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Αλφαβητικό ευρετήριο

Λήμμα Θέμα Σελ.
Airbnb

εισόδημα 47.2.7 1306
Claw back

ποσά εκπτώσεων που χορηγούνται από τους 
συμβεβλημένους γιατρούς προς τον ΕΟΠΠΥ 22.6 480

Χρόνος κτήσης εισοδήματος ιατρού που έχει σύμβαση με 
τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 8.6.7 150

Factoring
προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 26.13 672

Foundation
Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων βλ. Ίδρυμα

Franchising
έκπτωση μισθωμάτων 22.15 486

JEEP
τεκμήρια 31.3.11 832

Jet ski
τεκμήρια 31.6 834
Υπαγωγή των JET SKI στα σκάφη αναψυχής - Τεκμήρια 31.6.4 838

Leasing
E.I.X. - Τεκμήρια 31.3.7 822

αποσβέσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
24.4, βλ. 

Χρηματοδοτική 
μίσθωση

596

προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 26.12 671
Rebate

Χρόνος κτήσης εισοδήματος ιατρού που έχει σύμβαση με 
τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 8.6.7 150

Royalties
φορολογική αντιμετώπιση βλ. Δικαιώματα

Sale and lease back
αποθεματικά 72.6.14 1932
αφορολόγητα αποθεματικά σχετικά με την επιστροφή ή 
μη του ήδη καταβληθέντος φόρου 72.6.14.1 1934

αφορολόγητο αποθεματικό από υπεραξία για συμβάσεις 
που έχουν συναφθεί πριν τις 1.1.2014 και το οποίο δεν 
έχει υπαχθεί στην αυτοτελή φορολόγηση

72.6.14.2 1935

υπεραξία 47.1.4 1289
Trust

Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων βλ. Εμπίστευμα
Zero Coupon

Εισόδημα κατά τη λήξη ομολόγων ημεδαπής και 
αλλοδαπής προέλευσης 37.4 978

Άγαμες θυγατέρες
Αποβιωσάντων πολέμου - Μειώσεις φόρου εισοδήματος 17.6 387
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Αγορά αγαθών
έννοια 23.3 523

Αγορά επιχείρησης
τεκμήρια 32.3 857

Αγρότες
βασική ενίσχυση 21.1.5.1 421
έκπτωση δαπανών 22.9 482
επίμορτη αγροληψία 21.1.5.5 428
επιχειρηματική δραστηριότητα 21.1 413
ζημία 27.14 716
κοινωνία κληρονόμων που συστάθηκε μετά τον θάνατο 
αγρότη, με σκοπό την πώληση της αγροτικής παραγωγής 
του θανόντος

58.8 1473

παροχή υπηρεσιών φασόν 21.1.5.2 425
πράσινη ενίσχυση 21.1.5.1 421
συνδεδεμενη ενίσχυση 21.1.5.1 421

φορολογική αντιμετώπιση βλ. Αγροτική 
δραστηριότητα

Αγροτική δραστηριότητα
έκπτωση δαπανών 21.1.5 420
έννοια 21.1 413
λογιστικός προσδιορισμός 21.1.5 420
Μειώσεις του φόρου 16.6 376
Μίσθωση αγροτικού κτήματος με μίσθωμα ποσοστό επί 
των καρπών (επίμορτη αγροληψία) 39.15 1025

μόνιμων κατοίκων νησιών 29.4 797
Παραδείγματα μειώσεων φόρου 16.6.2 379
προσαύξησης περιουσίας (πόθεν έσχες) 29.3 796
Προσδιορισμός αγροτικού εισοδήματος 16.6.1 378
Προσδιορισμός της μισθωτικής αξίας ακινήτου που 
παραχωρείται σε αγρότη με σκοπό την ανέγερση 
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

39.3.3 1003

Τεκμαρτό εισόδημα από ακίνητη περιουσία 39.3.1 999
Τεκμήρια κτηνοτροφικής αγροτικής επιχείρησης 32.2.1 855
Τεκμήριο αγοράς και εγκατάστασης φωτοβολταϊκών 32.2.2 855
φορολογικός συντελεστής 29.2 790

φορολογικός συντελεστής για τα τρία πρώτα έτη άσκησης 29.2.2 795

Αγροτικοί
εξοπλισμοί-εκμετάλλευση 21.1.5.2 425

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί
εθελοντική εργασία μελών 21.1.5.2 425
είδη 2.3.1 21
έννοια 2.3.1 21
πλεονάσματα 21.1.5.4 426
πλεονάσματα στα σχηματισμένα αποεθματικά 72.6.15 1938
φορολογικός συντελεστής 58.4 1467
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ΑΕ (Ανώνυμες εταιρείες)
αμοιβές μελών Δ.Σ. που δεν προέρχονται από τα κέρδη 23.4.3.2 542
ασφαλιστικές εισφορές μελών Δ.Σ. 23.4.2.2 536
έσοδα από την παραχώρηση του δικαιώματος 
εκμετάλλευσης Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών 46.2.1 1259

νομικό πλαίσιο 45.1.1 1212
προκαταβολή φόρου εισοδήματος 71.2 1834

Αεροσκάφη
Ακινητοποιημένα λόγω έλλειψης πιστοποιητικού 
αξιοπλοΐας - Τεκμήρια 31.7.2 843

Δαπάνες απόκτησης 32.2 854
Επαγγελματικής χρήσης - Τεκμήρια 31.7 842
ΝΠ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα - Τεκμήρια 31.7.1 843
τεκμήρια 31.7 842
χρησιδάνειο - τεκμήρια 31.7 842

Αθλητές
παρακράτηση φόρου 60.5 1528
Παρακράτηση φόρου για συμβόλαια άνω των 40.000 € 60.5.1 1528
φορολογία 15.3.2 346

Αθλητικά σωματεία
Παρακράτηση στο «πάγιο μέρισμα» 62.1.2 1576

Ακίνητα
Αγορά - Τεκμήρια 32.4 862
Ανέγερση κτίσματος ή βελτιώσεις και επεκτάσεις 
με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του 
εκμισθωτή

39.3.4 1004

Ανείσπρακτα εισόδηματα από ακίνητη περιουσία 39.5 1009
Ανείσπρακτα εισόδηματα από ακίνητη περιουσία από τον 
δικαστικό εκκαθαριστή κληρονομίας 39.5.1 1011

Απόκτηση ακινήτου με δικαστική απόφαση - Τεκμήρια 32.4.6 865
Αποτίμηση εισοδήματος σε είδος από ακίνητη περιουσία 39.3.1 999
Διανομή ακινήτων - Τεκμήρια 32.4.5 865
Δικαιολογητικά για το τεκμήριο κατασκευής δεξαμενής 
κολύμβησης 32.4.2 863

Εισόδημα από ακίνητη περιουσία που αποκτάται σε είδος 39.3 999
Εισόδημα από ακίνητη περιουσία που αποκτούν τα 
αλλοδαπά ΝΠ 39.7.1 1017

Εισόδημα από ακίνητη περιουσία που αποκτούν τα ΝΠ 39.7 1016
Εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ακίνητης περιουσίας 39.2 996

Εισόδημα από υπεραξία βλ. Υπεραξία ακινήτου

Έκπτωση δαπανών από το εισόδημα από ακίνητη 
περιουσία 39.4 1007

Έννοια εισοδήματος από ακίνητη περιουσία 39.1 995
Εργασίες ανακαίνισης σε ακίνητο που έχει δωρεάν 
παραχωρηθεί 39.8 1018
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Μη εφαρμογή τεκμηρίου για απόκτηση ακινήτου με 
έκτακτη χρησικτησία 32.4.7 866

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΝΠ 39.6 1012
Μισθωτική αξία λόγω εισφοράς χρήσης γης ή ακινήτων 
για συμμετοχή σε ΝΠ 39.2.1 997

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
βλ. Οργανισμοί 

Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης

Παραδείγματα αποτίμησης εισοδήματος σε είδος 
από ακίνητη περιουσία σε περίπτωση δαπανών για 
βελτιώσεις και επεκτάσεις

39.3.5 1006

Περιπτώσεις εισοδήματος από ακίνητη περιουσία 39.1 995
Ποιοί αποκτούν εισόδημα από ακίνητη περιουσία 39.1 995
Προσδιορισμός αντικειμενικής αξίας για τα τεκμαρτά 
εισοδήματα από την ιδιοχρησιμοποίηση ή τη δωρεάν 
παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτων

39.3.2 1002

Προσδιορισμός της μισθωτικής αξίας ακινήτου που 
παραχωρείται σε αγρότη με σκοπό την ανέγερση 
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

39.3.3 1003

Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.)

βλ. Σταθμοί 
Εξυπηρέτησης 
Αυτοκινητιστών 

(Σ.Ε.Α.) 
τεκμήρια βλ. Τεκμήρια
Τεκμήριο απόκτησης με συνιδιοκτησία - Από κοινού 
ανέγερση 32.4.3 863

Υιοθέτηση αντισεισμικών όρων 39.13 1024
Φορείς Γενικής Κυβέρνησης 39.12 1023
φορολογικός συντελεστής 40.5 1066
Χρόνος κτήσης εισοδήματος από ακίνητη περιουσία όταν 
καταβάλλεται αναδρομικά 39.1 995

Χρόνος υπολογισμού του τεκμηρίου απόκτησης 32.4.1 862
Αλλοδαπά δημόσια έγγραφα

απαλλασσόμενα της υποχρέωσης επικύρωσης 
(σφραγίδα apostille) ή από οποιαδήποτε άλλη ισοδύναμη 
διατύπωση

4.4.4 69

διασφάλιση κύρους σχετικά με την φορολογική κατοικία 4.4.2 64
κράτη που έχουν επικυρώσει την «Σύμβαση που 
απαλλάσσει απο την επικύρωση ορισμένες πράξεις και 
έγγραφα»

4.4.4 69

κράτη της Ασίας και της Αφρικής, τα δημόσια έγγραφα 
των οοίων επικυρώνονται μόνο από τις έμμισθες 
προξενικές αρχές της Ελλάδας στις χώρες αυτές

4.4.6 70

στα οποία η επικύρωση της υπογραφής γίνεται μόνο 
από την οικεία ελληνική προξενική αρχή στις χώρες 
προέλευσης

4.4.5 70



                                                                                                                                          1999

στα οποία η επικύρωση της υπογραφής γίνεται μόνο από 
τις έμμισθες Προξενικές Αρχές της Ελλάδας στις χώρες 
προέλευσης

4.4.6 70

συνταχθέντα από διπλωματικούς πράκτορες, τα οποία 
απαλλάσσονται της επικύρωσης 4.4.3 68

Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα
αμοιβές για την παραχώρηση του δικαιώματος 
εκμετάλλευσης ταινιών 22.10, 22.18, 24.6.2 482, 492, 

608
αποσβέσεις ακινήτων που έχουν στην κατοχή τους 24.6.14 622
άσκηση πραγματικής διοίκησης στην Ελλάδα (με τον Α.Ν. 
89/1967) 4.9 88

δαπάνες 22.4 480
έννοια εσόδων 47.2 1296
μόνιμη εγκατάσταση 6.1 105
Παρακράτηση φόρου (ΝΠ που δεν έχουν τη φορολογική 
τους κατοικία και διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην 
Ελλάδα)

62.5.4 1591

Παρακράτηση φόρου σε αμοιβές 62.5.3 1590
Ποσά που καταβάλλονται από υποκατάστημα αλλοδαπής 
εταιρείας εγκατεστημένο στη χώρα μας στο κεντρικό του 
κατάστημα - Παρακράτηση φόρου

62.8 1600

υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 68.1 1790
Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος χωρίς 
μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα το οποίο συμμετέχει σε 
ημεδαπό ΝΠ

6.4 108

φορολογητέο εισόδημα όταν είναι εγκατεστημένα στην 
Ελλάδα (με τον Α.Ν. 89/1967) 5.3 93

Αλλοδαπά πρόσωπα
Παρακράτηση φόρου εισοδήματος αλλοδαπού 
ΦΠ, υπήκοου Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, 
αποσπασμένου στην Ελλάδα

60.10 1533

Αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα
Απώλεια της κατ’ αποκοπή φορολόγησης 5Α.4 101
Διαδικασία μεταφοράς φορολογικής κατοικίας 5Α.3 100
Εναλλακτική φορολόγηση 5Α.1 98
Καταβολή κατ’ αποκοπή φόρου 5Α.2 99

Αλλοδαπές εταιρείες εγκατεστημένες στην Ελλάδα
υποχρεώσεις 3.1.1 32

Αλλοδαπές ναυτιλιακές εταιρείες
φορολογική κατοικία - εξαίρεση 4.3.2 56

Αλλοδαπό προσωπικό
αποσπασμένο στην Ελλάδα 12.8 215
Μη εφαρμογή τεκμηρίων 33.3 876
που κατοικεί στην Ελλάδα 3.1.1, 5.3, 3.1.3 32, 93, 34

Αμοιβαία κεφάλαια
Κέρδη τα οποία δεν θεωρούνται εισόδημα 7.1 112

Αμοιβές
διαχειριστών Ε.Π.Ε. που δεν προέρχονται από τα κέρδη 23.4.3.2 542
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διαχειριστών Ι.Κ.Ε. που δεν προέρχονται από τα κέρδη 23.4.3.2 542
έκπτωση αμοιβών 23.4.3.2 542
εταίρων Ε.Π.Ε. που δεν προέρχονται από τα κέρδη 23.4.3.2 542
εταίρων Ι.Κ.Ε. που δεν προέρχονται από τα κέρδη 23.4.3.2 542
μελών αστικών εταιρειών που δεν προέρχονται από τα 
κέρδη 23.4.3.1 541

μελών Δ.Σ. Α.Ε. που δεν προέρχονται από τα κέρδη 23.4.3.2 542
μελών προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.) που δεν 
προέρχονται από τα κέρδη 23.4.3.1 541

σε αλλοδαπές εταιρείες για την παραχώρηση του 
δικαιώματος εκμετάλλευσης ταινιών 22.10, 22.18, 24.6.2 482, 492, 

608
σε οδηγό – συνιδιοκτήτη ΚΤΕΛ ΑΕ για τις υπηρεσίες που 
παρέχει 22.14 485

Αμοιβή από επιχειρηματική δραστηριότητα
Βεβαίωση αμοιβών Π.59.1 1484

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση
κατά την απόσχιση κλάδου με απορρόφηση 27Α.11 752
μετατροπή επί του ποσού των συσσωρευμένων 
προβλέψεων 27Α.8 750

πεδίο εφαρμογής 27Α.1 743
ποσό που έχει λογισθεί επί των συσσωρευμένων 
προβλέψεων 27Α.6 749

προαιρετική μετατροπή σε οριστικές και εκκαθαρισμένες 
απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου 27Α.2 745

ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 27Α.10 752
σε περίπτωση πτώχευσης ή εκκαθάρισης 27Α.7 750
συμψηφισμός με αναλογούντα φόρο εισοδήματος 27Α.5 749
υπερβάλλον ποσό της εγγυημένης από το Ελληνικό 
Δημόσιο αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης 27Α.9 751

υπολογισμός ποσού οριστικής και εκκαθαρισμένης 
απαίτησης 27Α.4 748

φόρος εισοδήματος που λαμβάνεται υπόψη 27Α.3 746
Αναδρομικά εισοδήματα

παρακράτηση φόρου 60.6 1530
Αναδρομική μεταφορά φορολογικής κατοικίας στο 
εξωτερικό

μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και 
μεταβολή κατοικίας ή διαμονής 4.4.1 62

υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ως κάτοικος 
Ελλάδας και μεταβολή κατοικίας ή διαμονής 4.4.1 62

Ανακαίνιση
Ακινήτου με δωρεάν παραχώρηση 39.8 1018

Ανάλωση κεφαλαίου
Αντικειμενικές δαπάνες που απαλλάσσονται από 
την εφαρμογή του τεκμηρίου κατά τον προσδιορισμό 
κεφαλαίων των ετών 2008 & 2009

34.2.7.9 935

Αντιμετώπιση αντικειμενικής δαπάνης κύριας κατοικίας 
στον πίνακα ανάλωσης κεφαλαίου 34.2.7.10 936
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Αντιμετώπιση ζημιάς ατομικής επιχείρησης στην 
περίπτωση φορολογίας με τα τεκμήρια 34.2.7.13 937

Αφαίρεση δαπανών όταν σε κάποιο έτος δεν υπάρχουν 
αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης 34.2.7.3 930

Αφαίρεση του φόρου που βαρύνει τα εισοδήματα, κατά 
τον σχηματισμό πίνακα ανάλωσης κεφαλαίου 34.2.7.7 935

Γενικά 34.2.7 923
Δήλωση διαθέσιμου κεφαλαίου προς ανάλωση χωρίς να 
υπάρχει λόγος 34.2.7.8 935

Διαφορά τεκμαρτών - λογιστικών κερδών ατομικών 
επιχειρήσεων που δήλωναν τεκμαρτά έσοδα 34.2.7.11 937

Ενδεικτικός πίνακας ανάλωσης κεφαλαίου 34.2.7.18 940
Έτη που μπορούν να επικληθούν 34.2.7.1 926
Κάλυψη τεκμηρίων με εισοδήματα του άλλου συζύγου 34.2.7.14 938
Με εισόδημα θανόντος συζύγου 34.2.7.16 940
Με εισόδημα που φορολογήθηκε στο όνομα του γονέα 
πριν την ενηλικίωση του φορολογούμενου 34.2.7.12 937

Με εισόδημα συζύγων που είναι σε διάσταση 34.2.7.15 939
Με έτος που προκύπτει αρνητικό υπόλοιπο 34.2.7.6 934
Μείωση των ποσών κεφαλαίου με δαπάνες απόκτησής 
τους 34.2.7.4 932

παράδειγμα 34.2.7.20 944
Ποσά που λαμβάνονται υπόψη για τη δημιουργία πίνακα 34.2.7.2 928
Προαιρετική δήλωση περιουσιακών στοιχείων που είχαν 
στην κυριότητα τους οι φορολογούμενοι την 1/1/1992 34.2.7.5 933

Προηγούμενων ετών 34.2.7.19 942
Σε περίπτωση υποβολής χωριστών δηλώσεων συζύγων 34.2.7.17 940

Ανάπηροι
Αμοιβές σε συνάλλαγμα από την Παγκόσμια Ένωση 
Αναπήρων Καλλιτεχνών (V.D.M.F.K.) 14.3.10 324

Αμοιβή με μπλοκάκι και ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 
ογδόντα τοις εκατό (80%) 12.2.2.5 197

Αυτοαπασχολούμενος (με μπλοκάκι) 14.3.5.2 322
Εθνικής αντίστασης - Απαλλαγή 14.3.3 315
Εμφυλίου πολέμου - Απαλλαγή 14.3.3 315
Μειώσεις φόρου εισοδήματος 17.2 382
Μη εφαρμογή τεκμηρίων σε Ε.Ι.Χ. τα οποία είναι ειδικά 
διασκευασμένα για πρόσωπα που παρουσιάζουν 
κινητικές αναπηρίες τουλάχιστον σε ποσοστό το 67%

31.3.8, 33.2, 33.7 823, 875, 
882

Ποσοστό πάνω από 80% - Απαλλαγή 14.3.5 319
Πότε απαλλάσσονται από την εφαρμογή τεκμηρίων για 
χρήση οικιακής βοηθού 31.5 833

Χρονική διάρκεια των γνωματεύσεων αναπηρίας που 
εκδίδονται από τα ΚΕΠΑ 14.3.5.1 321

Ανείσπρακτα μισθώματα
Μη συνυπολογισμός στο συνολικό εισόδημα 8.6.8 151

Ανεμόπτερα
Δαπάνες απόκτησης 32.2 854
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τεκμήρια 31.7 842
χρησιδάνειο - τεκμήρια 31.7 842

Άνεργοι
Απαλλαγή του επιδόματος εκπαίδευσης και 
επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων από την ειδική 
εισφορά αλληλεγγύης

43Α.2 1194

Προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων 34.1.1 898
Ανήλικα τέκνα

Αντμετώπηση του εισοδήματός τους ως εξαρτημένα μέλη 11.3 175
Ανταλλαγή τίτλων

αντικαταχρηστικοί κανόνες 53.6, 56.1 1424, 1448
μεταφορά αποθεματικών 52.9 1410
έννοια 53.1 1417
πεδίο εφαρμογής 53.2 1417
προκαταβολή φόρου 53.4 1422
προϋποθέσεις υπαγωγής 53.3 1419
υπεραξία 53.4 1422
φορολογικά ευεργετήματα 53.4 1422
φορολογικά κίνητρα 53.5, 52.5 1424, 1405

Αντιδήμαρχοι
παρακράτηση φόρου 60.14 1534

Αντικειμενικές δαπάνες
τεκμήρια βλ. Τεκμήρια

Αντιπρόσωποι
μόνιμη εγκατάσταση 6.3 107

Αντιρρησίες συνείδησης
Μισθός αντιρρησιών συνείδησης για την εκπλήρωση 
εναλλακτικής πολιτικής - κοινωνικής υπηρεσίας 34.2.2.5 908

Αξιωματικοί
Επιδόματα επικίνδυνης εργασίας 14.3.9 323
Μείωση φόρου λόγω αναπηρίας ή τραύματος 17.3 383
Τραυματίες - Απαλλαγή σύνταξης 14.3.3 315

Απαλλαγή φόρου εισοδήματος
Αμοιβές σε συνάλλαγμα από την Παγκόσμια Ένωση 
Αναπήρων Καλλιτεχνών (V.D.M.F.K.) στα μέλη της - 
ζωγράφους με το πόδι και το στόμα

14.3.10 324

από ακίνητη περιουσία που αποκτούν οι Ο.Τ.Α. α' και β' 
βαθμού 47.7 1311

Από μισθωτή εργασία και συντάξεις - Γενικά 14.1 303
Ασφαλιστικές εισφορές εταίρων Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. που δεν 
ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα 14.2.4.1 308

Ασφαλιστικές εισφορές μελών Δ.Σ. Α.Ε. ή διαχειριστών 
Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. που δεν ασκούν επιχειρηματική 
δραστηριότητα

14.2.4.2 308

Ασφάλιστρα μέχρι του ποσού των 1.500,00 € ετησίως 
ανά εργαζόμενο 14.2.9 313
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Ασφάλιστρα που καταβάλλονται στο πλαίσιο ομαδικών 
ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων 14.2.8 310

για τρεις συνεχόμενες χρήσεις στην περίπτωση εισφοράς 
διεθνώς αναγνωρισμένης ευρεσιτεχνίας σε μετοχικό ή 
εταιρικό κεφάλαιο

71Α.6 1848

για τρεις συνεχόμενες χρήσεις της επιχείρησης από 
την πώληση προϊόντων παραγωγής της, για την οποία 
παραγωγή χρησιμοποιήθηκε ευρεσιτεχνία

71Α.1 1845

διατακτικές σίτισης 14.2.6 310
Εισόδημα από διατροφή 14.3.2 315
Εισόδημα από πώληση πινάκων ζωγραφικής ιδιωτικής 
συλλογής 34.2.3.2 910

Εισόδημα που αποκτάται κατά την άσκηση των 
καθηκόντων αλλοδαπού, διπλωματικού ή προξενικού 
εκπρόσωπου κλπ.

14.3.1 315

εισπραττόμενου μερίσματος για το οποίο δεν πληρείται η 
προϋπόθεση της 24μηνης διακράτησης 48.3 1332

Εκτός έδρας αποζημίωση 14.2.1 303
Έξοδα διαμονής και σίτισης 14.2.1 303
Έξοδα κίνησης 14.2.1 303
Έξοδα κίνησης που καταβάλλονται κατά την παροχή 
μισθωτής εργασίας στην αλλοδαπή 14.2.1.1 305

Εξωιδρυματικό επίδομα 14.3.4 317
επί της υπεραξίας από τη μεταβίβαση συμμετοχών 48Α.1 1344
Επίδομα αλλοδαπής που λαμβάνουν οι υπάλληλοι του 
Υπουργείου Εξωτερικών 14.2.3 307

Επίδομα ανεργίας ΟΑΕΔ 14.3.6 322
Επίδομα βιβλιοθήκης από 1.1.2014 και εφεξής 14.4 324
Επίδομα δικαστικών λειτουργών 14.2.1.2 306
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) 14.3.7 322
Επιδόματα επικίνδυνης εργασίας 14.3.9 323
επιδομάτων πολυτέκνων - τριτέκνων και του επιδόματος 
στήριξης τέκνων 16.5 375

Εφάπαξ βοηθήματα που καταβάλλουν τα Μετοχικά 
Ταμεία των Ενόπλων δυνάμεων στα παιδιά των ενεργών 
μετόχων τους ή μερισματούχων τους

14.2.5.1 309

Εφάπαξ ποσά που καταβάλλονται από ταμεία πρόνοιας, 
ασφαλιστικούς οργανισμούς του Δημοσίου και 
επαγγελματικά ταμεία

14.2.5 309

Ημερήσιας αποζημίωσης στρατιωτικού προσωπικού 14.2.2.1 306
Κάρτες απεριορίστων διαδρομών ΜΜΜ 14.2.10 313
κεφαλαιακών κερδών (υπεραξίας) που προέκυψαν 
κατ’ εφαρμογή του προγράμματος συμμετοχής στην 
αναδιάταξη του ελληνικού χρέους

47.5.1 1310

Κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων και 
ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλει ο εργαζόμενος 14.2.4 308

Μεταβίβαση μετοχών 14.2.12 314
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Μισθοί και πάγια αντιμισθία προσώπων που 
παρουσιάζουν αναπηρία σε ποσοστό πάνω από 80% 14.3.5 319

Οχήματα μηδενικών ή χαμηλών ρύπων 14.2.11 314
Παροχές ασήμαντης αξίας μέχρι του ποσού των 27,00 € 
ετησίως 14.2.7 310

Παροχές που καλύπτουν δαπάνες για την εκτέλεση της 
υπηρεσίας 14.2.2 306

Πλήρωμα ΕΚΑΒ - Επίδομα επικίνδυνης εργασίας 14.3.9 323
πολύ μικρών επιχειρήσεων που εντάσσονται στο «Ειδικό 
Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων 
μέχρι 10 Kw»

58.7 1472

Προσωπικό νοσοκομείων - Επίδομα επικίνδυνης 
εργασίας 14.3.9 323

Συντάξεις αναπήρων, συγγενών θυμάτων πολέμων κτλ. 14.3.3 315
τόκοι 37.2 977
τόκων από ομόλογα του Ε.Τ.Χ.Σ. 47.5 1309
τόκων εταιρικών ομολόγων που αποκτούν νομικά 
πρόσωπα φορολικοί κάτοικοι αλλοδαπής και δεν 
διατηρούν στην Ελλάδα μόνιμη εγκατάσταση

47.5.3 1311

Χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στους 
αναγνωρισμένους πολιτικούς πρόσφυγες 14.3.8 323

Χρηματικό ποσό που καταβάλλεται ως αξίωση για τη 
συμμετοχή στα αποκτήματα του γάμου 14.5 325

Απαλλαγή φόρου υπεραξίας
από τη μεταβίβαση ομολογιακών δανείων και εντόκων 
γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου 47.6 1311

Απλογραφικά βιβλία
διενέργεια απογραφής 72.5 1917
φορολογικός συντελεστής ΝΠ κερδοσκοπικού χαρακτήρα 58.2 1465

Απογραφή
αγρότες 72.5, 72.5.1 1917, 1918
απλογραφικά βιβλία 72.5 1917
Κόστος πωληθέντων φορολογικού έτους2015 72.5.2 1918
μη τήρηση βιβλίων 72.5 1917

Αποζημίωση
ατομικού ασφαλιστηρίου ζωής που λαμβάνουν ΝΠ και 
νομικές οντότητες, ως δωρεοδόχοι υπαλλήλων τους, 
μετόχων ή εταίρων τους, καθώς και μελών του διοικητικού 
συμβουλίου τους

47.2.8 1307

διέλευσης του αγωγού φυσικού αερίου TRANS ADRIATIC 
PIPELINE AG (TAP) 7.11 126

εκτός έδρας 14.2.1 303
ελεγκτών δόμησης 21.1.7 430
εξόδων διαμονής και σίτισης 14.2.1 303
εξόδων κίνησης 14.2.1 303
εξόδων κίνησης που καταβάλλονται κατά την παροχή 
μισθωτής εργασίας στην αλλοδαπή 14.2.1.1 305
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ημερησία στρατιωτικού προσωπικού 14.2.2.1 306
λόγω διακοπής της σχέσεως εργασίας - Υπολογισμός 
φόρου 15.4 346

λόγω λύσεως εμπορικής συνεργασίας 21.1.12 432
πρόωρης παύσης της γεωργικής δραστηριότητας 7.6 122
στο πλαίσιο της Συμφωνίας Φιλοξενούσας Χώρας μεταξύ 
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της «TRANS ADRIATIC 
PIPELINE AG»

47.8 1312

υπαλλήλων που μετακινούνται σε άλλες υπηρεσίες 12.6 213
Αποζημίωση απόλυσης

χρόνος κτήσης τμηματικά καταβαλλόμενου εισοδήματος 8.6.3 144
Αποθέματα

αναλώσιμα υλικά 25.1 638
ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων 25.1 638
αποτίμηση 25.2 639
βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 25.1 638
διαδοχικά υπόλοιπα 25.7 648

διαφορές αποτίμησης 22.13, 22.19, 25.12 485, 493, 
650

διενέργεια απογραφής απλογραφικών βιβλίων 72.5 1917
είδη συσκευασίας 25.1 638
έμμεσο κόστος παραγωγής 25.2, βλ. Κόστος 639
εμπορεύματα 25.1 638
έννοια 25.1 638
εξατομικευμένο κόστος 25.8 648
έτοιμα προϊόντα 25.1 638
ημιτελή προϊόντα 25.1 638
κατηγορίες 25.1 638
κόστος αγοράς 25.2, βλ. Κόστος 639
κόστος κτήσης 25.2, βλ. Κόστος 639
λιανική τιμή (retail method) 25.10 649
μέσο σταθμικό κόστος 25.6 647
μεταγενέστερη επιμέτρηση (αποτίμηση) 25.4 644
παραγωγή σε εξέλιξη 25.1 638
πρότυπο κόστος 25.9 649
πρώτες & βοηθητικές ύλες 25.1 638
σταθερό κόστος παραγωγής 25.2, βλ. Κόστος 639
τρέχουσα τιμή αγοράς 25.11 650
υλικά συσκευασίας 25.1 638
υπολείμματα 25.1 638
υποπροϊόντα 25.1 638

Αποθεματικά
sale and lease back 72.6.14 1932
από μερίσματα 72.6.11 1931
από τη διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας 72.6.11 1931
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από την υπεραξία που προκύπτει κατά την εισφορά 
ακινήτων που βρίσκονται στις Περιοχές Ολοκληρωμένης 
Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.)

72.6.14.3 1937

απομένον υπόλοιπο μετά το συμψηφισμό των 
φορολογικών ζημιών 72.6.6.2 1925

Παρακράτηση φόρου υπολοίπου μετά τον συμψηφισμό 
πιστωτικών αποθεματικών με φορολογικές ζημίες 
παρελθουσών χρήσεων

72.6.6.3 1926

υπερτίμησης λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης 
ακινήτου καθώς και από sale and lease back 72.6.14 1932

χρεωστικά υπόλοιπα (ποσών αποθεματικών) που είχαν 
σχηματισθεί με τις προϊσχύουσες διατάξεις 72.6.7.1 1930

Χρόνος κτήσης εισοδήματος από διανομή έκτακτων 
αποθεματικών προηγούμενων χρήσεων 8.6.5 145

Αποθεματικά αφορολόγητα
από «sale and lease back» σχετικά με την επιστροφή ή 
μη του ήδη καταβληθέντος φόρου 72.6.14.1 1934

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

72.6.14.2 1935

εξάντληση φορολογικής υποχρέωσης 72.6.5 1924
επιχειρήσεων που τελούν υπό εκκαθάριση 72.6.12 1932
μεταχείριση για επιχειρήσεις με έναρξη διαχειριστικής 
περιόδους εντός του 2013 και λήξη πριν τις 31.12.2014 72.6.10 1931

μέχρι 31.12.2013 72.6.4 1923
παράδειγμα διανομής 72.6.16 1939
που δεν φορολογούνται αυτοτελώς κατά τη διανομή 72.6.2 1922
που φορολογούνται αυτοτελώς κατά τη διανομή 72.6.1 1921
τήρηση για ισολογισμούς με ημερομηνία από 31.12.2014 
και μετά 72.6.7 1928

τρόπος καταβολής φόρου 72.6.8 1930
χρόνος διανομής μετά την καταβολή του φόρου 72.6.9 1931
χρόνος καταβολής φόρου 72.6.8 1930

Αποθεματικά έκτακτα
αυτοτελής φορολόγηση 72.6.3 1923
Χρόνος κτήσης εισοδήματος από διανομή προηγούμενων 
χρήσεων 8.6.5 145

Αποθεματικά κεφαλαιοποιηθέντα
δηλωθείσες φορολογικές ζημίες 72.6.6.1 1925
εξαιρέσεις αυτοτελούς φορολόγησης 72.6 1919
υποχρεωτικός συμψηφισμός από την 1.1.2014 72.6.6 1925
φορολογική αντιμετώπιση 72.6 1919

Αποθεματικά μη διανεμηθέντα
δηλωθείσες φορολογικές ζημίες 72.6.6.1 1925
εξαιρέσεις αυτοτελούς φορολόγησης 72.6 1919
υποχρεωτικός συμψηφισμός από την 1.1.2014 72.6.6 1925
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φορολογική αντιμετώπιση 72.6 1919
Αποθεματικό βάσει ΔΛΠ

αυτοτελής φορολόγηση 72.6.3 1923
Αποσβέσεις

αιολικών πάρκων και φωτοβολταϊκών μονάδων 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 24.6.19 625

ακινήτων επί των οποίων έχουν αναγερθεί κτίρια 24.6.17 624
ακινήτων που έχουν στην κατοχή τους αλλοδαπά ΝΠ ή 
νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα 24.6.14 622

ακινήτων στην Ελλάδα αλλοδαπών εταιρειών 24.6.22 630
αμοιβών που καταβάλλονται σε αλλοδαπές εταιρείες για 
την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης ταινιών 24.6.2 608

Απόσβεση κόστους συναφούς με την ενεργειακή 
απόδοση ή την εξοικονόμηση νερού 24.6.21 627

αποσβέσιμο περιουσιακό στοιχείο 24.1 594
δαπανών ανάπτυξης 24.6.9 620
δαπανών ανέγερσης, βελτίωσης και επέκτασης ακινήτου 
σε έδαφος κυριότητας του εκμισθωτή 24.6.18 624

δαπανών απόκτησης παγίου 24.6.8 620
δαπανών επισκευής και συντήρησης 24.6.10 621
δαπανών μεταλλευτικών ερευνών 24.6.12 622
δικαιούχοι διενέργειας 24.3 596
έναρξη διενέργειας 24.10 632

έννοια χρηματοδοτικής μίσθωσης
24.4, βλ. 

Χρηματοδοτική 
μίσθωση

596

εξόδων πολυετούς απόσβεσης 24.6.1 606
επί ακινήτου από Κοινωνία αστικού δικαίου με 
αντικείμενο εργασιών την εκμετάλλευση ενοικιαζόμενων 
διαμερισμάτων

24.6.16 623

επί της αξίας κτήσης των επιβατηγών δημόσιας χρήσης 
(Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων 24.6.6 619

επί της αξίας της άδειας κυκλοφορίας των επιβατηγών 
δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων 24.6.6 619

επί της αξίας των Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης (Φ.Δ.Χ.) 
αυτοκινήτων (οχημάτων) 24.6.4 616

επί της άυλης αξίας των αδειών κυκλοφορίας Φορτηγών 
Δημοσίας Χρήσης 24.6.3 608

εφάπαξ 24.12 634
ζωικού – φυτικού κεφαλαίου 24.6.13 622
καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία 24.1 594
λεωφορείου δημοσίας χρήσης ενταγμένου στα Κ.Τ.Ε.Λ. 24.6.5 617
με διαφορετικό συντελεστή από τον προβλεπόμενο 24.8 632
μέθοδος 24.9 632
μέσων μεταφοράς εμπορευμάτων 24.6.7 619
μη εκπτιπτόμενος ΦΠΑ παγίων 24.6.15 623
νέων επιχειρήσεων 24.13 635
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νέων επιχειρήσεων μετά από μετασχηματισμό 24.13.1 636
οικονομική έννοια 24.1 594
οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων 24.6.23 630
πάγια μη υποκείμενα 24.5 603
παγίων 24.1 και υποθέματα 594
παγίων κατά την πώληση 24.10 632
πάγιων περιουσιακών στοιχείων επιχείρησης που έχουν 
αποκτηθεί συνεπεία μεταβίβασης αυτής στο πλαίσιο 
εξυγίανσής της

24.6.20 626

παγίων σε αδράνεια 24.10 632
παγίων σε εποχιακή λειτουργία 24.10 632
παγίων σε περιοδική λειτουργία 24.10 632
συντελεστές 24.6 604
υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου 24.14 636
υπολειμματική αξία 24.1, 24,11 594, 633
υποχρεωτικότητα διενέργειας 24.7 631
φορολογική έννοια 24.2 595
φορολογικών μηχανισμών 24.6.11 621
ωφέλιμη διάρκεια ζωής 24.1 594

Αρχιτέκτονες
προκαταβολή φόρου εισοδήματος 69.4 1814
προκαταβολή φόρου εισοδήματος - τρόπος απόδοσης 69.4.1 1815
προκαταβολή φόρου εισοδήματος - υποβολή δήλωσης 69.4.1 1815

Αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες
αμοιβές μελών που δεν προέρχονται από τα κέρδη 23.4.3.1 541
ασφαλιστικές εισφορές μελών 23.4.2.1 535
εισροές κεφαλαιουχικού χαρακτήρα 47.2 1296
έννοια εσόδων 47.2 1296
νομικό πλαίσιο 45.1.4 1240
προκαταβολή φόρου εισοδήματος 71.2 1834
φορολογική αντιμετώπιση 45.1.4 1240
χορηγίες 47.2 1296

Αστικοί συνεταιρισμοί
έννοια 2.3.1 21
νομικό πλαίσιο 45.1.3 1231

Ασφαλιστικές εισφορές
διαχειριστών Ε.Π.Ε. 23.4.2.2 536
διαχειριστών Ι.Κ.Ε. 23.4.2.2 536
Εργαζόμενων 14.2.4 308
εταίρου προσωπικής εταιρείας που δεν ασκεί ατομική 
επιχειρηματική δραστηριότητα και λαμβάνει αμοιβές για 
υπηρεσίες διαχειριστή ή αμοιβές ως μέλος Δ.Σ. Α.Ε.

23.4.2.3 536

εταίρων Ε.Π.Ε. 23.4.2.2 536
εταίρων Ι.Κ.Ε. 23.4.2.2 536
μελών αστικών εταιρειών 23.4.2.1 535
μελών Δ.Σ. Α.Ε. 23.4.2.2 536
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μελών Ι.Μ.Ε. 22.11 482
μελών προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.) 23.4.2.1 535
μη καταβληθείσες 23.4 531
μη μισθωτών από μερίσματα/συμμετοχές 23.4.2.5 538
υπέρ Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης 23.4.4 542
ΦΠ που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα 23.4.2.4 538
χρόνος έκπτωσης 23.4 531
χρόνος έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα μη 
μισθωτών 23.4.1 534

Ασφαλιστικές εταιρείες
έκπτωση τεχνικών αποθεμάτων 23.18 575

Ασφάλιστρα
Απαλλάσσονται από τον υπολογισμό εισοδήματος από 
μισθωτές υπηρεσίες ασφάλιστρα μέχρι του ποσού των 
1.500,00 € ετησίως ανά εργαζόμενο

14.2.9 313

Απαλλάσσονται από τον υπολογισμό εισοδήματος από 
μισθωτές υπηρεσίες ασφάλιστρα που καταβάλλονται 
στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών 
συμβολαίων

14.2.8 310

Ασφάλισμα που καταβάλλεται στο πλαίσιο ομαδικών 
ασφαλιστήριων συνταξιοδοτικών συμβολαίων 15.5 347

για συνταξιοδοτικά συμβόλαια που αφορούν 
εργαζόμενους ελληνικής θυγατρικής εταιρίας και 
καταβάλλονται από την αλλοδαπή μητρική προς 
αλλοδαπή ασφαλιστική εταιρία και επαναχρεώνονται 
στην ελληνική θυγατρική

14.2.8.1 311

Ομαδικά - Παρακράτηση φόρου 62.6 1599
ομαδικής ασφάλισης ζωής του εργατοϋπαλληλικο 
προσωπικού 22.1.2.1 463

Ατομική επιχείρηση
Τεκμήρια για τα αυτοκίνητα της επιχείρησης 31.3.6 822

Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου
τεκμήρια 32.3 857

Αυτοαπασχολούμενοι
Αμοιβές που λαμβάνουν από την παρακολούθηση 
επιδοτούμενων σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης 
και επιμόρφωσης

12.2.2.2 191

Αυτοαπασχολούμενος ("μπλοκάκι")
απόκτηση εισοδήματος από επιχειρηματική 
δραστηριότητα χωρίς έναρξη 12.2.2.6 198

διευκρινίσεις 12.2.2 187
εγκαταστάτης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 12.2.2.9 203
εξαρτημένη σχέση εργασίας 12.2 185
Εταιρικά οχήματα 13.14 295
με ποσοστό αναπηρίας 80% 14.3.5.2 322
με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80% 12.2.2.5 197
μη υπαγόμενοι - εξαιρέσεις 12.2.2 187
παρακράτηση φόρου 60.12 1533
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περιπτώσεις που τα αντισυμβαλλόμενα φυσικά ή ΝΠ 
ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες, έχουν φορολογική κατοικία ή μόνιμη 
εγκατάσταση στην αλλοδαπή

12.2.2.3 193

υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο 12.2.2.4 194
υποβολή δήλωσης ΦΕΦΠ με επιφύλαξη 12.2.2.8 201
φωτορεπόρτερ - φωτοειδησεογράφος 12.2.2.7 200

Αυτοκίνητα
JEEP - Τεκμήρια 31.3.11 832
Leasing E.I.X. - Τεκμήρια 31.3.7 822
Αντικειμενική δαπάνη αυτοκινήτων Ε.Ι.Χ. που βρίσκονται 
στην κατοχή ή κυριότητα ΝΠ μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα - Μη εφαρμογή τεκμηρίων

31.3.10 832

Αντικειμενική δαπάνη σε περίπτωση ακινησίας  
αυτοκινήτου Ε.Ι.Χ με ξένη πινακίδα κυκλοφορίας - 
Τεκμήρια

31.3.2.1 819

Αντικειμενική δαπάνη σε περίπτωση ακινησίας ή 
ολοκληρωτικής καταστροφής αυτοκινήτου Ε.Ι.Χ - 
Τεκμήρια

31.3.2 819

Αντικειμενική δαπάνη σε περίπτωση κατοχής αυτοκινήτου 
Ε.Ι.Χ  από ανήλικο 31.3.3 820

Απόκτηση αυτοκινήτου Ε.Ι.Χ κατά τη διάρκεια του έτους 
- Τεκμήρια 31.3.1 818

Αυτοκινούμενα τροχόσπιτα - Τεκμήρια 31.3.11 832
Δαπάνες απόκτησης 32.2 854
Ε.Ι.Χ. - Τεκμήρια 31.3 816
Ε.Ι.Χ. με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην 
Ελλάδα πριν τις 4.3.2004, τα οποία δεν βρίσκονται πλέον 
στην κατοχή των ιδιοκτητών τους - Τεκμήρια

31.3.2.3 820

Εικονική κτήση Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου - Τεκμήρια 31.3.4 821
Εκπαιδευτικά (σχολές οδηγών) - Τεκμήρια 31.3.5 822
Ενοικίαση E.I.X. - Τεκμήρια 31.3.7 822
Εταιρικά - Τεκμήρια 31.3.9 824
Μερική χρήση αυτοκινήτου Ε.Ι.Χ κατά τη διάρκεια του 
έτους - Τεκμήρια 31.3.2.2 819

Μεταβίβαση αυτοκινήτου Ε.Ι.Χ κατά τη διάρκεια του έτους 
- Τεκμήρια 31.3.1 818

Μη εφαρμογή τεκμηρίων 31.3.8 823
Μη εφαρμογή τεκμηρίων για τις επιχειρήσεις 
μεταπώλησης αυτοκινήτων ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. 33.4 878

Μη εφαρμογή τεκμηρίων σε Ε.Ι.Χ. που διαθέτουν 
πιστοποιητικό αυθεντικότητας 31.3.8 823

Μη εφαρμογή τεκμηρίων σε Ε.Ι.Χ. τα οποία είναι ειδικά 
διασκευασμένα για πρόσωπα που παρουσιάζουν 
κινητικές αναπηρίες τουλάχιστον σε ποσοστό το 67%

31.3.8 823

Μικτής χρήσης - Τεκμήρια 31.3.11 832
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Παροχή σε είδος
βλ. Εταιρικά οχήματα, 
Οχήματα, Παροχές σε 

είδος
Τεκμήριο αγοράς επαγγελματικού οχήματος 32.2.4 856
Υπολογισμός τεκμηρίου στην αγοραπωλησία μεταξύ 
ιδιωτών 32.2.4 856

Χρηματοδοτική μίσθωση E.I.X. - Τεκμήρια 31.3.7 822
Βοηθήματα

φορολογική αντιμετώπιση 7.4 119
Βραχυχρόνια μίσθωση

ακινήτου που ανήκει σε ανήλικο 39Α.20 1057
Δήλωση - Διαδικασία Ελέγχου / Όργανα Ελέγχου / 
Κυρώσεις 39Α.3.2 1047

Δήλωση - Διαδικασία υποβολής 39Α.3 1045
Δήλωση - Στοιχεία δήλωσης 39Α.3.1 1046
Δικαιούχοι εισοδήματος 39Α.7 1049
Εγγραφή στο μητρώο περισσότερων του ενός 
διαχειριστών για το ίδιο ακίνητο σε περίπτωση που 
καθένας εξ΄ αυτών δραστηριοποιείται σε ξεχωριστή 
πλατφόρμα

39Α.8 1049

Εισόδημα από μισθώσεις που καταλαμβάνουν 2 
ημερολογιακά έτη 39Α.14 1053

Εισόδημα στην περίπτωση υπεκμίσθωσης 39Α.9 1050
Εισοδήματα από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων για 
το φορολογικό έτος 2017 39Α.5 1048

Έννοιες 39Α.1 1038
Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής - Διαδικασία 
Εγγραφής και Οριστικοποίησης 39A.2 1042

Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής - Διαδικασία 
Ελέγχου / Όργανα Ελέγχου / Κυρώσεις 39Α.2.2 1044

Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής - Στοιχεία 
μητρώου 39Α.2.1 1044

Ορισμός "διαχειριστή" σε περίπτωση υπεκμίσθωσης 39Α.11 1051
Παροχή για διαμονή άλλου χώρου πέραν του "Ακινήτου" 39Α.10 1051
ποσά που καταβάλλονται από τις πλατφόρμες 
διαμοιρασμού με τη μορφή προμήθειας ή δώρου 39Α.21 1057

Πρόσωπα που πραγματοποίησαν βραχυχρόνιες 
μισθώσεις ως υπεκμισθωτές πριν από την έναρξη 
λειτουργίας του "Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας 
Διαμονής"

39Α.12 1051

Συνολικό συμφωνηθέν τίμημα 39Α.6 1048
τέλη χαρτοσήμου 39Α.22 1057
Τέλος επιτηδεύματος και θεώρησης των "ακινήτων" ως 
υποκαταστήματα 39Α.17 1055

Υποβολή δήλωσης σε περίπτωση ακύρωσης 39Α.19 1056
Υποβολή τροποποιητικής δήλωσης βραχυχρόνιας 
διαμονής και οριστικοποίησης εικόνας «Μητρώου» 39Α.18 1056
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Υποχρεώσεις διαχειριστών οι οποίοι παρέχουν λοιπές 
υπηρεσίες πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων ή 
παρέχουν άλλες υπηρεσίες τουριστικών καταλυμάτων

39Α.16 1054

Υποχρεώσεις διαχειριστών που διαθέτουν ΕΣΛ 39Α.15 1054
Υποχρέωση υποβολής «Δήλωσης Πληροφοριακών 
Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» για σκοπούς 
Βραχυχρόνιας Διαμονής

39Α.4 1047

Φορείς Κεντρικής Διοίκησης 39Α.13 1052
Γονικές παροχές

Η ετήσια δαπάνη που υπερβαίνει τα 300€ θεωρείται 
δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων 32.6 870

Χρηματικού ποσού - Κάλυψη τεκμηρίων 34.2.6 921
Γραφίστες

παρακράτηση φόρου 62.5.1 1589
Δάνεια

Απόσβεση - Τεκμήρια 32.7 871
αποτίμηση ωφέλειας για την παροχή σε είδος 13.6 283
Καταναλωτικό δάνειο - Κάλυψη τεκμηρίων 34.2.5.2 918
κινούμενο ως τρεχούμενος δοσοληπτικός λογαριασμός - 
Χρόνος απόδοσης τελών χαρτοσήμου 8.7 153

Παροχή σε είδος 13.6 283
που έχουν δοθεί μέχρι 31/12/2013 13.15 296
που έχουν δοθεί μέχρι 31/12/2013 τα οποία χορηγούν οι 
τράπεζες στο προσωπικό τους 13.15 296

που έχουν δοθεί μέχρι 31/12/2013, με έγγραφη ή μη 
συμφωνία από εργοδότες στους υπαλλήλους τους 13.15 296

Που συνάφθηκαν στην αλλοδαπή - Κάλυψη τεκμηρίων 34.2.5.5 919
Που χορηγήθηκαν με ιδιωτικά συμφωνητικά - Κάλυψη 
τεκμηρίων 34.2.5.4 918

προκαταβολή μισθού 13.6 283
προσδιορισμός μέσου επιτοκίου αγοράς για την παροχή 
σε είδος 13.6 283

Στεγαστικό δάνειο - Κάλυψη τεκμηρίων 34.2.5.3 918
Δάνεια τρίτων

έκπτωση δαπάνης 23.2 519
Δαπάνες

αγοράς καρτών απεριορίστων διαδρομών ΜΜΜ 22Β.1 512
αγοράς φυσικού αερίου κατά την εισφορά κλάδου από 
εταιρεία σε νεοϊδρυόμενη εταιρεία 22.16 487

αλλοδαπού ΝΠ 22.4 480
αλλοδαπών εταιρειών ιδιοκτησίας ακινήτου στην Ελλάδα 22.20 493
ανακριβή στοιχεία 22.1.2.2.2 468
ανέγερσης, βελτίωσης και επέκτασης ακινήτου σε έδαφος 
κυριότητας του εκμισθωτή 24.6.18 624

αντιστοίχιση σε πραγματική συναλλαγή 22.1.2.2 465
άνω των 500,00 € 23.3 και υποθέματα 523
απόδειξη με κατάλληλα δικαιολογητικά 22.1.2.3 469
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απωλεσθεντα στοιχεία 22.1.2.3 469
διαμόρφωσης βιτρινών διαφόρων καταστημάτων 
πελατών 22.1.2.1 463

δικαιολογητικά παροχής υπηρεσιών 22.1.2.3.1 470
δικαιολογητικά πώλησης αγαθών 22.1.2.3.1 470
εγγραφή στα βιβλία 22.1.2.3 469

εικονικά στοιχεία 22.1.2.2.1, 22.1.2.2.3 466, 468

εικονικές 22.1.2 461
Έκπτωση από το εισόδημα από ακίνητη περιουσία 39.4 1007
εκχώρησης επωνυμίας 22.1.2.2.1 466
έννοια πραγματικής συναλλαγής 22.1.2 461
ενοικίων 23.16 574
επαναχρέωσης σε συνδεδεμένες ή σε τρίτες (πελάτες) 
εταιρείες 22.17 491

επισκευής και συντήρησης 24.6.10 621
Εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 22.1.2.1.1 465
Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιρειών (Ι.Μ.Ε.) 22.11 482
καυσίμων 22.1.2.1.2 465
μεταλλευτικών ερευνών και συναφών προς αυτές 
δαπανών 24.6.12 622

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΝΠ 22.2 477
μισθωτή για την βελτίωση, επέκταση και ανέγερση 
κτίσματος σε ακίνητο τρίτου 23.19 575

νομιμότητα έκπτωσης 22.1.2.1 463
οικοδομικών επιχειρήσεων 22.3 479
ομαδικής ασφάλισης ζωής του εργατοϋπαλληλικού 
προσωπικού 22.1.2.1 463

οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων 22Β.2 512
παραγωγικές 22.1.2.1 463
πλαστά στοιχεία 22.1.2.2.1 466
που αφορούν λήψη υπηρεσιών για ενεργειακή, 
λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων 39Β.1 1061

πραγματική καταβολή 22.1.2.1 463
πραγματοποίηση προς το συμφέρον ή κατά τις συνήθεις 
εμπορικές συναλλαγές της επιχείρησης 22.1.2.1 463

πρόβλεψη 22.1.2.1 463
προηγούμενου οικονομικού έτος 22.1.2.1 463
προσωπικών εταιρειών με εισόδημα μόνο από ακίνητη 
περιουσία 22.5 480

προϋποθέσεις έκπτωσης των επιχειρηματικών δαπανών 22.1.2 και υποθέματα 461

σε αλλοδαπές εταιρείες παραγωγής για την παραχώρηση 
του δικαιώματος εκμετάλλευσης ταινιών 22.10, 22.18, 24.6.2 482, 492, 

608
συνδεόμενες με τη συμμετοχή σε άλλο ΝΠ σε περίπτωση 
διανομής κερδών 48.4 1333

τόκων δανείου βάσει ρήτρας (tax gross-up) 22.21 493
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τόκων δανείου που καταχωρήθηκαν εκπρόθεσμα 22.1.2.3.5 474
τόκων προνομιούχων μετοχών 22.22 494
υποτροφίες που χορηγούνται στα πλαίσια εξυπηρέτησης 
του ειδικού σκοπού της καταλειπόμενης περιουσίας 22.7 481

χρόνος πραγματοποίησης 22.1.2.1 463
ψηφιοποιημένα στοιχεία 22.1.2.3.4 474

Δαπάνες άνω των 500,00 €
αντισυμβαλλόμενοι που είναι ταυτόχρονα προμηθευτές 
και πελάτες 23.3 523

για λογαριασμό τρίτου 23.3 523
έκπτωση 23.3 523
έννοια αξίας συναλλαγής 23.3.1 525
έννοια τραπεζικού μέσου πληρωμής 23.3.1 525
εντός του φορολογικού έτους που εξοφλούνται σε 
επόμενο έτος 23.3 523

εξόφληση δαπανών κατά το χρονικό διάστημα τραπεζικής 
αργίας 23.3.4 527

εξόφληση μέσω courier 23.3.2 525
εξόφληση μέσω PayPal 23.3.3 526
εξόφληση συναλλαγών με ΔΕΚΟ ή δημοτικές 
επιχειρήσεις προκειμένου για την προμήθεια ηλεκτρικού 
ρεύματος και νερού

23.3.5 528

εξόφληση συναλλαγών σε επιχειρήσεις για την 
προμήθεια φυσικού αερίου 23.3.5.1 528

εξόφληση τιμολογίων προμηθευτών και πιστωτών από 
τρίτους 23.3.6 528

μισθοί, ημερομίσθια προσωπικού 23.3.1 525
μισθώματα ακινήτων 23.3.1 525
παραδείγματα ορθής εξόφλησης 23.3.7 529
προκαταβολές έναντι αξίας 23.3 523
σε ημέρες και ώρες μη λειτουργίας των τραπεζών 23.3 523
σε πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης 
στοιχείου των Ε.Λ.Π. 23.3 523

τόκοι και συναφή έξοδα 23.3.1 525
Δαπάνες απόκτησης

Αγορά  πλοίων αναψυχής 32.2 854
Αγορά αεροσκαφών 32.2 854
Αγορά ακινήτων 32.4 862
Αγορά ανεμόπτερων 32.2 854
Αγορά αυτοκινήτων 32.2 854
Αγορά δίτροχων 32.2 854
Αγορά ελικοπτέρων 32.2 854
Αγορά επιχειρήσεων 32.3 857
Αγορά εταιρικών μερίδων και χρεογράφων γενικώς 32.3 857
Αγορά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 32.2.2 855
Αγορά κινητών πραγμάτων 32.2 854
Αγορά τρίτροχων 32.2 854
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Ακινήτου με δικαστική απόφαση 32.4.6 865
Ακινήτων Α.Ε. υπό εκκαθάριση, από τους μετόχους της 32.4.8 868
Ακινήτων με συνιδιοκτησία - Άλλο πρόσωπο την ψιλή 
κυριότητα και άλλο την επικαρπία 32.4.3 863

Ακινήτων με συνιδιοκτησία - Από κοινού ανέγερση 32.4.3 863
Ανέγερση οικοδομής από μισθωτή με δικές του δαπάνες 32.4 862
Ανέγερση οικοδομής σε έδαφος ιδιοκτησίας τρίτου 32.4.10 869
Ανέγερση οικοδομής σε οικόπεδο συνιδιοκτησίας που 
άλλο πρόσωπο έχει την ψιλή κυριότητα και άλλο την 
επικαρπία

32.4.3 863

Ανέγερση οικοδομών 32.4 862
Απόσβεση δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής 32.7 871
Αύξηση του κεφαλαίου επιχειρήσεων 32.3 857
Διανομή ακινήτων 32.4.5 865
Δικαιολογητικά για το τεκμήριο ανέγερσης οικοδομών 32.4.2 863
Δικαιολογητικά για το τεκμήριο απόκτησης ακινήτων 32.4.2 863
Δικαιολογητικά για το τεκμήριο κατασκευής δεξαμενής 
κολύμβησης 32.4.2 863

Ελάχιστο κόστος και τεκμήριο ανέγερσης οικοδομής 32.4.9 869
Έννοια κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας 32.2 854
Ετήσια δαπάνη για δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες 32.6 870
Κάλυψη τεκμηρίου με επιστρεφόμενο κεφαλαίο εταιρείας 32.3.1 859
Κατασκευή δεξαμενής κολύμβησης (πισίνας) 32.4 862
Μη εφαρμογή τεκμηρίου για απόκτηση ακινήτου με 
έκτακτη χρησικτησία 32.4.7 866

Περιουσιακών στοιχείων - Γενικά 32.1 852
Περιουσιακών στοιχείων κατά τη σύσταση αλλοδαπού 
εμπιστεύματος (Trust) ή ιδρύματος (foundation) για τον 
ιδρυτή του, ΦΠ, ανεξάρτητα εάν αυτός αποτελεί έναν από 
τους δικαιούχους των ωφελειών του

32.3.2 860

Περιουσιακών στοιχείων στην αλλοδαπή 32.1.1 853
Προσδιορισμός της δαπάνης για απόκτηση ακινήτου με 
αναγκαστικό πλειστηριασμό 32.4.4 865

Προσθήκες ή επεκτάσεις κατοικίας 32.4 862
Σύσταση επιχείρησης 32.3 857
Τεκμήριο αγοράς επαγγελματικού οχήματος 32.2.4 856
Χρηματικά ποσά που καταβάλλονται για επισκευή και 
συντήρηση κατοικίας δεν υπολογίζονται ως δαπάνη 
απόκτησης περιουσιακού στοιχείου

32.4 862

Χρηματοδοτική μίσθωση αεροσκαφών 32.2 854
Χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων 32.4 862
Χρηματοδοτική μίσθωση ανεμόπτερων 32.2 854
Χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων 32.2 854
Χρηματοδοτική μίσθωση δίτροχων 32.2 854
Χρηματοδοτική μίσθωση ελικοπτέρων 32.2 854
Χρηματοδοτική μίσθωση κινητών πραγμάτων 32.2 854
Χρηματοδοτική μίσθωση πλοίων αναψυχής 32.2 854
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Χρηματοδοτική μίσθωση τρίτροχων 32.2 854
Χρονομεριστική μίσθωση ακινήτων 32.4 862
Χρόνος υπολογισμού του τεκμηρίου απόκτησης ακινήτων 32.4.1 862

Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας
δικαιούχοι έκπτωσης 22Α.1 500
έννοια 22Α.1 500
εξοπλισμός και όργανα 22Α.2 502
έτους 2016 22Α.4 508
ετών 2017 και επομένων 22Α.1 500
ζημία 27.15 717
κριτήρια χαρακτηρισμού 22Α.3 503
λογιστική επίδραση 22Α.1 500
παραδείγματα 22Α.1 500
ΦΣΚ 22Α.5 510

Δαπάνες μη εκπιπτόμενες
άνω των 500,00 € 23.3 523
από επιχείρηση σε κράτος με προνομιακό καθεστώς 
(Βουλγαρία) 23.14.4 567

απόδειξη μαχητού τεκμηρίου 23.14.1, 65.5 565, 664
ασφαλιστικές εισφορές μη καταβληθείσες 23.4 και υποθέματα 531
διατακτικές σίτισης 23.13.1 563
διαφήμισης 23.17 574
διεξαγωγής εορταστικών εκδηλώσεων 23.11 559
εκτίμηση του πραγματικού οικονομικού οφέλους 23.14.2 566
εξόφληση μισθοδοσίας με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου 
πληρωμής 23.15 573

κατηγορίες 23.1 519
μισθοδοσίας 23.15 573
οργάνωσης και διεξαγωγής ενημερωτικών ημερίδων και 
συναντήσεων 23.10 555

παροχές κοινωνικού χαρακτήρα προς τους εργαζόμενους  
ή συγγενείς αυτών 23.13.2 563

παροχή αμοιβών σε χρήμα ή είδος που συνιστούν 
ποινικό αδίκημα 23.7 547

προβλέψεις 23.5, βλ. Άρθρο 26 544

πρόστιμα και ποινές 23.6, βλ. Πρόστιμα, 
Ποινές 544

προσωπικές καταναλωτικές 23.13 562

σε εταιρείες με έδρα σε μη συνεργάσιμα ή με προνομιακό 
φορολογικό καθεστώς κράτη

23.14 και υποθέματα,       
βλ. Κράτη μη 

συνεργάσιμα, Κράτη 
με προνομιακό 

φορολογικό καθεστώς

563

σίτισης και διαμονής που πραγματοποιούν οι 
φαρμακευτικές εταιρείες, για οργάνωση και διεξαγωγή 
ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων

23.10.1 558
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τεκμαρτό μίσθωμα 23.9, 39.2.2 553, 999
τεχνικά αποθέματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 23.18 575
τόκοι από δάνεια που λαμβάνει η επιχείρηση από τρίτους 23.1 και υποθέματα 519
των ΚΤΕΛ ΑΕ της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 3 του 
ν.2963/2001 23.22 578

φόροι - τέλη 23.8, βλ. Φόροι - Τέλη 548

φορολογική κατοικία 23.14.3 567
ψυχαγωγίας 23.12 561

Δαπάνη διαβίωσης
Ελάχιστη για άγαμο 31.9 845
Ελάχιστη για διαζευγμένο 31.9 845
Ελάχιστη για χήρο 31.9 845

Δήλωση παρακράτησης φόρου
Υποβολή και απόδοση του φόρου 60.23 1539

Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης 
Ακίνητης Περιουσίας

 Διαδικασία υποβολής 39.16.3 1027
Αποδεικτικό υποβολής 39.16.7 1028
Γενικά 39.16 1025
Δωρεάν παραχώρηση 39.16.10 1029
Εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων 39.16.11 1030
Έλεγχος Ενημέρωση Δ.Ο.Υ. 39.16.13 1030
Ενημέρωση συμβαλλομένων 39.16.12 1030
Κυρώσεις 39.16.8 1029
Μη υπόχρεοι σε υποβολή 39.16.2 1026
Τεχνική αδυναμία ολοκλήρωσης της υποβολής 39.16.4 1027
Υπεκμίσθωση 39.16.9 1029
Υποβαλλόμενα πληροφοριακά στοιχεία 39.16.6 1028
υποχρέωση υποβολής 39.16.1 1025
Χειρόγραφη υποβολή 39.16.5 1027

Δήλωση ΦΕΝΠ
αλλοδαπά ΝΠ 68.1 1790
δημοτικοί συνδυασμοί 68.1 1790
διαδικασία έκπτωσης του φόρου αλλοδαπής 68.3.3 1801
Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 68.5 1805

ένωση ιδιοκτητών και ενοίκων πολυκατοικίας 68.1 1790
εξαιρέσεις 68.1 1790
επιστροφή φόρου εισοδήματος 68.3.2 1799
εφάπαξ καταβολή του φόρου εισοδήματος 68.4.1 1804
ναυτιλιακές επιχειρήσεις 68.1 1790
περιφερειακοί συνδυασμοί 68.1 1790

προθεσμία υποβολής 68.2, βλ. Προθεσμία 
υποβολής δήλωσης 1792

προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος οικοδομικών 
επιχειρήσεων 68.3.1 1798
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προσδιορισμός φόρου εισοδήματος 68.3 1796
σύλλογοι γονέων 68.1 1790
σχολικές επιτροπές 68.1 1790
υποβολή από αλλοδαπό ΝΠ χωρίς μόνιμη εγκατάσταση 
στην Ελλάδα το οποίο συμμετέχει σε ημεδαπό ΝΠ 6.4 108

υποχρέωση υποβολής 68.1 1790
χρόνος καταβολής του φόρου εισοδήματος 68.4 1802
Χρόνος υποβολής Ν.Π. που έχουν τεθεί σε καθεστώς 
ειδικής διαχείρισης 68.6 1806

Δήλωση ΦΕΦΠ
Με επιφύλαξη από αυτοαπσχολούμενο (με μπλοκάκι) 12.2.2.8 201

Δήμαρχοι
Εισόδημα από μισθωτή εργασία 12.5 212
παρακράτηση φόρου 60.14 1534

Δημόσιοι υπάλληλοι
εισοδήματα από συμμετοχή σε σεμινάρια 21.1.9 430
συγγραφικά δικαιώματα 21.1.9 430

Δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης 
(Δ.Ε.Υ.Α.)

νομικό πλαίσιο 45.1.2.3 1230
Δημοτικοί συνδυασμοί

υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 68.1 1790
Διαζευγμένες θυγατέρες

Αποβιωσάντων πολέμου - Μειώσεις φόρου εισοδήματος 17.6 387
Διαζευγμένοι

Τεκμήρια - Ελάχιστη δαπάνη διαβίωσης βλ. Σύζυγοι
Διανομή

αφορολόγητου αποθεματικού που έχει σχηματιστεί 
από την αυτόματη υπερτίμηση από αναγκαστική 
απαλλοτρίωση ακινήτου

47.1.1.1 1280

διανομή αφορολόγητων αποθεματικών για φορολογικά 
έτη πριν την 1.1.2014 47.1.1.2 1281

κερδών 47.1.1 1277
κερδών στους εταίρους -μέλη των δικηγορικών εταιρειών 47.1.6 1295
κερδών χωρίς να έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος 
ανεξάρτητα από την ύπαρξη φορολογικών ζημιών 47.1.3 1284

κερδών χωρίς να έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος 
ανεξάρτητα από την ύπαρξη φορολογικών ζημιών από 
αγροτικούς συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών

47.1.3.2 1289

κερδών χωρίς να έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος 
ανεξάρτητα από την ύπαρξη φορολογικών ζημιών όταν 
εφαρμόζονται κίνητρα για τη διατήρηση θέσεων εργασίας 
και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος 
και κίνητρα για την ενίσχυση της κινηματογραφικής 
παραγωγής

47.1.3.1 1288

ποσών κερδών των απαλλασσόμενων από το φόρο 
εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων 47.1.1.5 1283



                                                                                                                                          2019

προϊόν εκκαθάρισης 57.1 1454
Διανομή τίτλων

υπεραξία 42.7.1 1163
Διάσπαση

αντικαταχρηστικοί κανόνες 54.11, 56.1 1439, 1448

αποθεματικά 54.5 1437
Αποσβέσεις 54.5 1437
έννοια 54.2 1432

μεταφορά αποθεματικών 54.10, 52.9 1439, 1410

μεταφορά αχρησιμοποίητων προβλέψεων επισφαλών 
απαιτήσεων 54.9, 52.8 1439, 1409

παρακράτηση φόρου μερισμάτων 54.8, 52.7 1438, 1408

πεδίο εφαρμογής 54.3 1433
προβλέψεις 54.5 1437
προκαταβολή φόρου 54.5 1437
προϋποθέσεις υπαγωγής 54.4 1434
υπεραξία 54.5 1437
φορολογικά ευεργετήματα 54.5 1437

φορολογικά κίνητρα 54.6, 52.5 1439, 1405

χρεωστική διαφορά από την ανταλλαγή ΟΕΔ κατ' 
εφαρμογή του προγράμματος συμμετοχής στην 
αναδιάταξη του Ελληνικού χρέους (PSI)

54.7, 52.6 1438, 1407

Διατακτικές σίτισης
Απαλλαγή από τον υπολογισμό εισοδήματος από 
μισθωτές υπηρεσίες 14.2.6 310

Παροχή σε είδος 13.3 276
Διατροφή συζύγου

φορολογική αντιμετώπιση 14.3.2 315
Διαχειριστές ΕΠΕ

έκπτωση αμοιβών 23.4.3.2 542
έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών 23.4.2.2 536

Διαχειριστές ΕΠΕ / ΙΚΕ
ασφαλιστικές εισφορές αυτών που δεν ασκούν 
επιχειρηματική δραστηριότητα 14.2.4.2 308

παρακράτηση φόρου 60.19 1537
Πότε οι αμοιβές θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή 
εργασία 12.4 212

Τεκμήρια για την χρήση αυτοκινήτου 31.3.9 824
Διαχειριστές ΙΚΕ

έκπτωση αμοιβών 23.4.3.2 542
έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών 23.4.2.2 536

Διαχειριστές ΟΕ - ΕΕ
Πότε οι αμοιβές θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή 
εργασία 12.4 212
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Διαχειριστική περίοδος
Ατομικής επιχείρησης με διπλογραφικά βιβλία 8.5 140

Δίδακτρα
Ιδιωτικών σχολείων - Τεκμήρια 31.4 833
Κάλυψη από τον εργοδότη - Παροχή σε είδος 13.3 276
Μείωση για τα παιδιά των εργαζόμενων, διευθυντών, 
διαχειριστών και μελών διοίκησης ιδιωτικών 
εκπαιδευτηρίων - Παροχή σε είδος

13.11 291

παιδιών υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και 
Γραμματέων Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης

7.12 130

Διευθύνοντες σύμβουλοι ΑΕ
Τεκμήρια για την χρήση αυτοκινήτου 31.3.9 824

Δικαίωμα προαίρεσης απόκτησης μετοχών
Εισόδημα που προκύπτει κατά το χρόνο άσκησης 42Α.1 1180
Παράδειγμα αποτίμησης ωφέλειας από την άσκηση 
δικαιώματος προαίρεσης 13.7.3 288

Παροχή σε είδος 13.7 286
Πρόγραμμα διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς 
μετοχών 13.7.2 288

Φορολογικός συντελεστής εισοδήματος κατά το χρόνο 
άσκησης 43.3 1184

Χρόνος άσκησης του δικαιώματος για την παροχή σε 
είδος 13.7.1 287

Δικαιώματα
Αμοιβές αλλοδαπών εταιρειών για την παραχώρηση του 
δικαιώματος εκμετάλλευσης ταινιών 22.19 493

Βεβαίωση εισοδήματος Π.59.1 1484
Είσπραξη πνευματικών δικαιωμάτων από κληρονόμους 38.7 988
Εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης κυλικείων, 
σε κτίρια που στεγάζονται Δημόσιες Υπηρεσίες 38.6.1 986

Εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου 38.6 985
έννοια 38.1 982
Μικτών συμβάσεων 38.4 984
παρακράτηση φόρου 62.3 1584
συγγραφέων που είναι δημόσιοι υπάλληλοι 21.1.9, 38.8 430, 988
Συγγραφέων που είναι δημόσιοι υπάλληλοι - καθηγητές 
Πανεπιστημίων και ΤΕΙ 38.8.1 989

φορολογική υποχρέωση για ΦΠ 38.2 984
φορολογικός συντελεστής 40.4 1066
Χρήσης λογισμικού 38.3 984

Δικαστικοί λειτουργοί
Φορολογική μεταχείριση 60.25 1544

Δικηγορικές εταιρείες
διανομή - κατανομή κερδών στους εταίρους-μέλη 47.1.6 1295
εισόδημα 21.1.6 430
ευθύνη εταίρων 45.1.4.1 1243
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Δικηγόροι
Πάγια αντιμισθία - Εξαρτημένη σχέση εργασίας 12.2 185

παρακράτηση φόρου επί των μερισμάτων που 
καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς 
συλλόγους

69.6 1820

προκαταβολή φόρου εισοδήματος 69.5 1816
προκαταβολή φόρου εισοδήματος - εξαιρέσεις 69.5.1 1819
προκαταβολή φόρου εισοδήματος - τρόπος απόδοσης 69.6 1820
προκαταβολή φόρου εισοδήματος - χρόνος απόδοσης 69.6 1820
προκαταβολή φόρου εισοδήματος ΝΠ 71.8 1838

Διοικητές ΑΕ
Τεκμήρια για την χρήση αυτοκινήτου 31.3.9 824

Διπλογραφικά βιβλία
Διαχειριστική περίοδος ατομικής επιχείρησης με 
διπλογραφικά βιβλία 8.5 140

Κατάργηση υπερδωδεκάμηνης χρήσης 8.2 135
Φορολογικό έτος 8.1 135
φορολογικός συντελεστής ΝΠ κερδοσκοπικού χαρακτήρα 58.1 1464

Χρόνος απόκτησης των κερδών (μερισμάτων) των 
προσωπικών, κ.λπ. εταιρειών που τηρούν διπλογραφικά 
βιβλία

8.6.5.1 146

Δίτροχα
Δαπάνες απόκτησης 32.2 854

Δωρεάν παραχώρηση
Προσδιορισμός αντικειμενικής αξίας για τα τεκμαρτά 
εισιδήματα χρήσης γης και ακινήτων 39.3.2 1002

Δωρεές
Δικαιολογητικά για την αναγνώριση της δωρεάς 19.2 393
Η ετήσια δαπάνη που υπερβαίνει τα 300€ θεωρείται 
δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων 32.6 870

Καθορισμός των Φορέων που αναγνωρίζονται για το 
σκοπό του προσδιορισμού της μείωσης φόρου επί των 
χορηγουμένων σε αυτούς δωρεών

19.3 394

Μειώσεις φόρου 19.1 393
Μείωση φόρου - Παραδείγματα 19.4 396
Που καταβλήθηκαν σε ανήλικο τέκνο από τρίτα πρόσωπα 
- Κάλυψη τεκμηρίων 34.2.6.4 922

Χρηματικού ποσού - Κάλυψη τεκμηρίων 34.2.6 921
Δωροεπιταγές

Παροχή σε είδος 13.3 276
Εθνική αντίσταση

Μείωση φόρου λόγω αναπηρίας ή θανάτου από 
συμμετοχή 17.5 385

Συντάξεις που καταβάλλονται σε συγγενείς θυμάτων ή 
αναπήρων - Απαλλαγή 14.3.3 315
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Εισόδημα
βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της 
οικονομίας του διαμοιρασμού 47.2.7 1306

ΝΠ και νομικών οντοτήτων  που εφαρμόζουν ΔΛΠ 47.3 1309
Χρηματικό βραβείο ΝΠ 47.2.10 1308

Εισόδημα αλλοδαπής
πηγές 5.2 93

Εισόδημα από ακίνητη περιουσία
φορολογική αντιμετώπιση βλ. Ακίνητα

Εισόδημα από κεφάλαιο
έννοια 35.1 958
φορολογικός συντελεστής 40.1 1065

Εισόδημα από μισθωτη εργασία
Βεβαίωση αποδοχών Π.59.1 1484
έννοια 12.1 184
προσκόμιση αποδείξεων 72.4 1916

Εισόδημα ημεδαπής
πηγές 5.1 93

Εισόδημα σε είδος
Από ακίνητη περιουσία 39.3 999
Αποτίμηση από ακίνητη περιουσία 39.3.1 999
Τεκμαρτό εισόδημα από ακίνητη περιουσία αγροτών 39.3.1 999

Εισφορά αλληλεγγύης
Απαλλαγή του επιδόματος εκπαίδευσης και 
επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων από την ειδική 
εισφορά αλληλεγγύης

43Α.2 1194

Έγγαμοι 43Α.1 1192
Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (Μ.Α.Π.) και γάλακτος που αποτιμώνται σε 
χρήμα και καταβάλλονται σε εργαζόμενους των Ο.Τ.Α.

43Α.6 1198

εξαιρέσεις 43Α.1 1192
Καθορισμός του τρόπου υποβολής της δήλωσης και 
απόδοσης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 60.23.1 1540

Καταβολή της εισφοράς 43Α.1 1192
Κλίμακα 43Α.1 1192
Παράδειγμα υπολογισμού 60.24 1542
Παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης επί 
πρόσθετων αμοιβών ή παροχών που καταβάλλονται σε 
μισθωτούς και οι οποίες δεν συνεκκαθαρίζονται με τις 
τακτικές αποδοχές τους

43Α.3 1195

παρακράτηση φόρου 60.21 1538
Πίστωση στα εισοδήματα αλλοδαπής φορολογικών 
κατοίκων Ελλάδος 9.5 161

Ποσά που λαμβάνονται υπόψη 43Α.1 1192
Προσδιορισμός εισφοράς 43Α.1 1192
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Στο ειδικό επίδομα μουσικού οργάνου στους μουσικούς 
των Κρατικών Ορχηστρών Αθηνών και Θεσσαλονίκης και 
της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

43Α.5 1198

Συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) 43Α.4 1196
Υπόχρεος καταβολής 43Α.1 1192

Εισφορές ενεργητικού έναντι τίτλων

αντικαταχρηστικοί κανόνες 52.9, 56.1 1410, 1448

αποθεματικά 52.4 1400
Αποσβέσεις 52.4 1400
διασυνοριακός μετασχηματισμός 52.4 1400
έννοια 52.1 1395
κλάδος δραστηριότητας 52.1 1395
μεταφορά αποθεματικών 52.9 1410
μεταφορά αχρησιμοποίητων προβλέψεων επισφαλών 
απαιτήσεων 52.8 1409

παρακράτηση φόρου μερισμάτων 52.7 1408
πεδίο εφαρμογής 52.2 1396
προβλέψεις 52.4 1400
προϋποθέσεις υπαγωγής 52.3 1398
τέλη χαρτοσήμου 52.5 1405
τμήμα εταιρείας 52.3 1398
υπεραξία 52.4 1400
φόροι 52.5 1405
φορολογία μεταβίβασης ακινήτων 52.5 1405
φορολογικά ευεργετήματα 52.4 1400
φορολογικά κίνητρα 52.5 1405
φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων 52.5 1405
ΦΠΑ 52.5 1405
χρεωστική διαφορά από την ανταλλαγή ΟΕΔ κατ' 
εφαρμογή του PSI 52.6 1407

ΕΚΑΒ (πλήρωμα)
Επίδομα επικίνδυνης εργασίας 14.3.9 323

ΕΚΑΣ
Επίδομα - Απαλλαγή 14.3.7 322

Εκκαθάριση
διανομή κέρδους 57.1 1454
εισπρακτέα ποσά μετά τη λύση ομόρρυθμης εταιρείας 57.2 1455
ενδοομιλικά μερίσματα 57.1 1454
καταβεβλημένο κεφάλαιο 57.1 1454
παρακράτηση φόρου 57.1 1454
προσδιορισμός 57.1 1454

Εκκλησία
κεφάλαιο 45.1.2.2 1229
νομικό πλαίσιο 45.1.2.2 1229
πόροι 45.1.2.2 1229
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Εκπαίδευση
Ετήσια αντικειμενική δαπάνη ιδιωτικών σχολείων 31.4 833

Έκπτωση δαπανών
από τόκους υπερημερίας 22.1.1 459
λόγω αναδρομικής αναπροσαρμογής της τιμής 22.1.1 459
με δικαιολογητικά που εκδίδονται ή λαμβάνονται έως την 
ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού 22.1.1 459

προϋποθέσεις 22.1, 22.1.2 459, 461
χρόνος έκπτωσης 22.1.1 459
ως προς την υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών 
ενδοομιλικών συναλλαγών 50.3.5 1365

Έκπτωση φόρου
Ιδιοκτήτες ακινήτων που υιοθετούν αντισεισμικούς όρους 39.13 1024
Σειρλα έκπτωσης των φόρων 9.2 156
Φόρος αλλοδαπής - Διαδικασία 9.2 156

Ελεγκτές δόμησης
αποζημιώσεις 21.1.7 430
Ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες (ΕΑΕ)
 νομικό πλαίσιο 66.1 1740
εξαιρέσεις 66.3 1742
εξαιρέσεις των ναυτιλιακών εταιρειών 66.7 1745
Κανόνες υπολογισμού του φορολογητέου εισοδήματος 66.5 1743
κατηγορίες εισοδήματος 66.4 1742
παράδειγμα 66.8 1746
προϋποθέσεις 66.2 1741
φορολογητέο εισόδημα 66.6 1744
Ελικόπτερα
Δαπάνες απόκτησης 32.2 854
Επαγγελματικής χρήσης - Τεκμήρια 31.7 842
τεκμήρια 31.7 842
χρησιδάνειο - τεκμήρια 31.7 842
Ελληνικό Δημόσιο
παρακράτηση φόρου 46.2 1256
φορολογική αντιμετώπιση 46.2 1256
Εμπίστευμα  (Trust)
Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων για τον 
ιδρυτή του, ΦΠ 32.3.2 860

Εισόδημα από υπεραξία βλ. Υπεραξία 
μεταβίβασης τίτλων

Εισόδήματα ιδρυτή, φορολογικού κάτοικου Ελλάδας 36.6 970
Ιδρυτής αλλοδαπού εμπιστεύματος (trust) πριν την έναρξη 
ισχύος του ν. 4172/2013 36.6.2 972

Πορϊόν λύσης αλλοδαπού εμπιστεύματος (trust) 36.6.3 972
Προϊόν λύσης αλλοδαπού εμπιστεύματος (trust) πριν την 
έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013 36.6.5 973
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Εμποροβιομηχανικές εταιρείες που έχουν υπαχθεί στις 
διατάξεις του α.ν.89/1967

φάκελος τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών 50.3.2 1362
Εμφύλιος πόλεμος

Μείωση φόρου λόγω αναπηρίας ή θανάτου από 
συμμετοχή 17.5 385

Συντάξεις που καταβάλλονται σε συγγενείς θυμάτων ή 
αναπήρων - Απαλλαγή 14.3.3 315

Έναρξη δραστηριότητας
Κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους 8.4 139

Ενδοομιλικά μερίσματα

φορολογική αντιμετώπιση 48.1, βλ. Μερίσματα 
ενδοομιλικά 1320

Ενδοομιλικές συναλλαγές
Απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου 63.1 1609
Απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου ενδοομιλικών 
δικαιωμάτων 63.3 1611

Απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου ενδοομιλικών 
μερισμάτων 63.2 1609

Αρμόδια Φορολογική Αρχή στην ημεδαπή για τεκμηρίωση 
πλήρωσης των προϋποθέσεωνγια την απαλλαγή 
παρακράτησης φόρου

63.5.1 1624

Διαδικασία απαλλαγής παρακράτησης φόρου (όταν δεν 
πληρείται η προϋπόθεση της 24μηνης διακράτησης) 63.4 1620

έκπτωση δαπάνης 50.3.4 1364
Εντύπα απαλλαγής παρακράτησης φόρου 63.5 1623
Επιστροφή φόρου που παρακρατήθηκε ως αχρεωστήτως 
καταβληθείς 63.4.1 1622

Παρακράτηση φόρου κατά την κεφαλαιοποίηση κερδών 
παρελθουσών χρήσεων 63.7 1626

Παρακράτηση φόρου στα μερίσματα που λαμβάνουν ΝΠ 
από την κοινοπραξία στην οποία συμμετέχουν 63.8 1627

τεκμηρίωση

βλ. Φάκελος 
τεκμηρίωσης 
ενδοομιλικών 
συναλλαγών

Χρόνος διακράτησης του ελάχιστου ποσοστού κατοχής 
συμμετοχών σε περίπτωση μετασχηματισμού 63.6 1625

Ενοίκια
Ανείσπρακτα 39.5 1009
Ανείσπρακτα από τον δικαστικό εκκαθαριστή 
κληρονομίας 39.5.1 1011

Ενώσεις προσώπων
νομικό πλαίσιο 45.1.2 1226

Ένωση ιδιοκτητών και ενοίκων πολυκατοικίας
υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 68.1 1790
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Εξαρτημένη σχέση εργασίας
Εισοδήματα που αποκτούν φοιτητές, μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποψήφιοι διδάκτορες κ.λπ. εξαιτίας της 
συμμετοχής τους σε ερευνητικά προγράμματα

12.2.2.1 190

έννοια 12.2.1 186
Εξαρτώμενα μέλη

Ανάπηρα αδέλφια του άλλου συζύγου 11.1 173
Ανάπηρα αδέλφια του άλλου συζύγου, όταν οι σύζυγοι 
βρίσκονται σε κατάσταση χηρείας ή είναι διαζευγμένοι 11.1 173

Ανήλικα άγαμα τέκνα 11.1 173
Ανήλικοι ορφανοί από πατέρα και μητέρα συγγενείς και 
των δύο συζύγων 11.1 173

Ανιόντες και των δύο συζύγων 11.1 173
Εισόδημα ανήλικων τέκνων 11.3 175
Εισόδημα ανήλικων τέκνων σε περίπτωση χωριστών 
δηλώσεων συζύγων 11.3.1 176

Ενήλικα άγαμα τέκνα (προϋποθέσεις) 11.1 173
κατηγορίες 11.1 173
Μειώσεις φόρου σε διαζευγμένους συζύγους 11.5 177
Μειώσεις φόρου σε έγγαμους συζύγους 11.4 176
Οι αδελφοί και οι αδελφές και των δύο συζύγων, που 
είναι άγαμοι ή διαζευγμένοι ή τελούν σε κατάσταση 
χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω

11.1 173

Πρόσωπα που δεν θεωρούνται 11.2 174
Σύζυγος που δεν έχει ίδια φορολογητέα εισοδήματα 11.1 173
Τέκνα που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε 
κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία 
67% και πάνω

11.1 173

Τέκνα που έχουν ήδη υπηρετήσει τη στρατιωτική τους 
θητεία και καλούνται ως έφεδροι 11.1 173

Έξοδα κηδείας
Παροχή σε είδος 13.12 292

Έξοδα κίνησης
φορολογική αντιμετώπιση 7.7 123

Εξοδα παράστασης προϊσταμένων
φορολογική αντιμετώπιση 7.7 123

Εξοπλισμός και όργανα
απόσβεση 22Α.2 502

Εξωχώρια εταιρία
έννοια 2.3.2 23

ΕΠΕ (Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης)
αμοιβές διαχειριστών που δεν προέρχονται από τα κέρδη 23.4.3.2 542
αμοιβές εταίρων που δεν προέρχονται από τα κέρδη 23.4.3.2 542
ασφαλιστικές εισφορές διαχειριστών Ε.Π.Ε. 23.4.2.2 536
ασφαλιστικές εισφορές εταίρων 23.4.2.2 536
νομικό πλαίσιο 45.1.1 1212
προκαταβολή φόρου εισοδήματος 71.2 1834
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Επιδόματα
αλλοδαπής που λαμβάνουν οι υπάλληλοι του Υπουργείου 
Εξωτερικών 14.2.3 307

Ανεργίας ΟΑΕΔ - Απαλλαγή 14.3.6 322
ατόμων με αναπηρία 14.3.4.1 318
Δικαστικών λειτουργών 14.2.1.2 306
Εξωιδρυματικό 14.3.4 317
Επίδομα βιβλιοθήκης από 1.1.2014 και εφεξής 14.4 324
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) - Απαλλαγή 14.3.7 322
Επικίνδυνης εργασίας 14.3.9 323
Οργάνου σε μουσικό Κρατικών Ορχηστρών 7.4.2 120
Πολυτέκνων - Απαλλαγές 16.5 375
Στεγαστικό - Φορολογική αντιμετώπιση 7.4.1 119
Στήριξης τέκνων - Απαλλαγές 16.5 375
Τριτέκνων - Απαλλαγές 16.5 375

Επιδόματα - Βοηθήματα
φορολογική αντιμετώπιση 34.2.2.4 908

Επιδοτήσεις
αγροτών 21.1.5.1 421
αγροτών αναπτυξιαών νόμων 21.1.5.1 421
αγροτών λοιπές 21.1.5.1 421
κάλυψης δαπανών 21.1.2 415

Επιστροφή χρημάτων
φορολογική αντιμετώπιση 7.8 124

Επιχειρηματική δραστηριότητα
αγροτών 21.1 413
επιδοτήσεις 21.1.2 415
επιχορηγήσεις 21.1.2 415
έσοδα 21.1 413
κέρδος 21.1 413

Επιχειρηματική συναλλαγή
αμοιβές που λαμβάνουν αυτοαπασχολούμενοι από 
την παρακολούθηση επιδοτούμενων σεμιναρίων 
επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης.

21.2.3 436

έννοια 21.2 433
ποσό που αποκτάται από πώληση αντικειμένου μεγάλης 
αξίας 21.2.1 434

πώληση συλλογής γραμματοσήμων 21.2.2 434
συστηματική διενέργεια πράξεων 21.2 433

Επιχορηγήσεις
αγροτών 21.1.5.1 421
παγίων 21.1.2 415
Που εισπράττουν ΝΠ ή νομικές οντότητες από φορείς 
Γενικής Κυβέρνησης - Χρόνος κτήσης 8.6.9 151

Εργαζόμενοι σε διπλωματικές αποστολές
Εξαιρέσεις από τα τεκμήρια 30.1.1 802



                      2028                                                                                                                                           2029

Εργαζόμενοι σε πρεσβείες
Εξαιρέσεις από τα τεκμήρια 30.1.1 802

Εργασιακή σχέση
έννοια 12.2 185

Εργοτάξιο
μόνιμη εγκατάσταση - χρονικό διάστημα θεμελίωσης 6.1 105

Έσοδα
ΑΕ από την παραχώρηση του δικαιώματος 
εκμετάλλευσης Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών 46.2.1 1259

από δίδακτρα που αποκτούν τα ΝΠ μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου 44.2 1207

από οικονομική ενίσχυση που διαθέτει κοινωφελές 
ίδρυμα σε σωματείο με σκοπό να αποδοθεί στα μέλη του 44.3 1208

ΝΠ και οντοτήτων 47.2 1296
πλειστηρίασμα κινητών πραγμάτων στο πλαίσιο του 
Πτωχευτικού Κώδικα 47.2.5 1303

Εταιρείες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών 
(Ε.Κ.Ε.Σ.)

φορολογική αντιμετώπιση 72.2.3 1912
Εταιρικά μερίδια

Αγορά - Τεκμήρια 32.3 857
Εταιρικά οχήματα

Αυτοαπασχολούμενος (με μπλοκάκι) 13.14 295
Αυτοκίνητα μεταφοράς προσωπικού 13.15 296
Αυτοκίνητα μεταφοράς προσωπικού (mini-bus) 13.15 296
Αυτοκίνητα μεταφοράς προσώπων των επιχειρήσεων 
διαχείρισης των αεροδρομίων 13.15 296

Αυτοκίνητα πίστας των αεροδρομίων 13.15 296
Αυτοκίνητα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη 
μετακίνηση των πελατών τους 13.15 296

Ετήσια αντικειμενική δαπάνη επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ. 
εταιρειών - Παραδείγματα τεκμήρια 31.3.9 824

Ετήσια αντικειμενική δαπάνη επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ. 
εταιρειών - Τεκμήρια 31.3.9 824

Παραχώρηση κοινόχρηστου εταιρικού οχήματος για εκ 
περιτροπής χρήση 13.5.2 282

Παροχή για τη δαπάνη των καυσίμων και συντήρηση 
των αυτοκινήτων (π.χ. διόδια, βενζίνη, ΚΤΕΟ, service, 
parking, αλλαγή ελαστικών κλπ.)

13.15 296

Παροχή σε είδος 13.5 279
Πότε η παραχώρηση δεν θεωρείται παροχή σε είδος 13.5.1 281
Πωλητών 13.15 296
συμμετοχή εργαζόμενου στο κόστος μισθώματος του 
οχήματος 13.5.3 283

Εταιρικές πιστωτικές κάρτες
Παροχή σε είδος 13.3 276

Εταιρικό κεφάλαιο
Κάλυψη τεκμηρίου με επιστρεφόμενο κεφαλαίο εταιρείας 32.3.1 859
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Εταίροι ΕΠΕ
έκπτωση αμοιβών 23.4.3.2 542
έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών 23.4.2.2 536
Πότε οι αμοιβές θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή 
εργασία 12.4 212

Εταίροι ΕΠΕ / ΙΚΕ
ασφαλιστικές εισφορές αυτών που δεν ασκούν 
επιχειρηματική δραστηριότητα 14.2.4.1 308

Εταίροι ΙΚΕ
έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών 23.4.2.2 536

Ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.)
νομικό πλαίσιο 45.1.1 1212

Ετερόρρυθμες κατά μετοχές εταιρείες
νομικό πλαίσιο 45.1.1 1212

Ευρωπαϊκή Εταιρεία (SE)
αντικαταχρηστικοί κανόνες 56.1 1448
Αποσβέσεις 55.3 1445
μεταφορά ζημίας 55.3 1445
προβλέψεις 55.3 1445
τρόποι σύστασης 55.1 1442
υπεραξία 55.3 1445
φορολογικά ευεργετήματα 55.3 1445
φορολογικά κίνητρα 55.4, 52.5 1446, 1405
χαρακτηριστικά 55.1 1442

Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία (SCE)
αντικαταχρηστικοί κανόνες 55.5, 56.1 1446, 1448
Αποσβέσεις 55.3 1445
αρχή της μη διάκρισης 55.2 1443
δημοσιότητα 55.2 1443
δημοσιότητα καταστάσεων 55.2 1443
διάρθρωση 55.2 1443
εκκαθάριση 55.2 1443
έλεγχος καταστάσεων 55.2 1443
έννοια 55.2 1443
καταστατικό 55.2 1443
καταχώριση 55.2 1443
κεφάλαιο 55.2 1443
λύση 55.2 1443
μεταφορά ζημίας 55.3 1445
παύση πληρωμών 55.2 1443
προβλέψεις 55.3 1445
τρόποι σύστασης 55.2 1443
υπεραξία 55.3 1445
φορολογικά ευεργετήματα 55.3 1445

φορολογικά κίνητρα 55.4, 52.5 1446, 1405
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Εφάπαξ ποσά
Βοηθήματα που καταβάλλουν τα Μετοχικά Ταμεία των 
Ενόπλων δυνάμεων στα παιδιά των ενεργών μετόχων 
τους ή μερισματούχων τους απαλλάσσονται από τον 
υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες

14.2.5.1 309

καταβαλλόμενα από ταμεία πρόνοιας, ασφαλιστικούς 
οργανισμούς του Δημοσίου και επαγγελματικά ταμεία 
απαλλάσσονται από τον υπολογισμό του εισοδήματος 
από μισθωτές υπηρεσίες

14.2.5 309

παρακράτηση φόρου 60.4 1527
Ζημία

αντικαταχρηστικοί κανόνες 27.3 693
από ακίνητη περιουσία των ΝΠ μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα 27.12 715

από επιχειρηματική δραστηριότητα ατομικής επιχείρησης 
σε περίπτωση διαφοράς τεκμαρτού και συνολικού 
εισοδήματος ΦΠ

27.7 702

από τη μεταβίβαση τίτλων συμμετοχής υπό όρους 48Α.2 1345
ατομικής επιχείρησης 27.1.2 692
εισφορές ενεργητικού έναντι τίτλων (μετοχών ή εταιρικών 
μεριδίων) 27.16 718

επιχείρησης από την εκκαθάριση εταιρείας στην οποία 
συμμετέχει 23.20 576

επιχείρησης λόγω μείωσης μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας 
στην οποία συμμετέχει 23.20 576

κατά την απόσχιση κλάδου με απορρόφηση 27.11.1 712
κατά την άσκηση αγροτικής επιχειρηματικής 
δραστηριότητας 27.14 716

κοινωνίας και λοιπών υπόχρεων μη υπαγόμενων στο 
άρθρο 10 του προγενέστερου ΚΦΕ (ν.2238/1994) 27.8 702

λόγω ανταλλαγής ομολόγων (PSI) 27.10 705
λόγω έκπτωσης δαπανών επιστημονικής και 
τεχνολογικής έρευνας 27.15 717

λόγω εκχώρησης απαιτήσεων επιχείρησης 22.8 481
λόγω πιστωτικού κινδύνου 27.11 710
μεταβίβασης εταιρικών ομολόγων του ν.3156/2003 23.21 578
μεταφορά 27.1 689
που προκύπτουν στην αλλοδαπή 27.9 703
προϋποθέσεις μεταφοράς 27.2 693
πώληση συμμετοχών με ζημία 27.18 718
σε βάρος ΦΠ που δεν ασκούν επιχειρηματική 
δραστηριότητα 27.4 700

σε περίπτωση εκκαθάρισης 27.5 701
σε χρήσεις μέχρι τις 31.1.2.2013, ανώνυμης εταιρείας, 
φορέα της Γενικής Κυβέρνησης με μοναδικό μέτοχο το 
Δημόσιο

27.13 716
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συμψηφισμός ζημίας παρελθουσών χρήσεων με κέρδη 
σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανομής κερδών για 
τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος

27.17 718

συμψηφισμός μέσω μείωσης μετοχικού κεφαλαίου 27.6 701
χρόνος μεταφοράς 27.1.1 692

Ηλεκτρονικές πληρωμές
βάρος απόδειξης 15.6.3 357
Δημόσιες κληρώσεις 15.6.5 360
εξαιρέσεις 15.6.1 353
Καθορισμός δαπανών 15.6 350
μεταξύ συζύγων 15.6.2 356
Πληροφόρηση της Φορολογικής Αρχής 15.6.4 357

Ιατροί
Claw back και rebate ιατρού που έχει σύμβαση με τον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - Χρόνος κτήσης εισοδήματος 8.6.7 150

Εισόδημα από απογευματινά ιατρεία 7.10, 12.8 125, 215
Εισόδημα πανεπιστημιακών ιατρών που παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή 
μονάδες εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του ΕΣΥ ή των ΑΕΙ

12.10 218

Επίδομα επικίνδυνης εργασίας 14.3.9 323
εφάπαξ χρηματικά ποσά (Ε.Σ.Υ.) 8.6.10 152
Παρακράτηση φόρου στην ειδική αμοιβή των ιατρών, 
για την παροχή κλινικού και εργαστηριακού έργου 
σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες, 
εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του ΕΣΥ ή των 
νοσοκομείων που ανήκουν σε Πανεπιστήμια

60.17 1535

ποσά εκπτώσεων που χορηγούνται από τους 
συμβεβλημένους γιατρούς προς τον ΕΟΠΠΥ (claw back) 22.6 480

Ιδιότυπες Μεταφορικές Εταιρείες (Ι.Μ.Ε.)
έκπτωση δαπανών 22.11 482
υποκείμενο φόρου 45.1.8 1250

Ιδιοχρησιμοποίηση
Εισόδημα από ακίνητη περιουσία 39.2 996
Εισόδημα από ακίνητη περιουσία Ν.Π. 39.2.2 999
Μισθωτική αξία λόγω εισφοράς χρήσης γης ή ακινήτων 
για συμμετοχή σε ΝΠ 39.2.1 997

Προσδιορισμός αντικειμενικής αξίας για τα τεκμαρτά 
εισιδήματα χρήσης γης και ακινήτων 39.3.2 1002

Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΙΚΕ) 
νομικό πλαίσιο 45.1.1 1212
προκαταβολή φόρου εισοδήματος 71.2 1834

Ίδρυμα (foundation)
αλλοδαπό με εισόδημα στην Ελλάδα, πριν την έναρξη 
ισχύος του ν. 4172/2013 36.6.1 971

Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων για τον 
ιδρυτή του, ΦΠ 32.3.2 860
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Εισόδημα από υπεραξία βλ. Υπεραξία 
μεταβίβασης τίτλων

Εισόδηματα ιδρυτή αλλοδαπού ιδρύματος, φορολογικού 
κατοίκου Ελλάδας 36.6 970

Προϊόν λύσης αλλοδαπού ιδρύματος 36.6.3 972
Προϊόν λύσης αλλοδαπού ιδρύματος πριν την έναρξη 
ισχύος του ν. 4172/2013 36.6.4 973

Ιδρύματα
νομικό πλαίσιο 45.1.2 1226

ΙΚΕ
αμοιβές διαχειριστών που δεν προέρχονται από τα κέρδη 23.4.3.2 542
αμοιβές εταίρων που δεν προέρχονται από τα κέρδη 23.4.3.2 542
ασφαλιστικές εισφορές διαχειριστών Ι.Κ.Ε. 23.4.2.2 536
ασφαλιστικές εισφορές εταίρων 23.4.2.2 536

Ιστιοφόρα με χώρους ενδιαίτησης
τεκμήρια 31.6 834

Καθαρίστρια
παρακράτηση φόρου 60.18 1536
Φορολογική αντιμετώπιση παγίου κατ’ αποκοπή 
χορηγήματος σε καθαρίστρια 12.11 220

Καθαρό εισόδημα
Μσθωτές υπηρεσίες αλλοδαπής προέλευσης 7.1.2 113

Κάλυψη τεκμηρίων
Είσπραξη πνευματικών δικαιωμάτων από κληρονόμους 34.2.6.3 922
Με αποζημιώσεις για κάλυψη ηθικής βλάβης 34.2.2.2 905
Με αποζημιώσεις για την άσκηση του επαγγέλματος - 
Εκλογική αποζημίωση 34.2.2.2.5 907

Με αποζημιώσεις που επιδικάζει η Ειδική Επιτροπή του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 34.2.2.2.1 905

Με αποζημίωση λόγω ανικανότητας προς εργασία 34.2.2.2.4 906
Με δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί και αποδεικνύονται με 
έγγραφα στοιχεία ότι φέρουν βέβαιη χρονολογία 34.2.5 917

Με δάνειο που συνάφθηκε στην αλλοδαπή 34.2.5.5 919
Με δάνειο που χορηγήθηκε με ιδιωτικά συμφωνητικά 34.2.5.4 918
Με δωρεά χρηματικού ποσού ή γονική παροχή χρημάτων 34.2.6 921
Με δωρεές που καταβλήθηκαν σε ανήλικο τέκνο από 
τρίτα πρόσωπα 34.2.6.4 922

Με εισαγωγή συναλλάγματος από κάτοικο Ελλάδας 34.2.4.4 913
Με εισαγωγή συναλλάγματος που προήλθε από την 
πώληση ακινήτου στην αλλοδαπή 34.2.3.1 910

Με εισαγωγή συναλλάγματος σε ξένο νόμισμα 34.2.4.3 913
Με εισοδήματα απαλλασσόμενα από το φόρο ή 
φορολογούμενα με ειδικό τρόπο 34.2.1 899

Με επιδικασθέντα δικαστικά έξοδα 34.2.2.2.2 906
Με επιδόματα - βοηθήματα 34.2.2.4 908
Με επιστροφή ασφαλίστρων ασφάλειας ζωής 34.2.2.2.3 906
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Με ευρωποίηση συναλλάγματος και δήλωση σε 
μεταγενέστερη χρήση από την εισαγωγή του 34.2.4.5 914

Με εφάπαξ ποσά που καταβάλλονται από ταμεία 
πρόνοιας, ασφαλιστικούς οργανισμούς του Δημοσίου και 
επαγγελματικά ταμεία

34.2.2.3 907

Με καταναλωτικό δάνειο 34.2.5.2 918
Με κέρδη από καζίνο 34.2.2.1.2 905
Με κέρδη από λαχεία στην αλλοδαπή 34.2.2.1.1 905
Με κέρδη από λαχεία, ΛΟΤΤΟ κ.λπ. 34.2.2.1 904
Με ποσά που προέρχονται από εισαγωγή χρηματικών 
κεφαλαίων από το εξωτερικό 34.2.4 910

Με ποσό που προήλθε από εργασία στην αλλοδαπή 34.2.4.1 912
Με πώληση πινάκων ζωγραφικής ιδιωτικής συλλογής 34.2.3.2 910
Με στεγαστικό δάνειο 34.2.5.3 918
Με χρηματικά ποσά από κληρονομιά 34.2.6.1 921
Με χρηματικά ποσά από κληρονομιά στην αλλοδαπή 34.2.6.2 922
Με χρηματικά ποσά που δε θεωρούνται εισόδημα 34.2.2 903
Με χρηματικά ποσά που προέρχονται από την διάθεση 
περιουσιακών στοιχείων 34.2.3 909

Με χρηματικά ποσά που συγκεντρώνονται λόγω γάμου 34.2.6.5 923
με ωφέλεια που αποκτά φυσικό πρόσωπο λόγω 
διαγραφής μέρους ή του συνόλου του χρέους προς 
πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα

34.2.5.6 920

Προϋποθέσεις αναγνώρισης του δανείου για την κάλυψη 
τεκμηρίων 34.2.5.1 917

Προϋποθέσεις δικαιολόγησης εισοδήματος από 
μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών 34.2.4.6 914

Χρόνος εισαγωγής των χρημάτων από το εξωτερικό 34.2.4.2 913
Κατοικία

έννοια 4.2.1 53
Παραδείγματα αποτίμησης της παροχής σε είδος λόγω 
παραχώρησης κατοικίας 13.8.1 289

Παροχή σε είδος 13.8 289
Κατοικίες

Απόκτηση κατά τη διάρκεια του έτους - Τεκμήρια 31.2.2 815
Δευτερεύουσα μονοκατοικία - Τεκμήρια 31.2.1 814
Δωρεάν παραχωρηθείσες δευτερεύουσες - Τεκμήρια 31.2.1 814
Δωρεάν παραχωρηθείσες κύριες - Τεκμήρια 31.2 812
Ιδιοκατοικούμενες δευτερεύουσες - Τεκμήρια 31.2.1 814
Ιδιοκατοικούμενες κύριες - Τεκμήρια 31.2 812
Κενές - Τεκμήρια 31.2.3 815
Με τιμή ζώνης άνω των 5.000,00 € / τ.μ. - Τεκμήρια 31.2 812
Με τιμή ζώνης μεταξύ 2.800,00 € / τ.μ. και 4.999,00 € / 
τ.μ. - Τεκμήρια 31.2 812

Με τιμή ζώνης μέχρι 2.799,00 € / τ.μ. - Τεκμήρια 31.2 812
Μεταβίβαση κατά τη διάρκεια του έτους - Τεκμήρια 31.2.2 815
Μισθωμένες δευτερεύουσες - Τεκμήρια 31.2.1 814
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Μισθωμένες κύριες - Τεκμήρια 31.2 812
Μίσθωση κατά τη διάρκεια του έτους - Τεκμήρια 31.2.2 815
Μονοκατοικίες - Τεκμήρια 31.2 812
Προσθήκες ή επεκτάσεις κατοικίας - Τεκμήρια 32.4 862

Κάτοικος εξωτερικού 
Μη εφαρμογή τεκμηρίων 33.3, 33.9 876, 883
Μη εφαρμογή τεκμηρίων για σκάφη αναψυχής ιδιωτικής 
χρήσης 33.5 881

Φορολογική αντιμετώπιση συντάξεων, παροχών και 
παρόμοιων αμοιβών 12.9 215

ΚΕΠΑ
Χρονική διάρκεια των γνωματεύσεων αναπηρίας 14.3.5.1 321

Κέρδη
Χρόνος κτήσης εισοδήματος από προσωρινές απολήψεις 
κερδών 8.6.5 145

Κέρδη παρελθουσών χρήσεων
αυτοτελής φορολόγηση 72.6.3 1923

Κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα
αποζημιώσεις ελεγκτών δόμησης 21.1.7 430
αποθεματικά αυτοτελούς φορολόγησης 47.1.1 1277
αποθεματικά αφορολόγητα 47.1.1 1277
αποθεματικά βάσει διατάξεων ΚΦΕ 47.1.1 1277
διανομή 47.1.1 1277
διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW 21.1.5.3 426
δικηγορικών εταιρειών 21.1.6 430
εισοδήματα δημοσίων υπαλλήλων από συμμετοχή σε 
σεμινάρια 21.1.9 430

έννοια 21.1 413
κεφαλαιοποίηση 47.1.1 1277
λογιστικός προσδιορισμός 21.1 413
μεταβίβαση ευρεθέντος αυτοκινήτου οχήματος σε 
ασφαλιστική εταιρεία για το οποίο έχει προηγουμένως 
καταβληθεί αποζημίωση λόγω κλοπής

47.2.6 1304

ΝΠ που τηρούν απλογραφικά βιβλία 47.4 1309
προσδιορισμός 21.1 413
Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 
(Κ.ΑΛ.Ο.) 21.1.10 431

φορολογικός συντελεστής 29.1 787
φορολογικού έτους που έληξε 47.1.1 1277

Κεφαλαιοποίηση
κερδών 47.1.1 1277
κερδών χωρίς να έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος 
ανεξάρτητα από την ύπαρξη φορολογικών ζημιών 47.1.3 1284

κερδών χωρίς να έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος 
ανεξάρτητα από την ύπαρξη φορολογικών ζημιών από 
αγροτικούς συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών

47.1.3.2 1289
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κερδών χωρίς να έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος 
ανεξάρτητα από την ύπαρξη φορολογικών ζημιών όταν 
εφαρμόζονται κίνητρα για τη διατήρηση θέσεων εργασίας 
και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος 
και κίνητρα για την ενίσχυση της κινηματογραφικής 
παραγωγής

47.1.3.1 1288

κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών για 
φορολογικά έτη πριν την 1.1.2014 47.1.1.2 1281

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας που 
έχει προέλθει από μετασχηματισμό με τις διατάξεις του 
ν.δ.1297/1972

47.1.1.4 1282

ποσών κερδών των απαλλασσόμενων από το φόρο 
εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων 47.1.1.5 1283

Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών 
εισηγμένων εταιρειών
απόδοση φόρου 71Β.3 1856
εκπεσιμότητα του φόρου 71Β.4 1856
νομικό πλαίσιο 71Β.1 1855
συντελεστής φορολόγησης 71Β.2 1856
υπόχρεοι σε καταβολή εισφοράς αλληλεγγύης 71Β.5 1857
φορολόγηση κατά τη διάλυση Α.Ε. πριν την πάροδο 5 
ετών 71Β.6 1857

χρόνος υποβολής δήλωσης 71Β.3 1856
Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών 
εισηγμένων ή μη  εταιρειών

τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου 71Β.8 1859
Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών 
εισηγμένων ή μη εταιρειών

από την αύξηση της αξίας των συμμετοχών της εταιρείας 
ή από διανομή μετοχών 71Β.7 1858

από υπεραξία μετοχών που προέρχεται από απόσχιση 
κλάδου ή από συγχώνευση εταιρειών 71Β.7 1858

κατ' ειδικό τρόπο φορολογηθέντα κέρδη 71Β.7 1858
Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών μη 
εισηγμένων εταιρειών και Ε.Π.Ε.

απόδοση φόρου 71Γ.3 1866
εκπεσιμότητα του φόρου 71Γ.4 1866
με επιχορηγήσεις του αναπτυξιακού ν.3299/2004 71Γ.6 1867
νομικό πλαίσιο 71Γ.1 1865
συντελεστής φορολόγησης 71Γ.2 1865
τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου 71Γ.7 1868
φορολόγηση κατά τη διάλυση μη εισηγμένης Α.Ε. πριν 
την πάροδο 5 ετών 71Γ.5 1866

χρόνος υποβολής δήλωσης 71Γ.3 1866
Κεφαλαιουχικές εταιρείες

ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ) 45.1.1 1212
ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ 45.1.1 1212
εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) 45.1.1 1212
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ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΙΚΕ) 45.1.1 1212
Κινητή τηλεφωνία

Παγίο σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας 13.15 296
Παροχή σε είδος 13.3, 13.4 276, 277

Κίνητρα ευρεσιτεχνίας
απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για τρεις 
συνεχόμενες χρήσεις στην περίπτωση εισφοράς διεθνώς 
αναγνωρισμένης ευρεσιτεχνίας σε μετοχικό ή εταιρικό 
κεφάλαιο

71Α.6 1848

απαλλαγή φόρου εισοδήματος για τρεις συνεχόμενες 
χρήσεις της επιχείρησης από την πώληση προϊόντων 
παραγωγής της

71Α.1 1845

διαδικασία υπαγωγής στις απαλλακτικές διατάξεις 71Α.7 1849
διεθνώς αναγνωρισμένη ευρεσιτεχνία 71Α.2 1845
εμφάνιση απαλλασσόμενων κερδών σε λογαριασμό 
ειδικού αποθεματικού 71Α.4 1847

φορολόγηση ειδικού αποθεματικού απαλλασσόμενων 
κερδών 71Α.5 1848

χρόνος έναρξης του κινήτρου απαλλαγής 71Α.3 1846
Κληρονομιές

Είσπραξη πνευματικών δικαιωμάτων από κληρονόμους - 
Κάλυψη τεκμηρίων 34.2.6.3 922

Χρηματικά ποσά από κληρονομιά στην αλλοδαπή - 
Κάλυψη τεκμηρίων 34.2.6.2 922

Χρηματικού ποσού - Κάλυψη τεκμηρίων 34.2.6.1 921
Κοινοπραξίες

ενδοομιλικά μερίσματα 48.1.2 1320
νομικό πλαίσιο 45.1.5 1245
Τεκμήρια για την χρήση αυτοκινήτου από τα μέλη της 31.3.9 824

Κοινωνία
ενδοομιλικά μερίσματα 48.1.2 1320

Κοινωνία κληρονόμων
συσταθείσα μετά τον θάνατο αγρότη, με σκοπό την 
πώληση της αγροτικής παραγωγής του θανόντος 58.8 1473

Κοινωνίες αστικού δικαίου
νομικό πλαίσιο 45.1.4 1240
φορολογική αντιμετώπιση 45.1.4 1240

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.)
κατηγορίες 45.1.3.2 1239
συνδρομές 47.2.2 1299
φορολογική αντιμετώπιση 45.1.3.2 1239
χορηγίες 47.2.2 1299

Κοινωνοί
Τεκμήρια για την χρήση αυτοκινήτου 31.3.9 824

Κόστος
F.I.F.O. (First In First Out) 25.5 645
αγοράς αποεθμάτων 25.3 643



                                                                                                                                          2037

κτήσης 25.3 643
παραγωγής αποθεμάτων 25.3 643

Κουπόνια
Παροχή σε είδος 13.3 276

Κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
απόδειξη μαχητού τεκμηρίου 23.14.1, 65.5 565, 1734
καθορισμός 65.4.1 1732
προϋποθέσεις 65.4 1732

Κράτη μη συνεργάσιμα
απόδειξη μαχητού τεκμηρίου 23.14.1, 65.5 565, 1734
δημοσίευση καταλόγου 65.3.1 1727
καθορισμός 65.3.2 1728
προϋποθέσεις 65.3 1726

Κράτος
ορισμός 65.1 1726

ΚΤΕΛ
αμοιβές που καταβάλλονται σε οδηγό – συνιδιοκτήτη 
ΚΤΕΛ ΑΕ για τις υπηρεσίες που παρέχει 22.14 485

αποσβέσεις λεωφορείου δημοσίας χρήσης 24.6.5 617
δαπάνες μη εκπιπτόμενες 23.22 578
Μερίσματα μετόχων 36.4 963
Μερίσματα προς μετόχους ΚΤΕΛ Α.Ε. που καταβάλλονται 
από 1-1-2017 36.4.1 965

Παρακράτηση φόρου στα μερίσματα 62.1.4 1578
υποκείμενο φόρου 45.1.7 1247

Κυλικεία
Εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης, σε κτίρια 
που στεγάζονται Δημόσιες Υπηρεσίες 38.6.1 986

ΚΦΕ
ισχύς διατάξεων 72.1 1907
καταργούμενες διατάξεις 72.3 1915
μη εφαρμοζόμενες περιπτώσεις 72.2 1909
μη θιγόμενες περιπτώσεις 72.2 1909

Λήψη υπηρεσιών
έννοια 23.3 523

Μειώσεις φόρου εισοδήματος
Αναπηρία 17.2 382
Γενικά 16.1 371
διαζευγμένοι σύζυγοι 16.2.1 373
Δικαιολογητικά για την αναγνώριση της δωρεάς 19.2 393
Δωρεές 19.1 393
Δωρεές - Παραδείγματα 19.4 396
έγγαμοι σύζυγοι 16.2 373
Εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα 16.6 376
επιδομάτων πολυτέκνων - τριτέκνων και του επιδόματος 
στήριξης τέκνων 16.5 375
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Καθορισμός των Φορέων που αναγνωρίζονται για το 
σκοπό του προσδιορισμού της μείωσης φόρου επί των 
χορηγουμένων σε αυτούς δωρεών

19.3 394

Λόγω αναπηρίας ή θανάτου από συμμετοχή στην Εθνική 
Αντίσταση ή στον εμφύλιο πόλεμο 17.5 385

Λόγω αναπηρίας ή τραύματος αξιωματικών και οπλιτών 17.3 383
Λόγω θανάτου από πολεμική ή τρομοκρατική αιτία 17.4 385
Πρόσθετες - Γενικά 17.1 382
Σε άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες των αποβιωσάντων 
πολέμου 17.6 387

Φορολογικών κατοίκων εκτός Ελλάδας 16.4, 20.1 375, 400
Φορολογούμενος με εισοδήματα και από επιχειρηματική 
δραστηριότητα και από μισθωτή εργασία και συντάξεις 16.3 375

Μέλη αστικών εταιρειών
έκπτωση αμοιβών 23.4.3.1 541

Μέλη ΔΣ ΑΕ
ασφαλιστικές εισφορές αυτών που δεν ασκούν 
επιχειρηματική δραστηριότητα 14.2.4.2 308

έκπτωση αμοιβών 23.4.3.2 542
έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών 23.4.2.2 536
παρακράτηση φόρου 60.13 1534
Πότε οι αμοιβές θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή 
εργασία 12.3 211

Μέλη ΕΠΕ (φυσικά πρόσωπα)
Τεκμήρια για την χρήση αυτοκινήτου 31.3.9 824

Μέλη προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.)
έκπτωση αμοιβών 23.4.3.1 541
έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών 23.4.2.1 535
παρακράτηση φόρου 60.19 1537
Πότε οι αμοιβές θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή 
εργασία 12.4 212

Τεκμήρια για την χρήση αυτοκινήτου 31.3.9 824
Μερίδια προσωπικών εταιριών

υπεραξία 42.2.2 1150
Μερίσματα

«Πάγιο μέρισμα» αθλητικών σωματείων από τις 
αθλητικές ανώνυμες εταιρείες 36.5 966

Βεβαίωση εισοδήματος Π.59.1 1484
έννοια 36.1 960
Έννοια διανομής κερδών 36.2 961
Εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης για ΦΠ μετά 
την παρακράτηση φόρου μερισμάτων 36.3 962

ημεδαπών ΝΠ ή νομικών οντοτήτων, κερδοσκοπικού ή 
μη χαρακτήρα 47.2.4 1303

Κάλυψη τεκμηρίων με εισόδημα από μερίσματα 
πλοιοκτητριών εταιρειών - Προϋποθέσεις 34.2.4.6 914
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Μερίσματα προς μετόχους ΚΤΕΛ Α.Ε. που καταβάλλονται 
από 1-1-2017 36.4.1 965

μετόχων των ΚΤΕΛ ΑΕ 36.4 963
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΝΠ 47.2.1 1298
μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα των αλλοδαπών 
νομικών πρόσωπων 47.2.4 1303

φορολογικός συντελεστής 40.2 1065
Χρόνος απόδοσης παρακρατούμενου φόρου «πάγιου 
μερίσματος» που λαμβάνουν τα αθλητικά σωματεία από 
τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες

36.5.1 968

Μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης
Εισπραττόμενα από ημεδαπή ή αλλοδαπή θυγατρική της 
με έδρα σε άλλο κ - μ της Ε.Ε - Φορολογική αντιμετώπιση 
από το φορολογικό έτος 2018 και επόμενα

9.2 156

Εισπραττόμενα από ημεδαπή ή αλλοδαπή θυγατρική της 
με έδρα σε άλλο κ - μ της Ε.Ε - Φορολογική αντιμετώπιση 
έως και το φορολογικό έτος 2017

9.2 156

Μερίσματα ενδοομιλικά
απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος εισπραττόμενου 
μερίσματος για το οποίο δεν πληρείται η προϋπόθεση της 
24μηνης διακράτησης

48.3 1332

απαλλαγή σε περίπτωση ζημίας 48.1.3.1 1327
απλογραφικά βιβλία 48.1.3.1 1327
διανομή ή κεφαλαιοποίηση αποθεματικού 48.1.3.1 1327
διπλογραφικά βιβλία 48.1.3.1 1327
έκπτωση αναλογούντος φόρου 48.1.3 1326
έκπτωση επιχειρηματικών δαπανών 48.4 1333
ημεδαπής μητρικής εταιρείας από αλλοδαπή θυγατρική 
της με έδρα σε τρίτη χώρα με την οποία υφίσταται 
Σ.Α.Δ.Φ.

48.1.5 1330

κοινοπραξιών 48.1.2 1320
κοινωνίας 48.1.2 1320
λογιστική καταχώριση 48.1.3 1326
λογιστικός χειρισμός απαλλασσόμενων ενδοομιλικών 
μερισμάτων ως αφορολόγητων αποθεματικών 48.7 1340

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΝΠ 48.1.2 1320
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΝΠ δημοσίου ή ιδιωτικού 
δικαίου 48.8 1341

μόνιμων εγκαταστάσεων εταιρειών άλλων κ-μ που 
προέρχονται από τις θυγατρικές τους σε ένα άλλο κ-μ 48.2 1331

ΝΠ που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας από ΝΠ με 
έδρα την Ελβετία 48.1.6 1331

παραδείγματα 48.1.4 1328
που εισπράττει ημεδαπή μητρική εταιρεία από ημεδαπή ή 
αλλοδαπή θυγατρική της με έδρα σε άλλο κράτος-μέλος 
της Ε.Ε.

48.1.2 1320

Προϋποθέσεις απαλλαγής από φόρο εισοδήματος 48.1.2 1320
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σε περίπτωση ρυθμίσεων για σκοπούς απόκτησης 
φορολογικού πλεονεκτήματος 48.6 1336

συνεταιρισμού 48.1.2 1320
Τεκμηρίωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων 48.1.7 1331
υβριδικά δάνεια μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων 48.5 1335
φορολογική αντιμετώπιση 48.1 1320

Μερίσματα ημεδαπής προέλευσης
Χρόνος κτήσης εισοδήματος 8.6.5 145

Μέσα ατομικής προστασίας
παρακράτηση φόρου 60.16 1535
Παροχή σε είδος 13.13 293

Μεσίτες
μόνιμη εγκατάσταση 6.3 107

Μεταβίβαση επιχείρησης
υπεραξία 42.2.5, 42.3.1 1153, 1154

Μεταβολή φορολογικής κατοικίας

αναδρομική μεταφορά στο εξωτερικό

4.4.1, βλ Αναδρομική 
μεταφορά 

φορολογικής κατοικίας 
στο εξωτερικό

62

αποδοχή του αιτήματος στην περίπτωση εμπρόθεσμης 
υποβολής αιτήματος 4.4 57

απόρριψη του αιτήματος στην περίπτωση εμπρόθεσμης 
υποβολής αιτήματος 4.4 57

απόρριψη του αιτήματος στην περίπτωση μη 
προσκόμισης δικαιολογητικών 4.4 57

γνησιότητα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 4.4, 4.4.2 57, 64
διαδικασία 4.4 57
δικαιολογητικά 4.4 57
διορία της ΔΟΥ περί έγκρισης ή μη του αιτήματος 4.4 57
εκπρόθεσμη υποβολή δικαιολογητικών 4.4 57
έλεγχος πληρότητας και επάρκειας του φακέλου 4.4 57
προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών 4.4 57

Μεταφορά λειτουργιών
αναδιάρθρωση επιχείρησης 51.2 1386
αρχή των ίσων αποστάσεων 51.4 1387
νομικό πλαίσιο 51.1 1386
πακέτο μεταβίβασης 51.3 1387
τεκμηρίωση της τήρησης αρχής των ίσων αποστάσεων 51.5 1387

Μετοχές
υπεραξία 42.2.1 1149

Μέτοχοι ΑΕ
Τεκμήριο απόκτησης ακινήτων Α.Ε. υπό εκκαθάριση, 
προς τους μετόχους της 32.4.8 868

Μη εκπιπτόμενες δαπάνες
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κατηγορίες 23.1, βλ. Δαπάνες μη 
εκπιπτόμενες 519

Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΝΠ (ΜΚΧ)
Δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης 
(Δ.Ε.Υ.Α.) 45.1.2.3 1230

διπλωματικές αρχές 45.1.2 1226
Εισόδημα από ακίνητη περιουσία που αποκτούν τα ΜΗ 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΝΠ 39.6 1012

Εκκλησία 45.1.2.2 1229
έκπτωση δαπανών 22.2 477
ενδοομιλικά μερίσματα 48.1.2, 48.8 1320, 1341
ενώσεις προσώπων 45.1.2 1226
έσοδα από δίδακτρα 44.2 1207
έσοδα κατά την επιδίωξη του σκοπού 45.1.2 1226
έσοδα μη φορολογητέα 45.1.2 1226
έσοδα φορολογητέα 45.1.2 1226
ιδρύματα 45.1.2 1226
κοινές δαπάνες 22.2 477
μερίσματα 47.2.1 1298
Μη εφαρμογή τεκμηρίων για αυτοκίνητα 31.3.10 832
Μουσεία 45.1.2.1 1229
Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.) 45.1.3.1 1236
Που έχουν στην κατοχή του αεροσκάφη - Τεκμήρια 31.7.1 843
πρεσβείες 45.1.2 1226
προκαταβολή φόρου εισοδήματος 71.2 1834
προξενεία 45.1.2 1226
σκάφη αναψυχής - Τεκμήρια 31.6.3 838
Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών 45.1.3 1231
σωματεία 45.1.2 1226
φορολογικός συντελεστής 58.3 1466

Μηχανικοί
προκαταβολή φόρου εισοδήματος 69.4 1814
προκαταβολή φόρου εισοδήματος - τρόπος απόδοσης 69.4.1 1815
προκαταβολή φόρου εισοδήματος - υποβολή δήλωσης 69.4.1 1815
προκαταβολή φόρου εισοδήματος ΝΠ 71.8 1838

Μηχανοκίνητα σκάφη με χώρους ενδιαίτησης
τεκμήρια 31.6 834

Μικτά σκάφη με χώρους ενδιαίτησης
τεκμήρια 31.6 834

Μικτής χρήσης αυτοκίνητα
τεκμήρια 31.3.11 832

Μίσθωμα
Ανείσπρακτο 8.6.8 151
Εισόδημα από αναδρομική μείωση μισθωμάτων βάσει 
δικαστικής απόφασης 8.6.6.1 149

τεκμαρτό 23.9, 39.2.2 553, 999
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χρήσης δικαιωμάτων (franchising) 22.15 486
Μισθώσεις

Βραχυχρόνια βλ. Βραχυχρόνια 
μίσθωση

Μισθωτή εργασία
Αμοιβές Δημάρχων/Αντιδημάρχων 12.5 212
Αμοιβές ή αποζημίωση εξόδων που καταβάλλονται σε 
υπαλλήλους που μετακινούνται σε άλλες υπηρεσίες κατ’ 
εντολή του Δημοσίου

12.6 213

Αμοιβές που λαμβάνουν αυτοαπασχολούμενοι από 
την παρακολούθηση επιδοτούμενων σεμιναρίων 
επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης

12.2.2.2 191

Αμοιβές που λαμβάνουν εταίροι και διαχειριστές ΕΠΕ, ΟΕ 
και ΕΕ 12.4 212

Αμοιβές που λαμβάνουν μέλη Δ.Σ. ΑΕ 12.3 211
παραδείγματα 12.12 220
Χρόνος κτήσης εισοδήματος 8.6.2 143

Μόνιμη εγκατάσταση
αλλοδαπό ΝΠ 6.1 105
έννοια 6.1, 6.3 105, 107
εργοτάξιο 6.1 105
ιδιαίτερες περιπτώσεις 6.3 107
μεσιτεία – ανεξάρτητη πρακτορεία – αντιπροσωπεία 6.3 107
μη εντασσόμενες περιπτώσεις 6.2 107
συνδεδεμένα πρόσωπα 6.3 107
Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από 
αλλοδαπό ΝΠ χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα 
το οποίο συμμετέχει σε ημεδαπό ΝΠ

6.4 108

Μουσεία
νομικό πλαίσιο 45.1.2.1 1229

Μπλοκάκι

φορολογία
βλ. 

Αυτοαπασχολούμενος 
("μπλοκάκι")

Ναυτικοί
παρακράτηση φόρου 60.7 1530
Πλήρωμα σε ρυμουλκά - Φορολογικοί συντελεστές 15.3.1 345
Φορολογικοί συντελεστές 15.3 345

Ναυτιλιακές επιχειρήσεις
υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 68.1 1790

Ναυτιλιακές Εταιρίες Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.)
φορολογική αντιμετώπιση 72.2.1 1910

Νεκροφόρες
Μη εφαρμογή τεκμηρίων 31.3.8 823

Νομικά πρόσωπα
αλλαγή/επαναφορά της ιδιότητας ως φορολογικός 
κάτοικος εξωτερικού 4.7 75

αντικείμενο φορολογίας 44.1 1206



                                                                                                                                          2043

ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ) 45.1 1212
ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ 45.1 1212
απαλλασσόμενα βλ. Άρθρο 46
αποζημιώσεις 47.2 1296
αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες 45.1.4 1240
Εισόδημα από ακίνητη περιουσία 39.7 1016
έμμεση συμμετοχή σε άλλο πρόσωπο 2.6.1 25
έμμεση συμμετοχή συνδεδεμένου προσώπου 2.6.1 25
έννοια εσόδων 47.2 1296
έννοια κατά τον Αστικό Κώδικα 2.2 21
εξάρτηση μεταξύ προσώπων 2.6.2 26
επιχορηγήσεις 47.2 1296
Επιχορηγήσεις από φορείς Γενικής Κυβέρνησης - Χρόνος 
κτήσης εισοδήματος 8.6.9 151

εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) 45.1 1212
ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) 45.1 1212
ετερόρρυθμες κατά μετοχές εταιρείες 45.1 1212
ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΙΚΕ) 45.1 1212
κατηγορίες 45.1 1212
κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα 47.1 1277
κεφαλαιουχικές εταιρείες 45.1 1212
Κοινοπραξίες 45.1.5 1245
κοινωνίες αστικού δικαίου 45.1.4 1240
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) 45.1.3.1 1236
κριτήρια καθορισμού του τόπου άσκησης της 
πραγματικής διοίκησης 4.3.1 56

κριτήρια υπαγωγής ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδας 4.3 55

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
βλ. Μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα νομικά 
πρόσωπα (ΜΚΧ)

ΜΗ Κυβερνητική Οργάνωση (Μ.Κ.Ο.) 45.1.4.2 1245
μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπού 6.1 105
νομικές οντότητες 45.1.6 1246
ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε) 45.1 1212
Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.) 45.1.3.2 1239
Παρακράτηση φόρου σε αμοιβές 62.5.2 1589

προκαταβολή φόρου εισοδήματος
βλ. Προκαταβολή 

φόρου εισοδήματος 
νομικών προσώπων

προσδιορισμός κερδών 44.1 1206
προσδιορισμός φόρου εισοδήματος 68.3 1796
προσωπικές εταιρείες 45.1 1212
συμμετοχικές ή αφανείς εταιρείες 45.1.4 1240
συνδεδεμένο πρόσωπο 2.6 24
συνδρομές 47.2 1296
Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών 45.1.3 1231
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υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

βλ. Δήλωση 
φορολογίας 

εισοδήματος νομικών 
προσώπων

Φορολογικό έτος ημεδαπού που ανήκει σε αλλοδαπό 8.3 137
φορολογικός συντελεστής για απλογραφικά βιβλία 58.2 1465
φορολογικός συντελεστής για διπλογραφικά βιβλία 58.1 1464
Χρόνος κτήσης εισοδήματος από τοκους 8.6.6 148
Χρόνος κτήσης εισοδήματος από τοκους ΝΠ που 
εφαρμόζουν ΔΛΠ 8.6.6 148

Ωφέλεια λόγω διαγραφής μέρους ή του συνόλου του 
χρέους προς πσιτωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα 47.1.1.3 1281

Νομικά πρόσωπα απαλλασσόμενα
Αμοιβαία Κεφάλαια Ακινήτων 46.4.3 1266
διανομή ή κεφαλαιοποίηση ποσών κερδών 47.1.1.5 1283
Διεθνείς οργανισμοί 46.5 1268
Εταιρείες Επενδύσεων 46.4.2 1265
Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου από 1.6.2016 46.4.1 1264
Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου μέχρι 31.5.2016 46.4 1262
κατηγορίες 46.1 1255
λοιπά 46.8 1269
Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες 
(ΟΣΕΚΑ) 46.4.4 1266

Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης 
(ΟΑΣΘ) 46.2.2 1260

ΟΣΕΚΑ 46.3 1262
ΟΣΕΚΑ μέχρι 31.5.2016 46.4 1262
παρακράτηση φόρου 46.1 1255
σχολικές επιτροπές 46.7 1269
ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. 46.6 1268
Τράπεζα της Ελλάδος 46.3 1262
Φορείς Γενικής Κυβέρνησης 46.2 1256

Νομικές οντότητες
έννοια 2.3 21
Ιδιότυπες Μεταφορικές Εταιρείες (Ι.Μ.Ε.) 45.1.8 1250
κατηγορίες 45.1.6 1246
ΚΤΕΛ ΑΕ 45.1.7 1247

Ξεναγοί
παρακράτηση φόρου 60.2.2 1526
ΟΑΕΔ
Επίδομα ανεργίας - Απαλλαγή 14.3.6 322
Οδηγοί αυτοκινήτων
τεκμήρια 31.5 833
Οικιακοί βοηθοί
τεκμήρια 31.5 833
Οικοδομές

Ανέγερση - Τεκμήρια 32.4 862
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Ανέγερση οικοδομής από μισθωτή με δικές του δαπάνες 
- Τεκμήρια 32.4 862

Ανέγερση σε έδαφος τρίτου - Τεκμήρια 32.4.10 869
Δικαιολογητικά για το τεκμήριο ανέγερσης οικοδομών 32.4.2 863
Ελάχιστο κόστος και τεκμήριο ανέγερσης οικοδομής 32.4.9 869

Οικοδομικές επιχειρήσεις
δαπάνες 22.3 479
δαπάνες σε μεταγενέστερο χρόνο της πώλησης 22.3 479
Εισόδημα από ανέγερση - πώληση (ατομική απιχείρηση) 7.9 125
προσδιορισμός κερδών 21.1.3 416
προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος 68.3.1 1798
πώληση αδιάθετων ακινήτων ατομικής επιχείρησης 
ανέγερσης και πώλησης οικοδομών μετά τη διακοπή των 
εργασιών της

21.1.3.2 419

πώληση ακινήτων που είχαν ανεγερθεί με σκοπό την 
ιδιοχρησιμοποίηση ή ιδιοκατοίκηση 21.1.3.2 419

πώληση ημιετλών οικοδομών 22.3 479
πώληση οικοπέδου από ατομική επιχείρηση ανέγερσης 
και πώλησης οικοδομών 21.1.3.1 418

Οικονομικές ενισχύσεις
Ειδικό επίδομα οργάνου σε μουσικό Κρατικών 
Ορχηστρών 7.4.2 120

Στεγαστικό επίδομα 7.4.1 119
φορολογική αντιμετώπιση 7.4 119

Ομάδες παραγωγών
φορολογικός συντελεστής 58.4 1467

Ομόλογα
Εισόδημα κατά τη λήξη ομολόγων χωρίς τοκομερίδια 
(zero coupon) ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης 37.4 978

Κρατικά - Υπεραξία 42.2.3 1150
Ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε)

εισπρακτέα ποσά μετά τη λύση 57.2 1455
νομικό πλαίσιο 45.1.1 1212
προκαταβολή φόρου εισοδήματος 71.2 1834

Οπλίτες
Μείωση φόρου λόγω αναπηρίας ή τραύματος 17.3 383

Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.)
ανταποδοτικά τέλη 45.1.3.1 1236
τέλος επιτηδεύματος 45.1.3.1 1236
φορολογική αντιμετώπιση 45.1.3.1 1236

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος από ακίνητη 
περιουσία που αποκτούν οι Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού 39.10.1 1021

Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (Μ.Α.Π.) και γάλακτος που αποτιμώνται σε 
χρήμα και καταβάλλονται σε εργαζόμενους των Ο.Τ.Α.

43Α.6 1198
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Μίσθωμα που αποκτούν από την παραχώρηση του 
δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού κ.λπ. ως εισόδημα 
από ακίνητη περιουσία

39.9 1018

Παρακράτηση φόρου σε μέσα ατομικής προστασίας και 
γάλακτος που χορηγούν στους εργαζόμενους 60.16 1535

παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης θέσεων 
περιπτέρων και κοινόχρηστων χώρων, καθώς και των 
ποσών που εισπράττουν σε περίπτωση θανάτου του 
αρχικού δικαιούχου της χρήσης του περιπτέρου

39.10 1020

Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης 
(ΟΑΣΘ)

φορολογία μετόχων 46.2.2 1260
φορολογική αντιμετώπιση 46.2.2 1260

ΟΤΑ ΑΕ
Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) 45.1.1.1 1224

Οχήματα
Αυτοκίνητα μεταφοράς προσωπικού 13.15 296
Αυτοκίνητα μεταφοράς προσωπικού (mini-bus) 13.15 296
Αυτοκίνητα μεταφοράς προσώπων των επιχειρήσεων 
διαχείρισης των αεροδρομίων 13.15 296

Αυτοκίνητα πίστας των αεροδρομίων 13.15 296
Αυτοκίνητα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη 
μετακίνηση των πελατών τους 13.15 296

Παραχώρηση κοινόχρηστου εταιρικού οχήματος για εκ 
περιτροπής χρήση 13.5.2 282

Παροχή για τη δαπάνη των καυσίμων και συντήρηση 
των αυτοκινήτων (π.χ. διόδια, βενζίνη, ΚΤΕΟ, service, 
parking, αλλαγή ελαστικών κλπ.)

13.15 296

Παροχή σε είδος 13.5 279
Πότε η παραχώρηση δεν θεωρείται παροχή σε είδος 13.5.1 281
Πωλητών 13.15 296
συμμετοχή εργαζόμενου στο κόστος μισθώματος του 
οχήματος 13.5.3 283

τεκμήρια βλ. Αυτοκίνητα
Πάγια

Αποσβέσεις βλ. Αποσβέσεις
άυλα 24.1 594
έννοια 24.1, 24.3 594, 596
ενσώματα 24.1 594
καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία 24.1 594
μη υποκείμενα σε απόσβεση 24.5 603
πώληση 24.10 632
σε αδράνεια 24.10 632
σε εποχιακή λειτουργία 24.10 632
σε περιοδική λειτουργία 24.10 632
υπολειμματική αξία 24.1 594
ωφέλιμη διάρκεια ζωής 24.1 594
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Πάγια αντιμισθία
Δικηγόρος - Εξαρτημένη σχέση εργασίας 12.2 185

Παρακράτηση φόρου
αθλητές (μισθωτούς), προπονητές 60.5 1528
Αθλητικά σωματεία - «πάγιο μέρισμα» 62.1.2 1576
Αμοιβές Δημάρχων - Αντιδημάρχων 60.14 1534
Αμοιβές σε διευθυντές ή μέλη του ΔΣ εταιρείας ή κάθε 
άλλου ΝΠ ή νομικής οντότητας 60.1 1520

αμοιβών αξιωματικών και κατώτερου πληρώματος που 
υπηρετούν σε πλοία του εμπορικού ναυτικού 60.7 1530

αμοιβών διευθυντή ή μέλους ΔΣ εταιρείας και από πάγια 
αντιμισθία δικηγόρων 60.13 1534

αμοιβών που λαμβάνουν εταίροι και διαχειριστές ΕΠΕ, 
ΟΕ και ΕΕ 60.19 1537

αμοιβών σε αλλοδαπά ΝΠ και οντότητες για 
τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για 
συμβουλευτικές και παρόμοιες υπηρεσίες που δεν έχουν 
τη φορολογική τους κατοικία και δεν διατηρούν μόνιμη 
εγκατάσταση στην Ελλάδα

62.5.3 1590

αμοιβών σε αλλοδαπά ΝΠ και οντότητες για 
τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για 
συμβουλευτικές και παρόμοιες υπηρεσίες που δεν 
έχουν τη φορολογική τους κατοικία και διατηρούν μόνιμη 
εγκατάσταση στην Ελλάδα

62.5.4 1591

αμοιβών σε ημεδαπά ΝΠ και οντότητες για 
τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για 
συμβουλευτικές και παρόμοιες υπηρεσίες

62.5.2 1589

αμοιβών σε τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, 
αμοιβές για συμβουλευτικές και παρόμοιες υπηρεσίες 62.5 1586

αμοιβών συμβολαιογράφων 62.5.5 1593
Αναγωγή του μηνιαίου εισοδήματος σε ετήσιο 60.1 1520
αναδρομικών εισοδημάτων 60.6 1530
Απαλλασσόμενα εισοδήματα 59.3 1483
Από μισθωτή εργασία η οποία παρέχεται στο εξωτερικό 
από ημεδαπό φορολογικό κάτοικο 60.15 1534

αποδοχών εργαζομένων στους οποίους επιβάλλεται 
πειθαρχική ποινή προστίμου με στέρηση μηνιαίων 
αποδοχών

60.20 1537

αποζημίωσης ελεγκτών δόμησης 62.5.6 1594
Αποζημίωσης λόγω διακοπής της σχέσεως εργασίας ή 
άλλης σύμβασης 60.3 1526

ασφαλίσματος που καταβάλλεται εφάπαξ ή με τη μορφή 
περιοδικά καταβαλλόμενης παροχής στο πλαίσιο 
ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων

62.6 1599

Ασφαλιστικές εισφορές επί αμοιβών μελών ΔΣ εταιρειών 
ή κάθε άλλου ΝΠ ή νομικής οντότητας 60.1 1520

Αυτοαπασχολούμενος (με μπλοκάκι) 60.12 1533
Βεβαίωση αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα 62.9 1601
Βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων 60.22 1539
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διανεμόμενων κερδών εταιρείας με δύο κλάδους 
δραστηριότητας (φορολογητέα και αφορολόγητα) 62.1.3 1576

δικαιωμάτων (royalties) 62.3 1584
Ειδική εισφορά αλληλεγγύη 60.21 1538
ειδικής αμοιβής των ιατρών, για την παροχή κλινικού 
και εργαστηριακού έργου σε πανεπιστημιακές κλινικές, 
εργαστήρια ή μονάδες, εγκατεστημένες σε νοσοκομεία 
του ΕΣΥ ή των νοσοκομείων που ανήκουν σε 
Πανεπιστήμια

60.17 1535

εμπειρογνώμονες που απασχολούνται στα ευρωπαϊκά 
προγράμματα διδυμοποίησης 62.5.9 1597

Ενδοομιλικές συναλλαγές βλ. Ενδοομιλικές 
συναλλαγές

εξαιρέσεις 60.1 1520
Εξαιρέσεις από τον υπολογισμό του εισοδήματος από 
μισθωτή εργασία και συντάξεις 60.1 1520

Ευθύνη παρακράτησης φόρου και απόδοσής του 59.2 1483
εφάπαξ παροχών, πρόσθετων αμοιβών, παροχών σε 
είδος 60.4 1527

Ισομερής κατανομή εισοδήματος από μισθωτή εργασία 60.5.2 1529
καθαρίστρια με πάγιο κατ’ αποκοπή χορήγημα 60.18 1536
Καθορισμός του τρόπου υποβολής της δήλωσης και 
απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στο εισόδημα 
από μισθωτή εργασία και συντάξεις και στην ειδική 
εισφορά αλληλεγγύης

60.23.1 1540

Κατάργηση της μείωσης κατά 1,5% με την παρακράτηση 60.1.2 1524
μερισμάτων 62.1 1572
μερισμάτων που διανέμουν προσωπικές, κ.λπ. εταιρείες 
που τηρούν διπλογραφικά βιβλία 62.1.5 1578

μερισμάτων των μετόχων ΚΤΕΛ ΑΕ 62.1.4 1578
μερισμάτων, τόκων & δικαιωμάτων όταν υπάρχει 
Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ) 62.4 1585

Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και γάλακτος 
που αποτιμώνται σε χρήμα και καταβάλλονται σε 
εργαζόμενους των Ο.Τ.Α.

60.16 1535

Παράδειγμα υπολογισμού ΦΜΥ 60.24 1542
Παρακράτηση του φόρου αλλοδαπής από την αλλοδαπή 
εταιρεία 9.2 156

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος αλλοδαπού 
ΦΠ, υπήκοου Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, 
αποσπασμένου στην Ελλάδα

60.10 1533

Παρακράτηση φόρου στους αμειβόμενους με 
ημερομίσθιο ορισμένου χρόνου διάρκειας μικρότερης 
από ένα έτος

60.2.1 1525

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

62.8 1600

Πρόσθετη μείωση φόρου κατά την παρακράτηση φόρου 
στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις 60.11 1533
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Στο εισόδημα από μισθούς και συντάξεις 60.1 1520
Στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο 60.2 1525
στους αμοιβόμενους αθλητές για συμβόλαια άνω των 
40.000 € 60.5.1 1528

Στους ξεναγούς 60.2.2 1526
συντάξεων ταμείων επικουρικών, μετοχικών, αρωγής ή 
αλληλοβοηθείας 60.8 1531

συντάξεων φορολογικών κατοίκων Καναδά 60.9 1532
τεχνικών υπηρεσιών σε περίπτωση εισφοράς δημόσιου 
τεχνικού έργου 62.5.7 1595

τόκων 62.2 1578
τόκων οι οποίοι υπολογίζονται με τη μέθοδο «tax gross-up» 62.2.3 1583
τόκων ομολογιακού δανείου το ποσό των οποίων 
καταβάλλεται με την έκδοση νέων ομολογιών 62.2.2 1581

τόκων ομολογιών 61.2 1567
τόκων υπερημερίας που καταβάλλονται σε ΝΠ και 
νομικές οντότητες 62.2.1 1580

Τρόπος υπολογισμού στο εισόδημα από μισθωτή 
εργασία και συντάξεις 60.1.1 1523

υπεραξίας μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας 62.7 1599
Υποβολή δήλωσης και απόδοση του παρακρατούμενου 
φόρου για μισθοδοσία 60.23 1539

Υπόχρεα πρόσωπα 59.1, 61.1 1483, 1567
υπόχρεοι 2.4 23
Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος γραφίστα 62.5.1 1589
Χρόνος διενέργειας παρακράτησης και συμψηφισμού 
φόρου για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, 
αμοιβές για συμβουλευτικές και παρόμοιες υπηρεσίες

62.5.8 1596

Χρόνος παρακράτησης και απόδοσης του φόρου που 
προκύπτει από τα μαθηματικά αποθέματα ασφαλιστικών 
εταιρειών

62.1.1 1575

Παρακράτηση φόρου δικαιωμάτων
φορολογική υποχρέωση για ΦΠ 38.2 984

Παρακράτηση φόρου μερισμάτων
Εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης για ΦΠ 36.3 962

Παρακράτηση φόρου τόκων
φορολογική υποχρέωση για ΦΠ 37.3 978

Παροχές σε είδος
Αγοραία αξία 13.2 274
Αποτίμηση ωφέλειας από την παροχή δανείου 13.6 283
Αποτύπωσή τους στις βεβαιώσεις αποδοχών 13.2 274
Ασφάλιστρα που καταβάλλονται στο πλαίσιο ομαδικών 
ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων 14.2.8 310

Αυτοκίνητα δοκιμών (test-drive) 13.15 296
Αυτοκίνητα μεταφοράς προσωπικού 13.15 296
Αυτοκίνητα μεταφοράς προσωπικού (mini-bus) 13.15 296
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Αυτοκίνητα μεταφοράς προσώπων των επιχειρήσεων 
διαχείρισης των αεροδρομίων 13.15 296

Αυτοκίνητα πίστας των αεροδρομίων 13.15 296
Αυτοκίνητα πωλητών 13.15 296
Αυτοκίνητα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη 
μετακίνηση των πελατών τους 13.15 296

Για ασφάλεια και υγιεινή 13.15 296
Δικαίωμα προαίρεσης απόκτησης μετοχών 13.7 286
Ενδεικτικές περιπτώσεις 13.3 276
έννοια 13.1 274
Έξοδα κηδείας που καταβάλλονται από επιχειρήσεις και 
οργανισμούς στο προσωπικό τους 13.12 292

Εταιρικά οχήματα 13.5, 13.15 279, 296
Κάλυψη δαπανών ή αποκατάσταση ζημιών στα πλαίσια 
της εργασιακής σχέσης και κατά την εκτέλεση της 
εργασίας - Εξαίρεση

13.1 274

Με τη μορφή δανείου 13.6 283
Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και γάλακτος 
που αποτιμώνται σε χρήμα και καταβάλλονται σε 
εργαζόμενους των Ο.Τ.Α.

13.13 293

Μεταφορά των εργαζομένων στο χώρο εργασίας τους 13.15 296
Μη διενέργεια παρακράτησης φόρου 13.2 274
μη εμπιπτόμενες παροχές 13.15 296
Παράδειγμα αποτίμησης ωφέλειας από την άσκηση 
δικαιώματος προαίρεσης 13.7.3 288

Παραδείγματα αποτίμησης της παροχής σε είδος λόγω 
παραχώρησης κατοικίας 13.8.1 289

παρακράτηση φόρου 60.4 1527
Παραχώρηση κατοικίας 13.8 289
Παραχώρηση κοινόχρηστου εταιρικού οχήματος για εκ 
περιτροπής χρήση 13.5.2 282

παροχές ως 300,00 € ετησίως ανά εργαζόμενο 13.15 296
Παροχή για τη δαπάνη των καυσίμων και συντήρηση 
των αυτοκινήτων (π.χ. διόδια, βενζίνη, ΚΤΕΟ, service, 
parking, αλλαγή ελαστικών κλπ.)

13.15 296

Παροχή οικίας στους εργαζόμενους σε περίπτωση 
πρόσκαιρης εκτός έδρας μετακίνησής τους σε 
υποκατάστημα, εργοτάξιο ή άλλη εγκατάσταση του 
εργοδότη

13.15 296

Παροχή στολής εργασίας 13.15, 13.13 296, 293
Παροχή συσκευών Η/Υ, tablets, κινητών και λοιπού 
εξοπλισμού ως εργαλεία εργασίας 13.15 296

Παροχή τροφής στο χώρο εργασίας 13.15 296
Πότε η παραχώρηση εταιρικού οχήματος δεν θεωρείτε 
παροχή σε είδος 13.5.1 281

Που δίνονται βάσει επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης 
εργασίας 13.9 290
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Πρόγραμμα διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς 
μετοχών 13.7.2 288

Προκαταβολή μισθού - παροχή δανείου 13.6 283
Προσδιορισμός - Γενικός κανόνας 13.2 274
Προσδιορισμός μέσου επιτοκίου αγοράς στην παροχή 
δανείου ή στην προκαταβολή μισθού 13.6.1 285

Πρόσωπα που καταλαμβάνει η διάταξη η διάταξη του 
νόμου 13.2 274

συμμετοχή εργαζόμενου στο κόστος μισθώματος του 
οχήματος 13.5.3 283

Συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια ή σεμινάρια ή κάθε 
είδους εκπαιδευτικά προγράμματα που συνδέονται με την 
απόκτηση γνώσης ή εμπειρίας σχετικής με την εργασία 
του υπαλλήλου

13.15 296

Συνδρομές σε επαγγελματικά περιοδικά και επιμελητήρια 
για τους υπαλλήλους της επιχείρησης 13.15 296

Τι δεν θεωρείται παροχή σε είδος 13.1 274
Φύλαξη των παιδιών στο χώρο εργασίας 13.15 296
Χορήγηση γάλακτος 13.15 296
Χορήγηση θέσης στάθμευσης 13.15 296

Παύση δραστηριότητας
Κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους 8.4 139

Περίπτερα
Εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης 38.6 985
Φορολογικός συντελεστής του εισοδήματος από 
εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου 40.4.1 1066

Περιστασιακά απασχολούμενοι
Περιστασιακές αμοιβές που καταβάλλει γυναικείος 
συνεταιρισμός 15.2.3 344

Φορολογική αντιμετώπιση εισοδήματος 15.2.1 340
Περιφερειακοί συνδυασμοί

υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 68.1 1790
Πηγή εισοδήματος

αλλοδαπής 5.2 93
ημεδαπής 5.1 93

Πισίνες
Δικαιολογητικά για το τεκμήριο απόκτησης ακινήτων 32.4.2 863
Εκμίσθωση - Τεκμήρια 31.8.1 845
Κατασκευή - Τεκμήρια 32.4 862
τεκμήρια 31.8 844

Πλοία
φορολογική αντιμετώπιση 72.2.2 1911

Πλοία αναψυχής
Δαπάνες απόκτησης 32.2 854

Πνευματικά δικαιώματα
Είσπραξη από κληρονόμους - Κάλυψη τεκμηρίων 34.2.6.3 922
συγγραφέων που είναι δημόσιοι υπάλληλοι 38.8 988
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Συγγραφέων που είναι δημόσιοι υπάλληλοι - καθηγητές 
Πανεπιστημίων και ΤΕΙ 38.8.1 989

Πόθεν έσχες
πίστωσης χρηματικού ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό 21.3.2 440
προσαύξηση περιουσίας 21.3 436
προσαύξηση περιουσίας πριν την 1.1.2014 21.3.1 438
υποθέσεις αποστολής εμβασμάτων στο εξωτερικό κατά 
τα έτη 2009-2011 21.3.1 438

Πράκτορες
μόνιμη εγκατάσταση 6.3 107

Προβλέψεις

επισφαλών απαιτήσεων
26.1, βλ. Προβλέψεις 

επισφαλών 
απαιτήσεων

658

μη εκπιπτόμενες 23.5, βλ. Άρθρο 26 544
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

ανάκτηση 26.7 664
απλογραφικά βιβλία 26.3 660
απόδειξη ανεπίδεκτου είσπραξης απαίτησης 26.9 665

γενικός κανόνας σχηματισμού
26.1, βλ. Προβλέψεις 

επισφαλών 
απαιτήσεων

658

διαγραφή 26.8 664
διαγραφή απαίτησης για πώληση κινητών πραγμάτων 26.10 670
διαγραφή απαίτησης λόγω άφεσης χρέους 26.9.1 667
έννοια ληξιπρόθεσμης απαίτησης 26.5 662
εξαιρέσεις 26.2 659
εταιρειών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων 26.13 672
εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης 26.12 671
Κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση δικαιώματος 
είσπραξης 26.6 663

κήρυξη του οφειλέτη σε πτώχευση ή υπαγωγής αυτού σε 
προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 26.16 677

παραδείγματα 26.17 678
πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ 26.14 672
προσδιορισμός αξίας απαίτησης 26.4 661
τραπεζών 26.11 670
φορολογικών ετών 2010, 2011, 2012, 2013 26.15 674
φορολογικών ετών 2010, 2011, 2012, 2013 σε 
περίπτωση φορολογικών ετών που λήγουν την 30.6.2014 26.15.1 675

Πρόεδροι ΔΣ ΑΕ
Τεκμήρια για την χρήση αυτοκινήτου 31.3.9 824

Προθεσμία υποβολής δήλωσης
ΑΕ που τέθηκε σε εκκαθάριση και στη συνέχεια αναβίωσε 68.2.2 1793
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από τα γραφεία αλλοδαπών επιχειρήσεων και τις 
ημεδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν βάσει του 
α.ν.89/1967 σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας 
εγκατάστασής τους

68.2.6 1796

γενικός κανόνας 68.2 1792
σε περίπτωση διάλυσης 68.2.3 1794
σε περίπτωση εκκαθάρισης 68.2.1 1792
σε περίπτωση μετασχηματισμού με βάση τις διατάξεις 
του ν.2166/1993 68.2.4 1795

σε περίπτωση μετασχηματισμού με βάση τις διατάξεις 
του ν.δ.1297/1972 68.2.5 1795

Προκαταβολές
Μισθού ανεξαρτήτως ποσού, που έχουν δοθεί μέχρι 
31/12/2013 13.15 296

Ποιού έτους θεωρούνται έσοδα 8.6.1 141
Προκαταβολή μισθού

Παροχή σε είδος 13.6 283
Τέλη χαρτοσήμου - παροχή σε είδος 13.6.2 286

Προκαταβολή ΦΕΝΠ
δικηγόροι 71.8 1838
εκπιπτόμενοι φόροι κατά τον υπολογισμό 71.6 1837
εξαιρέσεις 71.9 1839
κερδοσκοπικού χαρακτήρα 71.1 1832
μείωση 71.7 1837
Μείωση προκαταβολής φόρου έτους 2018 71.1.1 1832
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 71.2 1834
Μηχανικοί 71.8 1838
νέων 71.3 1834
παράδειγμα 71.10 1840
προκαταβολή φόρου εισοδήματος 71.2 1834
προσωπικές εταιρείες 71.2 1834
σε περίπτωση διακοπής εργασιών 71.5.1 1836
σε περίπτωση δλήξης της εκκαθάρισης 71.5.1 1836
τρόπος υπολογισμού 71.4 1835
τρόπος υπολογισμού σε περίπτωση εκκαθάρισης 71.5 1836

Προκαταβολή ΦΕΦΠ
απόκτηση εισόδηματος για πρώτη φορά 69.2 1813
Αρχιτέκτονες 69.4, 69.4.1 1814, 1815
Βεβαίωση αμοιβών 69.7 1821
δικηγόροι 69.5, 69.5.1 1816, 1819
εξαιρέσεις 69.2 1813
Μείωση προκαταβλητέου φόρου 70.1, 70.2 1824, 1825
Μηχανικοί 69.4, 69.4.1 1814, 1815
σε περίπτωση διακοπής ατομικής επιχείρησης 69.3.1 1814
σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης 69.3 1813
τεκμαρτό εισόδημα 69.1 1811
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τρόπος βεβαίωσης 69.1 1811
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

69.6 1820

Προμερίσματα
Χρόνος κτήσης εισοδήματος 8.6.5 145

Προπονητές
παρακράτηση φόρου 60.5 1528

Προσδιορισμός φορολογητέας ύλης

μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού 28.1, βλ. Τεχνικές 
ελέγχου 755

Πρόστιμα και ποινές
δαπάνη για πληρωμή διοικητικής ποινής 23.6.6 546
ειδικό πρόστιμο τακτοποίησης αυθαιρέτων 23.6.8 547
ειδικό πρόστιμο τακτοποίησης υπογείων και 
ημιυπαίθριων χώρων 23.6.7 546

έκπτωση δαπάνης 23.6 544
εξαγορά ποινής για αγορανομική παράβαση 23.6.4 546
ποινικές ρήτρες και χρηματικές ποινές που επιβάλλονται 
εξαιτίας αθετήσεως συμβατικών υποχρεώσεων 23.6.3 545

προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής ασφαλιστικών 
εισφορών προς το ΙΚΑ 23.6.2 545

τόκοι υπερημερίας για οφειλή φόρων, δασμών, εισφορών 23.6.5 546
φορολογικού ελέγχου 23.6.1 545

Πρόσφυγες
Χρηματικά ποσά που λαμβάνουν ως αναγνωρισμένοι - 
Απαλλαγή 14.3.8 323

Πρόσωπα που υπηρετούν στην αλλοδαπή
πότε θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας 4.2.2 55

Προσωπικές εταιρείες
αμοιβές μελών που δεν προέρχονται από τα κέρδη 23.4.3.1 541
ασφαλιστικές εισφορές εταίρου που δεν ασκεί ατομική 
επιχειρηματική δραστηριότητα και λαμβάνει αμοιβές για 
υπηρεσίες διαχειριστή ή αμοιβές ως μέλος Δ.Σ. Α.Ε.

23.4.2.3 536

ασφαλιστικές εισφορές μελών 23.4.2.1 535
έκπτωση δαπανών όταν αποκτούν εισόδημα μόνο από 
ακίνητη περιουσία 22.5 480

ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) 45.1.1 1212
ετερόρρυθμες κατά μετοχές εταιρείες 45.1.1 1212
ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε) 45.1.1 1212

Προσωρινές απολήψεις κερδών
Χρόνος κτήσης εισοδήματος 8.6.5 145

ΣΑΔΦ
Εισοδήματα από συντάξεις, παροχές και παρόμοιες 
αμοιβές φορολογικών κατοίκων εξωτερικού 12.9 215

Εισφορά αλληλεγγύης 43Α.4 1196
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Μερίσματα, τόκοι & δικαιώματα - Παρακράτηση φόρου 62.4 1585
Πίστωση του φόρου αλλοδαπής 9.2 156
Πίστωση φόρου αλλοδαπής - Έννοια 9.1 156
υπερίσχυση έναντι του ΚΦΕ 6.1.1 106

Σεμινάρια
Παροχή σε είδος 13.3 276

Σκάφη αναψυχής
Jet ski - Τεκμήρια 31.6, 31.6.4 834, 383
Ανοικτού τύπου (χωρίς χώρο ενδιαίτησης) - Τεκμήρια 31.6 834
Ιστιοφόρα με χώρους ενδιαίτησης - Τεκμήρια 31.6 834
Μη εφαρμογή τεκμηρίων για σκάφη αναψυχής ιδιωτικής 
χρήσης μόνιμων κάτοικων εξωτερικού 33.5 881

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΝΠ 31.6.3 838
Μηχανοκίνητα σκάφη με χώρους ενδιαίτησης - Τεκμήρια 31.6 834
Μικτά σκάφη με χώρους ενδιαίτησης - Τεκμήρια 31.6 834
Ταχύπλοα - Τεκμήρια 31.6 834
τεκμήρια 31.6 834
Τη χρήση και κατοχή του σκάφους έχουν πρόσωπα 
διαφορετικά του κυρίου - Τεκμήρια 31.6.2 838

Σκάφη ανοικτού τύπου (χωρίς χώρο ενδιαίτησης)
τεκμήρια 31.6 834

Σκάφη επαγγελματικής χρήσης
Μη εφαρμογή τεκμηρίων 31.6 834

Σκάφη ερασιτεχνικής αλιείας
τεκμήρια 31.6 834

Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.)
Εισόδημα που αποκτά Ανώνυμη Εταιρεία του Δημοσίου 
από την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης 
Σ.Ε.Α.

39.11 1022

Στεγαστικό επίδομα
φορολογική αντιμετώπιση 7.4.1 119

Στοιχεία
ανακριβή 22.1.2.2.1 466
απωλεσθέντα 22.1.2.3 469
εικονικά 22.1.2.2.1, 22.1.2.2.3 466, 468
πλαστά 22.1.2.2.2 468
στοιχείο λιανικής πώλησης 22.1.2.3.1 470

τιμολόγιο 22.1.2.3.1, βλ. 
Τιμολόγιο 470

ψηφιοποιημένα 22.1.2.3.4 474
Στρατιωτικοί

Απαλλαγές 14.3.3, 14.3.9 315, 323
Συγγενικό πρόσωπο

έννοια 2.5 23
εξ αγχειστίας 2.5 23
εξ αίματος σε ευθεία γραμμή 2.5 23
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εξ αίματος σε πλάγια γραμμή 2.5 23
Συγγραφείς

δικαιώματα δημοσίων υπαλλήλων 21.1.9 430
Συγχώνευση

αντικαταχρηστικοί κανόνες 54.11, 56.1 1439, 1448
αποθεματικά 54.5 1437
Αποσβέσεις 54.5 1437
έννοια 54.1 1432
μεταφορά αποθεματικών 54.10, 52.9 1439, 1410
μεταφορά αχρησιμοποίητων προβλέψεων επισφαλών 
απαιτήσεων 54.9, 52.8 1439, 1409

παρακράτηση φόρου μερισμάτων 54.8, 52.7 1438, 1408
πεδίο εφαρμογής 54.3 1433
προβλέψεις 54.5 1437
προκαταβολή φόρου 54.5 1437
προϋποθέσεις 54.1 1432
προϋποθέσεις υπαγωγής 54.4 1434
υπεραξία 54.5 1437
φορολογικά ευεργετήματα 54.5 1437
φορολογικά κίνητρα 54.6, 52.5 1438, 1407
χρεωστική διαφορά από την ανταλλαγή ΟΕΔ κατ' 
εφαρμογή του προγράμματος συμμετοχής στην 
αναδιάταξη του Ελληνικού χρέους (PSI)

54.7, 52.6 1438, 1407

Σύζυγοι
Ανάλωση κεφαλαίου με εισόδημα θανόντος συζύγου 34.2.7.16 940
Ανάλωση κεφαλαίου σε περίπτωση υποβολής χωριστών 
δηλώσεων συζύγων 34.2.7.17 940

Εισόδημα ανήλικων τέκνων σε περίπτωση χωριστών 
δηλώσεων συζύγων 11.3.1 176

Ελάχιστη δαπάνη διαβίωσης για συζύγους που 
υποβάλλουν κοινή δήλωση 31.9 845

Ελάχιστη δαπάνη διαβίωσης διαζευγμένων 31.9 845
Ηλεκτρονικές πληρωμές 15.6.2 356
Κάλυψη τεκμηρίων με εισοδήματα του άλλου συζύγου - 
Ανάλωση κεφαλάιου 34.2.7.14 938

Μειώσεις φόρου εισοδήματος στην περίπτωση 
διαζευγμένων συζύγων 16.2.1 373

Μειώσεις φόρου εισοδήματος στην περίπτωση έγγαμων 
συζύγων 16.2 373

Μειώσεις φόρου σε διαζευγμένους λόγω εξαρτώμενων 
τέκνων 11.5 177

Μειώσεις φόρου σε έγγαμους λόγω εξαρτώμενων τέκνων 11.4 176
Τεκμήρια για δίδακτρα ιδιωτικού σχολείου σε περίπτωση 
διαζευγμένων συζύγων 31.4 833

Χρηματικό ποσό που καταβάλλεται ως αξίωση για τη 
συμμετοχή στα αποκτήματα του γάμου 14.5 325

Χωριστή δήλωση και εισόδημα ανήλικων τέκνων 11.3.1 176
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χωριστή φορολογική κατοικία 4.6 73
Σύλλογοι γονέων

υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 68.1 1790
Σύμβαση διοικητικής συνδρομής

ορισμός 65.2 1726
Συμβολαιογράφοι

παρακράτηση φόρου 62.5.5 1593
Συμμετοχικές ή αφανείς εταιρείες

νομικό πλαίσιο 45.1.4 1240
φορολογική αντιμετώπιση 45.1.4 1240

Σύμφωνο συμβίωσης
χωριστή φορολογική κατοικία 4.6 73

Συνάλλαγμα
Εισαγωγή συναλλάγματος από κάτοικο Ελλάδας 34.2.4.4 913
Εισαγωγή συναλλάγματος σε ξένο νόμισμα 34.2.4.3 913
Ευρωποίηση συναλλάγματος και δήλωση σε 
μεταγενέστερη χρήση από την εισαγωγή του - Κάλυψη 
τεκμηρίων

34.2.4.5 914

Μη εφαρμογή τεκμηρίων 33.10 883
Χρόνος εισαγωγής των χρημάτων από το εξωτερικό 34.2.4.2 913

Συναλλαγματικές διαφορές
αποτίμησης και διακανονισμού απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα 47.1.5 1292

πιστωτικές 21.1.11 432
χρεωστικές 22.12 482

Συνδεδεμένα πρόσωπα
άμεση ουσιώδης διοικητική εξάρτηση 2.6.1 25
έμμεση ουσιώδης διοικητική εξάρτηση 2.6.1 25
έννοια 2.6, 50.1 24, 289
μόνιμη εγκατάσταση 6.3 107
ομολογιούχοι συνδεδεμένοι με εκδότρια ομολογιακού 
δανείου 2.6.3 28

τόκοι 23.2 519
υπολογισμός έμμεσων συμμετοχών 2.6.1 25

Συνδεδεμένες επιχειρήσεις
υβριδικά δάνεια 48.5 1335
Υπεραξία μεταβίβασης 42.7.2 1163

Συνεταιρισμοί
αγροτικοί 2.3.1 21
αστικοί 2.3.1 21
δραστηριότητες 2.3.1 21
ενδοομιλικά μερίσματα 48.1.2 1320
έννοια 2.3.1, 45.1.3 21, 161

Συνεταιρισμοί Δασικοί
φορολογική αντιμετώπιση 47.9 1313

Συνήθης διαμονή
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έννοια 4.2.1 53
Συντάξεις

Ανάπηρων ή θυμάτων εθνικής αντίστασης - Απαλλαγή 14.3.3 315
Ανάπηρων ή θυμάτων εμφυλίου πολέμου - Απαλλαγή 14.3.3 315
αναπήρων, συγγενών θυμάτων πολέμων κτλ. 14.3.3 315
Αξιωματικών που υπέστησαν τραύμα ή νόσημα - 
Απαλλαγή 14.3.3 315

Βεβαίωση Π.59.1 1484
Θύματα πολέμου ή τρομοκρατικών ενεργειών - Απαλλαγή 14.3.3 315

Παρακράτηση φόρου συντάξεων φορολογικών κατοίκων 
Καναδά 60.9 1532

Φορολογικών κατοίκων εξωτερικού, βάσει των διατάξεων 
ΣΑΔΦ 12.9 215

Συντελεστές

ΦΠ βλ. Φορολογικοί 
συντελεστές

Σύσταση επιχείρησης
τεκμήρια 32.3 857

Σχολικές επιτροπές
Εισόδημα από ανάθεση εκμετάλλευσης κυλικείου σε 
δημόσιο σχολείο 39.14 1024

υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 68.1 1790
φορολογική αντιμετώπιση 46.7 1269

Σωματεία
νομικό πλαίσιο 45.1.2 1226
οικονομική ενίσχυση που διατίθεται από κοινωφελές 
ίδρυμα 44.3 1208

Σωματεία αθλητικά
«Πάγιο μέρισμα» από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες 47.2.3 1299

Ταχύπλοα
τεκμήρια 31.6 834

Τεκμαρτό εισόδημα
Από ακίνητη περιουσία 39.3.1 999
Από ακίνητη περιουσία αγροτών 39.3.1 999
Δαπάνες υπολογισμού 30.1 802
Μείωση της διαφοράς μεταξύ του τεκμαρτού και 
πραγματικού εισοδήματος 34.2 899

Προσαύξηση φορολογητέου εισοδήματος με τη διαφορά 
λόγω αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης και δαπανών 
απόκτησης

34.1 893

Προσδιορισμός αντικειμενικής αξίας από την 
ιδιοχρησιμοποίηση ή τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης 
γης και ακινήτων

39.3.2 1002

Προσδιορισμός της μισθωτικής αξίας ακινήτου που 
παραχωρείται σε αγρότη με σκοπό την ανέγερση 
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

39.3.3 1003

Προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων ανέργων 34.1.1 898
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Τεκμήρια
JEEP 31.3.11 832
Jet ski 31.6 834
Leasing E.I.X. 31.3.7 822
Αγοραπωλησία αυτοκινήτου μεταξύ ιδιωτών και 
υπολογισμός τεκμηρίου 32.2.3 855

Αεροσκάφη 31.7 842
Αεροσκάφη επαγγελματικής χρήσης 31.7 842
Αεροσκάφος ΝΠ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 31.7.1 843
Αεροσκάφος το οποίο είναι ακινητοποιημένο λόγω 
έλλειψης πιστοποιητικού αξιοπλοΐας 31.7.2 843

Ακινησία αυτοκινήτου Ε.Ι.Χ 31.3.2 819

Ακινησία αυτοκινήτου Ε.Ι.Χ με ξένη πινακίδα κυκλοφορίας 31.3.2.1 819

Ανεμόπτερα 31.7 842
Αντικειμενικές δαπάνες & υπηρεσίες 31.1 811
Αντικειμενική δαπάνη οικιακών βοηθών, οδηγών 
αυτοκινήτων κ.λπ. 31.5 833

Απόκτηση αυτοκινήτου Ε.Ι.Χ κατά τη διάρκεια του έτους 31.3.1 818
Απόκτηση κατοικίας κατά τη διάρκεια του έτους 31.2.2 815
Αυτοκίνητα ατομικής επιχείρησης 31.3.6 822
Αυτοκίνητα Ε.Ι.Χ. 31.3 816
Αυτοκίνητα μικτής χρήσης 31.3.11 832
Αυτοκινούμενα τροχόσπιτα 31.3.11 832
Βεβαίωση Ακινησίας Ιδιωτικών Σκαφών Αναψυχής 31.6.1 837
Γενικά 30.1 802

Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων βλ. Δαπάνες 
απόκτησης

Δαπάνες βάσει των οποίων υπολογίζεται το τεκμαρτό 
εισόδημα 30.1 802

δαπάνη βραχυχρόνιας μίσθωσης 31.2.5 816
Δευτερεύουσα μονοκατοικία 31.2.1 814
Δικαιολογητικά για την αναγνώριση της ακινησίας 
σκαφών 31.6 834

Δυνατότητα αμφισβήτησης του ετήσιου συνολικού ποσού 
από το φορολογούμενο 31.10 846

Δωρεάν παραχωρηθείσες δευτερεύουσες κατοικίες 31.2.1 814
Δωρεάν παραχωρηθείσες κύριες κατοικίες 31.2 812
Ε.Ι.Χ. ετιαιρειών 31.3.9 824
Ε.Ι.Χ. ετιαιρειών - Παραδείγματα 31.3.9 824
Ε.Ι.Χ. με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην 
Ελλάδα πριν τις 4.3.2004, τα οποία δεν βρίσκονται πλέον 
στην κατοχή των ιδιοκτητών τους

31.3.2.3 820

Εικονική κτήση Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου 31.3.4 821
Εικονική μεταβίβαση Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου 31.3.4 821
Εικονική συγκυριότητα Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου 31.3.4 821
Εκπαιδευτικά αυτοκίνητα (σχολές οδηγών) - Τεκμήρια 31.3.5 822
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Ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης 31.9 845
Ελικόπτερα 31.7 842
Ελικόπτερα επαγγελματικής χρήσης 31.7 842
Ενοικίαση E.I.X. 31.3.7 822
εξαιρέσεις 30.1.1 802
Ετήσια αντικειμενική δαπάνη ιδιωτικών σχολείων 31.4 833
Ιδιοκατοικούμενες δευτερεύουσες κατοικίες 31.2.1 814
Ιδιοκατοικούμενες κύριες κατοικίες 31.2 812
Ιστιοφόρα με χώρους ενδιαίτησης 31.6 834

Κάλυψη βλ. Κάλυψη τεκμηρίων

Κάλυψη με το αντίτιμο σύστασης επικαρπίας μετοχών 32.2.5 856
Κάλυψη τεκμηρίου με επιστρεφόμενο κεφαλαίο εταιρείας 32.3.1 859
Κατοικίες με τιμή ζώνης άνω των 5.000,00 € / τ.μ. 31.2 812
Κατοικίες με τιμή ζώνης μεταξύ 2.800,00 € / τ.μ. και 
4.999,00 € / τ.μ. 31.2 812

Κατοικίες με τιμή ζώνης μέχρι 2.799,00 € / τ.μ. 31.2 812
Κατοχή αυτοκινήτου Ε.Ι.Χ  από ανήλικο 31.3.3 820
Κενές κατοικίες 31.2.3 815
Μείωση αντικειμενικής δαπάνης Ε.Ι.Χ. ανάλογα με την 
παλαιότητα 31.3 816

Μείωση κατά 30% για συνταξιούχους που έχουν υπερβεί 
το 65ο έτος της ηλικίας τους 33.8 883

Μείωση κατά 50% σε σκάφη που προέρχονται από την 
ελληνική ναυτική παράδοση («τρεχαντήρι», «βαρκαλάς», 
«πέραμα», «τσερνίκι», «λίμπερτυ»)

31.6, 31.6.5 834, 839

Μερική χρήση αυτοκινήτου Ε.Ι.Χ κατά τη διάρκεια του 
έτους 31.3.2.3 820

Μεταβίβαση αυτοκινήτου Ε.Ι.Χ κατά τη διάρκεια του έτους 31.3.1 818
Μεταβίβαση κατοικίας κατά τη διάρκεια του έτους 31.2.2 815
Μη εφαρμογή - Γενικά 33.1 875
Μη εφαρμογή από κάτοικο αλλοδαπής που εισάγει 
χρηματικά κεφάλαια από το εξωτερικό, σε λογαριασμό 
του κατασκευαστή της οικοδομής

33.10 883

Μη εφαρμογή για αγορά πάγιου εξοπλισμού 
επαγγελματικής χρήσης (Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα, Φ.Ι.Χ. 
αυτοκίνητα, Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα, Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα, 
μοτοποδήλατα, μοτοσυκλέτες, σκάφη, αεροσκάφη)

33.6 882

Μη εφαρμογή για σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης 
μόνιμων κάτοικων εξωτερικού 33.5 881

Μη εφαρμογή για σκάφη επαγγελματικής χρήσης 31.6 834
Μη εφαρμογή για τις επιχειρήσεις μεταπώλησης 
αυτοκινήτων ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. 33.4 878

Μη εφαρμογή για το αλλοδαπό προσωπικό που δεν 
διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα 33.3 876

Μη εφαρμογή για τους Έλληνες που διαμένουν μόνιμα 
στο εξωτερικό 33.3 876
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Μη εφαρμογή σε Ε.Ι.Χ. με ημερομηνία πρώτης άδειας 
κυκλοφορίας στην Ελλάδα πριν τις 4.3.2004, τα οποία 
δεν βρίσκονται πλέον στην κατοχή των ιδιοκτητών τους

31.3.8 823

Μη εφαρμογή σε Ε.Ι.Χ. που διαθέτουν πιστοποιητικό 
αυθεντικότητας 31.3.8 823

Μη εφαρμογή σε Ε.Ι.Χ. τα οποία είναι ειδικά 
διασκευασμένα για πρόσωπα που παρουσιάζουν 
κινητικές αναπηρίες τουλάχιστον σε ποσοστό το 67%

31.3.8, 33.2, 33.7 823, 875, 
882

Μη εφαρμογή σε νεκροφόρες 31.3.8 823
Μη εφαρμογή τεκμηρίων για αυτοκίνητα Ε.Ι.Χ. 31.3.8 823
Μη εφαρμογή τεκμηρίων για αυτοκίνητα τα οποία 
ανήκουν σε πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 31.3.10 832

Μηχανοκίνητα σκάφη με χώρους ενδιαίτησης 31.6 834
Μικτά σκάφη με χώρους ενδιαίτησης 31.6 834
Μισθωμένες δευτερεύουσες κατοικίες 31.2.1 814
Μισθωμένες κύριες κατοικίες 31.2 812
Μίσθωση κατοικίας κατά τη διάρκεια του έτους 31.2.2 815
Μονοκατοικίες 31.2 812
Ολοκληρωτική καταστροφή αυτοκινήτου Ε.Ι.Χ 31.3.2 819
Πισίνα εκμισθωμένη 31.8.1 845
Πισίνες 31.8 844
Σκάφη - Μείωση ποσών ανάλογα με το έτος νηολόγησης 31.6 834
Σκάφη αναψυχής Ι.Χ. 31.6 834
Σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης σε περίπτωση όπου 
τη χρήση και κατοχή του σκάφους έχουν πρόσωπα 
διαφορετικά του κυρίου

31.6.2 838

Σκάφη αναψυχής που βρίσκονται στην κατοχή ή 
κυριότητα ΝΠ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 31.6.3 838

Σκάφη ανοικτού τύπου (χωρίς χώρο ενδιαίτησης) 31.6 834
Σκάφη ερασιτεχνικής αλιείας 31.6 834
συζύγων που υποβάλλουν κοινή δήλωση 31.9 845
Συνιδιοκτησία ακινήτου 31.2.4 816
Ταχύπλοα 31.6 834
Υπαγωγή των JET SKI στα σκάφη αναψυχής 31.6.4 838
χαρακτηρισμό2 πλοίου αναψυχής ως παραδοσιακού 31.6.5 839
Χορήγηση δανείων από εταίρους, μέλη ή μετόχους προς 
τις εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν 32.5 870

Χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε 32.5 870
Χρηματοδοτική μίσθωση E.I.X. 31.3.7 822

Τέλη χαρτοσήμου
Επί προκαταβολής μισθών εργαζομένων - παροχή σε 
είδος 13.6.2 286

Χρόνος απόδοσης επί δανείων κινούμενων ως 
τρεχούμενων δοσοληπτικών λογαριασμών 8.7 153

Τεχνικές ελέγχου
αντικείμενο 28.2 756
γενικές παρατηρήσεις 28.2.2 771
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δαπάνες 28.2.3 773
δικαίωμα ανταπόδειξης φορολογούμενου 28.2.12 780
ελεγχόμενα πρόσωπα 28.1 755
έλεγχος λοιπών φορολογικών αντικειμένων στην 
περίπτωση εφαρμογής τεχνικών ελέγχου με την χρήση 
μεθόδων εμμέσου προσδιορισμού

28.2.13 780

ενέργειες της Φορολογικής Διοίκησης 28.2.7 776
επιλογή τεχνικής 28.2.6 776
επιλογή υποθέσεων 28.2.5 776
καταθέσεις / αναλήψεις 28.2.3 773
κατανομή μη δηλωθείσας φορολογητέας ύλης 28.2.9 777
οδηγίες εφαρμογής 28.2.14 781
παροχή στοιχείων για τον έμμεσο προσδιορισμό της 
φορολογητέας ύλης 28.2.8 777

περιεχόμενο των 28.2.1 756
περιουσιακά στοιχεία 28.2.3 773
προσδιορισμός ακαθαρίστου εισοδήματος/συνολικών 
εσόδων στην περίπτωση εφαρμογής τεχνικών ελέγχου με 
τη χρήση μεθόδων εμμέσου προσδιορισμού

28.2.11 779

προσδιορισμός καθαρού φορολογητέου εισοδήματος 28.2.10 778
προστατευόμενα μέλη 28.2.3 773
υπαγόμενοι στον τρόπο και στη διαδικασία ελέγχου 28.2.4 775
φορολογική περίοδος 28.2.3 773
φορολογούμενος 28.2.3 773

Τεχνικές επιχειρήσεις
εισόδημα από τεχνικά έργα 21.1.4 419

Τεχνική
ανάλυσης ρευστότητας του φορολογουμένου 28.2.1.1 756
καθαρής θέσης του φορολογουμένου 28.2.1.2 765
ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε 
μετρητά 28.2.1.3 768

Τεχνική της ανάλυσης ρευστότητας του 
φορολογουμένου

δεύτερη Στήλη - «Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων» 28.2.1.1.Β 763
περιεχόμενο 28.2.1.1 756
πρώτη Στήλη - «Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων» 28.2.1.1.Α 757

Τεχνική της καθαρής θέσης του φορολογουμένου
καθαρή θέση για την εφαρμογή της τεχνικής της καθαρής 
θέσης 28.2.1.2.Γ 767

περιεχόμενο 28.2.1.2 765
πίνακας Ενεργητικού για την εφαρμογή της τεχνικής της 
καθαρής θέσης 28.2.1.2.Α 765

πίνακας Παθητικού για την εφαρμογή της τεχνικής της 
καθαρής θέσης 28.2.1.2.Β 766

Τιμολόγιο
αυθεντικότητα 22.1.2.3.3 473
έννοια 22.1.2.3.1 470
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περιεχόμενο 22.1.2.3.2 472
Τόκοι

Αλλοδαπής προέλευσης - Χρόνος κτήσης εισοδήματος 8.6.6 148
απαλλασσόμενοι του φόρου εισοδήματος 37.2 977
Από έντοκα γραμμάτεια του Ελληνικού Δημοσίου - 
Χρόνος κτήσης εισοδήματος 8.6.6 148

Από προθεσμιακές καταθέσεις - Χρόνος κτήσης 
εισοδήματος 8.6.6 148

Βεβαίωση εισοδήματος Π.59.1 1484
δανείου βάσει ρήτρας (tax gross-up) 22.21 493
δανείου που καταχωρήθηκαν εκπρόθεσμα ως δαπάνη 22.1.2.3.5 474
διατραπεζικών δανείων 23.2 519
Εισόδημα κατά τη λήξη ομολόγων χωρίς τοκομερίδια 
(zero coupon) ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης. 37.4 978

έννοια 37.1 977

κανόνας περιορισμού βλ.  Τόκοι - κανόνας 
περιορισμού

Ομολογιακού δανείου - Παρακράτηση φόρου 62.2.2 1581
ομολογιακών δανείων 23.2 519
ομολόγων του Ε.Τ.Χ.Σ. 47.5 1309
Παρακράτηση φόρου 62.2 1578
παρακράτηση φόρου τόκων οι οποίοι υπολογίζονται με τη 
μέθοδο «tax gross-up» 62.2.3 1583

Που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση - Χρόνος 
κτήσης εισοδήματος 8.6.6 148

προνομιούχων μετοχών 22.22 494
τραπεζικών δανείων 23.2 519
υπερημερίας 23.2 519
υπερημερίας για οφειλή φόρων, δασμών, εισφορών 23.6.5 546
Υπερημερίας που καταβάλλονται σε ΝΠ και νομικές 
οντότητες - Παρακράτηση φόρου 62.2.1 1580

φορολογική υποχρέωση για ΦΠ 37.3 978
φορολογικός συντελεστής 40.3 1066
Χρόνος κτήσης εισοδήματος 8.6.6 148

Τόκοι - κανόνας περιορισμού
EBITDA 49.1 1352
εξαιρέσεις 49.6 1356
κόστος δανεισμού 49.2 1353
Μεταφορά μη εκπιπτόμενου υπερβαίνοντος κόστους 
δανεισμού 49.4 1354

παράδειγμα 49.5 1355
προϋποθέσεις έκπτωσης υπερβαίνοντος κόστους 
δανεισμού 49.3 1354

υπερβαίνον κόστος δανεισμού 49.2 1353
υποκεφαλαιοδότηση 49.1 1352

Τόκοι ομολογιών
παρακράτηση φόρου 61.2 1567
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Τόκοι τρίτων
έκπτωση δαπάνης 23.2 519
παραδείγματα έκπτωσης δαπάνης 23.2.1 520

Τράπεζα της Ελλάδος
φορολογική αντιμετώπιση 46.3 1262

Τρίτροχα
Δαπάνες απόκτησης 32.2 854

Τροχόσπιτα
τεκμήρια 31.3.11 832

Υπεράκτια
έννοια 2.3.2 23

Υπεραξία
από μεταβίβαση κρατικών ομολόγων και εντόκων 
γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που προκύπτει κατ’ 
εφαρμογή της Υ.Α. 1332/2017

47.5.2 1310

από πώληση και επαναμίσθωση (sale and lease back) 
ακινήτου 47.1.4 1289

κατ’ εφαρμογή του προγράμματος συμμετοχής στην 
αναδιάταξη του ελληνικού χρέους 47.5.1 1310

Υπεραξία ακινήτου
Αλλαγή χρήσης 41.7.20 1112
Ανακατανομή χιλιοστών 41.7.1 1100
Ανέγερση με αυτεπιστασία ή αντιπαροχή 41.7.18 1111
Ανταλλαγή ακινήτων 41.7.24 1114
Απαλλασσόμενο ποσό 41.5.2 1089
Απαλλοτρίωση τμήματος ακινήτου 41.7.23 1113
Απόκτηση τίτλων, ένας εκ των οποίων δεν μπορεί να 
προσδιοριστεί 41.7.25 1114

Αποπεράτωση ημιτελούς κτίσματος 41.7.6 1104
Αυτούσια διανομή, συνένωση ακινήτων και πράξη 
σύστασης οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, εφόσον 
δεν μεταβάλλονται τα ποσοστά συνιδιοκτησίας ανά 
συνιδιοκτήτη

41.7.22 1113

Γενικά 41.1 1083
Διάσπαση πλήρους κυριότητας σε επικαρπία και ψιλή 
κυριότητα 41.8.1 1123

Διαφορετικοί-διαδοχικοί χρόνοι κτήσης του 
μεταβιβαζόμενου δικαιώματος 41.10 1130

Διόρθωση συμβολαίου 41.7.26 1115
Έγκριση πολεοδομικής μελέτης 41.7.14 1110
Έγκριση πολεοδομικής μελέτης ή κύρωση πράξης 
εφαρμογής που αφορά μερική επιφάνεια του 
μεταβιβαζόμενου ακινήτου

41.7.11 1109

Ειδικές περιπτώσεις προσδιορισμού χρόνου κτήσης και 
τιμής κτήσης ακίνητης περιουσίας 41.7 1100

Ειδικές περιπτώσεις συνένωσης ψιλής κυριότητας και 
επικαρπίας 41.8.2.1 1127
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Ενιαίο δηλωθέν τίμημα/αξία κτήσης 41.7.7 1105
Έννοια και υπολογισμός 41.5 1087
Έννοια μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας με επαχθή αιτία 41.3 1085
Έννοια της κτήσης ακίνητης περιουσίας 41.2 1084
Ένταξη αγροτεμαχίων εντός οικισμού 41.7.19 1112
Επικύρωση ανώμαλης δικαιοπραξίας 41.7.15 1111
Καθορισμός ψιλής κυριότητας, επικαρπίας, χρησικτησίας, 
προσωπικής ή άλλης δουλείας επί ακινήτου 41.8 1118

Κατεδάφιση κτίσματος 41.7.2 1101
Κτήση λόγω διανομής 41.7.17 1111
Κτήση με αναγκαστικό πλειστηριασμό 41.7.16 1111
Κύρωση πράξης εφαρμογής 41.7.13 1110
Μεταβίβαση ακίνητου που προήλθε μερικώς από 
ανέγερση 41.7.9 1108

Μεταβίβαση ενιαίας οικοδομής 41.7.8 1108
Μεταβίβαση κληρονομιαίου ακινήτου ή δικαιώματος για 
το οποίο έχει συσταθεί καταπίστευμα 41.9 1128

Μηδενική 41.5.3 1090
Νόμιμη Προσθήκη κτίσματος 41.7.10 1109
Παραδείγματα υπολογισμού του φόρου υπεραξίας 
ακινήτων 41.11 1132

Παρακράτηση 62.7 1599
Παραχώρηση λόγω αγροτικής ή αστικής αποκατάστασης 
ή αναδασμού 41.7.12 1110

Πολεοδομική τακτοποίηση εξ ολοκλήρου αυθαίρετης 
κατασκευής 41.7.3 1101

Πολεοδομική τακτοποίηση μερικώς αυθαίρετης 
κατασκευής 41.7.4 1102

Πράξεις που δεν θεωρούνται μεταβιβάσεις 41.4 1085
Προσδιορισμός τιμής κτήσης & τιμής πώλησης ακινήτου 41.5.4 1091
Προσδιορισμός τιμής κτήσης ακίνητης περιουσίας σε 
ειδικές περιπτώσεις όπου το δικαίωμα του Δημοσίου για 
επιβολή φόρου έχει παραγραφεί

41.5.4.1 1093

Σε περίπτωση κτίσματος που ανεγέρθηκε με δαπάνες του 
μισθωτή σε έδαφος κυριότητας τρίτου 41.5.1 1088

Συνένωση διαμερισμάτων αυτοτελών με διαφορετικούς 
χρόνους κτήσης 41.7.21 1113

Συνένωση ψιλής κυριότητας και επικαρπίας 41.8.2 1126
Σύσταση ή μεταβίβαση του δικαιώματος επικαρπίας 
μετοχών 41.7.27 1115

Φορολογικός συντελεστής 43.1 1184
Χρησικτησία 41.7.5 1104
Χρόνος κτήσης ακίνητης περιουσίας 41.6 1097

Υπεραξία μεταβίβασης τίτλων
Αλλοδαπό εμπίστευμα (trust) και αλλοδαπό ίδρυμα 
(foundation) που αποκτά εισόδημα από υπεραξία στην 
Ελλάδα

42.11 1171
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Αλλοδαπό ίδρυμα (foundation) που αποκτά εισόδημα 
από υπεραξία στην Ελλάδα, πριν την έναρξη ισχύος του 
ν. 4172/2013

42.11.1 1171

Αυτούσια διανομή τίτλων κατά το στάδιο της εκκαθάρισης 42.7.1 1163
Διαδοχικές αποκτήσεις τίτλων και μεταβίβαση του 
συνόλου ή μέρους αυτών 42.3.8 1159

Εισόδημα ΦΠ με αλλοδαπή φορολογική κατοικία από 
μεταβίβαση τίτλων 42.5 1160

Εισφορά ημεδαπών ή αλλοδαπών τίτλων σε ημεδαπό ΝΠ 
ή νομική οντότητα για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου 42.3.2 1155

έννοια 42.1 1148
Εταιρικές πράξεις για τον προσδιορισμό της τιμής κτήσης 42.3.6 1159
Ζημία από αποτίμηση τίτλων ΦΠ 42.12 1172
Ζημία από τη μεταβίβαση τίτλων 42.4 1160
Ζημία που προκύπτει σε βάρος ΦΠ που δεν ασκούν 
επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία προκύπτει από τη 
μεταβίβαση τίτλων

42.13 1173

Ζημιογόνο αποτέλεσμα μεταβίβασης τίτλων 42.7.3 1163
Ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων που τηρούν 
απλογραφικά βιβλία 42.3.7 1159

Ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων που τηρούν 
διπλογραφικά βιβλία 42.3.5 1159

Ιδρυτής αλλοδαπού εμπιστεύματος (trust) που αποκτά 
εισόδημα από υπεραξία στην Ελλάδα, πριν την έναρξη 
ισχύος του ν. 4172/2013

42.11.2 1171

Καθορισμός τιμών κτήσης και πώλησης για τον 
προσδιορισμό του φόρου υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων 42.3 1153

Κεφαλαιακά κέρδη που αποκτούν ΝΠ και προκύπτουν 
από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου 42.7.6 1165

Κεφαλαιακά κέρδη που αποκτούν ΦΠ και προκύπτουν 
από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου 42.6 1161

Κρατικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια ή εταιρικά 
ομόλογα 42.2.3 1150

Μερίδια ή μερίδες σε προσωπικές εταιρείες 42.2.2 1150
Μεταβατικές διατάξεις σχετικά με την υπεραξία από τη 
μεταβίβαση τίτλων 42.8 1165

Μεταβιβαζόμενοι τίτλοι αποκτηθέντες από κληρονομιά, 
δωρεά ή γονική παροχή 42.3.9 1160

Μεταβιβάσεις κατά τις οποίες προκύπτει εισόδημα από 
υπεραξία 42.2 1148

Μεταβιβάσεις τίτλων συνδεδεμένων επιχειρήσεων 42.7.2 1163
Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης με απλογραφικά 
βιβλία 42.3.1 1154

Μεταβίβαση επιχείρησης ή υποκαταστήματος αυτής 42.2.5 1153
Μετοχές & κινητές αξίες εταιρειών εισηγμένων και μη στη 
χρηματιστηριακή αγορά 42.2.1 1149

Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα 42.2.4 1151
παραδείγματα υπολογισμού φόρου 42.14 1173
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Προσδιορισμός της υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση 
μερίδων ομόρρυθμης οικοδομικής εταιρείας με 
απλογραφικά βιβλία

42.10 1169

Τίτλοι μη εισηγμένοι σε χρηματιστηριακή αγορά 42.3.4 1158
Τίτλοι που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
σε οργανωμένη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό 
διαπραγμάτευσης

42.3.3 1158

Υπεραξία από μεταβίβαση Φορτηγού Δημόσιας Χρήσης 
(Φ.Δ.Χ.) 42.9 1166

Υπεραξία από τη μεταβίβαση μετοχών ναυτικής 
πλοιοκτήτριας εταιρείας 42.7.8 1165

Υπεραξία μεταβίβασης τίτλων για ΝΠ με αλλοδαπή 
φορολογική κατοικία 42.7.4 1164

Υπεραξία μεταβίβασης τίτλων κατά την απορρόφηση 
εταιρείας 42.7.5 1164

Υπεραξία που αποκτούν τα ΝΠ από μεταβίβαση τίτλων 42.7 1162
Υπεραξία που προκύπτει από εισφορά ενεργητικού, 
ανταλλαγή μετοχών ή διάσπαση 42.7.7 1165

Φορολογικός συντελεστής 43.2 1184
Υποτροφίες

Για την εκτέλεση ερευνητικών έργων ή προγραμμάτων 
(προσωπική - ατομική) 7.2.1 115

Που δεν εμπίπτουν στην έννοια του φορολογητέου 
εισοδήματος 7.2 114

Που εμπίπτουν στην έννοια του φορολογητέου 
εισοδήματος 7.2 114

Που κρίνονται κατά περίπτωση αν εμπίπτουν στην έννοια 
του φορολογητέου εισοδήματος 7.2 114

στα πλαίσια εξυπηρέτησης του ειδικού σκοπού της 
καταλειπόμενης περιουσίας 22.7 481

φορολογητέο εισόδημα 7.1 112
φορολογική αντιμετώπιση 7.2 114

Φάκελος τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών
ακύρωση προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής 
τιμολόγησης 50.4.5.1 1375

αναθεώρηση προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής 
τιμολόγησης 50.4.5.1 1375

ανάκληση προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής 
τιμολόγησης 50.4.5.1 1375

ανακριβής συνοπτικός πίνακας πληροφοριών 50.4.6 1382
αρχή των ίσων αποστάσεων 50.2 1359
ατελής συνοπτικός πίνακας πληροφοριών 50.4.6 1382
γλώσσα τήρησης 50.4.2 1369
εμποροβιομηχανικών εταιρειών που έχουν υπαχθεί στις 
διατάξεις του α.ν.89/1967 50.3.2 1362

ενημέρωση 50.4.4 1369
επικαιροποίηση 50.4.4 1369
επιχειρήσεις που συγχωνεύονται με απορρόφηση 50.3.4 1364



                      2068                                                                                                                                           2069

εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π) 50.3.3 1363
μέθοδοι καθορισμού των τιμών των ενδοομιλικών 
συναλλαγών 50.4.5 1370

μη επαρκής 50.4.6 1382
μη πλήρης 50.4.6 1382
περιεχόμενο 50.4 1365
περιεχόμενο συνοπτικού πίνακα πληροφοριών 50.4.3 1369
προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης 50.4.5.1 1375
Πρόστιμο 50.5 1383
προϋποθέσεις απαλλαγής 50.3.1 1362
τρόπος υποβολής συνοπτικού πίνακα πληροφοριών 50.4.3.1 1369
υπόχρεοι 50.3 1360
υποχρέωση τήρησης 50.2 1359
χρόνος διάθεσης 50.4.1 1368
χρόνος διαφύλαξης 50.4.1 1368
χρόνος κατάρτισης 50.4.1 1368
χρόνος υποβολής συνοπτικού πίνακα πληροφοριών 50.4.3.1 1369

Φοιτητές

Εισοδήματα που αποκτούν εξαιτίας της συμμετοχής τους 
σε ερευνητικά προγράμματα 12.2.2.1 190

Φορείς Γενικής Κυβέρνησης
Απαλλαγή φορολόγησης εισοδήματος από εκμίσθωση 
ακινήτων μέσω της Υπηρεσίας Αξιοποίησης Ακίνητης 
Περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων (ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.), με 
βάση τις διατάξεις του ν.4407/2016

39.12 1023

εισόδημα από την εκμίσθωση ακινήτων μέσω της 
ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. 47.2.9 1307

κατηγορίες 46.2 1256
κοινές δαπάνες 22.2 477
νομικό πλαίσιο 46.2 1256
φορολογική αντιμετώπιση 46.2 1256

Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)
νομικό πλαίσιο 45.1.1.1 1224
πόροι 45.1.1.1 1224
φορολογική αντιμετώπιση 45.1.1.1 1224

Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 
(Κ.ΑΛ.Ο.)

κέρδος 21.1.10 431
Φόροι - Τέλη

ανταποδοτικά τέλη υπέρ Εθνικής Επιτροπής 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 23.8 548

έκπτωση δαπάνης 23.8 548
έκπτωση τέλους επιτηδεύματος 23.8 548
έκπτωση φόρου εισοδήματος 23.8 548
έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης του ν.4093/2012 23.8 548
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ΕΝΦΙΑ 23.8 548
ΕΝΦΙΑ οικοδομικής επιχείρησης 23.8.3 552
Μεταβατικό τέλος ασφάλειας εφοδιασμού (ΜΤΑΕ) 
και ειδικά τέλη του άρθρου 25 του ν.3468/2006 από 
τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων (μονάδων 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας).

23.8.4 552

σε περίπτωση επαναχρέωσης 23.8 548
τέλη κυκλοφορίας 23.8 548
τέλη χαρτοσήμου 23.8 548
των οποίων η μη έκπτωση προβλέπεται ρητά από ειδικές 
διατάξεις νόμων 23.8.1 549

ΦΠΑ εισροών σε περίπτωση μετασχηματισμού της 
επιχείρησης 23.8.2.4 552

ΦΠΑ εισροών τραπεζών 23.8.2.2 551
ΦΠΑ μη εκπιπτόμενος 23.8.2 550
ΦΠΑ Παγίων 23.8.2.1 550
ΦΠΑ που αναλογεί στο ύψος αποζημίωσης που λαμβάνει 
επιχείρηση για αγαθά που καταστράφηκαν 23.8.2.3 551

χρόνος έκπτωσης 23.8 548
Φορολογητέο εισόδημα

Αποζημίωση για πρόωρη παύση της γεωργικής 
δραστηριότητας 7.6 122

Ατομική επιχείρηση ανέγερσης και πώλησης οικοδομών 7.9 125
Βοηθήματα 7.4 119
Ειδικό επίδομα οργάνου σε μουσικό Κρατικών 
Ορχηστρών 7.4.2 120

έννοια - κατηγορίες 7.1 112
Έξοδα κίνησης και παράστασης προϊσταμένων 7.7 123
Επιστροφή χρημάτων μέσω διαδικτυακής εφαρμογής 7.8 124
Ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία 7.10 125
Κέρδη αμοιβαίων κεφαλαίων 7.1 112
Μισθός που καταβάλλεται στα πλαίσια πολιτικής-
κοινωνικής υπηρεσίας 7.5 122

Οικονομικές ενισχύσεις 7.4 119
πηγές 7.1.1 112
Στεγαστικό επίδομα 7.4.1 119

Υποτροφίες 7.1, 7.2, 7.2.1 112, 114, 
115

Φορολογούμενος με εισοδήματα και από επιχειρηματική 
δραστηριότητα και από μισθωτή εργασία και συντάξεις - 
Μειώσεις φόρου εισοδήματος

16.3 375

Χρηματικά βραβεία 7.1, 7.3, 7.3.1 112, 116, 
118

Φορολογικά κίνητρα
ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων 71Ε.1 1877
ενίσχυση των θέσεων απασχόλησης 71Δ.1 1871
Επιλέξιμες δαπάνες και κατηγορίες των 
οπτικοακουστικών έργων 71Ε.2 1877
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ευρεσιτεχνίας βλ. Κίνητρα 
ευρεσιτεχνίας

Προϋποθέσεις, όροι, διαδικασία και τρόπος υπολογισμού 
του μέσου όρου απασχόλησης 71Δ.2 1871

Φορολογική κατοικία
αλλαγή/επαναφορά της ιδιότητας ως φορολογικός 
κάτοικος εξωτερικού 4.7 75

αλλοδαπές εταιρείες εγκατεστημένες στην Ελλάδα 3.1.1 32
αλλοδαπές ναυτιλιακές εταιρείες 4.3.2 56
αλλοδαπό προσωπικό που κατοικεί στην Ελλάδα 3.1.1 32
αναδρομική μεταφορά στο εξωτερικό 4.4.1 62
απόδειξή της κατά τη διάρκεια ελέγχου 4.5 71
Απόκτηση περιουσιακών στοιχείων στην αλλοδαπή 3.1.2 33

διαδικασία μεταβολής 4.4, βλ. Μεταβολή 
φορολογικής κατοικίας 57

διασφάλιση κύρους αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 4.4.2 64
έγγραφα που απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
επικύρωσης (σφραγίδα apostille) ή από οποιαδήποτε 
άλλη ισοδύναμη διατύπωση

4.4.4 69

έγγραφα που έχουν συνταχθεί από διπλωματικούς 
πράκτορες, τα οποία απαλλάσσονται της επικύρωσης 4.4.3 68

έγγραφα στα οποία η επικύρωση της υπογραφής γίνεται 
μόνο από τις έμμισθες Προξενικές Αρχές της Ελλάδας 
στις χώρες προέλευσης

4.4.6 70

έγγραφα, στα οποία η επικύρωση της υπογραφής γίνεται 
μόνο από την οικεία ελληνική προξενική αρχή στις χώρες 
προέλευσης

4.4.5 70

έννοια 4.1 52
κράτη που έχουν επικυρώσει την «Σύμβαση που 
απαλλάσσει απο την επικύρωση ορισμένες πράξεις και 
έγγραφα»

4.4.4 69

κράτη της Ασίας και της Αφρικής, τα δημόσια έγγραφα 
των οποίων επικυρώνονται μόνο από τις έμμισθες 
προξενικές αρχές της Ελλάδας στις χώρες αυτές

4.4.6 70

κριτήρια καθορισμού του τόπου άσκησης της 
πραγματικής διοίκησης ΝΠ 4.3.1 56

κριτήρια ΝΠ 4.3 55
κριτήρια ΦΠ 4.2 53
σύζυγοι/μέρη συμφώνου συμβίωσης με χωριστή 
φορολογική κατοικία 4.6 73

συζύγων 3.2.1 36
φορολογικοί κάτοικοι εκτός Ελλάδας 3.2 35
φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας 3.1 32

Φορολογικό έτος
Διαχειριστική περίοδος ατομικής επιχείρησης με 
διπλογραφικά βιβλία 8.5 140
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διπλογραφικά βιβλία 8.1 135
Δυνατότητα χρήσης φορολογικού έτους κεντρικού 
καταστήματος, από υποκατάστημα ή άλλη εγκατάσταση 
στην Ελλάδα αλλοδαπής επιχείρησης

8.3 137

Έναρξη - Λήξη 8.1 135
Έναρξη ή παύση δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια του 
φορολογικού έτους 8.4 139

έννοια 8.1 135
Ημεδαπά ΝΠ και νομικές οντότητες που είναι 
συνδεδεμένες με αλλοδαπά ΝΠ 8.1, 8.3 135, 137

Υπερδωδεκάμηνη χρήση (Κατάργηση) 8.2 135
Φορολογικοί μηχανισμοί

Αποσβέσεις 24.6.11 621
Φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής

εκμίσθωση ακινήτου στην Ελλάδα 4.8 82
Μείωση φόρου του άρθρου 16 για όσους δεν έχουν τη 
φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα 16.4 375

Ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα Ελλάδας 12.13 222
Προϋποθέσεις για μείωση φόρου 20.1 400
φορολογητέο εισόδημα 3.2, 5.3 35, 93

Φορολογικός κάτοικος Ελλάδας
αλλαγή/επαναφορά της ιδιότητας ως φορολογικός 
κάτοικος εξωτερικού 4.7 75

κριτήρια ΝΠ 4.3 55
κριτήρια ΦΠ 4.2 53
πρόσωπα που υπηρετούν στην αλλοδαπή 4.2.2 55
φορολογητέο εισόδημα 3.1 32

Φορολογικός συντελεστής
Ακίνητα 40.5 1066
Από υπεραξία μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας 43.1 1184
Από υπεραξία μεταβίβασης τίτλων 43.2 1184
Ασφάλισμα που καταβάλλεται στο πλαίσιο ομαδικών 
ασφαλιστήριων συνταξιοδοτικών συμβολαίων 15.5 347

Για νησιά μέχρι 3.100 κατοίκους 15.2.2 341
για τα τρία πρώτα έτη άσκησης αγροτικής 
επιχειρηματικής δραστηριότητας 29.2.2 795

Δικαιώματα 40.4 1066
εισόδηματος από τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας έως 100 KW 29.2.1 795

εισοδημάτων από αγροτική επιχειρηματική 
δραστηριότητα 29.2 790

κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα 29.1 787
κερδών των ενταγμένων στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι δέκα (10) kw» 29.5 797

κεφάλαιο 40.1 1065
κεφαλαιοποιημένων αφορολόγητων αποθεματικών 
εισηγμένων εταιρειών 71Β.2 1856
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κεφαλαιοποιημένων αφορολόγητων αποθεματικών μη 
εισηγμένων εταιρειών 71Γ.2 1865

μείωση για κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα 
που ασκείται σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 
κατοίκους

58.6 1468

μερίσματα 40.2 1065
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΝΠ 58.3 1466
Ναυτικών 15.3 345
ΝΠ (συγκεντρωτικός πίνακας) 58.9 1476
ΝΠ κερδοσκοπικού χαρακτήρα με απλογραφικά βιβλία 58.2 1465
ΝΠ κερδοσκοπικού χαρακτήρα με διπλογραφικά βιβλία 58.1 1464
τόκοι 40.3 1066
Υπολογισμός αποζημίωσης 15.4 346
ΦΠ - Γενικά 15.1 339
ΦΠ - Κλίμακες 15.2 339

Φόρος αλλοδαπής
Απόδειξη καταβολής του φόρου 9.2 156
διαδικασία έκπτωσης 9.2, 68.3.3 156, 1801
Δικαιολογητικά πίστωσης του φόρου 9.3 160
Εισπραττόμενα μερίσματα ημεδαπής μητρικής εταιρείας 
από ημεδαπή ή αλλοδαπή θυγατρική της με έδρα σε 
άλλο κ - μ της Ε.Ε - Φορολογική αντιμετώπιση από το 
φορολογικό έτος 2018 και επόμενα

9.2 156

Εισπραττόμενα μερίσματα ημεδαπής μητρικής εταιρείας 
από ημεδαπή ή αλλοδαπή θυγατρική της με έδρα σε 
άλλο κ - μ της Ε.Ε - Φορολογική αντιμετώπιση έως και το 
φορολογικό έτος 2017

9.2 156

Καταβολή του φόρου σε άλλο νόμισμα 9.2 156
Μη επιστροφή πιστοτικού υπολοίπου 9.2 156
Παραδείγματα πίστωσης του φόρου 9.4 160
Παρακράτηση του φόρου από την αλλοδαπή εταιρεία 9.2 156
Πίστωση του φόρου και ΣΑΔΦ 9.2 156
Πίστωση φόρου - Έννοια 9.1 156
Πιστωτικό υπόλοιπο κατά την πίστωση του φόρου 9.2 156
Σειρλα έκπτωσης των φόρων 9.2 156

Φόρος εισοδήματος
πίστωση παραρατηθέντος φόρου 58.5 1467
Προϋποθέσεις υπαγωγής σε σχέση με το χρόνο κτήσης 8.6.1 141

Φορτηγά Δημόσιας Χρήσης (ΦΔΧ)
αποσβέσεις επί της αξίας 24.6.4 616
αποσβέσεις επί της άυλης αξίας των αδειών κυκλοφορίας 24.6.3 608
μεταβίβαση 21.1.8 430
Υπεραξία μεταβίβασης 42.9 1166

Φυσικά πρόσωπα
έννοια κατά τον Αστικό Κώδικα 2.1 21
κριτήρια υπαγωγής ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδας 4.2 53
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προκαταβολή φόρου εισοδήματος
βλ. Προκαταβολή 

φόρου εισοδήματος 
φυσικών προσώπων

Φορολογικοί συντελεστές 15.1 339
Φόρος εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις 15.2 339
Χρόνος κτήσης εισοδήματος από μερίσματα ημεδαπής 
προέλευσης, προμερίσματα, προσωρινές απολήψεις 
κερδών

8.6.5 145

Χρόνος κτήσης εισοδήματος από τοκους 8.6.6 148
Φυσικό αέριο

Αποζημιώσεις που δίδονται για την διέλευση του αγωγού 
TRANS ADRIATIC PIPELINE AG (TAP) 7.11 126

Φωτοβολταϊκά
Τεκμήριο αγοράς και εγκατάστασης 32.2.2 855

Φωτοειδησεογράφος
Αυτοαπασχολούμενος (με μπλοκάκι) 12.2.2.7 200

Φωτορεπόρτερ
Αυτοαπασχολούμενος (με μπλοκάκι) 12.2.2.7 200

Χορήγημα καθαρίστριας
φορολογική αντιμετώπιση 12.11 220

Χορηγίες
Η ετήσια δαπάνη που υπερβαίνει τα 300€ θεωρείται 
δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων 32.6 870

Χρεωστικά υπόλοιπα
πώλησης ή αποτίμηση ημεδαπών μη εισηγμένων στο 
Χ.Α. μετοχών 72.6.13 1932

Χρηματικά βραβεία
«Μένω Ελλάδα - Επιστρέφω Ελλάδα - Γέφυρες 
Συνεργασίας / Γνώσης» 7.3.2 119

Που δεν εμπίπτουν στην έννοια του φορολογητέου 
εισοδήματος 7.3 116

Που δίδονται σε καθηγητές-επιβλέποντες προγραμμάτων 
σπουδών, προπτυχιακών/μεταπτυχιακών 7.3.1 118

Που εμπίπτουν στην έννοια του φορολογητέου 
εισοδήματος 7.3 116

φορολογητέο εισόδημα 7.1 112
φορολογική αντιμετώπιση 7.3 116

Χρηματοδοτική μίσθωση
Αποσβέσεις 24.4.1 599
αποσβέσεις από τον εκμισθωτή 24.4.3 603
έννοια 24.4 596
εύλογη αξία 24.4 596
παραδείγματα 24.4 596
παρούσα αξία 24.4 596
πριν την 1.1.2014 24.4.2 602
ωφέλιμη οικονομική ζωή 24.4 596

Χρηματοοικονομικά προϊόντα
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υπεραξία 42.2.4 1151
Χρησιδάνειο

αεροσκάφους - τεκμήρια 31.7 842
ανεμοπτέρου - τεκμήρια 31.7 842
ελικοπτέρου - τεκμήρια 31.7 842

Χρησικτησία
Μη εφαρμογή τεκμηρίου για απόκτηση ακινήτου με 
έκτακτη χρησικτησία 32.4.7 866

Χρόνος κτήσης εισοδήματος
Claw back και rebate ιατρού που έχει σύμβαση με τον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 8.6.7 150

Αμοιβές τιμολογημένες προ της έναρξης ισχύος του 
ν.4172/2013 8.6.4 145

Αναδρομική μείωση μισθωμάτων βάσει δικαστικής 
απόφασης 8.6.6.1 149

Αποζημιώση απόλυσης όταν καταβάλλεται τμηματικά 8.6.3 144
Γενικός κανόνας - δεδουλευμένη βάση 8.6 140
Εισοδήματος από μισθωτή υπηρεσία 8.6.2 143
Εξαίρεση από την δεδουλευμένη βάση 8.6 140
Επιχορηγήσεις που εισπράττουν ΝΠ ή νομικές οντότητες 
από φορείς Γενικής Κυβέρνησης 8.6.9 151

Μερίσματα ημεδαπής προέλευσης, προμερίσματα και 
προσωρινές απολήψεις κερδών 8.6.5 145

Προκαταβολές 8.6.1 141
Προϋποθέσεις υπαγωγής εισοδήματος σε φόρο σε σχέση 
με το χρόνο κτήσης 8.6.1 141

τόκοι 8.6.6 148
Τόκοι αλλοδαπής προέλευσης 8.6.6 148
Τόκοι από έντοκα γραμμάτεια του Ελληνικού Δημοσίου 8.6.6 148
Τόκοι από προθεσμιακές καταθέσεις 8.6.6 148
Τόκοι που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση 8.6.6 148
Χρόνος απόκτησης των κερδών (μερισμάτων) των 
προσωπικών, κ.λπ. εταιρειών που τηρούν διπλογραφικά 
βιβλία

8.6.5.1 146

Ωφέλεια
λόγω αμοιβαίας συμφωνίας 21.1.1.1 415
λόγω δικαστικού συμβιβασμού 21.1.1.1 415
λόγω μερικής ή ολικής διαγραφής χρέους 21.1.1 414
Ν.Π. λόγω διαγραφής μέρους ή του συνόλου του χρέους 
προς πσιτωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα 47.1.1.3 1281


