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Παρατίθεται σύντομη περιγραφή των 
σημαντικότερων αλλαγών που επέφερε 
ο ν. 3842/2010 και αφορούν τους μη-
χανικούς που ασκούν ελευθέριο επάγ-
γελμα. 
1. Εφαρμογή λογιστικού προσδιορι-

σμού του εισοδήματος, για τα ει-
σοδήματα που αποκτούν οι μηχα-
νικού από 1-1-2010 και μετά. Οι 
συντελεστές του άρθρου 49 παρ. 
5 ΚΦΕ εφαρμόζονται μόνο σε περί-
πτωση εξωλογιστικού προσδιορι-
σμού με βάση τις διατάξεις του άρ-
θρου 50 ΚΦΕ, στις περιπτώσεις δη-
λαδή που ο μηχανικός δεν τηρεί τα 
βιβλία και στοιχεία που ορίζονται 
από τον ΚΒΣ ή αυτά που τηρεί είναι 
ανεπαρκή ή ανακριβή. 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1α του 
ν. 3842/2010 τροποποιείται η πρώ-
τη περίοδος του άρθρου 49 παρ. 5 ως 
εξής: «Το καθαρό εισόδημα αρχιτεκτό-
νων και μηχανικών από τη σύνταξη με-
λετών και σχεδίων οικοδομικών και 
λοιπών τεχνικών έργων, την επίβλεψη 
εκτέλεσής τους, τη διεύθυνση εκτέλε-
σης (διοίκηση έργου) και την ενέργεια 
πραγματογνωμοσυνών και διαιτησιών 
σχετικών με αυτά τα έργα, εξευρίσκε-
ται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρα-
γράφων 1 ως 4. Σε περίπτωση εξωλογι-
στικού προσδιορισμού με βάση τις δια-
τάξεις του άρθρου 50, εφαρμόζονται οι 
παρακάτω συντελεστές:»
2. Τα δυο τελευταία εδάφια του άρ-

θρου 49 παρ. 5 ΚΦΕ με τα οποία 
προβλεπόταν προσαύξηση των 
συντελεστών σε περίπτωση δυσα-
ναλογίας δαπανών καταργήθηκαν. 

Η προσαύξηση κατά 20% του συντε-
λεστή καταργήθηκε με τη διάταξη του 
άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 3842/2010 και 
η κατάργηση καταλαμβάνει τα εισοδή-
ματα που αποκτώνται από 1/1/2010 και 

μετά. 
3. Δυνατότητα μεταφοράς ζημίας 

από ελευθέριο επάγγελμα, για ει-
σοδήματα που αποκτώνται από 
1-1-2010 και μετά. Προβλέπεται 
η δυνατότητα μεταφοράς της ζη-
μιάς από ελευθέριο επάγγελμα που 
προκύπτει από επαρκή και ακριβή 
βιβλία , το οποίο μπορεί να μετα-
φερθεί για να συμψηφισθεί διαδο-
χικά στα πέντε επόμενα οικονομι-
κά έτη. 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1β του 
ν. 3842/2010 προστίθεται νέο εδάφιο 
στο τέλος του άρθρου 4 παρ. 3 ΚΦΕ, ως 
εξής: «Οι διατάξεις των δυο προηγού-
μενων εδαφίων εφαρμόζονται και για 
το αρνητικό στοιχείο (ζημία) του εισο-
δήματος από ελευθέρια επαγγέλματα». 
4. Αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού 

των δαπανών αυτοκινήτου. Κα-
ταργείται ο περιορισμός που ίσχυε 
με βάση το άρθρο 49 παρ. 2 εδ. Β’ 
ΚΦΕ, σύμφωνα με τον οποίο οι δα-
πάνες αυτοκινήτου εκπίπτουν κατά 
ποσοστό 25% και μέχρι 3% του 
δηλωθέντος ακαθαρίστου εισοδή-
ματος από υπηρεσίες ελευθερίων 
επαγγελμάτων. Για τον προσδιο-
ρισμό της εκπιπτόμενης δαπάνης 
ισχύουν πλέον οι διατάξεις του άρ-
θρου 31 παρ. 1 ΚΦΕ, σύμφωνα με 
τις οποίες οι δαπάνες αυτοκινήτου 
ΙΧ με κυλινδρισμό  κινητήρα μέχρι 
1600 κ.ε. εκπίπτουν μέχρι 70% ενώ 
για αυτοκίνητα μεγαλύτερου κυβι-
σμού εκπίπτει ποσό μέχρι 35%.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 6 του 
ν. 3842/2010 οι διατάξεις του δεύτερου 
εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 49 του 
ΚΦΕ καταργούνται. Με την εγκύκλιο 
Πολ. 1135/4 Οκτωβρίου 2010 διευκρι-
νίστηκε ότι μετά την κατάργηση αυτή 
ισχύουν και για τους ελεύθερους επαγ-

γελματίες όσα αναφέρονται στην περί-
πτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 31  του ΚΦΕ για τις επιχειρήσεις.       
5. Αλλαγή στο χρόνο κτήσης του ει-

σοδήματος από ελευθέριο επάγ-
γελμα. Ως χρόνος κτήσης πλέον 
δεν θεωρείται ο χρόνος είσπραξης 
της αμοιβής αλλά ο χρόνος κατά 
τον οποίο παρασχέθηκαν οι υπη-
ρεσίες από τον ελεύθερο επαγγελ-
ματία. Διευκρινίζεται ότι όταν πρό-
κειται για παροχή υπηρεσιών δι-
αρκείας, χρόνος κτήσης του εισο-
δήματος θεωρείται ο χρόνος που 
καθίσταται απαιτητό μέρος κάθε 
επιμέρους τμήμα της αμοιβής για 
το μέρος αυτό και την υπηρεσία 
που παρασχέθηκε. Κατ’ εξαίρεση 
όμως παραμένει  ως χρόνος κτή-
σης ο χρόνος είσπραξης της αμοι-
βής για τους ελεύθερους επαγγελ-
ματίες που αποκτούν εισόδημα 
από παροχή υπηρεσιών στο Δημό-
σιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημο-
σίου Δικαίου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 9 του 
ν. 3842/2010 τα τέσσερα πρώτα εδάφια 
της (νέας) παραγράφου 7, όπως ανα-
ριθμείται με την παράγραφο 4 του άρ-
θρου 9 του ν. 3842/2010, αντικαθίστα-
νται ως εξής: «Χρόνος κτήσης του ει-
σοδήματος από υπηρεσίες ελευθερί-
ου επαγγέλματος θεωρείται ο χρόνος 
κατά τον οποίο παρασχέθηκαν οι υπη-
ρεσίες από τον ελεύθερο επαγγελματία. 
Όταν πρόκειται για παροχή υπηρεσι-
ών διαρκείας, χρόνος κτήσης του εισο-
δήματος θεωρείται ο χρόνος που καθί-
σταται απαιτητό κάθε επιμέρους τμήμα 
της αμοιβής για το μέρος αυτό και την 
υπηρεσία που παρασχέθηκε. Κατ’ εξαί-
ρεση για τους ελεύθερους επαγγελματί-
ες που αποκτούν εισόδημα από παρο-
χή υπηρεσιών στο Δημόσιο και τα Νο-

Οι αλλαγές στη φορολογία των μηχανικών
μετά το Ν. 3842/2010

της Κατερίνας Πέρρου 
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μικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, χρό-
νος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται 
ο χρόνος είσπραξής του.»     
6. Αλλαγή στην παρακράτηση φόρου 

20% στο εισόδημα από ελευθέριο 
επάγγελμα. Από 1-1-2011 η παρα-
κράτηση του φόρου 20% που δι-
ενεργείται στις αμοιβές των ελευ-
θερίων επαγγελματιών θα γίνεται 
στο καθαρό ποσό (χωρίς το ΦΠΑ) 
των συναλλαγών οι οποίες υπερ-
βαίνουν τα 300 ευρώ. 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 11 
του ν. 3842/2010 στο τέλος του πρώ-
του εδαφίου της παραγράφου 1 του 
άρθρου 58 ΚΦΕ προστίθενται οι λέ-
ξεις «εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει 
τα 300 ευρώ». Με την Πολ. 1054/10-
5-2010 διευκρινίστηκε ότι με τις διατά-
ξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 6 
του ν.3842/2010, η παρακράτηση του 
φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό 
(20%) στο   ακαθάριστο εισόδημα από 
ελευθέρια επαγγέλματα, θα γίνεται στο 
καθαρό ποσό (χωρίς το Φ.Π.Α.) των συ-
ναλλαγών οι οποίες υπερβαίνουν τα 
τριακόσια   (300) ευρώ. Οι παραπάνω 
διατάξεις, που αφορούν το όριο των 
300 ευρώ ισχύουν για συναλλαγές που 
γίνονται από την 1-1-2011 και μετά.                           
7. Επέκταση της υποχρέωση υποβο-

λής οριστικής δήλωσης απόδοσης 
ΦΜΥ και στις περιπτώσεις παρα-
κράτησης φόρου επί των αμοιβών 
από ελευθέρια επαγγέλματα. 

Όλοι όσοι παρακρατούν φόρο επί 
των αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλ-
ματα υποχρεούνται πλέον  να υποβά-
λουν μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέ-
ρα του Απριλίου κάθε έτους στη ΔΟΥ 
της έδρας τους οριστική δήλωση η 
οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυ-
μο και τη διεύθυνση της έδρας (ή της 
κατοικίας) κάθε δικαιούχου (κατά περί-
πτωση), τον ΑΦΜ, το ποσό των αμοι-
βών από ελευθέρια επαγγέλματα και το 
ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε 
(άρθρο 7 παρ. 5 – τροποποιεί το άρθρο 
59 πα. 3 ΚΦΕ).  Η υποβολή των οριστι-
κών αυτών δηλώσεων θα γίνεται ηλε-
κτρονικά μέσω διαδικτύου. Η υποχρέ-
ωση υποβολής αρχίζει από το οικονο-
μικό έτος 2011 και μετά, καταλαμβάνει 
δηλαδή αμοιβές που έχουν καταβληθεί 
μέσα στο 2010.      

8. Υποβολή συγκεντρωτικών κατα-
στάσεων πελατών-προμηθευτών. 
Στις καταστάσεις αυτές, οι οποί-
ες υποβάλλονται πλέον ως την 25η 
Ιουνίου κάθε έτους, συμπεριλαμ-
βάνονται μόνο οι συναλλαγές η 
κάθε μία από τις οποίες υπερβαίνει 
τα 300 ευρώ (προ ΦΠΑ).

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 26 του 
ν. 3842/2010 στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 20 του ΚΒΣ η φράση «μέχρι 
την τριακοστή (30η)Σεπτεμβρίου» αντι-
καθίσταται σε «μέχρι την εικοστή πέ-
μπτη (25η) Ιουνίου» και στην περίπτω-
ση α’ της ίδιας παραγράφου προστίθε-
ται νέο εδάφιο ως ακολούθως: «Εξαιρε-
τικά, δεν συμπεριλαμβάνονται στις κα-
ταστάσεις αυτές συναλλαγές, εφόσον η 
αξία ενός εκάστου στοιχείου που έχει 
εκδοθεί για αυτές δεν υπερβαίνει τα τρι-
ακόσια (300) ευρώ».   
9. Αλλαγή στο χρόνο έκδοσης των 

στοιχείων των ελευθέρων επαγ-
γελματιών. Με τις νέες διατάξεις ο 
χρόνος έκδοσης της ΑΠΥ των ελευ-
θέρων επαγγελματιών εναρμονί-
ζεται με το χρόνο έκδοσης των τι-
μολογίων που εκδίδονται από τις 
εμπορικές επιχειρήσεις και πλέ-
ον οι ΑΠΥ των μηχανικών πρέπει 
να εκδίδονται με την ολοκλήρωση 
της παροχής. Όταν η παροχή υπη-
ρεσίας διαρκεί, εκδίδεται τιμολό-
γιο κατά το χρόνο που καθίσταται 
απαιτητό μέρος της αμοιβής, για το 
μέρος αυτό και την υπηρεσία που 
παρασχέθηκε. Πάντως, το τιμολό-
γιο δεν μπορεί να εκδοθεί πέραν 
της διαχειριστικής περιόδου που 
παρασχέθηκε η υπηρεσία. Στην πε-
ρίπτωση εκτέλεσης τεχνικών έρ-
γων ή εγκαταστάσεων, το τιμολό-
γιο εκδίδεται μέσα σε ένα (1) μήνα 
από την προσωρινή επιμέτρηση 
και πόντους μέσα στην ίδια φο-
ρολογική περίοδο που πραγματο-
ποιήθηκε η επιμέτρηση. Κατ’ εξαί-
ρεση χρόνος έκδοσης της ΑΠΥ πα-
ραμένει ο χρόνος είσπραξης όταν η 
υπηρεσία παρέχεται προς το Δημό-
σιο ή ΝΠΔΔ. 

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 22 του 
ν. 3842/2010 το τέταρτο εδάφιο της πα-
ραγράφου 3 του άρθρου 13 του ΚΒΣ 
αντικαθίσταται ως εξής: « Σε περίπτωση 

παροχής υπηρεσιών η απόδειξη εκδίδε-
ται στο χρόνο που ορίζεται από τις δια-
τάξεις των παραγράφων 14 και 15 του 
άρθρου 12 για το τιμολόγιο, με εξαίρε-
ση την περίπτωση παροχής υπηρεσιών 
από τους ασκούντες ελευθέριο επάγ-
γελμα προς το Δημόσιο και τα Νομι-
κά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, όπου 
η απόδειξη εκδίδεται με κάθε επαγγελ-
ματική του είσπραξη, καθώς και την πε-
ρίπτωση παροχής υπηρεσιών θεάματος 
ή μεταφοράς προσώπων όπου τα εισι-
τήρια εκδίδονται το αργότερο κατά το 
χρόνο έναρξης του θεάματος ή της με-
ταφοράς».    
10. Απόδειξη συναλλαγής από το λή-

πτη φορολογικού στοιχείου που 
αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπη-
ρεσιών αξίας 3.000 ευρώ και άνω 
μόνο εφόσον η εξόφληση (τμημα-
τική ή ολική) γίνεται μέσω τραπεζι-
κού λογαριασμού ή επιταγής εκδό-
σεως του λήπτη του στοιχείου. 

Με τις διατάξεις του άρθρου 19 πα-
ράγραφος 25 περίπτωση α του ν. 
3842/2010 αντικαταστάθηκε το δεύτε-
ρο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 18 του ΚΒΣ όπως αναφέρεται πα-
ραπάνω. Η αλλαγή έχει ισχύ ήδη από 
1ης Ιουλίου 2010.  Παλαιότερα το όριο 
για εξόφληση μέσω τράπεζας ή δίγραμ-
μης επιταγής ήταν 15.000 ανά συναλ-
λαγή. Προσοχή: σε περίπτωση που για 
την εξόφληση γίνεται εκχώρηση επιτα-
γών τρίτων εκδίδεται άμεσα λογιστική 
απόδειξη εκχώρησης αξιογράφων στην 
οποία αναγράφονται τα στοιχεία των 
εκχωρούμενων επιταγών.  
11. Φορολογικά στοιχεία αξίας ή λοιπά 

έγγραφα που εκδίδονται ή συντάσ-
σονται αντί φορολογικών στοιχεί-
ων συνολικής αξίας άνω των 3.000 
ευρώ όταν αφορούν συναλλα-
γές μεταξύ επιτηδευματιών ή 1500 
ευρώ όταν αφορούν συναλλαγές 
επιτηδευματιών με ιδιώτες, εξο-
φλούνται υποχρεωτικά μέσω τρα-
πεζικού συστήματος (κατάθεση σε 
λογαριασμό, πιστωτική κάρτα, επι-
ταγή).

Με τις διατάξεις του άρθρου 20 του 
ν. 3842/2010 εισάγονται νέες ρυθμίσεις 
οι οποίες έχουν ως σκοπό τη διασφά-
λιση και τον έλεγχο των συναλλαγών. 
Για το σκοπό αυτό, με το ίδιες διατάξεις 
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προβλέπεται ότι το τραπεζικό απόρρητο 
δεν ισχύει για τις κινήσεις των επαγγελ-
ματικών λογαριασμών των επιτηδευμα-
τιών. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν από 
1-1-2011 και μετά.
12. Το βάρος της απόδειξης της συ-

ναλλαγής φέρει και ο λήπτης του 
φορολογικού στοιχείου κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 18 παρ. 9 
του ΚΒΣ. Ο λήπτης οφείλει πλέ-
ον να επιβεβαιώνει από ηλεκτρο-
νική βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ 
του Υπουργείου Οικονομικών την 
ακρίβεια των στοιχείων καθώς και 
τη φορολογική συνέπεια του αντι-
συμβαλλομένου εκδότη για φορο-
λογικά στοιχεία συνολικής αξίας 
άνω των 3.000 ευρώ.   

Οι υποχρεώσεις που θεσπίζονται με 
το άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3842/2010 
έχουν εφαρμογή από 1-1-2011 και 
μετά. 
13.  Κίνητρα για ανάπτυξη νεανικής 

επιχειρηματικότητας. Απαλλάσ-
σονται από το φόρο εισοδήματος 
τα κέρδη από την άσκηση εμπο-
ρικής επιχείρησης ή ελευθερίου 
επαγγέλματος μέχρι 30.000 ευρώ 
όσων υποβάλλουν δήλωση έναρ-

ξης εργασιών για πρώτη φορά, για 
το έτος της έναρξης και για τα δυο 
επόμενα έτη εφόσον ο φορέας της 
επιχείρησης κατά την έναρξη δεν 
έχει συμπληρώσει το 35ο έτος ηλι-
κίας. Ανάλογα και για τις ΟΕ στις 
οποίες συμμετέχουν αποκλειστικά 
άτομα ως 35 ετών. 

Το κίνητρο θεσπίστηκε με το άρθρο 
69 του ν. 3842/2010. Οι διατάξεις ισχύ-
ουν για εισοδήματα που αποκτώνται 
από 1-1-2010 και μετά. 

Με την Πολ. 1135/2010 διευκρινί-
στηκε ότι: 

«Τα  παραπάνω αφορούν ατομι-
κές επιχειρήσεις που κάνουν έναρ-
ξη εργασιών από 1/1/2010 και μετά ή 
ομόρρυθμες εταιρίες που συστήνονται 
από 1/1/2010 και μετά, δεδομένου ότι 
από την εισηγητική του νόμου, το κίνη-
τρο αναφέρεται στην ίδρυση νέων επι-
χειρήσεων».  
14.   Κίνητρα για τη διατήρηση θέσε-

ων εργασίας. Προβλέπεται μείω-
ση κατά ποσοστό 20% των καθα-
ρών κερδών των ατομικών επιχει-
ρήσεων και των καθαρών εισοδη-
μάτων των φυσικών προσώπων 
που ασκούν ελευθέριο επάγγελ-

μα, προκειμένου να διατηρήσουν 
το προσωπικό τους όταν ο κύκλος 
εργασιών τους μειώνεται για δυο 
συνεχόμενες διαχειριστικές περιό-
δους.

Τα κίνητρα θεσπίστηκαν με το άρθρο 
73 του ν. 3842/2010. Για την εφαρμογή 
του άρθρου αυτού εκδόθηκε σχετική 
ΥΑ, η οποία κοινοποιήθηκε με την πολ. 
1088/2010. Σημειώνεται ότι για ατομι-
κές επιχειρήσεις και φυσικά πρόσω-
πα που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, 
όταν το φυσικό πρόσωπο έχει και εισο-
δήματα από άλλη πηγή, η προβλεπόμε-
νη μείωση εφαρμόζεται μόνο στο εισό-
δημα από εμπορικές - γεωργικές επιχει-
ρήσεις ή από ελευθέριο επάγγελμα. Για 
τα ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (π.χ. ΟΕ) προ-
βλέπεται μείωση του συντελεστή φο-
ρολογίας κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες. 
Προκειμένου για προσωπικές εταιρείες 
και κοινωνίες, η μείωση του συντελεστή 
φορολογίας εισοδήματος δεν καταλαμ-
βάνει την επιχειρηματική αμοιβή. Η μεί-
ωση ζητείται με την υποβολή σχετικής 
δήλωσης και στοιχείων μερί απασχο-
λούμενου προσωπικού κατά το χρόνο 
υποβολής της φορολογικής δήλωσης. 


