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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Ν .  4172/2013
(ΦΕΚ Α’ 167)

ΑΡΘΡΑ 42-72
ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ
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ή γονική παροχή ....................................................................................................................1134
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trusts και foundation δεν φορολογούνται ....................................................................1135
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όταν ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιριών με ποσο-
στό μικρότερο του 0,5% ή όταν οι μετοχές έχουν αποκτηθεί πριν την 1.1.2009....1137
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τιμήματος ..................................................................................................................................1140
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34. Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης (options) ........................................................1142
35. Προθεσμιακές συμβάσεις (forwards)..............................................................................1142
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38. Έναρξη ισχύος των διατάξεων της υπεραξίας που προκύπτει από τη
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στηριακών συναλλαγών ......................................................................................................1146
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στηριακών συναλλαγών ......................................................................................................1146
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20. Δεν επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα χρηματικά ποσά που κα-
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δικαστικών αποφάσεων ......................................................................................................1176
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των αμοιβών ή παροχών που καταβάλλονται σε μισθωτούς και οι οποίες 
δεν συνεντέλλονται (συνεκκαθαρίζονται) με τις τακτικές αποδοχές τους. 
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φορολογίας εισοδήματος....................................................................................................1273
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27. Φορολογικές ρυθμίσεις της ανώνυμης εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.»..................................................................................................1280
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επιχειρηματική δραστηριότητα ..........................................................................................1288
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λογικών προνομίων & ατελειών του Δημοσίου με ειδικές διατάξεις νόμων......1296

4β. Μεταφορά αποθεματικών σε περίπτωση διάσπασης ή εισφοράς κλάδου ή 
τμήματος κλάδου ....................................................................................................................1296

4γ. Αποθεματικό ανώνυμης εταιρείας, το οποίο σχηματίσθηκε κατά τις διατά-
ξεις του ν. 2238/1994 και, μετά τη μετατροπή της εταιρείας αυτής σε ΑΕΕΑΠ 
μεταφέρθηκε ως αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια της τελευταίας, χωρίς να 
διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί ............................................................................................1297

5. Έσοδα και έξοδα των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων 
που εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα..........................................................1297

6. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2002 για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών 
προτύπων ....................................................................................................................................1297

7. Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος οι τόκοι ομολόγων του 
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8. Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος τα κεφαλαιακά κέρδη που προκύ-
πτουν από την ανταλλαγή ομολόγων που αποκτούν και τα νομικά πρόσωπα ......1303

8α. Τα νομικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής και δεν 
διατηρούν στην Ελλάδα μόνιμη εγκατάσταση απαλλάσσονται του φόρου 
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Ελληνικού Δημοσίου ..............................................................................................................1304
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14. Αφορολόγητο αποθεματικό που έχει σχηματιστεί από την αυτόματη 
υπερτίμηση από αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου ........................................1309

15. Δωρεές σε χρήμα ή σε είδος που πραγματοποιούν τα μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα νομικά πρόσωπα προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους ΟΤΑ 
εκπίπτουν από τα έσοδα τους από επιχειρηματική δραστηριότητα ..................1310

16. Έσοδα από το πλειστηρίασμα κινητών πραγμάτων που εκποιούνται 
στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 146 του Πτωχευτικού Κώδικα ..........1310

17. Διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα κέρδη για τα οποία δεν έχει καταβλη-
θεί φόρος εισοδήματος, δεν συμψηφίζονται με ζημιές παρελθόντων ετών ........1311

18. Τα έσοδα που αποκτούν οι σχολικές επιτροπές και οι σχολικές εφορείες 
των μειονοτικών σχολείων απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος ..............1312

19. Αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στον α.ν. 89/1967 δεν φορο-
λογούνται στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά τους αλλά μόνο
για τα κέρδη που προκύπτουν από τη δραστηριότητά τους στην Ελλάδα ......1313

20. Φορολογική μεταχείριση των χρεωστικών υπόλοιπων από την πώ-
ληση ή αποτίμηση ημεδαπών μη εισηγμένων στο Χ.Α. μετοχών ........................1314

21. Υπεραξία που αποκτά νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα από πώληση και 
επαναμίσθωση ακινήτου, μετά την έναρξη ισχύος του ΚΦΕ ................................1315

21α. Φορολογική μεταχείριση αφορολόγητου αποθεματικού από υπεραξία από 
πώληση και επαναμίσθωση ακινήτου (sale and lease back), για συμβάσεις 
που έχουν συναφθεί πριν τις 1.1.2014 και το οποίο δεν έχει υπαχθεί στην 
αυτοτελή φορολόγηση του άρθρου 72§12 του ν. 4172/2013 ..............................1316

22. Απογραφή και προσδιορισμός κόστους πωληθέντων φορολ. έτους 2015 ............1318
23. Μετάβαση επιχείρησης από απλογραφικά σε διπλογραφικά βιβλία. 

Απογραφή έναρξης και λήξης φορολογικού έτους 2015........................................1318
24. Εισόδημα από τεχνικά έργα που αποκτούν μετά την 1.1.2014 τεχνικές 

επιχειρήσεις που προσδιόριζαν τεκμαρτά τα κέρδη τους για αναλη-
φθέντα έργα μέχρι την 31.12.2006 με βάση τις διατάξεις του ν. 2238/94 ........1319

25. Έσοδα από πώληση διαμερισμάτων οικοδομικής επιχείρησης τα οποία έχει 
αγοράσει ημιτελή και τα αποπερατώνει ή τα έχει αγοράσει αποπερατωμένα ......1319

26. Εταιρείες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών, μετά το νέο ΚΦΕ ............1320
27. Πλεονάσματα που προέρχονται από τις συναλλαγές Αγροτικού Συνεταιρι-

σμού (ΑΣ) με τα μέλη του και με μέλη - επενδυτές που συναλλάσσονται με 
τον ΑΣ. Φορολογείται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα 
των μελών και όχι σε επίπεδο συνεταιρισμού ............................................................1324

28. Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των πιστωτικών ιδρυμάτων 
οι διαγραφέντες τόκοι των φυσικών προσώπων που έχουν υπαχθεί 
στη ρύθμιση υπερχρεωμένων νοικοκυριών ................................................................1325

29. Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και
και οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους......1326

30. Φορολόγηση αλλοδαπού εμπιστεύματος (trust) και αλλοδαπού ιδρύματος ......1326
31. Φορολογική μεταχείριση αναγκαστικών δασικών συνεταιρισμών που 

συστήθηκαν με τον α.ν. 1627/1939 ................................................................................1336
32. Η αποζημίωση ατομικού ασφαλιστηρίου ζωής που λαμβάνουν νομικά 

πρόσωπα και νομικές οντότητες, ως δωρεοδόχοι υπαλλήλων τους, 
μετόχων ή εταίρων τους, καθώς και μελών του διοικητικού συμβουλίου 
τους δεν αποτελεί έσοδο ....................................................................................................1337
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33. Χρηματικό βραβείο που λαμβάνει νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα 
στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας....................................................1338

101. Νομοθεσία πλοίων..............................................................................................................1339
102. Αλλοδαπές εταιρείες που εγκαθίστανται στην Ελλάδα ..................................1339
103. Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείων ή υποκ/των αλλοδαπών ναυτιλιακών 

επιχειρήσεων ασχολούμενα αποκλειστικά με δραστηριότητες περί πλοίων......1349
104. Φορολογία πλοίων υπό ξένη σημαία ..........................................................................1353
105. Φορολογία πλοίων με σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΟΧ ............................1356
106. Ναύλωση γυμνού πλοίου. Επέκταση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων ..........1357
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εταιρειών πλοιοκτητριών πλοίων απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος ......1358
108. Ναυτιλιακές εταιρίες, οι οποίες έχουν συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους

αλλοδαπών κρατών ..............................................................................................................1359
109. Ελληνικές και αλλοδαπές ναυτιλιακές επιχειρήσεις ή γραφεία παντός 

τύπου και μορφής ως επίσης και πρακτορευόμενα ή διαχειριζόμενα πλοία 
με ξένη σημαία ........................................................................................................................1359

110. Κύρωση Νέου Συνυποσχετικού μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της 
Ναυτιλιακής Κοινότητας ......................................................................................................1360

111. Εισφορά σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975, 
καθώς και στα μερίσματα που λαμβάνει φυσικό πρόσωπο φορολογικός 
κάτοικος Ελλάδας από αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στο 
άρθρο 25 του ν. 27/1975 επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 10% ......................1360

112. Μερίσματα, που καταβάλλονται σε μέτοχο αλλοδαπής πλοιοκτήτριας 
εταιρείας τα πλοία της οποίας διαχειρίζεται εταιρεία, εγκατεστημένη στην 
Ελλάδα, όχι απευθείας από την πλοιοκτήτρια ή τη διαχειρίστρια εταιρεία 
άρθρου 25 ν. 27/1975, αλλά μέσω τρίτου προσώπου, φυσικού ή νομικού ......1360

113. Απαλλαγή μερισμάτων μετόχων αλλοδαπής πλοιοκτήτριας, διαχειρί-
στριας και ναυλώτριας εταιρίας. Με βάση τις δατάξεις του άρθρου 26 
του ν. 27/1975 όπως ίσχυαν μέχρι 31.12.2012 ............................................................1360

114. Φορολογική αντιμετώπιση της απόκτησης μερισμάτων από φορολο-
γούμενο κάτοικο Ελλάδος, τα οποία προέρχονται από αλλοδαπή πλοιοκτή-
τρια εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4141/2013......1361

115. Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου μερισμάτων, 
καθώς και εκτάκτων αμοιβών και ποσοστών επιπλέον των μισθών, με 
βάση τις διατάξεις του άρθρου 43§5 του ν. 4111/2013 ..........................................1361

116. Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου μερισμάτων με 
βάση τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 45 του ν. 4141/2013 συνυποβαλ-
λόμενα με αυτή δικαιολογητικά έγγραφα και διευκρινήσεις για κάθε άλλο 
αναγκαίο θέμα με σκοπό την ορθή εφαρμογή των διατάξεων αυτών ..............1361

117. Νέες δραστηριότητες που μπορούν να αναπτύσσουν οι εταιρείες του 
α.ν. 89/1967. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες που ορίζονται στο άρθρο 1 
του α.ν. 89/1967 δεν συνιστούν άσκηση πραγματικής διοίκησης ......................1361

118. Δεν υπάγονται σε φόρο στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά τους οι 
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νο για τα κέρδη που προκύπτουν από τη δραστηριότητά τους στην Ελλάδα ....1361
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120. Aπόκτηση περιουσιακών στοιχείων (ακινήτου κ.λπ.) στην αλλοδαπή από 
φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας ..................................................................................1361

121. Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος αλλοδαπής που αποκτά αλλοδαπό
προσωπικό κάτοικοι Ελλάδας εργαζόμενοι σε ναυλομεσιτικό γραφείο ν.27/75 ..1361

122. Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από αλιεύματα αλιευτικών 
πλοίων ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητικότητας ................................................1362

Άρθρο 48. Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων ............................................................1363
1. Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων ..............................................................................1366
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4. Ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 10% ......................................................1370
4α. Μερίσματα που εισπράττει ημεδαπή μητρική εταιρεία από ημεδαπή ή 

αλλοδαπή θυγατρική της με έδρα σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. ......................1370
5. Πίνακας εταιρειών που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι Μέρος Α της 

Οδηγίας 2011/96/Ε.Ε. (άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο α’) ..................................1371
6. Πίνακας φόρων που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι Μέρος Β της 

Οδηγίας 2011/96/ Ε.Ε. (άρθρο 2 στοιχείο α) περίπτωση iii) ......................................1373
7. Εισπραττόμενα μερίσματα ημεδαπής μητρικής εταιρείας από αλλοδα-

πή θυγατρική της με έδρα σε τρίτη χώρα με την οποία υφίσταται ΣΑΔΦ ..............1374
8. Διανομή κερδών που προκύπτει από συμμετοχή σε άλλο νομικό προ-

σωπο. Δεν εκπίπτουν δαπάνες που συνδέονται με την συμμετοχή ......................1375
9. Επιχειρηματικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί από νομικό πρόσωπο 
και οι οποίες συνδέονται με τη συμμετοχή του σε άλλο νομικό πρόσωπο ........1375

10. Τα αφορολόγητα έσοδα από εισπραττόμενα μερίσματα από ημεδαπές 
και αλλοδαπές συνδεδεμένες εταιρείες τηρούνται σε ειδικούς λογα-
ριασμούς αποθεματικών. Κέρδη φωτοβολταϊκών ....................................................1376

11. Μερίσματα που λαμβάνουν νομικά πρόσωπα από την κοινοπραξία 
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ημερολογιακού έτους ............................................................................................................1601

3. Συμψηφισμός του προκύπτοντος φόρου με τυχόν παρακρατηθέντες φόρους......1601
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6. Επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης ..........................................................................1603
7. Φορολογική μεταχείριση των εισοδημάτων που αποκτούν οι Τοπικοί Οργα-

νισμοί Εγγείων Βελτιώσεων και οι Γενικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων ..........1603
8. Φορολογικά κίνητρα ευρεσιτεχνίας ..................................................................................1603
9. Κίνητρα για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος ................................1603
10. Μείωση καθαρών κερδών με το ποσό των 1.500€ για άτομο που απασχο-

λούν με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ..................................................................1603
11. Καταργήθηκαν τα κίνητρα για την ολική ή μερική κατεδάφιση κτιρίου 

προκειμένου για την ανάπλαση - προστασία του φυσικού και δομημένου 
περιβάλλοντος νησιών ........................................................................................................1603

Πίνακας Περιεχομένων

Φορολογία Εισοδήματος - Δ. Σταματόπουλος - Α. Καραβοκύρης



1096

12. Συντελεστής φορολογίας 10% για αγροτικούς συνεταιρισμούς, ομάδες 
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2. Παροχές σε είδος. Παρακράτηση φόρου ........................................................................1607
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μισθωτή εργασία ......................................................................................................................1608
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εργοδότης είναι στην αλλοδαπή και στερείται ελληνικού Α.Φ.Μ.........................1609
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8. Ποια είναι η φορολογική κλίμακα για το ασφάλισμα στο πλαίσιο 
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μειώνεται ..................................................................................................................................1631
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με ξένη σημαία ........................................................................................................................1632
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από τις αθλητικές ΑΕ, τα τμήματα αμειβόμενων αθλητών ή τα αναγνωρι-
σμένα αθλητικά σωματεία εξαιτίας υπογραφής συμβολαίου μετεγγραφής 
ή την ανανέωση ή τη λύση συμβολαίου συνεργασίας ............................................1640

18. Εφάπαξ αποζημίωση που παρέχεται για οποιονδήποτε λόγο διακοπής 
της σχέσεως εργασίας ή άλλης σύμβασης ....................................................................1640

19. Αποζημίωση απόλυσης. Νόμιμο ποσό και οικειοθελώς προσαυξημένο. 
Καταβολή σε δόσεις. Υπολογισμός φόρου ..................................................................1641

20. Εφάπαξ δημοσίων υπαλλήλων ........................................................................................1641
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21. Φορολογούνται αυτοτελώς οι παροχές που καταβάλλονται σε εργαζόμε-
νους και οι οποίες προέρχονται από ασφαλίσματα που καταβλήθηκαν στο 
πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων ....................1641

22. Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης ΦΜΥ, της Ορι-
στικής Δήλωσης Αμοιβών από Ελευθέρια Επαγγέλματα και της Οριστικής 
Δήλωσης Εισοδημάτων από Εμπορικές Επιχειρήσεις καθώς και υποχρέωση
υποβολής τους και απόδοσης του ΦΜΥ, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθό-
δου επικοινωνίας ....................................................................................................................1641

23. Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις 
και στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011 
(νυν 43Α του ν. 4172/2013) από τους υπόχρεους ......................................................1641

24. Καθορισμός του τρόπου υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του φόρου 
που παρακρατείται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και 
στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 ................1641

25. Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της 
βεβαίωσης των αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και της βεβαί-
ωσης των εισοδημάτων από εμπορικές επιχ/σεις και υποβολή αυτών
με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου ................1641

26. Αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστή 20% στα εφάπαξ χρηματικά ποσά 
σε δικαστικούς, στρατιωτικούς, γιατρούς, εκπαιδευτικούς, καλλιτέχνες, 
διπλωματικούς και απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 60§4 του ΚΦΕ ............................................................1641

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ

Άρθρο 61. Υπόχρεοι σε παρακράτηση ..................................................................................1644
1. Υπόχρεοι σε παρακράτηση φόρου....................................................................................1645
2. Η Ιερά Κοινότητα, οι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους και τα εξαρτήματα αυτών 

απαλλάσσονται της υποχρέωσης παρακράτησης και απόδοσης φόρων ..........1645
3. Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαί-

ωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης 
εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών 
με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το 
φορολογικό έτος 2016 ..........................................................................................................1646

4. Παρακράτηση φόρου στους τόκους που καταβάλλουν οι φορείς πληρωμής 
για εταιρικά ομόλογα, καθώς και ομολογίες που εκδίδουν πιστωτικοί 
συνεταιρισμοί και κατέχουν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας ..................................1646

Άρθρο 62. Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση ....................................................1647
1. Τι θεωρείται μέρισμα. Πηγές προέλευσης του εισοδήματος των μερισμάτων. 

Παρακράτηση φόρου ............................................................................................................1649
2. Πληρωμές «τόκων» που υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου ................................1649
2α. Παρακράτηση φόρου σε τόκους υπερημερίας που καταβάλλονται 

σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες από 1.1.2014 και μετά ......................1649
3. Πληρωμές «δικαιωμάτων» που υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου ..................1650
4. Οι πληρωμές για αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές

για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες 
υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου (θέματα 4.1.-4.5.) ..............................................1650
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5. Αμοιβές που καταβάλλονται σε εμπειρογνώμονες που απασχολούνται στα 
ευρωπαϊκά προγράμματα διδυμοποίησης ....................................................................1653

6. Χρόνος διενέργειας της παρακράτησης φόρου για τεχνικές υπηρεσίες, 
αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες 
αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες......................................................................................1654

6α. Το ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων 
υπόκειται σε παρακράτηση φόρου ..................................................................................1654

7. Υπεραξία από την πώληση ακίνητης περιουσίας που υπόκειται σε παρα-
κράτηση φόρου ........................................................................................................................1654

8. Πότε δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου η μεταβίβαση ακίνητης ................1655
9. Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που έχουν τη φορολογική 

κατοικία τους στην Ελλάδα ή σε κράτος - μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ και λαμβά-
νουν αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες 
αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου ........1655

10. Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που δεν έχουν τη φορολογική 
τους κατοικία στην Ελλάδα ή σε κράτος - μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ και 
λαμβάνουν αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες 
και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες ................................................................1656

11. Δεν προβλέπεται παρακράτηση φόρου για νομικά πρόσωπα και 
νομικές οντότητες που έχουν φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα ............1657

12. Ποσά που καταβάλλονται από υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας 
εγκατεστημένο στη χώρα μας στο κεντρικό του κατάστημα ................................1657

13. Εισφορά σε εταιρίες του άρθρου 25 του ν. 27/1975 ................................................1658
14. Φόρος 10% στα μερίσματα φυσικών προσώπων φορολογικών κατοίκων 

Ελλάδας από αλλοδαπές επιχειρήσεις που διατηρούν γραφεία ή υποκατα-
στήματα εγκατεστημένα, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 27/1975 ..................1659

15. Εισφορά σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975. Παρα-
κράτηση φόρου 10% με εξάντληση της φορολογίας σε μερίσματα, έκτακτες 
αμοιβές και bonus που λαμβάνει φυσικό πρόσωπο φορολογικός κάτοικος 
Ελλάδας από αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στο άρθρο 25 
του ν. 27/1975..........................................................................................................................1660

16. Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης εισφοράς σε εταιρίες 
του άρθρου 25 του ν. 27/1975, συνυποβαλλόμενα με αυτή δικαιολο-
γητικά έγγραφα και διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων 
του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή 
τους με το άρθρο 45 του Ν. 4141/2013..........................................................................1664

17. Απαλλαγή μερισμάτων που καταβάλλονται σε μέτοχο αλλοδαπής πλοιο-
κτήτριας εταιρείας τα πλοία της οποίας διαχειρίζεται εταιρεία εγκατεστη-
μένη στην Ελλάδα, όχι απευθείας από την πλοιοκτήτρια ή τη διαχειρίστρια
εταιρεία του άρθρου 25 του ν. 27/1975, αλλά μέσω τρίτου προσώπου, 
φυσικού ή νομικού («ταμία»)..............................................................................................1664

18. Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου μερισμάτων με 
βάση την παρ. 5 του άρθρου 45 του ν. 4141/2013 συνυποβαλλόμενα με 
αυτή δικαιολογητικά έγγραφα και διευκρινήσεις για κάθε άλλο αναγκαίο 
θέμα με σκοπό την ορθή εφαρμογή των διατάξεων αυτών ..................................1665
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19. Δήλωση απόδοσης φόρου μερισμάτων, καθώς και εκτάκτων αμοιβών και 
ποσοστών (bonus) επιπλέον των μισθών, με βάση την παρ. 5 του άρθρου 
43 του ν. 4111/2013, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το 
άρθρο 53 του ν. 4607/2019. Δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται ................1665

20. Παρακράτηση φόρου στο «πάγιο μέρισμα» που λαμβάνουν τα αθλητικά 
σωματεία από τις αθλητικές Α.Ε., κατ' εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 2725/1999, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013 ........................................1668

21. Στις οικονομικές επιβραβεύσεις προς αθλητές / προπονητές που σημεί-
ωσαν εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις δεν πραγματοποιείται παρα-
κράτηση φόρου 20% ............................................................................................................1668

22. Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βε-
βαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της 
βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και 
υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω 
διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2016 ....................................................................1668

Άρθρο 63. Απαλλαγή για ορισμένες ενδοομιλικές πληρωμές....................................1669
1. Απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου για ορισμένες ενδοομιλικές 

πληρωμές που αφορούν μερίσματα και παρόμοιες πληρωμές που 
διανέμονται σε νομικό πρόσωπο ......................................................................................1673

2. Απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος στους τόκους &
τα δικαιώματα που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων ..............1674

3. Δικαιώματα, τόκοι, συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Έννοιες ..........................................1677
4. Διαδικασία απαλλαγής παρακράτησης φόρου στα διανεμόμενα μερί-

σματα, τόκους και δικαιώματα όταν ο λήπτης δεν πληροί την προϋπό-
θεση διακράτησης του ποσοστού συμμετοχής ............................................................1677

5. Νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στους τύπους που απαριθμούνται 
στο Παράρτημα Ι Μέρος Α της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ ..........................................1679

6. Φόροι που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι Μέρος Β της Οδηγίας 
2009/96/ΕΕ ................................................................................................................................1681

7. Κατάλογος των εταιρειών που καλύπτονται από το άρθρο 3 στοιχείο α) 
της Οδηγίας 2003/49/ΕΚ ........................................................................................................1682

8. Φόροι που αναφέρονται στο άρθρο 3 της Οδηγίας 2003/49/ΕΚ ............................1684
9. Καθορισμός εντύπων εφαρμογής, σύμφωνα με το άρθρο 63 του ΚΦΕ, ανα-

φορικά με την απαλλαγή παρακράτησης φόρου ενδοομιλικών πληρωμών ....1684
10. Αρμόδια Φορολογική Αρχή στην ημεδαπή για τεκμηρίωση πλήρωσης 

των προϋποθέσεων κατ' εφαρμογή των διατάξεων των Οδηγιών 2011
/96/ΕΕ (Μητρικών - Θυγατρικών) και 2003/49/ΕΚ (Τόκων-Δικαιωμάτων 
Συνδεδεμένων Εταιρειών) ..................................................................................................1685

11. Πότε δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου κατά την κεφαλαιοποίηση 
κερδών παρελθουσών χρήσεων. Προϋποθέσεις ......................................................1686

12. Σε περίπτωση μετασχηματισμού όταν επέρχεται οιονεί καθολική διαδοχή 
της μετασχηματιζόμενης εταιρείας δεν επηρεάζεται η αφετηρία του 
χρόνου διακράτηση μετοχών, μεριδίων ή συμμετοχής ..........................................1687

13. Για διανεμόμενα μερίσματα και καταβαλλόμενους τόκους ή δικαιώματα 
προς νομικά πρόσωπα φορολογικούς κατοίκους Ελβετίας έχει εφαρμογή 
το άρθρο 63 του ν. 4172/2013 ..........................................................................................1688
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Άρθρο 64. Συντελεστής παρακράτησης φόρου ................................................................1691
1. Συμπεράσματα και επισημάνσεις ως προς την παρακράτηση φόρου ....................1697
2. Συντελεστής παρακράτησης φόρου μερισμάτων 5% για τα εισοδήματα 

που αποκτώνται από 1.1.2020 και μετά ..........................................................................1697
2α. Στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα που αποκτούν στην

Ελλάδα αλλοδαπά trusts και foundation ενεργείται παρακράτηση φόρου ......1698
3. Παρακράτηση φόρου σε περίπτωση διανομής κερδών ημεδαπών νομικών 
προσώπων και νομικών οντοτήτων τα οποία διατηρούν και κλάδο τα κέρδη
του οποίου απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος (π.χ. ναυτιλίας) ............1699

4. Συντελεστής παρακράτησης φόρου 15% στους τόκους ..........................................1700
4α. Απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου σε τόκους κρατικών ομολόγων 

και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που αποκτά αλλοδαπό 
νομικό πρόσωπο με μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα ..........................................1700

5. Συντελεστής παρακράτησης φόρου 20% στα δικαιώματα ......................................1701
6. Συντελεστής παρακράτησης φόρου 20% για πληρωμές αμοιβών για 
τεχνικά έργα, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες ..............1702

7. Παρακράτηση φόρου μόνο στις ατομικές επιχ/σεις και σε μη επιτηδευματίες ..........1702
8. Έννοια αμοιβών για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες, ως προς

την υποχρέωση παρακράτησης 20%................................................................................1703
9. Δεν εμπίπτουν στις διατάξεις περί παρακράτησης οι αμοιβές αντιπροσώπων, 

πρακτόρων, μεσιτών, ασφαλιστών, εκτελωνιστών και γενικά μη ελευθέρων 
επαγγελματιών ..........................................................................................................................1703

10. Μη παρακράτηση φόρου σε αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες 
ή παρόμοιες υπηρεσίες ή αμοιβές διοίκησης προς νομικά πρόσωπα..................1704

11. Αμοιβές διοίκησης. Παρακράτηση φόρου 20% ........................................................1704
12. Αμοιβές για τεχνικά έργα. Παρακράτηση φόρου 3% ..............................................1705
13. Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε 

είδους τεχνικών έργων. Κατάργηση της απόδοσης από το δικαιούχο ..............1705
14. Εισφορά όλου ή μέρους δημόσιου τεχνικού έργου από τον αρχικό 

ανάδοχο σε κοινοπραξία ή εταιρεία. Που διενεργείτε η παρακράτηση ..............1706
15. Αμοιβές των ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών 

ή λιμενικών προσόδων ........................................................................................................1706
16. Αμοιβές που έχουν τιμολογηθεί στο φορολογικό έτος 2013 με 

εξόφληση το 2014..................................................................................................................1706
17. Παρακράτηση φόρου σε ποσά άνω των 300 ευρώ ..................................................1707
18. Φορολογική μεταχείριση των νομικών προσώπων και των νομικών 

οντοτήτων που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, 
για αμοιβές σε τεχνικά έργα, αμοιβές διοίκησης, κ.λπ. ............................................1707

19. Νομικό ή φυσικό πρόσωπο που δεν έχει τη φορολογική κατοικία 
του στην Ελλάδα. Επιλογή φορολόγησης. Ανενεργή διάταξη ..............................1708

20. Ποσά που καταβάλλονται από υποκατάστημα στην Ελλάδα 
αλλοδαπής εταιρείας στο κεντρικό του στην αλλοδαπή ........................................1708

21. Δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 20% οι μεταφορείς – φυσικά 
πρόσωπα, για τις υπηρεσίες χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών 
που παρέχουν σε επιχειρήσεις ..........................................................................................1709

22. Διανομή κερδών ή εκτάκτων αμοιβών (BONUS) από ναυτιλιακή επιχ/ση ............1709
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23. Παρακράτηση φόρου επί των αμοιβών των συμβολαιογράφων ........................1710
24. Η διανομή των κερδών δικηγορικής εταιρείας που τηρεί απλογραφικά

βιβλία, γίνεται στους εταίρους που βρίσκονται στη σύνθεσή της κατά
την 31.12 εκάστου έτους ....................................................................................................1711

25. Παρακράτηση φόρου για ασφάλισμα από ομαδικά ασφαλιστήρια 
που καταβάλλεται περιοδικά ή εφάπαξ ........................................................................1711

26. Υπεραξία από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων ................1712
27. Παρακράτηση φόρου για κάθε είδους αγαθά που προμηθεύονται ή 

που λαμβάνουν οι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης ........................................................1712
28. Φορείς γενικής κυβέρνησης που εξαιρούνται από την υποχρέωση 

παρακράτησης φόρου ........................................................................................................1715
29. Χρόνος διενέργειας παρακράτησης φόρου στις πληρωμές για αμοιβές 

διοίκησης, για αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες, 
καθώς και τον χρόνο συμψηφισμού του φόρου που παρακρατείται 
από φορείς γενικής κυβέρνησης ......................................................................................1716

30. Παρακράτηση φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης σε περίπτωση
που η πληρωμή των προμηθευτών πραγματοποιείται, σε εκτέλεση δικαστι-
κης απόφασης, με κατάσχεση εις χείρας τρίτων (πιστωτικών ιδρυμάτων) ......1718

31. Μη παρακράτηση φόρου στις αμοιβές που καταβάλλονται σε σωμα-
τεία, ιδρύματα, μορφώματα κ.λπ., σε κληροδοτήματα, στον Ειδικό Λογα-
ριασμό Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου από Φορείς Γενικής Κυ-
βέρνησης ..................................................................................................................................1718

32. Οι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης καταβάλλουν ποσά για εξόφληση 
δαπάνης αγοράς φαρμάκων η προμήθεια των οποίων αφορά 
ασφαλισμένους ταμείων ......................................................................................................1720

32α. Προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο τέλος από φορείς γενικής
κυβέρνησης. Εξαίρεση από την παρακράτηση ..........................................................1720

32β. Για το ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις 
του άρθρου 64§2 του ν. 4172/2013 ................................................................................1721

32γ. Στις αμοιβές που καταβάλλονται στο πλαίσιο πράξεων του Προγράμ-
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 - 2020 που αφορούν σε δημόσιες 
συμβάσεις δεν πραγματοποιείται παρακράτηση φόρου ........................................1721

33. Χρόνος παρακράτησης και απόδοσης του φόρου που παρακρατείται 
στο εισόδημα που προκύπτει από τα μαθηματικά αποθέματα ασφα-
λιστικών εταιρειών ................................................................................................................1721

34. Παρακράτηση φόρου σε τόκους ομολογιακού δανείου το ποσό των 
οποίων καταβάλλεται με την έκδοση νέων ομολογιών ..........................................1723

34α. Σε αλλαγή βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά τα μη διανεμη-
θέντα κέρδη υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου μερισμάτων ..........................1724

34β. Φορολογική μεταχείριση των μη διανεμηθέντων κερδών νομικών προ-
σώπων ή νομικών οντοτήτων σε περίπτωση αλλαγής κατηγορίας βιβλίων 
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35. Το υπόλοιπο που απομένει μετά τον συμψηφισμό πιστωτικών αποθε-
ματικών με φορολογικές ζημίες παρελθουσών χρήσεων υπόκειται σε 
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36. Ποσά που καταβάλλονται από υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας 
εγκατεστημένο στη χώρα μας στο κεντρικό του κατάστημα ................................1728

37. Τα ποσά που καταβάλλονται από τις αθλητικές Α.Ε. στα ιδρυτικά αθλητικά 
σωματεία τους αποτελούν μέρισμα ως προερχόμενο και συνδεόμενο με 
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παρακρατείται ........................................................................................................................1728
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νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες από 1.1.2014 και μετά ..........................1728

38α. Κατά την κεφαλαιοποίηση κερδών παρελθουσών χρήσεων προς νομικά
πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 63§1 του ν. 4172/
2013, δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου ..............................................................1728

39. Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου 
και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου 
στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με βάση τις 
διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/2013. ................................................................1728

39α. Καθορισμός του τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου
της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από 
μερίσματα, τόκους και δικαιώματα ..........................................................................................1731

40. Καθορισμός του χρόνου υποβολής της δήλωσης απόδοσης του φόρου 
που παρακρατείται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ΚΦΕ ....................1731

41. Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε 
είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και 
κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
64§1δ’ του ΚΦΕ καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του ..............................1731

42. Παρακράτηση φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά 
την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 64§2 του ν. 4172/13 καθώς & απόδοσής του ..........1733

43. Τρόπος υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του φόρου που παρα-
κρατείται στις αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, 
αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες 
υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64§1δ’ του ΚΦΕ ....................1734

44. Δήλωση απόδοσης φόρου μερισμάτων, καθώς και εκτάκτων αμοιβών και 
ποσοστών (bonus) επιπλέον των μισθών, με βάση την παρ. 5 του άρθρου 43 
του ν. 4111/2013, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 
53 του ν. 4607/2019. Δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται................................1736

45. Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βε-
βαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαί-
ωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβο-
λή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω δια-
δικτύου για το φορολογικό έτος 2019............................................................................1736
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ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

Άρθρο 65. Κράτη μη συνεργάσιμα στο φορολογικό τομέα και κράτη 
με προνομιακό φορολογικό καθεστώς ..........................................................1737

1. Έννοια κράτους ........................................................................................................................1740
2. Έννοια συμβασης διοικητικής συνδρομής......................................................................1740
3. Μη συνεργάσιμα κράτη ........................................................................................................1740
4. Προνομιακό φορολογικό καθεστώς..................................................................................1742
5. Το τεκμήριο της μη αναγνώρισης δαπανών για συναλλαγές με κράτος 

μη συνεργάσιμο ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς είναι μαχητό ............1743
5α. Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών για το φορολογικό έτος 2019 

δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 4 και των κριτηρίων της 
παρ. 3 σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 65 του ΚΦΕ..............1743

5β. Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών για το φορολογικό έτος 2018 
δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 4 και των κριτηρίων της 
παρ. 3 σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 65 του ΚΦΕ..............1744

5γ. Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών με βάση τις διατάξεις της πα-
ραγράφου 3 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 για το φορολογικό έτος 2017 ......1745

6. Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών με βάση τις διατάξεις της 
παραγράφου 3 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 για το έτος 2016 ......................1746

7. Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς 
με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 65 του 
ν. 4172/2013 για το φορολογικό έτος 2018..................................................................1747

7α. Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς 
με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 65 του 
ν. 4172/2013 για τα φορολογικά έτη 2016 και 2017..................................................1748

7β. Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς 
με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 65 του ΚΦΕ
για το φορολογικό έτος 2015 ..............................................................................................1749

8. Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών με βάση τις διατάξεις της 
παραγράφου 3 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, για το έτος 2015......................1751

9. Αποφάσεις παλαιότερων ετών με κράτη με προνομιακό φορολογικό 
καθεστώς ή μη συνεργάσιμων κρατών ............................................................................1751

10. Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατη-
γήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων ..............................1752

10α. Καθορισμός των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες, δυ-
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τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του ίδιου άρθρου και του 
άρθρου 9 παρ. 5 περ. β’ τρίτο εδάφιο του ν. 4170/13, έναντι της Ελλάδας ......1754

Άρθρο 66. Κανόνες για τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες ..................................1759
1. Ειδικός αντικαταχρηστικός κανόνας επί των Ελεγχόμενων Αλλοδαπών 

Εταιρειών (ΕΑΕ). Συνδεδεμένες εταιρείες για τους σκοπούς του άρθρου 66. 
Ισχύει από 1.1.2019..................................................................................................................1763

2. Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουλίου 2016 που 
αφορά κανόνες για τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες (ΕΑΕ) ............................1765
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3. Eλεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες (ΕΑΕ) και φορολογία του μη διανεμη-
θέντος κέρδους τους στην Ελλάδα. Προϋποθέσεις και ορισμοί ..............................1771

4. Για την καλύτερη κατανόηση παραθέτουμε τo ακόλουθo παράδειγμα ..............1775
5. Προϋποθέσεις που λαμβάνονται σωρευτικά για να θεωρηθεί ένα αλλοδαπό 

νομικό πρόσωπο ελεγχόμενο, για την φορολογία στην Ελλάδα των αδιανέ-
μητων κερδών του. Ίσχυσε μέχρι 31.12.2018 ................................................................1775

6. Συμφωνία ανταλλαγής πληροφοριών. Πότε δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις 
του άρθρου 66 για την φορολογία στην Ελλάδα των αδιανέμητων κερδών 
των ελεγχομένων αλλοδαπών εταιρειών. Ίσχυσε μέχρι 31.12.2018 ......................1776

7. Επίπλαστη κατάσταση χωρίς οικονομική ουσία, με σκοπό την αποφυγή 
του φόρου - Απόφαση C-196/2004 ΔΕΕ. Πραγματική εγκατάσταση ....................1777

8. Ναυτιλιακές εταιρείες του Ν. 27/75 και εταιρείες του Ν. 2687/1953 ....................1781
9. Συμψηφισμός φόρου που θα καταβληθεί στην αλλοδαπή από κέρδη που   

φορολογήθηκαν στην Ελλάδα ως αδιανέμητα κέρδη των ελεγχομένων 
αλλοδαπών εταιρειών. Ίσχυσε μέχρι 31.12.2018 ..........................................................1781

10. Έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 66. Ίσχυσε μέχρι 31.12.2018 ........1782

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ
Άρθρο 67. Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών 

προσώπων και καταβολή του φόρου ..............................................................1783
1. Υποβολή φορολογικής δήλωσης ......................................................................................1789
2. Υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης ......................................................1790
3. Δήλωση με επιφύλαξη. (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας) ................................1790
4. Aπαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης τα μέλη του αλλο-

δαπού προσωπικού της Τράπεζας Εμπορίου & Aνάπτυξης του Ευξείνου Πόντου 1791
5. Υποχρεώσεις λογιστών, φοροτεχνικών. Πιστοποιητικό. Ψηφιακή υπο-

γραφή. Φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων. Υπογραφή ..................1791
6. Εφαρμογή του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ Α’ 32) για την άσκηση του επαγγέλματος 

του Λογιστή Φοροτεχνικού ..................................................................................................1792
7. Ποιοι είναι υπόχρεοι σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Τρόπος υπο-

βολής. Φορολογούμενοι 18 ετών, κάτοικοι εξωτερικού, φοιτητές ........................1795
7α. Ναυτικοί που είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής ............................................1795
7β. Φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής. Πότε υποβάλλουν δήλωση και εξαιρέσεις ....1795
7γ. Φορολογικοί κάτοικοι (Non-dom) και τρόπος δήλωσης εισοδημάτων Ελλάδος ....1796
8. Δήλωση παρακρατηθέντων ή αποδοθέντων φόρων..................................................1796
9. Το χρηματικό επίδομα στους αποθεραπευθέντες από τη νόσο του Χάνσεν 

ασθενείς δύναται να μην συμπεριλαμβάνεται στη δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος ..............................................................................................................................1797

10. Χρόνος υποβολής φορολογικής δήλωσης ..................................................................1797
11. Οι σύζυγοι υποβάλλουν κοινή δήλωση. Περιπτώσεις που οι σύζυγοι 

υποβάλλουν χωριστή δήλωση. Εισοδήματα ανηλίκων τέκνων. Κοινή 
δήλωση προσώπων που έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης ......................1798

12. Γνωστοποίηση επιλογής για υποβολή χωριστής δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 έγγαμων φορολογούμενων ......................1800
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13. Σε περίπτωση λύσης του γάμου λόγω διαζυγίου κ.λπ. οι σύζυγοι υποβάλ-
λουν ξεχωριστές δηλώσεις.  Περίπτωση θανάτου συζύγου ..................................1800

14. Υποβολή χωριστών δηλώσεων από τους ευρισκόμενους σε διάσταση 
συζύγους. Δικαιολογητικά ..................................................................................................1801

15. Tρόπος υποβολής της δήλωσης στο έτος θανάτου ενός εκ των συζύγων ......1801
16. Υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης για τα εισοδήματα του 

ανήλικου τέκνου είναι ο γονέας που ασκεί τη γονική μέριμνα..............................1801
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συμπαράσταση. Προστατευόμενο τέκνο ......................................................................1802
21. Tα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης δεν υπο-
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Δυνατότητα υποβολής κοινής δήλωσης ......................................................................1803

22. Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος όταν ο υπόχρεος 
αδυνατεί λόγω εγκεφαλικού ή διανοητικής αναπηρίας ..........................................1804
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αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα ....................................................................................1805

26. Δηλώσεις κατοίκων εξωτερικού που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα ..........1806
27. Φορολόγηση αλλοδαπού φυσικού προσώπου, υπηκόου Ηνωμένων 

Αραβικών Εμιράτων, αποσπασμένου στην Ελλάδα ..................................................1806
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28α. Υπόχρεος υποβολής δήλωσης εισοδήματος στις περιπτώσεις πτώ-

χευσης ή σχολάζουσας κληρονομίας ή επιδικίας ή μεσεγγύησης ......................1807
28β. Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων 

βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους ................................1807
29. Υπόχρεος υποβολής δήλωσης σε περίπτωση πτώχευσης είναι ο σύνδικος. 

Υπόχρεος μετά την παύση των εργασιών της πτώχευσης είναι ο πτωχός ........1807
30. Yποβολή δήλωσης εισοδήματος από τον εκκαθαριστή κληρονομιάς ..............1808
31. Yποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος αποβιώσαντος από 

τους κληρονόμους του χωριστά από τον καθένα ......................................................1808
32. Ο εκτελεστής διαθήκης υποβάλλει δήλωση για την κληρονομική 

περιουσία που διατίθεται σε υφιστάμενο ήδη νομικό πρόσωπο για 
εκτέλεση ειδικού έργου ......................................................................................................1808

33. Δήλωση κληρονομιαίων ακινήτων και εισοδημάτων με επιφύλαξη 
σε περίπτωση αμφιβολίας για το κληρονομικό δικαίωμα των 
κληρονόμων. Xρόνος υποβολής της δήλωσης ..........................................................1809

34. Yποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος προκειμένου 
για τα εισοδήματα κληρονομιαίων ακινήτων από το μεσεγγυούχο που 
ορίστηκε με δικαστική απόφαση......................................................................................1809

Πίνακας Περιεχομένων
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35. Υπόχρεος δήλωσης σε περίπτωση κληρονομιάς που αμφισβητείται 
το κληρονομικό δικαίωμα ..................................................................................................1810

36. Δήλωση κληρονομιαίων περιουσιακών στοιχείων και εισοδημάτων 
που προκύπτουν από αυτά σε περίπτωση που η κληρονομιά έγινε 
αποδεκτή με το ευεργέτημα της απογραφής ..............................................................1810

37. Υπόχρεος δήλωσης επίδικων ακινήτων – Δικαστική μεσεγγύηση ......................1810
38. Σχολάζουσα κληρονομιά ....................................................................................................1811
39. Υπόχρεος δήλωσης σε σχολάζουσα κληρονομιά ......................................................1811
40. Υπόχρεοι δήλωσης σε περίπτωση κληρονομιάς, μετά το χρόνο θανάτου, 

αρμόδιοι να δηλώσουν το εισόδημα των περιουσιακών στοιχείων είναι 
οι κληρονόμοι..........................................................................................................................1811

41. Υπόχρεος δήλωσης σε περίπτωση κληρονομιάς από διαθήκη που 
βρίσκεται στο στάδιο της εκκαθάρισης ή κληρονομιάς που 
καταλείφθηκε υπέρ του Δημοσίου ..................................................................................1811

42. Υπόχρεος δήλωσης σε περίπτωση κληρονομικής περιουσίας που 
διατίθεται σε νομικό πρόσωπο είναι ο διορισμένος εκτελεστής διαθήκης ......1812

43. Εκκαθάριση τροποποιητικών δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών 
Προσώπων και Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων..............................................1812

44. Τροποποιητικές δηλώσεις μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού προ-
σδιορισμού του φόρου ........................................................................................................1812

45. Έννοια τροποποιητικής δήλωσης. ..................................................................................1813
46. Τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται λόγω επιστροφής αχρεω-

στήτως καταβληθέντων ποσών από μισθωτή εργασία και συντάξεις. ..............1814
47. Υπολογισμός και καταβολή του φόρου εισοδήματος..............................................1814
48. Καταβολή των δόσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων που 

συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν 
απλογραφικά βιβλία..............................................................................................................1815

49. Καταργήθηκε η έκπτωση φόρου 2% κατά την εφάπαξ καταβολή του 
οφειλόμενου φόρου εισ/τος μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσης............1815

50. Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου προς έλεγχο ....................................1815
50α. Δικαστικές αποφάσεις περί παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου 

για έκδοση πράξεων επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή εισφορών. ..........1815
51. Επανέλεγχος και έννοια νέων στοιχείων........................................................................1815
52. Επιστροφή φόρου. Προθεσμία. Διατάξεις ΚΦΔ ..........................................................1815
53. Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 

φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2019, των λοιπών εντύπων 
και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή ........................1816

53α. Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών 
προσώπων φορολογικού έτους 2018, των λοιπών εντύπων και των δικαι-
λογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή ..............................................1861

53β. Οδηγίες σχετικά με την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισο-
δήματος φυσικών προσώπων καθώς και την επιστροφή φόρου εισοδή-
ματος σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες και πιστωτικού υπολοίπου 
Φ.Π.Α., σε περίπτωση μη προσκόμισης δικαιολογητικών ......................................1861

54. Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» - Έντυπο Ε3 ..........................................1862
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55. Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων 
από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής 
Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2019......................................................................1864

Άρθρο 67Α. Υποβολή της δήλωσης υπολογισμού του φόρου υπεραξίας 
από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας ............................................................1877

1. Συμπεράσματα, επισημάνσεις, θέματα στο άρθρο 67Α (θέματα 1.1. -1.7.) ........1879
2. Παραλαβή δηλώσεων υπολογισμού φόρου υπεραξίας από μεταβί-

βαση ακίνητης περιουσίας και απόδοση φόρου ..........................................................1880
Άρθρο 68. Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών

προσώπων και νομικών οντοτήτων και καταβολή του φόρου ..............1881
1. Νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες έχουν υποχρέωση 

υποβολής δήλωσης εισοδήματος ......................................................................................1884
2. Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Τι δεν φορολογείται ................1884
3. Χρόνος υποβολής της δήλωσης νομικών προσώπων και νομικών οντο-

τήτων και χρόνος υποβολής δήλωσης όσων τίθενται σε εκκαθάριση ................1885
4. Καταργήθηκε η έκπτωση φόρου 2% κατά την εφάπαξ καταβολή του οφει-

λόμενου φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων & νομικών οντοτήτων ............1886
5. Χρόνος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από ανώνυμη 

εταιρεία που τίθεται σε εκκαθάριση..................................................................................1887
6. Συντελεστής φορολογίας των κερδών που προκύπτουν με τη λήξη 

της εκκαθάρισης νομικού προσώπου ..............................................................................1887
7. Χρόνος που προκύπτει το τελικό προϊόν (κέρδη ή ζημιά) της εκκαθάρισης 

ανώνυμης εταιρείας ................................................................................................................1888
8. Χρόνος υποβολής της δήλωσης για τα διαλυόμενα νομικά πρόσωπα και 

τις νομικές οντότητες για τα οποία δεν επιβάλλεται από το νόμο εκκαθά-
ριση ή δεν ακολουθεί εκκαθάριση ....................................................................................1888

9. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος από διαλυόμενα νομικά 
πρόσωπα και νομικές οντότητες, για τα οποία δεν επιβάλλεται από το 
νόμο εκκαθάριση. Δεν βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου εισοδήματος 
σε περίπτωση διακοπής εργασιών ή λήξης της εκκαθάρισης ................................1889

10. Προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των 
νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που μετασχηματίζονται 
με βάση τις διατάξεις του ν. 2166/93, μετά την έναρξη ισχύος του ΚΦΕ..................1890

11. Προθεσμία υποβολής της δήλωσης εισοδήματος των νομικών προ-
σώπων και νομικών οντοτήτων που μετασχηματίζονται με βάση τις 
διατάξεις του ν.δ. 1297/1972, μετά την έναρξη ισχύος του ΚΦΕ ..........................1891

12. Τα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρή-
σεων του άρθρου 25 του ν. 27/1975 δεν υποβάλλουν φορολογική 
δήλωση για το απαλλασσόμενο εισόδημα............................................................1891

12α. Υποβολή δηλώσεων από τα γραφεία αλλοδαπών επιχειρήσεων και 
τις ημεδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν βάσει του α.ν. 89/1967 
σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας εγκατάστασής τους..............................1892

13. Άτυπη ένωση ιδιοκτητών και ενοίκων πολυκατοικίας ή άλλου κτιρίου ....1893
14. Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων δεν υποχρεούνται σε υποβολή 

δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ........................................................................1893

Πίνακας Περιεχομένων
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14α. Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως 
αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες, δεν υποχρεούνται σε υποβολή 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ........................................................................1893

15. Έσοδα που αποκτούν οι σχολικές επιτροπές από ενοίκια ή τόκους ..................1894
16. Υπολογισμός φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων 

μετά την έκπτωση του παρακρατηθέντος, του προκαταβλητέου και 
του καταβληθέντος στην αλλοδαπή φόρου. Σειρά έκπτωσης ..............................1894

17. Άμεσος προσδιορισμός φόρου (άρθρο 31 ν. 4174/2013) ......................................1896
18. Διοικητικός προσδιορισμός φόρου (άρθρο 32 ν. 4174/2013) ..............................1896
19. Προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος οικοδομικών επιχ/σεων ......1896
20. Πίστωση του φόρου αλλοδαπής ......................................................................................1897
21. Φόρος μερισμάτων που εισπράττει ημεδαπή μητρική εταιρεία από ημε-

δαπή ή αλλοδαπή θυγατρική της με έδρα σε άλλο κράτος - μέλος της ΕΕ ......1897
22. Τρόπος καταβολής του φόρου εισοδήματος από τα νομικά πρόσωπα 

και τις νομικές οντότητες ....................................................................................................1898
23. Τρόπος καταβολής του φόρου εισοδήματος από τα νομικά πρόσωπα 

σε εκκαθάριση ή διαλυόμενα ............................................................................................1899
24. Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και

νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών ....1899
25. Δήλωση Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας ............................................1902
26. Υποβολή στη Φορολογική Διοίκηση της δήλωσης μεταβολής για τη 

λύση & θέση σε εκκαθάριση κεφαλαιουχικών & προσωπικών εταιρειών..............1902
27. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ανώνυμης εταιρείας που

τέθηκε σε εκκαθάριση και στη συνέχεια αναβίωσε ..................................................1904
28. Οι δημοτικοί συνδυασμοί δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης 

φορολογίας εισοδήματος....................................................................................................1905
28α. Οι περιφερειακοί συνδυασμοί δεν υποχρεούνταισε υποβολή δήλωσης 

φορολογίας εισοδήματος....................................................................................................1905
29. Καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων για την πίστωση φόρου 

αλλοδαπής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του ΚΦΕ και 
την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του ν. 4174/2013 ................................................1906

30. Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολο-
γικού έτους 2019 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του 
άρθρου 45 του ΚΦΕ και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται 
μ' αυτές. Ηλεκτρονική υποβολή........................................................................................1906

31. Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολο-
γίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολο-
γικού έτους 2019 ....................................................................................................................1913

32. Οδηγίες για τον προσδιορισμό του εισοδήματος νομικών προσώπων 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ........................................................................................1935

33. Καταχώρηση στο έντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών 
προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν) των εισπραττόμενων μερισμά-
των από εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία του ν. 2778/1999 ..............1936

34. Καταχώρηση των αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών 
νόμων στο έντυπο Ν..............................................................................................................1936
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35. Οδηγίες για τη συμπλήρωση των δηλώσεων του παρόντος έτους και των 
προηγούμενων ετών ............................................................................................................1937

Άρθρο 69. Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική
δραστηριότητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα ..............................1939

1. Προκαταβολή φόρου για το επόμενο φορολογικό έτος φυσικών 
προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα..........................................1942

2. Δεν βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου εισοδήματος όταν υπάρχουν 
εισοδήματα μόνο από μισθωτή εργασία, συντάξεις, ενοίκια και γενικά 
εισοδήματα εκτός επιχειρηματικής δραστηριότητας ................................................1943

3. Παραδείγματα σχετικά με την προκαταβολή φόρου όταν φορολογείται 
το φυσικό πρόσωπο με βάση το τεκμαρτό εισόδημα ................................................1943

4. Δεν βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου εισοδήματος όταν το ποσό 
που πρέπει να βεβαιωθεί δεν υπερβαίνει τα 30 ευρώ ..............................................1944

5. Βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου εισοδήματος όταν δεν υποβληθεί δήλωση....1944
6. Κατάργηση της μείωσης προκαταβολής φόρου κατά 50% στο εισόδημα 

από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα ............................................1944
6α. Δεν βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου εισοδήματος σε περίπτωση 

διακοπής εργασιών ατομικής επιχείρησης ....................................................................1944
7. Προκαταβολή φόρου 4% ή 10% για αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών 

επί μελετών που προβλέπεται θεώρηση ........................................................................1945
8. Πότε στις αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών αποδίδεται προκατα-

βλητέος φόρος εισοδήματος και πότε διενεργείται παρακράτηση ......................1946
9. Ο προκαταβλητέος φόρος στις αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών 

αποδίδεται στη ΔΟΥ που έχουν την επαγγελματική τους έδρα............................1946
10. Eκπόνηση μελετών δημοσίου κ.λπ. ο προκαταβλητέος φόρος 

υπολογίζεται στο ποσό της συμβατικής αμοιβής ......................................................1946
11. Τεκμαρτά εισοδήματα για έκδοση αδειών και επίβλεψη οικοδομών 

από τους μηχανικούς για δικά τους κτίρια ή κτίρια στις εταιρείες 
που εργάζονταν ως μισθωτοί ............................................................................................1947

12. Aμοιβές για δασικές μελέτες που εκπονούνται από δασολόγους ......................1947
13. Tοπογραφικές μελέτες ........................................................................................................1947
14. Προκαταβολή φόρου εισοδήματος για την αμοιβή επίβλεψης 

μηχανικού που απεβίωσε ....................................................................................................1948
15. Όταν ο προκαταβλητέος φόρος αρχιτεκτόνων - μηχανικών καταβάλλεται 

από τον ιδιοκτήτη προσαυξάνεται η αμοιβή του αρχιτέκτονα - μηχανικού ....1948
16. Έλεγχος των οικονομικών στοιχείων του φακέλου που υποβάλλεται 

στις Πολεοδομικές Υπηρεσίες για την έκδοση της οικοδομικής άδειας ............1948
17. Kαταβολή αμοιβής επίβλεψης μηχανικών....................................................................1948
18. Ηλεκτρονική υποβολή από μηχανικούς κατάστασης με έγγραφες 

συμφωνίες που έχει συνάψει με τους αντισυμβαλλομένους..................................1949
19. Υποβολή από τους μηχανικούς καταστάσεων έγγραφων συμφωνιών 

που έχουν συνάψει ................................................................................................................1950
20. Ηλεκτρονική υποβολή από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος κατάστασης 

με έγγραφες συμφωνίες που έχουν συνάψει μηχανικοί με τους αντισυμβαλ-
λομένους τους ........................................................................................................................1950
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21. Υποβολή από το Τ.Ε.Ε. καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που
έχουν συνάψει μηχανικοί ....................................................................................................1950

22. Προκαταβολή φόρου στις αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 69§4 του ν. 4172/13 καθώς και τρόπος απόδοσης ....1951

23. Προκαταβολή φόρου για δικηγορικές αμοιβές. Εξαιρέσεις ..................................1952
24. Στα μερίσματα που καταβάλλονται δικηγορικούς συλλόγους ή ταμεία 

συνεργασίας ή διανεμητικούς λογαριασμούς προκαταβολή φόρου 15%........1953
25. Έκδοση γραμματίων προκαταβολής δικηγορικών συλλόγων 

σύμφωνα με τα ΕΛΠ ..............................................................................................................1954
26. Φορολογική μεταχείριση α) μερίσματος που καταβάλλεται σε δικη-

γόρους οι οποίοι δεν υποχρεούνται σε υποβολή Ε3 και β) αμοιβών 
δικηγόρων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για παροχή 
υπηρεσιών στις αρχαιρεσίες Δικηγορικού Συλλόγου ..............................................1955

27. Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου 
και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις, του άρθρου 64§1 περ. δ’  και του άρθρου 69§5 
περ. α’ και γ’ του ν. 4172/2013. ..........................................................................................1956

28. Χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται
επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των
μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους 1958

Άρθρο 70. Μείωση προκαταβλητέου φόρου από επιχειρηματική
δραστηριότητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα ....................................1959

1. Mείωση προκαταβλητέου φόρου ......................................................................................1961
2. Σε περίπτωση τροποποιητικής δήλωσης εφόσον με τη νέα εκκαθάριση 

μειωθεί ο φόρος, μειώνεται ανάλογα και η προκαταβολή του φόρου ................1963
3. Σε περίπτωση νέας εκκαθάρισης μετά τη λήξη του οικείου φορολο-

γικού έτους και μειωθεί ο φόρος, δεν μειώνεται ανάλογα και η 
προκαταβολή του φόρου......................................................................................................1963

4. Σε περίπτωση θανάτου του φορολογουμένου δικαιολογείται μείωση 
του προκαταβλητέου φόρου ..............................................................................................1963

5. Μείωση προκαταβολής κατά 25% των νομικών προσώπων και 
νομικών οντοτήτων λόγω μείωσης του εισοδήματος ................................................1963

Άρθρο 71. Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων
και νομικών οντοτήτων ..........................................................................................1965

1. Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. Ειδικός 
φόρος εισοδήματος για ανάδοχο. Απαλλαγή προκαταβολής ................................1969

2. Εταιρείες Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ.) ................................1969
3. Απαρίθμηση εκτελεστών τίτλων ........................................................................................1969
4. Προκαταβολή φόρου 100% για ημεδαπές ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, συνεταιρισμούς 

και ενώσεις αυτών, κοινοπραξίες, νομικές οντότητες, ημεδαπές τραπε-
ζικές Α.Ε. και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών ........................................1969

5. Προκαταβολή φόρου 100% ημεδαπές τραπεζικές Α.Ε. και τα υποκαταστή-
ματα αλλοδαπών τραπεζών ................................................................................................1970

6. Προκαταβολή φόρου για ΟΕ, ΕΕ, μη κερδοσκοπικά ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, σω-
ματεία, ιδρύματα, κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών και κοινωνίες...............1970

Πίνακας Περιεχομένων
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7. Ποσοστά προκαταβολής φόρου κατά κατηγορία νομικών προσώπων 
και νομικών οντοτήτων (άρθρο 70§§1,2)........................................................................1971

8. Μειωμένη προκαταβολή φόρου εισοδήματος για νέα νομικά 
πρόσωπα κατά 50%.................................................................................................................1971

8α. Οδηγίες αναφορικά με τη μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φο-
ρολογικού έτους 2018 για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες ......1972

9. Προκαταβολή φόρου από νομικά πρόσωπα ή από νομικές οντότητες 
που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση ......................................................................................1974

10. Παρακρατηθέντες φόροι από πηγή Ελλάδος εκπίπτουν από την
προκαταβολή..............................................................................................................................1974

11. Ο φόρος μερισμάτων που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή δεν αφαιρείται 
κατά τον υπολογισμό της προκαταβολής της τρέχουσας χρήσης ......................1974

12. Μείωση προκαταβολής νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
λόγω μείωσης του εισοδήματος ......................................................................................1975

13. Υπολογισμός προκαταβλητέου φόρου αρχιτεκτόνων - μηχανικών και 
δικηγορικών εταιρειών από νομικά πρόσωπα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ κ.λπ.) ................1975

14. Περιπτώσεις που δεν βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου εισοδήματος ..........1976
15. Δεν υπολογίζεται προκαταβολή βάσει εκπρόθεσμης δήλωσης που

υποβάλλεται μετά την παρέλευση της διαχειριστικής περιόδου για
την οποία αυτή βεβαιώνεται. Υπολογισμός καταβλητέου φόρου όταν 
δεν υπάρχει δήλωση. ............................................................................................................1977

16. Η καθυστερημένη είσπραξη απαιτήσεων δεν συνιστά μείωση εισοδήματος ......1977
17. Οι Α.Ε., Ε.Π.Ε., IKE, OE, EE κ.λπ. νομικά πρόσωπα για την εκπόνηση 

των μελετών προκαταβάλλουν φόρο αρχιτεκτόνων - μηχανικών ......................1978

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ

Άρθρο 71Α. Κίνητρα Ευρεσιτεχνίας ........................................................................................1979
1. Κίνητρα ανάπτυξης ευρεσιτεχνιών. Απαλλαγή κερδών για 3 χρήσεις που 

προέρχονται από παραγωγή αγαθών με χρήση ευρεσιτεχνίας της ίδιας 
επιχείρησης ................................................................................................................................1981

2. Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για την εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 71Α «Κίνητρα Ευρεσιτεχνίας» του ν. 4172/2013 ............1983

3. Προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων ..........................................................................1984
4. Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα ......1984
5. Φορολογικά κίνητρα ευρεσιτεχνίας ..................................................................................1984

Άρθρο 71Β. Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών εισηγμένων 
εταιρειών ....................................................................................................................1985

1. Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων 
εισηγμένων εταιρειών. Ποια καταλαμβάνονται. Εξαιρέσεις, Συντελεστής 
φόρου. Καταβολή ....................................................................................................................1988

2. Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου σε περίπτωση 
κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών με βάση τις διατάξεις 
των άρθρων 71Β και 71Γ του ν. 4172/2013 ....................................................................1991

3. Καταργήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 101§§1-9 του ν. 1892/1990 ..................1991

Πίνακας Περιεχομένων
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Άρθρο 71Γ. Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών μη εισηγμένων 
εταιρειών και Ε.Π.Ε. ................................................................................................1992

1. Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών μη εισηγμένων 
εταιρειών και Ε.Π.Ε. ..................................................................................................................1995

2. Καταργήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 1473/1984 ................................1996
Άρθρο 71Δ. Κίνητρα για την ενίσχυση των θέσεων απασχόλησης ........................1997

1. Κίνητρα για τη δημιουργία νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους 
απασχόλησης (θέματα 1.1.-1.9.) ..........................................................................................1999

2. Καθορισμός των προϋποθέσεων, των όρων, της διαδικασίας, του τρόπου 
υπολογισμού του μέσου όρου απασχόλησης, καθώς και λοιπές αναγκαίες 
λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71Δ του ΚΦΕ ......2000

3. Κίνητρα για τη διατήρηση θέσεων εργασίας..................................................................2002
4. Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 73 

(παρ. 1-7) του ν. 3842/2010, του άρθρου 58§2 του ν. 4172/2013 και του 
άρθρου 27Α του ν. 4172/2013, όταν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του 
άρθρου 47§1 δεύτερο εδάφιο του ν. 4172/2013. Εγκ. ΠΟΛ. 1117/19.6.2018 ........2003

5. Καθορισμός των προϋποθέσεων, των όρων, της διαδικασίας, καθώς και 
λοιπών αναγκαίων λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων των 
παρ. 1-6 του άρθρου 73 του Ν. 3842/2010 (διατήρηση θέσεων εργασίας) ..........2003

6. Τα φορολογικά κίνητρα ευρεσιτεχνίας εφαρμόζονται και για τις Κοιν.Σ.Επ. ......2004
Άρθρο 71Ε. Κίνητρα για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακου-

στικών έργων ..........................................................................................................2005
1. Κίνητρα στα φυσικά πρόσωπα καθώς και στα νομικά πρόσωπα ή νομικές 

οντότητες που επενδύουν σε παραγωγές οπτικοακουστικών έργων 
(θέματα 1.1.-1.7.) ......................................................................................................................2007

2. Καθορισμός των επιλέξιμων δαπανών, των κατηγοριών των οπτικοακουστι-
κών έργων, της διαδικασίας και του χρόνου ελέγχου της τήρησης των όρων 
και προϋποθέσεων των διατάξεων του άρθρου 71Ε του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 
167), καθώς και των προϋποθέσεων, των όρων και της διαδικασίας και κάθε 
άλλης λεπτομέρειας για την εφαρμογή του άρθρου αυτού ....................................2007

3. Κίνητρα για την ενίσχυση της κινηματογραφικής παραγωγής ................................2014
4. Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για την εφαρμογή των 

διατάξεων των παραγράφων 9 έως 13 του άρθρου 73 «κίνητρα για την 
ενίσχυση της κινηματογραφικής παραγωγής» του ν. 3842/2010 ..........................2014

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 72. Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος ..................................................2021
1. Γενική έναρξη ισχύος του νέου ΚΦΕ (ν. 4172/2013) ....................................................2032
2. Μεταβατικές διατάξεις του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ) (θέματα 2.1.-2.38.) ......................2032
3. Αυτοτελής φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών του ν. 2238/94 

(θέματα 3.1.-3.24.) ....................................................................................................................2037
4. Καταχώρηση των αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών 

νόμων στο έντυπο Ν................................................................................................................2054

Πίνακας Περιεχομένων
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5. Αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του α.ν. 89/1967 
δεν φορολογούνται στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά τους αλλά μόνο 
για τα κέρδη που προκύπτουν από τη δραστηριότητά τους στην Ελλάδα ........2054

6. Φορολογική μεταχείριση των χρεωστικών υπόλοιπων από την 
πώληση ή αποτίμηση ημεδαπών μη εισηγμένων στο Χ.Α. μετοχών ....................2054

7. Υπεραξία που αποκτά νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα από πώληση και
επαναμίσθωση (sale & lease back) ακινήτου μετά την έναρξη ισχύος του ΚΦΕ ......2054

7α. Φορολογική μεταχείριση αφορολόγητου αποθεματικού από υπεραξία 
από πώληση και επαναμίσθωση ακινήτου (sale and lease back), για συμβά-
σεις που έχουν συναφθεί πριν τις 1.1.2014 και το οποίο δεν έχει υπαχθεί 
στην αυτοτελή φορολόγηση του άρθρου 72§12 του ν. 4172/2013 ......................2054

8. Απογραφή και προσδιορισμός κόστους πωληθέντων φορ. έτους 2015 ............2054
9. Εισόδημα από τεχνικά έργα που αποκτούν μετά την 1.1.2014 τεχνικές 

επιχειρήσεις που προσδιόριζαν τεκμαρτά τα κέρδη τους για αναληφθέντα 
έργα μέχρι την 31.12.2006 με βάση τις διατάξεις του ν. 2238/1994......................2054

10. Έσοδα από πώληση διαμερισμάτων οικοδομικής επιχείρησης τα οποία 
έχει αγοράσει ημιτελή και τα αποπερατώνει ή τα έχει αγοράσει ήδη 
αποπερατωμένα ....................................................................................................................2054

11. Εταιρείες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών, μετά το νέο ΚΦΕ ............2054
12. Για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς ισχύουν οι ειδικές διατάξεις των

συνεταιρισμών (ν. 4384/16 άρθ. 29 παρ. 3). Αποθεματικά που είχαν σχημα-
τισθεί κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 103§1θ’ του ν. 2238/1994 ......2055

13. Έκπτωση παρακρατούμενων, προκαταβληθέντων φόρων και φόρων που 
καταβλήθηκαν στην αλλοδαπή, κατά την διενέργεια άμεσου προσδιορι-
σμου φόρου ή την έκδοση πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου ......2055

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ....................................................................................................2057
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