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                                                                                   ΠΡΟ:  Ω  Π.Γ. 

 

 

  

 

 Θέμα: Κοινοποίηζη  διαηάξευν άπθπυν  38, 42 παπ. 1-5 και 43  ηος 

ν.4024/27.10.2011 (ΦΔΚ 226 Α΄) με ηίηλο  «ςνηαξιοδοηικέρ πςθμίζειρ, ενιαίο 

μιζθολόγιο – βαθμολόγιο, επγαζιακή εθεδπεία και άλλερ διαηάξειρ εθαπμογήρ ηος 

μεζοππόθεζμος πλαιζίος δημοζιονομικήρ ζηπαηηγικήρ 2012-2015 » 

 

αο θνηλνπνηνχκε πξνο άκεζε ελεκέξσζή ζαο,  ηα άξζξα 38, 42 παξ. 1-5 θαη 43 

ηνπ λ.4024/27.10.2011 (ΦΔΚ 226 Α΄), ηα νπνία αθνξνχλ ζέκαηα θνξνινγίαο. Αλαιπηηθέο 

νδεγίεο γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή ησλ λέσλ δηαηάμεσλ  ζα παξαζρεζνχλ κε 

επφκελεο εγθπθιίνπο.                   

     

 

      Ο Γενικόρ Γιεςθςνηήρ Φοπολογίαρ 

      Γημήηπηρ ηαμαηόποςλορ 

  ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 

Αθήνα,    1   Noεμβρίου 2011 

ΠΟΛ. 1226 – 1/11/2011  

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
ΕΞ.  ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΑΔΑ: 45Β3Η-1ΞΑ



2 
 

 ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ:  

 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ – ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Όιεο ηηο Γ.Ο.Τ., ΠΔΚ, ΓΔΚ, ΓΟΔ 
2. Οηθνλνκηθέο Δπηζεσξήζεηο 

 

ΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γξαθείν Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θ. Δπάγγεινπ Βεληδέινπ 
2. Γξαθείν Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θ. Παληειή Οηθνλφκνπ 
3. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα θ. Ζ. Πιαζθνβίηε 
4. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Φνξνινγηθψλ θαη Σεισλεηαθψλ Θεκάησλ θ.  Η. 

Καπειέξε 
5. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα ΓΓΠ θ. Γ. πηλέιιε 
6. Γξαθείν  Δηδ. Γξακκαηέα ΓΟΔ  
7. Γξαθείν Γεληθνχ Γηεπζπληή Φνξνινγίαο (5 αληίγξαθα) 
8. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γηεπζπληψλ 
9. Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 
10. Τπεξεζία TAXISnet γηα θαηαρψξεζε ζην INTERNET 
11. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ 
12. Γ 30 θαη Γ32 
13. Γηεχζπλζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο 
14. Γηεχζπλζε ΦΠΑ 
15. Γηεχζπλζε Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ 
16. Γηεχζπλζε Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ 
17. Γηεχζπλζε Σειψλ θαη Δηδηθψλ Φνξνινγηψλ 
18. Όιεο ηηο Γηεπζχλζεηο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ θαη Δίζπξαμεο  

Γεκνζίσλ Δζφδσλ 
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ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΙΘΜ. 4024/2011 

ΦΔΚ 226/Α/27-10-2011 

ςνηαξιοδοηικέρ πςθμίζειρ, ενιαίο μιζθολόγιο - βαθμολόγιο, επγαζιακή εθεδπεία και 

άλλερ διαηάξειρ εθαπμογήρ ηος μεζοππόθεζμος πλαιζίος δημοζιονομικήρ 

ζηπαηηγικήρ 2012-2015. 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Δκδίδομε ηον ακόλοςθο νόμο πος τήθιζε η Βοςλή: 

ΣΔΤΥΟ ΠΡΩΣΟ 

…………………………………………. 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΜΠΣΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ 

Άπθπο 38 Τπολογιζμόρ και καηαβολή θόπος Διζοδήμαηορ Φςζικών Πποζώπυν 

1. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, πνπ θπξψζεθε κε ην 

άξζξν πξψην ηνπ λ. 2238/1994 (Α' 151), θαηαξγνχληαη. 

2. Σν άξζξν 9 ηνπ Κ.Φ.Δ. αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Αξζξν 9 

Τπνινγηζκφο θαη θαηαβνιή ηνπ θφξνπ 

1. Σν δεισζέλ εηζφδεκα πξαγκαηηθφ ή απηφ πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηηο αληηθεηκεληθέο 

δαπάλεο θαη ππεξεζίεο θαη δαπάλεο απφθηεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

θνξνινγνπκέλνπ ππνβάιιεηαη ζε θφξν κε βάζε ηελ αθφινπζε θιίκαθα: 

Κιηκάθην 

Δηζνδήκαηνο 

(επξψ) 

Φνξνινγηθφο 

πληειεζηήο % 

Φφξνο 

Κιηκαθίνπ 

(επξψ) 

χλνιν 

Δηζνδήκαηνο 

(επξψ) 

χλνιν 

Φφξνπ 

(επξψ) 

5.000 0 0 5.000 0 

7.000 10 700 12.000 700 

4.000 18 720 16.000 1.420 

10.000 25 2.500 26.000 3.920 

14.000 35 4.900 40.000 8.820 

20.000 38 7.600 60.000 16.420 

40.000 40 16.000 100.000 32.420 
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Αλσ ησλ 100.000 45 
   

Γηα ηνπο λένπο ειηθίαο έσο θαη ηξηάληα εηψλ, γηα ηνπο ζπληαμηνχρνπο άλσ ησλ εμήληα 

πέληε εηψλ θαη ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, φπσο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ 

άξζξνπ απηνχ, ή ζπληαμηνχρνπο αλεμαξηήησο ειηθίαο κε παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο, ην 

αθνξνιφγεην πνζφ νξίδεηαη ζηηο ελληά ρηιηάδεο (9.000) επξψ, εθφζνλ ην δεισζέλ 

εηζφδεκα, πξαγκαηηθφ ή απηφ πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηηο αληηθεηκεληθέο δαπάλεο θαη 

ππεξεζίεο θαη δαπάλεο απφθηεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θνξνινγνπκέλνπ, δελ 

ππεξβαίλεη ηηο ελληά ρηιηάδεο (9.000) επξψ. Δηδηθά γηα ηα πξφζσπα ηνπ πξνεγνχκελνπ 

εδαθίνπ, φηαλ ην ζπλνιηθφ ηνπο εηζφδεκα είλαη απφ ελληά ρηιηάδεο (9.000) επξψ θαη άλσ, 

ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηελ αλσηέξσ θιίκαθα πεξηνξίδεηαη ψζηε ην 

ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ θφξνπ λα κελ 

ππνιείπεηαη ηνπ πνζνχ ησλ ελληά ρηιηάδσλ (9.000) επξψ. 

Σν θαηά πεξίπησζε αθνξνιφγεην πνζφ ηζρχεη, εθφζνλ ν θνξνινγνχκελνο πξνζθνκίζεη 

απνδείμεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ 

γηα δαπάλεο αγνξάο αγαζψλ θαη ιήςεο ππεξεζηψλ, ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηεί ν ίδηνο, ε 

ζχδπγνο ηνπ θαη ηα ηέθλα πνπ ηνπο βαξχλνπλ. Οη δεκφζηνη ππάιιεινη πνπ ππεξεηνχλ ζηελ 

αιινδαπή θαη ηα ινηπά πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 47 

ηνπ Κ.Φ.Δ., φζνη δηακέλνπλ ζε νίθν επγεξίαο, ζε ςπρηαηξηθά θαηαζηήκαηα, θπιαθηζκέλνη 

θαη νη θάηνηθνη θξαηψλ - κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο πνπ απνθηνχλ εηζφδεκα ζηελ 

Διιάδα πιένλ ηνπ ελελήληα ηνηο εθαηφ (90%) ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ηνπο, δηθαηνχληαη 

ην αθνξνιφγεην πνζφ ηεο θιίκαθαο ρσξίο ηελ πξνζθφκηζε απνδείμεσλ. ηηο πην πάλσ 

δαπάλεο δελ πεξηιακβάλνληαη απηέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9, νη 

δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 17, νη 

δαπάλεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 23, νη δαπάλεο χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, 

ειεθηξηζκνχ θαη ηειεπηθνηλσληψλ γεληθά, θαζψο θαη νη δαπάλεο εηζηηεξίσλ θάζε είδνπο 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ. 

Σν πνζφ ησλ απνδείμεσλ δαπαλψλ, πνπ απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ, νξίδεηαη ζε 

πνζνζηφ είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) ηνπ αηνκηθνχ εηζνδήκαηνο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ 

ηνπ δεινχκελνπ θαη θνξνινγνχκελνπ ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο θαη γηα πνζφ 

εηζνδήκαηνο κέρξη εμήληα ρηιηάδεο (60.000) επξψ. Αλ ην πνζφ ησλ πξνζθνκηδφκελσλ 

απνδείμεσλ δαπαλψλ ηνπ θνξνινγνπκέλνπ ππνιείπεηαη ηνπ πην πάλσ πνζνχ, ηφηε επί 

ηεο δηαθνξάο επηβάιιεηαη θφξνο κε ζπληειεζηή δέθα ηνηο εθαηφ (10%). Οη δαπάλεο πνπ 

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ππνινγίδνληαη αζξνηζηηθά θαη γηα ηνπο δχν ζπδχγνπο κφλνλ 

εθφζνλ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ εκπξφζεζκε δήισζε θαη επηκεξίδνληαη κεηαμχ ησλ 

ζπδχγσλ αλάινγα κε ην δεινχκελν θαη θνξνινγνχκελν ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο 

αηνκηθφ εηζφδεκα ηεο εκπξφζεζκεο δήισζήο ηνπο. 

Ζ θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ησλ απνδείμεσλ δαπαλψλ πνπ απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ κπνξεί λα γίλεηαη κέζσ δηαδηθηχνπ 

ή καγλεηηθήο θάξηαο πνπ είλαη αλψλπκε θαη πξναηξεηηθή γηα ηνλ θνξνινγνχκελν. Σα 

δεδνκέλα πνπ θαηαγξάθνληαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θνξνινγνχκελνπ είλαη: α) ν Α.Φ.Μ. ηνπ 

εθδφηε ηεο απφδεημεο θαη β) ε εκεξνκελία θαη ην πνζφ ηεο ζπλαιιαγήο. Αξκφδηα αξρή γηα 

ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ είλαη ε Γ.Γ.Π.. ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ νξίδνληαη: α) ε δηαδηθαζία θαη ην ζχζηεκα 
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θαηαγξαθήο ησλ ζηνηρείσλ ησλ απνδείμεσλ κέζσ δηαδηθηχνπ ή καγλεηηθήο θάξηαο, β) νη 

θνξείο, δεκφζηνη ή ηδησηηθνί, πνπ ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ηελ ππνζηήξημε θαη 

ζπλεξγαζία ηνπο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη νη ζρεηηθέο 

δηαδηθαζίεο, γ) νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ απαηηνχκελσλ εθαξκνγψλ θαη ππνδνκψλ γηα 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ, δ) ηα ελ γέλεη νξγαλσηηθά θαη ηερληθά κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ηεο 

επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, ε) ε έλαξμε εθαξκνγήο ηεο θαηαγξαθήο ησλ ζηνηρείσλ ησλ 

απνδείμεσλ δαπαλψλ κέζσ δηαδηθηχνπ ή καγλεηηθήο θάξηαο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα. 

2. Σν αθνξνιφγεην πνζφ ηνπ πξψηνπ θιηκαθίνπ ηεο θιίκαθαο ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ απμάλεηαη θαηά δχν ρηιηάδεο (2.000) επξψ γηα θάζε ηέθλν απφ ηα δχν πξψηα 

ηνπ θνξνινγνχκελνπ πνπ ηνλ βαξχλνπλ θαη θαηά ηξείο ρηιηάδεο (3.000) επξψ γηα θάζε 

επφκελν ηέθλν πνπ ηνλ βαξχλνπλ. 

Σν πνζφ κε ην νπνίν πξνζαπμάλεηαη ην αθνξνιφγεην πνζφ ηνπ πξψηνπ θιηκαθίνπ, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, κεηψλεη ην πνζφ ηνπ δεχηεξνπ 

θιηκαθίνπ θαη εάλ απηφ δελ επαξθεί, ην πνζφ ηνπ ηξίηνπ θιηκαθίνπ θαη φπνηνπ επφκελνπ 

απαηηείηαη. 

Δάλ ν έλαο ζχδπγνο δελ έρεη εηζφδεκα ή απηφ πνπ έρεη είλαη κηθξφηεξν απφ ην 

αθνξνιφγεην πνζφ ηνπ πξψηνπ θιηκαθίνπ ηεο θιίκαθαο, ην αθνξνιφγεην πνζφ πνπ 

αθνξά ηα ηέθλα ή ε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη θαη κέρξη ην αθνξνιφγεην πνζφ πνπ αθνξά 

ηα ηέθλα πξνζηίζεηαη ζην αθνξνιφγεην πνζφ ηνπ άιινπ ζπδχγνπ. 

3. Δπίζεο, ην αθνξνιφγεην πνζφ ηεο θιίκαθαο απμάλεηαη κε ην πνζφ ησλ δχν ρηιηάδσλ 

(2.000) επξψ σο δαπάλε ρσξίο δηθαηνινγεηηθά, γηα ηνλ ίδην θνξνινγνχκελν θαη γηα θαζέλα 

απφ ηα πξφζσπα πνπ ζπλνηθνχλ κε απηφλ ή ηνλ βαξχλνπλ, εθφζνλ: 

α) Παξνπζηάδνπλ αλαπεξία εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) θαη πάλσ απφ λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε, θπζηθή αλαπεξία ή ςπρηθή πάζεζε, κε βάζε ηε γλσκάηεπζε ηεο νηθείαο 

πξσηνβάζκηαο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο, πνπ εδξεχεη ζε θάζε λνκφ. Γελ ιακβάλεηαη ππφςε 

επαγγεικαηηθή ή αζθαιηζηηθή αλαπεξία. 

β) Δίλαη ηπθινί πνπ είλαη γξακκέλνη ζην γεληθφ κεηξψν ηπθιψλ, πνπ ηεξείηαη ζηελ νηθεία 

λνκαξρία. 

γ) Δίλαη λεθξνπαζείο πνπ ηεινχλ ππφ αηκνθάζαξζε ή πεξηηνλατθή θάζαξζε ή έρνπλ θάλεη 

κεηακφζρεπζε λεθξνχ, θαζψο θαη ηα πξφζσπα πνπ πάζρνπλ απφ κεζνγεηαθή, 

δξεπαλνθπηηαξηθή θαη κηθξνδξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία θαη θάλνπλ κεηαγγίζεηο αίκαηνο. 

δ) Δίλαη αλάπεξνη αμησκαηηθνί ή νπιίηεο, νη νπνίνη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ αλαπήξνπ παίξλνπλ 

ζχληαμε απφ ην δεκφζην ηακείν ή αμησκαηηθνί νη νπνίνη έρνπλ ηεζεί ζε θαηάζηαζε 

πνιεκηθήο δηαζεζηκφηεηαο ή αμησκαηηθνί πνπ εμαηηίαο πνιεκηθνχ ηξαχκαηνο ή λνζήκαηνο 

πνπ επήιζε ιφγσ θαθνπρηψλ ζε πνιεκηθή πεξίνδν, βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε ππεξεζίαο 

γξαθείνπ ή πξφζσπα πνπ έρνπλ ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1579/1950 (Α' 286 ) θαη ηνπ 

λ.δ. 330/1947 (Α' 84). 

ε) Δίλαη ζχκαηα πνιέκνπ. Θχκαηα πνιέκνπ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ παξφληνο είλαη ηα 

πξφζσπα πνπ ιακβάλνπλ ζχληαμε απφ πνιεκηθή αηηία. Με ηα ζχκαηα πνιέκνπ 

εμνκνηψλνληαη θαη ηα πξφζσπα ηα νπνία σο κέιε νηθνγελεηψλ αμησκαηηθψλ θαη νπιηηψλ, νη 
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νπνίνη απεβίσζαλ θαηά ηελ εθηέιεζε δηαηεηαγκέλεο ππεξεζίαο ζε εηξεληθή πεξίνδν, 

δηθαηνχληαη ζχληαμε απφ ην δεκφζην ηακείν. 

ζη) Παίξλνπλ ζχληαμε απφ ην δεκφζην ηακείν σο αλάπεξνη ή ζχκαηα εζληθήο αληίζηαζεο ή 

εκθπιίνπ πνιέκνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ 1543/1985 (Α' 73) θαη 1863/1985 

(Α' 204), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην λ. 1976/1991 (Α' 184). 

4. Σν πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηελ θιίκαθα ηεο παξαγξάθνπ 1 κεηψλεηαη 

θαηά πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) θάζε θαηαβαιιφκελεο απφ ηηο παξαθάησ δαπάλεο: 

α) Σσλ εμφδσλ ηαηξηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ θαη ησλ 

ινηπψλ πξνζψπσλ πνπ ηνλ βαξχλνπλ. Σν πνζφ ηεο κείσζεο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηηο 

ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξψ. Ωο έμνδα ηαηξηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο 

ζεσξνχληαη: 

αα) νη ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαη ζε ηαηξνχο, φισλ ησλ εηδηθνηήησλ γηα ηαηξηθέο 

επηζθέςεηο θαη εμεηάζεηο, θαζψο θαη νη ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαη ζε νδνληηάηξνπο, γηα 

νδνληνζεξαπεία, νδνληνπξνζζεηηθή θαη γλα-ζνρεηξνπξγηθή. 

ββ) Σα έμνδα λνζειείαο πνπ θαηαβάιινληαη ζε λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ή ηδησηηθέο θιηληθέο, 

ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα έμνδα γηα θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε κέζα ζε απηά, 

θαζψο θαη νη δαπάλεο πνπ θαηαβάιινληαη γηα δηαξθή θάιπςε ηαηξηθψλ αλαγθψλ. 

γγ) Οη ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαη ζε λνζνθφκν γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε αζζελή 

θαηά ηε λνζειεία ηνπ ζε λνζνθνκείν ή θιηληθή ή ζην ζπίηη. 

δδ) Ζ δαπάλε γηα ηελ αληηθαηάζηαζε κειψλ ηνπ ζψκαηνο κε ηερλεηά κέιε, θαζψο θαη ε 

δαπάλε γηα ηελ αγνξά ή ηνπνζέηεζε ζην ζψκα ηνπ αζζελνχο νξγάλσλ, ηα νπνία είλαη 

αλαγθαία γηα ηε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ. 

εε) Σα έμνδα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ησλ ηέθλσλ πνπ είλαη άγακα ή δηαδεπγκέλα ή 

ηεινχλ ζε θαηάζηαζε ρεξείαο, εθφζνλ ην εηήζην θνξνινγνχκελν θαη απαιιαζζφκελν 

εηζφδεκα ηνπο δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ έμη ρηιηάδσλ (6.000) επξψ θαη πάζρνπλ απφ 

αλίαην λφζεκα, θαζψο επίζεο θαη κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο ε δαπάλε γηα ηελ πεξίζαιςε 

κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ησλ ηπθιψλ, θσθαιάισλ ή δηαλνεηηθά θαζπζηεξεκέλσλ ηέθλσλ 

ηνπ θνξνινγνχκελνπ, φπσο θαη ε δαπάλε ηνπο γηα δίδαθηξα ή ηξνθεία πνπ θαηαβάιινληαη 

γη' απηά ηα ηέθλα ζε εηδηθέο γηα ηελ πάζεζε ηνπο ζρνιέο ή ζεξαπεπηήξηα. 

ζηζη) Πνζφ ίζν κε ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηεο δαπάλεο πνπ θαηαβάιιεηαη ζε 

επηρεηξήζεηο πεξίζαιςεο ειηθησκέλσλ, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ λφκηκα. 

ηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο γηα έμνδα ηαηξηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο 

πεξίζαιςεο ησλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7, ηα νπνία ζπλνηθνχλ κε ηνλ 

θνξνινγνχκελν θαη παξνπζηάδνπλ αλαπεξία εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) θαη πάλσ απφ 

λνεηηθή θαζπζηέξεζε, θπζηθή αλαπεξία ή ςπρηθή πάζεζε κε βάζε ηε γλσκάηεπζε ηεο 

νηθείαο πξσηνβάζκηαο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο, πνπ εδξεχεη ζε θάζε λνκφ ή είλαη ηπθινί 

πνπ είλαη γξακκέλνη ζην γεληθφ κεηξψν ηπθιψλ, πνπ ηεξείηαη ζηελ νηθεία λνκαξρία θαη 

έρνπλ απνθηήζεη εηήζην εηζφδεκα πάλσ απφ έμη ρηιηάδεο (6.000) επξψ. ηελ πεξίπησζε 

απηή, εθπίπηεη ην πνζφ ησλ εμφδσλ ηαηξηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο πνπ 
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ππεξβαίλεη ην ζπλνιηθφ εηήζην θαζαξφ πξαγκαηηθφ, θνξνινγνχκελν κε ηηο γεληθέο 

δηαηάμεηο ή κε εηδηθφ ηξφπν ή απαιιαζζφκελν ή ηεθκαξηφ εηζφδεκα ησλ πξνζψπσλ 

απηψλ. 

Δπίζεο, πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο γηα έμνδα ηαηξηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο 

ησλ ηέθλσλ πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 7, ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηαβάιινληαη απφ γνλέα 

πνπ δελ ζπλνηθεί καδί ηνπο, ιφγσ δηάδεπμεο κε ηνλ άιιν γνλέα. 

β) Σνπ πνζνχ ηνπ κηζζψκαηνο πνπ θαηαβάιιεηαη εηεζίσο γηα θχξηα θαηνηθία ηνπ 

θνξνινγνχκελνπ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Γελ δηθαηνχληαη ηελ έθπησζε απηή φζνη 

παίξλνπλ ζηεγαζηηθφ επίδνκα. Οκνίσο, δελ δηθαηνχληαη ηε κείσζε απηή νη 

θνξνινγνχκελνη, φηαλ νη ίδηνη ή νη ζχδπγνη ηνπο ή ηα ηέθλα πνπ ηνπο βαξχλνπλ έρνπλ 

πιήξε θπξηφηεηα ή θαηνρή, εμ νινθιήξνπ, ζε νηθία κε επηθάλεηα ηνπιάρηζηνλ ίζε κε εθείλε 

ηεο κηζζσκέλεο θχξηαο θαηνηθίαο, ε νπνία βξίζθεηαη ζηνλ ίδην λνκφ κε ηε κηζζσκέλε. Σν 

πξνεγνχκελν εδάθην εθαξκφδεηαη θαη φηαλ ε πην πάλσ νηθία αλήθεη εμ αδηαηξέηνπ είηε ζηνλ 

θνξνινγνχκελν θαη ζηε ζχδπγν ηνπ είηε ζηνλ θνξνινγνχκελν θαη ζηα ηέθλα ηνπο πνπ ηνπο 

βαξχλνπλ είηε ζηε ζχδπγν ηνπ θαη ζηα ηέθλα ηνπο πνπ ηνπο βαξχλνπλ. 

Σνπ πνζνχ ηνπ κηζζψκαηνο πνπ θαηαβάιιεη εηεζίσο γηα ηα ηέθλα ηνπ ν θνξνινγνχκελνο 

πνπ κηζζψλεη θαηνηθίεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζηεγαζηηθψλ αλαγθψλ ηνπο, ηα νπνία 

θνηηνχλ ζε αλαγλσξηζκέλα ζρνιεία ή ζρνιέο ηνπ εζσηεξηθνχ, εθφζνλ απηά ηνλ βαξχλνπλ 

θαη εθφζνλ νη θαηνηθίεο πνπ κηζζψλνληαη βξίζθνληαη ζηελ πφιε πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε 

ζρνιή ή ην ζρνιείν πνπ θνηηνχλ ηα ηέθλα ηνπ θαη απηφο ή ηα ηέθλα ηνπ δελ έρνπλ άιιε 

θαηνηθία ζε απηή ηελ πφιε. Ζ πεξηνρή ησλ δήκσλ ηνπ θεληξηθνχ, ηνπ λφηηνπ, ηνπ βφξεηνπ, 

ηνπ δπηηθνχ ηνκέα θαη ηνπ Πεηξαηά ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ζεσξείηαη σο κηα πφιε. 

Ζ έθπησζε αλαγλσξίδεηαη, κφλν φηαλ ν θνξνινγνχκελνο αλαγξάςεη ζηηο νηθείεο ελδείμεηο 

ηεο εηήζηαο δήισζεο θφξνπ εηζνδήκαηνο ηνλ αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ ηνπ 

εθκηζζσηή. Αλ πξφθεηηαη γηα εθκηζζσηέο πνπ δελ θαηνηθνχλ νχηε δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα, 

κπνξεί λα αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ ηνπ πιεξεμνχζηνπ ή λφκηκνπ 

εθπξνζψπνπ ηνπο. Γηα ηνπο αλήιηθνπο εθκηζζσηέο πνπ δελ έρνπλ αξηζκφ θνξνινγηθνχ 

κεηξψνπ, αλαγξάθεηαη ην αληίζηνηρν ζηνηρείν ηνπ πξνζψπνπ πνπ έρεη ηελ επηκέιεηα ηνπ 

αλειίθνπ. 

γ) Σνπ πνζνχ ηεο δαπάλεο γηα παξάδνζε θαη' νίθνλ ηδηαίηεξσλ καζεκάησλ ή γηα 

θξνληηζηήξηα νπνηαζδήπνηε αλαγλσξηζκέλεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο ή μέλσλ γισζζψλ, 

ην νπνίν θαηαβάιιεη εηεζίσο ν θνξνινγνχκελνο γηα θάζε ηέθλν πνπ ηνλ βαξχλεη ή γηα ηνλ 

ίδην. ηε δαπάλε ηεο ππνπεξίπησζεο απηήο πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε ηνπ πξψηνπ 

εδαθίνπ πνπ θαηαβάιιεηαη εηεζίσο απφ γνλείο πνπ βξίζθνληαη ζε δηάδεπμε, γηα θάζε ηέθλν 

απφ απηά πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 7, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ζπλνηθνχλ καδί ηνπ. 

Σν πνζφ ηεο θάζε δαπάλεο ησλ πεξηπηψζεσλ β' θαη γ' επί ηεο νπνίαο ππνινγίδεηαη ε 

κείσζε, δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην πνζφ ησλ ρηιίσλ (1.000) επξψ. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πνζψλ κείσζεο ηνπ θφξνπ νη δαπάλεο ησλ πεξηπηψζεσλ β' θαη γ' 

ιακβάλνληαη δηαθεθξηκέλνπο γηα ηνλ θνξνινγνχκελν θαη γηα θάζε ηέθλν πνπ ηνλ βαξχλεη. 

ΑΔΑ: 45Β3Η-1ΞΑ



8 
 

Σν πνζφ ηεο θάζε δαπάλεο ησλ πεξηπηψζεσλ β' θαη γ ', ε νπνία ππνινγίδεηαη αζξνηζηηθά 

θαη γηα ηνπο δχν ζπδχγνπο, κεηψλεη ην θφξν, κφλνλ εθφζνλ έρεη πεξηιεθζεί ζηελ αξρηθή 

δήισζε θαη κεξίδεηαη κεηαμχ ησλ ζπδχγσλ αλάινγα κε ην χςνο ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ 

θαζελφο πνπ θνξνινγείηαη κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο, φπσο απηφ δειψζεθε κε ηελ αξρηθή 

δήισζε ή ζπκπιεξσκαηηθή κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο. 

δ) Σνπ πνζνχ ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνλ θνξνινγνχκελν γηα 

ζηεγαζηηθά δάλεηα γηα απφθηεζε πξψηεο θαηνηθίαο πνπ ρνξεγνχληαη ζηνλ θνξνινγνχκελν 

κε ππνζήθε ή πξνζεκείσζε απφ ηξάπεδεο, ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα 

Σαρπδξνκηθά Σακηεπηήξηα θαη ινηπνχο πηζησηηθνχο νξγαληζκνχο, εθφζνλ νθείινληαη απφ 

απηφλ θαη ε ππνζήθε ή πξνζεκείσζε έρεη εγγξαθεί ζε αθίλεην ηνπ ή ηνπ άιινπ ζπδχγνπ ή 

ησλ ηέθλσλ πνπ ηνπο βαξχλνπλ. 

ε πεξίπησζε ζχλαςεο λένπ δαλείνπ απφ έλα απφ ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα, 

αλεμάξηεηα αλ είλαη ην ίδην κε απηφ πνπ ρνξήγεζε ην αξρηθφ δάλεην ή φρη, κε ζθνπφ ηελ 

εμφθιεζε απφ ηνλ ππφρξεν ηνπ παιαηνχ δαλείνπ, νη δεδνπιεπκέλνη ηφθνη ηνπ λένπ δαλείνπ 

πνπ αληηζηνηρνχλ ζην ηκήκα απηνχ πνπ δηαηέζεθε γηα ηελ εμφθιεζε ηνπ αλεμφθιεηνπ 

ππνινίπνπ ηνπ παιαηνχ ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην, αλαγλσξίδνληαη γηα κείσζε ηνπ θφξνπ γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ππνιείπεηαη απφ ηε ρνξήγεζε ηνπ λένπ δαλείνπ κέρξη ηε ιήμε ηνπ 

παιαηνχ δαλείνπ. Γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο κείσζεο πξέπεη ζην δαλεηζηηθφ ζπκβφιαην ηνπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ ρνξήγεζε ην λέν δάλεην λα αλαγξάθνληαη απαξαηηήησο ν ζθνπφο 

ηνπ δαλείνπ, ην αλεμφθιεην πνζφ ηνπ παιαηνχ δαλείνπ, ν ρξφλνο ιήμεο ηνπ παιαηνχ 

δαλείνπ θαη φηη έρεη εγγξαθεί ππνζήθε ή πξνζεκείσζε κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο πνπ 

ίζρπαλ θαη γηα ην παιαηφ δάλεην. 

ε) Σνπ πνζνχ ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνλ θνξνινγνχκελν γηα 

ζηεγαζηηθά δάλεηα γηα απφθηεζε πξψηεο θαηνηθίαο πνπ ρνξεγνχληαη απφ αζθαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο ζηνπο ππαιιήινπο ηνπο, εθφζνλ νθείινληαη απφ απηνχο θαη ε ππνζήθε ή 

πξνζεκείσζε έρεη εγγξαθεί ζε αθίλεην ηνπο ή ηνπ άιινπ ζπδχγνπ ή ησλ ηέθλσλ πνπ ηνπο 

βαξχλνπλ. 

ζη) Σνπ πνζνχ ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνλ θνξνινγνχκελν 

γηα πξνθαηαβνιέο πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηα Σακεία Αιιεινβνήζεηαο ηξαηνχ, Ναπηηθνχ 

θαη Αεξνπνξίαο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.δ. 398/1974 (Α' 116), γηα 

απφθηεζε πξψηεο θαηνηθίαο απφ ηνπο βνεζεκαηνχρνπο απηψλ. 

Καηά ηελ εθαξκνγή ησλ πεξηπηψζεσλ δ', ε' θαη ζη' δελ ζεσξείηαη φηη απνθηάηαη πξψηε 

θαηνηθία, αλ ν ππφρξενο, ν άιινο ζχδπγνο θαη ηα ηέθλα πνπ ηνπο βαξχλνπλ, έρνπλ 

δηθαίσκα πιήξνπο θπξηφηεηαο ή ηζφβηαο επηθαξπίαο ή νίθεζεο, εμ νινθιήξνπ ή επί 

ηδαληθνχ κεξηδίνπ, ζε άιιε νηθία ή νηθίεο, εθφζνλ ην άζξνηζκα ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 

πνπ ηνπο αληηζηνηρεί ππεξβαίλεη ηα εβδνκήληα (70) η.κ.. Ζ επηθάλεηα απηή πξνζαπμάλεηαη 

θαηά είθνζη (20) η.κ. γηα θαζέλα απφ ηα δχν πξψηα ηέθλα θαη θαηά είθνζη πέληε (25) η.κ. γηα 

ην ηξίην θαη θαζέλα απφ ηα επφκελα ηέθλα πνπ βαξχλνπλ ηνλ ππφρξεν ή ηνλ άιιν ζχδπγν. 

Αλ ε επηθάλεηα ηεο πξψηεο θαηνηθίαο ππεξβαίλεη ηα εθαηφλ είθνζη (120) η.κ., ην πνζφ ηεο 

δαπάλεο πνπ κεηψλεη ην θφξν πεξηνξίδεηαη ζην κέξνο πνπ αλαινγεί επηκεξηζηηθά ζηε κέρξη 

ησλ εθαηφλ είθνζη (120) η.κ. επηθάλεηα ηεο θαηνηθίαο. 
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δ) Σνπ πνζνχ ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνλ θνξνινγνχκελν γηα 

δάλεηα πνπ ρνξεγνχληαη ζηνλ θνξνινγνχκελν απφ ηξάπεδεο, ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ 

θαη Γαλείσλ, ηα Σαρπδξνκηθά Σακηεπηήξηα θαη ινηπνχο πηζησηηθνχο νξγαληζκνχο, εθφζνλ 

νθείινληαη απφ απηφλ, γηα αλαζηήισζε, επηζθεπή, ζπληήξεζε ή εμσξατζκφ δηαηεξεηέσλ 

θηηζκάησλ, θαζψο θαη θηηζκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο ραξαθηεξηδφκελεο σο 

παξαδνζηαθά ηκήκαηα πφιεσλ ή σο παξαδνζηαθνί νηθηζκνί. 

Σν πνζνζηφ ηεο κείσζεο ησλ πεξηπηψζεσλ δ', ε', ζη' θαη δ' ππνινγίδεηαη ζηνπο ηφθνπο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζην ηκήκα ηνπ δαλείνπ σο δηαθφζηεο ρηιηάδεο (200.000) επξψ. 

Σν πνζφ ηεο δαπάλεο ησλ πεξηπηψζεσλ δ', ε', ζη' θαη δ' δελ πξέπεη λα έρεη εθπέζεη κε 

βάζε άιιε δηάηαμε ηνπ παξφληνο. 

Οη δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ δ', ε', ζη' θαη δ' εθαξκφδνληαη γηα δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο 

πνπ θαηαβάιινληαη απφ 1.1.2011 θαη κεηά, αλεμάξηεηα ηνπ ρξφλνπ ζχλαςεο ηνπ δαλείνπ, 

θαζψο θαη ηνπ ρξφλνπ ρνξήγεζεο ηεο πξνθαηαβνιήο. 

ε) Σνπ πνζνχ ηεο εηήζηαο δαπάλεο πνπ θαηαβάιιεη ν θνξνινγνχκελνο γηα αζθάιηζηξα 

αζθαιίζεσλ δσήο, ζαλάηνπ, πξνζσπηθψλ αηπρεκάησλ θαη αζζέλεηαο γηα ηελ αζθάιηζε 

ηνπ ίδηνπ, ηεο ζπδχγνπ ηνπ θαη ησλ ηέθλσλ πνπ ηνπο βαξχλνπλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ παξφληνο. ηε δαπάλε απηή πεξηιακβάλνληαη θαη ηα αζθάιηζηξα πνπ θαηαβάιινληαη 

εηεζίσο γηα ηελ αζθάιηζε ηέθλσλ, φπσο απηά νξίδνληαη ζην άξζξν 7, απφ γνλείο πνπ 

βξίζθνληαη ζε δηάδεπμε θαη δελ ζπλνηθνχλ καδί ηνπο. Σν πνζφ ηεο δαπάλεο αζθαιίζηξσλ 

επί ηνπ νπνίνπ ππνινγίδεηαη ε κείσζε δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηα ρίιηα δηαθφζηα (1.200) 

επξψ γηα άγακν θαη ηα δχν ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα (2.400) επξψ γηα νηθνγέλεηα. Σν πνζφ απηφ 

ππνινγίδεηαη αζξνηζηηθά θαη γηα ηνπο δχν ζπδχγνπο, κεηψλεη ην θφξν κφλνλ εθφζνλ έρεη 

πεξηιεθζεί ζηελ αξρηθή δήισζε θαη επηκεξίδεηαη κεηαμχ ησλ ζπδχγσλ αλάινγα κε ην χςνο 

ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ θαζελφο πνπ θνξνινγείηαη ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο, φπσο 

απηφ δειψζεθε κε ηελ αξρηθή δήισζε. 

ζ) Σνπ πνζνχ ηεο δηαηξνθήο πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ έλαλ ζχδπγν ζηνλ άιιν θαη 

επηδηθάζηεθε ή ζπκθσλήζεθε κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. Σν πνζφ ηεο κείσζεο ηνπ 

θφξνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηα ρίιηα πεληαθφζηα (1.500) επξψ. 

η) Σσλ πνζψλ πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνλ θνξνινγνχκελν ιφγσ δσξεάο ζην Γεκφζην, 

ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ην Δζληθφ Σακείν Κνηλσληθήο πλνρήο, ηνπο 

ηεξνχο λανχο, ηηο ηεξέο κνλέο ηνπ Αγίνπ Όξνπο, ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν 

Κσλζηαληηλνππφιεσο, ηα Παηξηαξρεία Αιεμαλδξείαο θαη Ηεξνζνιχκσλ, ηελ Ηεξά Μνλή 

ηλά, ηελ Οξζφδνμε Δθθιεζία ηεο Αιβαλίαο, ηα εκεδαπά Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα, 

ηα θξαηηθά θαη δεκνηηθά λνζειεπηηθά ηδξχκαηα θαη ηα λνζνθνκεία πνπ είλαη λνκηθά 

πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη επηρνξεγνχληαη απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, θαζψο 

θαη ην Σακείν Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ. 

ηα) Σεο αμίαο ησλ ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ θαη ησλ αζζελνθφξσλ απηνθηλήησλ, πνπ 

κεηαβηβάδνληαη ιφγσ δσξεάο ζηα θξαηηθά θαη δεκνηηθά λνζειεπηηθά ηδξχκαηα θαη ηα 

λνζνθνκεία πνπ απνηεινχλ λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη επηρνξεγνχληαη απφ 

ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ. 
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ηβ) Σσλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνλ θνξνινγνχκελν ιφγσ δσξεάο 

πξνο ηα θνηλσθειή ηδξχκαηα, ηα ζσκαηεία κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ παξέρνπλ 

ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο θαη ρνξεγνχλ ππνηξνθίεο, ηα εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα 

δεκνζίνπ δηθαίνπ, ηα εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ λφκηκα έρνπλ 

ζπζηαζεί ή ζπληζηψληαη θαη ηα νπνία επηδηψθνπλ θνηλσθειείο ζθνπνχο, ηνπο εξεπλεηηθνχο 

θαη ηερλνινγηθνχο θνξείο πνπ δηέπνληαη απφ ην λ.1514/ 1985 (Α' 13) θαη ηα εξεπλεηηθά 

θέληξα πνπ απνηεινχλ εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα. 

ηγ) Σσλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνλ θνξνινγνχκελν ιφγσ ρνξεγίαο 

πξνο ηα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ 

λφκηκα ππάξρνπλ ή ζπληζηψληαη, εθφζνλ επηδηψθνπλ ζθνπνχο πνιηηηζηηθνχο. Πνιηηηζηηθνί 

ζθνπνί είλαη, ηδίσο, ε θαιιηέξγεηα, πξναγσγή θαη δηάδνζε ησλ γξακκάησλ, ηεο κνπζηθήο, 

ηνπ ρνξνχ, ηνπ ζεάηξνπ, ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, ηεο δσγξαθηθήο, ηεο γιππηηθήο θαη ησλ 

ηερλψλ γεληθφηεξα, θαζψο θαη ε ίδξπζε, επέθηαζε θαη ζπληήξεζε ησλ αλαγλσξηζκέλσλ 

ηδησηηθψλ κνπζείσλ, φπσο ηέρλεο, θπζηθήο ηζηνξίαο, εζλνινγηθψλ θαη ιανγξαθηθψλ. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο θαζνξίδνληαη, κε θνηλή 

απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ, κεηά απφ έιεγρν 

πνπ δηελεξγείηαη απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ, ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ 

επηδηψθνπλ πνιηηηζηηθνχο ζθνπνχο. 

Όηαλ ηα πνζά ησλ δσξεψλ θαη ησλ ρνξεγηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ η', ηα', Ηβ' θαη ηγ' κε 

εμαίξεζε ηηο δσξεέο πνπ θαηαβάιινληαη ζηνπο δσξενδφρνπο, νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζην 

πξψην εδάθην, ππεξβαίλνπλ ηα ηξηαθφζηα (300) επξψ εηεζίσο, ιακβάλνληαη ππφςε κφλνλ 

εθφζνλ έρνπλ θαηαηεζεί ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, πνπ πξέπεη λα 

αλνηρζεί γηα ην ζθνπφ απηφλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή ζε ηξάπεδα πνπ 

λφκηκα ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα. 

Σν γξακκάηην είζπξαμεο ηεο ηξάπεδαο πνπ εθδίδεηαη πξέπεη λα αλαθέξεη ηα ζηνηρεία ηνπ 

δσξεηή ή ρνξεγνχ θαη δσξενδφρνπ, ην πνζφ ηεο δσξεάο ή ρνξεγίαο αξηζκεηηθψο θαη 

νινγξάθσο, ηελ εκεξνκελία θαηάζεζήο ηνπ θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ δσξεηή ή ρνξεγνχ, 

θαηά πεξίπησζε. 

Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ δσξεψλ θαη ρνξεγηψλ ηεο πεξίπησζεο απηήο επί ηνπ νπνίνπ 

ππνινγίδεηαη ε κείσζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ 

ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο πνπ θνξνινγείηαη ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο. 

Ζ κείσζε δηελεξγείηαη εθφζνλ ηα πνζά ησλ δσξεψλ θαη ρνξεγηψλ ππεξβαίλνπλ ζπλνιηθά 

ηα εθαηφ (100) επξψ. 

Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ρξεκαηηθψλ δσξεψλ θαη ρνξεγηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ η', ηα', ηβ' θαη 

ηγ', ζην νπνίν ππνινγίδεηαη ε κείσζε, δελ κπνξεί λα ππεξβεί πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ 

(10%) ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη θαη' εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 19. 

Σα ρξεκαηηθά πνζά απηψλ ησλ δσξεψλ θαη ρνξεγηψλ δελ πξέπεη λα έρνπλ εθπέζεη κε 

βάζε άιιε δηάηαμε ηνπ παξφληνο. 
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Οη δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ η', ηα', ηβ' θαη ηγ' εθαξκφδνληαη θαη γηα δσξεέο ππέξ 

αληίζηνηρσλ θξαηηθψλ θνξέσλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, εγθαηεζηεκέλσλ ζε άιια θξάηε - 

κέιε ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο θαη ζε ρψξεο ΔΟΥ/ΔΕΔ. Σν πνζφ ησλ δσξεψλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην κπνξεί λα θαηαηίζεηαη θαη ζε ηξάπεδα ηεο ρψξαο 

ζηελ νπνία έρεη ηελ θαηνηθία ηνπ ν δσξενδφρνο. 

ηδ) Σνπ πνζνχ ηεο δαπάλεο γηα επεκβάζεηο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο αθηλήηνπ πνπ 

εληάζζνληαη ζε έξγα ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ - Αεηθφξνο 

Αλάπηπμε» ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ), ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3614/2007 ή θαη γηα επεκβάζεηο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο αθηλήηνπ 

πνπ ζα πξνθχςνπλ κεηά απφ ελεξγεηαθή επηζεψξεζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λ.3661/2008 θαη ηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ εθδίδνληαη θαη' εμνπζηνδφηεζή ηνπ θαη 

αθνξνχλ: 

αα) Σελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ιέβεηα πεηξειαίνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηειεζέξκαλζεο ή γηα 

λέα εγθαηάζηαζε ηειεζέξκαλζεο ή ζπζηήκαηνο πνπ θάλεη ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο, θαζψο θαη γηα παξεκβάζεηο ζην πθηζηάκελν ζχζηεκα πνπ αθνξνχλ ζε ζχζηεκα 

αληηζηάζκηζεο ζηνλ θαπζηήξα / ιέβεηα ζε ζπλδπαζκφ κε απηνλνκία ζέξκαλζεο θαη 

κφλσζε ζσιελψζεσλ. 

ββ) Σελ αιιαγή εγθαηάζηαζεο θεληξηθνχ θιηκαηηζκνχ ρξήζεο θαπζίκνπ απφ πεηξέιαην ζε 

θπζηθφ αέξην ή γηα λέα εγθαηάζηαζε θπζηθνχ αεξίνπ. 

γγ) Σελ αγνξά θαη εγθαηάζηαζε ειηαθψλ ζπιιεθηψλ θαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε θεληξηθνχ 

θιηκαηηζκνχ κε ρξήζε ειηαθήο ελέξγεηαο. 

δδ) Σελ αγνξά θαη εγθαηάζηαζε απνθεληξσκέλσλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο πνπ βαζίδνληαη ζε Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (θσηνβνιηατθά, κηθξέο 

αλεκνγελλήηξηεο) θαη ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηζκνχ θαη ςχμεο - ζέξκαλζεο κε ρξήζε 

θπζηθνχ αεξίνπ ή αλαλεψζηκσλ πεγψλ. 

εε) Σε ζεξκνκφλσζε ζε πθηζηάκελα θηήξηα κε ηνπνζέηεζε δηπιψλ ζεξκνκνλσηηθψλ 

παινπηλάθσλ θαη ζεξκνκνλσηηθψλ πιαηζίσλ / θνπθσκάησλ (ζπκπεξηιακβάλνληαη 

εμσηεξηθά θαιχκκαηα, παληδνχξηα θαη ξνιά) θαη ηνπνζέηεζε ζεξκνκφλσζεο ζην θέιπθνο 

ή/θαη ζηελ νξνθή (δψκα ή ζηέγε). 

ζηζη) Σε δαπάλε γηα ηε δηελέξγεηα ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο απφ αξκφδην επηζεσξεηή. 

Σν πνζφ ηεο δαπάλεο ηεο πεξίπησζεο απηήο επί ηεο νπνίαο ππνινγίδεηαη ε κείσζε δελ 

κπνξεί λα ππεξβεί ην πνζφ ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000) επξψ. 

ηε) Σνπ πνζνχ ηεο δαπάλεο ησλ εηζθνξψλ πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνλ θνξνινγνχκελν ζε 

ηακεία αζθάιηζήο ηνπ, εθφζνλ ε θαηαβνιή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή απφ ην λφκν, θαζψο 

θαη ην πνζφ ησλ θαηαβαιιφκελσλ εηζθνξψλ ζηηο πεξηπηψζεηο πξναηξεηηθήο αζθάιηζήο 

ηνπ ζε ηακεία πνπ έρνπλ ζπζηαζεί κε λφκν. 

5. Γηα ηνλ θνξνινγνχκελν πνπ απνθηά εηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο, εθφζνλ απηφο 

πξνζθέξεη ππεξεζίεο ή θαηνηθεί γηα ελλέα (9) ηνπιάρηζηνλ κήλεο κέζα ζην έηνο πνπ 

απέθηεζε ην εηζφδεκα απηφ ζηνπο Ννκνχο 
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Ξάλζεο, Ρνδφπεο, Δβξνπ, Λέζβνπ, Υίνπ, άκνπ θαη Γσδεθαλήζνπ, θαζψο θαη ζε πεξηνρή 

ησλ Ννκψλ Θεζπξσηίαο, Ησαλλίλσλ, Καζηνξηάο, Φιψξηλαο, Πέιιεο, Κηιθίο, εξξψλ θαη 

Γξάκαο, ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζε δψλε βάζνπο είθνζη (20) ρηιηνκέηξσλ απφ ηε 

κεζνξηαθή γξακκή, ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηελ θιίκαθα ηεο 

παξαγξάθνπ 1 κεηψλεηαη θαηά εμήληα (60) επξψ γηα θάζε ηέθλν πνπ ηνλ βαξχλεη. ηελ 

πεξίπησζε ζπδχγσλ αξθεί ν έλαο απφ απηνχο λα έρεη ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο. 

6. Γηα ηε ζχδπγν ε νπνία έρεη εηζφδεκα απφ ην νπνίν πξνθχπηεη θφξνο, νη κεηψζεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 3, ησλ πεξηπηψζεσλ α', δ΄, ε', ζη', δ', η΄, ηα', ηβ', ηγ', ηδ' θαη ηε' ηεο παξαγξάθνπ 

4 πνπ αθνξνχλ ηελ ίδηα, ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξαγξάθνπ 4 θαη ηεο παξαγξάθνπ 5 πνπ 

αθνξνχλ ηα ηέθλα ηεο απφ πξνεγνχκελν γάκν, ηα ρσξίο γάκν ηέθλα ηεο, ηνπο γνλείο ηεο 

θαη ηνπο αλήιηθνπο νξθαλνχο απφ παηέξα θαη κεηέξα ζπγγελείο ηεο κέρξη ην δεχηεξν 

βαζκφ, αθαηξνχληαη απφ ην δηθφ ηεο θφξν πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηελ θιίκαθα. Οηαλ 

ιφγσ ζαλάηνπ ηνπ ελφο απφ ηνπο ζπδχγνπο ππνβάιινληαη ρσξηζηέο δειψζεηο, αλ ζην 

εηζφδεκα ηνπ ελφο ζπδχγνπ δελ πξνθχπηεη θφξνο ή ν θφξνο πνπ πξνθχπηεη είλαη 

θαηψηεξνο απφ ην άζξνηζκα ησλ κεηψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 3 θαη ησλ πεξηπηψζεσλ α' 

έσο θαη ηε' ηεο παξαγξάθνπ 4, ην άζξνηζκα απηψλ ή ε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη δελ κεηψλεη 

ην θφξν ηνπ άιινπ ζπδχγνπ. 

Καη' εμαίξεζε, ζηελ πεξίπησζε απηή, κεηψλνπλ ην θφξν ηνπ άιινπ ζπδχγνπ ηα πνζά ησλ 

κεηψζεσλ πνπ αθνξνχλ έμνδα ηαηξηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ηνπ ελφο ζπδχγνπ 

θαη ησλ ινηπψλ πξνζψπσλ πνπ ζπλνηθνχλ καδί ηνπ θαη ηνλ βαξχλνπλ. 

Αλ κε βάζε ηε θνξνινγηθή θιίκαθα δελ πξνθχπηεη γηα ηνλ θνξνινγνχκελν πνζφ θφξνπ ή 

απηφ πνπ πξνθχπηεη είλαη κηθξφηεξν απφ ην άζξνηζκα ησλ κεηψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 3, 

ησλ πεξηπηψζεσλ α', β', γ', ε' ηεο παξαγξάθνπ 4 θαη ηεο παξαγξάθνπ 5 πνπ αθνξνχλ 

απηφλ πξνζσπηθά θαη ηα πξφζσπα πνπ ηνλ βαξχλνπλ, νιφθιεξν ην πνζφ ησλ κεηψζεσλ 

ησλ πεξηπηψζεσλ απηψλ ή ε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη, κεηψλεη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ 

πξνθχπηεη κε βάζε ηε θνξνινγηθή θιίκαθα γηα ηνλ άιιν ζχδπγν. 

Αλ ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ κεηψζεσλ είλαη κεγαιχηεξν ηνπ θφξνπ, ν νπνίνο πξνθχπηεη κε 

βάζε ηε θνξνινγηθή θιίκαθα γηα ηνλ θνξνινγνχκελν θαη ηε ζχδπγφ ηνπ, ε δηαθνξά δελ 

επηζηξέθεηαη νχηε ζπκςεθίδεηαη. 

Σν πνζφ πνπ απνκέλεη χζηεξα απφ ηηο κεηψζεηο απνηειεί ην θφξν πνπ αλαινγεί ζην 

ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα ηνπ θνξνινγνχκελνπ. 

7. Αλ ζην ζπλνιηθφ εηζφδεκα πεξηιακβάλεηαη θαη εηζφδεκα απφ αθίλεηα, εθηφο απφ ην 

απαιιαζζφκελν εηζφδεκα απφ ηδηνθαηνίθεζε γεληθά, ην αθαζάξηζην πνζφ απηνχ 

ππνβάιιεηαη θαη ζε ζπκπιεξσκαηηθφ θφξν, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη κε ζπληειεζηή ελάκηζη 

ηνηο εθαηφ (1,5%). Δηδηθψο, ν ζπληειεζηήο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ απμάλεηαη ζε ηξία ηνηο 

εθαηφ (3%) εθφζνλ ε επηθάλεηα θαηνηθίαο ππεξβαίλεη ηα ηξηαθφζηα (300) ηεηξαγσληθά 

κέηξα ηεο θαηνηθίαο ή πξφθεηηαη γηα επαγγεικαηηθή ή εκπνξηθή κίζζσζε. 

8. Ο θφξνο ζηηο ακνηβέο πνπ απνθηνχλ νη αμησκαηηθνί θαη ην θαηψηεξν πιήξσκα ηνπ 

εκπνξηθνχ λαπηηθνχ απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε εκπνξηθά πινία, ππνινγίδεηαη κε 

αλαινγηθφ ζπληειεζηή έμη ηνηο εθαηφ (6%) γηα ηνπο αμησκαηηθνχο θαη ηξία ηνηο εθαηφ (3%) 
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γηα ην θαηψηεξν πιήξσκα, ζηηο ακνηβέο πνπ απνθηψληαη απφ ην εκεξνινγηαθφ έηνο 2010 

θαη επφκελα. 

Αλ ν θφξνο πνπ εμεπξίζθεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη αλψηεξνο απφ ην θφξν πνπ 

πξνθχπηεη κε βάζε ηηο παξαγξάθνπο 1 έσο θαη 4, ην επηπιένλ πνζφ θφξνπ επηζηξέθεηαη 

χζηεξα απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο εηήζηαο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ζηνλ 

πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο. 

9. Γηα λα εμεπξεζεί ν θφξνο πνπ αλαινγεί ζην ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα ησλ 

αμησκαηηθψλ θαη ηνπ θαηψηεξνπ πιεξψκαηνο ηνπ εκπνξηθνχ λαπηηθνχ, ζε πεξίπησζε πνπ 

ηα πξφζσπα απηά απνθηνχλ εθηφο απφ ηηο ακνηβέο ηνπο γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε 

εκπνξηθά πινία, αληίζηνηρα θαη εηζνδήκαηα απφ ηηο θαηεγνξίεο Α' έσο Ε' ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 

παξφληνο, ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ αζξνίδεηαη κε ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί επηκεξηζηηθά ζηα άιια 

εηζνδήκαηα ηνπ ππφρξενπ. Γηα ηελ εμεχξεζε ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί επηκεξηζηηθά ζηα 

άιια εηζνδήκαηα ηνπ ππφρξενπ επηκεξίδεηαη ν θφξνο πνπ πξνθχπηεη ζην ζπλνιηθφ 

εηζφδεκά ηνπ, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο θαη 5 αλάινγα κε ηα πνζά 

ησλ ακνηβψλ ηνπ, σο αμησκαηηθνχ ή θαηψηεξνπ πιεξψκαηνο ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ θαη 

ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ απφ ηηο θαηεγνξίεο Α' έσο Ε'. 

10. Απφ ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί ζην ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα εθπίπηνπλ: 

α) Ο θφξνο πνπ πξνθαηαβιήζεθε ή παξαθξαηήζεθε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 52 θαη 54 έσο 58 ζην εηζφδεκα πνπ ππφθεηηαη ζε θφξν κέζα ζην ίδην νηθνλνκηθφ 

έηνο. 

β) Ο θφξνο πνπ απνδεδεηγκέλα θαηαβιήζεθε ζε θξάηνο κε ην νπνίν ε Διιάδα έρεη ζέζεη 

ζε ηζρχ .Α.Γ.Φ. γηα ην εηζφδεκα πνπ πξνέθπςε ζε απηφ θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ηνπ θφξνπ 

πνπ αλαινγεί γηα ην εηζφδεκα απηφ ζηελ Διιάδα, εθφζνλ ν θφξνο πνπ παξαθξαηήζεθε 

ζην άιιν θξάηνο νξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο .Α.Γ.Φ.. 

Γηα ηελ εμεχξεζε ηνπ πνζνχ απηνχ ηνπ θφξνπ, ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη ζηελ 

Διιάδα ζην ζπλνιηθφ εηζφδεκα χζηεξα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 

απηνχ, κεηψλεηαη θαηά ην πνζφ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη 

κεξίδεηαη, αλάινγα κε ηα δχν ηκήκαηα ηνπ εηζνδήκαηνο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ αιινδαπή. 

Δάλ ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ πξνθαηαβιήζεθε ή παξαθξαηήζεθε είλαη κεγαιχηεξν απφ ηνλ 

νθεηιφκελν θφξν, ε επηπιένλ δηαθνξά επηζηξέθεηαη. 

Γελ εθπίπηεηαη ν θφξνο πνπ θαηαβιήζεθε ζηελ αιινδαπή, εθφζνλ ν δηθαηνχρνο ηνπ 

εηζνδήκαηνο έρεη θνξνινγεζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 κε εμάληιεζε ηεο θνξνινγηθήο 

ηνπ ππνρξέσζεο. 

11.0 θφξνο, πνπ αλαινγεί ζην ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα ή ην ππφινηπν πνπ απνκέλεη 

κεηά ηηο εθπηψζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, θαηαβάιιεηαη ζε ηξεηο (3) ίζεο δφζεηο 

απφ ηηο νπνίεο ε πξψηε θαηαβάιιεηαη κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε, γηα ηηο δεκφζηεο 

ππεξεζίεο, εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηε βεβαίσζε ηνπ θφξνπ θαη ε θαζεκία απφ ηηο 

επφκελεο ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε, γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, εκέξα ηνπ ηξίηνπ θαη 

πέκπηνπ κήλα, αληηζηνίρσο, απφ ηε βεβαίσζε ηνπ θφξνπ. 
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Αλ ν θφξνο βεβαηψλεηαη ηνπο κήλεο Αχγνπζην θαη επηέκβξην ηνπ νηθείνπ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο, θαηαβάιιεηαη ζε δχν (2) ίζεο δφζεηο απφ ηηο νπνίεο ε πξψηε θαηαβάιιεηαη κέρξη ηελ 

ηειεπηαία εξγάζηκε, γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηε 

βεβαίσζε ηνπ θφξνπ θαη ε δεχηεξε ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε, γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, 

εκέξα ηνπ ηξίηνπ κήλα απφ ηε βεβαίσζε ηνπ θφξνπ. Αλ ν θφξνο βεβαηψλεηαη ην κήλα 

Οθηψβξην ηνπ νηθείνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο θαη κεηά, θαηαβάιιεηαη εθάπαμ κέρξη ηελ 

ηειεπηαία εξγάζηκε, γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, εκέξα ηνπ κεζεπφκελνπ κήλα απφ ηε 

βεβαίσζε ηνπ θφξνπ. Αλ ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο νθεηιήο, ε νπνία πξνθχπηεη κε βάζε ηελ 

αξρηθή δήισζε ηνπ ππφρξενπ, είλαη κέρξη ην πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ (300) επξψ γηα ηνλ ίδην 

θαη γηα ηε ζχδπγφ ηνπ αζξνηζηηθά ιακβαλφκελν, ηνχην ζα θαηαβιεζεί κέρξη ηελ ηειεπηαία 

εξγάζηκε, γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, εκέξα ηνπ κεζεπφκελνπ κήλα απφ ηε βεβαίσζε ηνπ 

θφξνπ. 

Οηαλ ν θφξνο πνπ νθείιεηαη κε βάζε ηελ εκπξφζεζκε δήισζε θαηαβάιιεηαη εθάπαμ 

κέζα ζηελ πξνζεζκία ηεο πξψηεο δφζεο, αλεμάξηεηα αλ βεβαηψζεθε ζε κία ή 

πεξηζζφηεξεο δφζεηο, παξέρεηαη ζην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ θφξνπ θαη ησλ ινηπψλ 

ζπκβεβαηνχκελσλ κε απηφλ νθεηιψλ έθπησζε ελάκηζη ηνηο εθαηφ (1,5%). 

Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηξνπνπνηεηηθή δήισζε παξέρεηαη 

έθπησζε πνζνζηνχ ελάκηζη ηνηο εθαηφ (1,5%) ζην ζχλνιν ηεο λέαο νθεηιήο, εθφζνλ απηή 

είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ αξρηθή θαη ν ππφρξενο θαηέβαιε ηελ αξρηθή νθεηιή θαη έηπρε 

παξφκνηαο έθπησζεο ή θαηέβαιε κέζα ζηελ πξνζεζκία ηεο πξψηεο δφζεο πνζφ ηεο 

αξρηθήο νθεηιήο πνπ θαιχπηεη ζε πνζνζηφ ελελήληα νθηψ θαη κηζφ ηνηο εθαηφ (98,5%) ηεο 

λέαο νθεηιήο, εθφζνλ ην ιάζνο νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο θνξνινγηθήο αξρήο. 

12. Όζνη θαηνηθνχλ ζηελ αιινδαπή θαη απνθηνχλ εηζφδεκα απφ πεγή πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

Διιάδα, ζην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ αληηζηνηρεί ζην πξψην θιηκάθην ηεο θνξνινγηθήο 

θιίκαθαο ηεο παξαγξάθνπ 1 πξνζηίζεηαη ν θφξνο, ν νπνίνο πξνθχπηεη κε ηελ εθαξκνγή 

ηνπ αλαινγηθνχ ζπληειεζηή δέθα ηνηο εθαηφ (10%). 

Ζ δηάηαμε απηήο ηεο παξαγξάθνπ δελ εθαξκφδεηαη γηα θαηνίθνπο ησλ ρσξψλ - κειψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Δλσζεο πνπ απνθηνχλ εηζφδεκα ζηελ Διιάδα πιένλ ηνπ ελελήληα ηνηο 

εθαηφ (90%) ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ηνπο. 

13. Όζνη θαηνηθνχλ ζηελ αιινδαπή θαη απνθηνχλ εηζφδεκα απφ πεγή πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

Διιάδα δελ δηθαηνχληαη ηηο κεηψζεηο πνπ νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2, 3 θαη 4. Απφ ηε 

δηάηαμε απηή εμαηξνχληαη νη θάηνηθνη ησλ θξαηψλ - κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο πνπ 

απνθηνχλ εηζφδεκα ζηελ Διιάδα πιένλ ηνπ ελελήληα ηνηο εθαηφ (90%) ηνπ ζπλνιηθνχ 

εηζνδήκαηνο ηνπο. 

14. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε κείσζε ηνπ 

θφξνπ πνπ νξίδεηαη απφ ην άξζξν απηφ. Δπίζεο, κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκηθψλ θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαζνξίδνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηα 

νπνία απαηηνχληαη γηα ηελ απφδεημε ηνπ πνζνζηνχ αλαπεξίαο. Με ηηο απνθάζεηο ησλ 

πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ νξίδεηαη επίζεο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

άξζξνπ απηνχ.» 
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3. Οη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ έρνπλ εθαξκνγή γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ 

απνθηψληαη θαη ηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά πεξίπησζε, απφ 1.1.2011 θαη 

κεηά. Δηδηθά, γηα ηελ παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο ε θιίκαθα ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ έρεη εθαξκνγή γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη απφ 1.1.2012 θαη κεηά. 

4. ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.2960/2001 (Α' 

265), φπσο ην εδάθην απηφ πξνζηέζεθε κε ηελ παξάγξαθν 8α ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ 

λ.3986/2011 (Α' 152) αληί ηεο εκεξνρξνλνινγίαο «30.9.2013» ηίζεηαη «15.10.2012». 

5.α.Σν πξψην εδάθην ηεο ππνπεξίπησζεο β'ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 4021/2011 

(Α'218) αληηθαζίζηαηαη, απφ ηφηε πνπ ίζρπζε, σο εμήο: 

«β. ζε πξφζσπν πνπ είλαη ην ίδην ή πξφζσπν πνπ ην βαξχλεη θνξνινγηθά, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 7 ηνπ Κ.Φ.Δ., νιηθψο ηπθιφ ή παξνπζηάδεη βαξηά θηλεηηθή αλαπεξία ζε πνζνζηφ 

απφ νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) θαη άλσ.» 

β. Σν ηξίην εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 3986/2011 (Α ' 152) αληηθαζίζηαηαη, 

απφ ηφηε πνπ ίζρπζε, σο εμήο: 

«Δμαηξνχληαη θαη δελ πξνζκεηξψληαη ηα εηζνδήκαηα ησλ πξνζψπσλ πνπ είλαη νιηθψο 

ηπθινί, θαζψο θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ παξνπζηάδνπλ βαξηέο θηλεηηθέο αλαπεξίεο ζε 

πνζνζηφ απφ νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) θαη άλσ, ηα εηζνδήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 

θαη ηεο πεξίπησζεο γ'ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Κ.Φ.Δ..» 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΚΣΟ  

ΛΟΙΠΔ ΡΤΘΜΙΔΙ 

………………….. 

Άπθπο 42 παπάγπαθοι 1-5 

1. ην άξζξν 29 ηνπ λ. 3986/2011 (Α' 152) πξνζηίζεληαη λένη παξάγξαθνη 6, 7, 8 θαη 9 σο εμήο: 

«6. ην εηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο πνπ απνθηνχλ νη ακεηβφκελνη κε κεληαίν κηζζφ, νη 

ζπληαμηνχρνη απφ θνξείο θχξηαο αζθάιηζεο, νη ακεηβφκελνη κε εκεξνκίζζην νη νπνίνη παξέρνπλ 

ππεξεζίεο κε ζρέζε κίζζσζεο εξγαζίαο πάλσ απφ έλα έηνο ζηνλ ίδην εξγνδφηε ή κε ζρέζε 

κίζζσζεο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ, νη αμησκαηηθνί θαη ην θαηψηεξν πιήξσκα ηνπ εκπνξηθνχ 

λαπηηθνχ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε εκπνξηθά πινία θαη κε εμαίξεζε ην εηζφδεκα ηεο 

πεξίπησζεο ζ' ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΚΦΔ, δηελεξγείηαη παξαθξάηεζε απφ ηνπο 

εξγνδφηεο ή απφ ηνπο θνξείο πνπ θαηαβάιινπλ θχξηεο ζπληάμεηο έλαληη ηεο εηδηθήο εηζθνξάο 

αιιειεγγχεο ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. Ζ παξαθξάηεζε δηελεξγείηαη θαηά ηελ θαηαβνιή θαη ππνινγίδεηαη 

κε ζπληειεζηή κεηά απφ πξνεγνχκελε αλαγσγή ηνπ κηζζνχ ή ηεο ζχληαμεο ή ηνπ εκεξνκηζζίνπ ή 

ηεο ακνηβήο πνπ νξίδεηαη κε άιιε βάζε, ζε εηήζην θαζαξφ εηζφδεκα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 

παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 3986/2011. Γηα ηελ απφδνζε ησλ πνζψλ απηψλ πνπ 
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παξαθξαηήζεθαλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ ΚΦΔ, 

φπσο ηζρχνπλ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα 

ηεο Κπβεξλήζεσο θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο παξαθξάηεζεο θαη ν ηξφπνο αλαγσγήο ησλ ακνηβψλ 

απηψλ ζε εηήζην εηζφδεκα θαη γεληθά ξπζκίδεηαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα πνπ αθνξά ηελ εθαξκνγή 

ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. 

7. Οη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη γηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη 

απφ 1.1.2012 κέρξη θαη 31.12.2014. 

8. Οη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο β' ηεο παξαγξάθνπ 4 θαη ησλ πεξηπηψζεσλ α' θαη γ' ηεο 

παξαγξάθνπ 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο θπζηθψλ 

πξνζψπσλ πνπ επηβάιιεηαη θαη βεβαηψλεηαη ζην νηθνλνκηθφ έηνο 2011. Γηα ηα νηθνλνκηθά έηε 

2012-2015 ε εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ βεβαηψλεηαη κε βάζε ηνπο ηίηινπο 

βεβαίσζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ ΚΦΔ θαη εκθαλίδεηαη ζην 

εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ππνινγηζκνχ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο. ηα 

αλσηέξσ εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα νηθνλνκηθψλ εηψλ 2013-2015 εκθαλίδνληαη θαη ηα 

παξαθξαηνχκελα πνζά ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ κπνξεί λα θαζνξίδεηαη ν εηδηθφηεξνο ηξφπνο απνηχπσζεο ηεο εηδηθήο εηζθνξάο 

αιιειεγγχεο γηα ηε ρξήζε 2011 ζην εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα θαη ν εηδηθφηεξνο ηξφπνο θαηαβνιήο 

απηήο. 

9. Ζ εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο θπζηθψλ πξνζψπσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ αθαηξείηαη απφ 

ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα ή απφ ην θφξν ηεο θιίκαθαο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ ΚΦΔ.» 

2. ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ ΚΦΔ πξνζηίζεηαη λέν εδάθην σο εμήο: 

«Δηδηθά γηα ηηο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο 2012 έσο θαη 2014 ζηελ ίδηα βεβαίσζε αλαγξάθνληαη θαη ηα 

παξαθξαηνχκελα πνζά ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 3986/2011 (Α' 152).» 

3. ην άξζξν 31 ηνπ λ. 3986/2011 (Α' 152) πξνζηίζεληαη λένη παξάγξαθνη 8 θαη 9 σο εμήο: 

«8. Δηδηθά γηα ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ επηρείξεζε ή επάγγεικα θαη γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 

2012 θαη επφκελα, ην ηέινο επηηεδεχκαηνο βεβαηψλεηαη κε βάζε ηνπο ηίηινπο βεβαίσζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ ΚΦΔ θαη εκθαλίδεηαη ζην εθθαζαξηζηηθφ 

ζεκείσκα ππνινγηζκνχ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο. Με απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ επηβνιή θαη βεβαίσζε ηνπ ηέινπο 

επηηεδεχκαηνο ζηα λνκηθά πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 101 θαη ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

ΚΦΔ γηα ηα αλσηέξσ έηε, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

παξνχζαο. 

9. Σν ηέινο επηηεδεχκαηνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ αθαηξείηαη απφ ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα ή απφ 

ην θφξν ηεο θιίκαθαο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ ΚΦΔ ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ επηρείξεζε ή 

επάγγεικα θαη δελ εθπίπηεη απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ άξζξνπ 101 

θαη ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ΚΦΔ.» 

4. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΚΦΔ θαηαξγνχληαη. Ζ θαηάξγεζε έρεη 

εθαξκνγή γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηελ 1.1.2011 θαη κεηά. 

5. ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 70Α ηνπ ΚΦΔ πξνζηίζεηαη εδάθην πνπ έρεη σο εμήο: 

«Καη' εμαίξεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, εθφζνλ ε δηαθνξά ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 

ηξηαθνζίσλ ρηιηάδσλ (300.000) επξψ, ε Δπηηξνπή ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη απνθιεηζηηθά 

αξκφδηα γηα δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο.» 
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6α. ……………. 

Άπθπο 43 

Έναπξη ιζσύορ 

Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, 

εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο επί κέξνπο δηαηάμεηο ηνπ. 

Παξαγγέιινκε ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ηελ εθηέιεζή 

ηνπ σο λφκνπ ηνπ Κξάηνπο. 

 

Αθήνα, 27 Οκηυβπίος 2011 
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