισοδήματα των νομικών προσώπων
και ιδρυμάτων της παρ. 2 του άρθρου
101 (ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα)
προσδιορίζονται στην παρ. 14 του άρθρου 105 του ν. 2238/94.

Ημεδαπά ή αλλο- Ν. 2238/94
δαπά νομικά πρό- (άρθρο 105,
σωπα μη κερδο- παρ. 14)
σκοπικού
χαρακτήρα.

Απεριόριστη

Λόγω του μη
κερδοσκοπικού
χαρακτήρα των
εν λόγω προσώπων – Οικονομικές
σχέσεις
και
ανάπτυξη
(γενικός οικονομικός
σχεδιασμός).

5

Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος στις
Εταιρείες Κεφαλαίων Επιχειρηματικών
υμμετοχών (ΕΚΕ) είναι τα μερίσματα
που διανέμονται με οποιαδήποτε μορφή
μετά την αναγωγή τους σε μικτό ποσό με
την προσθήκη του φόρου που αναλογεί
επί τούτων, εξαιρουμένου του τμήματος
των μερισμάτων αυτών που περιγράφονται στα άρθρο 81 του ν. 2367/95.

Εταιρείες
Κεφα- Ν. 2367/95
λαίων Επιχειρη- (άρθρο 8
ματικών υμμετο- παρ. 1)
χών.

Απεριόριστη

Αναπτυξιακοί
λόγοι – Οικονομικές
σχέσεις
και ανάπτυξη.

6

Οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου
υποχρεούνται σε καταβολή φόρου με
συντελεστή 10% επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Σράπεζας (Επιτοκίου
Αναφοράς) προσαυξανόμενου κατά μία
(1) ποσοστιαία μονάδα και υπολογίζεται
επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου των επενδύσεών τους, πλέον διαθεσίμων σε

Εταιρείες επενδύ- Ν. 3371/05
σεων χαρτοφυλα- (άρθρο 39,
κίου.
παρ. 3)
ΑΕ, ΕΠΕ κ.λπ.
νομικά πρόσωπα
της παρ. 1 του
άρθρου 101 του
ΚΥΕ, που είναι
μέτοχοι της ΕΕΦ.

Απεριόριστη

Ανάπτυξη κεφαλαιαγοράς – Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη.
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ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
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2. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

τρέχουσες τιμές. Με την καταβολή του
φόρου (10%) από την Εταιρεία Επενδύσεων Φαρτοφυλακίου (ΕΕΦ) εξαντλείται η
φορολογική υποχρέωση και των μετόχων.
ε περίπτωση παρακράτησης φόρου επί
κτηθέντων μερισμάτων, ο φόρος αυτός
συμψηφίζεται με το φόρο που προκύπτει
από τη δήλωση που υποβάλλεται από
την Εταιρεία Επενδύσεων Φαρτοφυλακίου εντός του μηνός Ιουλίου. Συχόν πιστωτικό υπόλοιπο μεταφέρεται για συμψηφισμό με επόμενες δηλώσεις. Για τα
διανεμόμενα μερίσματα δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 54 του ΚΥΕ.
7

Οι «ΑΕ διαχειρίσεως» υποχρεούνται σε
καταβολή φόρου, ο συντελεστής του οποίου ορίζεται σε 10% επί του εκάστοτε
ισχύοντος επιτοκίου παρέμβασης της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Σράπεζας (Επιτοκίου Αναφοράς), προσαυξανόμενου
κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 103 του ν. 4099/2012. Με την καταβολή του φόρου (10%) από την ΑΕ Διαχειρίσεως εξαντλείται και η φορολογική
υποχρέωση των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Αμοιβαία
κεφά- Ν. 4099/12 Απεριόριλαια – ΑΕ διαχει- (άρθρο 103, στη
ρίσεως.
παρ. 3)
ΑΕ, ΕΠΕ κ.λπ.
νομικά πρόσωπα
του άρθρου 101
του ΚΥΕ, τα οποία
είναι μεριδιούχοι
του ΑΚ.

Ανάπτυξη κεφαλαιαγοράς – Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη.

8

Η φορολόγηση των κερδών του αμοιβαίου κεφαλαίου ακινήτων γίνεται σύμφωνα
με το άρθρο 33 παρ. 2 και 3 του ν.
3283/2004, όπως ισχύει. Ο συντελεστής ορίζεται σε 10% επί του εκάστοτε
ισχύοντος επιτοκίου παρέμβασης της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Σράπεζας (Επιτόκιο Αναφοράς), προσαυξανόμενου κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα. Με την

Αμοιβαία
Κεφάλαια ακινήτων.
ΑΕ, ΕΠΕ κ.λπ.
νομικά πρόσωπα
μεριδιούχοι
του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ακινήτων.

Ανάπτυξη κτηματαγοράς – Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη.
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Ν.2778/99
Απεριόρι(άρθρο 20, στη
παρ. 2)
Ν. 4099/12
(άρθρο 103,
παρ. 2, 3)

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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2. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

καταβολή του φόρου (10%) εξαντλείται
και η φορολογική υποχρέωση των μεριδιούχων του.
9

Οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία υποχρεούνται σε καταβολή φόρου 10% επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Σράπεζας (Επιτοκίου Αναφοράς)
προσαυξανόμενου κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα και υπολογίζεται επί του
μέσου όρου των επενδύσεών τους, πλέον
των διαθεσίμων, σε τρέχουσες τιμές, όπως απεικονίζονται στους εξαμηνιαίους
πίνακες επενδύσεων της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 2778/1999. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η
φορολογική υποχρέωση της εταιρείας
και των μετόχων της.
ε περίπτωση παρακράτησης φόρου επί
κτηθέντων μερισμάτων, ο φόρος αυτός
συμψηφίζεται με το φόρο που προκύπτει
από τη δήλωση που υποβάλλεται από
την εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία εντός του μηνός Ιουλίου. Συχόν
πιστωτικό υπόλοιπο μεταφέρεται για
συμψηφισμό με επόμενες δηλώσεις. Για
τα διανεμόμενα μερίσματα στους μετόχους της εταιρείας δεν έχουν εφαρμογή
οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 54
του ΚΥΕ.

Ανώνυμες εταιρεί- Ν. 2778/99 Απεριόριες επενδύσεων σε (άρθρο 31, στη με την
ακίνητα.
παρ. 3)
επιφύλαξη
αλλαγής
του καθεστώτος φορολογίας
από χέδιο
Οδηγίας
της ΕΕ.

Ανάπτυξη κτηματαγοράς – Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη.

10

Σα αμοιβαία κεφάλαια επιχειρηματικών
συμμετοχών του ν. 2992/02 δεν είναι
υποκείμενα οποιουδήποτε φόρου. Η φορολόγηση γίνεται στο πρόσωπο των συνδικαιούχων των περιουσιακών στοιχείων
που απαρτίζουν το ΑΚΕ.

ΑΚΕ

Διευκόλυνση
δραστηριοποίησης επιχειρηματικών κεφαλαίων
για την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων – Οικο-

Ν. 2992/02
(άρθρο 7,
παρ. 21)
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Απεριόριστη

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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2. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

νομικές σχέσεις
και ανάπτυξη.
11

Με την καταβολή του φόρου εισοδήμα- Σα μερίσματα φορολογού- Ανώνυμες εταιρεί- Ν. 2963/01
τος από ανώνυμες εταιρείες «ΚΣΕΛ» δεν νται στο όνομα του μετό- ες ΚΣΕΛ.
(άρθρο 3,
επέρχεται εξάντληση της φορολογικής χου.
παρ. 8)
υποχρέωσης για τα μερίσματα που διανέμουν στους μετόχους.

Απεριόριστη

Λόγω του γεγονότος
ότι
τα
ΚΣΕΛ
αποτελούν ένωση ανεξάρτητων
ιδιοκτησιών – Οικονομικές σχέσεις
και ανάπτυξη.

ΙΒ. ΜΕΙΩΜΕΝΟΙ ΤΝΣΕΛΕΣΕ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΜΕΙΩΕΙ ΥΟΡΟΤ
1

Για τα νομικά πρόσωπα οι συντελεστές
φορολογίας που προβλέπονται από το
άρθρο 109 του ν. 2238/1994 μειώνονται
κατά ποσοστό 40% για τα κέρδη που
προκύπτουν από δραστηριότητες, οι οποίες ασκούνται σε νησιά με πληθυσμό,
σύμφωνα με την τελευταία απογραφή,
κάτω από 3.100 κατοίκους.

2

Σο ποσό του συμπληρωματικού φόρου
των ακινήτων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το φόρο που αναλογεί στο
συνολικό καθαρό εισόδημα.

3

Ανώνυμες εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο ΦΑ μπορούν να
κεφαλαιοποιήσουν ολικώς ή μερικώς τα
αφορολόγητα αποθεματικά διάφορων
αναπτυξιακών νόμων με εξαίρεση τα αποθεματικά του άρθρου 18 του α.ν.
942/1949 και το αποθεματικό της παρ.
4 του άρθρου 10 του α.ν. 148/1967 με
την καταβολή φόρου 5%.

Σα κέρδη να προκύπτουν Όλα τα νομικά ΚΥΕ (άρθρο Έως το
από δραστηριότητες που πρόσωπα.
118, παρ. 2) 2015.
ασκούνται στα εν λόγω νηΝ. 3427/05
σιά με πληθυσμό κάτω από
(άρθρο 25,
3.100 κατοίκους.
παρ. 1)

Όλα τα νομικά ΚΥΕ (άρθρο Απεριόριπρόσωπα με εισό- 109, παρ. 3) στη
δημα από ακίνητα.
Μη διάλυση ή μη μείωση ΑΕ με μετοχές ει- Ν. 1892/90
του μετοχικού κεφαλαίου σηγμένες στο ΦΑ.
(άρθρο 101)
πριν από την πάροδο 10
ετών από το χρόνο κεφαλαιοποίησης με σκοπό την
επιστροφή των αποθεματικών στους μετόχους.

116

Απεριόριστη

Κίνητρο για την
οικονομική
ανάπτυξη των εν
λόγω νησιών –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.
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301.107

Λόγω μη οφειλής κύριου φόρου - Οικονομικές σχέσεις και
ανάπτυξη.

5.509

9.507.696

Για
ορθότερη
κεφαλαιουχική
διάρθρωση και
ενίσχυση με ίδια
κεφάλαια - Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη.
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2. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

4

Ανώνυμες εταιρείες των οποίων οι μετο- α) Ισόποση πραγματική αύ- 1) ΑΕ με μετοχές
χές δεν είναι εισηγμένες στο ΦΑ, καθώς
ξηση (με μετρητά) του
μη εισηγμένες
και οι ΕΠΕ μπορούν να κεφαλαιοποιήμετοχικού ή εταιρικού
στο ΦΑ.
σουν τα αποθεματικά που αναφέρονται
κεφαλαίου.
2) ΕΠΕ
στην προηγούμενη περίπτωση με την κα- β) Η προϋπόθεση που αναταβολή φόρου 10%.
φέρεται στην προηγούμενη περίπτωση.

Ν. 1473/84
(άρθρο 13)
Ν. 1892/90
(άρθρο 101)

Απεριόριστη

Για
ορθότερη
κεφαλαιουχική
διάρθρωση και
ενίσχυση με ίδια
κεφάλαια - Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη.

5

Επί των τόκων που καταβάλλονται στο
Σαμείο Αρωγής Προσωπικού ΟΣΕ (ΣΑΠΟΣΕ) ενεργείται παρακράτηση φόρου
με συντελεστή 10%. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση.

ΣΑΠΟΣΕ

Ν. 2768/99 Απεριόρι(άρθρο 12, στη
παρ. 2, περ.
ια)

Για την εξυγίανση του ΣΑΠΟΣΕ
– Κοινωνική πολιτική.

6

Κατά την είσπραξη από την Ανώνυμη
Εταιρεία Διαχείρισης Ειδικού Κεφαλαίου
ΣΑΠ-ΟΣΕ (ΕΔΕΚΣ – ΟΣΕ ΑΕ) τόκων
προερχόμενων από τη διαχείριση του ειδικού κεφαλαίου του Σαμείου Ασφάλισης Προσωπικού ΟΣΕ (ΣΑΠΟΣΕ) ενεργείται από τον καταβάλλοντα παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα από το άρθρο 54 του
ν. 2238/94. Με την παρακράτηση αυτή
(10%) εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση.
Σο καθαρό εισόδημα από κινητές αξίες
που προκύπτει ετησίως από επενδύσεις
του ειδικού κεφαλαίου σε τίτλους αλλοδαπής προέλευσης φορολογείται με συντελεστή 10%.

ΣΑΠΟΣΕ

Ν. 2768/99 Απεριόρι(άρθρο 12, στη
παρ. 2, περ.
ια)

Για την εξυγίανση του ΣΑΠΟΣΕ
– Κοινωνική πολιτική.

7

Ο συντελεστής φορολογίας των Εταιρειών
Κεφαλαίων Επιχειρηματικών υμμετοχών (ΕΚΕ) ορίζεται σε 20% σε κάθε περίπτωση.

ΕΚΕ

Ν. 2367/95
(άρθρο 8,
παρ. 2)

Για αναπτυξιακούς λόγους Οικονομικές
σχέσεις και α-
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Απεριόριστη

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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2. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ
νάπτυξη.

8

Για τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Διατήρηση του αριθμού των Νομικά πρόσωπα Ν. 3842/10 Απεριόρικύκλος εργασιών μειώνεται για δύο συ- εργαζομένων.
του άρθρου 101 (άρθρο 73, στη
νεχόμενες διαχειριστικές περιόδους, ο
του ΚΥΕ.
παρ. 1-7).
συντελεστής φορολογίας των κερδών (άρθρο 109 του ΚΥΕ) μειώνεται κατά τρεις
ποσοστιαίες μονάδες.

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

ΙΓ. ΑΠΑΛΛΑΓΕ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΕΣΑΦΗΜΑΣΙΜΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ
1

Η τυχόν υπεραξία, που προκύπτει από
την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων Αγροτικών
υνεταιριστικών Οργανώσεων (ΑΟ), απαλλάσσεται από κάθε φόρο εισοδήματος.

Η υπεραξία εγγράφεται σε
λογαριασμό του τακτικού
αποθεματικού της νέας οργάνωσης.

υγχωνευόμενες
Ν. 2810/00 ΑπεριόριΑγροτικές
υνε- (άρθρο 21, στη
ταιριστικές Οργα- παρ.4)
νώσεις.

Αναπτυξιακοί
λόγοι- δημιουργία
ισχυρών
ΑΟ - Αγροτική
ανάπτυξη.

2

Η υπεραξία που προκύπτει από συγχώνευση ή μετατροπή βάσει του άρθρου 1
του ν.δ. 1297/72 δεν υπόκειται, κατά το
χρόνο της συγχώνευσης ή μετατροπής σε
φόρο εισοδήματος.

Προϋποθέσεις όπως αυτές
ορίζονται με τις διατάξεις
της παρ. 2 του ν.δ.
1297/72.

Οι μετατρεπόμε- ΝΔ 1297/72
νες, οι συγχω- (άρθρο 2)
νευόμενες, οι εισφέρουσες
τον
κλάδο ή τμήμα σε
άλλη ανώνυμη εταιρεία.

Απεριόριστη

Αναπτυξιακοί
λόγοι - δημιουργία μεγάλων οικονομικών μονάδων - Οικονομικές σχέσεις
και ανάπτυξη.

3

Απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος
η υπεραξία που προκύπτει από τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων, καθώς και κάθε άλλη συμφωνία ή πράξη
που απαιτείται για τη συγχώνευση, τη
σύσταση και το καταστατικό της νέας
συμφωνίας των ανώνυμων τραπεζικών
εταιρειών.

Εφόσον η συγχώνευση γίνε- Πιστωτικά ιδρύμα- Ν. 2515/97
ται με εκτίμηση της επιτρο- τα.
(άρθρο 16
πής (για την υπεραξία που
παρ. 9)
προκύπτει).

Απεριόριστη

Για τη διευκόλυνση
συγχώνευσης των τραπεζών σε μεγάλες μονάδες Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

4

Απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος Μετατροπή ανώνυμων εται- Ανώνυμες εταιρεί- Ν. 947/79
επί της υπεραξίας που ενδεχόμενα προ- ρειών σε εταιρείες ενεργού ες.
(άρθρο 59,

Απεριόριστη

Για τη διευκόλυνση του πολε-
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ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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2. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

κύπτει από τη μετατροπή ανώνυμων ε- πολεοδομίας.
ταιρειών σε εταιρείες ενεργού πολεοδομίας.

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

παρ. 5)

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ
οδομικού σχεδιασμού - Οικιστική ανάπτυξη
(πολεοδομικός
σχεδιασμός).

5

Απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος η
υπεραξία που προκύπτει κατά τη συγχώνευση, διάσπαση, μερική διάσπαση εταιρειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εισφορά ενεργητικού υπέρ της εισφέρουσας ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.

Προϋποθέσεις όπως αυτές
ορίζονται με τις διατάξεις
των άρθρων 1-8 του ν.
2578/98.

Ημεδαπές ανώνυ- Ν. 2578/98 Απεριόριμες εταιρείες και (άρθρο
3, στη
εταιρείες περιορι- παρ. 1)
σμένης ευθύνης.

Για λόγους φορολογικής εναρμόνισης με άλλα
κράτη-μέλη της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης - Οικονομικές σχέσεις
και ανάπτυξη.

6

Απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος
η υπεραξία που προκύπτει κατά την εισφορά μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα από αλλοδαπή εταιρεία χώραςμέλους της ΕΕ σε λήπτρια εταιρεία η
οποία ανήκει σε άλλη χώρα-μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.

Προϋποθέσεις όπως αυτές
ορίζονται με τις διατάξεις
των άρθρων 1 και 3 παρ. 3
του ν. 2578/98.

Αλλοδαπές
ανώ- Ν. 2578/98
νυμες
εταιρείες (άρθρο 3,
κρατών-μελών της παρ. 3)
ΕΕ.

Απεριόριστη

Για λόγους φορολογικής εναρμόνισης με άλλα
κράτη-μέλη της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης - Οικονομικές σχέσεις
και ανάπτυξη.

7

Δεν υπόκεινται σε φορολογία οι αφορολόγητες εκπτώσεις και τα αποθεματικά
τα σχηματισθέντα από την εισφέρουσα
ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή από την ευρισκόμενη στην Ελλάδα μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής εταιρείας κράτουςμέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Να μεταφέρονται και να
εμφανίζονται οι εκπτώσεις
και τα αποθεματικά αυτούσια σε ειδικούς λογαριασμούς στα βιβλία της λήπτριας μόνιμης εγκατάστασης της ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας.

Ημεδαπές ανώνυ- Ν. 2578/98
μες εταιρείες, ε- (άρθρο 3,
ταιρείες περιορι- παρ. 4)
σμένης
ευθύνης
και
αλλοδαπές
ανώνυμες εταιρείες κρατών μελών
της ΕΕ.

Απεριόριστη

Για λόγους φορολογικής εναρμόνισης με άλλα
κράτη-μέλη της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης - Οικονομικές σχέσεις
και ανάπτυξη.

8

Δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος η Η εν λόγω συμμετοχή να Ημεδαπές ανώνυ- Ν. 2578/98
προκύπτουσα υπέρ της αλλοδαπής εται- υπερβαίνει το 10%.
μες εταιρείες και (άρθρο 4,
ρείας κράτους-μέλους της ΕΕ ή ημεδααλλοδαπές
ανώ- παρ. 6)
πής ανώνυμης λήπτριας εταιρείας, υπενυμες
εταιρείες
ραξία, η οποία οφείλεται στην ακύρωση
κρατών μελών της
της συμμετοχής της στο κεφάλαιο της ειΕΕ.

Απεριόριστη

Για λόγους φορολογικής εναρμόνισης με άλλα
κράτη-μέλη της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης - Οικο-
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2. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

σφέρουσας.
9

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ
νομικές σχέσεις
και ανάπτυξη.

Η διαφορά που τυχόν θα προκύψει από Μετατροπή δημόσιων επιτην εκτίμηση των πάγιων στοιχείων των χειρήσεων και οργανισμών
δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών σε ΑΕ.
σχηματίζει ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο, η δημιουργία του οποίου δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε φορολογία.

Δημόσιες επιχει- Ν. 2744/99
ρήσεις και οργα- (άρθρο 10,
νισμοί που ανα- παρ. 2)
φέρονται στο άρθρο 1 του ν.
2414/1996.

Απεριόριστη

Ιδιωτικοποίηση
δημόσιων
επιχειρήσεων
και
οργανισμών
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

10

Η μετατροπή των Κοινών Σαμείων Επιβατικών Λεωφορείων (ΚΣΕΛ) σε ανώνυμες εταιρείες, οι εισφορές των μετόχων, η
αυτοδίκαιη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των υφισταμένων ΚΣΕΛ ή
συνεταιρισμών μετόχων των ΚΣΕΛ ή άλλης μορφής νομικών προσώπων αυτών,
καθώς και οι συμβάσεις εκμίσθωσης των
λεωφορείων, απαλλάσσονται του φόρου
εισοδήματος.

ΚΣΕΛ και μέτοχοι Ν. 2963/01
αυτών.
(άρθρο 3,
παρ. 7)

Απεριόριστη

Κίνητρο για τη
μετατροπή των
ΚΣΕΛ σε ανώνυμες εταιρείες Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

11

Από τη μετατροπή της Εταιρείας Κεφαλαίων Επχειρηματικών υμμετοχών (ΕΚΕ) σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών υμμετοχών (ΑΚΕ) δεν δημιουργείται καμία φορολογική υποχρέωση
σε βάρος της ΕΚΕ ή του ΑΚΕ που
προκύπτει από τη μετατροπή ή σε βάρος
των μεριδιούχων του.

ΕΚΕ

Απεριόριστη

Κίνητρο για τη
μετατροπή
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

Μέχρι να
καλυφθεί
η ακάλυπτη
αξία
της επένδυσης.

Περιφερειακή
ανάπτυξη
της
χώρας – Οικονομικές σχέσεις
και
ανάπτυξη
(εμπόριο / βιο-

Ν. 2992/02
(άρθρο 7,
παρ. 24)

ΙΔ. ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΙ ΝΟΜΟΙ
1

Παροχή φορολογικής απαλλαγής επί της α) Τπολογισμός αφορολόαξίας της επένδυσης σε ποσοστό 40%,
γητης έκπτωσης επί της
55% και 70% για τις περιοχές Β, Γ και Δ
αξίας της επένδυσης σε
του ν. 1262/82 αντίστοιχα και μέχρι
ποσοστό 40%, 55% και
ποσοστού 60%, 75% και 90% επί των
70% για τις περιοχές Β,
ετήσιων κερδών για τις περιοχές Β, Γ και
Γ και Δ του ν. 1262/82

Επιχειρήσεις της Ν. 1262/82
παρ. 1 του άρ- (άρθρο 12
θρου 2 του ν. παρ. 2)
1262/82 (βιομηχανικές, βιοτεχνικές,
γεωργικές
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ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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2. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

2

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

Δ του ν. 1262/82 αντίστοιχα.

αντίστοιχα.
κ.λπ.)
β) Ακάλυπτη αξία για παραγωγικές
επενδύσεις
του άρθρου 1 που έχουν
πραγματοποιηθεί μέχρι
31/7/1990.

Οι συντελεστές των τακτικών αποσβέσεων
των πάγιων περιουσιακών στοιχείων των
επιχειρήσεων του άρθρου 2 του ν.
1892/90, που ισχύουν κάθε φορά, αυξάνονται, όταν πρόκειται για παραγωγικές επενδύσεις του άρθρου 1 του ίδιου
νόμου, ανάλογα με της περιοχές του άρθρου 3 στην οποία εγκαθίστανται και
ανάλογα με της βάρδιες εργασίας κατά
τα πιο κάτω ποσοστά:

Προϋποθέσεις που αφορούν
την απασχόληση προσωπικού και την κατανάλωση
ενέργειας σύμφωνα με της
διατάξεις του άρθρου 15
του ν. 1892/90.

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

μηχανία / βιοτεχνία).

Οι υπαγόμενες ε- Ν. 1892/90
πιχειρήσεις
για (άρθρο 15)
της παραγωγικές
επενδύσεις
που
έχουν πραγματοποιήσει
μέχρι
14/4/1998.

Μέχρι να
αποσβεσθούν
οι
υπαχθείσες παραγωγικές
επενδύσεις.

Η
επιτάχυνση
του χρόνου απόσβεσης
των
νέων επενδύσεων για λόγους
αναπτυξιακούς –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (εμπόριο / βιομηχανία / βιοτεχνία).

Μέχρι να
καλυφθεί
η ακάλυπτη
αξία
της επένδυσης.

Περιφερειακή
ανάπτυξης της
χώρας – Οικονομικές σχέσεις
και
ανάπτυξη
(εμπόριο / βιομηχανία / βιοτεχνία).

Περιοχή α’ βάρδια β’ βάρδια γ’ βάρδια
Α
20%
40%
Β
20%
40%
80%
Γ
35%
70%
120%
Δ
50%
100%
150%
Για της ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, της
επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ιαματικών
πηγών, τα κατασκηνωτικά κέντρα και τα
κέντρα χειμερινού τουρισμού ισχύουν οι
παραπάνω συντελεστές α’ βάρδιας.
3

Παροχή φορολογικής απαλλαγής επί της α) Τπολογισμός αφορολό- Επιχειρήσεις της
αξίας της επένδυσης σε ποσοστό 60%,
γητης έκπτωσης επί της παρ. 1 του άρ75%, 90% και 100% για της περιοχές Β,
αξίας της επένδυσης σε θρου 2 του ν.
Γ, Δ του ν. 1892/90 και τη Θράκη αντίποσοστό 60%, 75%, 90% 1892/90 με εξαίστοιχα μέχρι ποσοστού 60%, 75%, 90%
και 100% για της περιο- ρεση της ξενοδοκαι 100% επί των ετήσιων κερδών για
χές Β, Γ και Δ του ν. χειακές (βιομηχατης περιοχές Β, Γ, Δ του ν. 1892/90 και
1892/90 και τη Θράκη νικές, βιοτεχνικές,
τη Θράκη αντίστοιχα.
αντίστοιχα.
μεταλλευτικές
β) Ακάλυπτη αξία για πα- κ.λπ.)

121

Ν. 1892/90
(άρθρο 12,
παρ. 2,
περ. α)

7

253.287
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2. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ε- Ν. 1892/90
(άρθρο 12,
παρ. 2,
περ. β)

Μέχρι να
καλυφθεί
η ακάλυπτη
αξία
της επένδυσης.

Περιφερειακή
ανάπτυξη
της
χώρας – Οικονομικές σχέσεις
και
ανάπτυξη
(εμπόριο / βιομηχανία / βιοτεχνία).

Οι υπαγόμενες ε- Ν. 2601/98
πιχειρήσεις
της (άρθρο 5,
παρ. 1 του άρ- παρ. 1, 2)
θρου 3 του ν.
2601/98.

Μέχρι 10
έτη από το
χρόνο
πραγματοποίησης
της επένδυσης.

Περιφερειακή
ανάπτυξη
της
χώρας – Οικονομικές σχέσεις
και
ανάπτυξη
(εμπόριο / βιομηχανία / βιοτεχνία).

Μέχρι 10
έτη από το
χρόνο
πραγματοποίησης
της επένδυσης.

Περιφερειακή
ανάπτυξη
της
χώρας και ίδρυση και επέκταση
ξενοδοχειακών
επιχειρήσεων –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (τουρισμός).

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

ραγωγικές
επενδύσεις
του άρθρου 1 που έχουν
πραγματοποιηθεί μέχρι
της 14/4/1998.
4

Παροχή φορολογικής απαλλαγής επί της α) Τπολογισμός αφορολό- Ξενοδοχειακές
αξίας της επένδυσης σε ποσοστό 40%,
γητης έκπτωσης επί της πιχειρήσεις.
55%, 70% και 100% για της περιοχές Β,
αξίας της επένδυσης σε
Γ, Δ του ν. 1892/90 και τη Θράκη αντίποσοστό 40%, 55%, 70%
στοιχα και μέχρι ποσοστού 60%, 75%,
και 100% για της περιο90% και 100% επί των ετήσιων κερδών
χές Β, Γ και Δ του ν.
για της περιοχές Β, Γ, Δ του ν. 1892/90
1892/90 και τη Θράκη
και τη Θράκη αντίστοιχα.
αντίστοιχα.
β) Ακάλυπτη αξία για παραγωγικές
επενδύσεις
του άρθρου 1 που έχουν
πραγματοποιηθεί μέχρι
της 14/4/1998.

5

Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100%
της αξίας της επένδυσης για τη Δ περιοχή, 70% για τη Γ περιοχή και 40% για
τη Β περιοχή του ν. 2601/98, επί της
αξίας της ενισχυόμενης επένδυσης ή και
επί του συνολικού μισθώματος της χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού όσον
αφορά νέους και παλαιούς φορείς.

Ελάχιστο ύψος επένδυσης,
το κατά περίπτωση προβλεπόμενο από την παρ. 1 του
άρθρου 6 του ν. 2601/98.

6

Παροχή φορολογικής απαλλαγής 60%
και 40% της αξίας επένδυσης για τις περιοχές Γ και Δ του ν. 2601/98, που
πραγματοποιείται από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

Οι προϋποθέσεις του ελά- Ξενοδοχειακές
χιστου ύψους επένδυσης πιχειρήσεις.
ορίζονται με τις διατάξεις
της παρ. 3 του άρθρου 5
του ν. 2601/98.

122

ε- Ν. 2601/98
(άρθρο 5,
παρ. 3,
περ. α)

25

5.583.616
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2. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

7

Παροχή φορολογικής απαλλαγής 60%
της αξίας επένδυσης για όλες τις περιοχές του ν. 2601/98, που πραγματοποιείται είτε από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
οργανωμένων κατασκηνώσεων είτε με
σκοπό τη δημιουργία νέων συμπληρωματικών εγκαταστάσεων ξενοδοχειακών
μονάδων.

Οι προϋποθέσεις του ελάχιστου ύψους επένδυσης
ορίζονται με τις διατάξεις
της παρ. 3 του άρθρου 5
του ν.2601/98.

Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις οργανωμένων
κατασκηνώσεων.

Ν. 2601/98
(άρθρο 5,
παρ. 3
περ. β)

Μέχρι 10
έτη από το
χρόνο
πραγματοποίησης
της επένδυσης.

Εκσυγχρονισμός
τουριστικών επιχειρήσεων – Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη (τουρισμός).

8

Παροχή φορολογικής επένδυσης 100%
της αξίας επένδυσης σε όλες τις περιοχές
του ν. 2601/98, που πραγματοποιείται
από τουριστικές επιχειρήσεις.

Ελάχιστο ύψος επένδυσης Σουριστικές
για τη μετατροπή παραδο- χειρήσεις.
σιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες.
α) 45.000 ευρώ για επενδύσεις επιχειρήσεων των
ΟΣΑ ή της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης,
β) 75.000 ευρώ για λοιπές
επιχειρήσεις.

επι- Ν. 2601/98
(άρθρο 5,
παρ. 3,
περ. γ)

Μέχρι 10
έτη από το
χρόνο
πραγματοποίησης
της επένδυσης.

Αξιοποίηση παραδοσιακών κτιρίων – Οικονομικές
σχέσεις
και
ανάπτυξη
(τουρισμός).

9

Παροχή φορολογικής απαλλαγής 70%
της αξίας επένδυσης για συνεδριακά και
χιονοδρομικά κέντρα, λιμένες σκαφών
αναψυχής, κέντρα θαλασσοθεραπείας,
τουρισμού, υγείας κ.λπ. σε όλες τις περιοχές του ν. 2601/98.

Οι προϋποθέσεις του ελά- Σουριστικές
χιστου ύψους επένδυσης χειρήσεις.
ορίζονται με τις διατάξεις
της παρ. 3 του άρθρου 5
του ν. 2601/98.

επι- Ν. 2601/98
(άρθρο 5,
παρ. 3,
περ. δ1)

Μέχρι 10
έτη από το
χρόνο
πραγματοποίησης
της επένδυσης.

Σουριστική ανάπτυξη της χώρας
–
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (τουρισμός).

10

Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100% Ελάχιστο ύψος επένδυσης Σουριστικές
της αξίας επένδυσης για αυτοτελή συνε- όπως στην πιο πάνω περί- χειρήσεις.
δριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ και για α- πτωση.
ξιοποίηση ιαματικών πηγών σε όλες τις
περιοχές του ν. 2601/98.

επι- Ν. 2601/98
(άρθρο 5,
παρ. 3,
περ. δ2)

Μέχρι 10
έτη από το
χρόνο
πραγματοποίησης
της επένδυσης.

Σουριστική ανάπτυξη της χώρας
–
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (τουρισμός).

11

Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100% Οι προϋποθέσεις του ελά- Μεταποιητικές ε- Ν. 2601/98
της αξίας επένδυσης για τις περιοχές Δ χιστου ύψους επένδυσης πιχειρήσεις
που (άρθρο 5,
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2. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

και Γ του ν. 2601/98 και 70% και 60% ορίζονται με τις διατάξεις ασκούν τις δρα- παρ. 3,
για τις περιοχές Β και Α αντίστοιχα, για του άρθρου 6 του ν. στηριότητες
που περ. ε1, i)
παραγωγή προϊόντων εξαιρετικά προηγ- 2601/98.
αναφέρονται στο
μένης τεχνολογίας ή νέων προϊόντων.
άρθρο 15 του ν.
2601/98.

χρόνο
πραγματοποίησης
της επένδυσης.

τας των επιχειρήσεων – Οικονομικές σχέσεις
και
ανάπτυξη
(εμπόριο / βιομηχανία / βιοτεχνία).

12

Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100% Ελάχιστο ύψος επένδυσης:
της αξίας επένδυσης για τις περιοχές Δ α) Για ίδρυση ή επέκταση:
και Γ του ν. 2601/98 και 70% και 60%
45.000 ευρώ.
για τις περιοχές Β και Α αντίστοιχα.
β) Για εκσυγχρονισμό:
15.000 ευρώ.

Επιχειρήσεις της
περ. γ παρ. 1 άρθρου
3
ν.
2601/98:
εργαστήρια εφαρμογής
βιομηχανικής ενεργειακής κ.λπ.
έρευνας.

Ν. 2601/98
(άρθρο 5,
παρ. 3,
περ. ε1, ii)

Μέχρι 10
έτη από το
χρόνο
πραγματοποίησης
της επένδυσης.

Περιφερειακή
ανάπτυξη
της
χώρας – Οικονομικές σχέσεις
και
ανάπτυξη
(εμπόριο / βιομηχανία / βιοτεχνία).

13

Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100% Ελάχιστο ύψος επένδυσης:
της αξίας επένδυσης για τις περιοχές Δ α) Για ίδρυση ή επέκταση:
και Γ του ν. 2601/98 και 70% και 60%
45.000 ευρώ.
για τις περιοχές Β και Α αντίστοιχα.
β) Για εκσυγχρονισμό:
15.000 ευρώ.

Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας
της περ. δ παρ. 1
άρθρου
3
ν.
2601/98.

Ν. 2601/98
(άρθρο 5,
παρ. 3,
περ. ε1, iii)

Μέχρι 10
έτη από το
χρόνο
πραγματοποίησης
της επένδυσης.

Περιφερειακή
ανάπτυξη
της
χώρας – Οικονομικές σχέσεις
και
ανάπτυξη
(εμπόριο / βιομηχανία / βιοτεχνία).

14

Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100% Ελάχιστο ύψος επένδυσης Επιχειρήσεις
ατης αξίας επένδυσης για τις περιοχές Δ όπως στην ανωτέρω περί- νάπτυξης λογισμικαι Γ και 70% και 60% για τις περιοχές πτωση.
κού.
Β και Α αντίστοιχα.

Ν. 2601/98
(άρθρο 5,
παρ. 3,
περ. ε1, iv)

Μέχρι 10
έτη από το
χρόνο
πραγματοποίησης
της επένδυσης.

Περιφερειακή
ανάπτυξη
της
χώρας – Οικονομικές σχέσεις
και
ανάπτυξη
(εμπόριο / βιομηχανία / βιοτεχνία).

15

Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100%
της αξίας της επένδυσης για τις περιοχές
Δ και Γ του ν. 2601/98 και 70% και
60% για τις περιοχές Β και Α αντίστοιχα,

Ν. 2601/98
(άρθρο 5,
παρ. 3,
περ. ε1, v)

Μέχρι 10
έτη από το
χρόνο
πραγματο-

Περιφερειακή
ανάπτυξη
της
χώρας – Περιβάλλον (αντιμε-

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

Οι προϋποθέσεις του ελάχιστου ύψους επένδυσης
ορίζονται με τις διατάξεις
του άρθρου 3 του ν.

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

Επιχειρήσεις των
περιπτώσεων α, β,
ζ, η, θ, λ, ν και τ
της παρ. 1 του
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ΝΟΜΟ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
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2. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

για επενδύσεις που αφορούν στην προ- 2601/98.
στασία του περιβάλλοντος, στον περιορισμό της ρύπανσης του εδάφους κ.λπ.

άρθρου
3
ν.2601/98.

16

Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100%
της αξίας της επένδυσης για τις περιοχές
Δ και Γ του ν. 2601/98 και 70% και
60% για τις περιοχές Β και Α αντίστοιχα,
για επενδύσεις που αφορούν στην αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
στην υποκατάσταση υγρών καυσίμων ή
ηλεκτρικής ενέργειας με αέρια καύσιμα
κ.λπ.

Επιχειρήσεις των
περιπτώσεων α, β,
ζ, η, θ, κ, λ, π και
τ της παρ.1 του
άρθρου
3
του
ν.2601/98.

Ν. 2601/98,
(άρθρο 5,
παρ. 3,
περ. ε1, vi)

Μέχρι 10
έτη από το
χρόνο
πραγματοποίησης
της επένδυσης.

Περιφερειακή
ανάπτυξη
της
χώρας – Οικονομικές σχέσεις
και ανάπτυξη (ενέργεια).

17

Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100% Ελάχιστο ύψος επένδυσης:
της αξίας της επένδυσης για τις περιοχές 30.000 ευρώ.
Δ και Γ του ν. 2601/98 και 70% και
60% για τις περιοχές Β και Α αντίστοιχα
για επενδύσεις που αφορούν στην ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμό εργαστηρίων εφαρμοσμένης βιομηχανικής κ.λπ.
έρευνας.

Επιχειρήσεις των
περιπτώσεων α, β,
ζ, η και θ της παρ.
1 του άρθρου 3
του ν. 2601/98.

Ν. 2601/98
(άρθρο 5,
παρ. 3,
περ. ε1, vii)

Μέχρι 10
έτη από το
χρόνο
πραγματοποίησης
της επένδυσης.

Ανάπτυξη
της
έρευνας – Οικονομικές σχέσεις
και ανάπτυξη (ενέργεια).

18

Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100%
της αξίας επένδυσης για όλες τις περιοχές του ν. 2601/98, για την παραγωγή
ηλεκτρισμού από ήπιες μορφές ενέργειας.

Επιχειρήσεις των
περιπτώσεων α, β,
ζ, η, θ, κ, π, τ και
λ της παρ. 1 άρθρου
3
του
ν.2601/98.

Ν. 2601/98
(άρθρο 5,
παρ. 3,
περ. ε2)

Μέχρι 10
έτη από το
χρόνο
πραγματοποίησης
της επένδυσης.

Αξιοποίηση
ήπιων μορφών ενέργειας – Οικονομικές σχέσεις
και ανάπτυξη (ενέργεια).

19

Παροχή φορολογικής απαλλαγής 50% Ελάχιστο ύψος επένδυσης: Εμπορικές επιχειτης αξίας επένδυσης για όλες τις περιο- α) 180.000 ευρώ για δαπά- ρήσεις αγοράς και
χές του ν. 2601/98 για επενδύσεις που
νες της (ι) κατηγορίας,
πώλησης αγαθών.
αφορούν σε:
β) 1.500.000 ευρώ για δαι) δαπάνες αγοράς συστημάτων μηχαπάνες της (ιι) κατηγορίνοργάνωσης κ.λπ.,
ας.
ιι) δαπάνες κατασκευής αποθηκών και
ψυκτικών θαλάμων από 5 τουλάχιστον

Ν. 2601/98
(άρθρο 5,
παρ. 3,
περ. ι)

Μέχρι 10
έτη από το
χρόνο
πραγματοποίησης
της επένδυσης.

Μηχανοργάνωση
των επιχειρήσεων – Οικονομικές σχέσεις και
ανάπτυξη
(εμπόριο / βιομηχανία / βιοτεχνία).

Οι προϋποθέσεις του ελάχιστου ύψους επένδυσης
ορίζονται με τις διατάξεις
του άρθρου 3 του ν.
2601/98.

Οι προϋποθέσεις του ελάχιστου ύψους επένδυσης
για ίδρυση μονάδων ορίζονται με τις διατάξεις του
άρθρου 5 του ν. 2601/98.
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του

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ποίησης
τώπιση
της επέν- σης).
δυσης.

ρύπαν-

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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2. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις
(ΜΜΕ).
20

Παροχή φορολογικής απαλλαγής 70% Ελάχιστο ύψος επένδυσης:
της αξίας επένδυσης για Β, Γ και Δ περι- α) Για ίδρυση-επέκταση:
οχές του ν. 2601/98.
180.000 ευρώ.
β) Για εκσυγχρονισμό:
30.000 ευρώ.

Επιχειρήσεις των Ν. 2601/98
περιπτώσεων ζ της (άρθρο 5,
παρ. 1 του άρ- παρ. 3,
θρου
3
ν. περ. λ)
2601/98.

Μέχρι 10
έτη από το
χρόνο
πραγματοποίησης
της επένδυσης..

Περιφερειακή
ανάπτυξη
της
χώρας – Οικονομικές σχέσεις
και
ανάπτυξη
(εμπόριο / βιομηχανία / βιοτεχνία).

21

Παροχή φορολογικής απαλλαγής 40% α) Ελάχιστο ύψος επένδυτης αξίας επένδυσης, για επενδύσεις που
σης το κατά περίπτωση
πραγματοποιούνται στη Βιομηχανική
προβλεπόμενο από την
Περιοχή (ΒΙΠΕ) ΕΣΒΑ, στην επαρχία
παρ. 1 του άρθρου 6 του
Λαγκαδά και το τμήμα δυτικά του ποταν. 2601/98.
μού Αξιού του νομού Θεσσαλονίκης.
β) Να μην παρέχονται σε
συγκεκριμένων
επιχειρήσεις ή επενδύσεις διαφορετικού είδους ενισχύσεις.

Οι υπαγόμενες επιχειρήσεις
της
παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.
2601/98.

Ν. 2601/98
(άρθρο 5,
παρ. 3,
περ. ρ)

Μέχρι 10
έτη από το
χρόνο
πραγματοποίησης
της επένδυσης.

Εξαίρεση
των
νέων
φορέων
από την α’ δέσμη ενισχύσεων
(επιχορήγηση
επενδύσεων
–
επιδότηση
τόκων)
του
ν.2601/98
–
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (εμπόριο / βιομηχανία / βιοτεχνία).

22

Παροχή φορολογικής απαλλαγής 40% Ολοκλήρωση των επενδύτης αξίας της επένδυσης σε όλες τις πε- σεων εκσυγχρονισμού, εριοχές της χώρας.
ντός τεσσάρων ετών από το
τέλος του έτους εντός του
οποίου έγινε η ανακοίνωση
της κατάταξης της εργοληπτικής επιχείρησης στις τάξεις της νέας διαβάθμισης
του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ).

Εργοληπτικές επιχειρήσεις
του
ΜΕΕΠ που λειτουργούν ως ανώνυμες
εταιρείες
και
οι
οποίες
προέρχονται από
συγχώνευση που
πραγματοποιείται
σύμφωνα με το ν.
2166/93.

Ν. 2601/98
(άρθρο 5,
παρ. 3,
περ. τ)

Μέχρι 10
έτη από το
χρόνο
πραγματοποίησης
της επένδυσης.

Εκσυγχρονισμός
των τεχνικών επιχειρήσεων
–
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (εμπόριο / βιομηχανία / βιοτεχνία).
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ΑΡΙΘΜΟ
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ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
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2. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

23

Παροχή φορολογικής απαλλαγής 40% Ελάχιστο ύψος επένδυσης:
της αξίας της επένδυσης για μετεγκατά- α) Για ίδρυση ή επέκταση
σταση επιχειρήσεων του νομού Αττικής
μικρών και μεσαίων επισε ΒΙΟΠΑ του ίδιου νομού.
χειρήσεων: 135.000 ευρώ.
β) Για ίδρυση ή επέκταση
μεγάλων επιχειρήσεων:
180.000 ευρώ.
γ) Για εκσυγχρονισμό:
30.000 ευρώ.

Μεταποιητικές επιχειρήσεις
που
ασκούν τις δραστηριότητες
του
άρθρου 15 του ν.
2601/98.

Ν. 2601/98
(άρθρο 5
παρ. 3,
περ. φ)

Μέχρι 10
έτη από το
χρόνο
πραγματοποίησης
της επένδυσης.

Παροχή
κινήτρου για μετεγκατάσταση επιχειρήσεων
του
νομού Αττικής –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (εμπόριο / βιομηχανία / βιοτεχνία).

24

Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100% Ελάχιστο ύψος επένδυσης:
της αξίας επένδυσης για τις περιοχές Β, α) Για ίδρυση-επέκταση:
Γ και Δ του ν. 2601/98.
180.000 ευρώ.
β) Για εκσυγχρονισμό:
30.000 ευρώ.

Επιχειρήσεις παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων
(περ. χ, παρ. 1,
άρθρο 3
ν.2601/98).

Ν. 2601/98
(άρθρο 5
παρ. 3,
περ. χ)

Μέχρι 10
έτη από το
χρόνο
πραγματοποίησης
της επένδυσης.

Περιφερειακή
ανάπτυξη
της
χώρας – Οικονομικές σχέσεις
και
ανάπτυξη
(εμπόριο / βιομηχανία / βιοτεχνία).

25

Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100% Ελάχιστο ύψος επένδυσης Επιχειρήσεις
της αξίας της επένδυσης για τη Δ περιο- 150.000 ευρώ.
ναυπήγησης, επιχής και 70% για τις περιοχές Α, Β και Γ
σκευής και συτου ν. 2601/98.
ντήρησης ξύλινων
σκαφών παραδοσιακού τύπου.

Ν. 2601/98
(άρθρο 5
παρ. 3,
περ. ψ)

Απεριόριστη

Περιφερειακή
ανάπτυξη
της
χώρας – Οικονομικές σχέσεις
και
ανάπτυξη
(ναυτιλία).

26

Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100%
της αξίας της επένδυσης για τη Δ περιοχής και 70% για τις περιοχές Α, Β και
του ν. 2601/98.

Μετεγκατάσταση των βυρ- Επιχειρήσεις βυρ- Ν. 2601/98
σοδεψείων από τους νομούς σοδεψείων.
(άρθρο 5
Αττικής, Θεσσαλονίκης και
παρ. 3,
Φανίων εντός Βιομηχανικών
περ. ω)
και Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕΠΕ) στις οποίες
υφίστανται οι κατάλληλες
υποδομές. Ελάχιστο ύψος
επένδυσης 75.000 ευρώ.

Απεριόριστη

Περιφερειακή
ανάπτυξη
της
χώρας – Οικονομικές σχέσεις
και
ανάπτυξη
(εμπόριο / βιομηχανία / βιοτεχνία).

27

Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα- Η προβλεπόμενη για κάθε Επιδοτούμενοι
Ν. 2601/98
τος οι επιχορηγήσεις επενδύσεων, οι επι- οικονομικό έτος δαπάνη σε επενδυτικοί
φο- (άρθρο 9,

Απεριόριστη

Κίνητρο για επενδύσεις – Οι-
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ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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2. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

δοτήσεις τόκων και οι επιδοτήσεις χρη- βάρος του Δημοσίου για την ρείς
ματοδοτικής μίσθωσης.
καταβολή των επιχορηγή- ν.2601/98.
σεων επενδύσεων και των
επιδοτήσεων της ενότητας
αυτής
εγγράφεται
στον
προϋπολογισμό των δημοσίων επενδύσεων.

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

του παρ. 1)

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Σα κέρδη των επιχειρήσεων που λειτουργούν, μετά από έγκριση του ΤΠΕΦΩΔΕ,
ως «ύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης»,
που προβλέπεται από την παρ. 19 του
άρθρου 2 του ν. 2939/01 και τα οποία
απομένουν μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και την αναγωγή
του σε μικτό ποσό με την προσθήκη του
αναλογούντος σε αυτό φόρου εισοδήματος, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος.

Σα κέρδη εμφανίζονται σε
λογαριασμό αποθεματικού
που χρησιμοποιείται υποχρεωτικά για την κάλυψη
των ζημιών επόμενων χρήσεων.

Επιχειρήσεις που Ν. 3220/04
λειτουργούν
ως (άρθρο 5)
«ύστημα
Εναλλακτικής Διαχείρισης».

Μετά την
30/12/03

Κίνητρα για τη
λειτουργία επιχειρήσεων
ως
«ύστημα Εναλλακτικής
Διαχείρισης» – Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη (περιβάλλον).

29

Για επενδυτικά σχέδια της παραγράφου
1 του άρθρου 3 του ν. 3299/04 παρέχονται κατά περιοχή και κατηγορία οι ακόλουθες ενισχύσεις:
α) Επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης ή επιδότηση του
κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης
Περιοχή Α - Κατηγορία 1- 20%
- Κατηγορία 2- 15%
Περιοχή Β - Κατηγορία 1- 30%
- Κατηγορία 2- 25%
Περιοχή Γ - Κατηγορία 1- 40%
- Κατηγορία 2- 35%
Σο ποσό της ενίσχυσης λόγω της μη καταβολής του φόρου εισοδήματος επί των
μη διανεμομένων κερδών (φορολογική
απαλλαγή) θα είναι ίσο με το ποσό της
επιχορήγησης σύμφωνα με τα ορισθέντα

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών
σχεδίων το κατά περίπτωση
προβλεπόμενο
από την
παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.
3299/04.

Επιχειρήσεις που
πραγματοποιούν
επενδυτικά σχέδια, όπως αυτά ορίζοντα με τις διατάξεις του άρθρου 3
του ν. 3299/04
για κάθε τομέα
οικονομικής δραστηριότητας.

Μέχρι 10
έτη από το
χρόνο
πραγματοποίησης
της επένδυσης.

–
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (εμπόριο / βιομηχανία / βιοτεχνία).
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ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

κονομικές σχέσεις και ανάπτυξη (εμπόριο /
βιομηχανία
/
βιοτεχνία).

28

Ν. 3299/04
(άρθρο 4,
όπως ισχύει
μετά
την
τροποποίησή
του με τα
άρθρο 3 του
ν. 3752/09).

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

86

11.406.354
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2. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ποσοστά του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης αυτής, ανάλογα με την περιοχή
και την κατηγορία του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και τα επιπλέον ποσοστά ενίσχυσης των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της
ίδιας παραγράφου.
β) Οι παρεχόμενες ενισχύσεις της περίπτωσης α΄, αναγόμενες σε ακαθάριστο
ισοδύναμο επιχορήγησης, δεν επιτρέπεται να υπερβούν τα ποσοστά του εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Φάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.
γ) τις μεσαίες επιχειρήσεις παρέχεται
για κάθε επενδυτικό σχέδιο επιπλέον
ποσοστό ενίσχυσης έως δέκα τοις εκατό
(10%) μέχρι το ενισχυόμενο κόστος των
δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000)
ευρώ.
δ) τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις παρέχεται για κάθε επενδυτικό
σχέδιο επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης έως
είκοσι τοις εκατό (20%) μέχρι το ενισχυόμενο κόστος των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ.
30

τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται
στις διατάξεις του ν.3908/11 παρέχονται
τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:
α) Υορολογική απαλλαγή που συνίσταται
στην απαλλαγή από την καταβολή
φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, τα
οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των
δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Σο
ποσό της φορολογικής απαλλαγής
υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας
των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών
σχεδίων το κατά περίπτωση
προβλεπόμενο από το άρθρο 8 του ν. 3908/11.

Επιχειρήσεις που Ν. 3908/11
πραγματοποιούν
(άρθρο 4)
επενδυτικά σχέδια, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2
του ν. 3908/11.

129

Μέχρι 10 Οικονομικές
έτη για τις σχέσεις και ανέες
επι- νάπτυξη.
χειρήσεις
και μέχρι
8 για τις
υφιστάμενες
από
την
απόφαση ολοκλήρωσης
και έναρξης παραγωγικής

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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2. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται με
χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά
ισόποσο αφορολόγητο αποθεματικό.
β) Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του
επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.
γ) Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
που συνίσταται στην κάλυψη από το
Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης
που συνάπτεται για την απόκτηση
καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως
ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών που εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα επτά (7) έτη.

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ
λειτουργίας της επένδυσης.
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ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

Α.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ

ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΤ ΝΗΟΛΟΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΙΦΤ
ΣΟΤ Ν. 27/1975

1

Απαλλάσσονται από οποιοδήποτε φόρο Τα πλοία να βρίσκονται κά- Πλοιοκτήτες, φυ- Ν. 27/75
εισοδήματος τα κέρδη που προκύπτουν τω από ελληνική σημαία.
σικά ή νομικά (άρθρο 2)
από την εκμετάλλευση πλοίων.
πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά
και μέτοχοι ή εταίροι αυτών.

Απεριόριστη

Ενίσχυση ναυτιλίας - Οικονομικές
σχέσεις
και
ανάπτυξη
(ναυτιλία).

2

Απαλλάσσεται από κάθε φορολογία η Τα πλοία να βρίσκονται κάυπεραξία που μπορεί να πραγματοποιη- τω από ελληνική σημαία.
θεί είτε από την πώληση κάποιου πλοίου
είτε από την είσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης είτε από άλλη αιτία.

Πλοιοκτήτες, φυ- Ν. 27/75
σικά ή νομικά (άρθρο 2)
πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά
και μέτοχοι ή εταίροι αυτών.

Απεριόριστη

Ενίσχυση ναυτιλίας - Οικονομικές
σχέσεις
και
ανάπτυξη
(ναυτιλία).

3

Απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος Τα πλοία να βρίσκονται κά- Πλοιοκτήτες, ημε- Ν. 27/75
το ποσό των καθαρών κερδών ή μερισμά- τω από ελληνική σημαία.
δαπά ή αλλοδαπά (άρθρο 2)
των κάθε ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιπρόσωπα.
ρείας που εκτός από την εκμετάλλευση
πλοίων έχει και άλλες εκμεταλλεύσεις.
Το απαλλασσόμενο ποσό είναι ίσο προς
τη σχέση που υπάρχει μεταξύ των ακαθάριστων εσόδων του πλοίου και των συνολικών ακαθάριστων εσόδων της εταιρείας.

Απεριόριστη

Ενίσχυση ναυτιλίας - Οικονομικές
σχέσεις
και
ανάπτυξη
(ναυτιλία).

4

Μειώνεται ο φόρος στα πλοία της α΄ κα- Οι ημέρες αργίας πρέπει να Εταιρείες πλοίων Ν. 27/75
τηγορίας, αν αποδειχθεί ότι το πλοίο αρ- υπερβαίνουν τους δύο συ- α΄ κατηγορίας.
(άρθρο 5)
γεί λόγω επισκευών, ελλείψεως εργασίας νεχόμενους μήνες.
ή άλλης αιτίας.

Απεριόριστη

Για λόγους φορολογικής
δικαιοσύνης - Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).

5

Μειώνεται ο φόρος στα πλοία της β΄ κα- Οι ημέρες αργίας πρέπει να Εταιρείες πλοίων Ν. 27/75
τηγορίας, αν αποδειχθεί ότι το πλοίο αρ- υπερβαίνουν τις είκοσι (20) β΄ κατηγορίας.
(άρθρο 5)

Απεριόριστη

Για λόγους φορολογικής
δι-
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ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

γεί λόγω επισκευών, ελλείψεως εργασίας συνεχόμενες ημέρες.
ή άλλης αιτίας.

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ

καιοσύνης - Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).

6

Απαλλάσσονται από το φόρο πλοία α΄ Να τίθενται κάτω από ελλη- Εταιρείες πλοίων Ν. 27/75
κατηγορίας, ναυπηγούμενα στην Ελλά- νική σημαία για πρώτη φο- α΄ κατηγορίας.
(άρθρο 7)
δα.
ρά.

Μέχρι
χρόνια.

7

Μείωση του φόρου κατά 50% σε πλοία α) Να εκτελούν τακτικές Εταιρείες πλοίων Ν. 27/75
και κρουαζιερόπλοια α΄ κατηγορίας.
γραμμές ανάμεσα σε ελ- α΄ κατηγορίας (ε- (άρθρο 7)
ληνικά και ξένα λιμάνια πιβατηγών).
ή μόνο μεταξύ ξένων λιμανιών,
β) να τίθενται κάτω από ελληνική σημαία για πρώτη φορά.

Απεριόριστη

Κίνητρο για νηολόγηση πλοίων
υπό
ελληνική
σημαία και για
εισροή
συναλλάγματος - Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).

8

Απαλλάσσονται από το φόρο πλοία α΄ α) Τα πλοία να έχουν ηλι- Εταιρείες πλοίων
κατηγορίας που υφίστανται επισκευές
κία κάτω των 20 ετών, οι α΄ κατηγορίας.
και οι δαπάνες για αυτές καλύπτονται με
επισκευές να γίνονται
εισαγωγή συναλλάγματος.
στην Ελλάδα,
Η απαλλαγή δε μπορεί να υπερβεί το β) να τίθενται κάτω από ελ50% της δαπάνης.
ληνική σημαία για πρώτη φορά,
γ) ως αποδεικτικά μέσα για
τις δαπάνες καλυφθείσες
με εισαγωγή ξένου συναλλάγματος αποτελούν
μόνο οι βεβαιώσεις της
Τράπεζας της Ελλάδος,

Μέχρι 6
χρόνια.

Κίνητρο για εισροή συναλλάγματος, νηολόγησης πλοίων υπό
ελληνική
σημαία και ενίσχυση
ελληνικών ναυπηγείων
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).
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Ν. 27/75
(άρθρο 7)
Σ.τ.Ε. αριθ.
386/96

6 Κίνητρο
για
ναυπήγηση
πλοίων στην Ελλάδα και νηολόγησή τους υπό
ελληνική
σημαία - Οικονομικές
σχέσεις
και
ανάπτυξη
(ναυτιλία).

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ

δ) η επισκευή να υπερβαίνει
σε
κόστος
τις
100.000 δολάρια ΗΠΑ.
9

Μείωση του φόρου κατά 50% σε πλοία Να
εκτελούν
τακτικές Εταιρείες πλοίων Ν. 27/75
β΄ κατηγορίας.
γραμμές ανάμεσα σε ελλη- β΄ κατηγορίας.
(άρθρο 12)
νικά και ξένα λιμάνια ή μόνο μεταξύ ξένων λιμανιών.

Απεριόριστη

Κίνητρο για την
εισροή
συναλλάγματος - Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).

10

Μείωση του φόρου κατά 60% σε επιβα- Να είναι πλοία β΄ κατηγο- Εταιρείες πλοίων Ν. 27/75
τηγά πλοία, μηχανοκίνητα και ιστιοφό- ρίας.
β΄ κατηγορίας.
(άρθρο 12)
ρα, ανεξαρτήτως υλικού αυτών.

Απεριόριστη

Ενίσχυση ναυτιλίας - Οικονομικές
σχέσεις
και
ανάπτυξη
(ναυτιλία).

11

Μείωση του φόρου κατά 75% στα αλιευ- Να είναι πλοία β΄ κατηγο- Εταιρείες αλιευτι- Ν. 27/75
τικά πλοία.
ρίας.
κών πλοίων.
(άρθρο 12)

Απεριόριστη

Κίνητρο (έμμεση
ενίσχυση)
για
την αλιεία - Αγροτική ανάπτυξη (αλιεία).

12

Μείωση του φόρου κατά 50% σε πλοία α) Να είναι φορτηγά, δεξαβ΄ κατηγορίας ηλικίας 10-20 ετών.
μενόπλοια ή πλοία ψυγεία,
β) να βρίσκονται κάτω από
ελληνική σημαία για
πρώτη φορά.

Εταιρείες πλοίων Ν. 27/75
β΄
κατηγορίας (άρθρο 13)
(φορτηγών, ψυγείων,
δεξαμενόπλοιων).

Μέχρι 5
χρόνια.

Κίνητρο για νηολόγηση πλοίων
υπό
ελληνική
σημαία - Οικονομικές σχέσεις
και
ανάπτυξη
(ναυτιλία).

13

Απαλλάσσονται κατά 2/3 του φόρου α) Να υφίστανται επισκευές
πλοία β΄ κατηγορίας, ηλικίας μικρότεστην Ελλάδα, που κοστίρης των 20 ετών.
ζουν περισσότερο από το
διπλάσιο της αγοραίας
αξίας των πλοίων κατά
τον αμέσως προ της ενάρξεως των ανωτέρω εργασιών χρόνο,

Εταιρείες πλοίων Ν. 27/75
β΄
κατηγορίας (άρθρο 13)
(φορτηγών, ψυγείων,
δεξαμενόπλοιων).

Μέχρι 10
χρόνια μετά το τέλος
των
επισκευών.

Κίνητρο για την
ενίσχυση
των
ελληνικών ναυπηγείων - Οικονομικές σχέσεις
και
ανάπτυξη
(εμπόριο, βιοτεχνία, βιομηχα-
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ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

β) να είναι φορτηγά, δεξαμενόπλοια ή πλοία ψυγεία ή επιβατηγά.

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ

νία).

14

Απαλλάσσονται κατά τα 2/3 του φόρου α) Να νηολογούνται από Εταιρείες πλοίων Ν. 27/75
πλοία β΄ κατηγορίας, ηλικίας 10-15 επρόσωπα ελληνικής ιθα- β΄ κατηγορίας.
(άρθρο 13)
τών, νηολογημένα σύμφωνα με τους ελγένειας ή εταιρείες κατά
ληνικούς νόμους.
ποσοστό
τουλάχιστον
50% για αντικατάσταση
πλοίων ηλικίας μεγαλύτερης των 20 ετών,
β) τα πλοία πρέπει να ανήκουν στην ίδια εταιρεία
και να έχουν ολική χωρητικότητα ίση τουλάχιστον με τα 2/3 της αντικαθιστάμενης.

Μέχρι
5
χρόνια
(εφόσον
κατά
τη
διάρκεια
αυτή
η
κυριότητα
παραμένει
σε πρόσωπα ελληνικής ιθαγένειας ή εταιρείες
συνιστάμενες
σύμφωνα
με
τους ελληνικούς νόμους).

15

Απαλλάσσονται από το φόρο πλοία β΄ Να τίθενται για πρώτη φορά Εταιρείες πλοίων Ν. 27/75
κατηγορίας καθώς και φορτηγά ηλικίας κάτω από ελληνική σημαία. β΄ κατηγορίας.
(άρθρο 13)
μικρότερης των 10 ετών.

Μέχρι 10 Κίνητρο για τη
χρόνια.
νηολόγηση
πλοίων μικρής
ηλικίας υπό ελληνική σημαία Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).

16

Απαλλάσσονται από το φόρο φορτηγά α) Να τίθενται για πρώτη Εταιρείες πλοίων Ν. 27/75
πλοία της παραπάνω κατηγορίας, εφόσον
φορά κάτω από ελληνική β΄ κατηγορίας.
(άρθρο 13)
έχουν ηλικία μικρότερη των 30 ετών.
σημαία,
β) να δρομολογούνται σε
τακτικές γραμμές μεταξύ

Μέχρι
χρόνια.
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Κίνητρο για την
αντικατάσταση
του στόλου με
πλοία μικρότερης ηλικίας Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).

5 Κίνητρο για νηολόγηση πλοίων
υπό
ελληνική
σημαία - Οικονομικές σχέσεις

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ελληνικών και ξένων λιμένων ή μόνο μεταξύ ξένων λιμένων.

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ

και
ανάπτυξη
(ναυτιλία).

17

Απαλλάσσονται από το φόρο πλοία β΄ Να βρίσκονται κάτω από Εταιρείες πλοίων Ν. 27/75
κατηγορίας που ναυπηγήθηκαν στην ελληνική σημαία.
β΄ κατηγορίας.
(άρθρο 13)
Ελλάδα.

18

Απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή
εισφορά ή κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου
ή κάποιου τρίτου το εισόδημα που αποκτάται από γραφεία ή υποκαταστήματα
αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων
που εγκαθίστανται στην Ελλάδα. Επίσης
απαλλάσσεται από το φόρο κύκλου εργασιών και τελών χαρτοσήμου και κάθε
κράτησης ή τέλους υπέρ τρίτου, πλην
των ανταποδοτικών, των συμβάσεων, των
εισπράξεων και πληρωμών και γενικά
οποιωνδήποτε πράξεων που διενεργούνται από τα γραφεία ή υποκαταστήματα
ή για λογαριασμό των αντιπροσωπευόμενων επιχειρήσεων κατά την άσκηση των
εργασιών ή την παροχή υπηρεσιών.

Κάλυψη με εισαγωγή συναλλάγματος ή ευρώ:
α) των ετήσιων δαπανών
που γίνονται στην Ελλάδα και ισοδυναμούν τουλάχιστον με 50.000 δολάρια ΗΠΑ ή το αντίστοιχο ποσό σε ευρώ,
β) των πληρωμών στην Ελλάδα που γίνονται για
λογαριασμό τους ή για
λογαριασμών τρίτων.

Ναυτιλιακές επιχειρήσεις και μέτοχοι ή εταίροι
ναυτιλιακών εταιρειών.

Ν. 27/75
Απεριόρι(άρθρο 25),
στη
όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 31
του
Ν.
4150/13.

Κίνητρο για την
εγκατάσταση
στην
Ελλάδα
ναυτιλιακών επιχειρήσεων
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).

19

Απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, ει- α) Η πλοιοκτήτρια εταιρεία
σφορά ή κράτηση το εισόδημα που αποπρέπει να είναι αλλοδακτάται με τη μορφή διανομής καθαρών
πή και να τελεί υπό τη
κερδών ή μερισμάτων, είτε απευθείας είδιαχείριση ημεδαπής ή
τε από εταιρείες χαρτοφυλακίου (holding
αλλοδαπής επιχείρησης
companies), ανεξαρτήτως του αριθμού
εγκατεστημένης στην Ελτων εταιρειών χαρτοφυλακίου που παλάδα,

Ναυτιλιακές επιχειρήσεις και μέτοχοι ή εταίροι
ναυτιλιακών εταιρειών.

Ν. 27/75
Απεριόρι(άρθρο 26),
στη
όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 24
του Ν.
4150/13.

Κίνητρο για την
εισροή
συναλλάγματος - Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).
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Μέχρι 12 Κίνητρο για νηχρόνια.
ολόγηση πλοίων
υπό
ελληνική
σημαία και ενίσχυση
ελληνικών ναυπηγείων
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ

ρεμβάλλονται μεταξύ της πλοιοκτήτριας β) το πλοίο να είναι υπό ξέεταιρείας και του τελικού μετόχου ή ενη σημαία.
ταίρου.
20

Απαλλάσσεται από κάθε φόρο η μεταβίβαση από οποιαδήποτε αιτία, μετοχών ή
μεριδίων ημεδαπών ή αλλοδαπών πλοιοκτητριών εταιρειών πλοίων υπό ελληνική
ή ξένη σημαία, καθώς και εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding companies) που
κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τις μετοχές ή
τα μερίδια των ως άνω πλοιοκτητριών εταιρειών.

Πλοιοκτήτριες εταιρείες και μέτοχοι ή εταίροι ναυτιλιακών εταιρειών
και εταιρειών χαρτοφυλακίου.

Ν.
27/75 Απεριόρι(άρθρο 26), στη
όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 24
του ν. 4110/
13.

Κίνητρο προς τη
ναυτιλία - Οικονομικές σχέσεις
και ανάπτυξη.

21

Απαλλάσσονται από κάθε τέλος, τα έγγραφα που συντάσσονται για την εφαρμογή του Ν. 27/1975.

Ν. 27/75
(άρθρο 27)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).

22

Μειώνεται η εισφορά προς το Ναυτικό
Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) για τα πλοία
που αποδεδειγμένα αργούν λόγω επισκευών, ελλείψεως εργασίας ή άλλης αιτίας. Η μείωση είναι ανάλογη με το χρόνο της αργίας.

Η περίοδος αργίας πρέπει Ναυτιλιακές
να υπερβαίνει τους δύο συ- χειρήσεις.
νεχόμενους μήνες κατά τη
διάρκεια της αρχικής ή παραταθείσας
ασφαλιστικής
συμβάσεως.

Απεριόριστη

Για λόγους φορολογικής
δικαιοσύνης - Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).

23

Απαλλάσσονται από το φόρο κύκλου εργασιών και από τους δασμούς τα ναυταθλητικά σκάφη κάθε τύπου που ανήκουν
σε αναγνωρισμένους ναυτικούς ομίλους
ή ναυτικά σωματεία ή μέλη αυτών.

Να φέρουν την ελληνική
σημαία και να προορίζονται
είτε για αγώνες, είτε για την
προπόνηση των αθλητών.

Αναγνωρισμένοι
Ν. 438/76
ναυτικοί όμιλοι ή (άρθρο 16)
σωματεία και μέλη αυτών.

Απεριόριστη

Κίνητρο για τον
αθλητισμό - Αθλητισμός (ναυταθλητισμός).

24

Απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή Τα πλοία να είναι συμβε- Εταίροι ή μέτοχοι Ν. 814/78
εισφορά ή κράτηση το εισόδημα που α- βλημένα με το ΝΑΤ.
ναυτιλιακών εται- (άρθρο 35)
ποκτάται από εταιρείες χαρτοφυλακίου
ρειών χαρτοφυλαπου κατέχουν αποκλειστικά μετοχές εκίου.
ταιρειών πλοιοκτητριών που βρίσκονται
υπό ελληνική ή ξένη σημαία.

Απεριόριστη

Ενίσχυση
των
ναυτιλιακών
εταιρειών - Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).
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επι- Ν. 29/75
(άρθρο 5)

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

25

Επιβάλλεται φόρος εισοδήματος με συντελεστή 1%, με τον οποίο εξαντλείται η
φορολογική υποχρέωση, στα ακαθάριστα
έσοδα που προέρχονται από πωλήσεις
στην Ελλάδα αλιευμάτων παραγωγής αλιευτικών πλοίων ελληνικών συμφερόντων υπό ξένη σημαία.

Η διάθεση των αλιευμάτων
γίνεται ή στην ιχθυόσκαλα
ή στην προκυμαία ή στα
ψυγεία ξηράς.

Αλλοδαπές
εται- Ν. 814/78
ρείες φορολογού- (άρθρο 36)
μενες με εισόδημα
από την αλιεία.

Απεριόριστη

Για λόγους απλοποίησης
–
Αγροτική
ανάπτυξη (αλιεία).

26

Χορηγείται έκπτωση 2% χωρίς δικαιολο- α) Τα πλοία να είναι υπό
γητικά στα έσοδα που προέρχονται από
ελληνική σημαία και να
την εκμετάλλευση πλοίων χωρητικότητας
εκτελούν αποκλειστικά
άνω των 1.500 κόρων.
περιηγήσεις,
β) τα έσοδα να προέρχονται
από αλλοδαπούς πελάτες
για κάλυψη εξόδων προβολής και διαφήμισης,
γ) τα πλοία να είναι νηολογημένα με βάση τις διατάξεις του ν.δ. 2687/53.

Ν. 849/78
(άρθρο 16)

Απεριόριστη

Κίνητρο για τον
τουρισμό - Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη (τουρισμός).

27

Απαλλάσσονται από κάθε τέλος ή άλλη
επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων
η διανομή κερδών και το καθαρό προϊόν
της εκκαθαρίσεως αυτής, η ανάληψη
κεφαλαίου και οι σχετικές εξοφλητικές
αποδείξεις, οι εγγραφές στα βιβλία της
εταιρείας και τα δικαιολογητικά καθώς
και άλλα έγγραφα που αφορούν πράξεις
που ενεργεί η εταιρεία στο εξωτερικό και
έρχονται στην Ελλάδα, οι καταθέσεις και
τα προς την εταιρεία δάνεια των μετόχων,
η κεφαλαιοποίηση των κερδών και η μη
ανάληψη των κερδών από τους μετόχους.

Οι ναυτιλιακές εταιρείες Ναυτιλιακές εται- Ν. 959/79
πρέπει να διαχειρίζονται ρείες.
(άρθρο 58)
πλοία που ανήκουν στις ίδιες (πλοιοκτήτριες).

Απεριόριστη

Κίνητρο προς τη
ναυτιλία - Οικονομικές σχέσεις
και
ανάπτυξη
(ναυτιλία).
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ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ

Ενίσχυση
της
ναυτιλίας - Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).

Β. ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΤ ΝΗΟΛΟΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕΦΡΙ ΣΗΝ ΕΝΑΡΞΗ
ΙΦΤΟ ΣΟΤ Ν. 27/1975
1

Απαλλάσσονται από τη φορολογία τα Να τίθενται υπό ελληνική Ναυτιλιακές εται- Ν. 27/75
πλοία της α΄ κατηγορίας, που είναι μι- σημαία.
ρείες πλοιοκτήτρι- (άρθρο 9)
κρότερα των 10 ετών.
ες πλοίων α΄ κατηγορίας.

Μέχρι συμπλήρωσης ηλικίας 10 ετών.

2

Απαλλάσσονται από τη φορολογία πλοία Να είναι μικρότερα των 30
α΄ κατηγορίας, που εκτελούν τακτικά ετών και να τίθενται υπό
δρομολόγια μεταξύ ελληνικών και ξένων ελληνική σημαία.
λιμανιών ή μόνο μεταξύ ξένων λιμανιών.

Ναυτιλιακές εται- Ν. 27/75
ρείες πλοιοκτήτρι- (άρθρο 9)
ες πλοίων α΄ κατηγορίας.

Για πέντε Ενίσχυση
της
χρόνια.
ναυτιλίας - Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).

3

Απαλλάσσονται από τη φορολογία πλοία Να έχουν ναυπηγηθεί στην Ναυτιλιακές εται- Ν. 27/75
α΄ κατηγορίας, που ναυπηγήθηκαν στην Ελλάδα και να τίθενται υπό ρείες πλοιοκτήτρι- (άρθρο 9)
Ελλάδα.
ελληνική σημαία.
ες πλοίων α΄ κατηγορίας.

Για δώδε- Ενίσχυση
της
κα χρόνια. ναυτιλίας - Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).

4

Απαλλάσσονται από τη φορολογία πλοία α) Να έχουν ηλικία μικρόα΄ κατηγορίας που υφίστανται ανακατατερη των 20 ετών,
σκευές ή αντικατάσταση των μηχανημά- β) οι επισκευές να γίνονται
των τους στην Ελλάδα.
στην Ελλάδα και
γ) οι δαπάνες να καλύπτονται με την εισαγωγή ξένου συναλλάγματος,
δ) η επισκευή να υπερβαίνει σε κόστος τις 100.000
δολάρια ΗΠΑ.

Ναυτιλιακές εται- Ν. 27/75
ρείες πλοιοκτήτρι- (άρθρο 9)
ες πλοίων α΄ κατηγορίας.

Για
δέκα Κίνητρο για εισχρόνια.
ροή συναλλάγματος - Οικονομικές
σχέσεις
και
ανάπτυξη
(ναυτιλία).

5

Μείωση του φόρου κατά 50% σε πλοία α) Να εκτελούν τακτικές
και κρουαζιερόπλοια α΄ κατηγορίας.
γραμμές ανάμεσα σε ελληνικά και ξένα λιμάνια
ή μόνο μεταξύ ξένων λιμανιών και
β) να τίθενται κάτω από ελληνική σημαία.

Ναυτιλιακές εται- Ν. 27/75
ρείες πλοιοκτήτρι- (άρθρο 9)
ες πλοίων α΄ κατηγορίας.

Απεριόριστη
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Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).
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4. ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

1

Για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι Η αξία της ακίνητης περι- Όλα τα φυσικά Ν. 3986/11 Απεριόρι200.000 ευρώ για κάθε φυσικό πρόσωπο ουσίας να μην υπερβαίνει πρόσωπα.
(ΦΕΚ 152 Α, στη
δεν προκύπτει φόρος για καταβολή.
το ποσό των 200.000 ευρώ.
άρθρο 33)

Κοινωνική πολιτική.

2

Απαλλάσσονται από το φόρο ακίνητης Να είναι εκτός σχεδίου πό- Όλα τα φυσικά Ν. 3842/10
περιουσίας τα γήπεδα εκτός σχεδίου πό- λης ή οικισμού.
πρόσωπα.
(άρθρο 29
λης ή οικισμού, επί των οποίων έχουν
περ. α)
δικαίωμα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή
επικαρπίας φυσικά πρόσωπα.

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική.

3

Απαλλάσσονται από το φόρο ακίνητης Να έχουν χαρακτηρισθεί Ιδιοκτήτες δασών Ν. 3842/10
περιουσίας, τα δάση και οι δασικές ε- δασικές εκτάσεις.
και δασικών εκτά- (άρθρο 29,
κτάσεις.
σεων.
περ. β)

Απεριόριστη

Περιβάλλον

4

Απαλλάσσονται από το φόρο ακίνητης
περιουσίας, τα ξένα κράτη, για τα ακίνητα που ανήκουν σ’ αυτά και τα οποία
χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση
των πρεσβειών και προξενείων αυτών, με
τον όρο της αμοιβαιότητας.

Ν. 3842/10
(άρθρο 29,
περ. γ)

Απεριόριστη

Δράσεις στο εξωτερικό (διεθνείς
σχέσεις).

5

Απαλλάσσονται από το φόρο ακίνητης Να τηρείται ο όρος της α- Ξένοι πρεσβευτές, Ν. 3842/10
περιουσίας, οι ξένοι πρεσβευτές και λοι- μοιβαιότητας.
λοιποί διπλωματι- (άρθρο 29,
ποί διπλωματικοί αντιπρόσωποι και
κοί αντιπρόσωποι, περ. γ)
πράκτορες, για τα ακίνητά τους με τον
πράκτορες.
όρο της αμοιβαιότητας.

Απεριόριστη

Δράσεις στο εξωτερικό (διεθνείς
σχέσεις).

6

Απαλλάσσονται από το φόρο ακίνητης
περιουσίας, οι πρόξενοι και προξενικοί
πράκτορες, καθώς και το κατώτερο προσωπικό των ξένων πρεσβειών και προξενείων, για τα ακίνητά τους με τον όρο της
αμοιβαιότητας και εφόσον έχουν την ιθαγένεια του κράτους που αντιπροσωπεύουν και δεν ασκούν εμπόριο ή βιομηχανία ή δεν είναι διευθυντές επιχειρήσεων στην Ελλάδα και με την επιφύλαξη των όρων των διεθνών συμβάσεων.

Απεριόριστη

Δράσεις στο εξωτερικό (διεθνείς
σχέσεις).

Τα ακίνητα να χρησιμοποι- Ξένα κράτη.
ούνται για την εγκατάσταση
πρεσβειών και προξενείων
τους και να τηρείται ο όρος
της αμοιβαιότητας.

Να τηρείται ο όρος της αμοιβαιότητας, οι δικαιούχοι
να έχουν την ιθαγένεια του
κράτους που αντιπροσωπεύουν και να μην ασκούν
εμπόριο ή βιομηχανία ή να
μην είναι διευθυντές επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Πρόξενοι, προξε- Ν. 3842/10
νικοί
πράκτορες (άρθρο 29,
και
κατώτερο περ. γ)
προσωπικό των ξένων πρεσβειών και
προξενείων.
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ΕΟΔΩΝ
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4. ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

7

Απαλλάσσονται από το φόρο ακίνητης
περιουσίας τα ακίνητα που έχουν δεσμευθεί από την αρχαιολογική υπηρεσία
του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, λόγω αρχαιολογικής έρευνας.

Τα ακίνητα έχουν δεσμευ- Ιδιοκτήτες ακινή- Ν. 3842/10
θεί, λόγω αρχαιολογικής των.
(άρθρο 29,
έρευνας, από την αρχαιοπερ. δ)
λογική υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και
Τουρισμού.

Απεριόριστη

Πολιτισμός (πολιτιστικά δρώμενα).

68

46.515

8

Απαλλάσσονται από το φόρο ακίνητης Τα κτίσματα για τα οποία Ιδιοκτήτες ακινή- Ν. 3842/10
περιουσίας τα κτίσματα για τα οποία έχει έχει εκδοθεί άδεια ή πρω- των.
(άρθρο 29,
εκδοθεί άδεια ή πρωτόκολλο κατεδάφι- τόκολλο κατεδάφισης.
περ. ε)
σης.

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική.

6

743

9

Απαλλάσσονται από το φόρο ακίνητης Τα ακίνητα να είναι επιταγ- Ιδιοκτήτες ακινή- Ν. 3842/10
περιουσίας, τα επιταγμένα από το στρατό μένα από το στρατό.
των.
(άρθρο 29,
ακίνητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του
περ. στ)
ν.4442/1929 (ΦΕΚ 339 Α).

Απεριόριστη

Άμυνα

10

Απαλλάσσονται από το φόρο ακίνητης Τα ακίνητα να ανήκουν στο
περιουσίας, το Ελληνικό Δημόσιο, στο Ελληνικό Δημόσιο ή στον
οποίο περιλαμβάνονται και οι αποκε- ΕΟΤ.
ντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν ως ειδικά ταμεία και τα ακίνητα που ανήκουν στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.

Απεριόριστη

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

11

Απαλλάσσονται από το φόρο ακίνητης Τα ακίνητα να ιδιοχρησι- ΟΤΑ
περιουσίας τα ιδιοχρησιμοποιούμενα α- μοποιούνται.
κίνητα των ΟΤΑ, καθώς και τα κοινής
χρήσεως πράγματα που ανήκουν σε δήμο ή κοινότητα.

Ν. 3842/10
(άρθρο 29,
περ. η)

Απεριόριστη

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

12

Απαλλάσσονται από το φόρο ακίνητης
περιουσίας τα ακίνητα που παραχωρούνται χωρίς αντάλλαγμα στο Ελληνικό
Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου, εφόσον προορίζονται για την εξυπηρέτηση αναγκών κάθε αναγνωρισμένης βαθμίδας δημόσιας εκπαίδευσης,

Τα ακίνητα να παραχωρού- Ιδιοκτήτες ακινή- Ν. 3842/10
νται δωρεάν και να διατίθε- των.
(άρθρο 29,
νται προς όφελος της δημόπερ. θ)
σιας υγείας και κοινωνικής
φροντίδας κ.λπ.

Απεριόριστη

Παιδεία / Πολιτισμός / Υγεία /
Αθλητισμός.

Ελληνικό Δημόσι- Ν. 3842/10
ο, αποκεντρωμέ- (άρθρο 29,
νες δημόσιες υ- περ. ζ)
πηρεσίες και ΕΟΤ.
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4. ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

δημόσιων ή δημοτικών νοσοκομειακών
συγκροτημάτων προς όφελος της δημόσιας υγείας, δημόσιων ή δημοτικών μονάδων κοινωνικής φροντίδας, δημόσιων
ή δημοτικών παιδικών σταθμών ή βρεφοκομείων ή ορφανοτροφείων, δημόσιων
ή δημοτικών γηροκομείων, ΚΑΠΗ, καθώς και αθλητικών εγκαταστάσεων, οι
υπηρεσίες των οποίων διατίθενται δωρεάν.
13

Απαλλάσσονται από το φόρο ακίνητης
περιουσίας οι λωρίδες γης, στις οποίες
βρίσκονται οι σιδηροτροχιές που κινούνται μέσα μαζικής μεταφοράς και λειτουργούν χάριν κοινής ωφελείας, καθώς
και τα εδαφοτεμάχια έδρασης πύργων
και γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Να έχουν τοποθετηθεί σι- Ιδιοκτήτες ακινή- Ν. 3842/10
δηροτροχιές που κινούνται των.
(άρθρο 29,
τα μέσα μαζικής μεταφοράς
περ. ι)
και γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας.

Απεριόριστη

Συγκοινωνίες

14

Απαλλάσσονται από το φόρο ακίνητης Τα ακίνητα να ιδιοχρησι- Κάθε είδους τα- Ν. 3842/10
περιουσίας τα ακίνητα που ιδιοχρησιμο- μοποιούνται.
μεία, οργανισμοί (άρθρο 29,
ποιούνται από νομικά πρόσωπα δημόσικοινωνικής ασφά- περ. ια)
ου δικαίου, τα κάθε είδους ταμεία ή ορλισης, συνδικαλιγανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, τις
στικές οργανώσεις,
συνδικαλιστικές οργανώσεις, την ΑρχαιΑρχαιολογική Εολογική Εταιρείας και την Τράπεζα της
ταιρεία και ΤράΕλλάδος.
πεζα της Ελλάδος.

Απεριόριστη

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

15

Απαλλάσσονται από το φόρο ακίνητης Τα ακίνητα να ιδιοχρησι- Τα μουσεία, το Ν. 3842/10 Απεριόριπεριουσίας τα ακίνητα που ιδιοχρησιμο- μοποιούνται.
Ευρωπαϊκό Πολι- (άρθρο 29,
στη
ποιούνται από τα μουσεία, όπως ορίζοτιστικό
Κέντρο περ. ιβ)
νται με τις διατάξεις του ν. 3028/2002
Δελφών, οι ξένες Ν. 3943/11
(ΦΕΚ 153 Α) το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό
αρχαιολογικές
(άρθρο 24)
Κέντρο Δελφών, οι ξένες αρχαιολογικές
σχολές και η Αμεσχολές και η Αμερικανική Γεωργική
ρικανική ΓεωργιΣχολή.
κή Σχολή.

Πολιτισμός (πολιτιστικά ιδρύματα).

16

Απαλλάσσονται από το φόρο ακίνητης Τα ακίνητα να χρησιμοποι- Γνωστές θρησκείες Ν. 3842/10

Πολιτισμός
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ΕΟΔΩΝ
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4. ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

περιουσίας, οι κατά την παράγραφο 2 ούνται για το λατρευτικό,
του άρθρου 13 του Συντάγματος γνωστές εκπαιδευτικό και θρησκευθρησκείες και δόγματα, το Ιερό Κοινό τικό κοινωφελές έργο.
του Πανάγιου Τάφου, η Ιερά Μονή του
Όρους Σινά, το Άγιο Όρος, το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και η Ορθόδοξη Εκκλησία της
Αλβανίας, για τα ακίνητα που χρησιμοποιούν για να επιτελούν το λατρευτικό,
εκπαιδευτικό, θρησκευτικό και κοινωφελές έργο.

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

και δόγματα, το (άρθρο 29,
Ιερό Κοινό του περ. ιγ)
Πανάγιου Τάφου,
η Ιερά Μονή του
Όρους Σινά, το
Άγιο Όρος, το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, το
Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και η Ορθόδοξη Εκκλησία
της Αλβανίας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

στη

(θρησκεία).

17

Απαλλάσσονται από το φόρο ακίνητης Τα ακίνητα να ιδιοχρησι- Νομικά πρόσωπα Ν. 3842/10
περιουσίας τα νομικά πρόσωπα που υ- μοποιούνται.
του ν. 3647/08 (άρθρο 29,
πάγονται
στις
διατάξεις
του
ν.
(Βακούφ Δυτικής περ. ιδ)
3647/2008 (ΦΕΚ 37 Α) για τα ιδιοχρηΘράκης)
σιμοποιούμενα ακίνητά τους.

Απεριόριστη

Πολιτισμός
(θρησκεία).
(Φορολογική εξομοίωση
των
μουσουλμανικών ευαγών ιδρυμάτων του ν.
3674/08 με όλους τους άλλους εκκλησιαστικούς φορείς).

18

Απαλλάσσονται από το φόρο ακίνητης Ιδιωτικοί ναοί που έχουν Ιδιοκτήτες ναών.
περιουσίας οι ιδιωτικοί ναοί των γνωστών τεθεί σε κοινή λατρεία.
θρησκειών και δογμάτων που έχουν τεθεί
σε κοινή λατρεία.

Ν. 3842/10
(άρθρο 29,
περ. ιε)

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική.

19

Απαλλάσσονται από το φόρο ακίνητης Δικαιώματα μεταλλειοκτη- Όποιος
κατέχει Ν. 3842/10
περιουσίας τα δικαιώματα μεταλλειοκτη- σίας και εξόρυξης ορυκτών δικαιώματα
με- (άρθρο 29,
σίας και εξόρυξης ορυκτών ή λίθων.
ή λίθων.
ταλλειοκτησίας
περ. ιστ)
και εξόρυξης ορυκτών ή λίθων.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη

20

Απαλλάσσονται από το φόρο ακίνητης Ανεγειρόμενα κτίσματα.

Απεριόρι-

Οικιστική

Ιδιοκτήτες ακινή- Ν. 3842/10
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4. ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

περιουσίας τα κτίσματα που ανεγείρονται
για τρία έτη από την έκδοση της αρχικής
οικοδομικής άδειας, εκτός και αν έχουν
χρησιμοποιηθεί ή εκμισθωθεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η απαλλαγή ισχύει από 1/1/2011.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

των.

ΝΟΜΟ

(άρθρο 29,
περ. ιζ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

στη

πτυξη.

21

Απαλλάσσονται από το φόρο ακίνητης Διατηρητέα κτίσματα που Ιδιοκτήτες ακινή- Ν. 3842/10
περιουσίας τα διατηρητέα κτίσματα για ανακατασκευάζονται.
των.
(άρθρο 29,
όσο χρόνο διαρκεί η ανακατασκευή τους
περ. ιη)
ή η επισκευή τμημάτων τους ή η επισκευή καταστραφέντων αρχιτεκτονικών
μελών τους. Η απαλλαγή αυτή χορηγείται και στο γήπεδό τους και δεν μπορεί
να υπερβαίνει πέντε χρόνια από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας. Η απαλλαγή ισχύει από 1/1/2011.

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική.

22

Απαλλάσσονται από το φόρο ακίνητης
περιουσίας τα δικαίωμα υψούν οικοπέδου επί του οποίου υπάρχουν κτίσματα
κατοικιών ή επαγγελματικών στεγών, εφόσον βρίσκονται σε πυκνοδομημένες
περιοχές όπου ο συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου είναι ανώτερο του 2,5. Η
απαλλαγή ισχύει από 1/1/2011.

Το δικαίωμα υψούν σε πυ- Ιδιοκτήτες ακινή- Ν. 3842/10
κνοδομημένες
περιοχές των.
(άρθρο 29,
που ο συντελεστής αξιοποίπερ. ιθ)
ησης οικοπέδου είναι ανώτερος του 2,5.

Απεριόριστη

Περιβάλλον

23

Με συντελεστή 3‰ φορολογούνται η αξία των ακινήτων των ημεδαπών και των
αλλοδαπών με τον όρο της αμοιβαιότητας νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν αποδεδειγμένα
σκοπούς κοινωφελείς, θρησκευτικούς,
φιλανθρωπικούς και εκπαιδευτικούς καθώς και τα υποκείμενα σε φόρο ακίνητα
των περιπτώσεων 15, 16 και 17 του παρόντος.

Νομικά πρόσωπα Ν. 3842/10
μη
κερδοσκοπι- (άρθρο 35,
κού χαρακτήρα, παρ. 2)
γνωστές θρησκείες, ειδικές κατηγορίες
νομικών
προσώπων.

Απεριόριστη

Πολιτισμός /
Παιδεία / Θρησκεία.
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4. ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

24

Με συντελεστή 1‰ φορολογείται η αξία
των κτισμάτων των ακινήτων τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή
ή την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας
από επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασίας.

Τα ακίνητα να ιδιοχρησι- Ιδιοκτήτες ακινή- Ν. 3842/10
μοποιούνται από επιχειρή- των.
(άρθρο 35,
σεις για την παραγωγή ή
παρ. 3,
την
άσκηση
εμπορικής
περ. α)
δραστηριότητας.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

25

Με συντελεστή 1‰ φορολογείται η αξία
των κτισμάτων των ακινήτων τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται από νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Τα ακίνητα να ιδιοχρησι- Νομικά πρόσωπα
μοποιούνται από νομικά μη
κερδοσκοπιπρόσωπα μη κερδοσκοπι- κού χαρακτήρα.
κού χαρακτήρα.

Ν. 3842/10
(άρθρο 35,
περ. 3,
περ. β)

Απεριόριστη

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

26

Με συντελεστή 1‰ φορολογείται η αξία
των υποκειμένων σε φόρο ακινήτων που
ανήκουν στους ΟΤΑ (σχετ. περ. 11 του
παρόντος), σε νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου, στα κάθε είδους ταμεία ή οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, στις
συνδικαλιστικές οργανώσεις, στην Αρχαιολογική Εταιρεία και στην Τράπεζα
της Ελλάδος (σχετ. περ. 14 του παρόντος.

Να ανήκουν στα αναφερόμενα νομικά πρόσωπα και
να μην ιδιοχρησιμοποιούνται.

ΟΤΑ, νπδδ, κάθε
είδους ταμεία ή
οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης,
συνδικαλιστικές
οργανώσεις,
Αρχαιολογική Εταιρεία και Τράπεζα
της Ελλάδος.

Ν. 3842/10
(άρθρο 35,
παρ. 3,
περ. γ)

Απεριόριστη

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό / Πολιτισμός / Οικονομικές σχέσεις
και ανάπτυξη.

27

Με συντελεστή 1‰ φορολογείται η αξία
των ακινήτων που περιλαμβάνονται στο
ενεργητικό των εταιρειών επενδύσεων σε
ακίνητη περιουσία και των Αμοιβαίων
Κεφαλαίων Ακίνητης Περιουσίας, όπως
ορίζονται στο ν. 2778/1999.

Εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη
περιουσία και Αμοιβαίων
Κεφαλαίων
Ακίνητης
Περιουσίας.

Ν. 3842/10
(άρθρο 35,
περ. 3,
περ. δ)

Απεριόριστη

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

28

Με συντελεστή 0,33‰ φορολογείται η
αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Για
την περίπτωση αυτή δεν έχει εφαρμογή
το ελάχιστο όριο του ενός (1) ευρώ ανά
τετραγωνικό μέτρο των κτισμάτων. Ο
μειωμένος συντελεστής εφαρμόζεται για
τα έτη 2010, 2011 και 2012 και 2013.

Τα ακίνητα να ανήκουν σε Ξενοδοχειακές εξενοδοχειακές επιχειρήσεις πιχειρήσεις οποικαι να ιδιοχρησιμοποιού- ασδήποτε μορφής.
νται.
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ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

Ν. 3842/10 2010
(άρθρο 35,
2013
παρ. 5) και
Ν. 4152/13
(άρθρο πρώτο υποπ. Α8)

έως Τουρισμός /
Ανάπτυξη

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
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5. ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΕΠΙ ΣΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ
Α/Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

Α. Εξαιρούνται από τον ειδικό ετήσιο
φόρο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί της
αξίας των ακίνητων που βρίσκονται στην
Ελλάδα και έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας, ανεξάρτητα από τη χώρα
στην οποία έχουν την έδρα τους σύμφωνα με το καταστατικό τους:
α) Εταιρείες των οποίων οι μετοχές βρί- Οι μετοχές των εν λόγω εσκονται σε διαπραγμάτευση σε οργα- ταιρειών να βρίσκονται σε
νωμένη χρηματιστηριακή αγορά.
διαπραγμάτευση σε οργανωμένη
χρηματιστηριακή
αγορά.
β) Εταιρείες οι οποίες έχουν και άλλα
ακαθάριστα έσοδα στην Ελλάδα από
εμπορική, μεταποιητική, βιομηχανική, βιοτεχνική ή παροχής υπηρεσιών
δραστηριότητα τα οποία είναι μεγαλύτερα των ακαθάριστων εσόδων από ακίνητα κατά το οικείο οικονομικό έτος.
Στην εξαίρεση αυτή υπάγονται, ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους στην Ελλάδα και
για διάστημα επτά ετών από την κατάθεση των δικαιολογητικών στην αρμόδια δημόσια υπηρεσία για έκδοση
αρχικής οικοδομικής άδειας και εταιρείες οι οποίες ανεγείρουν κτίρια ή
άλλες εγκαταστάσεις που πρόκειται να
ιδιοχρησιμοποιήσουν για την άσκηση
βιομηχανικής, τουριστικής ή εμπορικής γενικώς επιχείρησης.

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

Τα νομικά πρόσωπα και οικονομικές
οντότητες
που αναφέρονται
στην περιγραφή.

Ν. 3091/02
(άρθρο 15)
Ν. 3193/03
(άρθρο 15)
Ν. 3610/07,
Ν. 3842/10
(άρθρο 57)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

Ν. 3091/02
(άρθρο 15,
παρ. 2,
περ. α, όπως
ισχύει)

Να έχουν ακαθάριστα έσοδα στην Ελλάδα από τις
προηγούμενες δραστηριότητες μεγαλύτερα των ακαθάριστων εσόδων τους από
ακίνητα.

Ν. 3091/02
(άρθρο 15,
παρ. 2,
περ. β, όπως
ισχύει)

Να ιδιοχρησιμοποιούν τα
κτίρια ή άλλες εγκαταστάσεις που ανεγείρουν για την
άσκηση βιομηχανικής τουριστικής ή εμπορικής γενικώς επιχείρησης.

Ν. 3943/11
(άρθρο 24,
παρ. 6)

γ) Ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν Να ιδιοχρησιμοποιούν τα
εγκαταστήσει γραφεία στην Ελλάδα ακίνητα στην Ελλάδα ως
σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. γραφεία ή αποθήκες για

Ν. 3091/02
(άρθρο 15,
παρ. 2,
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Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

Από
1/1/2010

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτι-

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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5. ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΕΠΙ ΣΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

89/1967, όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με τον α.ν. 378/
1968, το ν. 27/1975, το ν.814/1978
και το ν. 2234/94 και πλοιοκτήτριες
εταιρείες εμπορικών πλοίων για τα
ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν στην
Ελλάδα αποκλειστικώς ως γραφεία ή
αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών ή που εκμισθώνουν σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις
της παρούσας περίπτωσης αποκλειστικά ως γραφεία ή αποθήκες για την
κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών.

την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών ή που
εκμισθώνουν σε ναυτιλιακές
επιχειρήσεις της παρούσας
περίπτωσης αποκλειστικά
ως γραφεία ή αποθήκες για
την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών.
Να υποβάλουν αίτηση στην
αρμόδια ΔΟΥ προκειμένου
να διερευνηθεί αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της
απαλλαγής.

περ. γ, όπως
ισχύει)
Ν. 3943/11
(άρθρο 24,
παρ.7)

λία).

δ) Εταιρείες των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει κατά πλειοψηφία στο
Ελληνικό Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή εταιρείες
των οποίων η πλειοψηφία των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζεται από το Ελληνικό Δημόσιο ή από
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Να αποτελεί εταιρεία που
ανήκει κατά πλειοψηφία
στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε
νπδδ ή εταιρεία της οποίας
η πλειοψηφία των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζεται από το Ελληνικό Δημόσιο ή από νπδδ.

Ν. 3091/02
(άρθρο 15,
παρ. 2,
περ. δ, όπως
ισχύει)

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

ε) Το Ελληνικό Δημόσιο και οι αποκε- Να πρόκειται για τα νομικά
ντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες που πρόσωπα που αναφέρονται
λειτουργούν ως ειδικά ταμεία, αλλο- στην περιγραφή.
δαπά κράτη με τον όρο της αμοιβαιότητας, οι γνωστές θρησκείες και δόγματα σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13 του Συντάγματος, το Ιερό
Κοινό του Πανάγιου Τάφου, η Ιερά
Μονή του Όρους Σινά, το Άγιο Όρος,
το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως,
το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας.

Ν. 3091/02
(άρθρο 15,
παρ. 2,
περ. ε, όπως
ισχύει)

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό / Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη / Πολιτισμός
(Θρησκεία).

στ) Νομικά πρόσωπα τα οποία αποδε- α) Να πρόκειται για νομικά

Ν. 3091/02

Κοινωνική πολι-
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5. ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΕΠΙ ΣΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

δειγμένα επιδιώκουν στην Ελλάδα
σκοπούς κοινωφελείς, πολιτιστικούς,
θρησκευτικούς, εκπαιδευτικούς για
τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν
για τους σκοπούς αυτούς, για τα ακίνητα που εκμεταλλεύονται εφόσον το
προϊόν της εκμετάλλευσης διατίθεται
αποδεδειγμένα για την εκπλήρωση
αυτών των σκοπών, καθώς και για τα
ακίνητα που αποδεδειγμένα είναι κενά ή δεν αποφέρουν κανένα εισόδημα.

Β. Εξαιρούνται από τον ειδικό ετήσιο
φόρο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) οι εξής
κατηγορίες επιχειρήσεων, εφόσον έχουν
την έδρα τους σύμφωνα με το καταστατικό τους στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
α) ανώνυμες εταιρείες που έχουν ονομαστικές μετοχές ή που δηλώνουν τα
φυσικά πρόσωπα που τις κατέχουν
και τα φυσικά πρόσωπα έχουν ΑΦΜ
στην Ελλάδα,
β) εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, εφόσον τα εταιρικά μερίδια ανήκουν σε
φυσικά πρόσωπα ή εφόσον δηλώνουν
τα φυσικά πρόσωπα στα οποία ανήκουν οι εταιρείες οι οποίες συμμετέ-

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

πρόσωπα που επιδιώκουν τους αναφερόμενους στην περιγραφή
σκοπούς, εφόσον αφορούν ακίνητα που:
- ιδιοχρησιμοποιούν για
τους σκοπούς αυτούς,
- εκμεταλλεύονται, εφόσον το προϊόν της εκμετάλλευσης διατίθεται
για την εκπλήρωση των
σκοπών αυτών,
- αποδεδειγμένα
είναι
κενά,
- δεν αποφέρουν κανένα
εισόδημα.
β) Να υποβάλουν αίτηση
στην αρμόδια ΔΟΥ προκειμένου να διερευνηθεί
αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της απαλλαγής.

ΝΟΜΟ

(άρθρο 15,
παρ. 2,
περ. στ,
όπως ισχύει)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ
τική.

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

ΑΕ που έχουν ονομαστικές
μετοχές ή που δηλώνουν τα
φυσικά πρόσωπα που τις
κατέχουν και τα φυσικά
πρόσωπα έχουν ΑΦΜ στην
Ελλάδα.
ΕΠΕ εφόσον τα εταιρικά
μερίδια ανήκουν σε φυσικά
πρόσωπα ή εφόσον δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα
και αυτά έχουν ΑΦΜ στην

Ν. 3091/02
(άρθρο 15,
παρ. 3,
περ. α, β,
και γ, όπως
ισχύει)
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5. ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΕΠΙ ΣΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

χουν και τα φυσικά πρόσωπα έχουν
ΑΦΜ στην Ελλάδα,
γ) προσωπικές εταιρείες, εφόσον οι εταιρικές μερίδες ανήκουν σε φυσικά
πρόσωπα ή εφόσον δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα στα οποία ανήκουν οι
εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν και
τα φυσικά πρόσωπα έχουν ΑΦΜ στην
Ελλάδα,
δ) εταιρείες, 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 τους σκοπούς αυτούς,

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Ελλάδα.
Προσωπικές εταιρείες εφόσον οι εταιρικές μερίδες
ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα ή δηλώνουν τα φυσικά
πρόσωπα και αυτά έχουν
ΑΦΜ στην Ελλάδα.

α) Να πρόκειται για εταιρείες που αναφέρονται
στην περιγραφή,
β) να ιδιοχρησιμοποιούν τα
ακίνητα για κοινωφελή
σκοπό,
γ) να υποβάλλουν αίτηση
στην αρμόδια ΔΟΥ προκειμένου να διερευνηθεί
αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της απαλλαγής.
ε) τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαί- Να πρόκειται για τα νομικά
ου, τα κάθε είδους ημεδαπά ταμεία ή πρόσωπα που αναφέρονται
ημεδαποί οργανισμοί κοινωνικής α- στην περιγραφή.
σφάλισης, οι ημεδαπές συνδικαλιστικές οργανώσεις, η Αρχαιολογική Εταιρεία, τα ημεδαπά μουσεία, το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών,
οι ξένες αρχαιολογικές σχολές, οι ημεδαποί συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί νόμιμα και οι ενώσεις τους, οι
ημεδαπές δημοτικές και κοινοτικές
επιχειρήσεις, τα νομικά πρόσωπα που
υπάγονται στις διατάξεις του ν.
3647/08, τα ημεδαπά κληροδοτήματα με κοινωφελή σκοπό, τα ημεδαπά
κοινωφελή ιδρύματα που εποπτεύονται από δημόσια αρχή και τα ημεδαπά σωματεία.
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Ν. 3091/02
(άρθρο 15,
παρ. 3,
περ. δ, όπως
ισχύει)

Πολιτισμός (Κοινωφελή Ιδρύματα).

Ν. 3091/02
(άρθρο 15,
παρ. 3,
περ. ε, όπως
ισχύει)

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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5. ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΕΠΙ ΣΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

στ) τα ασφαλιστικά ταμεία ή οργανισμοί
κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και εταιρείες συλλογικών επενδύσεων σε
ακίνητη περιουσία που εαποπτεύονται από αρχή της χώρας της καταστατικής τους έδρας, εκτός αυτών των
οποίων η καταστατική έδρα βρίσκεται
σε μη συνεργάσιμα κράτη, σύμφωνα
με τις διατάξεις των παραγράφων 4
και 5 του άρθρου 51 Α του Κ.Φ.Ε.
Γ. Εξαιρούνται από τον ειδικό φόρο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) εταιρείες που
έχουν την έδρα τους σύμφωνα με το καταστατικό τους σε τρίτη χώρα εκτός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον υπάρχει
σύμβαση διοικητικής συνδρομής για την
καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής με τη χώρα της έδρας τους
και συντρέχουν οι προϋποθέσεις της
παρ. 3 περ. α, β και γ του άρθρου 15
του ν. 3091/2002, όπως ισχύει.

Να πρόκειται για τα νομικά
πρόσωπα που αναφέρονται
στην περιγραφή.

Ν. 3943/11
(άρθρο
24
παρ.8)

Να υπάρχει σύμβαση διοικητικής συνδρομής για την
καταπολέμηση της απάτης
και της φοροδιαφυγής με
τη χώρα της έδρας τους και
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 3 περ. α, β
και γ του άρθρου 15 του ν.
3091/2002, όπως ισχύει.

Ν. 3091/02
(άρθρο 15,
παρ. 4, όπως
ισχύει)
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ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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6. ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

Ακίνητα Ελληνικού
Δημοσίου
νπδδ, ΟΣΑ και
δημοτικών επιχειρήσεων.

Ν. 4152/13
(άρθρο πρώτο,
υποπαρ. Α7,
περ. 7α΄)

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική.

1

Απαλλάσσονται από το Έκτακτο Ειδικό
Σέλος Ακινήτων (ΕΕΣΑ) τα ακίνητα τα
οποία ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο,
στα νπδδ, στους ΟΣΑ, και τις δημοτικές
επιχειρήσεις.

2

Απαλλάσσονται από το ΕΕΣΑ τα ακίνητα
τα οποία ανήκουν στα θρησκευτικά νομικά πρόσωπα της περίπτωσης ιγ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 3842/2010
αποκλειστικά για τα ακίνητα που χρησιμοποιούν για να επιτελούν το λατρευτικό, εκπαιδευτικό, θρησκευτικό και κοινωφελές έργο τους.

Σα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για να επιτελούν
λατρευτικό, εκπαιδευτικό,
θρησκευτικό και κοινωφελές έργο από τα νομικά
πρόσωπα της περίπτωσης
ιγ΄ της παρ. 1 του άρθρου
29 του ν. 3842/2010.

Οι κατά την παρ,
2 του α. 13 του
υντάγματος γνωστές θρησκείες και
δόγματα, το Ιερό
Κοινό του Πανάγιου Σάφου, η Ιερά
Μονή του Όρους
ινά, το Άγιο Όρος, το Πατριαρχείο Κων/πόλεως,
το
Πατριαρχείο
Αλεξανδρείας, το
Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και η
Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας.

Ν. 4152/13
(άρθρο πρώτο,
υποπαρ.Α7,
περ. 7β΄)

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική.

3

Απαλλάσσονται από το ΕΕΣΑ τα ακίνητα
τα οποία ανήκουν στα νομικά πρόσωπα
της περίπτωσης ε΄ της παρ. 7 του α. 24
του ν. 2130/1993 για τα ακίνητα που
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την
εκπλήρωση των θρησκευτικών, εκκλησιαστικών, φιλανθρωπικών, εκπαιδευτικών,
καλλιτεχνικών ή κοινωφελών σκοπών
τους.

Σα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για να επιτελούν
λατρευτικό, εκπαιδευτικό,
θρησκευτικό και κοινωφελές έργο από τα θρησκευτικά νομικά πρόσωπα της
περίπτωσης ε΄ της παρ. 7
του άρθρου 24 του ν.
2130/1993.

Ημεδαπά νομικά
πρόσωπα μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, καθώς
και οι περιουσίες
του άρθρου 96
του α.ν. 2039/
1939 εφόσον επιδιώκονται από αυτά αποδεδειγμένα
σκοποί εθνωφελείς
ή θρησκευτικοί ή
σε ευρύτερο κύκλο φιλανθρωπι-

Ν. 4152/13
(άρθρο πρώτο,
υποπαρ.Α7,
περ. 7γ΄)

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική.
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ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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6. ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

κοί ή εκπαιδευτικοί ή καλλιτεχνικοί ή κοινωφελείς
ή εκκλησιαστικοί,
καθώς και ξένα
που
επιδιώκουν
τους ίδιους σκοπούς, με τον όρο
της
αμοιβαιότητας.
4

Απαλλάσσονται από το ΕΕΣΑ τα ακίνητα
που ανήκουν στα νομικά πρόσωπα της
περίπτωσης στ΄ της παρ. 7 του άρθρου
24 του ν. 2130/1993 για τα ακίνητα τα
οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά
ως γήπεδα ή χώροι αθλητικών εγκαταστάσεων για την πραγματοποίηση των
αθλητικών τους σκοπών.

Σα ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως
γήπεδα ή χώροι αθλητικών
εγκαταστάσεων
για
την
πραγματοποίηση των αθλητικών τους σκοπών.

Αθλητικά
σωματεία, ενώσεις, ομοσπονδίες
που
έχουν νόμιμα αναγνωρισθεί από
τη Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού και τα οποία
χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά ως
γήπεδα ή χώροι
αθλητικών
τους
σκοπών.

Ν. 4152/13
(άρθρο πρώτο,
υποπαρ.Α7,
περ. 7δ΄)

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική.

5

Απαλλάσσονται από το ΕΕΣΑ τα ακίνητα
ξένων κρατών, όταν αυτά χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση πρεσβειών και
προξενείων υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.

Ακίνητα ξένων κρατών που
χρησιμοποιούνται για την
εγκατάσταση πρεσβειών και
προξενείων υπό τον όρο της
αμοιβαιότητας.

Πρεσβείες
και
προξενεία υπό τον
όρο της αμοιβαιότητας

Ν. 4152/13
(άρθρο πρώτο,
υποπαρ.Α7,
περ. 7ε΄)

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική

6

Απαλλάσσονται από το ΕΕΣΑ οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών και οι κοινόχρηστοι χώροι των κύριων τουριστικών
καταλυμάτων (ξενοδοχείων και κάμπινγκ) που αφορούν στους χώρους
προσέλευσης, υποδοχής και υγιεινής, οι
οποίοι προσδιορίζονται σε ποσοστό 35%
της συνολικής επιφάνειας της ξενοδοχει-

Να είναι κοινής χρήσης
χώροι πολυκατοικίας, ξενοδοχείων, κάμπινγκ, ενοικιαζόμενων δωματίων και
ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων με ειδικό σήμα λειτουργίας του
ΕΟΣ σε ισχύ το οποίο έχει

α) Κοινόχρηστοι
χώροι πολυκατοικιών,
β) ποσοστό
35%
των κοινόχρηστων
χώρων των κύριων
τουριστικών καταλυμάτων και πο-

Ν. 4152/13
(άρθρο πρώτο,
υποπαρ.Α7,
περ. 8αα΄&
ββ’)

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική - Σουρισμός.
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ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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6. ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Α/Α

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ακής επιχείρησης, καθώς και ποσοστό
δεκαεπτά τοις εκατό (17%) της συνολικής επιφάνειας των επιχειρήσεων ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων
επιπλωμένων διαμερισμάτων, τα οποία
διαθέτουν ειδικό σήμα λειτουργίας του
EOT σε ισχύ, το οποίο έχει εκδοθεί με το
σύστημα των κλειδιών σύμφωνα με τις
διατάξεις του πδ 337/2000 (Α.281), όπως ισχύει.

εκδοθεί με το σύστημα των
κλειδιών σύμφωνα με τις
διατάξεις του πδ 337/2000
(Α.281) όπως ισχύει.

σοστό 17% της
συνολικής επιφάνειας των επιχειρήσεων ενοικιαζόμενων
δωματίων
και ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων.

7

Απαλλάσσονται τα ακίνητα που έχουν Να είναι κενά και να υπάρχαρακτηρισθεί :
χει ΥΕΚ χαρακτηρισμού
- ως διατηρητέα με απόφαση του αρμό- τους.
διου Τπουργού, και δεν ιδιοχρησιμοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο,
- ως αρχαία μνημεία και ως χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών μνημείων.

Διατηρητέα ακίνητα, ιστορικά και
αρχαιολογικά
μνημεία.

Ν. 4152/13
(άρθρο πρώτο,
υποπαρ.Α7,
περ. 8γγ΄&
δδ’)

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική – Πολιτισμός.

8

Απαλλάσσονται από το ΕΕΣΑ τα ακίνητα
για τα οποία στο πεδίο χρήσης του συστήματος «ΕΡΜΗ» του ΔΕΔΔΗΕ αναγράφονται οι κωδικοί αριθμοί χρήσης 3
& 4 που αφορούν γεωργική ή βιομηχανική χρήση.

Να αναγράφονται οι κωδικοί αριθμοί χρήσης 3 & 4
(γεωργική ή βιομηχανική
χρήση) στο πεδίο χρήσης
του συστήματος «ΕΡΜΗ»
του ΔΕΔΔΗΕ.

Αγρότες, γεωργοί,
κτηνοτρόφοι, βιοτέχνες, βιομήχανοι.

Ν. 4152/13
(άρθρο πρώτο,
υποπαρ.Α7,
περ. 8εε΄)

Απεριόριστη

Ανάπτυξη (βιομηχανία, κτηνοτροφία, γεωργία).

9

Απαλλάσσονται από το ΕΕΣΑ οι μακροχρόνια άνεργοι υπό ορισμένες προϋποθέσεις, δηλαδή δεν οφείλεται το ειδικό
τέλος για ένα ακίνητο που ιδιοκατοικείται και ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία σε μακροχρόνια άνεργο, εγγεγραμμένο στα μητρώα του ΟΑΕΔ ή στους
καταλόγους προσφερομένων προς εργασία του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής
Εργασίας και των παραρτημάτων του ή
του λογαριασμού ανεργίας προσωπικού
ημερήσιων εφημερίδων Αθηνών και Θεσ-

Να είναι μακροχρόνια ά- Μακροχρόνια άνεργοι ή να είναι επιδοτού- νεργοι, επιδοτούμενοι άνεργοι κατά τους 6 μενοι άνεργοι.
τουλάχιστον από τους 12
μήνες που προηγούνται
κάθε φορά της ημερολογιακής βάσης υπολογισμού
του τέλους.
Οικογενειακό εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ.
Η αξία της ακίνητης περιουσίας του δεν πρέπει να

Ν. 4152/13
(άρθρο πρώτο,
υποπαρ.Α7
περ. 11)

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική.
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ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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6. ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Α/Α

10

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

σαλονίκης, καθώς και άνεργο που επιδοτήθηκε λόγω τακτικής επιδότησης από
τους ως άνω φορείς και λογαριασμούς
κατά τους έξι (6) τουλάχιστον από τους
δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται κάθε φορά της ημερολογιακής βάσης υπολογισμού του τέλους. Η απαλλαγή δεν
παρέχεται εφόσον το οικογενειακό εισόδημα κατά το προηγούμενο έτος του έτους επιβολής του τέλους υπερβαίνει το
ποσό των 12.000 ευρώ.

υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ προσαυξανόμενης κατά
10.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.
Σο ιδιοκατοικούμενο ακίνητο να βρίσκεται σε ζώνη με
τιμή κατώτερη των 3.000
ευρώ.
Σο ιδιοκατοικούμενο ακίνητο απαλλάσσεται έως 120
τμ τα οποία προσαυξάνονται κατά 20 τμ για κάθε
προστατευόμενο τέκνο και
μέχρι τα 200 τμ.

Ορίζεται μειωμένος συντελεστής ΕΕΣΑ ο
οποίος ισούται με 0,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ανεξάρτητα από την τιμή ζώνης και την παλαιότητα του ακινήτου για
ένα ακίνητο που ιδιοκατοικείται και ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία σε:
α) πολύτεκνο κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 1 του ν.
1910/1944, εφόσον τα τέκνα, που
ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις του ν. 1910/1944 τον βαρύνουν φορολογικά, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΚΥΕ (ν. 2238/1994) κατά
το οικονομικό έτος 2012 με οικογενειακό εισόδημα κατά το προηγούμενο έτος του έτους επιβολής του τέλους
μέχρι 30.000 ευρώ. Επίσης για τους
πολύτεκνους ο μειωμένος συντελεστής εφαρμόζεται και όταν κύριος ή
επικαρπωτής της κύριας και ιδιοκατοικούμενης κατοικίας κατά πλήρη
κυριότητα ή κατά συγκυριότητα είναι
ένα ή περισσότερα από τα προστατευόμενα τέκνα, λόγω θανάτου του

Οικογενειακό εισόδημα του
προηγούμενου του έτους
επιβολής έως 30.000 ευρώ.
Σο ακίνητο να ιδιοκατοικείται και να ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία σε πολύτεκνο ή σε προστατευόμενο τέκνο πολυτέκνου.
Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του πολυτέκνου και των προστατευόμενων τέκνων να μην υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ
προσαυξανόμενη
κατά
10.000 για κάθε προστατευόμενο τέκνο σύμφωνα με
το άρθρο 7 του ΚΥΕ.
Συφλότητα, αναπηρία 80%
και άνω, εγκεφαλική παράλυση, νοητική αναπηρία,
αυτισμός ή σύνδρομο Down
αναπηρία από 67% και άνω.
υνολική αξία ακίνητης

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

Πολύτεκνοι
και
υπόχρεοι που είναι ανάπηροι, ή
τους
βαρύνουν
φορολογικά ανάπηρα
πρόσωπα,
σύζυγοι αναπήρου
όταν το ποσοστό
συνιδιοκτησίας
επί της κύριας ιδιοκατοικούμενης
κατοικίας κατανέμεται μεταξύ των
συζύγων.

Ν. 4152/13
(άρθρο πρώτο, υποπαρ.
Α7, περ. 9 &
10)
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική.

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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6. ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Α/Α

11

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ενός εκ των γονέων υπό τον όρο ότι
πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του μειωμένου τέλους και επιπλέον ότι η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του πολύτεκνου και
των προστατευόμενων τέκνων δεν υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ, τα οποία
προσαυξάνονται κατά 10.000 ευρώ
για κάθε προστατευόμενο τέκνο σύμφωνα με τα άρθρο 7 του ΚΥΕ ή
β) σε πρόσωπο που είναι το ίδιο ή πρόσωπο που το βαρύνει φορολογικά,
σύμφωνα με το α. 7 του ΚΥΕ, ολικώς
τυφλό ή παρουσιάζει αναπηρία σε
ποσοστό από 80% και άνω και προκειμένου για πρόσωπα που πάσχουν
από εγκεφαλική παράλυση, νοητική
αναπηρία, αυτισμό ή σύνδρομο Down
ποσοστό από 67% και άνω. Ο μειωμένος συντελεστής του τέλους που ισχύει κατά τα ανωτέρω για τους αναπήρους ή πρόσωπα που βαρύνονται με
ανάπηρο καθώς και σε πολύτεκνους,
εφαρμόζεται και στην περίπτωση που
η κύρια και ιδιοκατοικούμενη κατοικία ανήκει κατά πλήρη κυριότητα ή
κατά συγκυριότητα στον ή στη σύζυγο
του ή της δικαιούχου, καθώς και όταν
το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί της
κύριας ιδιοκατοικούμενης κατοικίας
κατανέμεται μεταξύ των συζύγων.

περιουσίας με βάση τα
στοιχεία ακινήτων του έτους
2010, όχι άνω των 150.000
ευρώ, η οποία προσαυξάνεται κατά 10.000 ευρώ για
κάθε προστατευόμενο τέκνο
ή β) αν το ιδιοκατοικούμενο
ακίνητο βρίσκεται σε ζώνη
με τιμή άνω των 3.000 ευρώ, καθώς και γ) για το
πλέον των 120 τ.μ. εμβαδόν
του ιδιοκατοικούμενου ακινήτου, το οποίο προσαυξάνεται κατά 20 τ.μ. για κάθε
προστατευόμενο τέκνο και
μέχρι τα 200 τ.μ.

Ο υπόχρεος μπορεί να ζητήσει την πληρωμή του ΕΕΣΑ σε περισσότερες δόσεις
ή τη μείωσή του μέχρι του ύψους που
κρίνεται αναγκαία ή την πλήρη απαλλαγή του, υπό προϋποθέσεις, για ακίνητο
που αποτελεί την κύρια και ιδιοκατοικούμενη κατοικία του και ανήκει κατά

Εισόδημα μέχρι 6.000 ευ- Κύριοι ακινήτων
ρώ για άγαμο και 8.000 με σοβαρή οικοευρώ για έγγαμο το οποίο νομική δυσκολία.
προσαυξάνεται κατά 1.000
ευρώ για κάθε προστατευόμενο, κατά τον ΚΥΕ μέλος,
και να μην υπάρχει άλλο
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ΝΟΜΟ

Ν. 4152/13
(άρθρο πρώτο,
υποπαρ. Α7,
περ. 11)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική.

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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6. ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

Μεγάλα ακίνητα
με μη οικιακή
χρήση (συνήθως
εμπορικά κέντρα
υπόγειοι
χώροι
στάθμευσης αυτοκινήτων).

Ν. 4152/13
(άρθρο πρώτο,
υποπαρ. Α7,
περ. 5)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Απεριόριστη

Ανάπτυξη

κυριότητα ή επικαρπία σε πρόσωπο που ακίνητο πλην της κατοικίβρίσκεται σε κατάσταση φτώχειας ή α- ας, για την οποία ζητείται η
πειλείται με φτώχεια.
μείωση ή η απαλλαγή.
12

Προβλέπεται μειωμένος συντελεστής υπολογισμού του ειδικού τέλους και για
τα ακίνητα τα οποία δεν έχουν οικιακή
χρήση και έχουν εμβαδόν δομημένης
ηλεκτροδοτούμενης επιφάνειας άνω των
χιλίων (1.000) τετραγωνικών μέτρων, ο
οποίος υπολογίζεται μειωμένος κατά
τριάντα τοις εκατό (30%) για το άνω των
χιλίων τετραγωνικών μέτρων τμήμα και
κατά εξήντα τοις εκατό (60%) για το άνω
των δύο χιλιάδων (2.000) τετραγωνικών
μέτρων τμήμα του ακινήτου.

Μη οικιακή χρήση δομημένης ηλεκτροδοτούμενης
επιφάνειας άνω των 1.000
τμ.
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ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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7. ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

1

Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονομιάς το Δημόσιο και οι λογαριασμοί που
συνιστώνται υπέρ του Δημοσίου.

Δημόσιο

Ν. 2961/01 Απεριόρι(άρθρο 25,
στη
παρ. 1,
περ. α)
Ν. 3842/10
(άρθρο 25,
εν.Α’,
παρ.8,περ.β)

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

11

4.172.941

2

Αυτοτελής φορολόγηση με μειωμένο συντελεστή 0,5% σε κληρονομιές που περιέρχονται σε δήμους, κοινότητες, ιερές
μονές, ιερούς ναούς, το ιερό κοινό του
Παναγίου Τάφου, την Ιερά Μονή του
Όρους Σινά, την Ορθόδοξη Εκκλησία της
Αλβανίας, το Οικουμενικό Πατριαρχείο
Κωνσταντινουπόλεως, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, την Εκκλησία της Κύπρου, τα νπδδ,
και τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις.

Δήμοι, κοινότητες,
νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, ιερές
μονές, ορθόδοξες
εκκλησίες κ.λπ.

Ν. 2961/01 Απεριόρι(άρθρο 25,
στη
παρ. 3,
περ. α)
Ν. 3842/10
(άρθρο 25,
εν.Α’, παρ.9
& 14)

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

32

12.457.202

3

Αυτοτελής φορολόγηση με μειωμένο συντελεστή 0,5% για κληρονομιές που περιέρχονται στα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα που βρίσκονται
στην Ελλάδα και επιδιώκουν σκοπούς
εθνωφελείς, κοινωφελείς κ.λπ.

Να επιδιώκονται αποδε- Μη κερδοσκοπιδειγμένα σκοποί εθνωφελείς κού
χαρακτήρα
ή θρησκευτικοί ή σε ευρύ- νομικά πρόσωπα.
τερο κύκλο φιλανθρωπικοί
ή εκπαιδευτικοί ή καλλιτεχνικοί ή κοινωφελείς.

Ν. 2961/01, Απεριόρι(άρθρο 25,
στη
παρ. 3,
περ. β)
Ν. 3842/10
(άρθρο 25,
εν.Α’, παρ.9
& 14)

Κοινωνική πολιτική.

22

1.312.736

4

Αυτοτελής φορολόγηση με μειωμένο συ- Όρος της αμοιβαιότητας.
ντελεστή 0,5% για κληρονομιές που περιέρχονται σε αλλοδαπά, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, νομικά πρόσωπα.

Ν. 2961/01 Απεριόρι(άρθρο 25,
στη
παρ. 3,
περ. β)
Ν. 3842/10
(άρθρο 25,
εν.Α’, παρ.9

Δράσεις στο εξωτερικό (Διεθνείς
σχέσεις).

Αλλοδαπά
μη
κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, νομικά πρόσωπα.
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7. ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

& 14)
5

Αυτοτελής φορολόγηση με μειωμένο συντελεστή 0,5% για περιουσίες του άρθρου 96 του α.ν. 2039/39 (κληροδοτήματα).

6

Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονο- Όροι της αμοιβαιότητας
μιάς οι αλλοδαποί, εφόσον προβλέπεται
απαλλαγή τους με διεθνείς συμβάσεις.

Αλλοδαποί

Ν. 2961/01
(άρθρο 25,
παρ. 1,
περ. β)

Απεριόριστη

Δράσεις στο εξωτερικό (διεθνείς
σχέσεις).

7

Απαλλάσσεται από το φόρο κληρονομιάς
η τραπεζική κατάθεση σε κοινό λογαριασμό τράπεζας (joint account) και η κοινή
μερίδα αμοιβαίου κεφαλαίου.

Κληρονόμοι καταθέτη σε κοινό λογαριασμό,
πλην
των κληρονόμων
του τελευταίου εν
ζωή καταθέτη.

Ν. 2961/01
(άρθρο 25,
παρ. 2,
περ. γ)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

8

Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονομιάς πλοία χωρητικότητας άνω των
1.500 κόρων, μερίδια πλοίων, μετοχές
ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών που
είναι πλοιοκτήτριες τέτοιων πλοίων.

Όσοι
κληρονομούν πλοία, μερίδια πλοίων και μετοχές αντίστοιχων
εταιρειών.

Ν. 2961/01
(άρθρο 25,
παρ. 2,
περ. α)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).

9

Απαλλάσσεται από το φόρο κληρονομιάς
ποσό 1.500 ευρώ, για κληρονόμους αποβιωσάντων κατά τη διάρκεια πολέμου
υπό τη σημαία του ελληνικού κράτους.

Ανιόντες,
κατιό- Ν. 2961/01
ντες, χήρα, ανήλι- (άρθρο 27)
κοι άρρενες αδελφοί ή άγαμες αδελφές.

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική.

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική (στέγαση).

10

Να επιδιώκονται αποδε- Κληροδοτήματα
Ν. 2961/01 Απεριόριδειγμένα σκοποί εθνωφελείς του άρθρου 96 (άρθρο 25,
στη
ή θρησκευτικοί ή σε ευρύ- του α.ν. 2039/39. παρ. 3,
τερο κύκλο φιλανθρωπικοί
περ. β)
ή καλλιτεχνικοί ή κοινωφεΝ. 3842/10
λείς.
(άρθρο 25,
εν.Α’, παρ.9
& 14)

Κατοικία ή οικόπεδο που αποκτάται αι- α) Να μην υπάρχει άλλο Σύζυγος,
τέκνα
τία θανάτου από σύζυγο ή τέκνα του
ακίνητο που να πληροί του κληρονομούκληρονομούμενου κατά πλήρη κυριότητις στεγαστικές ανάγκες μενου.
τα, απαλλάσσεται από το φόρο, εφόσον ο
και το οποίο να βρίσκε-
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Ν. 2961/01
(άρθρο 26),
Ν. 2948/01
(άρθρο 12)

Κοινωνική πολιτική.

277

442.447
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7. ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

κληρονόμος ή κληροδόχος ή ο σύζυγος
ται σε δήμο ή κοινότητα
αυτού ή τα ανήλικα τέκνα τους δεν έμε πληθυσμό άνω των
χουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή
τριών χιλιάδων (3.000)
επικαρπίας ή οίκησης σε κατοικία ή ικατοίκων.
δανικό μερίδιο κατοικίας που πληροί τις β) Να μην εκποιηθεί το αστεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς
κίνητο για μια πενταετία.
τους ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε γ) Οι στεγαστικές ανάγκες
οικόπεδο οικοδομήσιμο ή σε ιδανικό μεκαλύπτονται, αν το συρίδιο οικοπέδου, στα οποία αντιστοιχεί
νολικό εμβαδόν όλων των
εμβαδόν κτίσματος που πληροί τις στεαντίστοιχων ακινήτων του
γαστικές τους ανάγκες και βρίσκονται σε
δικαιούχου και των λοιδήμο ή κοινότητα με πληθυσμό άνω των
πών αντίστοιχων κληροτριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων.
νομιαίων ακινήτων είναι
Η απαλλαγή παρέχεται για αξία:
εβδομήντα (70) τ.μ. για
α) κατοικίας μέχρι 200.000 ευρώ για
ένα άτομο ή για συζύκάθε ανήλικο ή άγαμο κληρονόμο και
γους, προσαυξανόμενα
μέχρι 250.000 ευρώ για κάθε έγγαμο,
κατά είκοσι (20) τ.μ. για
διαζευγμένο ή χήρο ή άγαμο γονέα που
καθένα από τα δύο πρώέχει την επιμέλεια των τέκνων του. Το
τα τέκνα τους και κατά
ποσό αυτό προσαυξάνεται υπό προϋποείκοσι πέντε (25) τ.μ. για
θέσεις, κατά 25.000 ευρώ για καθένα
το τρίτο και καθένα από
από τα δύο πρώτα και κατά 30.000 ευρώ
τα επόμενα τέκνα, των
για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα
οποίων την επιμέλεια έανήλικα τέκνα του. Στο ποσό της απαλχει ο δικαιούχος.
λαγής περιλαμβάνεται και η αξία μιας
θέσης στάθμευσης και ενός αποθηκευτικού χώρου, επιφανείας εκάστου 20 τ.μ.
β) οικοπέδου μέχρι 50.000 ευρώ για κάθε ανήλικο ή άγαμο κληρονόμο και μέχρι 100.000 ευρώ για κάθε έγγαμο, διαζευγμένο ή χήρο ή άγαμο γονέα που έχει
την επιμέλεια των τέκνων του προσαυξανόμενη, υπό προϋποθέσεις, κατά 10.000
ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα και
κατά 15.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα ανήλικα τέκνα του,
των οποίων την επιμέλεια έχει ο δικαιούχος, εφόσον στον δικαιούχο περιέρχεται μία μόνο κατοικία ή ένα μόνο οικό-

ΝΟΜΟ

Ν. 3091/02
(άρθρο 10)
Ν. 3842/10
(άρθρο 25,
εν.Α’,
παρ.10)

159

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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7. ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

πεδο εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα και όχι ποσοστό εξ αδιαιρέτου.
11

Μειώνεται ο φόρος κληρονομιάς κατά Ο κληρονόμος να είναι α- Ανάπηροι
10%, όταν πρόκειται για κληρονόμο με νάπηρος.
αναπηρία άνω του 67%.

Ν. 2961/01 Απεριόρι(άρθρο 29)
στη
Ν. 3842/10
(άρθρο 25,
εν.Α’,
παρ.14)

Κοινωνική πολιτική
(δράσεις
ΑΜΕΑ).

99

146.628

12

Απαλλάσσεται από το φόρο κληρονομιάς
ποσό 400.000 ευρώ ανά δικαιούχο, εφόσον δικαιούχοι είναι σύζυγος και ανήλικα τέκνα του κληρονομούμενου με αντίστοιχο περιορισμό των κλιμακίων της
κλίμακας της Α’ κατηγορίας.

Η απαλλαγή για τον επιζώντα σύζυγο παρέχεται εφόσον η έγγαμη συμβίωση είχε διάρκεια τουλάχιστον
πέντε (5) ετών. Επίσης χορηγείται μόνο στα ανήλικα
τέκνα.

Σύζυγος ή και ανήλικα τέκνα του
κληρονομούμενου.

Ν. 2961/01 Απεριόρι(άρθρο 25, στη
παρ. 2,
περ.ζ’)
Ν. 3815/10
(άρθρο
1,
παρ.7)

Κοινωνική πολιτική.

1.215

11.419.962

13

Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονομιάς τα περιουσιακά στοιχεία που είχαν
περιέλθει στον κληρονομούμενο αιτία
δωρεάς ή γονικής παροχής από τους γονείς αυτού και κληρονομούνται από αυτους.

Τα περιουσιακά στοιχεία να Γονείς του κληροείχαν περιέλθει στον κλη- νομούμενου.
ρονομούμενο αιτία δωρεάς
ή γονικής παροχής.

Ν. 2961/01 Απεριόρι(άρθρο 25, στη
παρ. 2,
περ. στ’)

Κοινωνική πολιτική.

14

Απαλλάσσεται από το φόρο η κληρονομιά η οποία περιέρχεται σε σύζυγο, τέκνα, γονείς ή αδέλφια στρατιωτικού που
απεβίωσε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας, σε εκτέλεση υπηρεσίας και εξαιτίας
αυτής.

Σύζυγος,
τέκνα, Ν. 2961/01 Απεριόριγονείς ή αδέλφια (άρθρο 25, στη.
θανόντος στρατιω- παρ. 2,
τικού.
περ. η)

Κοινωνική πολιτική.

15

Απαλλάσσεται από το φόρο κληρονομιάς
η κινητή περιουσία που βρίσκεται στην
αλλοδαπή Έλληνα υπηκόου που είναι
εγκατεστημένος σ’ αυτή για δέκα (10)
τουλάχιστον συναπτά έτη. Δεν περιλαμβάνονται στην απαλλαγή αυτή περιουσίες δημόσιων υπαλλήλων, στρατιωτικών

Σύζυγος,
τέκνα, Ν. 3943/11 Απεριόριγονείς ή αδέλφια (άρθρο
23 στη.
του κληρονομού- παρ.1)
μενου.

Κοινωνική πολιτική.

Ο κληρονομούμενος να ήταν εγκατεστημένος στην
αλλοδαπή για δέκα (10)
τουλάχιστον συναπτά έτη.
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7. ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

και υπαλλήλων επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα, εφόσον τα πρόσωπα αυτά εγκαταστάθηκαν στην αλλοδαπή λόγω της ιδιότητάς τους αυτής.

161

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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8. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΤΥΦΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

Α. ΔΩΡΕΕ
1

Απαλλάσσονται από το φόρο δωρεών το
Δημόσιο και λογαριασμοί που συνιστώνται υπέρ του Δημοσίου.

Δημόσιο.

Ν. 2961/01 Απεριόρι(άρθρο 43)
στη
Ν. 3842/10
(άρθρο 25,
εν.Α’, παρ.
16 & 18)

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

73

7.096.725

2

Αυτοτελής φορολόγηση με μειωμένο συντελεστή (μετά την αφαίρεση αφορολόγητου 1.000 ευρώ κατ’ έτος για τις χρηματικές δωρεές) των δωρεών που συνιστώνται προς δήμους, κοινότητες, ιερές μονές, ιερούς ναούς, το ιερό κοινό του Παναγίου Τάφου, την Ιερά Μονή του Όρους
Σινά, την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, τα νπδδ, τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, το Οικουμενικό Πατριαρχείο
Κωνσταντινουπόλεως, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, το Πατριαρχείο Αλεξάνδρειας, την Εκκλησία της Κύπρου.

Δήμοι, κοινότητες,
νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, ιερές
μονές, ορθόδοξες
εκκλησίες κ.λπ.

Ν. 2961/01 Απεριόρι(άρθρο 43)
στη
Ν. 3842/10
(άρθρο 25,
εν.Α’, παρ.
16)

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

217

21.184.920

3

Απαλλάσσονται από το φόρο δωρεάς οι
δωρεές χρηματικών ποσών ή άλλων κινητών περιουσιακών στοιχείων από ανώνυμους και μη δωρητές, εφόσον οι δωρεές
αυτές διοργανώνονται σε πανελλαδικό
επίπεδο με την πρωτοβουλία φορέων για
σκοπούς αποδεδειγμένα φιλανθρωπικούς.

Οι δωρεές να διοργανώνο- Φυσικό ή νομικό Ν. 3842/10 Απεριόρινται από φορείς σε πανελ- πρόσωπο.
(άρθρο 25, στη
λαδικό επίπεδο.
εν.Α’, παρ.
Να εξυπηρετούν αποδε16)
δειγμένα φιλανθρωπικούς
σκοπούς.

Κοινωνική πολιτική.

4

Αυτοτελής φορολόγηση με μειωμένο συντελεστή 0,5% (μετά την αφαίρεση αφορολόγητου 1.000 ευρώ κατ’ έτος για τις
χρηματικές δωρεές) των δωρεών που συνιστώνται υπέρ των μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, νομικών προσώπων που ε-

Να επιδιώκονται αποδε- Μη κερδοσκοπιδειγμένα σκοποί εθνωφε- κού
χαρακτήρα
λείς, ή σε ευρύτερο κύκλο νομικά πρόσωπα.
φιλανθρωπικοί, ή εκπαιδευτικοί, ή καλλιτεχνικοί ή
κοινωφελείς ή θρησκευτι-

Κοινωνική πολιτική.

195

4.343.261

163

Ν. 2961/01 Απεριόρι(άρθρο 43)
στη
Ν. 3842/10
(άρθρο 25,
εν.Α’, παρ.
16 & 18)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2014

ΠΙΝΑΚΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

8. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΤΥΦΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

πιδιώκουν εθνωφελείς, κοινωφελείς κ.λπ. κοί.
σκοπούς.
5

Αυτοτελής φορολόγηση με μειωμένο συ- Όρος της αμοιβαιότητας.
ντελεστή 0,5% (μετά την αφαίρεση αφορολόγητου 1.000 ευρώ κατ’ έτος για τις
χρηματικές δωρεές) των δωρεών που συνιστώνται υπέρ των αλλοδαπών, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, νομικών προσώπων.

6

Αλλοδαπά
μη
κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, νομικά πρόσωπα.

Ν. 2961/01 Απεριόρι(άρθρο 43)
στη
Ν. 3842/10
(άρθρο 25,
εν.Α’, παρ.
16 & 18)

Δράσεις στο εξωτερικό (διεθνείς
σχέσεις).

Αυτοτελής φορολόγηση με μειωμένο συντελεστή 0,5% (μετά την αφαίρεση αφορολόγητου 1.000 ευρώ κατ’ έτος για τις
χρηματικές δωρεές) των δωρεών που συνιστώνται υπέρ των περιουσιών του άρθρου 96 του α.ν. 2039/39 (κληροδοτήματα).

Να επιδιώκονται αποδε- Κληροδοτήματα
Ν. 2961/01 Απεριόριδειγμένα σκοποί εθνωφε- του άρθρου 96 (άρθρο 43)
στη
λείς, ή σε ευρύτερο κύκλο του α.ν. 2039/39. Ν. 3842/10
φιλανθρωπικοί, ή εκπαι(άρθρο 25,
δευτικοί, ή καλλιτεχνικοί ή
εν.Α’, παρ.
κοινωφελείς ή θρησκευτι16 & 18)
κοί.

Κοινωνική πολιτική.

7

Απαλλάσσονται από το φόρο δωρεάς οι
δωρεές των κάθε φύσεως περιουσιακών
στοιχείων που καταρτίζονται μεταξύ των
εκκλησιαστικών προσώπων της περ. α’
της παρ. 3 του άρθρου 25 του Κώδικα
φορολογίας κληρονομιών-δωρεών.

Οι δωρεές να καταρτίζονται
μεταξύ των εκκλησιαστικών
προσώπων της περ. α’ της
παρ. 3 του άρθρου 25 του
ν. 2961/01.

Πολιτισμός
(Θρησκεία).

8

Απαλλάσσονται από το φόρο δωρεών οι
χωρίς αντάλλαγμα μεταβιβάσεις μετοχών
και άλλων κινητών αξιών, με οποιουσδή-

Ιεροί ναοί, ιερές
μονές, το ιερό
κοινό του Παναγίου Τάφου, η Ιερά
Μονή του Όρους
Σινά, το Οικουμενικό Πατριαρχείο
Κωνσταντινουπόλεως, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων,
το
Πατριαρχείο
Αλεξάνδρειας,
η
Εκκλησία της Κύπρου, η ορθόδοξη
Εκκλησία της Αλβανίας.

Ν. 3842/10 Απεριόρι(άρθρο 25, στη
εν.Α’, παρ.
16)

Φυσικό ή νομικό Ν.2961/01
Απεριόριπρόσωπο, Δημόσι- (άρθρο 43, στη
ο, ΔΕΚΑ ΑΕ.
παρ.2, εν.Γ’,

164

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

5

44.032

5

36.229
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8. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΤΥΦΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ποτε τυχόν περαιτέρω όρους, οι οποίες
διενεργούνται από το Δημόσιο ή από τη
Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών (ΔΕΚΑ ΑΕ) ή προς το Δημόσιο ή τη ΔΕΚΑ
ΑΕ.
9

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

περ.ε’)

Απαλλάσσονται από το φόρο δωρεών οι Όρος της αμοιβαιότητας.
αλλοδαποί, εφόσον προβλέπεται απαλλαγή τους με διεθνείς συμβάσεις.

Αλλοδαποί

Απεριόριστη

Δράσεις στο εξωτερικό (διεθνείς
σχέσεις).

10

Απαλλάσσονται από το φόρο δωρεών βοηθήματα καταβαλλόμενα λόγω θανάτου
του ασφαλιζόμενου από ασφαλιστικά ταμεία ή ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Χήρα, τέκνα, γο- Ν. 2961/01 Απεριόρινείς, άγαμες α- (άρθρο 43, στη
δελφές κληρονο- εν.Γ, περ.ε’)
μούμενου.

Κοινωνική πολιτική.

11

Απαλλάσσεται από το φόρο δωρεών, η
χωρίς αντάλλαγμα παραχώρηση κινητών
ή ακινήτων από το Δημόσιο, δήμους,
κοινότητες, νπδδ.

Φυσικά ή νομικά Ν. 2961/01 Απεριόριπρόσωπα.
(άρθρο 43, στη
εν.Γ, περ.ε’)

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

12

Απαλλάσσονται από το φόρο δωρεών
χρηματικά ποσά μέχρι ογδόντα χιλιάδες
(80.000) ευρώ συνολικά ανά δικαιούχο,
που καταβάλλονται, εφάπαξ ή περιοδικά, σε σύζυγο και ανήλικα τέκνα στρατιωτικού που απεβίωσε κατά την εκτέλεση
διατεταγμένης υπηρεσίας συνεπαγόμενης επαυξημένο κίνδυνο και προδήλως
και αναμφισβήτητα λόγω αυτής.

Στρατιωτικός που απεβίωσε Σύζυγος και ανή- Ν. 2961/01 Απεριόρικατά την εκτέλεση διατε- λικα τέκνα.
(άρθρο 43, στη
ταγμένης υπηρεσίας συνεπαρ.2, εν.Γ,
παγόμενης
επαυξημένο
περ.στ’)
κίνδυνο και προδήλως και
αναμφισβήτητα λόγω αυτής.

Κοινωνική πολιτική.

13

Μειώνεται ο φόρος δωρεάς κατά 10%, Ο δωρεοδόχος να είναι α- Ανάπηροι
όταν πρόκειται για δωρεοδόχο με ανα- νάπηρος.
πηρία άνω του 67%.

14

Δεν θεωρούνται δωρεές για την επιβολή
του φόρου οι δωρεές χρηματικών ποσών
που συνιστώνται αποκλειστικά για την
αγορά ή ανέγερση ακινήτων, η οποία ε-

Η δωρεά χρηματικού ποσού
να συνίσταται αποκλειστικά
για αγορά ή ανέγερση ακινήτων.

Ν. 2961/01
(άρθρο 43)

Ν. 3842/10 Απεριόρι(άρθρο 25, στη
εν.Α’, παρ.
18)

Αγοραστές ακινή- Ν. 3986/11
των ή κάτοχοι οι- (άρθρο
33
κοπέδων στα ο- παρ. 5)
ποία
ανεγείρουν

165

Από
17/12/10
έως
31/12/13

Κοινωνική πολιτική
(δράσεις
ΑΜΕΑ)
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη

112

531.539
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8. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΤΥΦΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ξαιρείται και δεν υπάγεται στις ρυθμίσεις
της περίπτωσης γ’ του άρθρου 17 του
ΚΦΕ, μέχρι του ποσού το οποίο εξαιρείται από αυτές.

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

οικοδομή.

Β. ΓΟΝΙΚΕ ΠΑΡΟΦΕ
1

Απαλλαγή πρώτης κατοικίας. Σε περίπτωση μεταβίβασης με γονική παροχή εξ
ολοκλήρου ή κατά πλήρη κυριότητα
α) κατοικίας δεν υπόκειται σε φόρο αξία
μέχρι 200.000 ευρώ για κάθε άγαμο δικαιούχο και μέχρι 250.000 ευρώ για έγγαμο, διαζευγμένο ή χήρο ή άγαμο γονέα, που έχει την επιμέλεια των τέκνων
του, προσαυξανόμενη υπό προϋποθέσεις, κατά 25.000 ευρώ για καθένα από
τα δύο πρώτα και κατά 30.000 ευρώ για
το τρίτο και καθένα από τα επόμενα ανήλικα τέκνα του. Στο ποσό της απαλλαγής περιλαμβάνεται και η αξία μιας θέσης στάθμευσης και ενός αποθηκευτικού
χώρου, επιφανείας εκάστου 20 τ.μ.
β) οικοπέδου, δεν υπόκειται σε φόρο αξία μέχρι 50.000 ευρώ για άγαμο δικαιούχο και μέχρι 100.000 ευρώ για έγγαμο, διαζευγμένο ή χήρο ή άγαμο γονέα
που έχει την επιμέλεια των τέκνων του,
προσαυξανόμενη κατά 10.000 ευρώ για
καθένα από τα δύο πρώτα και κατά
15.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα
από τα επόμενα ανήλικα τέκνα του.

Οι δικαιούχοι να μην έ- Τέκνα δωρητή (ε- Ν. 2961/01 Απεριόριχουν:
νήλικα).
(άρθρο 43, στη
α) δικαίωμα πλήρους κυεν. Α’)
ριότητας ή επικαρπίας ή
Ν. 3842/10
οίκησης σε άλλο διαμέ(άρθρο 25,
ρισμα ή οικία που να
εν.Α’,
πληροί τις στεγαστικές
παρ.15 )
τους ανάγκες,
β) δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε οικόπεδο οικοδομήσιμο,
γ) δικαίωμα εκποίησης του
απαλλασσόμενου ακινήτου πριν την πάροδο μιας
πενταετίας.

Κοινωνική πολιτική (στέγαση).

632

676.661

2

Μειώνεται κατά 40% ο φόρος που προκύπτει για γονική παροχή ακινήτων που
βρίσκονται στα νησιά της παραγράφου 1
του άρθρου 118 του ν. 2238/94 εφόσον
ο δικαιούχος αυτής είναι μόνιμος κάτοικος των νησιών αυτών.

Ο δικαιούχος της γονικής
παροχής να είναι μόνιμος
κάτοικος των νησιών της
παραγράφου 1 του άρθρου
118 του ν. 2238/94.

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό (τοπική ανάπτυξη).

124

93.489

Μόνιμοι κάτοικοι Ν. 2961/01
των νησιών της (άρθρο 44,
παραγράφου
1 παρ. 5)
του άρθρου 118
του ν. 2238/94.
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Από
18/2/97
και μέχρι
18/2/17.
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8. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΤΥΦΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

3

Μειώνεται ο φόρος γονικής παροχής κα- Ο δικαιούχος της γονικής Ανάπηροι
τά 10% όταν πρόκειται για τέκνο με α- παροχής να είναι ανάπηναπηρία άνω του 67%.
ρος.

4

Δεν θεωρούνται γονικές παροχές για την
επιβολή του φόρου οι γονικές παροχές
χρηματικών ποσών που συνιστώνται αποκλειστικά για την αγορά η ανέγερση
ακινήτων, η οποία εξαιρείται και δεν υπάγεται στις ρυθμίσεις της περ. γ’ του
άρθρου 17 του ΚΦΕ μέχρι του ποσού το
οποίο εξαιρείται από αυτές.

Η γονική παροχή χρηματικού ποσού να συνίσταται
αποκλειστικά για αγορά ή
ανέγερση ακινήτων.

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

Ν. 3842/10 Απεριόρι(άρθρο 25, στη
εν.Α’, παρ.
18)

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Κοινωνική πολιτική
(δράσεις
ΑΜΕΑ)

Αγοραστές ακινή- Ν. 3986/11
των ή κάτοχοι οι- (άρθρο
33
κοπέδων στα ο- παρ. 5)
ποία
ανεγείρουν
οικοδομή.

Από
17/12/10
έως
31/12/13

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη

Κάτοχοι
ειδικών Ν. 2961/01
λαχειοφόρων ομο- (άρθρο 122)
λογιών.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

Γ. ΚΕΡΔΗ
1

Απαλλάσσονται από το φόρο κερδών λαχειοφόρες ομολογίες που με ειδικούς
νόμους εξαιρούνται.
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ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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9. ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
–ΣΟΜΕΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

1

Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβα- Το Δημόσιο, τα νπδδ κ.λπ. Δημόσιο,
δήμοι, ΑΝ 1521/50
σης ακινήτων κατά την αγορά ακινήτου να έχουν την ιδιότητα του κοινότητες, ιεροί (άρθρο 6)
το Δημόσιο, τα νπδδ κ.λπ.
αγοραστή.
ναοί, ιερές μονές,
νπδδ.

Απεριόριστη

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

220

2.930.000

2

Απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης Να γίνεται για δημόσια ωακινήτων η αναγκαστική απαλλοτρίωση φέλεια υπέρ του Δημοσίου
ακινήτου για δημόσια ωφέλεια υπέρ του και των νπδδ.
Δημοσίου και των νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου.

Ιδιοκτήτες ακινή- ΑΝ 1521/50
των που απαλλο- (άρθρο 6)
τριώνονται
αναγκαστικά.

Απεριόριστη

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

86

7.484.000

3

Απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης
ακινήτων η σύμβαση ανταλλαγής ακινήτων, μεταξύ του Δημοσίου και νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου.

Δημόσιο και νπδδ.

ΑΝ 1521/50
(άρθρο 6)

Απεριόριστη

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

9

293.000

4

Απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης Τα ακίνητα να ανήκουν στο Αστοί πρόσφυγες.
ακινήτων, η μεταβίβαση στους πρόσφυ- Δημόσιο.
γες, σύμφωνα με τις διατάξεις του β. διατάγματος της 15/28 Ιουλίου 1938 «περί
κωδικοποιήσεως της περί αποκατάστασης αστών προσφύγων κειμένης νομοθεσίας», καθώς και η μεταβίβαση κλήρων
που κατά τις διατάξεις του Αγροτικού
Κώδικα ανήκουν στο Δημόσιο.

ΑΝ 1521/50
(άρθρο 6)

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική (στέγαση).

5

Απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης
ακινήτων, η αναγκαστική απαλλοτρίωση
κτημάτων, κατά τις διατάξεις του Αγροτικού Κώδικα.

Δημόσιο

ΑΝ 1521/50
(άρθρο 6)

Απεριόριστη

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

63

16.000

6

Απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης
ακινήτων η ανάκληση απαλλοτρίωσης
ακινήτων.

Ιδιοκτήτες ακινή- ΑΝ 1521/50
των των οποίων (άρθρο 6)
ανακαλείται η απαλλοτρίωση.

Απεριόριστη

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

7

Απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης Να έχει καταβληθεί ο φό- Αγοραστές μεταλ- ΑΝ 1521/50
ακινήτων, η μεταβίβαση μεταλλείου για ρος του Ν. ΓΦΚΔ΄ του έτους λείων.
(άρθρο 6)
το οποίο καταβλήθηκε ο φόρος του νό- 1910, ως ισχύει.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

16

10.585
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9. ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
–ΣΟΜΕΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική (στέγαση).

72

105.860

Ν. 1078/80 ΑπεριόριΝ. 3842/10 στη
(άρθρο 21).
Ν. 3943/11
(άρθρο 23)
Ν. 4072/12
(άρθρο 321)

Κοινωνική πολιτική (στέγαση).

11.568

76.530.000

ΝΟΜΟ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

μου ΓΦΚΔ΄ του έτους 1910 όπως ισχύει
με το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 3663/1957
(ΦΕΚ 24 Α’ / 18-2-1957).
8

Απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης Το άτομο στο οποίο γίνεται
ακινήτων ή μεταβίβαση ακινήτου σε μέ- η μεταβίβαση να είναι μέλος μη κερδοσκοπικού συνεταιρισμού.
λος τέτοιου συνεταιρισμού,
ο οποίος δεν είναι κερδοσκοπικός και ο φόρος μεταβίβασης να έχει καταβληθεί κατά την αγορά της
έκτασης από το συνεταιρισμό.

Τα μέλη οικοδο- ΑΝ 1521/50
μικών, μη κερδο- (άρθρο 6)
σκοπικών
συνεταιρισμών.

9

Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ) για την αγορά πρώτης κατοικίας, οι διαμένοντες στην Ελλάδα Έλληνες, οι Έλληνες ομογενείς
από Αλβανία, Τουρκία και χώρες της
πρώην Σοβιετικής Ένωσης, οι υπήκοοι
των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ευρωπαϊκού οικονομικού
χώρου, οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες
σύμφωνα με το π.δ. 96/2008, καθώς και
οι πολίτες τρίτων χωρών που απολαύουν
του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 150/2006, καθώς και όλες οι ανωτέρω κατηγορίες δικαιούχων
εφόσον προτίθενται να εγκατασταθούν
στην Ελλάδα εντός προθεσμίας δύο ετών
από την αγορά.
Η απαλλαγή παρέχεται για αγορά κατοικίας από άγαμο μέχρι 200.000 ευρώ,
από έγγαμο μέχρι 250.000 ευρώ και
από έγγαμο με αναπηρία 67% μέχρι
275.000 ευρώ. Το ποσό προσαυξάνεται
κατά 25.000 ευρώ για καθένα από τα
δύο πρώτα τέκνα και κατά 30.000 ευρώ

Όλοι οι Έλληνες
που
διαμένουν
στην Ελλάδα, οι
υπήκοοι κρατών
μελών της ΕΕ,
που ζουν στην Ελλάδα, καθώς και
οι Έλληνες ομογενείς από Αλβανία,
Τουρκία και χώρες της πρώην
Σοβιετικής Ένωσης, οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες
σύμφωνα με το
π.δ. 96/2008 και
οι πολίτες τρίτων
χωρών που απολαύουν του καθεστώτος του επί
μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα,
σύμφωνα με το
π.δ.
150/2006,
καθώς και όλες οι

α) Ο αγοραστής, η σύζυγος
ή τα προστατευόμενα
παιδιά του να μην έχουν
ακίνητο που να πληροί
τις στεγαστικές τους ανάγκες,
β) ο αγοραστής δεν πρέπει
να έχει πρώτου βαθμού
συγγένεια, είτε εξ αίματος είτε εξ αγχιστείας με
τον πωλητή,
γ) ο αγοραστής δεν πρέπει
να έχει τύχει απαλλαγής
κατά το παρελθόν για
απόκτηση στέγης,
δ) ο αγοραστής δεν πρέπει
να μεταβιβάσει το ακίνητο για πέντε (5) χρόνια,
ε) ο αγοραστής που προτίθεται να εγκατασταθεί
στην Ελλάδα να εγκατασταθεί σ’ αυτή εντός
προθεσμίας δύο ετών
από την αγορά.
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9. ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα
τέκνα. Επίσης, για αγορά οικοπέδου
παρέχεται απαλλαγή μέχρι 50.000 ευρώ
από άγαμο, μέχρι 100.000 ευρώ από έγγαμο, προσαυξανόμενη κατά 10.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα
και κατά 15.000 ευρώ για το τρίτο και
καθένα από τα επόμενα. Σε περίπτωση
αγοράς κατοικίας, 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 με το ίδιο συμβόλαιο αγοράς.
10

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
–ΣΟΜΕΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

ανωτέρω κατηγορίες
δικαιούχων
εφόσον
προτίθενται να εγκατασταθούν στην Ελλάδα εντός προθεσμίας δύο ετών
από την αγορά.

Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβα- α) Τα ακίνητα των συγχω- Επιχειρήσεις
ο- ΝΔ 1297/72
σης ακινήτων, η μεταβίβαση ακινήτων
νευόμενων ή μετατρε- ποιασδήποτε μορκατά τη συγχώνευση ή μετατροπή επιπόμενων επιχειρήσεων φής που μετατρέχειρήσεων, οποιασδήποτε μορφής, σε
πρέπει να ανήκουν κατά πονται ή συγχωανώνυμη εταιρεία ή προς το σκοπό ιδρύκυριότητα σ’ αυτές ή να νεύονται σε ΕΠΕ ή
σεως ανωνύμου εταιρείας, ως και επί
έχουν εισφερθεί κατά ΑΕ.
συγχωνεύσεως ή μετατροπής επιχειρήχρήση μια πενταετία
σεων, οποιασδήποτε μορφής. εφόσον σε
πριν από τη συγχώνευση
αυτές δεν περιλαμβάνεται ανώνυμη εταιή τη μετατροπή,
ρεία, σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης β) να τα χρησιμοποιούν
ή προς το σκοπό ιδρύσεως εταιρείας πεκατά το χρόνο της μεταριορισμένης ευθύνης.
τροπής ή συγχώνευσης,
γ) να τα διατηρήσουν για
μια πενταετία από τη
συγχώνευση ή τη μετατροπή, χωρίς να αλλάξουν τη χρήση τους,
δ) η χρησιμοποίηση του
ακινήτου να αποσκοπεί
στις λειτουργικές ανάγκες της εισφέρουσας
επιχείρησης.
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9. ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
–ΣΟΜΕΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

11

Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβα- α) Απαιτείται αίτηση των Επιχειρήσεις που Ν. 2166/93 Απεριόρισης ακινήτων, η μεταβίβαση ακινήτων:
ενδιαφερόμενων επιχει- τηρούν βιβλία γ΄ (άρθρα 1 έως στη
α) κατά τη μετατροπή ή συγχώνευση ερήσεων στην αρμόδια κατηγορίας
και 5)
πιχειρήσεων εγκατεστημένων στην
ΔΟΥ ή σε ορκωτό λογιστή έχουν
συντάξει
Ελλάδα οποιασδήποτε μορφής, σε
για διενέργεια φορολογι- τουλάχιστον έναν
ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία ή εταικού ελέγχου,
ισολογισμό
για
ρεία περιορισμένης ευθύνης,
β) οι εκθέσεις ελέγχου φο- δωδεκάμηνο ή μεβ) δι’ απορροφήσεως επιχειρήσεων ορολογίας
εισοδήματος γαλύτερο χρονικό
ποιασδήποτε μορφής από υφιστάμενη
πρέπει να περιέχουν και διάστημα.
ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία ή εταιειδικό κεφάλαιο περί του
ρεία περιορισμένης ευθύνης,
ύψους της λογιστικής αγ) κατά τη συγχώνευση ανωνύμων εταιξίας των περιουσιακών
ρειών κατά την έννοια των άρθρων 68
στοιχείων της επιχείρηπαρ. 1 και 79 του κ.ν. 2190/1920,
σης κ.λπ.
δ) σε διάσπαση ανωνύμων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 81 παρ. 1
του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 144Α΄), με
την προϋπόθεση ότι οι διασπώμενες
απορροφούνται από υφιστάμενες ανώνυμες εταιρείες.

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

12

Οι τυχόν συναπτόμενες συμβάσεις μεταβιβάσεως ακινήτων απαλλάσσονται από
το φόρο μεταβίβασης μέχρι το ύψος του
χορηγούμενου σεισμοδανείου.

13

Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων οι δικαιοπραξίες επί γαιών
κείμενων σε αναδιανεμητέα ή αναδιανεμόμενη περιοχή.

14

Απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης
ακινήτων η εκ μέρους του δικαιούχου
πρώτη μεταβίβαση τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης.

Σεισμόπληκτοι.

Οι δικαιοπραξίες να αφορούν ακίνητα κείμενα σε
αναδιανεμητέα περιοχή και
να καταρτίζονται από τη
δημοσίευση της οικείας περί αναδασμού αποφάσεως,
μέχρι της δημοσίευσης των
κτηματολογικών πινάκων.

Ν. 867/79

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική (στέγαση).

Οι κάτοικοι δήμων Ν. 674/77
και
κοινοτήτων (άρθρο 23)
όπου βρίσκεται η
αναδιανεμητέα ή
αναδιανεμόμενη
περιοχή.

Απεριόριστη

Αγροτική
ανάπτυξη (γεωργία).

Οι πρώτοι αγορα- Ν. 880/79
στές τίτλου μεταφοράς συντελεστή
δόμησης.

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική (στέγαση).
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ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

99

14.230.000

52

118.170

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2014

ΠΙΝΑΚΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

9. ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
–ΣΟΜΕΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

15

Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων:
α) η μεταβίβαση ακινήτου από την εκμισθώτρια εταιρεία προς το μισθωτή κατά τη λήξη της χρηματοδοτικής του
μίσθωσης,
β) η εξαγορά του μίσθιου ακινήτου πριν
από τη λήξη της σύμβασης, σύμφωνα
με τους όρους της σύμβασης leasing
και
γ) οι συμβάσεις αγοράς ακινήτων από
εκμισθωτές με σκοπό τη χρηματοδοτική μίσθωση του πωλητή του ακινήτου, ο οποίος αποκτά την ιδιότητα του
χρηματοδοτικού μισθωτή.

Η παραχώρηση ακινήτου
να περιορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση.

Οι μισθωτές των Ν. 2367/95
ακινήτων, καθώς (άρθρο 11,
και οι εκμισθωτές παρ. 12)
σε συμβάσεις sale
and lease back.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

16

Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων οι συμβάσεις αγοράς ή ανταλλαγής γεωργικών και κτηνοτροφικών
εκτάσεων, μαζί με τις εγκαταστάσεις τους
που εξυπηρετούν αποκλειστικά την εκμετάλλευσή τους, εφόσον η μεταβίβαση
γίνεται σε αγρότη.

Να πρόκειται για γεωργικές Γεωργοί και κτη- Ν. 634/77
ή κτηνοτροφικές εκτάσεις νοτρόφοι.
(άρθρο 13),
μαζί με τις εγκαταστάσεις
Ν. 2520/97
του, που εξυπηρετούν αποΝ. 3220/04
κλειστικά την εκμετάλλευσή
(άρθρο 8)
τους.

Απεριόριστη

Αγροτική
πτυξη.

17

Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβα- α) Να πρόκειται περί καλ- Οι ιδιοκτήτες των Ν. 3194/55
σης ακινήτων οι συμβάσεις ανταλλαγής
λιεργούμενων ή καλλιερ- εν λόγω γαιών.
(άρθρο 37)
επί καλλιεργούμενων ή καλλιεργήσιμων
γήσιμων γαιών, με βεγαιών.
βαίωση της Δ/νσης Γεωργίας.
β) Η ανταλλαγή να γίνεται
για τη συγκέντρωση των
κατεσπαρμένων γαιών.

Απεριόριστη

Αγροτική
ανάπτυξη (γεωργία).

18

Απαλλάσσεται από της καταβολής φόρου
μεταβιβάσεως ακινήτων η από τον Αυτόνομο Οικοδομικό Οργανισμών Αξιωματικών (ΑΟΟΑ) προς τα μέλη του μεταβίβαση καθ’ οιοδήποτε σύστημα ιδιοκτησίας

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική (στέγαση).

Τα μέλη του ορ- ΑΝ 1563/50
γανισμού.
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ανά-

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

112

9.480.000

2.705

2.806.600

12

19.200
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9. ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
–ΣΟΜΕΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Ν. 2637/98
(άρθρο 64,
παρ. 2)
Ν. 3220/04
(άρθρο 8,
παρ. 3)

Απεριόριστη

Αγροτική
ανάπτυξη (γεωργία).

ΝΟΜΟ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

και οπουδήποτε της επικρατείας κειμένων οικοπέδων, οικοδομών ή άλλων επί
ακινήτων εμπραγμάτων δικαιωμάτων.
19

Μειώνεται κατά 50% ο ισχύων συντελεστής φόρου μεταβίβασης ακινήτων κατά
την αγορά αγροτικών εκτάσεων κατά
πλήρη κυριότητα ή κατ’ επικαρπία από
νομικά πρόσωπα κατά κύρια απασχόληση αγρότες.

Τα νομικά πρόσωπα να έ- Κάτοχοι
μεταβιχουν ως στόχο τη διαχείρι- βασθέντων αγροσης κοινής αγροτικής εκμε- τικών εκτάσεων.
τάλλευσης.

20

Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης οι αγροτικές εκτάσεις τόσο κατά την
αγορά τους από τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, όσο και κατά την οριστική μεταβίβαση της κυριότητα των αγροτικών εκτάσεων προς τους αγρότες
στη λήξη της σύμβασης.

Αγρότες και εται- Ν. 2520/97
ρείες χρηματοδο- (άρθρο 25,
τικής μίσθωσης.
παρ. 1)

Απεριόριστη

Αγροτική
ανάπτυξη (γεωργία).

8

2.500

21

Οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων στην περίπτωση που
σχηματισθούν μετά από:
α) συγχώνευση δύο ή περισσότερων εταιρειών, οι οποίες διαθέτουν ακίνητη
περιουσία ή
β) μετά από διάσπαση ή απόσχιση υφιστάμενης εταιρείας που εισφέρει ακίνητη περιουσία της σε νέο ή υφιστάμενο νομικό πρόσωπο το οποίο λειτουργεί ως εταιρεία επενδύσεων σε
ακίνητη περιουσία.

Εταιρείες οι ο- Ν. 2778/99
ποίες
διαθέτουν
ακίνητη περιουσία.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

3

83.700

22

Οι εκδιδόμενες από εταιρεία επενδύσεων
σε ακίνητη περιουσία μετοχές, καθώς
και η μεταβίβαση ακινήτων προς αυτή
απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους,
τέλους χαρτοσήμου, εισφοράς, δικαιώματος ή οποιασδήποτε άλλης επιβάρυν-

Εταιρείες επενδύ- Ν. 2778/99
σεων σε ακίνητη (άρθρο 31)
περιουσία.
Αγοραστές ακινήτων από εταιρείες
επενδύσεων σε α-

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

11

443.130

174
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9. ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
–ΣΟΜΕΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

σης υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου και γενικά τρίτων. Η απαλλαγή δεν καταλαμβάνει το
φόρο εισοδήματος για την υπεραξία που
προκύπτει κατά την εισφορά ακινήτων.
Οι μεταβιβάσεις ακινήτων από την εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία
υπόκεινται σε φόρο μεταβίβασης ακινήτων με τον ισχύοντα συντελεστή.

κίνητη περιουσία.

23

Η διάθεση και εξαγορά των μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου ακίνητης περιουσίας και η διάλυσή του, καθώς και η μεταβίβαση ακινήτων προς αυτό, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος
χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του
Δημοσίου, νομικών προσώπων δημόσιου
δικαίου και γενικά τρίτων.

Αμοιβαίο
κεφά- Ν. 2779/99
λαιο ακίνητης πε- Ν. 2992/02
ριουσίας.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

24

Απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης Τα πλοία να τίθενται για Ναυτιλιακές εται- ΝΔ 509/70
η εκποίηση:
πρώτη φορά υπό ελληνική ρείες.
(άρθρο 8),
α) των επιβατηγών πλοίων,
σημαία.
Ν. 2459/97
β) των πλοίων που είναι άνω των 500 και
(άρθρο 4)
μέχρι 3.000 κόρων και τα οποία προχωρούν σε εκποίηση ολόκληρου του
πλοίου ή μεριδίων του.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).

25

Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβα- Τα πλοία να τίθενται για Ναυτιλιακές εται- ΑΝ 465/68
σης τα πάσης φύσεως τέλη, πλην τελών πρώτη φορά υπό ελληνική ρείες.
(άρθρο 8),
χαρτοσήμου ή δικαιώματα υπέρ τρίτων, σημαία.
Ν. 2459/97
η εκποίηση ολόκληρου του πλοίου ή με(άρθρο 4)
ριδίων του.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).

26

Απαλλάσσονται το φόρου μεταβίβασης
ακινήτων οι συγχωνεύσεις ανωνύμων
κτηματικών εταιρειών, εφόσον η απορροφώσα κατέχει το σύνολο των μετοχών
της απορροφώμενης.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

Η απορροφώσα ανώνυμη Ανώνυμες κτημα- Ν. 3091/02
κτηματική εταιρεία να κα- τικές εταιρείες.
(άρθρο 11,
τέχει το σύνολο των μετοπαρ. 2)
χών της απορροφώμενης.
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ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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9. ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
–ΣΟΜΕΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

27

Μειώνονται κατά 40% οι φορολογικοί
συντελεστές μεταβίβασης ακινήτων του
άρθρου 4 του α.ν. 1521/50 για αγορά
ακινήτων ή εμπράγματων δικαιωμάτων
επί ακινήτων σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους εφόσον η αγορά
αυτή γίνεται από φυσικά πρόσωπα μόνιμους κατοίκους των νησιών αυτών.

Η αγορά του ακινήτου να
γίνεται από φυσικά πρόσωπα που είναι μόνιμοι κάτοικοι νησιών με πληθυσμό
κάτω από 3.100 κατοίκους.

Φυσικά πρόσωπα
που είναι μόνιμοι
κάτοικοι
νησιών
με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους.

Ν. 2459/97
(άρθρο 8),
Ν. 3427/05
(άρθρο 25)

Μέχρι
18/2/17

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό (τοπική ανάπτυξη).

28

Απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης
η αγορά ακινήτων από τον Οργανισμό
Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ).

ΟΣΚ

Ν. 513/76

Απεριόριστη

Παιδεία.

29

Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβα- Ο αγοραστής θα ιδιοκατοισης ακινήτων, πρόσωπα τα οποία αγορά- κήσει στο αγοραζόμενο ακίζουν οικία ή διαμέρισμα ή οικόπεδο, νητο για πέντε (5) έτη.
στην περιφέρεια της Θράκης, εφόσον θα
ιδιοκατοικήσουν σε αυτή για πέντε (5)
έτη, ανεξάρτητα από το αν έχουν άλλη
κατοικία ή διαμέρισμα ή οικόπεδο σε
άλλη περιφέρεια της Ελλάδος ή έτυχαν
απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης για
την αγορά πρώτης κατοικίας.

Πρόσωπα τα ο- Ν. 2873/00
ποία
αγοράζουν (άρθρο 48)
οικία, διαμέρισμα
ή οικόπεδο στην
περιφέρεια
της
Θράκης και θα ιδιοκατοικήσουν σ’
αυτό για πέντε (5)
έτη.

Απεριόριστη

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό (τοπική ανάπτυξη).

30

Απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους
χαρτοσήμου ή άλλου τέλους, εισφοράς ή
δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου η σύμβαση συγχώνευσης, το καταστατικό, η
εισφορά και μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευομένων πιστωτικών ιδρυμάτων.

Πιστωτικά ιδρύμα- Ν. 2515/97 Απεριόριτα
α.16
στη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

31

Επιβάλλεται μειωμένος συντελεστής 3%
στις αγορές ακινήτων στην περιοχή «Γεράνι» και σε τμήμα της περιοχής «Μεταξουργείο» του Δήμου Αθηναίων.

Φυσικά και νομι- Ν. 4030/11
κά πρόσωπα
(άρθρο 43)

176

Δύο
έτη Οικονομικές
από έναρ- σχέσεις και αξη ισχύος νάπτυξη.
του
ν.4030/11
(25-11-13)

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

60

110.775

6

118.170

17

125.550
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10. ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

1

Απαλλάσσεται από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων η ανώνυμη εταιρεία Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης (ΜΟΔ)
του Κοινοτικού Πλαισίου τήριξης
(ΚΠ).

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης
του
ΚΠ
(ΜΟΔ).

Ν. 2372/96
(άρθρο 6 του
καταστατικού που κυρώθηκε με
το
άρθρο
τρίτο
του
νόμου)

Διάρκεια
Ειδικές δράσεις
της
ανώ- του κράτους στο
νυμης
ε- εσωτερικό.
ταιρείας
βάσει καταστατικού
7 έτη.

2

Απαλλάσσεται από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου η ανώνυμη εταιρεία Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων (ΕΛΚΕ).

Ελληνικό Κέντρο ν. 2372/96
Επενδύσεων (ΕΛ- (άρθρο 7,
ΚΕ).
παρ. 1 του
καταστατικού που κυρώθηκε με
το
άρθρο
πρώτο
του
νόμου).

Διάρκεια
Ειδικές δράσεις
της
ανώ- του κράτους στο
νυμη εται- εσωτερικό.
ρείας βάσει καταστατικού
50 έτη.

3

Απαλλάσσονται από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις κάθε βαθμού και οι
κάθε φύσης ενώσεις και κοινοπραξίες
αυτών.

Αγροτικές
ταιριστικές
νώσεις.

συνε- Ν. 1676/86
οργα- (άρθρο 22)

Απεριόριστη

Αγροτική
πτυξη.

4

Εξαιρούνται από την επιβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου όλες οι φορολογητέες πράξεις που ενεργούνται από τα
πρόσωπα του άρθρου 17 του ν.
1676/86, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες
κοινής ωφέλειας και ιδίως δημόσιων μεταφορών, ύδατος αερίου, ηλεκτρικού
ρεύματος και τηλεπικοινωνιών.

Εταιρείες, κοινο- Ν. 1676/86
πραξίες και κοι- (άρθρο 22)
νωνίες του άρθ. 17
του ν. 1676/86.

Απεριόριστη

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.
Οδηγία
2008/7/ΕΚ

5

Εξαιρούνται από την επιβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου όλες οι φορολογητέες πράξεις που ενεργούνται από τα
πρόσωπα του άρθρου 17 του ν.

Εταιρείες, κοινο- Ν. 1676/86
πραξίες και κοι- (άρθρο 22)
νωνίες του άρθ. 17
του ν. 1676/86.

Απεριόριστη

Παιδεία.
Οδηγία
2008/7/ΕΚ

Θα πρέπει το μισό του κεφαλαίου τους να ανήκει στο
κράτος ή σε Οργανισμούς
Σοπικής
Αυτοδιοίκησης
(ΟΣΑ).
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ανά-

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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10. ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

1676/86, τα οποία σύμφωνα με το καταστατικό τους επιδιώκουν αποκλειστικά
και άμεσα σκοπούς μορφωτικούς, φιλανθρωπικούς, αλληλοβοήθειας και εκπαιδευτικούς, σε οποιονδήποτε και αν
ανήκει το κεφάλαιό τους.
6

Εξαιρείται από την επιβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου η αύξηση του
κεφαλαίου των προσώπων του άρθρου 17
του ν. 1676/86, που γίνεται με την κεφαλαιοποίηση κερδών αποθεματικών ή
προβλέψεων.

Εταιρείες, κοινο- Ν. 1676/86
πραξίες και κοι- (άρθρο 22)
νωνίες του άρθ. 17
του ν. 1676/86.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.
Οδηγία
2008/7/ΕΚ

7

Εκπίπτουν από την αξία των περιουσιακών στοιχείων στα οποία υπολογίζεται ο
φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, οι υποχρεώσεις που τυχόν υφίστανται κατά το
χρόνο γέννησης της φορολογικής υποχρέωσης, προς τρίτους ή προς τους εταίρους ή τα μέλη και οι οποίες αναλαμβάνονται από τα πρόσωπα του άρθρου 17
του ν. 1676/86, καθώς και τα τυχόν υφιστάμενα αναλαμβανόμενα βάρη των
εισφορών.

Εταιρείες, κοινο- Ν. 1676/86
πραξίες και κοι- (άρθρο 19)
νωνίες του άρθ. 17
του ν. 1676/86.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.
Οδηγία
2008/7/ΕΚ

8

Εκπίπτουν από την αξία των περιουσιακών στοιχείων οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από τα πρόσωπα του άρθρου
17 του ν. 1676/86, κατά τη σύσταση,
αύξηση του κεφαλαίου, μετατροπή, συγχώνευση ή μεταφορά της έδρας τους,
εφόσον είναι βέβαιες και εκκαθαρισμένες κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης.

Εταιρείες, κοινο- Ν. 1676/86
πραξίες και κοι- (άρθρο 19)
νωνίες του άρθ. 17
του ν. 1767/86.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.
Οδηγία
2008/7/ΕΚ

9

Απαλλάσσεται από το φόρο συγκέντρω- ε περίπτωση συγχώνευσης ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ Ν. 1955/91
σης κεφαλαίων, κατά την σύστασή της της εταιρείας με άλλη εται- Ανώνυμος
Εται- (άρθρα ένακαι κατά τη μελλοντική αύξηση του κε- ρεία μετά την 31/12/1998, ρεία.
το)
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υγκοινωνίες
(αστικές συγκοινωνίες).

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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10. ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

φαλαίου της, η «ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ Ανώνυμος Εταιρεία». Η απαλλαγή ισχύει και
για οποιαδήποτε συγχώνευση της εταιρείας με άλλη εταιρεία ή οργανισμό.

για να απαλλάσσεται η νέα
εταιρεία που θα προκύψει
από τη συγχώνευση, θα
πρέπει η νέα αυτή εταιρεία
να έχει το χαρακτήρα της
επιχείρησης κοινής ωφέλειας.

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

10

Απαλλάσσονται από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων οι ανώνυμες εταιρείες
που αναλαμβάνουν από το Δημόσιο με
σύμβαση, την κατασκευή και εκμετάλλευση αεροδρομίων.

Ανώνυμες εταιρεί- Ν. 2093/92
ες που αναλαμβά- (άρθρο 26,
νουν με σύμβαση παρ. 1)
από το Δημόσιο
την
κατασκευή
και εκμετάλλευση
αεροδρομίων.

Τποδομές
ροδρόμια).

11

Απαλλάσσεται του φόρου συγκέντρωσης
κεφαλαίου το αρχικό κεφάλαιο της Σράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου, καθώς και οι τυχόν αυξήσεις του.

Σράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης
του Ευξείνου Πόντου.

Δράσεις
του
κράτους στο εξωτερικό
(διεθνείς σχέσεις).

12

Απαλλάσσεται από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων η Εταιρεία Επενδύσεων
Ποντοπόρου Ναυτιλίας.

Εταιρεία Επενδύ- Ν. 2843/00
σεων Ποντοπόρου (άρθρο 23,
Ναυτιλίας.
παρ. 2)

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

13

Απαλλάσσεται από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων η πράξη σύστασης αμοιβαίου κεφαλαίου, το καταστατικό ΑΕΕΜΚ και οι εκδιδόμενες από αυτήν μετοχές, η εισφορά κεφαλαίων σε ΟΕΚΑ,
η διάθεση και η εξαγορά των μετοχών ή

ΟΕΚΑ, ΑΕΕΜΚ

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.
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Ιδρυτική
Απεριόρισυμφωνία
στη
της Σράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης του
Ευξείνου
Πόντου (άρθρο 52, αρ.
1) κυρωθείσα με το Ν.
2380/96.

Ν. 4099/12 Απεριόρι(άρθρο 103 στη
παρ. 1 & 5)

(αε-

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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10. ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

μεριδίων ΟΕΚΑ.
14

Δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν.
1676/1986 (ΥΕΚ 204 Α’), ως ισχύει, οι
αλλοδαπές εταιρείες που έχουν εγκαταστήσει ή εγκαθιστούν γραφεία ή υποκαταστήματα στην Ελλάδα δυνάμει του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΥΕΚ 77 Α’),
όπως ισχύει, και οι Ειδικές Ναυτικές Επιχειρήσεις που συνιστώνται ή έχουν συσταθεί σύμφωνα με τον όρο 16 του εγκριτικών πράξεων νηολόγησης του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953.

Ναυτιλιακές
χειρήσεις
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επι- Ν. 3783/09 Απεριόρι(άθρρο 10)
στη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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11. ΦΟΡΟ ΠΟΛΤΣΕΛΕΙΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

1

Εξαιρούνται από το φόρο πολυτελείας τα
επιβατικά οχήματα που προορίζονται να
κυκλοφορήσουν ως δημόσιας χρήσης, τα
αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, τα ασθενοφόρα, οι νεκροφόρες, τα οχήματα μεταφοράς κρατουμένων και συγκεκριμένες
κατηγορίες οχημάτων πολλαπλών χρήσεων (διπλοκάμπινα) της δασμολογικής
κλάσης 87.03 των δύο πρώτων υποπεριπτώσεων της περίπτωσης ε της παρ. 1
του άρθρου 123 του ν. 2960/2001.

Κάτοχοι των εν Ν. 3833/10 Απεριόριλόγω οχημάτων.
(άρθρο 17), στη
Ν.3842/10
(άρθρο 87)

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη

619.159

2

Εξαιρούνται από το φόρο πολυτελείας τα
επαγγελματικά σκάφη αναψυχής, όπως
ορίζονται από τις διατάξεις του ν.
2743/1999.

Κάτοχοι των
λόγω σκαφών.

εν Ν. 3833/10 Απεριόρι(άρθρο 17), στη
Ν.3842/10
(άρθρο 87)

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (τουρισμός)

1.873.164

3

Εξαιρούνται από το φόρο πολυτελείας τα
είδη των δασμολογικών κλάσεων 7113,
7114, 7115 και 7116 (κοσμήματα, είδη
χρυσοχοΐας, τεχνουργήματα από πολύτιμα μέταλλα, τεχνουργήματα από μαργαριτάρια), των οποίων η φορολογητέα
αξία επιβολής του φόρου αυτού είναι μικρότερη των χιλίων (1.000) ευρώ ανά τεμάχιο.

Έμποροι και κα- Ν. 3833/10 Απεριόριτασκευαστές των (άρθρο 17), στη
εν λόγω ειδών.
Ν.3842/10
(άρθρο 87)

Ανάπτυξη εγχώριας παραγωγής.
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (βιομηχανία-εμπόριοβιοτεχνία)

4

Εξαιρούνται από το φόρο πολυτελείας τα
είδη από άργυρο των δασμολογικών
κλάσεων ΕΧ7113, 7114 και 7115.

Έμποροι και κα- Ν. 3833/10 Απεριόριτασκευαστές των (άρθρο 17), στη
εν λόγω ειδών.
Ν.3842/10
(άρθρο 87)

Ανάπτυξη εγχώριας παραγωγής.
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (βιομηχανία-εμπόριοβιοτεχνία)

5

Εξαιρούνται από το φόρο πολυτελείας τα Γνωμάτευση της αρμόδιας Ανάπηροι πολίτες, Ν. 3833/10
επιβατικά αυτοκίνητα που παραλαμβά- υγειονομικής επιτροπής.
ανάπηροι
πολέ- (άρθρο 17),
νονται από παραπληγικούς αναπήρους
μου, αξιωματικοί Ν.3842/10

181

Κοινωνική πολιτική
(δράσεις
ΑΜΕΑ).
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11. ΦΟΡΟ ΠΟΛΤΣΕΛΕΙΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

και αναπήρους με αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό κάτω άκρων, στις περιπτώσεις όπου από τις κείμενες διατάξεις
προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από το
τέλος ταξινόμησης για επιβατικά αυτοκίνητα κυλινδρισμού κινητήρα άνω των
1650 κυβικών εκατοστών.

και οπλίτες, ανά- (άρθρο 87)
πηροι πολίτες περιόδου δικτατορικού καθεστώτος,
ανάπηροι αγωνιστές εθνικής αντίστασης και δημοκρατικού στρατού,
ανάπηροι μετανάστες.

6

Δεν επιβάλλεται φόρος πολυτελείας στα
αυτοκίνητα που παραλαμβάνονται από
τις Ένοπλες Δυνάμεις του ΝΑΤΟΠροξενικές και Διπλωματικές Αποστολές
και Οργανισμούς.

Κάτοχοι των εν Ν. 3833/10 Απεριόριλόγω οχημάτων.
(άρθρο 17)
στη
Ν. 2960/01
(άρθρο 68)
Άρθρο
28,
παρ. 1 του
Συντάγματος

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

7

Εξαιρούνται από τον φόρο πολυτελείας Δωρεάν παραχωρούμενα
τα αυτοκίνητα οχήματα, τα οποία παραχωρούνται με δωρεά στην Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό ή Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή.

Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό
Σώμα
Ελληνική
Ακτοφυλακή.

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

182

Ν. 3833/10 Απεριόρι(άρθρο 17)
στη
Ν. 4138/13
(άρθρο 13)

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

399.199
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12. ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

Α. ΚΟΙΝΕ ΑΠΑΛΛΑΓΕ ΥΠΑ ΣΟ
ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΣΗ ΦΩΡΑ, ΣΗΝ
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΣΙΚΗ
ΑΠΟΚΣΗΗ
ΚΑΙ ΕΙΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ.

1

1

Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ οι παραδόσεις και εισαγωγές πλοίων ή άλλων πλωτών μέσων για χρήση από το Δημόσιο γενικά, οι παραδόσεις και εισαγωγές αεροσκαφών για χρήση από τις Ένοπλες Δυνάμεις και το Δημόσιο γενικά, καθώς και
οι παραδόσεις και εισαγωγές υλικών και
εφοδίων καθώς και των σχετικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω
πλοίων και αεροσκαφών.

2

Η
χρησιμοποίηση
των Δημόσιο
πλοίων και αεροσκαφών για
τους σκοπούς που αναφέρονται.

Κώδικας
ΑπεριόριΥΠΑ (άρθρο στη
27 παρ. 1,
περ. α, β, γ,
δ, ε)

Εφαρμογή σχετικής παρέκκλισης υπέρ της
Ελλάδος - Ειδικές δράσεις του
κράτους στο εσωτερικό.

Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ οι παραδό- Ορίζονται με σχετικές υ- Σράπεζα Ελλάδος.
σεις χρυσού στην Σράπεζα της Ελλάδος πουργικές αποφάσεις.
και εισαγωγές χρυσού από την Σράπεζα
της Ελλάδας.

Κώδικας
ΑπεριόριΥΠΑ (άρθρο στη
27, παρ. 1θ)

Άρθρο 152 της
οδηγίας
2006/112/ΕΚ –
Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

3

Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ οι παραδό- Ορίζονται με σχετικές υ- Σα αναφερόμενα
σεις και οι εισαγωγές αγαθών που προο- πουργικές αποφάσεις.
στην
περιγραφή
ρίζονται για διπλωματικές και προξενικές
πρόσωπα,
μέσα
αρχές, για διεθνείς και ευρωπαϊκούς ορστα πλαίσια εξυγανισμούς και για δυνάμεις του ΝΑΣΟ.
πηρέτησης
των
δραστηριοτήτων
που ασκούν.

Κώδικας
ΑπεριόριΥΠΑ (άρθρο στη
27,
παρ.
1στ)

Άρθρο 151 παρ.
1.α, αα, β, γ, δ
της οδηγίας
2006/112/ΕΚ –
Δράσεις στο εξωτερικό (διεθνείς
σχέσεις).

6.698.683
(περιλαμβάνονται και οι
περιπτώσεις
Α3, Α4, Α5,
Α6 και Γ10,
όσον
αφορά
τις
εισαγωγές)1

4

Απαλλάσσεται το Ευρωπαϊκό Κέντρο για Αυτές που ορίζονται στο 2o Ευρωπαϊκό
Κέ- Ν. 2337/95 Απεριόριτην Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κα- άρθρο του ν. 2337/95 για ντρο για την Ανά- (2ο άρθρο, στη
τάρτισης – ΕΚΑΕΚ (CEDEFOP) από το την εφαρμογή του πρωτο- πτυξη της Επαγ- παρ. 2)

Άρθρο 151 παρ.
1.β της οδηγίας
2006/112/ΕΚ –

510.082

Σο παραπάνω ποσό προκύπτει από το άθροισμα των α/α 8 και 10 του πίνακα 7.

183

52.098.553
(περιπτώσεις
Α1 και Γ1)
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12. ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

φόρο που επιβάλλεται στην εισαγωγή, κόλλου περί προνομίων και γελματικής
Καενδοκοινοτική απόκτηση και παράδοση ασυλιών των Ευρωπαϊκών τάρτισης – ΕΚΑΕΚ
αγαθών καθώς και στην παροχή υπηρε- Κοινοτήτων.
(CEDEFOP).
σιών προς αυτό.

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

Παιδεία (επαγγελματική
κατάρτιση).

5

Απαλλάσσονται οι εισαγωγές και αγορές Ορίζονται με την ΑΤΟ ΠΟΛ Η Σράπεζα Εμποαγαθών, καθώς και οι λήψεις υπηρεσιών 1044/2012.
ρίου και Ανάπτυπου πραγματοποιούνται από την Σράπεξης Ευξείνου Πόζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου
ντου και το αλλοΠόντου και από τα μέλη του αλλοδαπού
δαπό προσωπικό
προσωπικού της Σράπεζας αυτής.
της.

Ν. 2380/96 Απεριόρι(άρθρο 52)
στη
και
Ν. 2707/99
(άρθρα
12
και 14)

Άρθρο 151 παρ.
1.β της Οδηγίας
2006/112/ΕΚ Δράσεις στο εξωτερικό (διεθνείς
σχέσεις).

345.891

6

Απαλλάσσεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και
Πληροφοριών (ENISA) από το φόρο που
επιβάλλεται στην εισαγωγή και παράδοση αγαθών, καθώς και την παροχή υπηρεσιών προς αυτό.

Αυτές που ορίζονται στο
άρθρο 13 του πρωτοκόλλου
περί προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

460/2004
ΑπεριόριΚανονισμός
στη
του Ευρωπ.
Κοινοβουλίου και του
υμβουλίου
&
ν.
3572/07
(Κύρωση της
υμφωνίας
έδρας).

Άρθρο 151 παρ.
1.β της Οδηγίας
2006/112/ΕΚ Τποδομές.

382.151

7

Απαλλάσσονται οι εισαγωγές και παραδόσεις αγαθών για τις υπηρεσιακές ανάγκες της Σαξιαρχίας Πολυεθνικής Ειρηνευτικής Δύναμης ΝΑ Ευρώπης και των
μελών του προσωπικού αυτής.

Σα είδη προορίζονται για τις
υπηρεσιακές ανάγκες της
Σαξιαρχίας και των μελών
προσωπικού.

8

Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ οι παραδόσεις και εισαγωγές πλοίων ή άλλων πλωτών μέσων για εμπορική ναυσιπλοΐα, αλιεία ή άλλη εκμετάλλευση πλοίων που
προορίζονται για διάλυση, ναυαγοσωστικών και πλωτών μέσων επιθαλάσσιας

Άρθρο 148 α, γ,
δ, ε, στ, ζ της
Οδηγίας
2006/112/ΕΚ –
Οικονομικές
σχέσεις και α-

Πρόκειται για
εκπιπτόμενο
φόρο.

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την
Ασφάλεια Δικτύων
και Πληροφοριών
(ENISA).

Άρθρο 151
παρ. 1γ’ και
143 παρ. 1η’
της Οδηγίας
2006/112/
ΕΚ
άρθρο
27 παρ.1στ,
γγ του Ν.
2859/00.
Η
χρησιμοποίηση
των Οποιοδήποτε
Κώδικας
Απεριόριπλοίων και αεροσκαφών για πρόσωπο ασκεί τις ΥΠΑ (άρθρο στη
τους σκοπούς που αναφέ- αναφερόμενες
27 παρ. 1,
ρονται.
δραστηριότητες.
περ. α, β, γ,
Σα έσοδα των αεροπορικών
δ, ε)
εταιρειών από διεθνείς με-

184
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12. ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
Α/Α

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

αρωγής, με εξαίρεση τα σκάφη ιδιωτικής
χρήσης που προορίζονται για αναψυχή ή
αθλητισμό, οι παραδόσεις και εισαγωγές
αεροσκαφών για χρήση από αεροπορικές
εταιρείες, που πραγματοποιούν κυρίως
διεθνείς μεταφορές, με εξαίρεση τα αεροσκάφη ιδιωτικής χρήσης για αναψυχή
ή αθλητισμό, η ναύλωση πλοίων και η
μίσθωση αεροσκαφών, καθώς και οι παραδόσεις και εισαγωγές υλικών και εφοδίων καθώς και των σχετικών υπηρεσιών
για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω πλοίων
και αεροσκαφών, καθώς και οι εργασίες
κατασκευής, μετατροπής, επισκευής και
συντήρησης των μέσων αυτών.

ταφορές να υπερβαίνουν το
50% των συνολικών ετήσιων
ακαθάριστων εσόδων τους
από αεροπορικές μεταφορές, κατά την προηγούμενη
της παράδοσης ή εισαγωγής
διαχειριστική περίοδο.

9

Απαλλάσσεται από το ΥΠΑ η παράδοση
και η εισαγωγή καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, ο οποίος πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί για πάγια εκμετάλλευση
από βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταλλευτικές, λατομικές, ξενοδοχειακές και
αγροτικές επιχειρήσεις.

Να πρόκειται για καινούργιο μηχανολογικό εξοπλισμό, ο οποίος χρησιμοποιείται στην παραγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων και ο ΥΠΑ κάθε μεμονωμένης συναλλαγής είναι
ίσος ή μεγαλύτερος των
2.934,70 ευρώ.

Βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταλλευτικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και αγρότες του κανονικού
καθεστώτος ΥΠΑ.

Α.Τ.Ο.
Π. Απεριόρι2869/87,
στη
όπως κυρώθηκε με το
Ν. 1839/89
και τροποποιήθηκε με
το
ν.2093/92.

Κίνητρο για επενδύσεις - Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη (εμπόριο –
βιομηχανία
–
βιοτεχνία).

Πρόκειται για
εκπιπτόμενο
φόρο.

10

Απαλλάσσεται από το ΥΠΑ η εισαγωγή
και η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών
που πραγματοποιούνται από υποκείμενο
στο φόρο και η παράδοση αγαθών προς
υποκείμενο στο φόρο, με σκοπό την
πραγματοποίηση στη συνέχεια εξαγωγής
ή ενδοκοινοτικής παράδοσης, καθώς και
η παροχή υπηρεσιών που αφορούν αυτές
τις παραδόσεις αγαθών μέχρι του ποσού
των εξαγωγών και ενδοκοινοτικών παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά το
προηγούμενο δωδεκάμηνο.

Η πραγματοποίηση εξαγωγών ή ενδοκοινοτικών παραδόσεων, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις
σχετικές υπουργικές αποφάσεις.

Σα πρόσωπα που
ενεργούν ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών ή εξαγωγές.

Κώδικας
ΑπεριόριΥΠΑ (άρθρο στη
24, παρ. 1.ζ
και 28, παρ.
1.δ)

Άρθρο 164 παρ.
1 της οδηγίας
2006/112/ΕΚ –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (εμπόριο).

Πρόκειται για
εκπιπτόμενο
φόρο.

νάπτυξη
ριο).

185

(εμπό-
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12. ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

11

Απαλλάσσεται η παράδοση, ενδοκοινοτι- α) Φρυσός σε μορφή ρά- Οποιοσδήποτε
Κώδικας
Απεριόρική απόκτηση και εισαγωγή επενδυτικού
βδου ή πλάκας καθαρό- πραγματοποιεί τις ΥΠΑ (άρθρο στη
χρυσού.
τητας τουλάχιστον 995 πράξεις αυτές.
47 παρ. 1,2)
χιλιοστών.
β) Φρυσά νομίσματα:
 καθαρότητας
τουλάχιστον 900 χιλ.
 κοπής μετά το 1800 και
να έχουν αποτελέσει νόμιμο μέσο πληρωμής,
 η τιμή πώλησής τους δεν
υπερβαίνει το 80% της
αξίας της ελεύθερης αγοράς του εμπεριεχομένου στα νομίσματα χρυσού.

Άρθρα 344-347
της
Οδηγίας
2006/112/ΕΚ Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (εμπόριο).

12

Ισχύουν μειωμένοι κατά 30% συντελεστές ΥΠΑ στην παράδοση αγαθών που
γίνονται στα νησιά των νομών: Δωδεκανήσου, Λέσβου, Φίου, άμου, Κυκλάδων
και στα νησιά του Αιγαίου Θάσο, αμοθράκη, Βόρειες ποράδες και κύρο.
Η μείωση δεν ισχύει για τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα και τα μεταφορικά μέσα.
Η ίδια μείωση ισχύει και στις παροχές
υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στα
νησιά αυτά.

Απεριόριστη

Άρθρο 120 της
οδηγίας
2006/112/ΕΚ
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων των νησιών και αντιστάθμιση
του
αυξημένου κόστους
μεταφοράς των αγαθών
στα νησιά - Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη (εμπόριο).

13

Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ οι διεθνείς Ορίζονται

Απεριόρι-

Άρθρο

Εισαγωγές και ενδοκοινοτι- Κάτοικοι της Δω- Κώδικας
κές αποκτήσεις αγαθών που δεκανήσου,
Λέ- ΥΠΑ (άρθρο
γίνονται απ’ ευθείας στα σβου, Φίου κ.λπ.
21)
νησιά. Παραδόσεις που
πραγματοποιούνται
από
υποκείμενο εγκατεστημένο
στα νησιά, αγαθών που βρίσκονται στα νησιά. Παραδόσεις από τη λοιπή Ελλάδα προς υποκείμενο εγκατεστημένο στα νησιά με απόδειξη της μεταφοράς των
αγαθών στην περιοχή.
Οι υπηρεσίες να εκτελούνται στην περιοχή αυτή από
υποκείμενο στο φόρο, ο
οποίος είναι εγκατεστημένος στην περιοχή.

με

σχετικές Σα πρόσωπα που Κώδικας

186

371

&

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

291.296.704
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12. ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
Α/Α

14

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές υπουργικές αποφάσεις.
προσώπων και οι σχετικές βοηθητικές
υπηρεσίες.

είναι λήπτες των ΥΠΑ (άρθρο στη
υπηρεσιών αυτών. 27 παρ. 1ι)

Παράρτημα Φ,
μέρος Β’, σημείο
10 της οδηγίας
2006/112/ΕΚ –
υγκοινωνίες
(διεθνείς μεταφορές).

Τπάγονται στον υπερμειωμένο συντελεστή ΥΠΑ 6,50% η παράδοση βιβλίων και
οι εργασίες που είναι απαραίτητες για
την παραγωγή τους, η παράδοση εφημερίδων και περιοδικών, τα εισιτήρια για
θεατρικές παραστάσεις, η διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοιους χώρους, καθώς
και τα φάρμακα και τα εμβόλια για την
ιατρική του ανθρώπου.

Οι αγοραστές βιβλίων,
εφημερίδων, περιοδικών,
εισιτηρίων
θεάτρων, οι λήπτες
των υπηρεσιών για
την παραγωγή βιβλίων, οι διαμένοντες σε ξενοδοχεία
και
παρόμοιους
χώρους
(κυρίως
τουρίστες) και οι
ασθενείς.

Κώδικας
ΑπεριόριΥΠΑ (άρθρο στη
21 σε συνδυασμό με
το παράρτημα ΙΙΙ)

Ενίσχυση πολιτιστικών αγαθών
και υπηρεσιών –
Ενίσχυση ασθενών ΠολιτισμόςΤγεία.
Άρθρα 98-101
(μειωμένοι συντελεστές οδηγίας
2006/112/ΕΚ).

Β.

ΑΠΑΛΛΑΓΕ ΥΠΑ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΣΗ ΦΩΡΑ

1

Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ οι ανταποδοτικές εισφορές που επιβάλλουν οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων – ΟΕΒ –
(Ειδικοί Οργανισμοί ΓΟΕΒ, ΣΟΕΒ) στα
μέλη τους για την παροχή αρδευτικού
ύδατος και οι λοιπές παροχές που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές.

Σα μέλη των Ορ- Κώδικας
Απεριόριγανισμών
ΟΕΒ, ΥΠΑ (άρθρο στη
ΓΟΕΒ και ΣΟΕΒ.
22, παρ. 1γ)

Ενίσχυση αγροτων.
Διευκόλυνση των
οργανισμών που
πραγματοποιούν
τις πράξεις αυτές.

2

Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ τα κρατικά
λαχεία και τα τυχερά παίγνια και στοιχήματα που διεξάγονται από τις εταιρείες
ΟΠΑΠ ΑΕ και ΟΔΙΕ ΑΕ, καθώς και τα
τυχερά παίγνια που διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα ή μέσω διαδικτύου με

Οι αγοραστές και
οι συμμετέχοντες
στη διεξαγωγή των
παιγνιδιών.

Άρθρο 135 παρ.
1.θ της οδηγίας
2006/112/ΕΚ.
Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

187

Κώδικας
ΑπεριόριΥΠΑ (άρθρο στη
22,
παρ.
1.κζ)

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

533.425.873
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12. ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

βάση τις σχετικές διατάξεις του νόμου
«Ρύθμιση της αγοράς παιγνίων».
3

Απαλλάσσεται από το ΥΠΑ στο εσωτερικό της χώρας, η παροχή υπηρεσιών και
η παράδοση αγαθών που συνδέονται στενά με την κοινωνική πρόνοια και ασφάλιση, καθώς και την προστασία των παιδιών και των νέων και πραγματοποιούνται από νπδδ ή άλλους οργανισμούς ή
ιδρύματα αναγνωρισμένα από το κράτος.

Όλα τα πρόσωπα
ως λήπτες των υπηρεσιών και αγοραστές των αγαθών.

Κώδικας
ΑπεριόριΥΠΑ (άρθρο στη
22
παρ.
1.θ).

Άρθρο 132 παρ.
1.ζ.η της οδηγίας 2006/112/
ΕΚ – Κοινωνική
πολιτική (δράσεις πρόνοιας).

4

Απαλλάσσεται από το ΥΠΑ στο εσωτερικό της χώρας η παροχή υπηρεσιών και η
παράδοση αγαθών από διάφορα νομικά
πρόσωπα των οποίων οι πράξεις απαλλάσσονται από το φόρο, με την ευκαιρία
εκδηλώσεων που οργανώνονται από αυτά
για την οικονομική τους ενίσχυση.

Όλα τα πρόσωπα
ως λήπτες των υπηρεσιών και αγοραστές των αγαθών.

Κώδικας
ΑπεριόριΥΠΑ (άρθρο στη
22,
παρ.
1.ιη)

Άρθρο 132 παρ.
1.ιε της οδηγίας
2006/112/ΕΚ Πολιτισμός (Πολιτιστικά δρώμενα).

5

Απαλλάσσεται από το ΥΠΑ στο εσωτερι- Η απαλλαγή αυτή να μην
κό της χώρας η παροχή υπηρεσιών πολι- οδηγεί σε στρέβλωση των
τιστικής ή μορφωτικής φύσης και η στε- όρων του ανταγωνισμού.
νά συνδεόμενη με αυτές παράδοση αγαθών από νομικά πρόσωπα ή άλλους οργανισμούς ή ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία λειτουργούν
νόμιμα και έχουν σκοπούς πολιτιστικούς
ή μορφωτικούς.

Όλα τα πρόσωπα
ως λήπτες των υπηρεσιών και αγοραστές των αγαθών.

Κώδικας
ΑπεριόριΥΠΑ (άρθρο στη
22
παρ.
1.ιστ)

Άρθρο 132 παρ.
1.ιδ της οδηγίας
2006/112/ΕΚ Πολιτισμός (Πολιτιστικά ιδρύματα).

6

Απαλλάσσεται από το ΥΠΑ στο εσωτερικό της χώρας η διάθεση προσωπικού
από νομικά πρόσωπα θρησκευτικού ή
φιλοσοφικού χαρακτήρα για δραστηριότητες εκπαιδευτικές, κοινωνικής πρόνοιας και ιατρικές, με σκοπό την πνευματική αρωγή και ανάπτυξη.

Σα πρόσωπα (π.χ.
εκπαιδευτήρια,
νοσοκομεία) που
είναι λήπτες των
υπηρεσιών αυτών.

Κώδικας
ΥΠΑ (άρθρο
22,
παρ.
1.ιζ)

Άρθρο 132 παρ.
1.ια της οδηγίας
2006/112/ΕΚ –
Κοινωνική πολιτική.

7

Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ στο εσωτε-

Η διάθεση να γίνεται από
νομικά πρόσωπα θρησκευτικού ή φιλοσοφικού χαρακτήρα.

Όλα τα πρόσωπα Κώδικας
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Απεριόρι-

Άρθρο 135 παρ.

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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12. ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ρικό της χώρας οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εργασίες, καθώς και οι
συναφείς με αυτές εργασίες που παρέχονται από ασφαλειομεσίτες και ασφαλιστικούς πράκτορες, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών οδικής βοήθειας
έναντι συνδρομής, που παρέχονται από
ασφαλιστικές επιχειρήσεις, καθώς και
από φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα παροχής οδικής βοήθειας.

ως λήπτες των υ- ΥΠΑ (άρθρο στη
πηρεσιών αυτών.
22,
παρ.
1.ιθ)

1α της οδηγίας
2006/112/ΕΚ –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

8

Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ στο εσωτε- Εξαιρούνται τα νομίσματα
ρικό της χώρας οι εργασίες στις οποίες και χαρτονομίσματα για
περιλαμβάνεται και η διαπραγμάτευση, συλλογές.
που αφορούν συνάλλαγμα, χαρτονομίσματα και νομίσματα τα οποία αποτελούν νόμιμα μέσα πληρωμής.

Οι αγοραστές συναλλάγματος,
χαρτονομισμάτων
και
νομισμάτων
ως νόμιμων μέσων
πληρωμής.

Κώδικας
ΑπεριόριΥΠΑ (άρθρο στη
22,
παρ.
1.κ)

Άρθρο 135 παρ.
1.ε της οδηγίας
2006/112/ΕΚ –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

9

Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ τα έσοδα
που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις του
ν. 2206/94 (ΥΕΚ 62Α) (καζίνο) από τα
παιχνίδια που αναφέρονται στην παρ. 7
του άρθρου 3 του ίδιου νόμου και τα
οποία διεξάγονται, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις αυτού του νόμου.

Οι συμμετέχοντες Κώδικας
Απεριόριστη διεξαγωγή των ΥΠΑ (άρθρο στη
παιγνιδιών.
22,
παρ.
1.λδ)

Άρθρο 135 παρ.
1.θ της οδηγίας
2006/112/ΕΚ–
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

10

Απαλλάσσεται από το ΥΠΑ η παροχή
υπηρεσιών από τα Ελληνικά Σαχυδρομεία και η παρεπόμενη των υπηρεσιών
αυτών παράδοση αγαθών.

Όλα τα πρόσωπα Κώδικας
Απεριόριως λήπτες των υ- ΥΠΑ (άρθρο στη
πηρεσιών και α- 22 παρ. 1.α)
γοραστές των αγαθών.

Άρθρο 132 παρ.
1.α της οδηγίας
2006/112/ΕΚ –
Κοινωνική πολιτική.

11

Απαλλάσσεται από το ΥΠΑ στο εσωτερι- Εξαιρούνται όσες παραδό- Οι
αγοραστές
κό της χώρας η παράδοση στην ονομα- σεις προορίζονται για συλ- γραμματοσήμων,
στική τους αξία γραμματοσήμων που λογές.
κινητού επισήμαβρίσκονται σε κυκλοφορία, κινητού επιτος και ενσήμων.
σήματος και λοιπών ενσήμων, καθώς και
ταινιών ή ενσήμων ασφαλιστικών οργανισμών και λοιπών παρόμοιων αξιών.
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Κώδικας
ΑπεριόριΥΠΑ (άρθρο στη
22,
παρ.
1.κη)

Άρθρο 135 παρ.
1.η της οδηγίας
2006/112/ΕΚ –
Κοινωνική πολιτική.

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

26.568.741

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2014

ΠΙΝΑΚΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

12. ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

12

Οι υποκείμενοι που μεσολαβούν στη
διάθεση στο κοινό εφημερίδων και περιοδικών δεν επιβαρύνουν με φόρο την
παράδοση αυτή, έχουν όμως δικαίωμα
έκπτωσης του φόρου των εισροών τους.

Ο φόρος που αναλογεί στις Οι αγοραστές των Κώδικας
Απεριόριπωλήσεις αυτές αποδίδεται εφημερίδων
και ΥΠΑ (άρθρο στη
από τις εκδοτικές και εισα- περιοδικών.
19 παρ. 8,
γωγικές επιχειρήσεις ή από
άρθρο 30)
τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν ενδοκοινοτική
απόκτηση αυτών και υπολογίζεται στην τιμή της λιανικής
πώλησης,
χωρίς
ΥΠΑ.

Απλοποίηση διαδικασιών.
Πληρωμή
του
φόρου στην πηγή. – Ειδικές
δράσεις
του
κράτους στο εσωτερικό (Ενημέρωση).

13

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΥΠΑ και καταβολής
του αντίστοιχου φόρου το φυσικό πρόσωπο υπόχρεο εφαρμογής του ΚΥΑ,
πλην των εξαιρέσεων που αναφέρονται
στις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3 του
ΚΥΑ, το οποίο κατά την προηγούμενη
διαχειριστική περίοδο πραγματοποίησε
συνολικά ακαθάριστα έσοδα από την
πώληση αγαθών και υπηρεσιών μέχρι
5.000 ευρώ.

Οι διατάξεις αυτές δεν ε- Μικρές επιχειρή- Κώδικας
Απεριόριφαρμόζονται:
σεις
ΥΠΑ (άρθρο στη
α) στις επιχειρήσεις που
39)
αρχίζουν για πρώτη φορά τις εργασίες τους,
β) στους αγρότες του άρθρου 41,
γ) στις επιχειρήσεις που
πραγματοποιούν
ακαθάριστα έσοδα κατά ποσοστό τουλάχιστον 60%
από χονδρικές πωλήσεις
ή εξαγωγές, ανεξάρτητα
από ποσοστό,
δ) στην παράδοση αγαθών
ή παροχή υπηρεσιών
από υποκείμενο στο φόρο μη εγκατεστημένο
στο εσωτερικό της χώρας
και
ε) στην παράδοση καινούργιου μεταφορικού
μέσου, σύμφωνα με τις
διατάξεις της περίπτωσης β, της παρ. 1 του
άρθρου 28 του Κώδικα
ΥΠΑ.

Μείωση κόστους
διαχείρισης και
ενίσχυση μικρών
επιχειρήσεων Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (εμπόριο).

190

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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12. ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

14

Απαλλάσσονται από την καταβολή της
ετήσιας επιβάρυνσης για ΥΠΑ οι επιχειρήσεις παράκτιας αλιείας και σπογγαλιείας που εκμεταλλεύονται ένα μόνο
σκάφος μήκους μέχρι 6 μέτρων.

15

Οι υποκείμενοι που μεσολαβούν στη
διάθεση στο κοινό, καρτών τηλεπικοινωνίας, εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων,
που ακυρώνονται σε ειδικά μηχανήματα,
καθώς και σε κάθε άλλη παρόμοια περίπτωση, δεν επιβαρύνουν με ΥΠΑ την
παράδοση αυτή.
Έχουν, όμως, δικαίωμα έκπτωσης του
φόρου των λοιπών εισροών τους.

16

Απαλλάσσεται από το ΥΠΑ η παροχή Να παρέχονται από νομικά
υπηρεσιών που συνδέεται στενά με τον πρόσωπα μη κερδοσκοπιαθλητισμό ή τη σωματική αγωγή, σε κού χαρακτήρα.
πρόσωπα που ασχολούνται με αυτά.

17

18

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Επιχειρήσεις πα- ΑΤΟ
Απεριόριράκτιας
αλιείας ΠΟΛ 1320/ στη
και σπογγαλιείας. 30-12-98
και
ΠΟΛ1102/
11-10-2004

Ενίσχυση
των
μικρών επιχειρήσεων – Αγροτική
ανάπτυξη
(αλιεία).

Οι αγοραστές των
καρτών τηλεπικοινωνίας και εισιτηρίων μεταφοράς.

Κώδικας
ΑπεριόριΥΠΑ (άρθρο στη
19 παρ. 9
άρθρο 30,
παρ. 2 περ.
στ)

Απλοποίηση διαδικασιών.
Πληρωμή
του
φόρου στην πηγή – Ειδικές
δράσεις
του
κράτους στο εσωτερικό (δράσεις εξυπηρέτησης του πολίτη).

Πρόσωπα που α- Κώδικας
Απεριόρισχολούνται με τον ΥΠΑ (άρθρο στη
αθλητισμό ή τη 22 παρ. 1.ιδ)
σωματική αγωγή.

Άρθρο 132 παρ.
1.ιγ της οδηγίας
2006/112/ΕΚ –
Αθλητισμός.

Απαλλάσσεται από το ΥΠΑ στο εσωτερικό της χώρας η παροχή υπηρεσιών από
σωματεία ή ενώσεις προσώπων προς τα
μέλη τους.

Σα μέλη να ασκούν δρα- Σα μέλη των σω- Κώδικας
Απεριόριστηριότητα απαλλασσόμενη ματείων και ενώ- ΥΠΑ (άρθρο στη
ή μη υποκείμενη στο φόρο σεων προσώπων.
22 παρ. 1.η)
και οι παρεχόμενες υπηρεσίες να είναι άμεσα αναγκαίες για την άσκηση της
δραστηριότητας αυτής και
να παρέχονται έναντι συνεισφοράς στα κοινά έξοδα.

Άρθρο 132 παρ.
1.στ της οδηγίας
2006/112/ΕΚ –
Κοινωνική πολιτική.

Απαλλάσσεται από το ΥΠΑ στο εσωτερικό της χώρας η παροχή υπηρεσιών και η
στενά συνδεόμενη με αυτές παράδοση
αγαθών προς τα μέλη τους, έναντι καταβολής συνδρομής από μη κερδοσκοπι-

Να παρέχονται από νομικά
πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και να μην
οδηγούν σε στρέβλωση των
όρων ανταγωνισμού.

Άρθρο 132 παρ.
1.ιβ της οδηγίας
2006/112/ΕΚ –
Πολιτισμός.

Ο φόρος που αναλογεί στις
πωλήσεις αυτές καταβάλλεται από την επιχείρηση παροχής των υπηρεσιών κατά
το χρόνο διάθεσής των και
υπολογίζεται στην τιμή λιανικής πώλησης αυτών, χωρίς ΥΠΑ.

Σα μέλη των νομι- Κώδικας
Απεριόρικών προσώπων μη ΥΠΑ (άρθρο στη
κερδοσκοπικού
22 παρ. 1.ιε)
χαρακτήρα
και
των
οργανισμών

191

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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12. ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

κού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα και
οργανισμούς που επιδιώκουν, στα πλαίσια του συλλογικού τους συμφέροντος,
σκοπούς πολιτικούς, συνδικαλιστικούς,
θρησκευτικούς, φιλοσοφικούς, φιλανθρωπικούς ή εθνικούς και να μην οδηγούν σε στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού.

με
συγκεκριμένους σκοπούς.

19

Απαλλάσσεται από το ΥΠΑ στο εσωτερικό της χώρας η διαχείριση των ΟΕΚΑ
και των λοιπών οργανισμών συλλογικών
επενδύσεων που αποσκοπούν στη συλλογή επενδυτικών κεφαλαίων από το ευρύ κοινό.

Όλα τα πρόσωπα Κώδικας
Απεριόριως λήπτες των υ- ΥΠΑ (άρθρο στη
πηρεσιών αυτών.
22,
παρ.
1.κβ)

20

Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ στο εσωτε- Εξαιρούνται τίτλοι παρα- Όλα τα πρόσωπα
ρικό της χώρας οι εργασίες στις οποίες στατικοί εμπορευμάτων.
ως λήπτες των υπεριλαμβάνεται και η διαπραγμάτευση
πηρεσιών αυτών.
εκτός από τη φύλαξη και διαχείριση,
που αφορούν μετοχές ανωνύμων εταιρειών, μερίδια, ομολογίες και λοιπούς
τίτλους.

21

22

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Άρθρο 135 παρ.
1.ζ της οδηγίας
2006/112/ΕΚ –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

Κώδικας
ΑπεριόριΥΠΑ (άρθρο στη
22,
παρ.
1.κα)

Άρθρο 135 παρ.
1.στ της οδηγίας
2006/112/ΕΚ –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

Απαλλάσσεται από το ΥΠΑ στο εσωτερικό της χώρας η χορήγηση και η διαπραγμάτευση πιστώσεων καθώς και η διαχείρισή τους από το πρόσωπο που τις
χορηγεί.

Όλα τα πρόσωπα Κώδικας
Απεριόριως λήπτες των υ- ΥΠΑ (άρθρο στη
πηρεσιών αυτών.
22,
παρ.
1.κγ)

Άρθρο 135 παρ.
1.β της οδηγίας
2006/112/ΕΚ –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

Απαλλάσσεται από το ΥΠΑ στο εσωτερικό της χώρας η ανάληψη υποχρεώσεων
προσωπικών ή χρηματικών εγγυήσεων
και λοιπών ασφαλειών, η διαπραγμάτευση για την ανάληψη των εργασιών αυτών
και η διαχείριση εγγυήσεων πιστώσεων,
που ενεργείται από το πρόσωπο που τις
χορηγεί.

Όλα τα πρόσωπα Κώδικας
Απεριόριως λήπτες των υ- ΥΠΑ (άρθρο στη
πηρεσιών αυτών.
22,
παρ.
1.κδ)

Άρθρο 135 παρ.
1.γ της οδηγίας
2006/112/ΕΚ –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.
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12. ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

23

Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ στο εσωτερικό της χώρας οι εργασίες που αφορούν
καταθέσεις,
τρεχούμενους
λογαριασμούς, πληρωμές, μεταφορές καταθέσεων και εμβάσματα, απαιτήσεις, πιστωτικούς τίτλους, επιταγές και λοιπά αξιόγραφα.

Εξαιρούνται οι πράξεις που Καταθέτες, κάτοαφορούν την είσπραξη α- χοι τίτλων κ.λπ.
παιτήσεων για λογαριασμό
τρίτων, καθώς και οι εργασίες που αφορούν την πρακτορεία
επιχειρηματικών
απαιτήσεων που ενεργείται
από τις επιχειρήσεις που
ασχολούνται με τις εργασίες
αυτές.

Κώδικας
ΑπεριόριΥΠΑ (άρθρο στη
22,
παρ.
1.κε)

Άρθρο 135 παρ.
1.δ της οδηγίας
2006/112/ΕΚ Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

24

Απαλλάσσονται οι αγρότες του ειδικού
καθεστώτος από την υποχρέωση επιβολής ΥΠΑ στις παραδόσεις αγροτικών
προϊόντων ή στις αγροτικές υπηρεσίες
που προσφέρουν και κατ’ επέκταση απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του φόρου στο Δημόσιο, για τις
πράξεις αυτές. Δικαιούνται όμως να ζητήσουν την επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας που επιβάρυνε τις αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών, τις οποίες πραγματοποίησαν για την άσκηση
της εκμετάλλευσής τους. Η επιστροφή
του φόρου ενεργείται από το Δημόσιο με
καταβολή στον αγρότη ποσού, το οποίο
προκύπτει με την εφαρμογή κατ’ αποκοπή συντελεστή 6% στην αξία των παραδιδόμενων προϊόντων και των παρεχόμενων αγροτικών υπηρεσιών προς άλλους
υποκείμενους στο φόρο εκτός των αγροτών που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς.
Ειδικά για πωλήσεις αγροτικών προϊόντων δικής τους παραγωγής που πραγματοποιούνται από δικό τους κατάστημα
ή από λαϊκές αγορές ή εξάγονται ή παραδίδονται σε άλλο κράτος-μέλος, η επιστροφή πραγματοποιείται με την εφαρ-

Προϋποθέσεις ένταξης στο Αγρότες
ειδικό καθεστώς:
α) να μην ασκούν τη δραστηριότητά τους με τη
μορφή εταιρείας οποιουδήποτε τύπου ή αγροτικού συνεταιρισμού,
β) να μην πωλούν αγροτικά
προϊόντα
παραγωγής
τους μετά από επεξεργασία που μπορεί να τους
προσδώσει
χαρακτήρα
βιομηχανικών ή βιοτεχνικών προϊόντων,
γ) να μην ασκούν παράλληλα και άλλη οικονομική δραστηριότητα, για
την οποία έχουν υποχρέωση να τηρούν βιβλία
δεύτερης ή ανώτερης κατηγορίας του ΚΒ. Η
διάταξη αυτή δεν ισχύει
για τους αγρότες που
πωλούν προϊόντα δικής
τους παραγωγής από δικό τους κατάστημα ή
από λαϊκές αγορές ή

Κώδικας
ΑπεριόριΥΠΑ (άρθρο στη
41)

Απλοποίηση διαδικασιών.
Άρθρα 295-300
της
οδηγίας
2006/112/ΕΚ –
Αγροτική
ανάπτυξη (γεωργία –
κτηνοτροφία
–
αλιεία).
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ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ
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ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

Ο φόρος καταβάλλεται
στο επόμενο
στάδιο και δεν
είναι δυνατόν
να προσδιορισθεί η απώλεια.
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12. ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

μογή κατ’ αποκοπή συντελεστή 3% στην
αξία των πωλήσεων, όπως αυτή προκύπτει από το τηρούμενο βιβλίο εσόδωνεξόδων.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

πραγματοποιούν εξαγωγές ή παραδόσεις προς
άλλο κράτος μέλος, καθώς και για τους αγρότες
οι οποίοι εντάσσονται στο
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με το ν.
3874/10 (ΥΕΚ 151Α΄)
και ασχολούνται με τη
διαχείριση ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας έως 100
kw ή τη λειτουργία αγροτουριστικών μονάδων έως
10 δωματίων.

25

Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ οι δραστηριότητες των εθνικών δικτύων ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, με εξαίρεση τις
δραστηριότητες εμπορικού χαρακτήρα.

Όλα τα πρόσωπα Κώδικας
Απεριόριως λήπτες των υ- ΥΠΑ (άρθρο στη
πηρεσιών αυτών.
22 παρ. 1.β)

Άρθρο 132 παρ.
1.ιζ της οδηγίας
2006/112/ΕΚ,
όπως ισχύει –
Πολιτισμός.

26

Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ οι παροχές
ιατρικής περίθαλψης οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης ιατρικών επαγγελμάτων, καθώς και οι παροχές υπηρεσιών από ψυχολόγους, μαίες, νοσοκόμους, φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές.

Όλα τα πρόσωπα Κώδικας
Απεριόριως λήπτες των υ- ΥΠΑ (άρθρο στη
πηρεσιών αυτών.
22 παρ. 1.ε)

Άρθρο 132 παρ.
1.γ της οδηγίας
2006/112/ΕΚ –
Τγεία (περίθαλψη).

27

Απαλλάσσεται από το ΥΠΑ η παροχή
υπηρεσιών νοσοκομειακής και ιατρικής
περίθαλψης και διάγνωσης, καθώς και οι
στενά συνδεόμενες με αυτές παραδόσεις
αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που ενεργούνται από οργανισμούς δημοσίου
δικαίου.
Με τις υπηρεσίες αυτές εξομοιώνονται
και οι υπηρεσίες που παρέχονται στις

Σα πρόσωπα που Κώδικας
Απεριόριείναι λήπτες των ΥΠΑ (άρθρο στη
υπηρεσιών αυτών. 22 παρ. 1.δ)

Άρθρο 132 παρ.
1.β της οδηγίας
2006/112/ΕΚ –
Τγεία (περίθαλψη).
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12. ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

εγκαταστάσεις θεραπευτικών λουτρών
και ιαματικών πηγών.
Η εν λόγω απαλλαγή ισχύει και για λοιπούς οργανισμούς, με την προϋπόθεση
ότι οι εν λόγω οργανισμοί:
i) δεν έχουν ως σκοπό τη συστηματική
επιδίωξη του κέρδους, τα ενδεχόμενα
δε κέρδη τους δεν πρέπει σε καμία
περίπτωση να διανέμονται αλλά να
διατίθενται για τη διατήρηση ή τη
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
ii) η διοίκηση και διαχείριση των εν λόγω οργανισμών πρέπει να ασκείται
από πρόσωπα που δεν έχουν, είτε αυτά τα ίδια είτε μέσω τρίτων προσώπων,
άμεσο ή έμμεσο συμφέρον από τα
αποτελέσματα της εκμετάλλευσης των
σχετικών δραστηριοτήτων
iii) οι απαλλαγές δεν πρέπει να δημιουργούν κίνδυνο στρέβλωσης των όρων
του ανταγωνισμού.
28

Απαλλάσσεται από το ΥΠΑ στο εσωτερικό της χώρας η παροχή υπηρεσιών από
οδοντοτεχνίτες, καθώς και η παράδοση
ειδών οδοντικής προσθετικής που ενεργείται από οδοντιάτρους και οδοντοτεχνίτες.

Σα πρόσωπα που Κώδικας
Απεριόριείναι λήπτες των ΥΠΑ (άρθρο στη
υπηρεσιών αυτών 22 παρ.1.στ)
και αγοραστές των
αγαθών.

Άρθρο 132 παρ.
1.ε της οδηγίας
2006/112/ΕΚ –
Τγεία (περίθαλψη).

29

Απαλλάσσεται από το ΥΠΑ η παράδοση
ανθρώπινων οργάνων, ανθρώπινου αίματος και ανθρώπινου γάλακτος.

Όλα τα πρόσωπα Κώδικας
Απεριόριως αγοραστές αυ- ΥΠΑ (άρθρο στη
τών.
22 παρ. 1.ζ)

Άρθρο 132 παρ.
1.δ της οδηγίας
2006/112/ΕΚ Τγεία.

30

Απαλλάσσεται από το ΥΠΑ η μεταφορά Έγκριση από αρμόδια δηασθενών ή τραυματιών με οχήματα ειδι- μόσια αρχή για άσκηση
κά κατασκευασμένα ή διαρρυθμισμένα δραστηριότητας.
για το σκοπό αυτό.

Ασθενείς ή τραυ- Κώδικας
Απεριόριματίες που μετα- ΥΠΑ (άρθρο στη
φέρονται με τα 22 παρ. 1.ι)
οχήματα αυτά.

Άρθρο 132 παρ.
1.ιστ. της οδηγίας
2006/112/ΕΚ –
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12. ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ
Τγεία.

31

Απαλλάσσεται από το ΥΠΑ η παροχή
υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι
στενά συνδεόμενες με αυτή παραδόσεις
αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που
παρέχονται από δημόσια εκπαιδευτήρια
ή από άλλα πρόσωπα αναγνωρισμένα
από την, κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή.

Σα πρόσωπα που
είναι λήπτες των
υπηρεσιών αυτών
και αγοραστές των
αγαθών.

Κώδικας
ΑπεριόριΥΠΑ (άρθρο στη
22
παρ.
1.ιβ)

Άρθρο 132 παρ.
1.θ της οδηγίας
2006/112/ΕΚ –
Παιδεία (πρωτοβάθμια - δευτεροβάθμια - τριτοβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική
εκπαίδευση
και
κατάρτιση).

32

Απαλλάσσεται από το ΥΠΑ στο εσωτερικό της χώρας η παράδοση ιδιαίτερων
μαθημάτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

Σα πρόσωπα που Κώδικας
Απεριόριείναι λήπτες των ΥΠΑ (άρθρο στη
υπηρεσιών αυτών. 22 παρ. 1.ιγ)

Άρθρο 132 παρ.
1.ι της οδηγίας
2006/112/ΕΚ –
Παιδεία.

33

Απαλλάσσεται από το ΥΠΑ στο εσωτερικό της χώρας:
α) η παράδοση ακινήτων, εκτός από
- την παράδοση που προβλέπουν οι
διατάξεις του άρθρου 6
- τις παραδόσεις που προβλέπουν οι
διατάξεις της περ. γ’, της παρ. 2 του
άρθρου 7
β) η παράδοση ακινήτων σε δικαιούχους
απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης
κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας.

Όλα τα πρόσωπα
ως αγοραστές και
όσοι
αποκτούν
πρώτη κατοικία.

Κώδικας
ΑπεριόριΥΠΑ (άρθρο στη
22
παρ.1,
περ. λα, άρθρο 6
παρ.4, άρθρο 7 παρ.
2γ)

Άρθρο 135 παρ.
1.ι της οδηγίας
2006/112/ΕΚ,
(για τα παλαιά) –
Κοινωνική πολιτική (στέγαση).

34

Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ στο εσωτερικό της χώρας οι μισθώσεις ακινήτων
(εκτός αυτών που αφορούν τη μίσθωση
βιομηχανοστασίων και χρηματοθυρίδων,
καθώς και τη μίσθωση, αυτοτελώς ή στα
πλαίσια μικτών συμβάσεων, χώρων που
πραγματοποιείται από επιχειρήσεις με
σκοπό την άσκηση οικονομικής δραστη-

Όλα τα πρόσωπα Κώδικας
Απεριόριως μισθωτές.
ΥΠΑ (άρθρα στη
22 παρ.
1.κστ και 8
παρ. 2.δ)

Άρθρο 135 παρ.
1.ιβ, παρ. 2.γ,
δ της οδηγίας
2006/112/ΕΚ,
όπως ισχύει –
Κοινωνική πολιτική (στέγαση).

Να έχει εκδοθεί η άδεια
πριν από 1/1/2006, ή και
μετά την ημερομηνία αυτή
εφόσον η παράδοση γίνεται
σε δικαιούχους απαλλαγής
α’ κατοικίας.
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12. ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

ριότητας, εφόσον ο υποκείμενος εκμισθωτής το επιθυμεί και υποβάλλει για
αυτό αίτηση επιλογής φορολόγησης).
Γ. ΑΠΑΛΛΑΓΕ ΥΠΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ
1

Απαλλάσσεται από το ΥΠΑ η εισαγωγή Η εισαγωγή να αφορά κύριο Οι ένοπλες δυνά- Ν. 2992/02
κύριων υλικών που προορίζονται για τις υλικό και να πραγματοποι- μεις.
(άρθρο 18)
ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων.
είται από τις ίδιες τις ένοπλες δυνάμεις.

Απεριόριστη

Άμυνα

2

Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ οι εισαγωγές
πειραματόζωων και βιολογικών ή χημικών ουσιών που προορίζονται για την έρευνα.

Απεριόριστη

Οδηγία
83/181/ΕΟΚ –
Οικονομικές
σχέσεις και Ανάπτυξη (έρευνα).

3

Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ οι εισαγωγές α) υνοδεύονται από πιστοθεραπευτικών ουσιών ανθρώπινης προέποιητικό ποιότητας που
λευσης, αντιδραστήρια για τον προσδιοέχει εκδοθεί από αρμόρισμό των ομάδων του αίματος και των
δια υπηρεσία στη χώρα
ομάδων ιστών.
προέλευσης.
β) Περιέχονται σε συσκευασίες που φέρουν ειδική
ετικέτα με την ονομασία
τους.

Εγκεκριμένοι ορ- Ν. 1684/87 Απεριόριγανισμοί, ιδρύμα- (άρθρα 34- στη
τα, εργαστήρια για 36)
χρήση σε ιατρικούς ή επιστημονικούς
σκοπούς
εξαιρούμενης της
εμπορικής
πράξης.

Οδηγία
83/181/ΕΟΚ –
Τγεία (περίθαλψη).

4

Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ οι εισαγωγές α) Εισάγονται από εγκεκριειδών πρώτης ανάγκης και άλλων αγαμένους οργανισμούς και
θών και υλικών που προσφέρονται δωνομικά πρόσωπα, τα ορεάν για την πραγματοποίηση κοινωφεποία τηρούν βιβλία ώστε
λών ή φιλανθρωπικών σκοπών (εξαιρούνα καθίσταται δυνατός ο
νται τα οινοπνευματώδη, ο καπνός, τα
έλεγχος.

Δημόσιες υπηρε- Ν. 1684/87 Απεριόρισίες, εγκεκριμένα (άρθρα 38- στη
κοινωφελή ή φι- 42)
λανθρωπικά νομικά πρόσωπα.

Οδηγία
83/181/Ε0Κ –
Κοινωνική πολιτική
(δράσεις
ΑΜΕΑ).

Εισάγονται
δωρεάν
και
προέρχονται από άλλο κράτος-μέλος ή εισάγονται από
χώρες εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης με απαλλαγή από
εισαγωγικό δασμό σύμφωνα
με το άρθρο 60 του Καν.
ΕΟΚ 918/83.

Δημόσια ή κοινω- Ν. 1684/87
φελή
ιδρύματα (άρθρο 33)
και οι υπηρεσίες
που
εξαρτώνται
από
αυτά
και
δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση και την επιστημονική
έρευνα.
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52.098.553
(περιπτώσεις
Α1 και Γ1)

562.183
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12. ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

προϊόντα καπνού, ο καφές, το τσάι, τα β) Προσφέρονται
δωρεάν
οχήματα με κινητήρα εκτός από τα αδίχως πρόθεση εμπορισθενοφόρα).
κής εκμετάλλευσης από
μέρους του δωρητή στα
παραπάνω ιδρύματα.
γ) Διανέμονται δωρεάν σε
απόρους.
5

Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ οι εισαγωγές α) Εισάγονται από ιδρύμαειδών για την εκπαίδευση, την εργασία
τα ή οργανισμούς που
και την κοινωνική προαγωγή των μειονεέχουν εξουσιοδοτηθεί για
κτούντων προσώπων.
την παραλαβή άνευ ΥΠΑ
αντικειμένων για την εκπαίδευση των μειονεκτούντων προσώπων.
β) Προσφέρονται
δωρεάν
χωρίς πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης από
μέρους του δωρητή στα
παραπάνω ιδρύματα.

Εξουσιοδοτημένα
Ν. 1684/87 Απεριόριαρμόδια ιδρύματα (άρθρα 43- στη
ή οργανισμοί για 45)
την παραλαβή ειδών άνευ ΥΠΑ.

Οδηγία
83/181/Ε0Κ –
Κοινωνική πολιτική
(δράσεις
ΑΜΕΑ).

6

Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ οι εισαγωγές
ειδών υπέρ των θυμάτων καταστροφών
με εξαίρεση τα οικοδομικά και άλλα υλικά για την ανασυγκρότηση των περιοχών που έχουν πληγεί.

Έκδοση απόφασης της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
Σα είδη αυτά διανέμονται ή
διατίθενται δωρεάν στα θύματα τέτοιων καταστροφών.

Κρατικοί, κοινω- Ν. 1684/87 Απεριόριφελείς ή φιλαν- (άρθρα 46- στη
θρωπικοί οργανι- 52)
σμοί.

Οδηγία
83/181/Ε0Κ –
Κοινωνική πολιτική (πρόνοια).

7

Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ οι αποστολές που προορίζονται για οργανισμούς
αρμόδιους σε θέματα προστασίας της
πνευματικής, βιομηχανικής ή εμπορικής ιδιοκτησίας.

Προορίζονται για οργανισμούς αρμόδιους σε θέματα
προστασίας της πνευματικής βιομηχανικής ή εμπορικής ιδιοκτησίας.

Οργανισμοί αρμό- Ν. 1684/87
διοι σε θέματα (άρθρο 74)
προστασίας
της
πνευματικής, βιομηχανικής ή εμπορικής ιδιοκτησίας.

Απεριόριστη

Οδηγία
83/181/ΕΟΚ –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

8

Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ τα είδη για Φορήγηση σχετικής έγκριτην ανέγερση, τη συντήρηση και τη δια- σης με απόφαση Τπουργού
κόσμηση νεκροταφείων, τάφων και μνη- Οικονομικών.

Ν. 1684/87
(άρθρο 83)

Απεριόριστη

Οδηγία
83/181/ΕΟΚ –
Δράσεις στο εξω-

198

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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12. ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

μείων των θυμάτων πολέμου ξένης χώρας
που έχουν ταφεί στην Ελλάδα.

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

τερικό (διεθνείς
σχέσεις).

9

Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ οι εισαγωγές
φαρμακευτικών προϊόντων ιατρικής ή
κτηνιατρικής χρήσης που χρησιμοποιούνται με την ευκαιρία διεθνών αθλητικών συναντήσεων.

Πρέπει να είναι σε όρια πο- Διεθνείς ομοσπον- Ν. 1684/87
σοτήτων απαραίτητων για δίες.
(άρθρο 37)
την κάλυψη των αναγκών
κατά τη διάρκεια παραμονής στην Ελλάδα των ανθρώπων ή ζώων που συμμετέχουν στις διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις.

Απεριόριστη

Οδηγία
83/181/ΕΟΚ –
Αθλητισμός.

13.880
(περιπτώσεις
Γ9, Γ12, Γ14,
Γ15, Γ21 και
Γ22)

10

Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ οι εισαγωγές
παρασήμων και δώρων στα πλαίσια των
διεθνών σχέσεων, είδη που προορίζονται
για αρχηγούς κρατών.
Εξαιρούνται από την απαλλαγή τα οινοπνευματώδη προϊόντα, ο καπνός και τα
προϊόντα καπνού.

Προσφέρονται με την ευκαιρία ορισμένων περιστάσεων, δεν παρουσιάζουν
κανένα εμπορικό ενδιαφέρον και δεν χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς.

Σα πρόσωπα, οι Ν. 1684/87 Απεριόρικυβερνήσεις,
οι (άρθρα 53- στη
αρχές κ.λπ. που 57)
κάνουν την εισαγωγή.

Οδηγία
83/181/ΕΟΚ –
Δράσεις στο εξωτερικό (διεθνείς
σχέσεις).

2.927.289
(περιπτώσεις
Α3, Α4, Α5,
Α6 και Γ10)

11

Απαλλάσσεται από το ΥΠΑ, η εισαγωγή
προϊόντων αλιείας από επιχειρήσεις θαλάσσιας αλιείας, στην κατάσταση που
αλιεύτηκαν ή αφού υποβλήθηκαν σε εργασίες συντήρησης με σκοπό την εμπορία τους και πριν την παράδοσή τους.

Επιχειρήσεις θα- Κώδικας
Απεριόριλάσσιας αλιείας.
ΥΠΑ (άρθρο στη
23 παρ. 1.γ)

Άρθρο 143.1(ι)
της οδηγίας
2006/112/ΕΚ –
Αγροτική
ανάπτυξη (αλιεία).

12

Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ οι εισαγωγές α) Εισάγονται δωρεάν και Επιχειρήσεις –
ειδών που καταναλώνονται στη διάρκεια
προορίζονται να διανε- εκθέτες.
έκθεσης ή παρόμοιας εκδήλωσης (εξαιμηθούν δωρεάν στο κοιρούνται τα οινοπνευματώδη, ο καπνός,
νό κατά τη διάρκεια της
τα προϊόντα καπνού, τα καύσιμα κάθε
εκδήλωσης.
είδους).
β) Η συνολική αξία και η
ποσότητά τους είναι ανάλογες με το είδος της εκδήλωσης, τον αριθμό των
επισκεπτών και το μέγεθος συμμετοχής του εκθέτη.
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Ν. 1684/87 Απεριόρι(άρθρα 62- στη
66)

Οδηγία
83/181/ΕΟΚ –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (εμπόριο).

13.880
(περιπτώσεις
Γ9, Γ12, Γ14,
Γ15, Γ22 και
Γ23)
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12. ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

13

Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ οι εισαγωγές α) Έχουν
χρησιμοποιηθεί
επενδυτικών αγαθών και άλλων αγαθών
από την επιχείρηση επί
εξοπλισμού που εισάγονται κατά τη με12 τουλάχιστον μήνες
ταφορά της δραστηριότητας της επιχείπριν την ημερομηνία
ρησης.
παύσης της δραστηριότηΕξαιρούνται από την απαλλαγή τα μετατας της επιχείρησης στη
φορικά μέσα που δεν αποτελούν μέσο
χώρα από την οποία μεπαραγωγής, οι προμήθειες για ανθρώπιταφέρεται.
νη κατανάλωση ή διατροφή ζώων, τα β) Προορίζονται για την ίδια
καύσιμα και τα αποθέματα πρώτων υλών
χρήση μετά τη μεταφορά
και κατεργασμένων ή ημικατεργασμένων
αυτή.
προϊόντων και τα ζώα που βρίσκονται γ) Είναι ανάλογα με το είστην κατοχή ζωέμπορου.
δος και το μέγεθος της
επιχείρησης.
δ) Εισάγονται μέσα σε δώδεκα μήνες από την
παύση της δραστηριότητας της επιχείρησης στη
χώρα από την οποία μεταφέρονται.

14

Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ οι εισαγωγές α) Σα εμπορεύματα, οι υ- Οι εισαγωγείς
διαφημιστικών ειδών και εντύπων.
πηρεσίες που διαφημίζονται στα έντυπα πρέπει
να ανήκουν σε πρόσωπο
εγκατεστημένο σε άλλη,
εκτός της Ελλάδας, χώρα.
β) τα έντυπα να αναγράφεται το όνομα της επιχείρησης που διαφημίζει τα
εμπορεύματα που πωλεί
ή νοικιάζει ή τις υπηρεσίες που παρέχει.
γ) Κάθε αποστολή να περιέχει ένα μόνο έντυπο ή
αν αποτελείται από πολλά έντυπα, ένα μόνο α-

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

Επιχειρήσεις πα- Ν. 1684/87 Απεριόριραγωγής αγαθών (άρθρα 22- στη
και παροχής υπη- 26)
ρεσιών που παύουν οριστικά τη
δραστηριότητα στη
χώρα από την οποία προέρχονται.
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Ν. 1684/87 Απεριόρι(άρθρα 59- στη
61)

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

Οδηγία
83/181/ΕΟΚ –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (βιοτεχνία, βιομηχανία, εμπόριο).

Οδηγία
83/181/ΕΟΚ –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (εμπόριο, βιοτεχνία,
βιομηχανία).

13.880
(περιπτώσεις
Γ9, Γ12, Γ14,
Γ15, Γ22 και
Γ23)
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12. ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

ντίτυπο κάθε εντύπου ή
πολλά αντίτυπα του ίδιου
εντύπου εφόσον το συνολικό βάρος δεν υπερβαίνει το 1 χιλ/μο.
δ) Σα έντυπα δεν πρέπει να
αποτελούν
αντικείμενα
ομαδικών
αποστολών
από ένα μόνο αποστολέα
προς ένα μόνο παραλήπτη.
ε) Εφόσον τα έντυπα πρόκειται να διανεμηθούν
δωρεάν, τότε πρέπει να
συντρέχει μόνο η προϋπόθεση β’.
15

Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ οι εισαγωγές
τουριστικών ενημερωτικών εντύπων, διάφορων εγγράφων και ειδών (εκδόσεις ξένων κυβερνήσεων, δείγματα υπογραφών
και έντυπες εγκύκλιοι κ.λπ.)

Δωρεάν διανομή.
Οι εισαγωγείς
Σα τουριστικά έντυπα και οι
οδηγοί δεν πρέπει να περιέχουν ιδιωτική εμπορική
διαφήμιση πάνω από 25%.

Ν. 1684/87 Απεριόρι(άρθρα 75- στη
76)

Οδηγία
83/181/ΕΟΚ –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (τουρισμός).

16

Απαλλάσσεται από το ΥΠΑ η εισαγωγή
αγαθών τα οποία στη συνέχεια αποστέλλονται σε άλλο κράτος-μέλος από τον εισαγωγέα ή άλλο πρόσωπο που ενεργεί
στο όνομά του και για λογαριασμό του
εισαγωγέα.

Η απαλλαγή χορηγείται ε- Οι εισαγωγείς
φόσον τα εισαγόμενα αγαθά
αποτελούν αντικείμενο ενδοκοινοτικής
παράδοσης
στη συνέχεια.
Οι λοιπές προϋποθέσεις
καθορίζονται με σχετικές
ΑΤΟ.

Κώδικας
ΑπεριόριΥΠΑ (άρθρο στη
23 παρ. 1.δ)

Άρθρο 143 (δ)
της οδηγίας
2006/112/ΕΚ –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (εμπόριο).

17

Απαλλάσσεται από το ΥΠΑ η εισαγωγή
αερίου μέσω συστήματος φυσικού αερίου ή οποιουδήποτε άλλου δικτύου συνδεδεμένου με τέτοιο σύστημα ή που εισάγεται από πλοίο μεταφοράς αερίου σε
σύστημα φυσικού αερίου ή σε ανάντη

Οι εισαγωγείς

Κώδικας
ΑπεριόριΥΠΑ (άρθρο στη
23 παρ. 1.ε)

Οδηγία
2006/112/ΕΚ
(άρθρο 143 παρ.
1.ιβ) – Οικονομικές
σχέσεις
και
ανάπτυξη
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13.880
(περιπτώσεις
Γ9, Γ12, Γ14,
Γ15, Γ22 και
Γ23)

εκπιπτόμενο
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12. ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

δίκτυο αγωγών, ηλεκτρικής ενέργειας,
θερμότητας ή ψύχους μέσω των δικτύων
θέρμανσης ή ψύξης.

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

(εμπόριο).

18

Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ οι εισαγωγές Δεν μπορούν να ξαναχρη- Οι εισαγωγείς
διάφορων υλικών (υφάσματα, χαρτόνια σιμοποιηθούν.
κ.ά.) που χρησιμοποιούνται για τη στοιβασία των εμπορευμάτων και οι τροφές
για τη διατροφή των ζώων κατά τη διάρκεια μεταφοράς τους στην Ελλάδα.

Ν. 1684/87 Απεριόρι(άρθρα 77- στη
78)

Οδηγία
83/181/ΕΟΚ –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (εμπόριο).

19

Απαλλάσσεται από το ΥΠΑ η επανεισαγωγή αγαθών από το ίδιο πρόσωπο που
τα εξήγαγε και στην ίδια κατάσταση στην
οποία είχαν εξαχθεί, εφόσον έχουν ατέλεια.

Η απαλλαγή χορηγείται α- Οι εισαγωγείς
νάλογα με τη φύση του αγαθού, το πρόσωπο που τα
αποκτά και τον προορισμό
του αγαθού.

Κώδικας
ΑπεριόριΥΠΑ (άρθρο στη
23 παρ. 1α)

Άρθρο 143 (ε)
της οδηγίας
2006/112/ΕΚ –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (εμπόριο).

20

Απαλλάσσεται από το ΥΠΑ, η οριστική
εισαγωγή αγαθών, η παράδοση των οποίων απαλλάσσεται από το φόρο και στο
εσωτερικό της χώρας.

Η απαλλαγή χορηγείται ε- Οι εισαγωγείς
φόσον η παράδοση των ίδιων αγαθών απαλλάσσεται
στο εσωτερικό της χώρας.

Κώδικα
ΑπεριόριΥΠΑ (άρθρο στη
23 παρ. 1.β)

Άρθρο 140 (α)
της οδηγίας
2006/112/ΕΚ –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (εμπόριο / βιομηχανία / βιοτεχνία).

21

Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ οι εισαγωγές
αγαθών αξίας μέχρι 22 ευρώ (εξαιρούνται τα οινοπνευματώδη, τα αρώματα, οι
κολώνιες, ο καπνός και τα προϊόντα καπνού).

Οι εισαγωγείς

Ν. 1684/87 Απεριόρι(άρθρο 20, στη
21)

Οδηγία
83/181/ΕΟΚ –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (εμπόριο).

22

Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ οι εισαγωγές Σα αντικείμενα να είναι α- Οι εισαγωγείς
εμπορικών δειγμάτων ασήμαντης αξίας.
ντιπροσωπευτικά μιας κατηγορίας εμπορευμάτων και
ο τρόπος παρουσίασης και

Ν. 1684/87
(άρθρο 58)

Οδηγία
83/181/ΕΟΚ –
Οικονομικές
σχέσεις και α-
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Απεριόριστη

13.880
(περιπτώσεις
Γ9, Γ12, Γ14,
Γ15, Γ22 και
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12. ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

η ποσότητα να καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για
άλλους σκοπούς εκτός από
την έρευνα αγοράς.

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ
νάπτυξη
ριο).

(εμπό-

23

Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ οι εισαγωγές α) Σα είδη αυτά καταναλώ- Οι εισαγωγείς
ειδών που χρησιμοποιούνται για εξετάνονται ή καταστρέφονται
σεις, αναλύσεις ή δοκιμές για τον προσεντελώς κατά τη διάρκεια
διορισμό της σύνθεσης, της ποιότητάς
των εξετάσεων, αναλύσετους με σκοπό είτε την απόκτηση οριων ή δοκιμών, είτε κατασμένων πληροφοριών ή τη βιομηχανική
στρέφονται
ολοσχερώς
ή εμπορική έρευνα.
μετά το πέρας αυτών, είτε
παραχωρούνται δωρεάν
στο Δημόσιο, είτε εξάγονται στο εξωτερικό.
β) Δεν επιδιώκεται η εμπορική προβολή.
γ) Εισάγονται σε απόλυτα
απαραίτητες
για
την
πραγματοποίηση
του
σκοπού ποσότητες που
έχουν καθοριστεί κατά
περίπτωση από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές.

Ν. 1684/87 Απεριόρι(άρθρο 67- στη
73)

Οδηγία
83/181/ΕΟΚ –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (έρευνα).

24

Απαλλάσσονται κατά την εισαγωγή από
το ΥΠΑ φέρετρα που περιέχουν νεκρούς
και οι τεφροδόχοι, τα άνθη, τα στεφάνια
και τα άλλα διακοσμητικά αντικείμενα
που τα συνοδεύουν, καθώς και τα παραπάνω αντικείμενα που φέρουν πρόσωπα
που κατοικούν σε άλλη χώρα και μεταβαίνουν σε κηδείες ή έρχονται για να διακοσμήσουν τάφους που βρίσκονται
στην Ελλάδα.

Ν. 1684/87
(άρθρο 84)

Απεριόριστη

Οδηγία
83/181/ΕΟΚ –
Δράσεις στο εξωτερικό (διεθνείς
σχέσεις).

25

Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ οι εισαγωγές α) Σα καύσιμα που περιέ- Οι ιδιοκτήτες ή Ν. 1684/87 Απεριόρικαυσίμων και λιπαντικών σε χερσαία
χονται στις κανονικές δε- οδηγοί των αυτο- (άρθρα 79- στη
οχήματα ξηράς και σε εμπορευματοκιξαμενές καυσίμων αυτο- κινήτων.
82)

Οδηγία
83/181/ΕΟΚ –
Οικονομικές

Να μην παρουσιάζουν οι Οι εισαγωγείς
εισαγωγές, από το είδος ή
την ποσότητά τους κανένα
εμπορικό ενδιαφέρον.

203

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
Γ23)

13.880
(περιπτώσεις
Γ9, Γ12, Γ14,
Γ15, Γ22 και
Γ23)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2014

ΠΙΝΑΚΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

12. ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

βώτια ειδικών χρήσεων.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

κινήτων οχημάτων δημόσιας και ιδιωτικής
χρήσης και μοτοσικλετών καθώς και εμπορευματοκιβωτίων
ειδικής
χρήσης.
β) Η απαλλαγή περιορίζεται
στα 200 λίτρα για το ρυμουλκό όχημα και σε
200 λίτρα για το ρυμουλκούμενο ή εμπορευματοκιβώτιο ειδικών
χρήσεων.
γ) Σα καύσιμα που περιέχονται σε φορητά δοχεία
καυσίμων επί των επιβατικών αυτοκινήτων και
των μοτοσικλετών μέχρι
ποσότητα 10 λίτρων ανά
όχημα.
δ) Μη χρησιμοποίηση των
καυσίμων σε άλλα οχήματα, ούτε αφαίρεση,
ούτε αποθήκευση, ούτε
μεταβίβαση αυτών.

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

1011285/29
6/0018/89
ΑΤΟ
5017560/
22-4-10
ΑΤΟ
5030961/
23-8-13

26

Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ οι εισαγωγές α) Σα προϊόντα δεν έχουν
γεωργικών προϊόντων ή προϊόντων για
υποβληθεί σε άλλη επεγεωργική χρήση που προέρχονται από
ξεργασία εκτός από αυτή
κτήματα ευρισκόμενα σε μια χώρα με
που συνήθως ακολουθείάμεση γειτνίαση με την Ελλάδα (ή σε λίται μετά τη συγκομιδή ή
μνες και ποταμούς ευρισκόμενες στις
την παραγωγή.
παραμεθόριες περιοχές) και των οποίων β) Σα προϊόντα εισάγονται
την εκμετάλλευση έχουν αγρότες παρααπό τον αγρότη παραγωγωγοί με έδρα της εκμετάλλευσής τους
γό ή για λογαριασμό του.
στην Ελλάδα και σε άμεση γειτνίαση με
τη χώρα παραγωγής.

27

Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ τα αγαθά Να μη ξεπερνά η αξία των Σαξιδιώτες

σχέσεις και ανάπτυξη.

Γεωργοί,
κτηνο- Ν. 1684/87 Απεριόριτρόφοι, μελισσο- (άρθρα 27- στη
κόμοι, δασοκόμοι, 32)
ιχθυοκαλλιεργητές.

204

Ν. 3763/09

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Απεριόρι-

Οδηγία
83/181/ΕΟΚ –
Αγροτική
ανάπτυξη (γεωργία).

Δράσεις στο εξω-

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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12. ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

στη

τερικό.

που περιέρχονται στις προσωπικές απο- αγαθών:
σκευές των ταξιδιωτών που προέρχονται α) για τους επιβάτες αεροαπό τρίτες χώρες.
πλάνων και πλοίων τα
430 ευρώ,
β) για τους επιβάτες λοιπών
μέσων μεταφοράς 300
ευρώ,
γ) για τους ταξιδιώτες ηλικίας κάτω των 15 ετών
(ανεξαρτήτως μεταφορικού μέσου) 150 ευρώ
και
δ) για κατοίκους παραμεθόριας ζώνης, μεθοριακούς εργαζόμενους, μέλη πληρώματος μεταφορικών μέσων 175 ευρώ.

(άρθρο 20)
Ν. 3775/09
(άρθρο 37)

28

Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ τα είδη οικοσκευής και τα ιδιωτικής χρήσης μεταφορικά μέσα που εισάγονται από πρόσωπα που μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα.

Δ.245/88
ΑπεριόριΑΤΟ (άρθρα στη
3,4,5),
Ν. 1839/89
Ν. 1684/87
(άρθρα 2-9)

29

Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ τα είδη που α) Σα πρόσωπα να έχουν τη
εισάγονται με την ευκαιρία γάμου.
συνήθη κατοικία τους
Εξαιρούνται τα οινοπνευματώδη προϊόεκτός ΕΕ τουλάχιστον
ντα, ο καπνός και τα προϊόντα καπνού.
τους τελευταίους 12 συνεχείς μήνες.
β) Να προσκομίζουν τα αποδεικτικά τέλεσης ή έναρξης διαδικασίας τέλεσης του γάμου.
γ) Να εισάγονται οριστικά,
εφάπαξ ή τμηματικά, το
νωρίτερο 2 μήνες πριν
και το αργότερο 4 μήνες
μετά την ημερομηνία τέ-

Να βρίσκονται στην κυριό- Μετοικούντες
τητα και χρήση των δικαιούχων έξι (6) μήνες πριν
από τη μεταφορά της συνήθους κατοικίας.

Πρόσωπα που με Ν. 1684/87 Απεριόριτην ευκαιρία του (άρθρα 10- στη
γάμου
μεταφέ- 13)
ρουν τη συνήθη
κατοικία τους από
χώρα εκτός ΕΕ
στην Ελλάδα.
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Κοινωνική πολιτική
(δράσεις
πρόνοιας).

Προσαρμογή
στην οδηγία
83/181/ΕΟΚ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

137.466
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12. ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

λεσης

του

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

γάμου.

30

Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ τα είδη οικοσκευής και τα ιδιωτικής χρήσης μεταφορικά μέσα που περιέρχονται εκ διαθήκης ή εξ αδιαθέτου διαδοχής σε φυσικά πρόσωπα που έχουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα στην Ελλάδα που
ασκούν μη κερδοσκοπική δραστηριότητα.
Εξαιρούνται τα οινοπνευματώδη προϊόντα, ο καπνός και τα προϊόντα καπνού,
τα μεταφορικά μέσα δημόσιας χρήσης,
τα υλικά για επαγγελματική χρήση, τα
αποθέματα πρώτων υλών και κατεργασμένων ή ημικατεργασμένων προϊόντων,
τα ζώντα ζώα και τα αποθέματα γεωργικών προϊόντων που υπερβαίνουν τις ποσότητες που αντιστοιχούν στις κανονικές
οικογενειακές ανάγκες.

Να αποκτώνται με κληρονομική διαδοχή και να εισάγονται μέσα σε δύο χρόνια από την παραπάνω απόκτηση.
Σα προσωπικά είδη πρέπει
να εισάγονται οριστικά, εφάπαξ ή τμηματικά, μέσα
σε προθεσμία 2 ετών από
την ημερομηνία κατά την
οποία τα είδη περιέρχονται
στον ενδιαφερόμενο.

Υυσικά πρόσωπα
με συνήθη κατοικία στην Ελλάδα
ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα
στην Ελλάδα που
ασκούν μη κερδοσκοπική δραστηριότητα.

Ν. 1684/87 Απεριόρι(άρθρα 14, στη
15,16,17)
Δ.245/88
ΑΤΟ (άρθρα
16, 17, 18)
Ν. 1839/89

Προσαρμογή
στην οδηγία
83/181/ΕΟΚ –
Κοινωνική πολιτική
(δράσεις
πρόνοιας).

31

Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ ο ιματισμός,
το σχολικό υλικό και η συνήθης επίπλωση ενός φοιτητικού δωματίου που εισάγονται από φοιτητές, με συνήθη κατοικία
στο εξωτερικό που έρχονται στην Ελλάδα
αποκλειστικά για να σπουδάσουν.

Σα είδη να προορίζονται για
προσωπική χρήση του δικαιούχου.
Η απαλλαγή παρέχεται μία
φορά κάθε σχολικό έτος.

Υοιτητές και μαθητές,
κάτοικοι
εξωτερικού
που
έρχονται στην Ελλάδα για σπουδές.

Ν. 1684/87 Απεριόρι(άρθρα
18 στη
και 19)
Δ.245/88
ΑΤΟ (άρθρο
24)

Προσαρμογή
στην οδηγία
83/181/ΕΟΚ –
Παιδεία (τριτοβάθμια εκπαίδευση).

32

Βεβαιώνεται αλλά δεν εισπράττεται ο ο- α) Ο εισαγωγέας είναι μη Εισαγωγείς
φειλόμενος ΥΠΑ κατά την εισαγωγή με
εγκατεστημένο στη χώρα
εφαρμογή του συστήματος αντιστροφής
μας υποκείμενο στο φότης υποχρέωσης για τις μεταγενέστερες
ρο πρόσωπο.
παραδόσεις των αγαθών στο εσωτερικό β) Ο φόρος προστιθέμενης
της χώρας.
αξίας που βεβαιώνεται
επί του οικείου τελωνειακού παραστατικού εισαγωγής δεν εισπράττε-

Ν. 2960/01 Απεριόρι(άρθρο
29 στη
παρ. 4α)
ΠΟΛ
1126/2013
ΑΤΟ

Οδηγία
2006/112/ΕΚ
Οδηγία
ΥΠΑ
(άρθρα 194 και
211)
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ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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12. ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

ται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή εισαγωγής, αλλά αναγράφεται
στην περιοδική και εκκαθαριστική
δήλωση
ΥΠΑ του εισαγωγέα.
γ) Ο εισαγωγέας πραγματοποιεί εισαγωγές, μη υποκείμενων σε ειδικό
φόρο κατανάλωσης εμπορευμάτων,
ετήσιας
στατιστικής αξίας ύψους
τουλάχιστον 300 εκατ.
ευρώ. Ειδικά για τα πρώτα πέντε έτη ένταξης του
εισαγωγέα στο καθεστώς,
η ετήσια στατιστική αξία
προσδιορίζεται σε 120
εκατ. ευρώ.
δ) Ποσοστό άνω του 90%
της αξίας των εισαγομένων εμπορευμάτων σε
ετήσια βάση παραδίδεται
σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή
σε τρίτες χώρες.
33

Απαλλαγή από ΥΠΑ εισαγωγής κατά τη α) Προϊόντα που προορίζοθέση σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόνται να παραδοθούν ως
χρονη θέση σε καθεστώς τελωνειακής
εφόδια πλοίων και αεροαποθήκευσης εμπορευμάτων που προοσκαφών.
ρίζονται να παραδοθούν ως εφόδια πλοί- β) Έκδοση άδειας λειτουρων και αεροσκαφών.
γίας τελωνειακής αποθήκευσης.

Πρόσωπα
που
δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στον τομέα του
εφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών.
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Ν. 2859/00 Απεριόρι(άρθρο
25 στη
παρ.1)
ΠΟΛ
1100/2013
ΑΤΟ

Άρθρο 148 Οδηγίας
2006/112/ΕΚ
(Οδηγία ΥΠΑ)

εκπιπτόμενο
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13. ΤΕΛΗ ΦΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

1

Απαλλάσσεται από το τέλος χαρτοσήμου
το Δημόσιο.

Δημόσιο

2

Απαλλάσσονται από το τέλος χαρτοσήμου οι μεταβιβάσεις ακινήτων προς το
Δημόσιο, καθώς και η εισφορά ακινήτου
σε ανώνυμη εταιρεία ενεργού πολεοδομίας. Επίσης, απαλλάσσεται η μεταβίβαση ακινήτου ως ανταλλάγματος αντί
αποζημίωσης στον καθ’ ου η απαλλοτρίωση.

Δημόσιο, φορολο- ΝΔ 1003/71
γούμενοι.
(άρθρο 24)

3

Απαλλάσσονται από το τέλος χαρτοσήμου οι δήμοι, οι κοινότητες και οι σύνδεσμοι και ενώσεις αυτών.

Δήμοι και κοινότητες.
ύνδεσμοι
και
Ενώσεις
Δήμων
και Κοινοτήτων.

4

5

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

Κώδικας
ΑπεριόριΝόμων
Σε- στη
λών Φαρτοσήμου (άρθρο
2,
παρ.2)

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ
Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

Απεριόριστη

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

Κώδικας
ΑπεριόριΝόμων
Σε- στη
λών Φαρτοσήμου
(ΚΝΣΦ)
(άρθρο 2,
παρ. 2)
Ν. 3463/06

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

Απαλλάσσεται από το τέλος χαρτοσήμου
η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης
(ΜΟΔ) του Κοινοτικού Πλαισίου τήριξης
(ΚΠ).

Μονάδα Οργάνω- Ν. 2372/96 Απεριόρισης της Διαχείρι- (άρθρο τρίτο) στη
σης
του
ΚΠ
(ΜΟΔ).

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

Απαλλάσσονται από το τέλος χαρτοσήμου τα εισπραττόμενα μερίσματα ή κέρδη εταιρειών επενδύσεων-χαρτοφυλακίου
και αμοιβαίων κεφαλαίων που εισπράττονται από τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης του ν. 876/79 για ποσό
6 ευρώ για κάθε άμεσο ασφαλισμένο του
Οργανισμού στις 31 Δεκεμβρίου κάθε

Οργανισμοί Κοι- Ν. 876/79
νωνικής Ασφάλι- (άρθρο 7)
σης.
Ν. 1969/91
(άρθρο 48)

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.
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Απεριόριστη

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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13. ΤΕΛΗ ΦΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

έτους ή ποσό 1% του ποσού που απαλλάσσεται από φόρο εισοδήματος.
6

Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου
και από τα τέλη μεταγραφής, οι δωρεές:
α) προς το Δημόσιο, δήμους, κοινότητες,
β) προς τα δημόσια φιλανθρωπικά ιδρύματα και το Ιερό Κοινό του Παναγίου
Σάφου, τη Γεωργική Εταιρεία, τα Ωδεία Αθηνών και Πειραιώς.

Δημόσια
φιλαν- ΑΝ 553/37
θρωπικά ιδρύμα- (άρθρο 7)
τα, το Ιερό Κοινό
του Παναγίου Σάφου κ.λπ. και δωρητές.

Απεριόριστη

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

7

Απαλλάσσονται από τέλος χαρτοσήμου οι
κάθε φύσεως παρεχόμενες παροχές του
ΟΑΕΔ.

ΟΑΕΔ και δικαι- ΝΔ 3464/55
ούχοι.
(άρθρο 13)

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική (ενίσχυση
απασχόλησης).

8

Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου τα
επιδόματα και άλλες παροχές που χορηγεί ο ΟΑΕΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 1545/85 στους δικαιούχους.

ΟΑΕΔ και δικαι- Ν. 1545/85
ούχοι επιδομάτων
και παροχών.

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική (ενίσχυση
απασχόλησης).

9

Απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμου ο
Οργανισμός χολικών Κτιρίων (ΟΚ).

ΟΚ

ΝΔ 4247/62
(άρθρο 11)

Απεριόριστη

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

10

Απαλλάσσεται από τέλος χαρτοσήμου η
παραχώρηση σχολικών κτιρίων από τον
Οργανισμό χολικών Κτιρίων (ΟΚ).

ΟΚ

ΝΔ 4247/62
(άρθρο 13)

Απεριόριστη

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

11

Απαλλάσσονται από τέλος χαρτοσήμου ο
ΟΚ και τα χολικά Σαμεία.

ΟΚ

ΑΝ 627/68
(άρθρο 14)

Απεριόριστη

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

12

Απαλλάσσονται από κάθε φόρο και τέλη
χαρτοσήμου οι αποζημιώσεις που χορηγούνται στους ασφαλισμένους του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ).

ΕΛΓΑ και ασφαλι- Ν. 1790/88
σμένοι του ΕΛΓΑ. (άρθρο 15)

Απεριόριστη

Αγροτική
πτυξη.

ανά-

13

Απαλλάσσεται από τα τέλη χαρτοσήμου

ΑΟΟΑ και τα μέλη ΝΔ 2906/54

Απεριόρι-

Οικιστική

ανά-
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78.902.687
(περιπτώσεις
7, 8, 27 και
28)

62.395
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13. ΤΕΛΗ ΦΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ
(άρθρο 2)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

στη

πτυξη.

Απεριόριστη

Οικιστική
πτυξη.

η μεταβίβαση ιδιοκτησίας του Αυτόνομου Οικοδομικού Οργανισμού Αξιωματικών (ΑΟΟΑ) προς τα μέλη του.
Ο ΑΟΟΑ εξομοιούται προς το Δημόσιο
και απαλλάσσεται από τα τέλη χαρτοσήμου σε όλες τις συναλλαγές του.
Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου
τα χορηγούμενα δάνεια του ΑΟΟΑ προς
τα μέλη του, οι μεταγραφές, εγγραφές
προσημειώσεων ή υποθηκών κ.λπ. του
ΑΟΟΑ που είναι σχετικές με μεταβιβάσεις ακινήτων του ή χορηγήσεις δανείων
προς τα μέλη του κ.λπ.

του.

14

Η απαλλαγή από τα τέλη χαρτοσήμου
των συμβάσεων των τραπεζικών δανείων
επεκτείνεται και στις συμβάσεις δανείων
που χορηγεί ο Οργανισμός Εργατικής
Κατοικίας (ΟΕΚ) στους δικαιούχους
του1.

ΟΕΚ και δικαιού- Ν. 3227/04
χοι.
(άρθρο 20
παρ. 14)

15

Απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμου το
Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων (ΕΛΚΕ).

ΕΛΚΕ

16

Απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμου η
«Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ».

Κοινωνία
της Ν. 2866/00
Πληροφορίας ΑΕ. (άρθρο 24)

Απεριόριστη

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

17

Απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμου ο
Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Φρέους (ΟΔΔΗΦ).

ΟΔΔΗΦ

Ν. 2628/98
(άρθρο 10)

Απεριόριστη

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

18

Απαλλάσσεται από τέλος χαρτοσήμου για
κάθε κινητή ή ακίνητη περιουσία το
Μουσείο Μπενάκη, καθώς και κάθε δικαιοπραξία που το αφορά.

Μουσείο
κη.

Μπενά- Ν. 4599/30
(άρθρο 11)

Απεριόριστη

Πολιτισμός (ενίσχυση μουσείων).

Ν. 2372/96 Απεριόρι(άρθρο πρώ- στη
το)

ανά-

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

7.000

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

120.000

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

ύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4144/18-4-13, ο ΟΑΕΔ καθίσταται καθολικός διάδοχος και υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταργηθέντων από 14/2/2012 (παρ. 6, άρθ. 1 ν. 4046/2012) νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου με τις επωνυμίες ΟΕΕ και ΟΕΚ.
1
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13. ΤΕΛΗ ΦΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Απεριόριστη

Πολιτισμός

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

19

Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου το
Εθνικό Θέατρο, η Εθνική Λυρική κηνή,
το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, η
Κρατική Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής, η Ορχήστρα των Φρωμάτων, το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, ο Μουσικός και
Εκπαιδευτικός Οργανισμός Ελλάδος, η
Ορχήστρα Λυρικής κηνής.

Οι περιγραφόμε- Ν. 2273/94
νοι φορείς.

20

Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου
οι πράξεις μεταγραφής, εγγραφής υποθήκης κ.λπ. που αφορούν κληρονομιές,
κληροδοσίες και δωρεές υπέρ κοινωφελών ιδρυμάτων και σκοπών που διέπονται από τις διατάξεις του α.ν. 2039/39.

Κοινωφελή ιδρύ- ΒΔ 3/14-9- Απεριόριματα και δωρητές. 48 (άρθρο 1) στη

Κοινωνική πολιτική.

21

Απαλλάσσονται από τέλος χαρτοσήμου
τα Ελβετικά κοινωφελή ιδρύματα ή φιλανθρωπικά ιδρύματα υπό τον όρο της
αμοιβαιότητας.

Ελβετικά κοινω- Ν. 1160/81
φελή και φιλαν- (άρθρο 5)
θρωπικά ιδρύματα.

Απεριόριστη

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

22

Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου τα
καταστατικά των Αγροτικών υνεταιριστικών Οργανώσεων, καθώς επίσης οι εισφορές των μελών προς αυτές, οι καταθέσεις και αναλήψεις των μελών του συνεταιρισμού και οι χορηγήσεις δανείων
από το συνεταιρισμό στα μέλη του κ.λπ.

Αγροτικές
υνε- Ν. 2810/00
ταιριστικές Οργα- (άρθρο 35)
νώσεις και μέλη
αυτών.

Απεριόριστη

Αγροτική
πτυξη.

23

Απαλλάσσεται η «ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ ΑΕ»
από τέλη χαρτοσήμου στη μίσθωση ακινήτων. Επίσης, απαλλάσσονται αντικειμενικά από τέλη χαρτοσήμου οι συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων που συνάπτονται από την εταιρεία κ.λπ.

ΑΣΣΙΚΟ
ΑΕ

24

Απαλλάσσονται αντικειμενικά από τέλη
χαρτοσήμου οι συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων κ.λπ. που συνάπτονται από την

«Διεθνής Αερολι- Ν. 2338/95
μήν Αθηνών ΑΕ»
και συμβαλλόμε-

ΜΕΣΡΟ Ν. 1955/91 Απεριόρι(άρθρο ένα- στη
το)

212

Απεριόριστη

ανά-

υγκοινωνίες
(αστικές συγκοινωνίες).

Τποδομές

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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13. ΤΕΛΗ ΦΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ
εταιρεία
ΑΕ».

«Διεθνής

Αερολιμήν

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ
Αθηνών

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

νοι.

25

Απαλλάσσονται αντικειμενικά από τέλη
χαρτοσήμου οι συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων υποκατάστασης, εκχώρησης
κ.λπ. στις οποίες συμβάλλεται ο ανάδοχος του έργου μελέτης, κατασκευής,
χρηματοδότησης και εκμετάλλευσης της
Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου.

Γαλλο-Ελληνικός
Ν. 2395/96
Υορές
Τπερθαλάσσιας
ζεύξης
Ρίου-Αντιρρίου
(ΓΕΥΤΡΑ ΑΕ) και
συμβαλλόμενοι.

Απεριόριστη

Τποδομές

26

Απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμου η
συμμετοχή και επιδότηση επί του εισιτηρίου της ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕΣΡΟ ΑΕ.
Επίσης, οι απαλλαγές από τέλη χαρτοσήμου που προβλέπονται υπέρ της Ευρωπαϊκής Σράπεζας Επενδύσεων εφαρμόζονται και στα αλλοδαπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εξαγωγικών πιστώσεων
που δεν είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα και χορηγούν πιστώσεις στον κύριο ή
τον παραχωρησιούχο του έργου, με την
προϋπόθεση ότι στη χρηματοδότηση μετέχει και η Ευρωπαϊκή Σράπεζα Επενδύσεων.

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
ΜΕΣΡΟ ΑΕ.

Ν. 2714/99

Απεριόριστη

υγκοινωνίες
(αστικές συγκοινωνίες).

27

Απαλλάσσονται από τέλος χαρτοσήμου οι
επιχορηγήσεις και οι επιδοτήσεις του
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού
Δυναμικού (ΟΑΕΔ) προς τις επιχειρήσεις
που προσφέρονται για την πρακτική άσκηση μαθητών που παρακολουθούν
προγράμματα τεχνικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Επιχειρήσεις

Ν. 1262/82
(άρθρο 18)

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική (ενίσχυση
απασχόλησης).

28

Απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμου η
καταβολή των παροχών του ΟΑΕΔ στους
εργοδότες, βάσει προγραμμάτων απασχόλησης που καταρτίζονται με απόφαση του Τπουργού Εργασίας.

Επιχειρήσεις

Ν. 1262/82 Απεριόρι(άρθρο
29 στη
και 6)

Κοινωνική πολιτική (ενίσχυση
απασχόλησης).
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78.902.687
(περιπτώσεις
7, 8, 27 και
28)
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13. ΤΕΛΗ ΦΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

29

Απαλλάσσονται από τέλος χαρτοσήμου η
εισφορά και μεταβίβαση περιουσιακών
στοιχείων κ.λπ. καθώς και κάθε πράξη
που απαιτείται για τη συγχώνευση ή μετατροπή επιχειρήσεων.

Επιχειρήσεις

ΝΔ 1297/72
(άρθρο 1)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

30

Απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμου κάθε δικαιοπραξία του φορέα Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών
(ΒΕΠΕ), που αφορά την ίδρυση του φορέα ή τρίτου φορέα ΒΕΠΕ, την κτήση
από το φορέα αυτό της κυριότητας των
αναγκαίων για την ίδρυση της ΒΕΠΕ εδαφικών εκτάσεων και κτιρίων για την
εγκατάσταση επιχειρήσεων και άλλων
συναφών εμπραγμάτων δικαιωμάτων, τη
μεταβίβαση δικαιώματος κυριότητας
προς τρίτους, τη σύσταση εμπραγμάτων
δικαιωμάτων, την εκμίσθωση, τη σύσταση ενοχικής σχέσης, καθώς και κάθε άλλη εμπράγματη ή ενοχική δικαιοπραξία
που αφορά την έκταση, που προορίζεται
για την ίδρυση και οργάνωση της ΒΕΠΕ
και τα κτίρια που προορίζονται για την
εγκατάσταση.

Επιχειρήσεις
ι- Ν. 2545/97
δρυόμενες
εντός (άρθρο 15,
των Βιομηχανικών παρ. 1)
και Επιχειρηματικών
Περιοχών
(ΒΕΠΕ).

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

31

Απαλλάσσονται από τέλος χαρτοσήμου οι
επιχορηγήσεις επενδύσεων, οι επιδοτήσεις τόκων και οι επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης που καταβάλλονται με
βάση τις διατάξεις του ν. 2601/98.

Επιδοτούμενοι
Ν. 2601/98
επενδυτικοί
φο- (άρθρο 9,
ρείς
του
ν. παρ. 1)
2601/98.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

32

Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου η
μετατροπή ομολογιών ή προνομιούχων
μετοχών σε κοινές, η μετατροπή ονομαστικών σε ανώνυμες μετοχές, τα καταστατικά των ανωνύμων εταιρειών, οι τροποποιήσεις καταστατικών, η μεταβίβαση
μετοχών, η έκδοση δανείων με ομολογίες

Ανώνυμες εταιρεί- ΑΝ 148/67
ες.
(άρθρο 1)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.
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ΦΟΡΗΓΗΗ
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ΕΟΔΩΝ
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13. ΤΕΛΗ ΦΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

κ.λπ.
33

Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου οι
συμβάσεις με τις οποίες περιέρχονται
στις εταιρείες ακίνητα από χρηματοδοτική μίσθωση, οι συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, τα μισθώματα από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, το τίμημα πώλησης του πράγματος σε περίπτωση υποθήκης, η εκχώρηση απαιτήσεων κ.λπ.

Εταιρείες χρημα- Ν. 1665/86
τοδοτικής σύμβα- (άρθρο 6)
σης και συμβαλλόμενοι.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

34

Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου το
καταστατικό, οι τροποποιήσεις του, οι
συμβάσεις εγγυήσεων και οι χορηγούμενες γι’ αυτές ασφάλειες, καθώς και η μεταβίβαση των μετοχών εν ζωή εξ επαχθούς αιτίας των Εταιρειών Αμοιβαίων
Εγγυήσεων (ΕΑΕ).

Σουλάχιστον το 50% των Εταιρείες
Αμοι- Ν. 2367/95
καθαρών κερδών να φέρεται βαίων Εγγυήσεων. (άρθρο 1,2)
σε ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό και να μη διανέμεται.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

35

Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου
τα ασφάλιστρα, αντασφάλιστρα, προμήθειες, αποζημιώσεις κ.λπ. για την ασφάλιση πλοίων και αεροσκαφών.

Ασφαλιστικές
εταιρείες ασφαλίσεως πλοίων και
αεροσκαφών.

ΝΔ 551/70
(άρθρο 3)
Ν. 1041/80
(άρθρο 32)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

333.544

36

Απαλλάσσονται από τέλος χαρτοσήμου οι
εξοφλητικές αποδείξεις αντασφαλίστρων
και αντασφαλιστικών αποζημιώσεων καταβαλλομένων σε ασφαλιστές για αντασφαλίσεις στην Ελλάδα.

Ασφαλιστές

ΝΔ 60/46
(άρθρο 30)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

2.143.704

37

Απαλλάσσονται από τέλος χαρτοσήμου οι
παρεχόμενες πιστώσεις από τράπεζες ή
πιστωτικούς οργανισμούς προς τους αναδόχους δανείων για εργασίες και έρευνες σχετικές με την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων.
Επίσης απαλλάσσονται αντικειμενικά
από τέλη χαρτοσήμου οι συμβάσεις παραχώρησης του δικαιώματος έρευνας και

Πιστωτικοί οργα- Ν. 2289/95
νισμοί και επιχει- (άρθρο 9)
ρήσεις
εκμετάλλευσης
υδρογονανθράκων.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.
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13. ΤΕΛΗ ΦΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στον
ανάδοχο, σε συμβάσεις έργων που συνάπτονται από τον ανάδοχο με εργολάβους
η μίσθωση ή παραχώρηση χρήσης ακινήτων κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού.
38

Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου
αντικειμενικά οι συμβάσεις δανείων, πιστώσεων, εγγυήσεων ή άλλων μορφών
χρηματοδοτήσεως, όπου συμβάλλεται η
Ευρωπαϊκή Σράπεζα Επενδύσεων, η εξόφλησή τους, η πληρωμή τόκων ή προμήθεια επ’ αυτών, τα παρεπόμενα αυτών
σύμφωνα παροχής εγγυήσεως, υποθήκης, ενεχύρου ή πάσης άλλης ασφάλειας, εκχωρήσεις και κάθε άλλη σχετική
με τον αντικείμενο της Σράπεζας αυτής
σύμβαση ή πράξη ή δικαστική ή εξώδικη
ενάσκηση των συναφών δικαιωμάτων ή η
εκτέλεση των αντίστοιχων υποχρεώσεων,
καθώς και η εξ αυτών απόκτηση εσόδων.

Ευρωπαϊκή Σρά- Ν. 2682/99
πεζα Επενδύσεων (άρθρο 23,
και συμβαλλόμε- παρ. 1)
νοι.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

39

Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου η
Σράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του
Ευξείνου Πόντου, τα περιουσιακά της
στοιχεία, τα έσοδα, οι εργασίες, οι συναλλαγές της, οι μισθοί και οι αποδοχές
των διευθυντών, αναπληρωτών διευθυντών, αξιωματούχων ή υπαλλήλων της
τράπεζας, καθώς και οι ομολογίες ή τίτλοι που εκδίδει η Σράπεζα ή εγγυάται,
συμπεριλαμβανομένων μερισμάτων ή
τόκων εξ αυτών.

Σράπεζα Εμπορί- Ιδρυτική
Απεριόριου και Ανάπτυξης συμφωνία
στη
Ευξείνου Πόντου. της Σράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης του
Ευξείνου
Πόντου (άρθρο 52, παρ.
1, κυρωθείσα με το ν.
2380/96)

Δράσεις
του
κράτους στο εξωτερικό
(διεθνείς σχέσεις).

40

Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου
οι πράξεις επί του συναλλάγματος και
ξένων τραπεζικών γραμματίων, οι κατα-

Σράπεζες

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.
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Ν. 1083/80
(άρθρο 7)

Απεριόριστη

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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13. ΤΕΛΗ ΦΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

θέσεις μεταξύ των τραπεζών και με την
Σράπεζα της Ελλάδος σε ευρώ μέχρι ένα
εξάμηνο.
41

Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου
οι συμβάσεις μεταξύ τραπεζών με τις οποίες μεταβιβάζονται δικαιώματα ή υποχρεώσεις από ληφθέντα ή χορηγηθέντα
δάνεια ή πιστώσεις.

Σράπεζες

Ν. 1731/87
(άρθρο 23)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

42

Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου
οι συμβάσεις ρύθμισης ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεων από δάνεια ή πιστώσεις
τραπεζών προς οποιονδήποτε εφόσον η
ρύθμιση προβλέπεται από απόφαση νομισματικών αρχών.

Σράπεζες και ειδικά πιστωτικά ιδρύματα και φορολογούμενοι.

Ν. 1731/87
(άρθρο 23)
Ν. 1882/90
(άρθρο 19)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

43

Απαλλάσσονται από τέλος χαρτοσήμου,
η σύμβαση περί συγχωνεύσεως, το καταστατικό, η εισφορά, η μεταβίβαση των
περιουσιακών στοιχείων κ.λπ., καθώς
και κάθε άλλη συμφωνία ή πράξη που
απαιτείται για τη συγχώνευση, τη σύσταση και το καταστατικό της νέας συμφωνίας των ανώνυμων τραπεζικών εταιρειών.

Σραπεζικές
ρείες.

εται- Ν. 2515/97
(άρθρο 16)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

44

Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου οι
συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων προς εταιρείες υπαγόμενες στο ν. 1905/90 από
ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες ή πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό τα παρεπόμενα αυτών σύμφωνα, η
εξόφληση των δανείων ή πιστώσεων και
των σχετικών τόκων, προμηθειών και
λοιπών επιβαρύνσεων, ανεξάρτητα αν οι
συμβάσεις συνάπτονται στην Ελλάδα ή
το εξωτερικό.

Ανώνυμες τραπε- Ν. 2367/95
ζικές εταιρείες ή (άρθρο 10,
πιστωτικά ιδρύμα- παρ. 6)
τα στην Ελλάδα ή
το εξωτερικό και
εταιρείες του ν.
1905/90.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

45

Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου οι α) Οι πράξεις να διενεργού- Ημεδαπά και αλ- Ν. 2682/99

Απεριόρι-

Οικονομικές
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13. ΤΕΛΗ ΦΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

συμβάσεις δανείων, πιστώσεων, εγγυήνται προς χρηματοδότησεων ή άλλων μορφών χρηματοδοτήσεως,
ση αυτοχρηματοδοτούη εξόφλησή τους, η πληρωμή τόκων ή
μενων ή συγχρηματοδοπρομηθειών επ’ αυτών, τα παρεπόμενα
τούμενων δημόσιων έραυτών σύμφωνα παροχής εγγυήσεως,
γων της παρ. 4 του άρθ.
υποθήκης, ενεχύρου ή πάσης άλλης α9 του ν. 2052/92 και
σφάλειας, εκχωρήσεις και κάθε άλλη
των άρθ. 3, παρ. 1δ του
σχετική με το αντικείμενο των τραπεζών
π.δ. 23/93 και 2 παρ. 1
σύμβαση ή πράξη ή δικαστική ή εξώδικη
του π.δ. 166/96 και
ενάσκηση των συναφών δικαιωμάτων ή η β) τα έργα αυτά να έτυχαν
εκτέλεση των αντίστοιχων υποχρεώσεων,
χρηματοδότησης και από
καθώς και η εξ αυτών απόκτηση εσόδων.
την Ευρωπαϊκή Σράπεζα
Επενδύσεων.

λοδαπά τραπεζικά (άρθρο 23,
ή πιστωτικά ιδρύ- παρ. 2)
ματα και ανάδοχοι
αυτοχρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων.

στη

σχέσεις και ανάπτυξη.

46

Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου
η σύμβαση δανείου ή πίστωσης που ασφαλίζεται με υποθήκη επί αεροσκάφους, το οποίο εκμεταλλεύεται αερομεταφορέας που έχει λάβει άδεια σύμφωνα
με τον Κανονισμό ΕΟΚ 2407/92, η εγγραφή και η εξάλειψη της υποθήκης, η
εξόφληση του δανείου κ.λπ., καθ’ όλη τη
διάρκεια παραμονής του σκάφους υπό
ελληνική σημεία.

Αερομεταφορείς

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

47

Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου Σα πλοία πρέπει να έχουν Ναυτιλιακές
τα γραφεία αλλοδαπών επιχειρήσεων χωρητικότητα άνω των 1000 χειρήσεις.
που εγκαθίστανται στην Ελλάδα και α- κόρων.
σχολούνται με τη διαχείριση, ναύλωση,
ασφάλιση κ.λπ. πλοίων.

επι- ΝΔ 27/75
(άρθρο 25)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).

48

Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου Παραμονή του πλοίου υπό Ναυτιλιακές
η σύνταξη συμβολαίων, κάθε σύμβαση, ελληνική σημαία.
χειρήσεις.
εκτελωνισμός και άλλες πράξεις που απαιτούνται για την υπαγωγή πλοίου υπό
ελληνική σημαία και τη νηολόγησή του,
την παροχή δικαιώματος εγγραφής ναυτικής υποθήκης, η τυχόν εισφορά του
πλοίου σε ανώνυμη εταιρεία, η σύνταξη
δανειακής σύμβασης ασφαλιζόμενης με

επι- ΝΔ 4419/64
(άρθρο 5)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).
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Ν. 2648/98
(άρθρο 41,
παρ. 5)

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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13. ΤΕΛΗ ΦΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

υποθήκη επί πλοίων κ.λπ.
49

Απαλλάσσονται από τέλη, εισφορές δικαιώματος, κρατήσεις και φόρους υπέρ
τρίτων, οι ναυπηγήσεις και οι συντηρήσεις πλοίων, οι επισκευές με ελληνική ή
ξένη σημαία πλοίων, πλωτών ναυπηγημάτων, καθώς και η ασφαλιζόμενη με
υποθήκη επ’ αυτών σύμβαση δανείου.

Οι απαλλασσόμενες πράξεις Ναυτιλιακές εται- Ν. 814/78
να αφορούν πλοία, πλωτά ρείες.
(άρθρο 57)
ναυπηγήματα του ν. 457
/76, θαλάσσιες εγκαταστάσεις και πλωτές κατασκευές
του άρθρου 36 του ν.468/
76 και η σχετική δαπάνη
καλύπτεται με συνάλλαγμα
μη υποχρεωτικά εκχωρητέο

50

Απαλλάσσεται από τέλος χαρτοσήμου το
εισόδημα που αποκτήθηκε στο εξωτερικό
από αλλοδαπές πλοιοκτήτριες εταιρείες
καθώς και το κτώμενο εισόδημα των μετόχων και εταίρων των εταιρειών αυτών
με μορφή διανομής κερδών ή μερισμάτων. Σην παραπάνω απαλλαγή έχουν και
τα έγγραφα που εκδίδονται για την εφαρμογή του νόμου.

Αλλοδαπές ναυτι- ΝΔ 27/75
Απεριόριλιακές επιχειρή- (άρθρο
26 στη
σεις.
και 27)

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).

51

Επεκτείνονται οι απαλλαγές από τέλη
χαρτοσήμου που προβλέπονται από τις
διατάξεις του α.ν.89/1967 σε αλλοδαπές
ναυτιλιακές εταιρείες.

Αλλοδαπές ναυτι- ΑΝ 378/68
λιακές επιχειρή- (άρθρο 1)
σεις.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).

52

Οι απαλλαγές από τέλη χαρτοσήμου που
ισχύουν για τη μεταβίβαση τίτλων μετοχών ανώνυμων εταιρειών ισχύουν και για
τη μεταβίβαση άυλων μετοχών.

Μέτοχοι
ανώνυ- Ν. 2396/96
μων εταιρειών.
(άρθρο 52)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

53

Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου:
α) οι εκδιδόμενοι οριστικοί τίτλοι κυριότητας των κλήρων κατά τις διατάξεις
του ν.δ. 1189/72, όπως ισχύει,
β) τα εκδιδόμενα αντίγραφα των τίτλων,
γ) η υπέρ του Δημοσίου εγγραφή υποθήκης για διασφάλιση του τιμήματος

Οι κληρούχοι.

Απεριόριστη

Αγροτική
πτυξη.
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Ν. 634/77
(άρθρο 12)

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).

ανά-

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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13. ΤΕΛΗ ΦΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

του τίτλου.
54

Καταργούνται για την έκδοση των οικοδομικών αδειών των αγροτικών κατασκευών τα τέλη χαρτοσήμου στις εισφορές που γίνονται υπέρ του Σεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Σαμείου
υντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών
Δημοσίων Έργων. Ως αγροτικές κατασκευές νοούνται εκείνες που ορίζονται
από τις διατάξεις του άρθρου 26, παρ. 1,
του ν. 2520/97.

Αγρότες

Ν. 2520/97
(άρθρο 26,
παρ. 2)

Απεριόριστη

Αγροτική
πτυξη.

55

Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου
οι συμβάσεις δανείων που χορηγεί το
Σαμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΣΠ
& Δ) σε δικαιούχους του και οι απορρέοντες τόκοι και παρεπόμενα σύμφωνα.

Εργαζόμενοι που Ν. 3470/06
παρέχουν εξαρτη- (άρθρο 18)
μένη εργασία, συνταξιούχοι, δήμοι
και δημοτικές επιχειρήσεις.

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική.

56

Δεν υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου η καταβαλλόμενη αποζημίωση σε ιδιοκτήτες
ακινήτου που απαλλοτριώνεται για δημόσια ωφέλεια.

Δικαιούχοι αποζη- ύνταγμα
Απεριόριμίωσης για απαλ- της Ελλάδας στη
λοτριωθέντα ακί- (άρθρο 17)
νητα.

Τποδομές

57

Δεν υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου η αποζημίωση που καταβάλλεται σε φοιτητές και σπουδαστές που πραγματοποιούν
άσκηση στο επάγγελμα και καθορίζεται
με κοινή υπουργική απόφαση.

Υοιτητές,
δαστές.

Παιδεία
βάθμια
δευση).

58

Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου
οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων και οι
εξοφλήσεις των τόκων.

Οι κάτοχοι τίτλων ΝΔ 3745/57
εντόκων γραμμα- (άρθρο 6)
τίων.

59

Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου:
α) οι πρόσοδοι τοκομεριδίων,
β) τα εισπραττόμενα ποσά από λαχνούς,
γ) οι τίτλοι των ομολογιακών δανείων.

Υορολογούμενοι

σπου- Ν. 2327/95
(άρθρο 11
παρ. 4)
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ΝΔ 3746/57
(άρθρο 4)

Απεριόριστη

ανά-

7.225.636

12.046.694

(τριτοεκπαί-

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.
Απεριόριστη

13.823

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.
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13. ΤΕΛΗ ΦΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

60

Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου
οι συμβάσεις και παρεπόμενες πράξεις
επί παραγώγων χρηματοοικονομικών
προϊόντων καθώς και τα πάσης φύσεως
κέρδη και έσοδα που απορρέουν από
την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών.

Υορολογούμενοι

Ν. 2459/97
(άρθρο 16α)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

61

Απαλλάσσεται από τέλος χαρτοσήμου η
πράξη σύστασης αμοιβαίου κεφαλαίου,
η έκδοση μεριδίων, η είσπραξη μερισμάτων ή τόκων επ’ ονόματι και για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου, η
πρόσθετη αξία που προκύπτει από την
αγορά μεριδίων σε τιμή μεγαλύτερη από
την αξία κτήσεως.

Οι
μεριδιούχοι Ν. 1969/91
αμοιβαίου κεφα- (άρθρο 48)
λαίου.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

62

Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου οι
πρόσοδοι των τίτλων προεσόδων που εκδίδει το Ελληνικό Δημόσιο καθώς και
οποιαδήποτε σύμβαση ή συναλλαγή αφορά του τίτλους αυτούς, περιλαμβανομένης και της εκδόσεώς τους.

Κάτοχοι
τίτλων Ν. 2801/00
προεσόδων Δημο- (άρθρο 14,
σίου.
παρ. 3)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

63

Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου η
μεταβίβαση μελλοντικών προεσόδων του
Δημοσίου, νπδδ ή δημόσιων επιχειρήσεων που ανήκουν αποκλειστικά σε φορείς
του Δημοσίου και οι σχετικές συμβάσεις.

Κάτοχοι
τίτλων Ν. 2801/00
προεσόδων νομι- (άρθρο 14,
κών προσώπων.
παρ. 12)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

64

Απαλλάσσονται από τέλος χαρτοσήμου οι
επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις επιτοκίου
που καταβάλλονται με τις διατάξεις του
νόμου αυτού.

Υορολογούμενοι
Ν. 1116/81
που κάνουν χρή- (άρθρο 14)
ση της απαλλαγής.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

65

Απαλλάσσονται από τέλος χαρτοσήμου,
οι επιδοτήσεις επενδύσεων και επιδοτήσεις επιτοκίου που καταβάλλονται με
βάση τις διατάξεις του νόμου αυτού.

Υορολογούμενοι
Ν. 1262/82
που κάνουν χρή- (άρθρο 8)
ση της απαλλαγής.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

66

Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου Η κατάθεση πρέπει να έχει Καταθέτες

Απεριόρι-

Οικονομικές
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ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΝ 148/67

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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13. ΤΕΛΗ ΦΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

οι τίτλοι που χορηγούνται από τράπεζες προθεσμία 2 ετών και άνω.
στους καταθέτες επί προθεσμία δύο (2)
ετών και άνω.

ΝΟΜΟ
(άρθρο 9)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

στη

σχέσεις και ανάπτυξη.

67

Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου
τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται σε
ασφαλιστικές επιχειρήσεις για τους κλάδους ζωής και ζημιών, για εξαγορές ασφαλιστηρίων ζωής και για τόκους που
απορρέουν από ασφαλιστικές αποζημιώσεις.

Ασφαλισμένοι σε Ν.3746/09 ( Απεριόριπρογράμματα α- (παρ.
10, στη
σφαλιστικών επι- άρθρ. 9)
χειρήσεων.

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

68

Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου τα
δάνεια που συνάπτονται για τη χρηματοδότηση του έργου της παραχώρησης των
λιμενικών εγκαταστάσεων των προβλητών
ΙΙ και ΙΙΙ του σταθμού Εμποροκιβωτίων
της ανώνυμης εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ» (ΟΛΠ ΑΕ) καθώς και
οι κάθε είδους αποζημιώσεις που καταβάλλονται από την «ΟΛΠ ΑΕ» δυνάμει
της σύμβασης παραχώρησης.

«COSCO
Pacific Ν. 3755/09 ΑπεριόριLimited”
και (άρθρο δεύ- στη
«ΟΛΠ ΑΕ»
τερο).

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

69

Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου, η
πράξη σύστασης αμοιβαίου κεφαλαίου,
το καταστατικό ΑΕΕΜΚ και οι εκδιδόμενες από αυτήν μετοχές, η εισφορά κεφαλαίου σε ΟΕΚΑ, η διάθεση και η εξαγορά των μετοχών ή μεριδίων ΟΕΚΑ,
καθώς και τα κέρδη με τη μορφή μερισμάτων ή άλλων ωφελημάτων εκ των μεριδίων ή μετοχών ή με τη μορφή πρόσθετης αξίας από την εκποίηση μεριδίων ή
μετοχών σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης, που αποκτούν μεριδιούχοι ή μέτοχοι των ΟΕΚΑ που έχουν λάβει άδεια
σύστασης ή λειτουργίας στην Ελλάδα.

ΟΕΚΑ, ΑΕΕΜΚ

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.
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Ν. 4099/12 Απεριόρι(άρθρο 103 στη
παρ. 1 & 5)

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

105.506.363
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14. ΦΟΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

Ν. 1620/51
(άρθρο 14)
Ν. 3492/06
(άρθρο 29)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

1

Απαλλάσσονται του φόρου ασφαλίστρων,
τα ασφάλιστρα κλάδων μεταφορών που
αφορούν σκάφη, αεροσκάφη και εμπορεύματα που εισάγονται στη χώρα ή εξάγονται στην αλλοδαπή.

Επιχειρήσεις που
εκμεταλλεύονται
πλοία και αεροσκάφη.

2

Απαλλάσσονται του φόρου ασφαλίστρων
τα ασφάλιστρα, αντασφάλιστρα, προμήθειες, εκπτώσεις, αποζημιώσεις και όλες
γενικά οι υποχρεώσεις που προκύπτουν
από τον κλάδο ασφάλισης πλοίων και
αεροσκαφών, καθώς και τα ασφάλιστρα
για τις ασφαλίσεις των πληρωμάτων
πλοίων και αεροσκαφών.

Ασφαλιστικές
ταιρείες.

ε- ΝΔ 551/70
(άρθρο 3)
Ν. 1041/80
(άρθρο 32)
Ν. 3492/06
(άρθρο 29)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

275.000

3

Απαλλάσσονται του φόρου ασφαλίστρων, Τα συναπτόμενα ασφαλι- Ασφαλιστικές
τα καταβαλλόμενα ασφάλιστρα ζωής.
στήρια συμβόλαια να είναι ταιρείες.
διάρκειας τουλάχιστον 10
ετών.

ε- ΝΔ 400/70
(άρθρο 52)
Ν. 3492/06
(άρθρο 29)

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική.

55.200.000

4

Απαλλάσσονται από το φόρο ασφαλίστρων τα ασφάλιστρα που καταβάλλει σε
ασφαλιστικές εταιρείες η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Εύξεινου Πόντου.

Τράπεζα Εμπορί- Ν. 2380/96
ου και Ανάπτυξης Ν. 3492/06
του Εύξεινου Πό- (άρθρο 29)
ντου.

Απεριόριστη

Δράσεις στο εξωτερικό (διεθνείς
σχέσεις).
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2.300.000
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15. ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Απεριόριστη

Άρθρο 12 της
οδηγίας
2008/118/ΕΚ,
όπως ισχύει.
Δράσεις στο εξωτερικό (διεθνείς
σχέσεις).

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (τουρισμός).

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

Α. ΚΟΙΝΕ ΑΠΑΛΛΑΓΕ
1

Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τα ενεργειακά προϊόντα και η
ηλεκτρική ενέργεια, η αλκοόλη, τα αλκοολούχα ποτά και τα βιομηχανοποιημένα καπνά που προορίζονται:
α) για παράδοση στα πλαίσια διπλωματικών ή προξενικών σχέσεων,
β) για αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς και για τα μέλη των οργανισμών αυτών,
γ) για τις ένοπλες δυνάμεις και τις πολιτικές υπηρεσίες που τις συνοδεύουν ή
τον εφοδιασμό των κυλικείων και των
λεσχών τους, των άλλων κρατών-μελών
του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, που
ενεργούνται σύμφωνα με τη συνθήκη,
δ) για κατανάλωση στα πλαίσια συμφωνίας που έχει συναφθεί με τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς,
ε) για εφοδιασμό ξένων πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών και
στ) για εφοδιασμό (καπνικά-αλκοολούχα)
πλοίων γραμμών εξωτερικού και αεροσκαφών διεθνών πτήσεων.

Οι προϋποθέσεις χορήγησης και οι χορηγούμενες
ποσότητες, καθορίζονται με
αποφάσεις του Υπουργού
Οικονομικών, ενώ υπάρχουν και πρόσθετοι περιορισμοί για τις επιμέρους
περιπτώσεις. Έτσι για την
περίπτωση (β) η απαλλαγή
δίνεται μέσα στα όρια και
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από
τις διεθνείς συμβάσεις για
την ίδρυση των οργανισμών
αυτών ή από τις συμφωνίες
για την έδρα τους, για την
περίπτωση (δ) η απαλλαγή
δίνεται εφόσον η συμφωνία
γίνεται δεκτή ή επιτρέπεται
να υπαχθεί σε καθεστώς
απαλλαγής από το ΦΠΑ και
για τις περιπτώσεις (ε και
στ), η απαλλαγή παρέχεται
σύμφωνα με τις ισχύουσες
εθνικές διατάξεις.

Διεθνείς
οργανι- Ν. 2960/01
σμοί, ένοπλες δυ- (άρθρο 68)
νάμεις, ναυτιλιακές και αεροπορικές εταιρείες.

2

Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης:
α) τα προϊόντα που διατίθενται από τα
καταστήματα αφορολογήτων ειδών σε
επιβάτες με προορισμό Τρίτη χώρα
(εκτός ΕΕ) και
β) τα προϊόντα που μεταφέρονται στις
προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών
που προέρχονται από τρίτες χώρες.

Οι ποσότητες προϊόντων κα- Ταξιδιώτες
τά άτομο ή κατά ταξίδι δεν
πρέπει να υπερβαίνουν τα
όρια της ποσοτικής και κατά αξία ατέλειας που προβλέπεται από τις διατάξεις
του ν. 3763/09.
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Ν. 2960/01
(άρθρο 67,
παρ. 2)
ΠΔ 86/79
(άρθρο 19)
Ν. 3763/09
(άρθρο 20)

4.408.267
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15. ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ
1

Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τα ενεργειακά προϊόντα τα
οποία παραλαμβάνονται για να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα για τη ναυσιπλοΐα στα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένης και της επαγγελματικής αλιείας.

Η απαλλαγή δεν ισχύει σε Ναυτιλιακές
και
περίπτωση χρησιμοποίησης αλιευτικές εταιρείτων ενεργειακών προϊόντων ες.
σε ιδιωτικά σκάφη αναψυχής.

Ν. 2960/01 Απεριόρι(άρθρο 78,
στη
παρ. 1, περ.
β)

Άρθρο 14, παρ.
1, περ. γ’ οδηγίας
2003/96/
ΕΚ - Οικονομικές σχέσεις και
ανάπτυξη
(εμπόριο/ τουρισμός).

120.156.130
(συμπεριλαμβάνεται
και η περίπτωση Β2)

2

Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τα ενεργειακά προϊόντα, τα
οποία παραλαμβάνονται με σκοπό τον
εφοδιασμό αεροσκαφών, που εκτελούν
αεροπορικές μεταφορές.

Η απαλλαγή δεν ισχύει για Αεροπορικές εται- Ν. 2960/01 Απεριόριαεροσκάφη που εκτελούν ρείες.
(άρθρο 78,
στη
ιδιωτικές πτήσεις αναψυπαρ. 1, περ.
χής.
α)

Άρθρο 14, παρ.
1, περ. β’ οδηγίας
2003/96/
ΕΚ - Οικονομικές σχέσεις και
ανάπτυξη
(εμπόριο/ τουρισμός).

120.156.130
(συμπεριλαμβάνεται
και η περίπτωση Β1)

3

Δεν θεωρείται ως γενεσιουργός αιτία επιβολής φόρου η κατανάλωση ενεργειακών
προϊόντων στις εγκαταστάσεις παραγωγής
τους.

Η κατανάλωση πρέπει να Διυλιστήρια
γίνεται για τους σκοπούς τρελαίου.
της παραγωγής αυτής και
όχι για την κίνηση οχημάτων.

Απεριόριστη

Άρθρο 21, παρ.
3 οδηγίας 2003
/96/ΕΚ - Οικονομικές σχέσεις
και
ανάπτυξη
(βιομηχανία).

4

Απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης το πετρέλαιο εσωτερικής
καύσης που υπάγεται στους κωδικούς
Συνδυασμένης
Ονοματολογίας
(ΣΟ)
27.10.19.41 και 27.10.19.45 και προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά
ως ηλεκτρομονωτικό υλικό ηλεκτρικών
μετασχηματιστών.

Με απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις και ο έλεγχος της
νόμιμης
χρησιμοποίησης
του πετρελαίου εσωτερικής
καύσης που προορίζεται να
χρησιμοποιηθεί
αποκλειστικά ως ηλεκτρομονωτικό
υλικό ηλεκτρικών μετασχηματιστών.

Ν. 2960/01 Απεριόρι(άρθρο 78, στη
παρ. 1, περ.
δ)

Άρθρο 2 παρ. 4,
εδαφ. β’ οδηγίας
2003/96 /ΕΚ –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (βιομηχανία).

πε- Ν. 2960/01
(άρθρο 74,
παρ. 6)

Βιομηχανίες που
κατασκευάζουν
ηλεκτρικούς μετασχηματιστές.
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7.012.861
(συμπεριλαμβάνεται
και η περίπτωση Β9)
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15. ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
8.564.221

5

Επιστρέφεται ποσό του ειδικού φόρου
κατανάλωσης που ανέρχεται στα 125 ευρώ ανά χιλιόλιτρο για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης κίνησης του κωδικού ΣΟ
27.10.19.41 που χρησιμοποιείται από
τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις στους κινητήρες σταθερής θέσης,
στα μηχανήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό και στα οχήματα που σύμφωνα
με τον προορισμό τους χρησιμοποιούνται εκτός δημοσίων οδών ή δεν έχουν
λάβει άδεια κύριας χρήσης στις δημόσιες οδούς.

Με αποφάσεις του Υπουρ- Βιομηχανίες, βιο- Ν. 2960/01
γού Οικονομίας και Οικο- τεχνίες.
(άρθρο 78,
νομικών καθορίζεται η διαπαρ. 3)
δικασία επιστροφής του
ΕΦΚ και ο τρόπος ελέγχου
της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου για το
οποίο χορηγείται επιστροφή
του φόρου αυτού.

Απεριόριστη

Άρθρο 8 της οδηγίας
2003/
96/ΕΚ - Οικονομικές σχέσεις
και
ανάπτυξη
(βιομηχανία).

6

Επιστρέφεται ποσό του ειδικού φόρου
κατανάλωσης που ανέρχεται στα 125 ευρώ ανά χιλιόλιτρο για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης κίνησης που χρησιμοποιείται από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

Με αποφάσεις του Υπουρ- Ξενοδοχειακές
γού Οικονομίας και Οικο- πιχειρήσεις.
νομικών καθορίζεται η διαδικασία επιστροφής του
ΕΦΚ και ο τρόπος ελέγχου
της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου για το
οποίο χορηγείται επιστροφή
του φόρου αυτού.

ε- Ν. 2960/01
(άρθρο 78,
παρ. 3)

Απεριόριστη

Άρθρο 8 της οδηγίας
2003/
96/ΕΚ - Οικονομικές σχέσεις
και
ανάπτυξη
(τουρισμός).

1.396.034

7

Επιστρέφεται ποσό του ειδικού φόρου
κατανάλωσης που ανέρχεται στα 125 ευρώ ανά χιλιόλιτρο για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης κίνησης που χρησιμοποιείται από τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα.

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία επιστροφής του
ΕΦΚ και ο τρόπος ελέγχου
της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου για το
οποίο χορηγείται επιστροφή
του φόρου αυτού.

Δημόσια και ιδιω- Ν. 2960/01
τικά νοσηλευτικά (άρθρο 78,
και προνοιακά ι- παρ. 3)
δρύματα.

Απεριόριστη

Άρθρο 8 της οδηγίας
2003/
96/ΕΚ – Υγεία
(περίθαλψη).

2.463.654

8

Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης οι αρωματικοί υδρογονάνθρακες και μείγματα (βενζένιο, ξυλένιο,
τολουένιο) που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από βιομηχανίες ή βιοτεχνί-

Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίες
Οικονομίας και Οικονομι- βιοτεχνίες.
κών καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία
παραλαβής με απαλλαγή

και Ν. 2960/01 Απεριόρι(άρθρο 78,
στη
παρ. 1, περ.
στ)

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (βιομηχανία / βιοτεχνία).

3.027.096

227

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2014
ΠΙΝΑΚΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

15. ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (βιομηχανία / βιοτεχνία).

Απεριόριστη

Αγροτική
ανάπτυξη (γεωργία /
δασοκομία
/
κτηνοτροφία).

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

ες ως πρώτες ύλες για την παραγωγή των από τον ΕΦΚ και ο έλεγχος
προϊόντων τους.
της νόμιμης χρησιμοποίησης αρωματικών υδρογονανθράκων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν
από τις χημικές βιομηχανίες ή βιοτεχνίες αποκλειστικά ως πρώτες ύλες για την
παραγωγή προϊόντων.
9

Απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης το πετρέλαιο εσωτερικής
καύσης που υπάγεται στους κωδικούς
Συνδυασμένης
Ονοματολογίας
(ΣΟ)
27.10.19.41 και 27.10.19.45, το φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), το ελαφρύ
πετρέλαιο (white spirit) καθώς και τα
άλλα ελαφρά λάδια που παραλαμβάνονται από βιομηχανίες ή βιοτεχνίες και
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ως πρώτη ύλη για την παραγωγή των προϊόντων τους.

Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίες
Οικονομίας και Οικονομι- βιοτεχνίες.
κών καθορίστηκε η διαδικασία παραλαβής με απαλλαγή από τον ΕΦΚ και ο
έλεγχος της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης, του
φωτιστικού πετρελαίου, του
ελαφρού πετρελαίου και
των άλλων ελαφρών λαδιών
που παραλαμβάνονται από
βιομηχανίες ή βιοτεχνίες
και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά
ως πρώτη ύλη για την παραγωγή των προϊόντων τους.

και Ν. 2960/01
(άρθρο 78,
παρ. 1,
περ. ε)

10

Εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής ει- Η βενζίνη να χρησιμοποιεί- Γεωργικές χρήσεις
δικού φόρου κατανάλωσης που ανέρχε- ται για γεωργικές χρήσεις και δασοκομία (υται σε 299 ευρώ το χιλιόλιτρο στη βενζί- και στη δασοκομία.
λοτομία κ.λπ.)
νη για γεωργικές χρήσεις άρθρου 16 του
ν. 3686/57 (ΦΕΚ 64Α) και δασικών συνεταιρισμών άρθρου 5 του ν. 827/78
(ΦΕΚ 194Α).

11

Ορίζεται συντελεστής ΕΦΚ 66 ευρώ ανά Με κοινή υπουργική από- Οι αγρότες όπως Ν. 2960/01
χιλιόλιτρο για το πετρέλαιο εσωτερικής φαση καθορίζονται οι όροι, αυτοί προσδιορί- (άρθρο 78,
καύσης κινητήρων που χρησιμοποιείται οι προϋποθέσεις, τα δικαι- ζονται στην ΚΥΑ.
παρ. 5)
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Ν. 2960/01
(άρθρο 78,
παρ. 2,
περ. α)

Άρθρο 8, παρ. 2
της οδηγίας
2003/96/ΕΚ –

7.012.861
(συμπεριλαμβάνεται και η
περίπτωση
Β4)

137.044.452
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15. ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Α/Α

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

αποκλειστικά στη γεωργία. Για την εν
λόγω χρήση εφαρμόζεται ο κανονικός
συντελεστής του πετρελαίου εσωτερικής
καύσης κινητήρων και επιστρέφεται η
διαφορά μεταξύ του κανονικού συντελεστή και του συντελεστή των 66 ευρώ.

ούχα προς επιστροφή πρόσωπα, οι ποσότητες για τις
οποίες υπολογίζεται η επιστροφή του ΕΦΚ και ο έλεγχος της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου
εσωτερικής καύσης κινητήρων, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη
γεωργία.

12

Εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης που ανέρχεται σε 0,29 ευρώ ο μετρικός τόνος στα
υγραέρια και το μεθάνιο που χρησιμοποιείται στη γεωργία.

Να χρησιμοποιούνται για Αγρότες
την πρωτογενή παραγωγή
αυτούσιων γεωργικών προϊόντων.

Ν. 2960/01
(άρθρο 78,
παρ. 2,
περ. β)

Απεριόριστη

Άρθρα 8 και 15
της οδηγίας
2003/96/ΕΚ –
Αγροτική
ανάπτυξη (γεωργία /
δασοκομία
/
κτηνοτροφία).

13

Με την επιφύλαξη άλλων κοινοτικών και
εθνικών διατάξεων οι παρεχόμενες με τις
παρ. 1 και 2 του άρθρου 78 του ν.
2960/01, απαλλαγές ή μειώσεις του συντελεστή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εφαρμόζονται ανάλογα και σε προϊόντα άλλα από εκείνα που αναφέρονται
στο άρθρο 72 του ν. 2960/01, εφόσον
αυτά χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα ενεργειακών προϊόντων, προορίζονται
για τις ίδιες με τα προϊόντα που υποκαθιστούν χρήσεις και τελούν υπό φορολογικό έλεγχο για τη διαπίστωση της νόμιμης χρησιμοποίησής τους.

Υποκατάστατα πετρελαιοει- Οι χρησιμοποιού- Ν. 2960/01
δών εφόσον προορίζονται ντες υποκατάστα- (άρθρο 78,
για τις ίδιες χρήσεις με τα τα πετρελαιοειδών. παρ. 4)
προϊόντα που υποκαθιστούν.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (βιομηχανία / βιοτεχνία / εμπόριο
/ τουρισμός).

14

Υπόκειται σε μηδενικό συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης το φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων.

Φυσικό αέριο που χρησι- Οι χρησιμοποιούμοποιείται ως καύσιμο κι- ντες φυσικό αέριο
νητήρων για προώθηση ο- κινητήρων.
χημάτων.

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

Αγροτική
ανάπτυξη (γεωργία /
κτηνοτροφία).
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Ν. 2960/01 Μέχρι
(άρθρο 73,
31/12/13.
παρ. 1, περ.
ιστ)

Άρθρο 15 παρ.
1, περ. ζ οδηγίας
2003/96/
ΕΚ - Περιβάλλον (αντιμετώπι-

975.802
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15. ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

ση ρύπανσης).
15

Εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης που ανέρχεται σε 17 ευρώ ο μετρικός τόνος, στη
βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο) που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων
του β.δ. 57/1967 (ΦΕΚ 14/Α).

Βιομηχανίες και
βιοτεχνίες
που
χρησιμοποιούν
βενζίνη
εκχύλισης.

Ν. 2960/01
(άρθρο 78,
παρ. 2,
περ. γ)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (βιομηχανία / βιοτεχνία).

16

Απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ο λιθάνθρακας, λιγνίτης και
οπτάνθρακας (κοκ) της ΣΟ 2701, 2702
και 2704 που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας.

Με απόφαση του Υπουργού Επιχειρήσεις παΟικονομίας και Οικονομι- ραγωγής ηλεκτρικών καθορίζονται οι όροι κής ενέργειας.
και οι διατυπώσεις για την
απαλλαγή από τον ΕΦΚ και
ο έλεγχος της νόμιμης χρησιμοποίησης του λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα
(κοκ) που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Ν. 2960/01
(άρθρο 78,
παρ. 1,
περ. ζ)

Απεριόριστη

Άρθρο 14, παρ.
1, περ. α της
οδηγίας 2003/
96/ΕΚ - Οικονομικές σχέσεις
και
ανάπτυξη
(βιομηχανία
/
βιοτεχνία).

270.586.888
(συμπεριλαμβάνονται και
οι περιπτώσεις Β17 και
Β18)

17

Απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ο λιθάνθρακας, λιγνίτης και
οπτάνθρακας (κοκ) της ΣΟ 2701, 2702
και 2704 που χρησιμοποιούνται στην
ορυκτολογική κατεργασία.

Με απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται οι όροι
και οι διατυπώσεις για την
απαλλαγή από τον ΕΦΚ και
ο έλεγχος της νόμιμης χρησιμοποίησης του λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα
(κοκ) που χρησιμοποιούνται στην ορυκτολογική κατεργασία.

Βιομηχανίες ή βιοτεχνίες που χρησιμοποιούν τα εν
λόγω
προϊόντα
στην ορυκτολογική κατεργασία.

Ν. 2960/01
(άρθρο 78,
παρ. 1,
περ. η)

Απεριόριστη

Άρθρο 2, παρ.
4, περ. β της
οδηγίας 2003/
96/ΕΚ - Οικονομικές σχέσεις
και
ανάπτυξη
(βιομηχανία
/
βιοτεχνία).

270.586.888
(συμπεριλαμβάνονται και
οι περιπτώσεις Β16 και
Β18)

18

Απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ο λιθάνθρακας, λιγνίτης και
οπτάνθρακας (κοκ) της ΣΟ 2701, 2702
και 2704 που χρησιμοποιούνται για χημική αναγωγή, ηλεκτρολυτική και με-

Με απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται οι όροι
και οι διατυπώσεις για την
απαλλαγή από τον ΕΦΚ και

Βιομηχανίες ή βιοτεχνίες που χρησιμοποιούν τα εν
λόγω προϊόντα για
χημική αναγωγή,

Ν. 2960/01
(άρθρο 78,
παρ. 1,
περ. θ)

Απεριόριστη

Άρθρο 2, παρ.
4, περ. β της
οδηγίας 2003/
96/ΕΚ - Οικονομικές σχέσεις

270.586.888
(συμπεριλαμβάνονται και
οι περιπτώσεις Β16 και
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15. ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ταλλουργική κατεργασία.

ο έλεγχος της νόμιμης χρη- ηλεκτρολυτική και
σιμοποίησης του λιθάνθρα- μεταλλουργική
κα, λιγνίτη και οπτάνθρακα κατεργασία.
(κοκ) που χρησιμοποιούνται για χημική αναγωγή,
ηλεκτρολυτική και μεταλλουργική κατεργασία.

19

Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης η ηλεκτρική ενέργεια που
παράγεται και χρησιμοποιείται για ιδία
χρήση, εφόσον προέρχεται από αιολική,
ηλιακή, γεωθερμική, παλιρροϊκή ενέργεια και ενέργεια κυμάτων.

Με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών καθορίζεται η
διαδικασία απαλλαγής της
ηλεκτρικής ενέργειας που
παράγεται και χρησιμοποιείται για ιδία χρήση, εφόσον προέρχεται από αιολική, ηλιακή, γεωθερμική,
παλιρροϊκή ενέργεια και
ενέργεια κυμάτων.

20

Απαλλάσσεται από τον ΕΦΚ η ηλεκτρική Να χρησιμοποιείται για γε- Αγρότες
ενέργεια που χρησιμοποιείται για γεωρ- ωργική χρήση.
γική χρήση.

Όσοι
παράγουν
και χρησιμοποιούν για ιδία χρήση ηλεκτρική ενέργεια,
εφόσον
προέρχεται
από
αιολική, ηλιακή,
γεωθερμική, παλιρροϊκή ενέργεια
και ενέργεια κυμάτων.

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

και
ανάπτυξη
(βιομηχανία
/
βιοτεχνία).

Ν. 2960/01
(άρθρο 78,
παρ. 1,
περ. ι)

Απεριόριστη

Άρθρο 15, παρ.
1, περ. β πρώτη
παύλα της οδηγίας
2003/96/ΕΚ.
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (ενέργεια)

Ν. 2960/01 Απεριόρι(άρθρο
78 στη
παρ. 1, περ.
ια)

Άρθρο
15,
παρ.3
Οδηγία
2003/96/ΕΚ

Ν. 2960/01
(άρθρο 102)

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (βιομηχανία / εμπόριο).

13.740.000

Γ. ΒΙΟΜΗΦΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΠΝΑ
1

Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και κάθε εισφορά υπέρ τρίτων ή τυγχάνουν επιστροφής ή συμψηφισμού των φόρων αυτών, εφόσον έχουν
καταβληθεί, τα εξής βιομηχανοποιημένα
καπνά:
α) τα βιομηχανοποιημένα καπνά που
καταστρέφονται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 105
του ν. 2960/01,

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής
των απαλλαγών ρυθμίζονται
με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
Καπνοβιομηχανίες και εισαγωγείς
από την αλλοδαπή
βιομηχανοποιημένων καπνών.
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Απεριόριστη

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
Β17)

Όλες οι καπνοβιομηχανίες και εισαγωγείς
από
την αλλοδαπή

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2014
ΠΙΝΑΚΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

15. ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

βιομηχανοποιημένων
καπνών.
β) τα βιομηχανοποιημένα καπνά που
προορίζονται αποκλειστικά για επιστημονικές δοκιμές, καθώς και για
δοκιμές σχετικές με την ποιότητά
τους,

Καπνοβιομηχανίες

Όλες οι καπνοβιομηχανίες.

γ) τα βιομηχανοποιημένα καπνά που
επαναχρησιμοποιούνται από τον καπνοβιομήχανο και

Καπνοβιομηχανίες

Όλες οι καπνοβιομηχανίες.

δ) τα βιομηχανοποιημένα καπνά που
διατίθενται στο εργατοτεχνικό προσωπικό των καπνοβιομηχανιών.

Εργατοτεχνικό
προσωπικό
καπνοβιομηχανιών.

1.160

738.000

Δ. ΑΙΘΤΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ - ΑΛΚΟΟΛΟΤΦΑ ΠΟΣΑ
1

Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης τα προϊόντα που ορίζονται από το άρθρο 80 του
ν. 2960/01, ότι περιλαμβάνονται στον
όρο «αιθυλική αλκοόλη», όταν χρησιμοποιούνται για ιατρικούς σκοπούς στα νοσοκομεία, θεραπευτήρια, κλινικές, νοσηλευτικά ιδρύματα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

Οι ποσότητες, οι όροι, οι Νοσοκομεία, κλι- Ν. 2960/01
διατυπώσεις και οι λεπτο- νικές κ.λπ.
(άρθρο 83,
μέρειες εφαρμογής των απαρ. 1,
παλλαγών ρυθμίζονται με
περ. θ)
αποφάσεις του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών.

Απεριόριστη

Άρθρο 27, παρ.
2, περ. γ της
οδηγίας 92/83/
ΕΟΚ – Υγεία
(περίθαλψη).

148.107

2

Απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης η ισοπροπυλική αλκοόλη
που προορίζεται:
α) για φαρμακευτική χρήση καθώς και
β) εκείνη που κατόπιν μετουσιώσεως
προορίζεται για βιομηχανικές ή βιοτεχνικές χρήσεις.

Οι ποσότητες, οι όροι, οι Βιομηχανίες, βιο- Ν. 2960/01
διατυπώσεις και οι λεπτο- τεχνίες.
(άρθρο 83,
μέρειες εφαρμογής των απαρ. 2)
παλλαγών ρυθμίζονται με
αποφάσεις του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (βιοτεχνία / βιομηχανία).

2.462.879
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15. ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
206.500.986
(συμπεριλαμβάνεται και η
περίπτωση
Δ15)

3

Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης τα προϊόντα που ορίζονται από το άρθρο 80 του
ν. 2960/01, ότι περιλαμβάνονται στον
όρο «αιθυλική αλκοόλη», όταν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ξυδιού
σύμφωνα με τον ορισμό του κωδικού ΣΟ
2209.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής Επιχειρήσεις πατων απαλλαγών ρυθμίζονται ραγωγής ξυδιού.
με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Ν. 2960/01
(άρθρο 83,
παρ. 1,
περ. γ)

Απεριόριστη

Άρθρο 27, παρ.
1, περ. γ της
οδηγίας 92/83/
ΕΟΚ - Οικονομικές
σχέσεις
και
ανάπτυξη
(βιομηχανία
/
βιοτεχνία).

4

Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης τα προϊόντα που ορίζονται από το άρθρο 80 του
ν. 2960/01, ότι περιλαμβάνονται στον
όρο «αιθυλική αλκοόλη», όταν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή φαρμάκων,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ 3(α)
83657/30.12.05 (ΦΕΚ 59/Β/24.1.06)
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και
κτηνιατρικών φαρμάκων, σύμφωνα με
την αριθ. 282371/31.5.06 (ΦΕΚ 731/
Β/16.6.06) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής Επιχειρήσεις πατων απαλλαγών ρυθμίζονται ραγωγής φαρμάμε αποφάσεις του Υπουρ- κων.
γού Οικονομίας και Οικονομικών.

Ν. 2960/01 Απεριόρι(άρθρο 83,
στη
παρ. 1,
περ. δ), όπως τροποποιήθηκε με
το
ν.3583/07.

Άρθρο 27, παρ.
1, περ. δ της
οδηγίας 92/83/
ΕΟΚ – Υγεία
(περίθαλψη).

42.039.702
(συμπεριλαμβάνονται και
οι περιπτώσεις Δ7, Δ9,
Δ10)

5

Ο συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης, εφαρμόζεται
μειωμένος κατά 50%, έναντι του ισχύοντος κανονικού συντελεστή, για την αιθυλική αλκοόλη που προορίζεται για την
παρασκευή ούζου ή που περιέχεται στο
τσίπουρο και την τσικουδιά.

Επιχειρήσεις πα- Ν. 2960/01
ραγωγής και ε- (άρθρο 81,
μπορίας ποτών.
παρ. 3)

Απεριόριστη

Άρθρο 23, παρ.
2 της οδηγίας
92/83/ΕΟΚ –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (βιομηχανία / βιοτεχνία/εμπόριο)

58.771.828
(συμπεριλαμβάνεται και η
περίπτωση
Δ6)

6

Ο συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλω- Οι προϋποθέσεις και οι ό- Επιχειρήσεις πα- Ν. 2960/01
σης αιθυλικής αλκοόλης εφαρμόζεται ροι χορήγησης καθορίζο- ραγωγής και ε- (άρθρο 81,
μειωμένος κατά 50%, έναντι του ισχύο- νται με αποφάσεις του Υ- μπορίας
ποτών παρ. 3)

Απεριόριστη

Άρθρο 7, παρ. 1
της οδηγίας 92/
84/ΕΟΚ - Οικο-

58.771.828
(συμπεριλαμβάνεται και η
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15. ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ντος κανονικού συντελεστή, στην περιο- πουργού Οικονομίας
χή Δωδεκανήσου, για την αιθυλική αλ- Οικονομικών.
κοόλη που περιέχεται σε αλκοολούχα
ποτά και προϊόντα, που αποκτώνται από
τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αποστέλλονται από φορολογική
αποθήκη της λοιπής Ελλάδας ή εισάγονται στην περιοχή αυτή από τρίτες χώρες. Η ίδια μείωση φόρου ισχύει και για
την αιθυλική αλκοόλη που χρησιμοποιείται στην περιοχή αυτή για την παραγωγή των παραπάνω ποτών και προϊόντων.

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

και στα Δωδεκάνησα.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής
των απαλλαγών ρυθμίζονται
με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Επιχειρήσεις παραγωγής
αρτοσκευασμάτων που
διαθέτουν αυτόματα
μηχανήματα
ψεκασμού.

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ
νομικές σχέσεις
και
ανάπτυξη
(τουρισμός
/
εμπόριο / βιομηχανία / βιοτεχνία).

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
περίπτωση
Δ5)

7

Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης τα προϊόντα που ορίζονται από το άρθρο 80 του
ν. 2960/01, ότι περιλαμβάνονται στον
όρο «αιθυλική αλκοόλη», όταν χρησιμοποιούνται για τον ψεκασμό αρτοσκευασμάτων και παραλαμβάνονται από βιομηχανίες ή βιοτεχνίες που διαθέτουν αυτόματα μηχανήματα ψεκασμού των αρτοσκευασμάτων αυτών.

Ν. 2960/01 Απεριόρι(άρθρο
83 στη
παρ. 1 περ.
ι),
όπως
προστέθηκε
με
το
ν.
3156/
03
(άρθρο 27,
παρ. 2)

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (βιομηχανία / βιοτεχνία).

42.039.702
(συμπεριλαμβάνονται και
οι περιπτώσεις Δ4, Δ9
και Δ10)

8

Εφαρμόζεται μειωμένος κατά 50% συ- α) Η παραγωγή τους να μην Μικρά ζυθοποιεία. Ν. 2960/01 Απεριόριντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης,
υπερβαίνει τα 200.000
(άρθρο 87,
στη
έναντι του ισχύοντος κανονικού συντελεεκατόλιτρα ετησίως,
παρ. 3) όπως
στή, για τη μπύρα που παράγεται στη β) Να είναι νομικώς και οιπροστέθηκε
χώρα μας ή στα άλλα κράτη-μέλη της
κονομικώς
ανεξάρτητα
με
το
ν.
ΕΕ από ανεξάρτητα μικρά ζυθοποιεία,
από οποιαδήποτε άλλα,
3156/03
εφόσον η παραγωγή τους δεν υπερβαίνει γ) να χρησιμοποιούν δικές
(άρθρο 27,
τα 200.000 εκατόλιτρα ετησίως.
τους εγκαταστάσεις και
παρ. 3)
δ) να μη λειτουργούν βάσει
αδείας εκμεταλλεύσεως
άλλου επιτηδευματία.

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (βιομηχανία / βιοτεχνία).

11.400.076

9

Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κα- Οι λεπτομέρειες εφαρμογής Παραγωγοί αρω- Ν. 2960/01 Απεριόριτανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης τα προ- των απαλλαγών ρυθμίζονται ματικών ουσιών ή (άρθρο 83, στη
ϊόντα που ορίζονται από το άρθρο 80 του με αποφάσεις του Υπουρ- ειδών διατροφής παρ. 1, περ.

Άρθρο 27, παρ.
1, περ. ε’ της
οδηγίας 92/83/

42.039.702
(συμπεριλαμβάνονται και
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15. ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ν. 2960/01, ότι περιλαμβάνονται στον γού Οικονομίας και Οικο- και μη αλκοολού- ε)
όρο «αιθυλική αλκοόλη», όταν χρησιμο- νομικών.
χων ποτών.
ποιούνται για την παραγωγή αρωματικών
ουσιών που προορίζονται για την παραγωγή ειδών διατροφής και μη αλκοολούχων ποτών, με ογκομετρικό τίτλο μέχρι
και 1,2%.

ΕΟΚ – Οικονομικές
σχέσεις
και
ανάπτυξη
(βιομηχανία
/
βιοτεχνία / εμπόριο).

10

Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης τα προϊόντα που ορίζονται από το άρθρο 80 του
ν.2960/01, ότι περιλαμβάνονται στον
όρο «αιθυλική αλκοόλη», όταν χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη ή ως συστατικά
ημιτελών προϊόντων για την παραγωγή
ειδών διατροφής γεμιστών ή όχι.

Η περιεχόμενη αιθυλική Παραγωγοί
αλκοόλη δεν πρέπει να υ- διατροφής.
περβαίνει τα 8,5 λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης
ανά 100 χιλιόγραμμα προϊόντος για τις σοκολάτες και
τα 5 λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης ανά 100 χιλιόγραμμα προϊόντος για
άλλα προϊόντα. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των απαλλαγών ρυθμίζονται με
αποφάσεις του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών.

ειδών Ν. 2960/01 Απεριόρι(άρθρο 83,
στη
παρ. 1, περ.
στ),
όπως
τροποποιήθηκε με το ν.
3583/07.

Άρθρο 27, παρ.
1, περ. στ’ της
οδηγίας 92/83/
ΕΟΚ - Οικονομικές
σχέσεις
και
ανάπτυξη
(βιομηχανία
/
βιοτεχνία / εμπόριο).

11

Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης τα προϊόντα που ορίζονται από το άρθρο 80 του
ν.2960/01, ότι περιλαμβάνονται στον
όρο «αιθυλική αλκοόλη», όταν χρησιμοποιούνται ως δείγματα για αναλύσεις για
τη διεξαγωγή των αναγκαίων δοκιμών
παραγωγής ή για επιστημονικούς σκοπούς.

Οι ποσότητες, οι όροι, οι Επιστημονικά ερ- Ν. 2960/01 Απεριόριδιατυπώσεις και οι λεπτο- γαστήρια κ.λπ.
(άρθρο 83,
στη
μέρειες εφαρμογής των απαρ. 1, περ.
παλλαγών ρυθμίζονται με
ζ)
αποφάσεις του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών.

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη
(έρευνα).

12

Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης τα προϊόντα που ορίζονται από το άρθρο 80 του
ν. 2960/01, ότι περιλαμβάνονται στον
όρο «αιθυλική αλκοόλη», όταν χρησιμο-

Οι ποσότητες, οι όροι, οι Επιστημονικά ερ- Ν. 2960/01 Απεριόριδιατυπώσεις και οι λεπτο- γαστήρια κ.λπ.
(άρθρο 83,
στη
μέρειες εφαρμογής των απαρ. 1, περ.
παλλαγών ρυθμίζονται με
η)
αποφάσεις του Υπουργού

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη
(έρευνα).

235

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
οι περιπτώσεις Δ4, Δ7
και Δ10)

42.039.702
(συμπεριλαμβάνονται και
οι περιπτώσεις Δ4, Δ7
και Δ9)
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15. ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Απεριόριστη

Αγροτική
ανάπτυξη (γεωργία).

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

ποιούνται για σκοπούς επιστημονικής Οικονομίας και Οικονομιέρευνας.
κών.
13

Εφαρμόζεται εφάπαξ και κατ’ αποκοπή
φορολόγηση 0,59 ευρώ ανά χιλιόγραμμο
ετοίμου προϊόντος στο τσίπουρο ή την
τσικουδιά που παρασκευάζεται από απόσταγμα στεμφύλων σταφυλιών και
λοιπών επιτρεπομένων υλών από τους
μικρούς αποσταγματοποιούς (Διήμερους), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. Ε’ του ν. 2969/01.

Να κατέχουν ή να χρησι- Γεωργοί κατέχο- Ν. 2960/01
μοποιούν άμβυκα απόστα- ντες ή καλλιερ- (άρθρο 82)
ξης στεμφύλων με χωρητι- γούντες αμπέλους.
κότητα έως 130 λίτρων.

14

Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης τα προϊόντα που ορίζονται από το άρθρο 80 του
ν. 2960/01, ότι περιλαμβάνονται στον
όρο «αιθυλική αλκοόλη», όταν διανέμονται με τη μορφή αιθυλικής αλκοόλης, η
οποία έχει υποστεί πλήρη μετουσίωση,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για
τη μετουσίωση.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής Αγοραστές αιθυλιτων απαλλαγών ρυθμίζονται κής αλκοόλης.
με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Ν. 2960/01 Απεριόρι(άρθρο 83,
στη
παρ. 1, περ.
α)

Άρθρο 27, παρ.
1, περ. α’ της
οδηγίας 92/83/
ΕΟΚ - Οικονομικές
σχέσεις
και
ανάπτυξη
(βιομηχανία
/
βιοτεχνία).

73.377.630

15

Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης τα προϊόντα που ορίζονται από το άρθρο 80 του
ν. 2960/01, ότι περιλαμβάνονται στον
όρο «αιθυλική αλκοόλη», όταν έχουν υποστεί μετουσίωση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ελληνικής νομοθεσίας ή
νομοθεσίας άλλου κράτους-μέλους.

Να μη χρησιμοποιούνται
στην παρασκευή οποιουδήποτε προϊόντος που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Οι λεπτομέρειες
εφαρμογής των απαλλαγών
ρυθμίζονται με αποφάσεις
του Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών.

Ν. 2960/01 Απεριόρι(άρθρο 83,
στη
παρ. 1, περ.
β)

Άρθρο 27, παρ.
1, περ. β της
οδηγίας 92/83/
ΕΟΚ - Οικονομικές
σχέσεις
και
ανάπτυξη
(βιομηχανία
/
βιοτεχνία).

206.500.986
(συμπεριλαμβάνεται και η
περίπτωση
Δ3)

16

Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα προϊόντα που περιλαμβάνονται στον όρο
«κρασί» όπως ορίζονται με το άρθρο 90
του ν. 2960/01 είναι μηδέν (0) ευρώ.

Αγοραστές αιθυλικής αλκοόλης, βιομηχανίες, βιοτεχνίες κ.λπ.

Επιχειρήσεις πα- Ν. 2960/01
ραγωγής και ε- (άρθρο 91)
μπορίας οίνου.

236

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (βιομηχανία / βιοτεχνία/ εμπόριο)

≈33.000

29.048.510
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15. ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

17

Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο άρθρο
92 του ν. 2960/01 (ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση εκτός από κρασί και
μπύρα), είναι μηδέν (0) ευρώ.

18

Εφαρμόζεται μειωμένος κατά 50% συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης,
έναντι του ισχύοντος για τα ενδιάμεσα
προϊόντα του άρθρου 88 του ν.2960/01,
στα προϊόντα που ορίζονται στις παραγράφους 6 & 7 του σημείου Β του Παραρτήματος ΙΙΙ του καν. ΕΚ της επιτροπής 606/2009 (EEL 193/24-7-2009).
Οίνος γλυκύς φυσικός (κρασιά λικέρ).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Επιχειρήσεις πα- Ν. 2960/01
ραγωγής και ε- (άρθρο 93)
μπορίας ποτών.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (βιομηχανία / βιοτεχνία/ εμπόριο)

Επιχειρήσεις πα- Ν. 2960/01
ραγωγής και ε- (άρθρο 89)
μπορίας ποτών.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (βιομηχανία / βιοτεχνία/ εμπόριο)

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

237

ΝΟΜΟ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

407.315
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16. ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

υπηρε- Ν. 4257/62
(άρθρο 13)
Ν. 2960/01
(άρθρο 132
παρ. 3)

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Απεριόριστη

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

2

7.224

1

16.792

1

Απαλλάσσονται από το 80% του τέλους Δωρεάν παραχωρούμενα.
ταξινόμησης τα δωρεάν παραχωρούμενα
στο Δημόσιο επιβατικά αυτοκίνητα. Επίσης, απαλλάσσονται από το 90% του
προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης τα
φορτηγά αυτοκίνητα που προορίζονται
για το Δημόσιο.

Δημόσιες
σίες.

2

Απαλλάσσονται από το 80% του τέλους Δωρεάν παραχωρούμενα.
ταξινόμησης τα δωρεάν παραχωρούμενα
σε δήμους, κοινότητες και νομαρχιακές
αυτοδιοικήσεις επιβατικά αυτοκίνητα.
Επίσης, απαλλάσσονται από το 90% του
τέλους ταξινόμησης τα φορτηγά που
προορίζονται για δήμους, κοινότητες και
νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις.

Δήμοι και Κοινότητες - Νομαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις.

Απεριόριστη

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

3

Απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμη- Δωρεάν παραχωρούμενα
σης τα πλωτά μέσα και τα αυτοκίνητα
οχήματα που παραχωρούνται με δωρεά
στην Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή.

Ελληνική Αστυνο- Ν. 4138/13 Απεριόριμία, Πυροσβεστι- (άρθρο 13)
στη
κό Σώμα, Λιμενικό Σώμα
-Ελληνική Ακτοφυλακή.

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

4

Απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης τα αυτοκίνητα οχήματα που παραλαμβάνονται στο πλαίσιο διπλωματικών
ή προξενικών σχέσεων, αυτοκίνητα που
παραλαμβάνονται από διεθνείς οργανισμούς και δυνάμεις του ΝΑΤΟ.

5

Απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμη- Τα ασθενοφόρα να παρα- Το Υπουργείο Υ- Ν. 2960/01
σης τα ασθενοφόρα αυτοκίνητα που πα- λαμβάνονται από το Υ- γείας και Κοινωνι- (άρθρο 132

Τα αυτοκίνητα πρέπει να Πρεσβείες, προξεπαραλαμβάνονται
στο νεία, διεθνείς ορπλαίσιο των διπλωματικών γανισμοί, ΝΑΤΟ.
ή προξενικών σχέσεων – στα
όρια που καθορίζονται από
τις διεθνείς συμβάσεις για
τους διεθνείς οργανισμούς.

239

Ν. 3686/57
(άρθρο 6)
ΑΝ 36/68
(άρθρο 8)
ΑΝ 2187/94
(άρθρο 16)
Ν. 2960/01
(άρθρο 132
παρ. 3)
Ν. 2218/94
(άρθρο 38
παρ. 1)

Ν.Δ.503/70,
Ν.Δ. 90/75,
Ν. 2960/01
(άρθρο 132)

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

Απεριόριστη

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

72

1.791.191

Απεριόριστη

Υγεία (περίθαλψη).

7

163.136
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16. ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ραλαμβάνονται από το Υπουργείο Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα Περιφερειακά Συστήματα Υγείας Πρόνοιας
(ΠΕΣΥΠ) και αποκεντρωμένες μονάδες
αυτών, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), καθώς και νοσοκομεία
που λειτουργούν ως νπιδ επιχορηγούμενα από τον κρατικό προϋπολογισμό.

πουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα ΠΕΣΥΠ και αποκεντρωμένες
μονάδες αυτών, το ΕΚΑΒ,
καθώς και νοσοκομεία που
λειτουργούν ως νπιδ επιχορηγούμενα από τον κρατικό
προϋπολογισμό.

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

κής Αλληλεγγύης, παρ. 9)
τα ΠΕΣΥΠ και Ν. 3259/04
αποκεντρωμένες
(άρθρο 32)
μονάδες αυτών, το
ΕΚΑΒ, καθώς και
νοσοκομεία
που
λειτουργούν
ως
νπιδ,
επιχορηγούμενα από τον
κρατικό προϋπολογισμό.

6

Απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμη- Προσκόμιση από τις ιερές Ιερές μονές του Ν. 2187/94 Απεριόρισης τα επιβατικά αυτοκίνητα των Ιερών μονές εγγράφου της Ιεράς Αγίου Όρους.
Άρθρο
16 στη
Μονών του Αγίου Όρους.
Κοινότητας του Αγίου Όκαι
άρθρο
ρους, με το οποίο παρέχε167 του καται σχετική έγκριση για τα
ταστατικού
αιτούμενα αυτοκίνητα.
χάρτη.
Ν. 2960/01
(άρθρο 132,
παρ. 1)

Πολιτισμός
(θρησκεία).

7

Απαλλάσσεται από το 80% του τέλους α) Βεβαίωση της αρμόδιας
ταξινόμησης το επιβατικό αυτοκίνητο
υπηρεσίας για την αντιόμοιο ή μικρότερου κυβισμού από αυτό
μετώπιση των τρομοκραπου καταστράφηκε, λόγω τρομοκρατικών
τικών ενεργειών.
ενεργειών.
β) Βεβαίωση της Διεύθυνσης Εσωτερικών ότι ο
ενδιαφερόμενος δεν έτυχε αποζημίωσης, που
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 40
του ν. 1947/91 και του
άρθ. 6 του ν. 1897/90.

Έλληνες πολίτες
των οποίων τα αυτοκίνητα
καταστρέφονται
ολοσχερώς, συνεπεία
τρομοκρατικών
ενεργειών.

Ν. 2074/92
(άρθρο 7)
Ν. 2960/01
(άρθρο 132,
παρ. 3α)

Απεριόριστη

Δημόσια ασφάλεια και πολιτική
προστασία
(αντιμετώπιση
καταστροφών).

8

Απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμη- α) Οι πολύτεκνοι γονείς να
σης τα αυτοκίνητα μέχρι και 2.000 κ.εκ.
έχουν τουλάχιστον 4 απου προορίζονται για πολύτεκνους γονήλικα ή προστατευόμενείς. Για αυτοκίνητα άνω των 2.000 κ.εκ.
να παιδιά κατά το χρόνο
η απαλλαγή ανέρχεται στο 50% του τέτης παραλαβής του αυ-

Πολύτεκνοι με 4 Ν. 3220/04
τουλάχιστον ανή- (άρθρο 12)
λικα ή προστατευόμενα παιδιά.

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική
(δράσεις
πρόνοιας).

240

14

14.391

195

1.085.146
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16. ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ
λους ταξινόμησης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

τοκινήτου.
β) Το αυτοκίνητα να είναι
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

9

Απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμη- α) Οι γονείς να έχουν τουσης τα αυτοκίνητα μέχρι 2.000 κ.εκ.
λάχιστον τρία ανήλικα ή
που παραλαμβάνουν γονείς με τρία ανήπροστατευόμενα παιδιά
λικα ή προστατευόμενα παιδιά..
κατά το χρόνο της παΓια αυτοκίνητα άνω των 2.000 κ.εκ. η
ραλαβής του αυτοκινήαπαλλαγή περιορίζεται στο 50% του τέτου.
λους ταξινόμησης.
β) Οι
πολίτες
κρατώνμελών της ΕΕ να έχουν
άδεια διαμονής, οι πολίτες εκτός ΕΕ να έχουν
δελτίο διαμονής, οι ομογενείς αλλοδαπής υπηκοότητας που διαμένουν
μόνιμα στην Ελλάδα να
έχουν ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς.

Έλληνες, ομογε- Ν. 3454/06
νείς
αλλοδαπής (άρθρο 1,
υπηκοότητας, πο- παρ. 2)
λίτες
κρατώνμελών της ΕΕ και
τρίτων χωρών που
διαμένουν μόνιμα
και νόμιμα στην
Ελλάδα και είναι
γονείς με τρία ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά
ελληνικής
υπηκοότητας.

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική
(δράσεις
πρόνοιας).

721

3.395.365

10

Απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμη- α) Γνωμάτευση της ΑΣΥΕ
σης τα επιβατικά αυτοκίνητα μέχρι
ότι υπάρχει αναπηρία
1.650 κ.εκ., που προορίζονται για ανάπου θα παρακωλύει τη
πηρους πολέμου κ.λπ. Οι έχοντες 100%
βάδιση.
ποσοστό αναπηρίας δικαιούνται απαλλα- β) Αν οι ανάπηροι είναι αγή για αυτοκίνητο μεγαλύτερου κυβιγωνιστές της Εθνικής Ασμού.
ντίστασης,
αντίγραφο
Υπάρχει δυνατότητα παραλαβής επιβαπράξης κανονισμού ποτικού αυτοκινήτου μεγαλύτερου κυβιλεμικής σύνταξης σύμσμού με την καταβολή ποσοστού του αφωνα με την οποία του
ναλογούντος στα αυτοκίνητα αυτά τέλους
απονεμήθηκε
σύνταξη
ταξινόμησης.
και
γ) Το αυτοκίνητο να είναι
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Ανάπηροι
πολέμου, αξιωματικοί
και οπλίτες, ανάπηροι πολίτες περιόδου δικτατορικού καθεστώτος,
ανάπηροι αγωνιστές της Εθνικής
Αντίστασης
και
ανάπηροι αγωνιστές
Δημοκρατικού Στρατού.

Ν. 490/76
Ν. 1731/87
(άρθρο 34)
Ν. 1882/90
(άρθρο 23
παρ. 4)
Ν. 2960/01
(άρθρο 132,
παρ. 2)
Ν. 2753/99
(άρθρο 19)

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική
(δράσεις
ΑΜΕΑ).

165
(περιπτώσεις
8, 9 & 10)

744.741

11

Απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμη- α) Γνωμάτευση της αρμόδι- Ανάπηροι μετανά- Ν. 490/76
σης οι ανάπηροι μετανάστες για κομιζόας Υγειονομικής Επιτρο- στες
Ν. 2960/01

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική
(δράσεις
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16. ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

μενα αυτοκίνητα μέχρι 1.650 κ. εκ. Οι
πής
έχοντες 100% ποσοστό αναπηρίας δικαι- β) Το αυτοκίνητο να είναι
ούνται απαλλαγή για αυτοκίνητο μεγααντιρρυπαντικής τεχνολύτερου κυβισμού.
λογίας.
Υπάρχει δυνατότητα παραλαβής επιβατικού αυτοκινήτου μεγαλύτερου κυβισμού με την καταβολή ποσοστού του αναλογούντος στα αυτοκίνητα αυτά τέλους
ταξινόμησης.
12

Απαλλάσσονται ολικά από το τέλος ταξινόμησης τα επιβατικά αυτοκίνητα μέχρι
1.650 κ. εκ. που παραλαμβάνονται από
ανάπηρους έλληνες πολίτες και πολίτες
των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατοικία στην Ελλάδα.
Κατ’ εξαίρεση, οι ανάπηροι που έχουν
πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών με
ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω δικαιούνται μέχρι 2.650 κ. εκ. και οι ανάπηροι, με πλήρη παράλυση των κάτω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 100% δικαιούνται μέχρι 3.650 κ. εκ.
Υπάρχει δυνατότητα παραλαβής επιβατικού αυτοκινήτου μεγαλύτερου κυβισμού με την καταβολή ποσοστού του αναλογούντος στα αυτοκίνητα αυτά τέλους
ταξινόμησης.

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

(άρθρο 132,
παρ. 2)
Ν. 2753/99
(άρθρο 19)

α) Να είναι Έλληνες πολίτες α) Όσοι
έχουν Ν. 1798/88 Απεριόρικαι πολίτες των άλλων
πλήρη
παρά- (άρθρο 16)
στη
κρατών-μελών της ΕΕ,
λυση των κάτω Ν. 1882/90
με κατοικία στην Ελλάή άνω άκρων ή (άρθρο 23)
δα.
αμφοτερόπλευ- Ν. 2960/01
β) Να έχουν γνωμάτευση
ρο ακρωτηρια- (άρθρο 132,
της αρμόδιας Υγειονομισμό αυτών.
παρ. 2)
κής Επιτροπής.
β) Όσοι
εμφανί- Ν. 2753/99
γ) Θα πρέπει να επιβαίνουν
ζουν κινητική (άρθρο 19)
σε όλες τις μετακινήσεις
αναπηρία του Ν. 4110/13
των αυτοκινήτων εκτός
ενός ή και των (άρθρο 18)
από εξαιρετικές περιδύο κάτω ά- Ν. 4141/13
πτώσεις.
κρων με συμ- (άρθρο 38)
δ) Επιτρέπεται η οδήγηση
μετοχή του ετου αυτοκινήτου σε 1-2
νός ή και των
άτομα εκτός από το διδύο άνω άκρων,
καιούχο, ύστερα από ειμε ποσοστό αδική άδεια της Τελωνειναπηρίας 67%
ακής Αρχής.
συνολικά, από
τα οποία το
40% τουλάχιστον στο ένα
άκρο.
γ) Όσοι έχουν ολική τύφλωση
και στα δύο
μάτια με ποσοστό αναπηρίας
100%.
δ) Νοητικά καθυ-
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ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΑΜΕΑ).

Κοινωνική πολιτική
(δράσεις
ΑΜΕΑ).

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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16. ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

στερημένοι με
δείκτη νοημοσύνης
κάτω
από 40%.
ε) Όσοι πάσχουν
από αυτισμό.
στ) Όσοι πάσχουν
από μεσογειακή αναιμία ή
αιμορροφιλία.
ζ) Όσοι πάσχουν
από
νεφρική
ανεπάρκεια τελικού σταδίου
ή είναι νεφροπαθείς μεταμοσχευμένοι.
13

Τα περιερχόμενα επιβατικά αυτοκίνητα
σε κληρονόμους αναπήρων πολιτών, πολυτέκνων γονέων και γονέων με τρία τέκνα υποβάλλονται σε τόσα δέκατα του
100% ή του 50% αντίστοιχα, του τέλους
ταξινόμησης που ισχύει κατά το χρόνο
της αποδέσμευσης, όσα είναι και τα εξάμηνα που υπολείπονται για τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση ισχύοντος περιοριστικού διαστήματος, του κλάσματος
του εξαμήνου θεωρουμένου ως ολόκληρου.

Τα επιβατικά αυτοκίνητα να
έχουν παραληφθεί με βάση
τις ισχύουσες για τους ανάπηρους πολίτες, τους πολύτεκνους γονείς και τους γονείς με τρία τέκνα διατάξεις
ατέλειας.

Κληρονόμοι ανά- Ν. 2960/01
πηρων
πολιτών, (άρθρο 132,
πολύτεκνων γονέ- παρ. 7)
ων και γονέων με
τρία τέκνα κάτοχοι
επιβατικών αυτοκινήτων.

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική
(δράσεις
πρόνοιας).

14

Υποβάλλονται στο 30% του προκύπτοντος από την περ. α΄, παρ.2, άρθρου 121
του ν. 2960/01 τέλους ταξινόμησης τα
επιβατικά αυτοκίνητα για τα οποία ζητείται αποδέσμευση από το καθεστώς της
ατέλειας μετά την παρέλευση 5ετίας και
μέχρι τη συμπλήρωση επταετίας από τον
τελωνισμό τους.

Τα επιβατικά αυτοκίνητα να Κάτοχοι επιβατι- Ν. 2960/01
παραλαμβάνονται ή να έ- κών αυτοκινήτων. (άρθρο 132,
χουν παραληφθεί ατελώς με
παρ. 8)
τις διατάξεις των αναπήρων.

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική
(δράσεις
πρόνοιας).
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ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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16. ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

15

Επιβάλλεται το 13% του αντίστοιχου για α) Τα οχήματα να πληρούν Κάτοχοι αυτοκινή- Ν. 2960/01
τα όμοιας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας
εκ κατασκευής τις προ- των
δημόσιας (άρθρο 122,
επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης
διαγραφές της οδηγίας χρήσης.
παρ. 1)
τέλους ταξινόμησης, στα προοριζόμενα
94/12/ΕΚ ή μεταγενέγια δημόσια χρήση επιβατικά αυτοκίνηστερης.
τα οχήματα, ανεξαρτήτως είδους καυσί- β) Να μη τεθούν σε κυκλομων που χρησιμοποιούν.
φορία ως ιδιωτικής χρήσης πριν την πάροδο
μιας 5ετίας.

Απεριόριστη

Κίνητρο για την
ανανέωση
του
στόλου - Περιβάλλον (αντιμετώπιση ρύπανσης).

16

Επιβάλλεται το 50% του αντίστοιχου για α) Τα αυτοκίνητα να πλη- Κάτοχοι αυτοκινή- Ν. 2960/01
τα όμοιας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας
ρούν εκ κατασκευής τις των
δημόσιας (άρθρο 122,
επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης
προδιαγραφές της οδη- χρήσης.
παρ. 2)
τέλους ταξινόμησης, στα προοριζόμενα
γίας 91/441/ΕΚ και
για δημόσια χρήση επιβατικά αυτοκίνηπαλαιότερης ή να είναι
τα οχήματα, ανεξαρτήτως είδους καυσίσυμβατικής τεχνολογίας.
μων που χρησιμοποιούν.
β) Να μη τεθούν σε κυκλοφορία ως ιδιωτικής χρήσης πριν την πάροδο
μιας 5ετίας.

Απεριόριστη

Κίνητρο για την
ανανέωση
του
στόλου - Περιβάλλον (αντιμετώπιση ρύπανσης).

17

Απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης τα επιβατικά αυτοκίνητα ή αυτοκινούμενα τροχόσπιτα και μοτοσικλέτες
που μεταφέρουν από χώρες της ΕΕ ή εισάγουν από τρίτες χώρες τα πρόσωπα
που μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία
τους στην Ελλάδα.

Να βρίσκονται στην κυριό- Μετοικούντες
τητα και χρήση των δικαιούχων έξι (6) μήνες πριν
από τη μεταφορά της συνήθους κατοικίας.

Ν. 2960/01 Απεριόρι(άρθρο 132
στη
παρ. 3γ και
5),
Δ.245/88
ΑΥΟ (άρθρα
3,4,5)
Ν. 1839/89

Κοινωνική πολιτική
(δράσεις
πρόνοιας).

18

Απαλλάσσονται από το 80% του τέλους
ταξινόμησης τα ιδιωτικής χρήσης οδικά
οχήματα με κινητήρα που βρίσκονται
στο εξωτερικό και αποκτώνται με κληρονομική διαδοχή από φυσικό πρόσωπο
που έχει τη συνήθη κατοικία του στην
Ελλάδα ή από νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Να αποκτώνται με κληρονομική διαδοχή (εκ διαθήκης ή εξ αδιαθέτου) και να
εισάγονται μέσα σε δύο
χρόνια από την παραπάνω
απόκτηση.

Ν. 2960/01 Απεριόρι(άρθρο 132
στη
παρ. 3α και
5),
Δ.245/88
ΑΥΟ (άρθρα
16-17)
Ν. 1839/89

Κοινωνική πολιτική
(δράσεις
πρόνοιας).

19

Απαλλάσσονται κατά το 80% και 50% Τα οχήματα να είναι και- Μετοικούντες

Ν. 2960/01

Κοινωνική πολι-

Φυσικά πρόσωπα
με συνήθη κατοικία στην Ελλάδα
και νομικά πρόσωπα που δεν ασκούν κερδοσκοπική δραστηριότητα.
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Απεριόρι-

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
567
2.338.540
(περιπτώσεις
13 και 14)

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

214

1.898.545
(περιπτώσεις
15, 16, 17)
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16. ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

του τέλους ταξινόμησης τα καινούργια νούργια
αντιρρυπαντικής
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας επιβατικά τεχνολογίας.
αυτοκίνητα μέχρι 2000 κ. εκ. και άνω
των 2000 κ.εκ. αντίστοιχα που φέρνουν
από χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες τα
πρόσωπα που μεταφέρουν τη συνήθη
κατοικία τους στην Ελλάδα από τις ηπείρους Αμερικής, Αυστραλίας, καθώς επίσης και από ορισμένα κράτη τα οποία
δεν είχαν στην κυριότητα και χρήση τους
επί εξάμηνο.

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

(άρθρο 132, στη
παρ.3, 4, 5),
Δ.245/88
ΑΥΟ (άρθρο
3)
Ν. 1839/89

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Δεν υπόκεινται σε τέλος ταξινόμησης τα Οι εκπομπές ρύπων του κιηλεκτροκίνητα και υβριδικά αυτοκίνητα. νητήρα τους να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις της
Οδηγίας 94/12/ΕΚ ή μεταγενέστερες (αφορά τα υβριδικά αυτοκίνητα).

Κάτοχοι ηλεκτρο- Ν. 2960/01
κίνητων ή υβριδι- (άρθρο 121,
κών αυτοκινήτων παρ. 5)
οχημάτων.

Απεριόριστη

Περιβάλλον (αντιμετώπιση ρύπανσης).

21

Υπόκεινται στους κατά περίπτωση συντελεστές τέλους ταξινόμησης μειωμένους
κατά 50% τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα
της δ.κ. 87.03 της Σ.Ο. αντιρρυπαντικής
ή συμβατικής τεχνολογίας.

Κάτοχοι
αυτοκι- Ν. 2960/01
νούμενων τροχό- (άρθρο 121,
σπιτων.
παρ. 3)

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική
(δράσεις
πρόνοιας.

22

Δεν υπόκεινται σε τέλος ταξινόμησης τα
ηλεκτροκίνητα φορτηγά αυτοκίνητα.

Κάτοχοι ηλεκτρο- Ν. 2960/01 Απεριόρικίνητων φορτηγών (άρθρο 123, στη
αυτοκινήτων.
παρ. 6)

Περιβάλλον (αντιμετώπιση ρύπανσης).

23

Απαλλάσσονται από το κατά περίπτωση
προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης τα αυτοκινούμενα οχήματα σε αντικατάσταση
των αποσυρόμενων.
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Ν. 3899/10 Απεριόρι(άρθρο 8)
στη
Ν.3943/11
(άρθρο 30)
Ν. 4002/11
(άρθρο 20)
Ν. 4047/12
(Π.Ν.Π.
31/12/12)

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

τική
(δράσεις
πρόνοιας).

20

Η άδεια κυκλοφορίας να Κάτοχοι αυτοκινήέχει
εκδοθεί
μέχρι των
αποσυρόμε31/12/2000, να έχουν κα- νων.
ταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους διαγραφής
καθώς και οφειλόμενα πρόστιμα.

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

Περιβάλλον (αντιμετώπιση ρύπανσης).

505

749.956
(περιπτώσεις
19, 21)

39.760

42.587.208
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17. ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΦΗΜΑΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

1

Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας τα οχήματα που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο.

Ελληνικό Δημόσιο

Ν. 2367/53
(άρθρο 17)

Απεριόριστη

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

2

Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας τα φορτηγά, υδροφόρα, αυτοκίνητα
καθαριότητας και πυροσβεστικά που ανήκουν κατά κυριότητα στους δήμους,
κοινότητες, λιμενικούς οργανισμούς, λιμενικά ταμεία και τα ανήκοντα κατά κυριότητα σε οργανισμούς δημόσιου δικαίου υδροφόρα αυτοκίνητα.

Δήμοι, κοινότητες, Ν. 2367/53
λιμενικοί οργανι- (άρθρο 17)
σμοί,
λιμενικά
ταμεία.

Απεριόριστη

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

3

Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας τα αυτοκίνητα οχήματα του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠ & Δ).

Ταμείο Παρακα- Γνωμ.
ταθηκών και Δα- 465/72
νείων.

Απεριόριστη

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

4

Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας οχήματα που ανήκουν στο Εθνικό Ίδρυμα Υποδοχής και Αποκαταστάσεως
Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων
(ΕΙΥΑΠΟΕ).

ΕΙΥΑΠΟΕ

Ν. 1947/91
(άρθρο 51)

Απεριόριστη

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

5

Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας τα ασθενοφόρα αυτοκίνητα, αυτοκίνητα κινητών ιατρείων και χειρουργείων
εκστρατείας και φορτηγά αυτοκίνητα
που ανήκουν στον Ελληνικό Ερυθρό
Σταυρό, τους σταθμούς πρώτων βοηθειών, τα δημοτικά ή κοινοτικά νοσοκομεία, το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
και τα νοσηλευτικά ιδρύματα κοινής ωφέλειας, εφόσον χρησιμοποιούνται για
τη μεταφορά ασθενών, αδελφών νοσοκόμων ή υγειονομικού υλικού ή ιματισμού,
ειδών υποδήσεως, τροφίμων κ.λπ. που
προορίζονται για τις ανάγκες των ιδρυμάτων ή για ενίσχυση απόρων τάξεων του

Σταθμοί
πρώτων Ν. 2367/53
βοηθειών,
ΙΚΑ, (άρθρο 17)
ΕΕΣ, νοσοκομεία,
ΟΤΑ κ.λπ.

Απεριόριστη

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό

247

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

33.760

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

9.513.775
(περιπτώσεις
2- και 7,
9-και 19,
23- και 28)
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17. ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΦΗΜΑΤΩΝ
Α/Α

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Μέλη του επίση- ΝΔ 164/69
μου προσωπικού
της
Επιτροπής
Στρατιωτικών Τάφων.

Απεριόριστη

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό

Τράπεζα Εμπορί- Ν. 2380/96
ου και Ανάπτυξης (άρθρο 52,
του Εύξεινου Πό- παρ. 1)
ντου.

Απεριόριστη

Δράσεις στο εξωτερικό (διεθνείς
σχέσεις).

Επιχειρήσεις που Ν. 1798/88
έχουν
οχήματα (άρθρο 9)
που κυκλοφορούν
σε κλειστούς χώρους.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

Απεριόριστη

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

6

Απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας
ένα αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης για
κάθε μέλος του επίσημου προσωπικού
της Επιτροπής Στρατιωτικών Τάφων.

Να πρόκειται για μέλη του
επίσημου προσωπικού της
Επιτροπής
Στρατιωτικών
Τάφων.

7

Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας τα αυτοκίνητα οχήματα που ανήκουν
στην Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης
του Εύξεινου Πόντου.

8

Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας τα φορτηγά ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ)
αυτοκίνητα που κυκλοφορούν αποκλειστικά εντός ιδιωτικών κλειστών χώρων
επιχειρήσεων.

9

Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορί- Αμοιβαιότητα
ας επί των όρων αμοιβαιότητας τα σε ξένα κράτη ανήκοντα αυτοκίνητα.

Ξένα κράτη.

10

Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας, αναπηρικά οχήματα που ανήκουν
στους ανάπηρους πολέμου αξιωματικούς
και οπλίτες.

Ανάπηροι
πολέ- Ν. 490/76
μου αξιωματικοί (άρθρο 1)
και οπλίτες.

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική.

11

Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας αναπηρικά οχήματα που ανήκουν σε
ανάπηρους αξιωματικούς, οπλίτες των
τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων, αξιωματικοί των σωμάτων ασφαλείας, αξιωματικοί και άνδρες του πυροσβεστικού
και λιμενικού σώματος, άνδρες της αγροφυλακής, καθώς και υπάλληλοι της
τελωνειακής υπηρεσίας, εντεταλμένοι
στη δίωξη του λαθρεμπορίου.

Ανάπηροι αξιωμα- Ν. 490/76
τικοί και οπλίτες (άρθρο 1)
κ.λπ.

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική.

πληθυσμού.

Ειδική άδεια κυκλοφορίας
που χορηγείται από την
αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και
Επικοινωνιών.
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ΝΔ 3839/58
(άρθρο 14)

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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17. ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΦΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

12

Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας αναπηρικά οχήματα που ανήκουν σε
πολίτες που κατέστησαν ανάπηροι κατά
το χρονικό διάστημα από 21/4/1967
έως 23/7/1974, συνεπεία της δράσεώς
τους κατά του διδακτορικού καθεστώτος.

13

Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορί- Να πρόκειται για ανάπη- Ανάπηροι
ας αναπηρικά οχήματα που ανήκουν ρους αγωνιστές της Εθνικής
στους ανάπηρους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης.
Αντίστασης.

Ν. 1731/87
(άρθρο 34)

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική.

14

Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορί- Να πρόκειται για ανάπη- Ανάπηροι
ας αναπηρικά οχήματα που ανήκουν ρους αγωνιστές του Δημοστους ανάπηρους αγωνιστές του Δημο- κρατικού Στρατού.
κρατικού Στρατού.

Ν. 1882/90
(άρθρο 23)

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική.

15

Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας αναπηρικά οχήματα που ανήκουν σε
ανάπηρους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι
έχουν πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω
άκρων, η αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών.

Να έχουν πλήρη παράλυση Ανάπηροι
των άνω ή των κάτω άκρων
ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό.

Ν. 1798/88
(άρθρο 16)
Ν. 1882/90
(άρθρο 23)
Ν. 3583/07
(άρθρο 8)

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική.

16

Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας αναπηρικά οχήματα που ανήκουν σε
ανάπηρους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι
εμφανίζουν σοβαρή κινητική αναπηρία.

Να πρόκειται για άτομα με Ανάπηροι
αναπηρία του ενός ή και
των δύο κάτω άκρων με συνολικό ποσοστό αναπηρίας
67% και άνω, ή για άτομα
με αναπηρία του ενός ή και
των δύο κάτω άκρων με
συμμετοχή κινητικής αναπηρίας του ενός ή και των
δύο άνω άκρων με συνολικό
ποσοστό αναπηρίας όχι μικρότερο από 67% από τα
οποία, τουλάχιστον, το 40%
προέρχονται από το ένα κάτω άκρο.

Ν. 1798/88
(άρθρο 16)
Ν. 3583/07
(άρθρο 2
παρ. 9)

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική.

Η αναπηρία να είναι συνέ- Ανάπηροι περιό- Ν. 490/76
πεια της δράσης τους κατά δου 1967-74.
(άρθρο 1)
του δικτατορικού καθεστώτος.
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ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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17. ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΦΗΜΑΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική.

Ν. 1798/88 Απεριόρι(άρθρο 16)
στη
Ν. 1882/90
(άρθρο 23).
για την περίπτωση της
αιμορροφιλίας
Ν.1914/90
(άρθρο 46
Ν. 3583/07
(άρθρο 8)

Κοινωνική πολιτική.

ΝΟΜΟ

Επίσης και οι ανάπηροι
πολίτες οι οποίοι έχουν
πλήρη παράλυση των κάτω
άκρων ή αμφοτερόπλευρο
ακρωτηριασμό αυτών, με
ποσοστό αναπηρίας 80%
και άνω κατ’ εξαίρεση απαλλάσσονται για αυτοκίνητο μέχρι 2.650 κ.ε. και για
ποσοστό αναπηρίας 100%
μέχρι 3.650 κ.ε.
17

Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορί- Να έχουν ποσοστό τύφλω- Ανάπηροι
ας αναπηρικά οχήματα που ανήκουν σε σης 100%.
φλοί).
ανάπηρους Έλληνες πολίτες οι οποίοι
έχουν ολική και από τους δύο οφθαλμούς τύφλωση με ποσοστό αναπηρίας
100%.

18

Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορί- α) Να έχει εκδοθεί σχετική Ανάπηροι και λοιας αναπηρικά οχήματα που ανήκουν σε
απόφαση για την απαλ- πά άτομα με ειδιανάπηρους Έλληνες πολίτες οι οποίοι είλαγή του οχήματος από κές ανάγκες.
ναι νοητικά καθυστερημένοι με δείκτη
τα τέλη κυκλοφορίας στα
νοημοσύνης κάτω του 40% ή πάσχουν
πλαίσια των οριζόμενων
από μεσογειακή αναιμία ή από νεφρική
από τις σχετικές κατά
ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή έχουν υπερίπτωση διατάξεις.
ποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού ή β) Ο κυλινδρισμός του κιαπό αυτισμό ή από συγγενή αιμορραγινητήρα του οχήματος να
κή διάθεση (αιμορροφιλία).
είναι μέχρι το προβλεπόμενο από τις διατάξεις
αυτές όριο. Στην περίπτωση των αυτιστικών η
απαλλαγή ισχύει εφόσον
τα άτομα έχουν επιληπτικές κρίσεις ή πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό
ψυχοσύνδρομο
και εξαιτίας των παθήσεων αυτών, έχουν κατα-
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(τυ- Ν. 1798/88
(άρθρο 16)

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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17. ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΦΗΜΑΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Απεριόριστη

Περιβάλλον

στεί ανάπηροι με συνολικό ποσοστό αναπηρίας
από 67% και άνω, είναι
ανίκανοι για εργασία και
έχουν ανάγκη βοήθειας.
19

Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορί- Οι εκπομπές ρύπων του κι- Οι κάτοχοι των εν Ν. 2052/92
ας τα ηλεκτροκίνητα ή υβριδικά αυτοκί- νητήρα τους να είναι σύμ- λόγω αυτοκινήτων. (άρθρο 2)
νητα.
φωνες με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τα οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

20

Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορί- Όρος της αμοιβαιότητας.
ας τα οχήματα που ανήκουν στους αρχηγούς των ξένων διπλωματικών αποστολών που είναι διαπιστευμένες στην Ελλάδα, στο επίσημο διπλωματικό προσωπικό των ξένων πρεσβειών που βρίσκονται στην Ελλάδα και στους ξένους έμμισθους γενικούς προξένους όταν πρόκειται για επιβατικά ιδιωτικής χρήσης
(ΕΙΧ).
Επίσης απαλλάσσονται οχήματα ΕΙΧ
που ανήκουν σε πρόξενους, υποπρόξενους, προξενικούς πράκτορες και στο μη
διπλωματικό προσωπικό των ξένων πρεσβειών.

Διπλωμάτες
προσωπικό
σβειών.

21

Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας τα αυτοκίνητα των υπαλλήλων που
υπηρετούν στην ελληνική πρεσβεία στη
Σόφια και στις προξενικές αρχές Σκοπίων και Ανδριανούπολης που έρχονται
στην Ελλάδα για υπηρεσία.

Υπάλληλοι
που ΑΝ. 154/67
υπηρετούν στις εν (άρθρο 8)
λόγω υπηρεσίες.

22

Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορί- α) Κατά τη διάρκεια παρα- Κύπριοι αξιωματι- ΝΔ. 461/74
ας τα αυτοκίνητα των Κυπρίων αξιωματιμονής τους για στρατιω- κοί.
(άρθρο 1)
κών που βρίσκονται στην Ελλάδα για
τική μετεκπαίδευση.
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και Ν. 2367/53 Απεριόριπρε- (άρθρο 17)
στη
όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο
8 του ΑΝ
236/67

Απεριόριστη

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

Δράσεις στο εξωτερικό.

Όσο διαρ- Δράσεις στο εξωκεί η με- τερικό.
τεκπαί-
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ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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17. ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΦΗΜΑΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

στρατιωτική εκπαίδευση.

β) Τα αυτοκίνητα χρησιμοποιούνται από τους ίδιους.

23

Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας τα ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα οχήματα ΔΧ κάθε κατηγορίας. Η
απαλλαγή ισχύει για τα πέραν του ενός
ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα
οχήματα και καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας για το όχημα για το οποίο
προβλέπεται το υψηλότερο ποσό τελών
κυκλοφορίας.

Να ανήκουν σε μεμονωμένους αυτοκινητιστές ή σε
μεταφορικές επιχειρήσεις
του ν. 383/76 και να έχουν
χαρακτηρισθεί ως ανεξάρτητες κυκλοφοριακές μονάδες, με αντίστοιχη άδεια
κυκλοφορίας.

24

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

δευσή τους
στην
Ελλάδα.
Μεμονωμένοι αυ- Ν. 1959/91
τοκινητιστές ή με- (άρθρο 14)
ταφορικές επιχειρήσεις
του
ν.
383/76.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας τα αυτοκίνητα οχήματα τα οποία εκτελούν συγκοινωνία σε υπεραστικές οδικές γραμμές οι οποίες δεν εξυπηρετούνται με λεωφορεία που έχουν ενταχθεί σε
Κοινό Ταμείο Επιβατικών Λεωφορείων
(ΚΤΕΛ).

Κάτοχοι των συ- Ν. 979/79
γκεκριμένων οχη- (άρθρο 6)
μάτων.

Απεριόριστη

Συγκοινωνίες

25

Καταβάλλονται μειωμένα τα ετήσια τέλη
κυκλοφορίας στα φορτηγά αυτοκίνητα
ιδιωτικής χρήσης κατά 50%, αν επιτρέπεται να κυκλοφορούν μόνο έξι μήνες το
χρόνο και κατά 75% αν επιτρέπεται να
κυκλοφορούν μόνο τρεις μήνες το χρόνο
από τους κατόχους αγροτικών μηχανημάτων.

Κάτοχοι
αγροτι- Ν. 2801/00
κών
μηχανημά- (άρθρο 5,
των.
παρ. 6)

Απεριόριστη

Αγροτική
πτυξη.

26

Απαλλάσσεται των τελών κυκλοφορίας
επί μία τριετία, συμπεριλαμβανομένου
του έτους ταξινόμησης, κάθε αστικό ή
υπεραστικό λεωφορείο που τίθεται για
πρώτη φορά σε κυκλοφορία σε αντικατάσταση κυκλοφορούντος λεωφορείου και
είναι καινούργιο ή μεταχειρισμένο ηλικίας έως πέντε ετών από του έτους κατα-

Κάτοχοι αστικών ή Ν. 2963/01
υπεραστικών λεω- (άρθρο 12,
φορείων.
παρ. 7)

Τρία
έτη.

252

ανά-

(3) Συγκοινωνίες

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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17. ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΦΗΜΑΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

σκευής του πλαισίου.
27

Απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας
εις το διηνεκές, καινούργια μοτοποδήλατα, καθώς και μοτοσικλέτες κυλινδρισμού μέχρι 300 κ.εκ. και για πέντε ημερολογιακά έτη αν έχουν μεγαλύτερο κυλινδρισμό κινητήρα, τα οποία τίθενται σε
κυκλοφορία σε αντικατάσταση παλαιών
μοτοποδηλάτων καθώς και μοτοσικλετών
που αποσύρονται οριστικά.

28

Απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας
οχήματα που ανήκουν σε Έλληνες πολίτες που πάσχουν από δρεπανοκυτταρική
ή μικροδραπενοκυτταρική αναιμία.

Οι καινούργιες μοτοσικλέτες και τα μοτοποδήλατα να
πληρούν τις προδιαγραφές
της οδηγίας 2005/51/ΕΚ ή
νεότερης και η διαδικασία
απόσυρσης να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31/12/09.

Κάτοχοι μοτοπο- Ν. 3333/05
δηλάτων τα οποία (άρθρο 24)
έχουν ταξινομηθεί
στην Ελλάδα μέχρι και το 1996
και κάτοχοι μοτοσικλετών, οι οποίες έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα μέχρι και το
έτος 1994.

ΑπεριόριΠεριβάλλον
στη ή για
πέντε
(5)
έτη
κατά
περίπτωση.

Οι πάσχοντες από Ν. 3402/05
δρεπανοκυτταρική (άρθρο 17)
ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία.

Απεριόριστη
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Κοινωνική πολιτική.

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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18. ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Α. ΕΥΑΠΑΞ ΕΙΥΟΡΕ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ
1

Απαλλάσσονται από την εισφορά τα βυ- Τα οχήματα να προορίζο- Δήμοι, κοινότητες Ν. 1959/91
τιοφόρα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, νται για αποκομιδή απορ- κ.λπ. και ιδιώτες.
(άρθρο 2,
που προορίζονται για την αποκομιδή ριμμάτων.
παρ. 11)
απορριμμάτων (απορριμματοφόρα).

Απεριόριστη

Περιβάλλον

2

Απαλλάσσονται από την εισφορά τα βυ- α) Να προορίζονται για με- Δήμοι, κοινότητες Ν. 1959/91
τιοφόρα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής
ταφορά πόσιμου ύδατος. κ.λπ. και ιδιώτες.
(άρθρο 2,
χρήσης που προορίζονται αποκλειστικά β) Να υδροδοτούν περιοχή
παρ. 11)
και μόνο για τη μεταφορά πόσιμου ύδαμη υδρευόμενη.
τος σε περιοχές που δεν υδρεύονται.

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική.

3

Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτι- Ασθενοφόρα
κού δικαίου, που εποπτεύονται από το
Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων απαλλάσσονται της
καταβολής της υπέρ του Δημοσίου εφάπαξ εισφοράς, που προβλέπεται από τις
διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968
(ΦΕΚ 294Α), όπως ισχύει, για τα τιθέμενα σε κυκλοφορία ασθενοφόρα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης.

ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.

Ν. 2331/95
(άρθρο 24)

Απεριόριστη

Υγεία

4

Μειώνεται στο 1/3 η εφάπαξ εισφορά
φορτηγών αυτοκινήτων και τρίτροχων ιδιωτικής χρήσης για τα αυτοκίνητα που
ανήκουν σε γεωργικές, κτηνοτροφικές,
μελισσοκομικές, σηροτροφικές και αλιευτικές επιχειρήσεις, δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες μέλη ή μη αγροτικών δασικών συνεταιρισμών και δασικών επιχειρήσεων.

Επιχειρήσεις (γε- Ν. 1959/91
ωργικές,
κτηνο- (άρθρο 2,
τροφικές, μελισ- παρ. 8)
σοκομικές, αλιευτικές, σηροτροφικές), μέλη ή μη
αγροτικών
δασικών
συνεταιρισμών και επιχειρήσεων.

Απεριόριστη

Αγροτική
πτυξη.

5

Η παραπάνω μείωση ισχύει και για τα
αυτοκίνητα που εκποιούνται από τον

ΟΔΔΥ

Απεριόριστη

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο

Ν. 1959/91
(άρθρο 2,
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ανά-

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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18. ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού
(ΟΔΔΥ).

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

παρ. 2)

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

εσωτερικό.

6

Απαλλάσσεται κατά το ήμισυ η προβλεπόμενη από το ν. 1959/91 εφάπαξ εισφορά υπέρ του Δημοσίου για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας των φορτηγών
ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων.

Κάτοχοι
αγροτι- Ν. 2801/00
κών
μηχανημά- (άρθρο 5,
των.
παρ. 6)

Απεριόριστη

Αγροτική
τική.

7

Απαλλάσσονται της καταβολής της υπέρ
του Δημοσίου εφάπαξ εισφοράς που
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968 (ΦΕΚ 294/Α),
όπως ισχύει, τα φορτηγά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που ανήκουν στην Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Εύξεινου Πόντου.

Τράπεζα Εμπορί- Ν. 238/96
ου και Ανάπτυξης (άρθρο 52,
του Εύξεινου Πό- παρ. 1)
ντου.

Απεριόριστη

Δράσεις στο εξωτερικό (διεθνείς
σχέσεις).

8

Απαλλάσσονται από την εισφορά που
προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.
383/1976, τα ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα οχήματα ΔΧ κάθε κατηγορίας. Η απαλλαγή ισχύει για τα πέραν
του ενός ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα οχήματα και καταβάλλεται εισφορά για το όχημα για το οποίο προβλέπεται το υψηλότερο ποσό εισφοράς.

Μεμονωμένοι αυ- Ν. 1959/91
τοκινητιστές ή με- (άρθρο 14)
ταφορικές επιχειρήσεις
του
ν.
383/1976.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

Δημό- ΑΥΟ 19400/ Απεριόρι1963
στη

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

Να ανήκουν σε μεμονωμένους αυτοκινητιστές ή σε
μεταφορικές επιχειρήσεις
του ν. 383/1976 και να έχουν χαρακτηρισθεί ως ανεξάρτητες κυκλοφοριακές
μονάδες με αντίστοιχη άδεια κυκλοφορίας.

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

πολι-

Β. ΕΙΥΟΡΑ ΣΡΑΠΕΖΑ
1

Απαλλάσσονται από την εισφορά του
1,5‰ επί της δασμολογητέας αξίας των
φορολογουμένων εμπορευμάτων (εισφορά τράπεζας), τα από το δημόσιο ή τα για
λογαριασμό αυτού εισαγόμενα είδη ακόμη και αν δεν είναι ατελώς εισαγόμενα.

Ελληνικό
σιο.

2

Απαλλάσσονται από την εισφορά του
1,5‰ επί της δασμολογητέας αξίας των

Ελληνικό Δημόσιο

256

ΔΥΟ
21210/10-

Απεριόριστη

Άμυνα

2.857.193
(περιπτώσεις
1 έως 11)
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18. ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

φορολογουμένων εμπορευμάτων (εισφορά τράπεζας), τα για λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εισαγόμενα
είδη.

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

4-67

3

Απαλλάσσονται από την εισφορά του
1,5‰ επί της δασμολογητέας αξίας των
φορολογουμένων εμπορευμάτων (εισφορά τράπεζας), τα εισαγόμενα από τον
ΟΤΕ είδη.

ΟΤΕ

4

Απαλλάσσεται από την εισφορά του
1,5‰ επί της δασμολογητέας αξίας των
φορολογουμένων εμπορευμάτων (εισφορά τράπεζας), τα πετρελαιοειδή κ.λπ.
προϊόντα παραγωγής του κρατικού διυλιστηρίου ή του διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης.

5

Απαλλάσσονται από την εισφορά του
1,5‰ επί της δασμολογητέας αξίας των
φορολογουμένων εμπορευμάτων (εισφορά τράπεζας), τα εισαγόμενα υλικά για
την κατασκευή έργων υποδομής του
ΝΑΤΟ στην Ελλάδα.

ΝΑΤΟ

6

Απαλλάσσεται από την εισφορά του
1,5‰ επί της δασμολογητέας αξίας των
φορολογουμένων εμπορευμάτων (εισφορά τράπεζας), το πετρέλαιο εξωτερικής
καύσης (μαζούτ), της δ.κλ. 27.10Γ2 παραγωγής εγχώριων διυλιστηρίων.

Ελληνικά
στήρια.

7

Απαλλάσσεται από την εισφορά του
1,5‰ επί της δασμολογητέας αξίας των
φορολογουμένων εμπορευμάτων (εισφορά τράπεζας), το στυρόλιο ή στυρόλη, εισαγόμενο από εγχώριες βιομηχανίες παραγωγής πολυστερίνης.

Βιομηχανίες
λυστερίνης.

Τα προϊόντα αυτά να παρα- Ελληνικό
λαμβάνονται από οργανι- σιο.
σμούς και επιχειρήσεις που
απολαμβάνουν ατέλειας και
από δημόσιες υπηρεσίες.

ΔΥΟ 78715/ Απεριόρι62 και
στη
21008/62

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

Δημό- ΑΥΟ 9867/ Απεριόρι24-3-67
στη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

Γνωμ. ΝΣΚ
737/67,
ΕΔΥΟ
87/67

Απεριόριστη

Άμυνα

διυλι- Ν. 12/75
(άρθρο 56)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

πο- ΝΔ 231/69
(άρθρο 3)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (βιομηχανία).

257

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2014

ΠΙΝΑΚΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

18. ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

8

Απαλλάσσονται από την εισφορά του Εξαιρούνται τα ρυμουλκά Ναυτιλιακές
1,5‰ επί της δασμολογητέας αξίας των πλοία της δ΄ κλάσεως 89.02 χειρήσεις.
φορολογουμένων εμπορευμάτων (εισφο- (δασμολογίου 1960).
ρά τράπεζας), τα πλοία και τα πλοιάρια
που κινούνται με μηχανή για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα της δασμολογικής κλάσεως 89.ΟΙΖ (δασμολογίου 1960).

9

Απαλλάσσονται από την εισφορά του
1,5‰ επί της δασμολογητέας αξίας των
φορολογουμένων εμπορευμάτων (εισφορά τράπεζας), οι εισαγωγές που διενεργούνται ατελώς.

10

11

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

επι- ΑΥΟ 19400/ Απεριόρι1963 και
στη
ΔΥΟ
Α.33113/15
-2-2-74.

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).

Να μην προβλέπεται δα- Εισαγωγείς
σμός ευθυγραμμίσεως στο
δασμολόγιο ή να προβλέπεται δασμός ευθυγραμμίσεως (έναντι τρίτων), αλλά να
επιβάλλεται ΦΚΕ ή άλλοι
φόροι κατανάλωσης ή τέλη
χαρτοσήμου.

ΑΥΟ 25323/ Απεριόρι1960
στη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη

Απαλλάσσονται από την εισφορά του
1,5‰ επί της δασμολογητέας αξίας των
φορολογουμένων εμπορευμάτων (εισφορά τράπεζας), τα χωρίς συναλλαγματικές
διατυπώσεις εισαγόμενα είδη, για τα οποία δεν απαιτείται άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Εισαγωγείς

ΑΥΟ 25323/ Απεριόρι1960
στη

Απαλλάσσονται από την εισφορά του
1,5‰ επί της δασμολογητέας αξίας των
φορολογουμένων εμπορευμάτων (εισφορά τράπεζας), οι εισαγωγές με αναστολή
δασμού.

Εισαγωγείς

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

(εμπόριο
/βιομηχανία
/βιοτεχνία)

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη
(εμπόριο
/βιομηχανία
/βιοτεχνία)

ΔΥΟ
Ε24913/245-68

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη
(εμπόριο
/βιομηχανία
/βιοτεχνία)

Γ. ΥΟΡΟ ΤΠΕΡ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΩΝ
ΙΔΡΤΜΑΣΩΝ
1

Απαλλάσσονται από το φόρο με συντελεστή 0,50‰ που επιβάλλεται στη δασμολογητέα αξία που προσδιορίζεται στο τελωνείο (φόρος υπέρ πανεπιστημιακών

Εξαιρούνται τα εισαγόμενα Φορολογούμενοι
εμπορεύματα για τα οποία
προβλέπεται δασμός ευθυγραμμίσεως.
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ΝΔ.3883/58 Απεριόρι(άρθρο μό- στη
νο).

Οικονομικές
σχέσεις
και
ανάπτυξη.

223.895
(περιπτώσεις
1 και 2)
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18. ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

ιδρυμάτων), τα κατά το δασμολόγιο «ατελώς εισαγόμενα» είδη, ανεξάρτητα εάν
επιβάλλεται ΦΚΕ, σύμφωνα με το ν.δ.
118/74 (άρθρο 5).
2

Απαλλάσσονται από το φόρο με συντελεστή 0,50‰ που επιβάλλεται στη δασμολογητέα αξία που προσδιορίζεται στο τελωνείο (φόρος υπέρ πανεπιστημιακών
ιδρυμάτων), τα είδη τα οποία απαλλάσσονται του εισαγωγικού δασμού ή όταν
υπάρχει αναστολή αυτού με βάση κείμενες διατάξεις.

Φορολογούμενοι

ΝΔ.3883/58 Απεριόρι(άρθρο μό- στη
νο).

Οικονομικές
σχέσεις
και
ανάπτυξη.

Δ. ΕΙΔΙΚΟ ΥΟΡΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΥΙΚΗ ΣΕΦΝΗ
1

Μειώνεται κατά 50% ο συντελεστής του
ειδικού φόρου επί των εισιτηρίων του κινηματογράφου, όταν πρόκειται για υπαίθριους κινηματογράφους ή για χειμερινούς κινηματογράφους των περιοχών Δ΄,
όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του
ν.1262/82.

2

Για κάθε επιχείρηση (ΦΠ ή ΝΠ) με αντικείμενο την εκμετάλλευση χειμερινών ή
θερινών κινηματογράφων, με μία ή δύο
οθόνες προβολής κινηματογραφικών έργων που λειτουργούν υπό την ίδια επωνυμία ή/και το σήμα της ίδιας επιχείρησης, σύμφωνα με τον ορισμός της παρ.1ε’
του άρθρου 2 ν. 3905/10, ο ειδικός φόρος υπολογίζεται επί της τιμής του εισιτηρίου, μετά την αφαίρεση ποσού πενήντα λεπτά (0,50 ευρώ).

Θεατές κινηματο- Ν. 1731/87
γράφου.
(άρθρο 60)
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Απεριόριστη

Πολιτισμός (κινηματογράφος).

77.141

Ν. 4049/12 Απεριόρι(παρ. 2 του στη
άρθρου 44)

Πολιτισμός (κινηματογράφος).

10.200
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19. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

Α/Α

1

2

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Απεριόριστη

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

Ν. 2372/96 Απεριόρι(άρθρο τρί- στη
το).
Ν. 3842/10
(άρθρο 12,
παρ. 1,
άρθρο
25,
εν.
Β’
&
άρθρο 29).

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

ΝΟΜΟ

Απαλλάσσονται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό κ.λπ. φόρο, πλην τελών χαρτοσήμου και τελών κυκλοφορίας
αυτοκινήτων, από κάθε εισφορά υπέρ
οποιουδήποτε ταμείου και έχουν όλες τις
ατέλειες που παρέχονται στο Δημόσιο, οι
δήμοι, οι κοινότητες, τα δημοτικά και
κοινοτικά ιδρύματα κ.λπ.
Ειδικά απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου οι δήμοι, οι κοινότητες και οι ενώσεις τους. Δεν θεωρούνται υποκείμενοι
στο ΦΠΑ για τις πράξεις παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που ενεργούν κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους, κατά το μέτρο που η μη
υπαγωγή στο φόρο δεν οδηγεί σε στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού.
Τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος με την
εξαίρεση των εισοδημάτων τους από κινητές αξίες.
Στην φορολογία κληρονομιών, δωρεών
υπόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση με
μειωμένο συντελεστή και στη φορολογία
ακίνητης περιουσίας απαλλάσσονται μόνο τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα και
τα κοινής χρήσεως πράγματα.

Δήμοι, κοινότητες ΠΔ 76/85
κ.λπ.
(άρθρο 272)
ΠΔ 410/95
(άρθρο 304)
ΝΔ 2459/97
(άρθρο 4,
περ. 92 και
άρθρο 5,
παρ. 18)
ΚΝΤΧ
(άρθρα 2,6)

Απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό ή υπέρ τρίτου άμεσο ή
έμμεσο φόρο, εκτός από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, το φόρο κληρονομιάς,
δωρεάς, ΦΜΑ η Μονάδα Οργάνωσης της
Διαχείρισης (ΜΟΔ) του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ). Η ΜΟΔ απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου. Εφόσον ισχύουν οι

ΜΟΔ – ΚΠΣ

Ν. 2859/00,
άρθρο
3,
παρ. 2
Ν. 2238/94
(άρθρο 103,
παρ.1,
περ.α’)
Ν. 3842/10
(άρθρο 25,
εν.Α’, παρ.
9, 14 & 16
και
άρθρο
29 περ. η’).
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ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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19. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

οριζόμενες στο άρθρο 29 του ν. 3842/10
προϋποθέσεις, τότε απαλλάσσεται από το
φόρο ακίνητης περιουσίας. Επίσης, εάν
πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου
15 του ν. 3091/2002, όπως ισχύει, απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο επί
των ακινήτων.
Για το ανωτέρω νομικό πρόσωπο η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος καταργήθηκε.
3

Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος,
πλην τελών χαρτοσήμου, δικαιώματα ή
εισφορά υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου τα
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα
δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα, στα οποία εγκαθίστανται και λειτουργούν εκπαιδευτικά παραρτήματα, για την εκπλήρωση του σκοπού αυτών.
Ειδικά, τα εισοδήματα από κινητές αξίες
των ΑΕΙ υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος.
Στη φορολογία κληρονομιών-δωρεών υπόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση με
μειωμένο συντελεστή. Στο φόρο ακίνητης
περιουσίας απαλλάσσονται για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητά τους, εφόσον
είναι νπδδ.

Δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα και
ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύματα.

4

Απαλλάσσονται από φόρους και τέλη,
πλην τελών χαρτοσήμου και φόρου κληρονομιάς και δωρεάς, τα ολυμπιακά και
κοινοτικά γυμναστήρια. Εφόσον ισχύουν
οι οριζόμενες στο άρθρο 29 του ν.
3842/10 προϋποθέσεις, τότε απαλλάσσονται από το φόρο ακίνητης περιουσίας. Επίσης, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 15 του ν. 3091/02,
όπως, ισχύει, απαλλάσσονται από τον ει-

Ολυμπιακά
και Ν. 423/76
Απεριόρικοινοτικά γυμνα- (άρθρο 18)
στη
στήρια.
Ν. 2459/97
(άρθρο 4,
περ. 27)
Ν. 3091/02
(άρθρο 15)
Ν. 3842/10
(άρθρο 25,
εν.Α’, παρ.
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Ν. 641/77
Απεριόρι(άρθρο 9)
στη
Ν. 1076/80
(άρθρο 20)
Ν. 2459/97
(άρθρο 4,
περ. 30 και
40)
Ν. 2238/94
(άρθρο 103,
παρ.
1,
περ.α’)
Ν. 3842/10
(άρθρο 25,
εν.Α’, παρ.
9, 14 & 16
& άρθρο 29
περ. θ’).

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

Αθλητισμός

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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19. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

δικό φόρο επί των ακινήτων.
Η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος
καταργήθηκε.

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

9, 14 & 16
και
άρθρο
29).

5

Απαλλάσσονται από κάθε φόρο και από
κάθε τέλος, πλην τελών χαρτοσήμου υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων τα δικαιώματα όπως ασφάλιστρα, αποζημιώσεις κ.λπ.
για τα ασφαλιστήρια που συνάπτει ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ).
Επίσης απαλλάσσονται από τους παραπάνω φόρους και οι εισφορές και οι κάθε
είδους παροχές τρίτων προς τον ΟΑΕΠ.
Στις παραπάνω απαλλαγές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, ο φόρος κληρονομιών
και δωρεών και ο φόρος ακίνητης περιουσίας.
Η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος
καταργήθηκε.

ΟΑΕΠ

6

Απαλλάσσεται από κάθε γενικό ή ειδικό
φόρο δημοσίου ή υπέρ ειδικού ταμείου
για κάθε κινητή ή ακίνητη περιουσία το
Μουσείο Μπενάκη.
Ειδικά για το φόρο εισοδήματος η απαλλαγή καταργείται.
Στις παραπάνω απαλλαγές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος κληρονομιών-δωρεών.
Από το φόρο ακίνητης περιουσίας απαλλάσσεται μόνο για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα αυτού, εφόσον στεγάζουν
μουσεία και εφόσον εμπίπτει στις διατάξεις του ν. 3028/2002. Εφόσον ισχύουν
οι οριζόμενες στο άρθρο 29 του ν.
3842/10 προϋποθέσεις, τότε απαλλάσσεται από το φόρο ακίνητης περιουσίας.
Επίσης, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις
του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, όπως
ισχύει, απαλλάσσονται από τον ειδικό

Μουσείο
κη.

Ν. 1796/88 Απεριόρι(άρθρο 16)
στη
Ν. 2459/97
(άρθρο 4,
περ. 54).
Ν. 3842/10
(άρθρο 25,
εν. Β’).

Μπενά- Ν. 4599/30 Απεριόρι(άρθρο 11).
στη
Ν. 3842/10
(άρθρο 12,
παρ.1,
άρθρο
25,
εν.Β’ & άρθρο 29 περ.
ιβ’).
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Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

Πολιτισμός
(μουσεία).

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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19. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

φόρο επί των ακινήτων.
7

Απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης
ακινήτων, από το φόρο εισοδήματος και
γενικά από κάθε φόρο, δικαιώματα, εισφορές, κρατήσεις, παράβολα κ.λπ.,
πλην τελών χαρτοσήμου, το Ίδρυμα Ερευνών Προϊστορικής και Κλασσικής Τέχνης.
Ειδικά για το φόρο εισοδήματος η απαλλαγή καταργείται.
Εφόσον ισχύουν οι οριζόμενες στο άρθρο
29 του ν. 3842/10 προϋποθέσεις, τότε
απαλλάσσεται από το φόρο ακίνητης περιουσίας. Επίσης, εάν πληρούνται οι
προϋποθέσεις του άρθρου 15 του ν.
3091/2002, όπως ισχύει, απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων. Στη φορολογία κληρονομιώνδωρεών φορολογείται αυτοτελώς με μειωμένο συντελεστή.

Ίδρυμα Ερευνών
Προϊστορικής και
Κλασσικής
Τέχνης.

Ν. 1610/86 ΑπεριόριΝ. 2459/97 στη
(άρθρο 4,
παρ. 49)
Ν. 3091/02
(άρθρο 15)
Ν. 3842/10
(άρθρο 12,
παρ.1,
άρθρο
25,
εν.Β’ & άρθρο 29 περ.
ιβ’).

Πολιτισμός (πολιτιστικά ιδρύματα).

8

Απαλλάσσεται από κάθε φόρο, πλην του
φόρου κληρονομιών και δωρεών, τέλος
χαρτοσήμου, δικαίωμα ή εισφορά υπέρ
Δημοσίου ή τρίτου ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ).
Ειδικά για το φόρο εισοδήματος η απαλλαγή καταργείται.
Στο φόρο ακίνητης περιουσίας απαλλάσσεται μόνο για όσα ακίνητα έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση χωρίς αντάλλαγμα
στο Ελληνικό Δημόσιο ή ΝΠΔΔ, εφόσον
προορίζονται για την εξυπηρέτηση αναγκών κάθε αναγνωρισμένης βαθμίδας
δημόσιας εκπαίδευσης.

ΟΣΚ

ΑΝ 627/68
Απεριόρι(άρθρο 14).
στη
Ν. 3842/10
(άρθρο 12,
παρ.1,
άρθρο
25,
εν. Β’ και
άρθρο
29
περ. θ’).

Παιδεία

9

Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, πλην
του φόρου κληρονομιών και δωρεών, τέλος δημοσίου ή ιδιωτικού ή υπέρ τρίτου

ΕΒΑΥ

Ν. 43/75
Απεριόρι(άρθρο 3).
στη
Ν. 3842/10

Άμυνα
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ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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19. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

η συνεισφορά, καταβολή του μετοχικού
κεφαλαίου κ.λπ. στην Ελληνική Βιομηχανία Αεροπορικού Υλικού (ΕΒΑΥ).

ΝΟΜΟ
(άρθρο
εν.Β’).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Απεριόριστη

Άμυνα

25,

10

Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος
χαρτοσήμου ή άλλη επιβάρυνση υπέρ
Δημοσίου ή τρίτου όλες οι πληρωμές της
Ελληνικής Βιομηχανίας Αεροπορικού
Υλικού (ΕΒΑΥ) και του Δημοσίου προς
αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο για
τις προσφερόμενές του υπηρεσίες προς
την ΕΒΑΥ.

ΕΒΑΥ

Ν. 43/75
(άρθρο 3).

11

Απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό φόρο εκτός του φόρου
κληρονομιών - δωρεών και του φόρου
ακίνητης περιουσίας, ή υπέρ τρίτων κράτηση και από κάθε δικαστικό τέλος,
πλην τελών χαρτοσήμου και τελών κυκλοφορίας ο Οργανισμός Διαχείρισης
Δημόσιου Υλικού (ΟΔΔΥ).
Η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος
καταργήθηκε.

ΟΔΔΥ

Ν. 251/76
Απεριόρι(άρθρο 4)
στη
Ν. 2459/97
(άρθρο 4,
παρ. 22 και
άρθρο 5,
παρ. 14).
Ν. 3842/10
(άρθρο 25,
εν. Β’ και
άρθρο
29
παρ. 2).

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

12

Απαλλάσσεται από φόρους, εκτός του
φόρου κληρονομιών - δωρεών και του
φόρου ακίνητης περιουσίας, τέλη (πλην
τελών χαρτοσήμου και τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων), εισφορές, κρατήσεις
και από κάθε επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου κ.λπ. το Ινστιτούτο Γεωλογικών
και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ).
Ειδικά για το φόρο εισοδήματος η απαλλαγή καταργείται.

ΙΓΜΕ

Ν. 272/76
Απεριόρι(άρθρο 13)
στη
Ν. 2459/97
(άρθρο 4,
παρ. 23).
Ν. 3842/10
άρθρο
12,
παρ. 1, άρθρο 25, εν.
Β’ και άρθρο 29 παρ.
2).

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (έρευνα).

13

Απαλλάσσονται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό, λιμενικό τέλος ή άλλο

ΔΕΠΟΣ

Ν. 446/76
(άρθρο 14)

Κοινωνική πολιτική (στέγαση).
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19. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

φόρο καθώς και από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων, πλην του φόρου κληρονομιών-δωρεών και του φόρου ακίνητης
περιουσίας, τελών χαρτοσήμου, τα κτώμενα από τη Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομήσεως Οικισμού και Στέγασης (ΔΕΠΟΣ) ακίνητα και τα μεταβιβαζόμενα
προς τους δικαιούχους.

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΠΔ 158/97
(άρθρο 30).
Ν. 3842/10
(άρθρο 25,
εν. Β’ και
άρθρο
29
παρ. 2).

14

Απαλλάσσεται ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) από
κάθε άμεσο ή έμμεσο φόρο, τέλος ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου κ.λπ. πλην
του φόρου κληρονομιών-δωρεών, όπου
φορολογείται αυτοτελώς με μειωμένο συντελεστή και του φόρου ακίνητης περιουσίας που απαλλάσσονται μόνο τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητά του, τελών
χαρτοσήμου και τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων.
Επίσης απαλλάσσονται από κάθε φόρο,
τέλη χαρτοσήμου και γενικά από κρατήσεις για το Δημόσιο και τρίτους οι παροχές του ΟΑΕΔ και οι αιτήσεις που υποβάλλονται για απονομή των παροχών,
καθώς και οι διοικητικές ή εξώδικες
πράξεις για την πραγματοποίησή τους ή
την αναγνώρισή τους.

ΟΑΕΔ

Ν. 1545/85 Απεριόρι(άρθρο 14)
στη
Ν. 2459/97
(άρθρο 4,
περ. 46).
Ν. 3842/10
(άρθρο 25,
εν.Α’, παρ.
9, 14 & 16
και
άρθρο
29 περ. θ’).

15

Απαλλάσσεται κατά τη μεταβίβαση ακινήτων από φόρους, τέλη, τέλη χαρτοσήμου, εισφορές, κρατήσεις ή δικαιώματα
υπέρ του Δημοσίου, των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή οποιουδήποτε
άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου η
Εταιρεία Αξιοποίησης Αγροτικής Γης.
Επίσης, η εταιρεία απαλλάσσεται από το
φόρο μεταβίβασης μετοχών. Στη φορολογία κληρονομιών-δωρεών φορολογείται
αυτοτελώς με μειωμένο συντελεστή. Στο

Εταιρεία Αξιοποί- Ν. 2637/98 Απεριόριησης
Αγροτικής (άρθρο 51)
στη
Γης.
Ν. 2945/01
(άρθρο 4,
παρ. 32).
Ν. 3842/10
(άρθρο 25,
εν.Α’, παρ.
9, 14 & 16
και
άρθρο
29 παρ. 2).
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Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

Αγροτική
πτυξη.

ανά-
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19. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

φόρο ακίνητης περιουσίας δεν παρέχεται
απαλλαγή.
16

Απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό ή υπέρ τρίτου άμεσο ή
έμμεσο φόρο, εκτός από το φόρο προστιθέμενης αξίας, και το φόρο κληρονομιών-δωρεών και ακίνητης περιουσίας,
το Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων (ΕΛΚΕ).
Το ΕΛΚΕ απαλλάσσεται επίσης από την
υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου.
Ειδικά για το φόρο εισοδήματος η απαλλαγή καταργείται.

Ελληνικό Κέντρο Ν. 2372/96 ΑπεριόριΕπενδύσεων
(άρθρο 7).
στη
(ΕΛΚΕ).
Ν. 3842/10
(άρθρο 25,
εν.Β’
και
άρθρο
29
παρ. 2).

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

17

Απαλλάσσεται από τα τέλη χαρτοσήμου
και από οποιαδήποτε άλλη κράτηση για
όλες τις συναλλαγές του ο Αυτόνομος
Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών
(ΑΟΟΑ), πλην του φόρου κληρονομιών,
δωρεών.

ΑΟΟΑ

ΝΔ 2906/54
(άρθρο 2)

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική (στέγαση).

18

Απαλλάσσεται από τα τέλη χαρτοσήμου
και από τα δικαιώματα και κρατήσεις
υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων για όλες τις
μεταγραφές, καταχωρήσεις, διεκδικήσεις, κ.λπ. ο ΑΟΟΑ.

ΑΟΟΑ

ΝΔ 2906/54
(άρθρο 2)

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική (στέγαση).

19

Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου
και από κάθε δικαίωμα ή κράτηση υπέρ
του Δημοσίου ή τρίτων όλα τα έγγραφα
που χορηγούνται προς τον ΑΟΟΑ και τα
μέλη του.

ΑΟΟΑ και τα μέλη ΝΔ 2906/54
του.
(άρθρο 2)

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική (στέγαση).

20

Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος,
πρόσθετο τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ Δημοσίου ή τρίτων οι άδειες που
απαιτούνται για ανοικοδόμηση εγκαταστάσεων του ΑΟΟΑ.
Στις παραπάνω απαλλαγές δεν περιλαμ-

ΑΟΟΑ και τα μέλη ΝΔ 2906/54
του.
(άρθρο 2)

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική (στέγαση).
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19. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

βάνεται ο φόρος των καθαρών προσόδων
για τις αμοιβές μηχανικών και δικηγόρων.
Η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος
καταργήθηκε.
21

Απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης
ακινήτων, από τα τέλη χαρτοσήμου και
από την καταβολή κάθε δικαιώματος η
μεταβίβαση ιδιοκτησίας του ΑΟΟΑ προς
τα μέλη του. Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει στη φορολογία κληρονομιών, δωρεών
και γονικών παροχών και στο φόρο ακίνητης περιουσίας.

Μέλη ΑΟΟΑ

ΝΔ 2906/54 Απεριόρι(άρθρο 2).
στη
Ν. 3842/10
(άρθρο 25,
εν. Β’ και
άρθρο
29
παρ. 2).

Κοινωνική πολιτική (στέγαση).

22

Απαλλάσσεται ο Οργανισμός Ελληνικών
Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) από τα
δικαστικά τέλη, πλην τελών χαρτοσήμου
και απολαμβάνει τις ατέλειες που έχει το
Δημόσιο.

ΕΛΓΑ

Ν. 1790/88
(άρθρο 15,
παρ. 53)
Ν. 2459/97
(άρθρο 4,
περ. 53).

Απεριόριστη

Αγροτική
πτυξη.

ανά-

23

Απαλλάσσονται από κάθε φόρο και τέλη
χαρτοσήμου οι αποζημιώσεις που χορηγούνται στους ασφαλισμένους του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ). Στη φορολογία κληρονομιών,
δωρεών φορολογείται αυτοτελώς με μειωμένο συντελεστή.
Η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος
καταργήθηκε.

Οι ασφαλισμένοι Ν. 1790/88 Απεριόριτου ΕΛΓΑ.
(άρθρο 15).
στη
Ν. 3842/10
(άρθρο 25,
εν. Α’, παρ.
9, 14 & 16).

Αγροτική
πτυξη.

ανά-

24

Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου
και από κάθε άλλη επιβάρυνση υπέρ του
Δημοσίου ή τρίτου τα καταστατικά των
αγροτικών συνεταιρισμών, η συγχώνευση
επιχειρήσεων, οι εισφορές και οι καταθέσεις των μελών, οι πράξεις μεταβίβασης κινητών, οι συμβάσεις μεταξύ Δημο-

Οργανώσεις γεωρ- Ν. 2810/00
γικών συνεταιρι- (άρθρο 35)
σμών.

Αγροτική
πτυξη.

ανά-
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Απεριόριστη
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19. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

σίου ή Αγροτικής Τράπεζας κ.λπ.
25

Απαλλάσσονται από τους φόρους εκτός Να μην έχουν κερδοσκοπι- Λέσχες και πρααπό το φόρο κληρονομιών, δωρεών και κό χαρακτήρα.
τήρια για υπηρεαπό το φόρο ακίνητης περιουσίας και
σιακές ανάγκες.
κάθε είδους τέλους οι λέσχες που χρησιμοποιούνται ως πρατήρια και κέντρα
ψυχαγωγίας του προσωπικού του Υπ.
Δημόσιας Τάξης.
Η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος
καταργήθηκε.

Ν. 1481/94 Απεριόρι(άρθρο 21).
στη
Ν. 3842/10
(άρθρο 25,
εν. Β’, άρθρο
29 παρ. 2).

Κοινωνική πολιτική.

26

Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος
χαρτοσήμου και γενικά από κρατήσεις οι
εισφορές και οι επιδοτήσεις προς τις επιχειρήσεις από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού(ΟΑΕΔ) για
μαθητές του.

Επιχειρήσεις

Ν. 1262/82
(άρθρο 18)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

27

Απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλη χαρτοσήμου και γενικά από κρατήσεις ή εισφορές για το Δημόσιο ή τρίτους, η καταβολή των παροχών του ΟΑΕΔ στους
εργοδότες βάσει προγραμμάτων απασχόλησης.

Επιχειρήσεις

Ν. 1262/82
(άρθρα 29,
παρ. 6)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

28

Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος α) Το ακίνητο που μεταβι- Επιχειρήσεις
χαρτοσήμου ή οποιοδήποτε άλλο τέλος
βάζεται θα πρέπει να αυπέρ του Δημοσίου και εισφορά ή δικαίνήκει στην κυριότητα της
ωμα υπέρ τρίτων η εισφορά και μεταβίεταιρείας και να χρησιβαση περιουσιακών στοιχείων κ.λπ. καμοποιείται από αυτήν,
θώς και κάθε πράξη που απαιτείται για
κατά τη συγχώνευση ή τη
τη συγχώνευση ή μετατροπή επιχειρήσεμετατροπή. Επίσης, πρέων.
πει να χρησιμοποιηθεί
τουλάχιστον πέντε χρόνια
για τις ανάγκες της καινούργιας εταιρείας,
β) σε περίπτωση που η νέα
εταιρεία διαλυθεί πριν
την 5ετία υποχρεούται

ΝΔ 1297/72
(άρθρο 3)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.
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19. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

στην καταβολή φόρου.
29

Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου
και από κάθε άλλο έμμεσο φόρο, τέλος,
εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου,
νπδδ ή νπιδ οι συμβάσεις και παρεπόμενες πράξεις επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων καθώς και τα
πάσης φύσεως κέρδη και έσοδα που απορρέουν από την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών.

Επιχειρήσεις

Ν. 2459/97
(άρθρο 16α,
παρ. 11)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

30

Απαλλάσσονται από τις επιβαρύνσεις
υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων πλην των
τελών χαρτοσήμου οι συμβάσεις καταχωρήσεως του δικαιώματος χρήσεως συστημάτων τηλεπικοινωνιών δι’ υποβρυχίων καλωδίων (IRU) από ημεδαπές εταιρείες προς αλλοδαπούς οίκους.

Επιχειρήσεις

Ν. 542/77
(άρθρο 58)
Ν. 2459/97
(άρθρο 4,
περ. 29)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

31

Περιορίζονται στο 1/5 τέλη, εισφορές,
δικαιώματα και λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου και κάθε τρίτου που
τυχόν προβλέπονται για τις συμβάσεις
δανεισμού ή άλλες συμβάσεις χρηματοδότησης, που συνάπτονται από το φορέα
ΠΟΤΑ ή από το φορέα διαχείρισης της
ΠΟΤΑ ή από πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση που έχει εγκατασταθεί στην
ΠΟΤΑ, καθώς και για τη σύσταση, εγγραφή ή εξάλειψη υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης ή σύμβαση ενεχύρου
για την ασφάλεια των παραπάνω δανείων
ή άλλων χρηματοδοτήσεων και των τόκων
τους.

Οι αναφερόμενες χρηματο- Επιχειρήσεις
δοτήσεις να προορίζονται
για την εξυπηρέτηση της
επιχειρηματικής
δραστηριότητας.

Ν. 2545/97
(άρθρο 15,
παρ. 2)
Ν. 3190/03
(άρθρο 20,
παρ. 2)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

32

Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου
και από τις επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων οι
επιδοτήσεις επιτοκίων.

Επιχειρήσεις

Ν. 849/78
(άρθρο 11)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.
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19. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

33

Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος,
εισφορά, κράτηση, δικαίωμα ή γενικότερα επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, νπδδ
και τρίτων οι συμβάσεις με τις οποίες
περιέρχονται στις εταιρείες ακίνητα από
χρηματοδοτική μίσθωση, οι συμβάσεις
χρηματοδοτικής μίσθωσης, τα μισθώματα από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων πλην των βιομηχανοστασίων, το τίμημα πώλησης του πράγματος σε περίπτωση υποθήκης η εκχώρηση απαιτήσεων κ.λπ., για τα παλαιά
ακίνητα, ανεξάρτητα αν οι συμβάσεις αυτές συνάπτονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

34

Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβα- Τα ακίνητα πρέπει να είναι Δημόσιο
σης και από κάθε άλλο φόρο, τέλος, ει- εντός της ζώνης ενεργού
σφορά ή δικαίωμα υπέρ Δημοσίου ή τρί- πολεοδομίας.
του οι μεταβιβάσεις ακινήτων εκούσιες
από μέρους οποιουδήποτε προς το Δημόσιο.

35

Με την καταβολή του φόρου (10%) από
την ΑΕ Διαχειρίσεως εξαντλείται και η
φορολογική υποχρέωση των μεριδιούχων
του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

36

Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος,
εισφορά ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του
Δημοσίου ή νπδδ και γενικώς τρίτων, εξαιρέσει του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), το καταστατικό, οι τροποποιήσεις του, οι συμβάσεις εγγυήσεων
και οι χορηγούμενες γι’ αυτές ασφάλειες,
καθώς και η μεταβίβαση των μετοχών εν

Εταιρείες

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Ν. 1665/86 Απεριόρι(άρθρο 6)
στη
Ν. 2859/00
(άρθρα
22
παρ. 1.κστ΄
και 5 παρ.
3.α΄).

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

Ν. 947/79
(άρθρο 59)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

ΑΕ, ΕΠΕ κ.λπ. Ν. 4099/12 Απεριόρινομικά πρόσωπα (άρθρο 103 στη
του άρθρου 101 παρ. 3)
του ΚΦΕ, τα οποία
είναι μεριδιούχοι
του
Αμοιβαίου
Κεφαλαίου.

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

Τουλάχιστον το 50% των Εταιρείες
Αμοι- Ν. 2367/95
καθαρών κερδών να φέρεται βαίων Εγγυήσεων. (άρθρο 1,2)
σε ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό και να μη διανέμεται.
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Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.
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19. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ζωή εξ επαχθούς αιτίας των εταιρειών
Αμοιβαίων Εγγυήσεων (ΕΑΕ).
37

Απαλλάσσονται από τέλη και δικαιώματα
υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων η μεταβίβαση τίτλων μετοχών ανώνυμων και η μεταβίβαση άυλων μετοχών μη εισηγμένων
στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ).

Ανώνυμες εταιρεί- Ν. 2396/96
ες.
(άρθρο 53)
Ν. 2579/98
(άρθρο 9
παρ. 2)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

38

Απαλλάσσονται από την καταβολή φόρου α) Το ενεργητικό και το πα- Ανώνυμες εταιρεί- Ν. 3190/55
(πλην του φόρου εισοδήματος), τέλους ή
θητικό των εταιρειών να ες
(άρθρο 51)
δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή τρίμην υφίσταται μεταβολή,
των, οι αναγκαίες πράξεις για τη μετα- β) οι μέτοχοι της μετατρετροπή των ανώνυμων εταιρειών σε ΕΠΕ.
πόμενης εταιρείας να μετέχουν στην ΕΠΕ με μερίδιο ίσο ή ανάλογο με
αυτό που μετείχαν στην
ΑΕ.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

39

Απαλλάσσονται από φόρους, τέλη χαρτοσήμου ή άλλο τέλος, δικαίωμα ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, η
μετατροπή μετοχών, αύξηση αριθμού
κ.λπ., τα καταστατικά των ανωνύμων εταιρειών, οι τροποποιήσεις καταστατικών, η μεταβίβαση μετοχών κ.λπ.

Ανώνυμες εταιρεί- ΑΝ 148/67
ες.
(άρθρο 11)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

40

Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος,
εισφορά, κράτηση, δικαίωμα ή γενικότερα επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και
τρίτων οι συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων
προς εταιρείες υπαγόμενες στο ν.
1905/90 από ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες ή πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα
ή στο εξωτερικό τα παρεπόμενα αυτών
σύμφωνα, η εξόφληση δανείων ή πιστώσεων και των σχετικών τόκων, προμηθειών και λοιπών επιβαρύνσεων.

Ανώνυμες εταιρεί- Ν. 2367/95
ες
(άρθρο 10,
παρ. 6)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.
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19. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

41

Απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος
και από οποιαδήποτε άλλη εισφορά υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, πλην τελών
χαρτοσήμου, το ποσό του εισοδήματος
που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι με τη
μορφή μετοχών από τη διανομή κερδών
της ανώνυμης εταιρείας.

Ανώνυμες εταιρεί- Ν. 1731/87
ες.
(άρθρο 18)
Ν. 2459/97
(άρθρο 4,
περ. 51)
Π.Δ. 30/88

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

42

Απαλλάσσεται από κάθε τέλος χαρτοσήμου, φόρο ή τέλος υπέρ του Δημοσίου
και από κάθε εισφορά ή δικαίωμα υπέρ
τρίτου η μετατροπή ανώνυμων εταιρειών
σε εταιρείες ενεργού πολεοδομίας.

Ανώνυμες εταιρεί- Ν. 947/79
ες.
(άρθρο 59)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

43

Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος,
εισφορά, κράτηση ή δικαίωμα υπέρ Δημοσίου ή τρίτων οι συμβάσεις δανείων
από ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες καθώς και οι συμβάσεις χρηματοδοτικής
μίσθωσης.

Ανώνυμες τραπε- Ν. 1665/86
ζικές εταιρείες.
(άρθρο 6)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

44

Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου,
ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών, εισφορά του άρθρου 1, παρ. 3 του
ν.128/1975, παντός φόρου, φόρου εισοδήματος και παρακράτησης αυτού ή εισφοράς και άλλων παντός είδους ή φύσεως επιβαρύνσεων υπέρ του Ελληνικού
Δημοσίου ή τρίτων οι συμβάσεις δανείων,
πιστώσεων, εγγυήσεων ή άλλων μορφών
χρηματοδοτήσεως, όπου συμβάλλεται η
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η εξόφλησή τους, η πληρωμή τόκων ή προμηθειών επ’ αυτών, τα παρεπόμενα αυτών σύμφωνα παροχής εγγύησης, υποθήκης, ενεχύρου ή πάσης άλλης ασφάλειας, εκχωρήσεις και κάθε άλλη σχετική με το αντικείμενο της Τράπεζας αυτής
σύμβαση ή πράξη ή δικαστική ή εξώδικη
ενάσκηση των συναφών δικαιωμάτων ή η

Ευρωπαϊκή Τρά- Ν. 2682/99
πεζα Επενδύσεων. (άρθρο 23,
παρ. 1)

Απεριόριστη

Δράσεις στο εξωτερικό (διεθνείς
σχέσεις).
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19. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

εκτέλεση των αντίστοιχων υποχρεώσεων,
καθώς και η εξ αυτών απόκτηση εσόδων.
45

Απαλλάσσονται από κάθε φορολογία, ε- Ορίζονται με την ΑΥΟ ΠΟΛ Τράπεζα Εμπορίκτός της φορολογίας κληρονομιών, δω- 1044/2012.
ου και Ανάπτυξης
ρεών και το φόρο ακίνητης περιουσίας,
Ευξείνου Πόντου.
τα περιουσιακά στοιχεία, τα έσοδα, οι
εργασίες και οι συναλλαγές της Τράπεζας
Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου
Πόντου. Η τράπεζα επίσης απαλλάσσεται
από κάθε υποχρέωση για πληρωμή, παρακράτηση ή είσπραξη οποιουδήποτε
φόρου.
Επίσης απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι
εισαγωγές, αγορές και λήψεις υπηρεσιών
του αλλοδαπού προσωπικού της Τράπεζας.

46

Απαλλάσσονται από τους φόρους μεταβίβασης, τέλη πάσης φύσεως, εισφορές
και κρατήσεις, πλην τελών χαρτοσήμου,
υπέρ του Δημοσίου, ή υπέρ άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, η μεταβίβαση
ακινήτων και βιομηχανικών ή άλλων εγκαταστάσεων κ.λπ., κατά τη σύσταση ή
συγχώνευση κοινοπραξιών καθώς και
σύσταση ή συγχώνευση οποιουδήποτε
τύπου εταιρειών υπό την Αγροτική Τράπεζα σε συνεργασία με γεωργικούς συνεταιρισμούς, οργανώσεις, ιδρύματα, ιδιωτικές επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Κοινοπραξίες της ΝΔ 3874/58
Αγροτικής Τράπε- (άρθρο 8)
ζας.
Ν. 2459/97
(άρθρο 4,
περ. 2)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

47

Απαλλάσσονται από κάθε τέλος χαρτοσήμου, μεταβίβασης ή άλλου φόρου ή
τέλους υπέρ του Δημοσίου, εισφοράς ή
δικαιώματος υπέρ οποιουδήποτε τρίτου,
η σύμβαση περί συγχωνεύσεως, το καταστατικό, η εισφορά, η μεταβίβαση των
περιουσιακών στοιχείων κ.λπ., καθώς
και κάθε άλλη συμφωνία ή πράξη που

Τραπεζικές
ρείες.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.
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Ν. 2380/96 Απεριόρι(άρθρο 52)
στη
Ν. 2707/99
(άρθρα 12
και 14).
Ν. 3842/10
(άρθρο 25,
εν. Β’, άρθρο
29 παρ. 2).

εται- Ν. 2515/97
(άρθρο 16)

Δράσεις στο εξωτερικό (διεθνείς
σχέσεις).
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19. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

απαιτείται για τη συγχώνευση, τη σύσταση και το καταστατικό της νέας συμφωνίας των ανώνυμων τραπεζικών εταιρειών.
48

Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου
και από κάθε εισφορά ή κράτηση υπέρ
τρίτων και από κάθε φόρο γενικά (πλην
του φόρου εισοδήματος) οι πράξεις επί
του συναλλάγματος και ξένων τραπεζικών
γραμματίων, οι καταθέσεις μεταξύ των
τραπεζών και με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Τράπεζες

Ν. 1083/80
(άρθρο 7)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

49

Απαλλάσσονται από κάθε κράτηση, εισφορά υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου,
πλην τελών χαρτοσήμου, οι πράξεις συστάσεως εγγραφής ή εξάλειψης υποθήκης πλοίων κ.λπ. η σύσταση ενεχύρου
κ.α. τραπεζών, των τμημάτων εξαγωγικών
πιστώσεων. Επίσης, απαλλάσσονται και
οι τόκοι προμηθειών και τα έσοδα που
πραγματοποιούνται σε συνάλλαγμα.

Τράπεζες εξαγωγι- ΝΔ 116/73,
κού εμπορίου.
ν. 2459/97
(άρθρο 4,
περ. 19)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

50

Απαλλάσσονται από κάθε τέλος, πλην τελών χαρτοσήμου, κράτηση, εισφορά, δικαίωμα ή παράβολο και από κάθε επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου
όλες οι δικαιοπραξίες που συνδέονται με
τη χρηματοδότηση του εξαγωγικού εμπορίου.

Τράπεζες εξαγωγι- ΝΔ 116/73
κού εμπορίου.
Ν. 2459/97
(άρθρο 4,
περ. 19)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

51

Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου, α) Οι πράξεις να διενεργού- Ημεδαπά και αλ- Ν. 2682/99
εισφορά του άρθρου 1, παρ. 3 του ν.
νται προς χρηματοδότη- λοδαπά τραπεζικά (άρθρο 23,
128/1975, και άλλων παντός είδους ή
ση αυτοχρηματοδοτού- ή πιστωτικά ιδρύ- παρ. 2)
φύσης επιβαρύνσεων υπέρ του Ελληνιμενων ή συγχρηματοδο- ματα.
κού Δημοσίου ή τρίτων οι συμβάσεις δατούμενων δημόσιων έρνείων, πιστώσεων, εγγυήσεων ή άλλων
γων της παρ. 4 του άρμορφών χρηματοδοτήσεως, η εξόφλησή
θρου 9 του ν.2052/1992
τους, η πληρωμή τόκων ή προμηθειών
και των άρθρων 3, παρ.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.
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19. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

επ’ αυτών, τα παρεπόμενα αυτών σύμ1δ του π.δ. 23/1993 και
φωνα παροχής εγγύησης, υποθήκης, ε2, παρ. 1 του π.δ. 166/
νεχύρου ή πάσης άλλης ασφάλειας, εκ1996 και
χωρήσεις και κάθε άλλη σχετική με το β) τα έργα αυτά να έτυχαν
αντικείμενο των τραπεζών σύμβαση ή
χρηματοδότησης και από
πράξη ή δικαστική ή εξώδικη ενάσκηση
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
των συναφών δικαιωμάτων ή η εκτέλεση
Επενδύσεων.
των αντίστοιχων υποχρεώσεων, καθώς
και η εξ αυτών απόκτηση εσόδων.
52

Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβα- Τα πλοία να τίθενται για Ναυτιλιακές εται- Α.Ν. 465/68 Απεριόρισης, τα πάσης φύσεως τέλη, πλην τελών πρώτη φορά υπό ελληνική ρείες.
(άρθρο 8)
στη
χαρτοσήμου ή δικαιώματα υπέρ τρίτων, σημαία.
Ν. 2459/97
η εκποίηση ολόκληρου του πλοίου ή με(άρθρο 4,
ριδίων του.
περ. 11)

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

53

Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβα- Τα πλοία να τίθενται για Ναυτιλιακές εται- Ν.Δ. 509/70
σης, τα πάσης φύσεως τέλη, πλην τελών πρώτη φορά υπό ελληνική ρείες.
(άρθρο 8)
χαρτοσήμου και δικαιώματα υπέρ τρί- σημαία.
Ν. 2459/97
των, η εκποίηση ολόκληρων ή μεριδίων:
(άρθρο 4,
α) των επιβατηγών πλοίων,
περ. 17)
β) των πλοίων που είναι άνω των 500 και
μέχρι 3.000 κόρων.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).

54

Απαλλάσσονται από τέλη, εισφορές, δικαιώματα, κρατήσεις και φόρους υπέρ
τρίτων, οι ναυπηγήσεις και οι συντηρήσεις πλοίων, οι επισκευές κ.λπ.

Ναυτιλιακές εται- Ν. 814/78
ρείες.
(άρθρο 57)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

55

Απαλλάσσονται από όλα τα τέλη οι καταχωρήσεις υποθηκών στα νηολόγια.

Ναυτιλιακές εται- Ν. 262/69
ρείες.
(άρθρο 1)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

56

Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονομιάς τα πλοία χωρητικότητας άνω των
1.500 κόρων, μερίδια πλοίων, μετοχές
ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών που
είναι πλοιοκτήτριες τέτοιων πλοίων.

Κληρονόμοι πλοί- Ν. 2961/01 Απεριόριων,
μεριδίων (άρθρο 25, στη
πλοίων και μετο- παρ. 2)
χών
αντίστοιχων
εταιρειών.

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).

57

Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου

Ναυτιλιακές

Οικονομικές
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19. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ
και από κάθε τέλος, κράτηση και εισφορά, δικαίωμα ή παράβολο ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου όλες
οι δικαιοπραξίες και διενεργούμενες
πράξεις, που αφορούν τη χρηματοδότηση ναυτιλιακών και ναυπηγικών επιχειρήσεων. Την παραπάνω απαλλαγή έχουν και η εγγραφή, η εξάλειψη υποθήκης πλοίων ή ακινήτων κ.λπ. των παραπάνω επιχειρήσεων.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

επι- (άρθρο 14)

στη

σχέσεις και ανάπτυξη.

επι- ΝΔ 27/75
(άρθρο 25)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ
ναυπηγικές
χειρήσεις.

ΝΟΜΟ

58

Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, Τα πλοία πρέπει να έχουν Ναυτιλιακές
εισφορά ή κράτηση υπέρ Δημοσίου ή χωρητικότητα άνω των 500 χειρήσεις.
τρίτων τα γραφεία αλλοδαπών επιχειρή- κόρων.
σεων που εγκαθίστανται στην Ελλάδα και
ασχολούνται με τη διαχείριση, ναύλωση,
ασφάλιση κ.λπ. πλοίων.

59

Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος ή
εισφορά ή κράτηση από το εισόδημα που
αποκτήθηκε στο εξωτερικό από αλλοδαπές πλοιοκτήτριες εταιρείες καθώς και οι
μέτοχοι ή οι εταίροι αυτών. Την παραπάνω απαλλαγή έχουν και τα έγγραφα
που εκδίδονται για την εφαρμογή του
νόμου.

Αλλοδαπές ναυτι- ΝΔ 27/75
Απεριόριλιακές επιχειρή- (άρθρα
26 στη
σεις.
και 27)

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

60

Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος και από κάθε τέλος, εισφορά ή κράτηση, αλλοδαπές εταιρείες που διαχειρίζονται πλοία με ξένη σημαία.

Αλλοδαπές ναυτι- ΑΝ 378/68
λιακές επιχειρή- (άρθρο 1)
σεις.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

61

Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα- α) Το προσωπικό να αποτε- Αλλοδαπές τεχνιτος, από κάθε τέλος πλην τελών χαρτολείται κατά τα 4/5 του- κές επιχειρήσεις.
σήμου και από κάθε φόρο, εισφορά ή
λάχιστον του συνόλου
ανταποδοτική κράτηση υπέρ του Δημοαπό Έλληνες,
σίου ή τρίτου, οι αλλοδαπές τεχνικές ε- β) να έχουν καταθέσει εγπιχειρήσεις στην Ελλάδα. Δεν παρέχεται
γυητική επιστολή ύψους
απαλλαγή από το φόρο ακίνητης περι50.000 δολαρίων,
ουσίας, τον ειδικό φόρο ακινήτων και γ) το ελάχιστο ύψος του

Ν. 4171/61 ΑπεριόριΝ. 1262/82 στη
(άρθρο 23
παρ. 3)
Ν. 2459/97
(άρθρο 4,
παρ. 5).
Ν. 2961/01

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.
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19. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ
τους φόρους κληρονομιών και δωρεών.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

Ν. 1160/81 Απεριόρι(άρθρο 5).
στη
Ν. 3842/10
(άρθρο 12,
παρ.1, άρθρο 25, εν.
Α’, παρ. 9,
14 & 16 και
άρθρο
29
παρ. 2).

Δράσεις στο εξωτερικό (διεθνείς
σχέσεις).

ΝΟΜΟ

συναλλάγματος που θα
εισάγεται πρέπει να είναι
ετησίως 50.000 δολάρια.

(άρθρα 25 &
43(.

62

Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου,
ΦΚΕ και από κάθε δικαίωμα ή κράτηση
υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων οι αλλοδαπές εμποροβιομηχανικές εταιρείες που
το αντικείμενό τους βρίσκεται στην Ελλάδα.

Αλλοδαπές εμπο- ΑΝ 89/67
ροβιομηχανικές
(άρθρο 1)
εταιρείες.

63

Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος
χαρτοσήμου ή άλλη επιβάρυνση υπέρ
του Δημοσίου, εκτός από το φόρο κληρονομιάς και δωρεών όπου φορολογούνται αυτοτελώς με μειωμένο συντελεστή
τα Ελβετικά κοινωφελή ιδρύματα. Δεν
παρέχεται απαλλαγή από το φόρο ακίνητης περιουσίας. Από τον ειδικό φόρο επί
των ακινήτων απαλλάσσεται υπό τον όρο
ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του αρ.
15 του ν. 3091/2002, όπως ισχύει.
Ειδικά για το φόρο εισοδήματος η απαλλαγή καταργήθηκε.

Ελβετικά κοινωφελή και φιλανθρωπικά ιδρύματα.

64

Απαλλάσσονται οι ασφαλιστικές εταιρείες
από τα τέλη χαρτοσήμου, από φόρους
και τέλη υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων,
για τα ασφάλιστρα, αντασφάλιστρα κ.λπ.
πλοίων ή αεροσκαφών.

Ασφαλιστικές
ταιρείες.

ε- ΝΔ 551/70
(άρθρο 3)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (μεταφορές).

65

Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου, τα δικαιώματα και τις επιβαρύνσεις
υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων οι δανειακές
ενισχύσεις των βιομηχανιών και βιοτεχνιών, καθώς και οι σχετικές εγγραφές
υποθήκης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και η πράξη εξάλειψης αυτών.

Βιομηχανίες, βιο- Ν. 849/78
τεχνίες.
(άρθρο 9)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (βιομηχανία).
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19. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

66

Απαλλάσσονται από την καταβολή κάθε
φόρου, τέλους χαρτοσήμου ή άλλου τέλους εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ του
Δημοσίου ή τρίτων οι πρώτες ύλες που
εισάγονται από το εξωτερικό καθώς και η
διάθεση και η διακίνηση πρώτων υλών
μεταξύ των βιομηχανικών μονάδων για
τα διυλιστήρια πετρελαίου και τις χημικές μονάδες διαλυτών.

Διυλιστήρια
και Ν. 1038/80
χημικές βιομηχα- (άρθρο 3)
νίες.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (βιομηχανία).

67

Απαλλάσσονται από κάθε είδους φορολογική επιβάρυνση υπέρ Δημοσίου ή
τρίτων οι πρώτες ύλες, που εισάγουν οι
αυτοκινητοβιομηχανίες, τα είδη για την
παραγωγή αυτοκινήτων και τα παραγόμενα αυτοκίνητα που υπάγονται στο τέλος ταξινόμησης για τις μετά τον τελωνισμό πωλήσεις. Επίσης απαλλάσσονται τα
ακαθάριστα έσοδα των βιομηχανικών επιχειρήσεων που προέρχονται από πώληση μερών, εξαρτημάτων κ.λπ. στις αυτοκινητοβιομηχανίες (εξαιρούνται οι δασμοί που ορίζονται από την κοινοτική
νομοθεσία).

Αυτοκινητοβιομηχανίες.

Ν. 1573/85
(άρθρο 3)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (αυτοκινητοβιομηχανία).

68

Απαλλάσσονται οι αυτοκινητοβιομηχανίες από τα τέλη χαρτοσήμου και τους άλλους φόρους των ειδών που αγοράζουν
από το εσωτερικό για την κατασκευή μερών, εξαρτημάτων κ.λπ. που θα χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή αυτοκινήτων.

Η αγοράστρια βιομηχανία Αυτοκινητοβιομηπρέπει να υποβάλλει αίτη- χανίες.
ση που θα αναγράφονται:
α) η επιχείρηση από την
οποία θα αγοράσει τα
είδη,
β) υπεύθυνη δήλωση όπου
θα δηλώνεται ότι τα υλικά θα χρησιμοποιηθούν
για κατασκευή αυτοκινήτων κ.λπ.

ΑΥΟ
Σ 212/20/
17-1-86

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (αυτοκινητοβιομηχανία).

69

Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου α) Η σύμβαση να ασφαλίζε- Αερομεταφορείς
και από οποιαδήποτε εισφορά και διται με υποθήκη αεροκαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων η
σκάφους, εκμεταλλευό-

Ν. 2648/98
(άρθρο 41,
παρ. 5)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.
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19. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

Ν. 2545/97 Απεριόρι(άρθρο 15,
στη
παρ. 1)
Ν. 3190/03
(άρθρο 20,
παρ.1)

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

ΝΟΜΟ

σύμβαση δανείου ή πίστωσης, η επ’ αυμενο από το λαβόντα τη
τού παροχή δικαιώματος εγγραφής υποσχετική άδεια αερομεταθήκης αεροσκάφους κι η εξάλειψή της,
φορέα,
η εξόφληση δανείου ή πίστωσης καθώς β) η εγγραφή κι η εξάλειψη
και οι εξ αυτών τόκοι.
της υποθήκης να ακολουθεί τις διατάξεις των
άρθρων 50-73 του ν.
1815/88,
γ) το σκάφος να βρίσκεται
υπό ελληνική σημαία
καθ’ όλη τη διάρκεια της
παραμονής του.
70

Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος
χαρτοσήμου ή δικαίωμα, καθώς και από
κάθε άλλη επιβάρυνση προς όφελος του
Δημοσίου ή τρίτου οι επιχορηγήσεις επενδύσεων, οι επιδοτήσεις τόκων και οι
επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
που καταβάλλονται με βάση τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.2601/98.

Επιδοτούμενοι
Ν. 2601/98
επενδυτικοί
φο- (άρθρο 9,
ρείς του ν.
παρ. 1)
2601/98.

71

Με εξαίρεση το ΦΠΑ, απαλλάσσεται από
κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, δικαίωμα ή
άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου,
νπδδ, δήμων και κοινοτήτων και τρίτων
κάθε δικαιοπραξία του φορέα Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές (ΒΕΠΕ),
που αφορά την ίδρυση του φορέα ή τρίτου φορέα ΒΕΠΕ, την κτήση από το φορέα αυτόν της κυριότητας των αναγκαίων
για την ίδρυση της ΒΕΠΕ εδαφικών εκτάσεων και κτιρίων για την εγκατάσταση
επιχειρήσεων και των άλλων συναφών
εμπραγμάτων δικαιωμάτων, τη μεταβίβαση δικαιώματος κυριότητας προς τρίτους, τη σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων, την εκμίσθωση, τη σύσταση ενοχικής σχέσης, καθώς και κάθε άλλη εμπράγματη ή ενοχική δικαιοπραξία που

Επιχειρήσεις
ιδρυόμενες
εντός
των Βιομηχανικών
Επιχειρηματικών
Περιοχών (ΒΕΠΕ).
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19. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

αφορά την έκταση που προορίζεται για
την ίδρυση και οργάνωση της ΒΕΠΕ και
τα κτίρια που προορίζονται για την εγκατάσταση. Τα ανωτέρω ισχύουν μόνο για
τις ΠΟΤΑ.
72

Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, πλην
του φόρου δωρεών και γονικών παροχών, τέλος, τέλος χαρτοσήμου οι δικαιοπραξίες εν ζωή επί γαιών που βρίσκονται
σε αναδιανεμητέα ή αναδιανεμόμενη περιοχή.

Φορολογούμενοι
που κάνουν χρήση της απαλλαγής.

73

Απαλλάσσονται από κάθε τέλος, εισφορά
ή δικαίωμα υπέρ Δημοσίου, ΟΤΑ ή άλλου νπδδ οι συμβάσεις αναθέσεως έργων
ενεργού πολεοδομίας και αστικού αναδασμού.

Φορολογούμενοι
Ν. 674/77
που κάνουν χρή- (άρθρο 23,
ση της απαλλα- παρ. 3)
γής.

Απεριόριστη

Οικιστική ανάπτυξη (πολεοδομικός
σχεδιασμός).

74

Απαλλάσσονται από τις προβλεπόμενες
εισφορές οι άδειες οικοδομής κάθε κτίσματος που βρίσκεται σε ζώνη ενεργού
πολεοδομίας και αστικού αναδασμού.

Φορολογούμενοι
Ν. 947/79
που κάνουν χρή- (άρθρο 59)
ση της απαλλαγής.

Απεριόριστη

Οικιστική ανάπτυξη (πολεοδομικός
σχεδιασμός).

75

Απαλλάσσονται αντικειμενικά από κάθε
φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, δικαίωμα ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου πλην ΦΠΑ οι πωλήσεις των παραγομένων υδρογονανθράκων, οι συμβάσεις
έργου κ.λπ. η μίσθωση, η παραχώρηση,
η με οποιονδήποτε τρόπο κτήσης χρήση
ακινήτων, καθώς και η παραχώρηση του
δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης
των υδρογονανθράκων στον ανάδοχο.

Φορολογούμενοι
Ν. 2289/95
που κάνουν χρή- (άρθρο 9)
ση της απαλλαγής.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

76

Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, άμεσο ή
έμμεσο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, δικαίωμα εισφοράς, κράτησης κ.λπ. υπέρ
του Δημοσίου και κάθε τρίτου πλην ΦΠΑ
τα εισοδήματα από συμβάσεις σχετικά

Φορολογούμενοι
Ν. 2289/95
που κάνουν χρή- (άρθρο 9)
ση της απαλλαγής.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

Θα πρέπει τα ακίνητα να
βρίσκονται σε ζώνη ενεργού
πολεοδομίας και αστικού
αναδασμού.
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Ν. 674/77
Απεριόρι(άρθρο 23
στη
παρ. 3).
Ν. 3842/10
(άρθρο 25,
εν. Β΄).

Αγροτική
ανάπτυξη (γεωργία).

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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19. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

με την αναζήτηση, την έρευνα και κάθε
εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. Επίσης απαλλάσσονται τα εισοδήματα των
εργολάβων, υπεργολάβων και μελετητών
που χρησιμοποιήθηκαν από τους αναδόχους.
77

Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος,
τέλος χαρτοσήμου, δικαίωμα ή εισφορά
υπέρ Δημοσίου ή τρίτων πλην ΦΠΑ, οι
παρεχόμενες συμβάσεις δανείων ή πιστώσεις από τράπεζες ή πιστωτικούς οργανισμούς προς τους αναδόχους δανείων
για εργασίες έρευνας σχετικά με την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων.

Φορολογούμενοι
Ν. 2289/95
που κάνουν χρή- (άρθρο 9)
ση της απαλλαγής.

78

Απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης,
από κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή
δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ άλλου νπδδ η απόκτηση κυριότητας ακινήτων από αναγκαστική απαλλοτρίωση.

Φορολογούμενοι
Ν. 947/79
που κάνουν χρή- (άρθρο 59)
ση της απαλλαγής.

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική.

79

Οι χορηγούμενοι στους καταθέτες τίτλοι
στον κομιστή, που είναι μεταβιβάσιμοι
και διαπραγματεύσιμοι και στο χρηματιστήριο, καθώς και οι τόκοι αυτών, απαλλάσσονται από κάθε είδους φορολογική
επιβάρυνση.

Καταθέτες

ΑΝ 148/67
(άρθρο 9)
Ν. 1731/87
(άρθρο 55)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

80

Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος,
τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή
άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή
τρίτου η μεταβίβαση μελλοντικών προεσόδων του Δημοσίου, νπδδ ή δημόσιων
επιχειρήσεων που ανήκουν αποκλειστικά
σε φορείς του Δημοσίου και οι σχετικές
συμβάσεις.

Κάτοχοι
τίτλων Ν. 2801/00
προεσόδων.
(άρθρο 14,
παρ. 12)

Απεριόριστη

Δράσεις
του
κράτους στο εσωτερικό.

81

Απαλλάσσονται από οποιοδήποτε φόρο,
τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του

Κάτοχοι
τίτλων Ν. 2801/00
προεσόδων.
(άρθρο 14,
παρ. 3)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.
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Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)
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19. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΗΓΗΗ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
– ΣΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Απεριόριστη

Αγροτική
πτυξη.

Δημοσίου ή τρίτων οι πρόσοδοι των τίτλων προεσόδων που εκδίδει το Ελληνικό
Δημόσιο καθώς και οποιαδήποτε σύμβαση ή συναλλαγή αφορά τους τίτλους αυτούς, περιλαμβανόμενης και της εκδόσεώς τους, πλην του φόρου κληρονομιών, δωρεών.
82

Καταργούνται οι κρατήσεις και λοιπές
επιβαρύνσεις για την έκδοση των οικοδομικών αδειών των αγροτικών κατασκευών, τα πάσης φύσεως παράβολα
Δημοσίου, το παράβολο του ν. 1041/80,
καθώς και τα τέλη χαρτοσήμου στις εισφορές που γίνονται υπέρ του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) και του
Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ).
Ως αγροτικές κατασκευές νοούνται εκείνες που ορίζονται από τις διατάξεις του
άρθρου 26, παρ. 1, του ν. 2520/97.

Αγρότες

Ν. 2520/97
(άρθρο 26,
παρ. 6)

83

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών
ατελειών του Δημοσίου, απαλλασσόμενο
από την καταβολή άμεσων ή έμμεσων
φόρων, εισφορών υπέρ τρίτων και τελών
οποιασδήποτε φύσης, εξαιρουμένου του
ΦΠΑ.

ΤΧΣ

Ν. 3864/10 Απεριόρι(άρθρο 15)
στη

Οικονομικές
σχέσεις - ανάπτυξη.

84

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ και οι εταιρείες
των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει
εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο, απολαμβάνουν όλων των διοικητικών, οικονομικών, φορολογικών, δικαστικών, ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου προνομίων του Δημοσίου.

ΤΑΙΠΕΔ και εται- Ν. 3986/11 Απεριόριρείες ΤΑΙΠΕΔ
(άρθρο
2 στη
παρ. 13)

Δράσεις
του
κράτους στο εσωτερικό.
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ανά-

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ

ΚΟΣΟ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΟΔΩΝ
(ευρώ)

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΑΕ
ΑΕΕΜΚ
ΑΕΙ
ΑΚ
ΑΚΕ
ΑΝ
ΑΝΕΜ
ΑΟΟΑ
ΑΟ
ΑΟ
ΑΤΕ
ΑΣΕ
ΑΤΟ
ΒΔ
ΒΕΠΕ
ΒΙΟΠΑ
ΒΙΠΕ
ΒΙΠΕΣΒΑ
ΓΓ
ΓΓΑ
ΓΓΠ
ΓΕΑ
ΓΕ
ΓΕΥΤΡΑ
ΓΟΕΒ
ΓΣ
δ κλ
ΔΕΚΑ
ΔΕΜΕ
ΔΕΠΑ
ΔΕΠΟ
ΔΕΣΕ
ΔΕΦΕ
ΔΙΒΕΕΣ
ΔΛΠ
ΔΟΕ
ΔΟΤ
ΔΤΟ
ΔΤΠΕ
ΔΦ
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:
:
:
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:
:

Ανώνυμη Εταιρεία
Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεως Μεταβλητού Κεφαλαίου
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Αμοιβαίο Κεφάλαιο
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών υμμετοχών
Αναγκαστικός Νόμος
Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας
Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών
Αγροτικές υνεταιριστικές Οργανώσεις
Αγροτικός ταφιδικός Οργανισμός
Ανώτατη τρατού Τγειονομική Επιτροπή
Αγροτική Σράπεζα Ελλάδος
Απόφαση Τπουργού Οικονομικών
Βασιλικό Διάταγμα
Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές
Βιοτεχνικό Πάρκο
Βιομηχανικές Περιοχές
Βιομηχανική Περιοχή ΕΣΒΑ
Γενική Γραμματεία
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
Γενική Γραμματεία Πληροφορικών υστημάτων
Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας
Γενικό Επιτελείο τρατού
Γαλλο-Ελληνικός Υορέας Τπερθαλάσσιας Ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου
Γεωργικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων
Γραφείο Σύπου
δασμολογική κλάση
Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών
Διακυβερνητική Επιτροπή Μεταναστεύσεων εξ Ευρώπης
Δημόσια Επιχείρηση Αερίου
Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομήσεως Οικισμού και τέγασης
Δικαιώματα Εκτέλεσης Σελωνειακών Εργασιών
Δικαιώματα Εκτέλεσης Φημικών Εργασιών
Δικαιώματα Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων Σρίτων
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή
Δημόσια Οικονομική Τπηρεσία
Διαταγή Τπουργού Οικονομικών
Διοίκηση Τγειονομικής Περιφέρειας
Δημόσιας Φρήσης

285

ΕΑΒ
ΕΑΕ
ΕΒΑΤ
ΕΒΕΑ
ΕΒΟ
ΕΔΑ
ΕΔΕΚΣ
ΕΔΤΟ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕΣΗΔΕ
ΕΕΠΝ
ΕΕ
ΕΕΦ
ΕΙΤΑΠΟΕ
ΕΙΦ
ΕΚ
ΕΚΑΒ
ΕΚΑΕΚ-CEDEFOP
ΕΚΕ
ΕΚΕΥΕ «Δ»
ΕΛΒΟ
ΕΛΓΑ
ΕΛΚΕ
ΕΛ
ΕΛΣΑ
ΕΝ
ΕΝΑΕ
ΕΟΚ
ΕΟΜΜΕΦ
ΕΟΣ
ΕΠΑ
ΕΠΕ
ΕΠΤ
ΕΡΣ
ΕΤ
ΕΣΒΑ
ΕΣΕΒΑ
ΕΣΕΕΠ
ΕΥΚ
ΗΛΠΑΠ
ΗΠΑ
ΙΓΜΕ
ΙΚΑ
ΙΟΒΕ
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Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία
Εταιρείες Αμοιβαίων Εγγυήσεων
Ελληνική Βιομηχανία Αεροπορικού Τλικού
Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Ελληνική Βιομηχανία Όπλων
Εταιρεία Διανομής Αερίου
Εταιρεία Διαχείρισης Ειδικού Κεφαλαίου και Σόκων
Εγκύκλιος Διαταγή Τπουργού Οικονομικών
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ετερόρρυθμη Εταιρεία
Έκτακτο Ειδικό Σέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών
Εταιρεία Επενδύσεων στην Ποντοπόρο Ναυτιλία
Ελληνικός Ερυθρός ταυρός
Εταιρεία Επενδύσεων Φαρτοφυλακίου
Εθνικό Ίδρυμα Τποδομής και Αποκαταστάσεως Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων
Επιβατικό Ιδιωτικής Φρήσης
Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη Επαγγελματικής Κατάρτισης
Εταιρείες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών υμμετοχών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Υυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»
Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων
Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων
Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων
Εθνική Λυρική κηνή
Ελληνικά Σαχυδρομεία
Εμπορικό Ναυτικό
Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα
Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων Φειροτεχνίας
Ελληνικός Οργανισμός Σουρισμού
Εταιρεία Παροχής Αερίου
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
Εθελοντές Πενταετούς Τποχρέωσης
Ελληνική Ραδιοφωνία Σηλεόραση
Εθνικό ύστημα Τγείας
Ελληνική Σράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης
Εθνική Σράπεζα Επενδύσεων Βιομηχανικής Ανάπτυξης
Εταιρεία Εκκαθάρισης υναλλαγών και Παραγώγων
Ειδικός Υόρος Κατανάλωσης
Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών Πειραιώς
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών
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ΙΦ
κ.λπ.
ΚΑΠΕ
ΚΒ
κε, κεκ
ΚΕΔ
ΚΕΔΚΕ
ΚΕΠΑ
ΚΝΣΦ
ΚΠ
ΚΣΕΛ
ΚΤΑ
ΚΥΕ
ΚΥ
ΜΕΕΠ
ΜΜΕ
ΜΟΔ
Ν, ν
ΝΑ
ΝΑΣ
ΝΑΣΟ
νδ
ΝΔ
ΝΕΠΑ
ΝΠ, νπ
ΝΠΔΔ
ΝΠΙΔ
ΝΚ
ΟΑΕ
ΟΑΕΔ
ΟΑΕΠ
ΟΓΑ
ΟΔΔΗΦ
ΟΔΔΤ
ΟΕ
ΟΕΒ
ΟΕΕ
ΟΕΚ
ΟΕΟΑ
ΟΗΕ
ΟΕ
ΟΕΚΑ
ΟΚ
ΟΣΑ
ΟΣΕ
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:

Ιδιωτικής Φρήσης
και λοιπά
Κεφάλαιο Ασφαλίσεως Πιστώσεως Εξαγωγών
Κώδικας Βιβλίων και τοιχείων
κυβικά εκατοστά
Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου
Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων
Κέντρο Επιχειρηματικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης
Κώδικας Νόμων Σελών Φαρτοσήμου
Κοινοτικό Πλαίσιο τήριξης
Κοινό Σαμείο Εισπράξεων Λεωφορείων
Κοινή Τπουργική Απόφαση
Κώδικας Υορολογίας Εισοδήματος
Κώδικας Υορολογικών τοιχείων
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης
Νόμος
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Ναυτικό Απομαχικό Σαμείο
North Atlantic Treaty Organisation (Οργανισμός Βορειοαντλαντικού υμφώνου)
Νομοθετικό διάταγμα
Νομοθετικό Διάταγμα
Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής
Νομικό Πρόσωπο
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου
Νομικό υμβούλιο του Κράτους
Οργανισμός Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων
Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού
Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων
Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων
Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Φρέους
Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Τλικού
Ομόρρυθμος Εταιρεία
Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων
Οργανισμός Εργατικής Εστίας
Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας
Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών
Οργανισμός ιδηροδρόμων Ελλάδος
Οργανισμοί υλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες
Οργανισμός χολικών Κτιρίων
Οργανισμός Σοπικής Αυτοδιοίκησης
Οργανισμός Σηλεπικοινωνιών Ελλάδος
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ΣΠ & Δ
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Πολιτική Αεροπορία
Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία
παράγραφος
Πανελλήνια υνομοσπονδία Ενώσεως Γεωργικών υνεταιρισμών
Προεδρικό Διάταγμα
περίπτωση
Περιφερειακά υστήματα Τγείας
Περιφερειακά υστήματα Τγείας Πρόνοιας
Πολυγραφημένη εγκύκλιος
Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης
Περιοχές Ολοκληρωμένης Σουριστικής Ανάπτυξης
Πρώτες Ύλες
Ανώνυμη Εταιρεία Ελληνικού Πυριτιδοποιείου-Καλυκοποιείου
Πράξη Τπουργικού υμβουλίου
υλλογικές Αποφάσεις Έργων
υνεταιριστικές Εταιρείες
χολή Επιμόρφωσης Τπαλλήλων Τπουργείου Οικονομικών
υνδυασμένη Ονοματολογία
ώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
υμβούλιο της Επικρατείας
Σαμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου
Σαμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας ΑΕ
Σαμείο Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισμού Σηλεπικοινωνιών Ελλάδος
Σράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου
Σοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων
Σεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
τετραγωνικά μέτρα
Σοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων
Σαμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Σαμείο υντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
Σαμείο Φρηματοπιστωτικής ταθερότητας
Τπουργείο Εθνικής Άμυνας
Τπουργείο
Τπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
Τπουργείο Περιβάλλοντος, Φωροταξίας και Δημοσίων Έργων
Τπουργείο Οικονομικών
Υόρος Αυτομάτου Τπερτιμήματος
Υύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως
Υόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων
Υόρος Εισοδήματος Υυσικών Προσώπων
Υορτηγό Ιδιωτικής Φρήσης
Υόρος Κύκλου Εργασιών
Υόρος Μεταβίβασης Ακινήτων
Υόρος Προστιθέμενης Αξίας
Φρηματιστήριο Αθηνών
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ΦΠΑ
CEDEFOP
FMS
VDMFK

:
:
:
:

Φρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών
Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης - ΕΚΑΕΚ
Foreign Military Sales
Παγκόσμια Ένωση Αναπήρων Καλλιτεχνών
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