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ακινήτων
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• Δεν συνιστά εισόδημα και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά

αλληλεγγύης το ποσό του μισθώματος που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται κατ'

επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19,

για όλους τους μήνες που ίσχυσε ή θα ισχύσει το μέτρο μειωμένης καταβολής επί του

μηνιαίου μισθώματος σε ποσοστό 40% ή που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται

κατόπιν συμφωνίας μεταξύ εκμισθωτή και μισθωτή για την απαλλαγή από την

καταβολή μέρους του συνολικού μισθώματος, κατά τουλάχιστον 30% σύμφωνα με

διατάξεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.
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• Τα παραπάνω ισχύουν και για την περίπτωση μισθώματος που δεν

εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο

αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, για τους

μήνες του έτους 2021 κατά τους οποίους ίσχυσε το μέτρο πλήρους

απαλλαγής του μηνιαίου μισθώματος.

• Η κρατική ενίσχυση είναι αφορολόγητη.

•
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Οι παροχές σε είδος



Τροποποίηση άρθρου 13 ΚΦΕ για τις παροχές σε είδος

Αφορά παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος

ή μέτοχος ή συγγενικό πρόσωπο εφόσον η συνολική αξία των

παροχών σε είδος υπερβαίνει το ποσό των 300 ευρώ ανά

φορολογικό έτος και μόνο για το υπερβάλλον ποσό.

2. Η αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή
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Αλλαγές στην κλίμακα παραχώρησης

οχήματος:
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Λ.Τ.Π.Φ.

ΑΞΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣΑΠΌ ΕΩΣ

- 14.000,00 4%

14.001,00 17.000,00 20%

17.001,00 20.000,00 33%

20.001,00 25.000,00 35%

25.001,00 30.000,00 37%

30.001,00 20%

ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ

- 3-5 έτη μείωση δέκα τοις εκατό (10%).

- 6-9 έτη μείωση είκοσι πέντε τοις εκατό 

(25%).

- Από 10 έτη και μετά μείωση πενήντα τοις 

εκατό (50%).

Εξαιρούνται τα οχήματα που 

παραχωρούνται αποκλειστικά για 

επαγγελματικούς σκοπούς και έχουν 

Λιανική Τιμή Πώλησης Προ Φόρων έως 

δεκαεπτά χιλιάδες (17.000) ευρώ.



Τροποποίηση άρθρου 13 ΚΦΕ για τις παροχές σε είδος

Οι παροχές σε είδος με τη μορφή δανείου, προς εργαζόμενο ή

εταίρο ή μέτοχο είτε περιβάλλονται τη μορφή έγγραφης

συμφωνίας είτε όχι, αποτιμώνται με βάση το ποσό της διαφοράς

που προκύπτει μεταξύ των τόκων που θα κατέβαλε ο εργαζόμενος

ή εταίρος ή μέτοχος στη διάρκεια του ημερολογιακού μήνα κατά

τον οποίο έλαβε την παροχή, και των τόκων που τυχόν κατέβαλε ο

εργαζόμενος στη διάρκεια του εν λόγω ημερολογιακού μήνα.
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Δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock options) 

εισηγμένων και μη εισηγμένων εταιρειών. 

- Αν ασκηθούν εντός 24 μηνών ή 36 μηνών> εισόδημα Μ.Ε.

- Για μεγαλύτερο διάστημα> εισόδημα υπεραξίας με συντελεστή 

15% ή 5%

Οι ευνοϊκότερες ρυθμίσεις αφορούν Ν.Π.-Ν.Ο. μη εισηγμένες 

νεοσύστατες μικρές ή πολύ μικρές (+ απόκτηση εντός 5 ετών μετά 

τη σύσταση και η εταιρεία δεν έχει συσταθεί μέσω συγχώνευσης) 
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Απαλλαγές εισοδήματος μισθωτής εργασίας, νέες περιπτώσεις:

- η αποζημίωση για αγορά μηνιαίων ή ετήσιων καρτών 

απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς,

- η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος μηδενικών ή 

χαμηλών ρύπων έως 50 g C02/Km και με Λιανική Τιμή Προ 

Φόρων (ΛΤΠΦ) έως 40.000 ευρώ.

- Η ελεγκτική αποζημίωση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 

70 του ν. 4647/2019.
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Απαλλαγές εισοδήματος μισθωτής εργασίας, νέες περιπτώσεις:

- το άνευ χρηματικού ανταλλάγματος κόστος φόρτισης 

επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. 

CO2/χλμ. στις εγκαταστάσεις του εργοδότη.

- η αξία των διατακτικών εσωτερικού τουρισμού συνολικής αξίας 

έως τριακοσίων (300) ευρώ ετησίως για τα φορολογικά έτη 2020 

και 2021
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Απαλλαγές εισοδήματος μισθωτής εργασίας, νέες περιπτώσεις:

- η παροχή σε είδος με τη μορφή μετοχών που λαμβάνει ένας 

εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος από νομικό πρόσωπο ή νομική 

οντότητα στο πλαίσιο προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης μετοχών 

στα οποία τίθεται ως προϋπόθεση η επίτευξη συγκεκριμένων 

στόχων ή η επέλευση συγκεκριμένου γεγονότος, προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί η διάθεση των μετοχών.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

PARTNER AND CEO ΤΗΣ S.A.M.E. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.



Η φορολόγηση των φυσικών 
προσώπων
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Τροποποίηση άρθρου 8 ΚΦΕ για τη ρύθμιση των ανείσπρακτων 

δεδουλευμένων αποδοχών.

Εφόσον αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που 

χορηγείται στον δικαιούχο ή προκύπτει με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο το 

έτος στο οποίο ανάγονται, υπάγονται σε φόρο με βάση τις διατάξεις του έτους 

που ανάγονται.

Τροποποιητικές δηλώσεις εμπρόθεσμες, εφόσον υποβληθούν εντός του έτους 

χορήγησης της ετήσιας βεβαίωσης αποδοχών.

Ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου.



Χρόνος κτήσης εισοδήματος των αγροτικών επιδοτήσεων

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν.4772/2021 τροποποιείται η παρ. 4 του άρθρου 8 

του ν. 4172/2013 και κατ' εξαίρεση για τις αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις ως χρόνος 

κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος της είσπραξής τους, εκτός από την περίπτωση 

που εισπράττονται αναδρομικά κατόπιν ένστασης ή δικαστικής απόφασης.

Ισχύει για τις αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις που εισπράττονται στα φορολογικά έτη 

που αρχίζουν από 1.1.2021 και μετά.

Ορίζεται συμπληρωματικά ότι για το φορολογικό έτος 2021 απαλλάσσονται από την ειδική 

εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τα εισοδήματα που αποκτώνται από αγροτικές ενισχύσεις 

και επιδοτήσεις που εισπράττονται το φορολογικό έτος 2021, αλλά ανάγονται στο φορολογικό 

έτος 2020.
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Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων:

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

PARTNER AND CEO ΤΗΣ S.A.M.E. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.

Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις, 

Επιχειρηματική Δραστηριότητα) σε 

ευρώ

Φορολογικός συντελεστής (%)

0-10.000 9%

10.001-20.000 22%

20.001-30.000 28%

30.001-40.000 36%

40.001- 44%



Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων:

Μείωση φόρου:

Παράδειγμα 

Φορολογούμενος με

5 παιδιά και εισόδημα

14.000 ευρώ. 

Μείωση

φόρου 1.560 ευρώ.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
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ΠΡΟΣΤΕΥΟΜΕΝΑ 

ΤΕΚΝΑ ΜΕΙΩΣΗ

0 777,00 €                    

1 810,00 €                    

2 900,00 €                    

3 1.120,00 €                  

4 1.340,00 €                  

5 +

+ 220,00 ΓΙΑ ΤΟ 

ΚΑΘΕΝΑ

ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ > 12.000 ΜΕΙΩΣΗ 20 

ΕΥΡΩ ΑΝΑ 1.000

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΜΕΙΩΣΗΣ ΓΙΑ 5 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΩ

ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ



Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων:

- Πραγματικό εισόδημα < 6.000 ευρώ και 

- τεκμαρτό < 9.500 ευρώ και 

εφόσον δεν ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα 

Το εισόδημα αυτό, εξαιρουμένου του εισοδήματος από κεφάλαιο 

και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, και η προστιθέμενη 

διαφορά τεκμηρίων, φορολογούνται σύμφωνα με την παράγραφο 

1 του άρθρου 16. 
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PARTNER AND CEO ΤΗΣ S.A.M.E. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.



Φορολογία εισοδήματος αθλητών___________________________

Εισόδημα που αποκτούν οι αμειβόμενοι αθλητές και οι προπονητές και οι

εκπαιδευτές των Διαιτητών Ομαδικών Αθλημάτων εφόσον τα ποσά τα

οποία λαμβάνουν για την υπογραφή του συμβολαίου μετεγγραφής ή την

ανανέωση ή τη λύση του συμβολαίου συνεργασίας τους δεν υπερβαίνουν

τις 40.000 ευρώ εντός του οικείου φορολογικού έτους με την κλίμακα. Αν

υπερβαίνει τις 40.000 με φορολογικό συντελεστή 22% και με εξάντληση

της φορολογικής υποχρέωσης……………………………………………….

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

PARTNER AND CEO ΤΗΣ S.A.M.E. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.



Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων:

Το απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής 

30% του πραγματικού εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή 

εργασία - συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα μείον 

εισφορά και διατροφή (με ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής).

Μέχρι 20.000 ευρώ δαπανών.

Πρόσθετος φόρος επί της διαφοράς 22%

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

PARTNER AND CEO ΤΗΣ S.A.M.E. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.



Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων:

Νέες εξαιρέσεις:

Α. Κατασχεμένοι λογαριασμοί: όριο δαπανών 5.000 ευρώ

Β. Εάν φόροι + δάνεια τραπεζών + ενοίκια > 60% του 

εισοδήματος και έχουν πληρωθεί με τραπεζικό μέσο, το ποσοστό 

= 20%

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
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ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
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ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΕΟΥΣ - ΩΦΕΛΕΙΑ

Η ωφέλεια επιχείρησης που προκύπτει από την παραίτηση πιστώτριας επιχείρησης από 

την είσπραξη χρέους στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας ή δικαστικού συμβιβασμού, η 

οποία λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους συνεργασίας, αποτελεί 

εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με την επιφύλαξη των ειδικότερων 

διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4389/2016. 

Δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί φορολογίας δωρεών του Κώδικα Διατάξεων 

Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών, και Κερδών από 

Τυχερά Παίγνια.
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ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, στις οποίες 

περιλαμβάνονται και οι αποσβέσεις του εξοπλισμού και των οργάνων, που 

χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης της επιστημονικής και της 

τεχνολογικής έρευνας, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους προσαυξημένες 

κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). 

ΙΣΧΥΣ ΑΠΌ 1/9/2020

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
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ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Αγορά μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής 

μεταφοράς, ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 30%

Μίσθωση εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ρύπων, με μέγιστη Λ.Τ.Π.Φ. 

έως 40.000 ευρώ, ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 50% και για το υπερβάλλον ποσό 25%. 

Τα αντίστοιχα ποσοστά για αυτοκίνητα χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. είναι 30% 

και για το υπερβάλλον ποσό 15%.

Δαπάνη αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων 

φόρτισης οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 

50% Ή 70% ΣΕ ΝΗΣΙΑ
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ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Δαπάνη αγοράς ελαφρού επαγγελματικού ηλεκτρικού οχήματος (κατηγορία Ν1 μέχρι 

3,5 τόνοι μικτό βάρος) μηδενικών ρύπων ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 50%. Χαμηλών ρύπων έως 

50 γρ. CO2/χλμ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 30%.

Δαπάνη αγοράς οχημάτων τύπου L, μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών, καθώς και 

οχημάτων παντός εδάφους και άλλων μικρών οχημάτων με τρεις ή τέσσερις τροχούς, 

μηδενικών ρύπων ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 50% από 

23/7/2020 και μετά.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
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ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ποιες περιλαμβάνει:

- Ανάρτηση σε χώρους που νόμιμα προορίζονται για υπαίθρια διαφήμιση, 

διαφημιστικών και χορηγικών μηνυμάτων ή επί πληρωμή δημοσιεύσεων

- Αγορά χρόνου ή χώρου, με σκοπό τη μετάδοση ή καταχώρηση δια 

τηλεόρασης, ραδιοφώνου, κινηματογράφου, διαδικτύου, κοινωνικής 

δικτύωσης και των λοιπών ψηφιακών μέσων και εργαλείων, εφημερίδων 

και περιοδικών.

Προσαύξηση 100% για το φορολογικό έτος 2020 και 60% για το 

φορολογικό έτος 2021 υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:



ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Προϋποθέσεις:

(i) η διαφημιστική δαπάνη της επιχείρησης για το φορολογικό έτος 2020 

ανέρχεται τουλάχιστον στο ισόποσο της διαφημιστικής δαπάνης για το έτος 2019 

και

(ii) Για το 2021 τουλάχιστον στο 105% του ποσού διαφημιστικής δαπάνης για το 

έτος 2019.

Εφόσον η επιχείρηση βάσει σχετικών κανονιστικών πράξεων της διοίκησης, έχει 

αναστείλει τη δραστηριότητά της ή επλήγη οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για το έτος 2020 το ποσοστό γίνεται 70%
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ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ. Δεν εκπίπτουν καθόλου:

Χρηματικά ποσά ή άλλα ανταλλάγματα που τυχόν καταβλήθηκαν άμεσα ή 

έμμεσα για μη εξουσιοδοτημένη πώληση διαφημιστικού τηλεοπτικού χρόνου 

[από 23/12/2020 και μετά].

ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ

Οι δαπάνες ενοικίων, εφόσον η εξόφλησή τους δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη 

χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Ισχύουν και 

προσαυξημένοι

συντελεστές για

αυτοκίνητα μηδε-

νικών ή χαμηλών

ρύπων και για 

ενεργειακή απόδοση

ή εξοικονόμηση

νερού 

Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης

Συντελεστής 

φορολογικής 

απόσβεσης

Κτίρια, κατασκευές, εγκαταστάσεις, βιομηχανικές και ειδικές εγκαταστάσεις, μη 

κτιριακές εγκαταστάσεις, αποθήκες και σταθμοί, περιλαμβανομένων των 

παραρτημάτων τους (και ειδικών οχημάτων φορτοεκφόρτωσης)

4%

Κατασκευές και εγκαταστάσεις για τη φόρτιση οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών 

ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ.
100%

Εδαφικές εκτάσεις που χρησιμοποιούνται σε εξόρυξη και λατομεία, εκτός αν 

χρησιμοποιούνται για τις υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης
5%

Αεροσκάφη, σιδηροδρομικοί συρμοί, πλοία και σκάφη εκτός από μέσα μαζικής 

μεταφοράς ατόμων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ.
5%

Μηχανήματα, εξοπλισμός εκτός Η/Υ και λογισμικού 10%

Μέσα μεταφοράς ατόμων εκτός από τα μέσα μεταφοράς μηδενικών ή χαμηλών 

ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ.
16%

Μέσα μεταφοράς ατόμων μηδενικών ρύπων 50%

Μέσα μεταφοράς ατόμων χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. 25%

Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων εκτός από μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων 

μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ.
12%

Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων μηδενικών ρύπων 50%

Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. 25%

Μέσα μαζικής μεταφοράς ατόμων μηδενικών ρύπων 50%

Μέσα μαζικής μεταφοράς ατόμων χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. 25%

Άυλα στοιχεία και δικαιώματα, έξοδα πολυετούς απόσβεσης 10%

Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός, και λογισμικό 20%

Λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης 10%

Εξοπλισμός και όργανα, που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης 

επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. Ως εξοπλισμός και όργανα που 

χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης της επιστημονικής και της 

τεχνολογικής έρευνας, θεωρείται αυτός, που περιγράφεται στο σχετικό άρθρο 

της κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου 22Α.

40%



ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Απαιτήσεις, το συνολικό ύψος των οποίων, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δεν υπερβαίνει 

το ποσό των 300 ευρώ ανά αντισυμβαλλόμενο, δύνανται να διαγραφούν στο φορολογικό 

έτος εντός του οποίου συμπληρώνονται 12 μήνες από τον χρόνο κατά τον οποίο 

κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, χωρίς να έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη 

διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης, εφόσον οι οφειλέτες 

έχουν λάβει αποδεδειγμένα γνώση της διαγραφής της οφειλής τους, όπου αυτό είναι 

δυνατόν. Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων που διαγράφονται σύμφωνα με το 

προηγούμενο εδάφιο δεν δύναται να υπερβαίνει, ανά φορολογικό έτος, ποσοστό 5% επί 

του συνόλου των απαιτήσεων στο τέλος της χρήσης.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
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ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Απαιτήσεις που διαγράφονται στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας ή 

δικαστικού συμβιβασμού, ανεξαρτήτως του αν έχει σχηματισθεί σχετική 

πρόβλεψη, δύνανται να διαγραφούν για φορολογικούς σκοπούς χωρίς να 

έχουν αναληφθεί όλες οι κατά νόμο ενέργειες για την είσπραξη της 

απαίτησης. Στην περίπτωση και κατά το μέρος που δεν έχει σχηματισθεί 

πρόβλεψη, το σχετικό ποσό της διαγραφής της απαίτησης εκπίπτει με βάση 

τις διατάξεις του άρθρου 22.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
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Δεν ισχύει η αντικειμενική δαπάνη και η δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων:

- Για αγορά επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, οχήματος τύπου L, μοτοποδηλάτου,

μοτοσυκλέτας, καθώς και οχήματος παντός εδάφους ή άλλου μικρού οχήματος με τρεις ή

τέσσερεις τροχούς, μηδενικών ρύπων με Λ.Τ.Π.Φ. έως 50.000 ευρώ. Για τα άνω του ορίου αυτού

η ετήσια αντικειμενική δαπάνη ορίζεται σε 4.000 ευρώ.

- Προκειμένου για φυσικά πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 5Γ', για το ποσό

της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης, η οποία προκύπτει βάσει της κατοικίας ή του επιβατικού

αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης. Αφορά φορολογούμενους με εισόδημα από μισθωτή εργασία και

επιχειρηματική δραστηριότητα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα
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1. Η ισχύς των ηλεκτροκίνητων οχημάτων, η οποία μετράται αποκλειστικά με KW,

εξομοιώνεται με αυτή των επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης 1200 κ.ε. και η

ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης ανέρχεται στις τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000)

ευρώ, ανεξαρτήτως ισχύος του οχήματος. Δεν επιβάλλεται στα αυτοκίνητα αυτά φόρος

πολυτελούς διαβίωσης.

2. Στην έννοια του επαγγελματικού εξοπλισμού δεν περιλαμβάνεται η αγορά ή ανέγερση

ακινήτου καθώς και η απόκτηση Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου, για τα οποία ισχύει σε

κάθε περίπτωση το τεκμήριο απόκτησης.

3. Οι καταβληθείσες δόσεις επιχειρηματικών δανείων που έχουν καταχωρηθεί στα

λογιστικά αρχεία των ατομικών επιχειρήσεων και αφορούν σε δανειακές συμβάσεις που

συνήψαν τα εν λόγω πρόσωπα για επιχειρηματικούς σκοπούς, δεν αποτελούν δαπάνη

απόκτησης
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4. Μετοχές και ασφαλιστήρια επενδυτικά συμβόλαια

- Δηλώνονται στους κωδικούς 743-744

- Κατά τη λήξη των συμβολαίων αυτών ή την πρόωρη εξαγορά τους, μπορεί να

χρησιμοποιηθεί το ποσό για κάλυψη τεκμηρίων και να αναγραφεί στους κωδικούς 781-

782 μόνο εφόσον αποτελούσαν δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, είχαν

ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό του εισοδήματος του έτους που καταβλήθηκαν

και είχαν δηλωθεί ως τεκμήριο όταν καταβλήθηκαν.
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Οι αλλαγές στην ειδική εισφορά 

αλληλεγγύης για 2020 και 2021
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2020

Ειδικά για το φορολογικό έτος 2020 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά

αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τα εισοδήματα που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, με

εξαίρεση τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

Αν το εισόδημα προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 34, η απαλλαγή της παρούσας

παρέχεται εφόσον για τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη δεν έτυχε εφαρμογής ο

εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας, σύμφωνα με τα άρθρα 30,

31, 32, 33 και 34.
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2021

Για το φορολογικό έτος 2021 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου

43Α τα εισοδήματα που αποκτώνται από μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα. Αν το εισόδημα

προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 34, η απαλλαγή της παρούσας παρέχεται εφόσον για τα

δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη δεν έτυχε εφαρμογής ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού

της ελάχιστης φορολογίας σύμφωνα με τα άρθρα 30, 31, 32, 33 και 34.

Για το φορολογικό έτος 2021 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου

43Α τα εισοδήματα που αποκτώνται από αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις που

εισπράττονται το φορολογικό έτος 2021, αλλά ανάγονται στο φορολογικό έτος 2020.
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ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

PARTNER AND CEO ΤΗΣ S.A.M.E. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ 
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ



1. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

- Δυνατότητα καταβολής του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων 

φορολογικού έτους 2020, σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

- Παροχή έκπτωσης 3% για τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον η δήλωση φορολογίας 

εισοδήματος υποβληθεί μέχρι τις 28 Ιουλίου 2021 και ο οφειλόμενος φόρος που προκύπτει 

από αυτή καταβληθεί εφάπαξ μέχρι τις 30 Ιουλίου 2021.

- Δυνατότητα εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης φυσικών και νομικών προσώπων 

μέχρι τις 27 Αυγούστου 2021, με την καταβολή των δύο πρώτων μηνιαίων δόσεων.

- Πρόβλεψη για τη δυνατότητα καταβολής του ΕΝΦΙΑ σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες 

δόσεις, με πρώτη δόση τον Σεπτέμβριο του 2021.



2. ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ)

- Μειώνεται από φέτος, σε μόνιμη βάση, για όλα τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν 

επιχειρηματική δραστηριότητα, η προκαταβολή φόρου από το 100% στο 55%.  

- Μειώνεται, σε μόνιμη βάση, για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες η 

προκαταβολή φόρου από το 100% στο 80% από το 2022.Ειδικά για φέτος, αυτή 

μειώνεται ακόμη περισσότερο, στο 70%.

- Μειώνεται, σε μόνιμη βάση, από το 2022 (φορολογικό έτος 2021) ο συντελεστής φόρου 

όλων των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, από το 24% στο 22%. 

- Επεκτείνεται η μείωση κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών 

των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα και το 2022.

- Επεκτείνεται η αναστολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα και το 

2022.



ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Δεν συνυπολογίζονται, ειδικά για το φορολογικό έτος 2020, στο συνολικό εισόδημα του 

εκμισθωτή, τα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί 

από τον δικαιούχο, στην περίπτωση που μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης 

φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων έχει κοινοποιηθεί στον μισθωτή εξώδικη 

καταγγελία της μίσθωσης, λόγω μη καταβολής του μισθώματος ή εξώδικη όχληση, για την 

καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων.

α. Παρατείνονται εκ νέου, μέχρι και την 31.12.2021, οι προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων 

οφειλών στις ΔΟΥ/Ελεγκτικά Κέντρα και δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής 

καταβολής, για τις οποίες χορηγήθηκε παράταση καταβολής με τις οριζόμενες αποφάσεις του 

Υπουργού Οικονομικών.β. Αναστέλλεται μέχρι και την 31.12.2021, η πληρωμή των βεβαιωμένων 

και ληξιπρόθεσμων οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οριζόμενων αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών.



ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ορίζεται η:

- 31.05.2021 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης υπαγωγής 

στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος, που προκύπτει στην αλλοδαπή και 

πρόκειται να υποβληθεί εντός του έτους 2021.

- 30.09.2021 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης υπαγωγής 

στον ειδικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και 

επιχειρηματική δραστηριότητα, που προκύπτει στην ημεδαπή, φυσικών προσώπων 

που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, οι οποίες θα υποβληθούν 

εντός του έτους 2021 και αφορούν ανάληψη υπηρεσίας ή έναρξη εργασιών ατομικής 

επιχείρησης, που έλαβε χώρα μέχρι τις 31 Ιουλίου του έτους αυτού.



ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για τους αγρότες:

Εξαίρεση από το τέλος επιτηδεύματος εφόσον έχουν παρέλθει 5 έτη από την ένταξη τους 

στο κανονικό καθεστώς και οι αλιείς παράκτιας αλιείας που εκμεταλλεύονται είτε 

ατομικά, είτε με μορφή συμπλοιοκτησίας ή κοινωνίας αστικού δικαίου αλιευτικά σκάφη 

μέχρι 12 μέτρα.

Για φορολογούμενους που συμμετέχουν σε προσωπικές εταιρείες με απλογραφικά οι 

δόσεις είναι 6 αρχής γενομένης από τον 9/2021. Εφόσον υποβάλουν τη δήλωση και 

καταβάλουν το φόρο έως 28/7 ισχύει η έκπτωση 3%.



ΤΕΚΜΗΡΙΑ (ΑΡΘΡΟΥ 31)

Δεν ισχύουν για:

- Κλειστούς ή πληττόμενους

- Για όσους ανεστάλη η σύμβαση εργασίας

- Για όσους ανεστάλη η σύμβαση ναυτολόγησης

- Για όσους εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

- Ιδιοκτήτες ακινήτων, που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα εντός του 2020, για το οποίο έχει 

υποβληθεί έστω και μία εγκεκριμένη δήλωση COVID -19

ΠΡΟΣΟΧΗ. ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 31 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. ΌΧΙ ΤΟ 32 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ



ΤΕΚΜΗΡΙΑ (ΑΡΘΡΟΥ 31)

Προϋποθέσεις απαλλαγής:

1. Τουλάχιστον σε ένα από τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη δεν έτυχε εφαρμογής 

ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας σύμφωνα με τα άρθρα 30, 

31, 32, 33, 34

2. Δεν υπήρξε αύξηση των αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών του άρθρου 31 του 

φορολογικού έτους 2020 σε σχέση με το φορολογικό έτος 2019 και

3. Σε περίπτωση δαπάνης απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του άρθρου 32, η εν λόγω 

δαπάνη δικαιολογείται από τα αναγραφόμενα στη δήλωση χρηματικά ποσά, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4172/2013. 



ΤΕΚΜΗΡΙΑ (ΑΡΘΡΟΥ 31)

Προϋποθέσεις απαλλαγής:

Αν το εισόδημα και για τα δυο προηγούμενα φορολογικά έτη, προσδιορίστηκε κατόπιν 

εφαρμογής του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας και για το 

φορολογικό έτος 2020 προκύπτει προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, ως δαπάνη του 

άρθρου 31 για το φορολογικό έτος 2020, λαμβάνεται υπόψη το μικρότερο ποσό 

αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών του άρθρου 31 μεταξύ των φορολογικών ετών 

2018, 2019 και 2020, εφόσον δεν υπήρξε αύξηση των αντικειμενικών δαπανών και 

υπηρεσιών του άρθρου 31 του φορολογικού έτους 2020 σε σχέση με το φορολογικό έτος 

2019. 



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Ποια εισοδήματα δε λαμβάνονται υπόψη:

- Τα εισοδήματα των παρ. 3 και 4 του αρ.15 παρ.6 δηλαδή αποζημιώσεις και ασφάλισμα.

- Το επίδομα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων, καθώς και το 

επίδομα αναζήτησης εργασίας στο πλαίσιο δράσεων συμβουλευτικής 

- Η αγροτική επιδότηση πρόωρης συνταξιοδότησης. 

- Η είσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης ή οικονομικής ενίσχυσης, λόγω διάλυσης 

αλιευτικού σκάφους. 



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Ποια εισοδήματα δε λαμβάνονται υπόψη:

- Έκτακτες αποζημιώσεις, αμοιβές, επιχορηγήσεις και οικονομικές ενισχύσεις που 

χορηγήθηκαν στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 και αποτελούν εισόδημα. 

- Το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α 

- Το ποσό της διατροφής που δίδεται στον/στην διαζευγμένο/ η σύζυγο ή σε μέρος 

συμφώνου συμβίωσης ή εξαρτώμενο τέκνο, εφόσον καταβάλλεται με ηλεκτρονικά 

μέσα πληρωμής. 



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Για ποιους δεν επιβάλλεται ποινή:

- Πληττόμενους λόγω COVID

- Για όσους ανεστάλη η σύμβαση εργασίας

- Για όσους ανεστάλη η σύμβαση ναυτολόγησης

- Για όσους εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

- Ιδιοκτήτες ακινήτων, που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα εντός του 2020, για το οποίο έχει 

υποβληθεί έστω και μία εγκεκριμένη δήλωση COVID -19

- Για φορολογούμενους που είχαν συμπληρώσει το εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας τους 

στις 31 Δεκεμβρίου 2019. 



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Υπολογισμός της ποινής:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΩΤΗ

Ηλεκτρονικές αποδείξεις > 20% και μικρότερες του 30%

Συντελεστής 11%

Π.χ. Εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη = 15.000

Απαιτούμενες αποδείξεις = 4.500

Προσκομιζόμενες αποδείξεις = 3.000

Φόρος = 1.500 Χ 11% = 165 



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Υπολογισμός της ποινής:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ Ηλεκτρονικές αποδείξεις < 20%

Θετική διαφορά μεταξύ του 20% του πραγματικού εισοδήματος που προέρχεται από 

μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα και του δηλωθέντος 

ποσού δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 22%

+ 

Θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου ποσού δαπανών και του 20% του πραγματικού 

εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική 

δραστηριότητα, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 11%. 



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Υπολογισμός της ποινής:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ Ηλεκτρονικές αποδείξεις < 20%

Σε κάθε περίπτωση, η προσαύξηση του φόρου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που 

προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού 

δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 22%.

Τα παραπάνω εφαρμόζονται αναλόγως για τα εισοδήματα από ακίνητη περιουσία που 

φορολογούνται σύμφωνα με την κλίμακα της παρ. 4 του άρθρου 40. 



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Υπολογισμός της ποινής:

Παράδειγμα: φορολογούμενος με εισόδημα 18.000 ευρώ

Πρέπει να προσκομίσει 5.400 ευρώ

Προσκομίζει 2.400

Ποινή χωρίς την ειδική πρόβλεψη = 3.000 Χ 22% = 660

ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Το 20% του πραγματικού εισοδήματος είναι 3.600

Με 22% ποσό 3.600 -2.400 = 1.200 Χ 22% = 264

Με το 11%: 5.400 – 3.600 = 1.800 Χ 11% = 198

Σύνολο = 462



56

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΛΟΓΩ 
COVID



Επιδότηση δώρου Πάσχα για το διάστημα της αναστολής εργασίας 

εργαζομένων [ΣΛΟΤ 2106/2020]

1. Η επιχείρηση λογιστικοποιεί την μισθοδοτική κατάσταση του επιδόματος

εορτών Πάσχα 2020, στα συνολικά της ποσά και καταβάλλει στο ακέραιο τα

οφειλόμενα, τόσο προς τους εργαζόμενους, όσο και προς τα ασφαλιστικά

ταμεία (ΕΦΚΑ).

57ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ



2. Εγγραφή 1

Με τη μισθοδοσία. Έστω ποσό 1.500 ευρώ.

58ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ

Λογαριασμοί Χ Π

33.03.01 Άλλες απαιτήσεις (ονομαστικό ποσό)

33.03.01.00 Απαιτούμενο ποσό επιδόματος Πάσχα 2020 (covid) 1.500,00 

74. Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων (71.03 ΕΛΠ)

74.03.01 Επιχορήγηση δώρου Πάσχα 2020 (covid) 1.500,00 

Αιτιολογία: Αποζημίωση ειδικού σκοπού που αφορά το επίδομα Πάσχα 2020



2. Εγγραφή 2

Με την εκταμίευση. Έστω ποσό 1.500 ευρώ.

59ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ

Λογαριασμοί Χ Π

38. Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα

38.02 Καταθέσεις όψεως 1.500,00 

33.03.01 Άλλες απαιτήσεις (ονομαστικό ποσό)

33.03.01.00 Απαιτούμενο ποσό επιδόματος Πάσχα 2020 (covid) 1.500,00 

Αιτιολογία: Είσπραξη αποζημίωσης ειδικού σκοπού που αφορά το επίδομα Πάσχα 2020



Λογιστικός χειρισμός φορολογικών ελαφρύνσεων covid 19, μελλοντικής 

έκπτωσης 25% ρυθμισμένων οφειλών [ΣΛΟΤ 834/2020]

Η έκπτωση του 25% θα πρέπει να καταχωρίζεται ως κρατική ενίσχυση 

(ευεργέτημα). Το έσοδο αυτό θα μπορούσε να καταχωρισθεί ως έκτακτο έσοδο 

στον λογαριασμό 81.01 για τις επιχειρήσεις που ακολουθούν το σχέδιο 

λογαριασμών του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου ή στον λογαριασμό 

79 «Ασυνήθη έσοδα και κέρδη» του Σχεδίου Λογαριασμών του ν. 4308/2014.

60ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ



Λογιστικός χειρισμός φορολογικών ελαφρύνσεων covid 19, μελλοντικής 

έκπτωσης 25% ρυθμισμένων οφειλών [ΣΛΟΤ 834/2020]

Έστω όφελος 500 ευρώ

61ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ

Λογαριασμοί Χ Π

54.02.03 ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣ ΦΠΑ
500,00 

79.04.00 Ασυνήθη έσοδα αρ.2 Ν.4682/2020
500,00 

Αιτιολογία: συμψηφισμός φορολογικής οφειλής Ν.4682/2020



Φορολογικός χειρισμός φορολογικών ελαφρύνσεων covid 19, μελλοντικής 

έκπτωσης 25% ρυθμισμένων οφειλών [Ε.2207/2020]

1. Δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα για τις επιχειρήσεις (νομικά πρόσωπα / 

νομικές οντότητες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική 

δραστηριότητα). Σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής του, δεν έχουν 

εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 47 του ν.4172/2013, δεδομένου 

ότι δεν εμπίπτει στην έννοια του εισοδήματος από επιχειρηματική 

δραστηριότητα.

62ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ



Φορολογικός χειρισμός φορολογικών ελαφρύνσεων covid 19, μελλοντικής 

έκπτωσης 25% ρυθμισμένων οφειλών [Ε.2207/2020]

2. Τα φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν το 

αναγράφουν στη φορολογική τους δήλωση. 

3. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2019 για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές 

οντότητες των οποίων το φορολογικό έτος 2019 δεν ταυτίζεται με το 

αντίστοιχο ημερολογιακό, στον κωδικό 458 «Υπεραξία από αναγκαστική 

απαλλοτρίωση ακινήτου». 

63ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ



Λογιστικός χειρισμός αποζημίωσης ειδικού σκοπού 800,00 ευρώ σε 

επιχειρήσεις [ΣΛΟΤ 1137/2020]

«Κατά την γνώμη μας, εφόσον η οικονομική οντότητα τηρεί απλογραφικό 

λογιστικό σύστημα, δεν είναι απαραίτητη η καταχώριση του ποσού στο βιβλίο 

Εσόδων-Εξόδων, αλλά ο σχηματισμός και η διατήρηση αρχείου, σε φυσική ή 

ηλεκτρονική μορφή, με τα σχετικά δικαιολογητικά (πίστωση του επαγγελματικού 

λογαριασμού, δηλώσεις που υποβλήθηκαν στο πληροφοριακό σύστημα της 

ΑΑΔΕ, τυχόν αλληλογραφία κ.λπ.)».

64ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ



Λογιστικός χειρισμός αποζημίωσης ειδικού σκοπού 800,00 ευρώ σε 

επιχειρήσεις [ΣΛΟΤ 1137/2020]

65ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Χ

Π

38.02 Καταθέσεις όψεως 800,00 

79 Ασυνήθη έσοδα και κέρδη

79.10 Ασυνήθη έσοδα προερχόμενα από κρατική ενίσχυση

79.10.00 Αποζημίωση ειδικού σκοπού (covid-19) 800,00 

Αποζημίωση ειδικού σκοπού, άρθρο 1 ν. 4683/2020 (covid-19)



Λογιστικός χειρισμός επιστρεπτέας προκαταβολής [ΣΛΟΤ 957/2020]

Έστω ποσό επιστρεπτέας 100.000 ευρώ, επιτόκιο 0,94%, περίοδος 

αποπληρωμής 40 μήνες και περίοδος χάριτος 18 μήνες.

Υπολογισμός δόσεων κατά την έναρξη αποπληρωμής με ράντα 

τοκοχρεωλυτικών πληρωμών

66ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ



67ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ

100.000,00 ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΤΟΚΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΧΑΡΙΤΟΣ

40ΠΕΡΙΟΔΟΙ 18 1.410,00
0,94%ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 0,94%

0,07833%ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ
ΡΑΝΤΑ ΔΟΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ/ 
ΜΗΝΑΣ ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ ΤΟΚΟΣ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΣΙΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

1 2.462,02 € 78,33 € 2.540,35 € 97.537,98   
2 2.463,95 € 76,40 € 2.540,35 € 95.074,04   
3 2.465,88 € 74,47 € 2.540,35 € 92.608,16   
4 2.467,81 € 72,54 € 2.540,35 € 90.140,36   
5 2.469,74 € 70,61 € 2.540,35 € 87.670,61   
6 2.471,67 € 68,68 € 2.540,35 € 85.198,94   
7 2.473,61 € 66,74 € 2.540,35 € 82.725,33   
8 2.475,55 € 64,80 € 2.540,35 € 80.249,78   
9 2.477,49 € 62,86 € 2.540,35 € 77.772,29   

10 2.479,43 € 60,92 € 2.540,35 € 75.292,86   
11 2.481,37 € 58,98 € 2.540,35 € 72.811,49   
12 2.483,31 € 57,04 € 2.540,35 € 70.328,18   



Εγγραφές με λογαριασμούς ΕΛΠ

68ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ

38.02 Λογαριασμός όψεως 100.000,00 

53.01 Δάνεια από μη Σ.Ο.

53.01.00.0001 
Κρατικά δάνεια - Επιστρεπτέα 
προκαταβολή ΙΙ 100.000,00 

Λήψη επιστρεπτέας προκαταβολής

53.01 Δάνεια από μη Σ.Ο.

53.01.00.0001 Κρατικά δάνεια - Επιστρεπτέα προκαταβολή ΙΙ 2.462,02 

65.03 Τόκοι λοιπών δανείων

65.03.00.0001 Τόκοι επιστρεπτέας προκαταβολής ΙΙ 78,33 

38.02 Λογαριασμός όψεως 2.540,35 

Επιστρεπτέα προκαταβολής πληρωμή δόσης 1



Έστω ότι διαγράφεται ποσό 40.000 ευρώ

Η ράντα θα γίνει:

69ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ

53.01 Δάνεια από μη Σ.Ο.

53.01.00.0001 Κρατικά δάνεια - Επιστρεπτέα προκαταβολή ΙΙ 40.000,00 

79.01 Ασυνήθη έσοδα και κέρδη από Μ.Σ.Ο.

79.01.00.0001 Έσοδα επιχορηγήσεων 40.000,00 

Διαγραφή μέρους επιστρεπτέας προκαταβολής



70ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ

60.000,00 ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΤΟΚΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΧΑΡΙΤΟΣ

40ΠΕΡΙΟΔΟΙ 18 846,00
0,94%ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 0,94%

0,07833%ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ
ΡΑΝΤΑ ΔΟΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ/ 
ΜΗΝΑΣ ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ ΤΟΚΟΣ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΣΙΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

1 1.477,21 € 47,00 € 1.524,21 € 58.522,79   
2 1.478,37 € 45,84 € 1.524,21 € 57.044,42   
3 1.479,53 € 44,68 € 1.524,21 € 55.564,90   
4 1.480,68 € 43,53 € 1.524,21 € 54.084,21   
5 1.481,84 € 42,37 € 1.524,21 € 52.602,37   
6 1.483,00 € 41,21 € 1.524,21 € 51.119,36   
7 1.484,17 € 40,04 € 1.524,21 € 49.635,20   
8 1.485,33 € 38,88 € 1.524,21 € 48.149,87   
9 1.486,49 € 37,72 € 1.524,21 € 46.663,38   

10 1.487,66 € 36,55 € 1.524,21 € 45.175,72   
11 1.488,82 € 35,39 € 1.524,21 € 43.686,90   
12 1.489,99 € 34,22 € 1.524,21 € 42.196,91   



Λογιστικός χειρισμός των ασφαλιστικών εισφορών της περιόδου αναστολής 

των συμβάσεων των εργαζομένων οι οποίες θα επιβαρύνουν τον κρατικό 

προϋπολογισμό[ΣΛΟΤ 2761/2020]

Η επιχείρηση/εργοδότης, για το χρονικό διάστημα της αναστολής των

συμβάσεων εργασίας, θα προσδιορίσει και θα καταβάλει ασφαλιστικές

εισφορές, οι οποίες όμως δεν αντιστοιχούν σε έξοδο. Τα ποσά αυτά καθίστανται

απαιτητά από την επιχείρηση, σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου,

Τα κονδύλια αυτά, συνιστούν ευθεία αρωγή του κράτους, στην ασφαλιστική

κάλυψη των εργαζομένων.

71ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ



72ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ

Λογαριασμοί ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

33. Λοιπές απαιτήσεις

33.03 Άλλες απαιτήσεις από μη συνδεδεμένες οντότητες

33.03.99 Απαίτηση, κατά Ελληνικού Δημοσίου, ασφαλιστικών Εισφορών 

περιόδου αναστολής συμβάσεων......
α=β+γ

55. Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς

55.01 Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας 

Ασφάλισης

55.01 00 Υποχρεώσεις προς ΕΦΚΑ...... β

55.02 Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς επικουρικής 

ασφάλισης

55.02.00 Επικουρικό ταμείο «Α»...... γ

Αιτιολογία: Ασφαλιστικές εισφορές διαστήματος αναστολής συμβάσεων επί ονομαστικών μισθών, που επιβαρύνουν τον 

Κρατικό Προϋπολογισμό (ν. 4714/2020, άρθρο 122)

Θα ακολουθήσει η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών με χρέωση των υπολογαριασμών του 55 και πίστωση των 

χρηματικών διαθεσίμων, ενώ όταν επιστραφούν τα χρηματικά αυτά ποσά στην επιχείρηση, θα πιστωθεί και θα «κλείσει» ο 

λογαριασμός 33.03.99, με χρέωση των χρηματικών διαθεσίμων.



Προσδιορισμός και φορολόγηση 
εισοδήματος από υπεραξία 

κεφαλαίου.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

PARTNER AND CEO ΤΗΣ S.A.M.E. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.



Αφορά:

- μετοχές σε εταιρεία μη εισηγμένη σε χρηματιστηριακή αγορά, μερίδια ή μερίδες σε

προσωπικές εταιρείες,

- μετοχές και άλλες κινητές αξίες εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά, εφόσον ο

μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό τουλάχιστον

μισό τοις εκατό (0,5%),

- παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Ειδικά για τίτλους που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά

ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, οι διατάξεις έχουν εφαρμογή, εφόσον οι τίτλοι

αυτοί έχουν αποκτηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2009 και εξής.
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Απαλλαγές:

Φυσικά πρόσωπα:

Απαλλάσσεται από το φόρο το εισόδημα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα που

είναι φορολογικοί κάτοικοι σε κράτη με τα οποία η Ελλάδα έχει συνάψει σύμβαση

αποφυγής διπλής φορολογίας (ΣΑΔΦ) και το οποίο προκύπτει από υπεραξία

μεταβίβασης των τίτλων σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους υπό την

προϋπόθεση ότι υποβάλλουν στη Φορολογική Διοίκηση δικαιολογητικά που

αποδεικνύουν τη φορολογική τους κατοικία.
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Απαλλαγές για νομικά πρόσωπα



Εισόδημα υπεραξίας

Το εισόδημα που προκύπτει από την υπεραξία μεταβίβασης τίτλων 

συμμετοχής σε νομικό πρόσωπο που εισπράττει ένα νομικό πρόσωπο που 

είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας απαλλάσσεται από τον φόρο.

Τα εισοδήματα αυτά δεν φορολογούνται κατά τη διανομή ή 

κεφαλαιοποίηση των κερδών αυτών.

Ο φορολογούμενος δεν μπορεί να εκπέσει τις επιχειρηματικές δαπάνες που 

συνδέονται με τη συμμετοχή αυτή.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

PARTNER AND CEO ΤΗΣ S.A.M.E. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.



Προϋποθέσεις:

α) Η εταιρεία που μεταβιβάζονται οι τίτλοι της να 

περιλαμβάνεται στους τύπους που απαριθμούνται στο 

Παράρτημα Ι Μέρος Α΄ της Οδηγίας 2011/96/Ε.Ε., 

β) είναι φορολογικός κάτοικος κράτους-μέλους της 

Ε.Ε., 

γ) υπόκειται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή 

απαλλαγής στο φόρο

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

PARTNER AND CEO ΤΗΣ S.A.M.E. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.



Προϋποθέσεις:

δ) το μεταβιβάζον νομικό πρόσωπο κατέχει ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής 

τουλάχιστον 10% της αξίας ή του πλήθους του μετοχικού κεφαλαίου ή 

βασικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του νομικού προσώπου του 

οποίου οι τίτλοι συμμετοχής μεταβιβάζονται, και

ε) το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής διακρατείται τουλάχιστον 24 μήνες.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

PARTNER AND CEO ΤΗΣ S.A.M.E. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.



Οι τόκοι εταιρικών ομολογιών εισηγμένων σε τόπο διαπραγμάτευσης 

εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά 

εκτός Ε.Ε., καθώς και των πάσης φύσεως ομολογιών που εκδίδουν οι 

πιστωτικοί συνεταιρισμοί που λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύματα:

Όταν ο κάτοχος της ομολογίας είναι νομικό πρόσωπο, το εισόδημα από 

τόκους που αποκτούν οι αλλοδαποί επενδυτές απαλλάσσεται από το φόρο 

εισοδήματος. Τα φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοικοι αλλοδαπής 

απαλλάσσονται τόσο από το φόρο εισοδήματος όσο και από την εισφορά 

αλληλεγγύης. Ισχύει για πληρωμές τόκων που πραγματοποιούνται από την 

1.1.2020 και μετά. 



Οι τόκοι εταιρικών ομολογιών εισηγμένων σε τόπο διαπραγμάτευσης εντός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά εκτός 

Ε.Ε., καθώς και των πάσης φύσεως ομολογιών που εκδίδουν οι πιστωτικοί 

συνεταιρισμοί που λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύματα:

Για τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον πρόκειται για φορολογικούς κατοίκους 

αλλοδαπής, ορίζεται ότι δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης 

φορολογίας εισοδήματος εφόσον έχουν εισόδημα αποκλειστικά και μόνο 

από τόκους κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού 

Δημοσίου καθώς και από τόκους εταιρικών ομολογιών. 



Κίνητρα κεφαλαιοποίησης 
αφορολόγητων αποθεματικών. Τι 

ισχύει σε περίπτωση διανομής
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

PARTNER AND CEO ΤΗΣ S.A.M.E. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.



Άρθρα 71Β και 71Γ όπως τροποποιήθηκαν με το Ν.4646/2019

Οι ανώνυμες εταιρείες, των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες στο

Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης,

μπορούν να κεφαλαιοποιήσουν ολικά ή μερικά, τα αφορολόγητα αποθεματικά

διαφόρων αναπτυξιακών νόμων, με εξαίρεση το αποθεματικό του άρθρου 18

του α. ν. 942/1949 (Α' 96).

83ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ. ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ. ΌΧΙ 

ΔΙΑΝΟΜΗ



Ανώνυμες εταιρείες, με μετοχές εισηγμένες ή μη, που έχουν σχηματίσει αποθεματικά είτε

από υπεραξία μετοχών που προέρχεται από απόσχιση κλάδου ή από συγχώνευση

εταιρειών στις οποίες συμμετέχει είτε από την αύξηση της αξίας των συμμετοχών της

εταιρείας ή από διανομή μετοχών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του α. ν. 148/1967,

του ν. 542/1977, του ν. 1249/1982, του ν. 1839/1989 και του ν. 2065/1992 κατόπιν

κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή πάγιων

περιουσιακών στοιχείων θυγατρικής εταιρείας ή άλλης εταιρείας στην οποία

συμμετέχουν, μπορούν να προβούν σε κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών αυτών. Λοιπά

αποθεματικά που έχουν σχηματισθεί από κατ' ειδικό τρόπο φορολογηθέντα κέρδη, χωρίς

εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2238/1994,

μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν.
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- Τα αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται φορολογούνται με συντελεστή

πέντε τοις εκατό (5%), χωρίς καμιά άλλη επιβάρυνση.

- Με την καταβολή του φόρου εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση

από τον φόρο εισοδήματος της εταιρείας, των μετόχων ή εταίρων της για

τα αποθεματικά που κεφαλαιοποιήθηκαν.

- Σε περίπτωση εφαρμογής με τον τρόπο που ίσχυε μέχρι 31/12/2019 του

τρόπου φορολόγησης, η πραγματική φορολογική επιβάρυνση είναι

5,263% επί του καθαρού ποσού του αποθεματικού (ΠΟΛ.1168/2018).
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Σε περίπτωση που πριν από την πάροδο πέντε (5) ετών από την κεφαλαιοποίηση

των αποθεματικών διαλυθεί η ανώνυμη εταιρεία ή μειωθεί το μετοχικό της

κεφάλαιο με σκοπό επιστροφής των αποθεματικών στους μετόχους, τα

κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά φορολογούνται με τις διατάξεις που ισχύουν

κάθε φορά για τη φορολογία εισοδήματος κατά τον χρόνο της διάλυσης της

εταιρείας ή μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου μετά την αφαίρεση του φόρου που

καταβλήθηκε. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται αν η εταιρεία διαλυθεί με σκοπό

τη συγχώνευσή της με άλλη επιχείρηση και ίδρυση νέας ανώνυμης εταιρείας ή σε

περίπτωση εξαγοράς ή απορρόφησής της από άλλη ανώνυμη εταιρεία.
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Προκειμένου για ΕΠΕ στην περίπτωση κατά την οποία πριν από την πάροδο 5 ετών από

την κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών διαλυθεί η εταιρεία αυτή ή μειωθεί το εταιρικό

της κεφάλαιο με σκοπό την επιστροφή των αποθεματικών στους εταίρους, τα

κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά προστίθενται στα κέρδη της εταιρείας που

πραγματοποιεί στον χρόνο της διάλυσης ή μείωσης του κεφαλαίου και φορολογούνται με

τις διατάξεις φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν κατά τον χρόνο διάλυσης της

εταιρείας ή μείωσης του εταιρικού της κεφαλαίου μετά την αφαίρεση του φόρου που

καταβλήθηκε. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας

με σκοπό μετατροπής ή συγχώνευσής της με άλλη επιχείρηση για την ίδρυση ανώνυμης

εταιρείας ή άλλης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή σε περίπτωση εξαγοράς ή

απορρόφησης της από ανώνυμη εταιρεία.
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Κίνητρα για την ηλεκτρονική 
τιμολόγηση

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

PARTNER AND CEO ΤΗΣ S.A.M.E. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.



Εφόσον επιλεγεί η χρήση των Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων 

για την έκδοση, διαβίβαση και λήψη παραστατικών πώλησης των οντοτήτων σε 

διαρθρωμένη ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου), η επιλογή 

αυτή δηλώνεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση και αποτελεί τον μόνο τρόπο 

έκδοσης, διαβίβασης και αρχειοθέτησης των παραστατικών πώλησης της οντότητας για 

το σύνολο της ασκούμενης δραστηριότητάς της

Οντότητες που επιλέγουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου ως τρόπο έκδοσης, 

διαβίβασης και αρχειοθέτησης των παραστατικών πωλήσεών τους, δεν απαιτείται να 

προβούν σε ξεχωριστή δήλωση ως προς τη λήψη, καθώς θεωρείται ότι έχουν επιλέξει 

ταυτόχρονα τη χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου, ως αποδεκτό τρόπο 

λήψης των παραστατικών πώλησης.



Πλεονεκτήματα

α) Η προθεσμία εντός της οποίας η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση 

πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, περιορίζεται 

κατά 2 έτη.

β) Η δαπάνη για την αρχική προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού που 

απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, αποσβένεται πλήρως στο 

έτος πραγματοποίησής της, προσαυξημένη κατά ποσοστό 100%.

γ) Η δαπάνη για την παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών 

τιμολογίων για το πρώτο έτος έκδοσης των παραστατικών πώλησης μέσω ηλεκτρονικής 

τιμολόγησης που αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα από 

επιχειρηματική δραστηριότητα, προσαυξάνεται κατά ποσοστό 100%.



Πλεονεκτήματα

δ) Η προθεσμία σχετικά με τα αιτήματα επιστροφής φόρου, τα οποία αφορούν το 

φορολογικό έτος ή τα φορολογικά έτη, για τα οποία οι εκδότες επιλέγουν και εφαρμόζουν 

αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση, ορίζεται σε 45 ημέρες από 90. 

Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για τον υπολογισμό καταβολής τόκου 

στον φορολογούμενο, ο οποίος έχει αχρεωστήτως καταβάλλει φόρο, σύμφωνα με την παρ. 

2 του άρθρου 53 του ν. 4174/2013.

Μειονέκτημα

Το κόστος, το οποίο κατά περίπτωση μπορεί να είναι αρκετά υψηλό



Φορολογία κατοίκων 
εξωτερικού. Κίνητρα 
για την προσέλκυση 

αλλοδαπών 
φορολογούμενων



ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 Α ΚΦΕ προβλέπεται ότι ο 

φορολογούμενος, φυσικό πρόσωπο, που μεταφέρει τη φορολογική κατοικία 

του στην Ελλάδα δύναται να υπαχθεί σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης, 

όπως ορίζεται στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου, για το εισόδημα που 

προκύπτει στην αλλοδαπή κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 5 του 

ΚΦΕ, εφόσον σωρευτικά: 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

PARTNER AND CEO ΤΗΣ S.A.M.E. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.



ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

- Δεν ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος τα προηγούμενα 7 από τα 

οκτώ 8 έτη πριν τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην 

Ελλάδα, και

- Αποδεικνύει ότι επενδύει ο ίδιος ή συγγενικό του πρόσωπο, ή μέσω 

νομικού προσώπου κλπ. σε ακίνητα ή επιχειρήσεις ή κινητές αξίες ή 

μετοχές ή μερίδια τουλάχιστον 500.000 ευρώ. Η επένδυση πρέπει να έχει 

ολοκληρωθεί εντός 3 ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.



ΤΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ

Καταβάλλει φόρο κατ' αποκοπή για κάθε φορολογικό έτος, ανεξαρτήτως του 

ύψους εισοδήματος που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, ποσού 100.000 ευρώ. 

Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την επέκταση της εφαρμογής του 

εναλλακτικού αυτού τρόπου φορολόγησης για συγγενικό του πρόσωπο, 

καταβάλλοντας ποσό φόρου ίσο 20.000 και δεν εφαρμόζονται για αυτό οι 

(διατάξεις της φορολογίας δωρεών, κληρονομιών και γονικών παροχών).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 31/5 (ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ)



ΛΟΙΠΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

- Μέγιστη διάρκεια υπαγωγής: 15 έτη

- Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογητέο εισόδημα το οποίο 

τυχόν προκύπτει στην ημεδαπή, υποβάλλεται και η καταβολή του φόρου 

διενεργείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του ν. 4172/2013, ενώ για τα 

εισοδήματα που προκύπτουν στην αλλοδαπή και τα οποία υπόκεινται στην 

εναλλακτική φορολόγηση δεν υφίσταται υποχρέωση δήλωσής τους.

ΣΧΕΤΙΚΗ Α.1036/2020



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Φορολογικός κάτοικος Γαλλίας με εισοδήματα από εξωχώριες πηγές 

5.000.000 ευρώ.

Γίνεται φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και αποκτά εισόδημα 5.000.000 ευρώ 

στην αλλοδαπή και 50.000 από πηγές Ελλάδας.

Θα φορολογηθεί κανονικά για τις 50.000 και θα καταβάλλει φόρο 100.000 για 

τα 5.000.000

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΌ 12/12/2019



ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ 5Β

Με την επιφύλαξη του άρθρου 5Α, φυσικό πρόσωπο, δικαιούχος εισοδήματος 

από σύνταξη, που προκύπτει στην αλλοδαπή, το οποίο μεταφέρει τη 

φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, υπάγεται σε εναλλακτικό τρόπο 

φορολόγησης, εφόσον σωρευτικά:

α) δεν ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας τα προηγούμενα 5 από τα 6 έτη 

πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα, και

β) μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος με το οποίο είναι σε 

ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την 

Ελλάδα.



ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ 5Β

Εφόσον γίνει δεκτή, η υπαγωγή του φορολογούμενου σε εναλλακτικό τρόπο 

φορολόγησης για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή, το φυσικό 

πρόσωπο καταβάλλει κάθε φορολογικό έτος αυτοτελώς φόρο με συντελεστή 

7% για το σύνολο του εισοδήματός του που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή.

Η εφαρμογή του παρόντος αρχίζει από το επόμενο φορολογικό έτος για το 

οποίο υποβάλλεται η αίτηση του φυσικού προσώπου για την υπαγωγή του 

στις διατάξεις του παρόντος και λήγει μετά το πέρας 15 φορολογικών ετών. Η 

υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος είναι δυνατή για 15 φορολογικά έτη.



ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ 5Β

Το φυσικό πρόσωπο που υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 5Β δεν μπορεί 

να υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013. Επίσης, εάν το 

φυσικό πρόσωπο έχει υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 

δεν μπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις του 5Β διότι δεν πληρείται η πρώτη 

προϋπόθεση περί κατοίκου αλλοδαπής.



ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ 5Β

ΠΡΟΣΟΧΗ. Εφόσον γίνει δεκτή η αίτηση, για το εισόδημα που προκύπτει 

στην αλλοδαπή, το φυσικό πρόσωπο καταβάλλει κάθε φορολογικό έτος φόρο 

που υπολογίζεται με συντελεστή 7% επί του συνόλου του εισοδήματος που 

προκύπτει στην αλλοδαπή, εκτός κι αν αυτό απαλλάσσεται του φόρου στο 

κράτος κατοικίας δυνάμει διατάξεων των ΣΑΔΦΕ. 



ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ 5Β

ΠΡΟΣΟΧΗ. Τυχόν φόρος που έχει καταβληθεί από τον φορολογούμενο στην 

αλλοδαπή για τα εισοδήματα που καλύπτονται από τον εναλλακτικό τρόπο 

φορολόγησης, εκπίπτει από τον φόρο της παραγράφου αυτής, με βάση τις 

διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4172/2013 ή της τυχόν εφαρμοστέας ΣΑΔΦΕ, 

εφόσον είτε προβλέπεται από τις ΣΑΔΦΕ δικαίωμα φορολόγησης και στα δύο 

κράτη, είτε δεν υφίσταται ΣΑΔΦΕ με το κράτος πηγής του εισοδήματος.

ΣΧΕΤΙΚΗ Α.1217/2020

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΌ 1/1/2020



Άρθρο 5Γ. Ειδικός τρόπος φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία 

και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, φυσικών 

προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα

Μισθωτοί – προϋποθέσεις:

α) δεν ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος 5 από τα 6 έτη πριν από τη 

μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα,

β) μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του 

Ε.Ο.Χ. ή από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής 

συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα,



Άρθρο 5Γ. Ειδικός τρόπος φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία 

και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, φυσικών 

προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα

Μισθωτοί – προϋποθέσεις:

γ) παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης που 

ασκείται είτε σε ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα είτε σε μόνιμη 

εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα και

δ) δηλώνει ότι θα παραμείνει στην Ελλάδα τουλάχιστον για μία διετία.



Άρθρο 5Γ. 

Μισθωτοί :

Εφόσον η αίτηση του φορολογούμενου σύμφωνα με τη διαδικασία που 

προβλέπεται στην παρ. 3 γίνει δεκτή, το φυσικό πρόσωπο απαλλάσσεται από 

τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 

43Α για το 50% του εισοδήματός του από μισθωτή εργασία που αποκτά στην 

Ελλάδα μέσα στο φορολογικό έτος

ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5Γ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΌ 1/1/2021



Άρθρο 5Γ. 

Μισθωτοί :

Η αίτηση μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας υποβάλλεται στη 

Φορολογική Διοίκηση από το φυσικό πρόσωπο εντός του έτους ανάληψης της 

υπηρεσίας του και όχι πέραν της 30/9 (λόγω παράτασης) του έτους αυτού.

Οι διατάξεις έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους για 

το οποίο υποβάλλεται η αίτηση και λήγει μετά το πέρας 7 συνολικά 

φορολογικών ετών. 



Άρθρο 5Γ. 

Επιχειρηματική δραστηριότητα :

Οι παρ. 1 έως και 5 εφαρμόζονται ανάλογα και για τα φυσικά πρόσωπα που 

μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, με σκοπό να 

ασκήσουν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Το 50% του εισοδήματός τους από επιχειρηματική δραστηριότητα που 

αποκτούν στην Ελλάδα απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος και από την 

ειδική εισφορά αλληλεγγύης για 7 φορολογικά έτη. Η αίτηση μεταφοράς 

υποβάλλεται εντός του φορολογικού έτους έναρξης των εργασιών του στην 

Ελλάδα και όχι πέραν της 30/9 (λόγω παράτασης) του έτους αυτού.



Άρθρο 71Η. Κίνητρα για εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής 

περιουσίας

Προϋποθέσεις:

α) απασχολεί στην Ελλάδα προσωπικό τουλάχιστον 5 ατόμων εντός 12 μηνών 

από την ίδρυσή της και εφεξής και

β) πραγματοποιεί στην Ελλάδα δαπάνες λειτουργίας τουλάχιστον 1.000.000 

ευρώ ετησίως.



Εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας

Τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται με την προσθήκη ποσοστού κέρδους 

στο σύνολο των πάσης φύσεως εξόδων και αποσβέσεών τους, πλην του φόρου 

εισοδήματος (μέθοδος κόστους πλέον περιθώριο κέρδους). Το ποσοστό 

κέρδους ορίζεται σε 7%.

Για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος της εταιρείας, τα 

έξοδα επί των οποίων υπολογίζεται το ποσοστό κέρδους, εκπίπτουν από τα 

ακαθάριστα έσοδά της.



Εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας

Αν για οποιονδήποτε λόγο τα έσοδα της εταιρείας, όπως προκύπτουν από τα 

βιβλία που τηρεί, είναι μεγαλύτερα από τα έσοδα, όπως προσδιορίζονται με 

το ποσοστό 7% λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα που προκύπτουν από τα βιβλία.

Παράδειγμα

Έξοδα: 1.500.000

Αναγωγή σε έσοδα = 1.500.000 / (1-0,07) = 1.612.903

Φορολογητέο εισόδημα = 1.612.903 – 1.500.000 = 112.903

Αν τα έσοδα βάσει βιβλίων είναι 2.000.000 φορολογητέο εισόδημα = 500.000
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