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Φνξνινγηθή Δλεκέξσζε 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ Ν. 4172/2013 

Ο Κ.Φ.Δ. δηαθξίλεη ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο αθαζάξηζησλ 

εηζνδεκάησλ: α) εηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία θαη 

ζπληάμεηο, β) εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηόηεηα, γ) εηζφδεκα απφ θεθάιαην θαη δ) 

εηζφδεκα απφ ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ. 



Φνξνινγηθή Δλεκέξσζε 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ Ν. 4172/2013 

α) εηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο, - Σν 

αθαζάξηζην εηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο 

πεξηιακβάλεη ηα πάζεο θύζεσο εηζνδήκαηα ζε ρξήκα ή ζε 

είδνο πνπ απνθηψληαη ζην πιαίζην πθηζηάκελεο, 

παξειζνύζαο ή κειινληηθήο εξγαζηαθήο ζρέζεο. 

- βάζεη έγγξαθσλ ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηώλ ή ζπκβάζεσλ 

έξγνπ, κε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο ηα νπνία δελ 

ππεξβαίλνπλ ηα ηξία (3) ή, εθφζνλ ππεξβαίλνπλ ηνλ αξηζκφ απηφλ, 

πνζνζηφ εβδνκήληα πέληε ηνηο εθαηό (75%) ηνπ αθαζάξηζηνπ 

εηζνδήκαηνο απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πξνέξρεηαη απφ έλα (1) 

απφ ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ηηο 

ελ ιφγσ ππεξεζίεο και εθόζον δεν έχει ηην εμπορική ιδιόηηηα και δεν 

διαηηρεί επαγγελμαηική εγκαηάζηαζη που διαθέρει από ηην καηοικία 

ηου.  



Φνξνινγηθή Δλεκέξσζε 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ Ν. 4172/2013 

α) εηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο, - 
Πεξηιακβάλεηαη ε αμία ησλ παξνρψλ ζε είδνο (απηνθίλεην, 

θηλεηφ ηειέθσλν, παξαρψξεζε θαηνηθίαο, αμία κεηνρψλ, 

δάλεηα) 

 - Απαιιαγέο: απνδεκηψζεηο εμφδσλ θαη δαπαλψλ, 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, θξαηήζεηο, αζθάιηζηξα θιπ 

•Κιίκαθα θόξνπ: 

•Φνξνινγεηέν εηζφδεκα (Δπξψ) Φνξνινγηθφο ζπληειεζηήο (%)  

•< 25.000    22%  

•25.000,01 έσο θαη 42.000  32%  

•> 42.000    42%  

 



Φνξνινγηθή Δλεκέξσζε 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ Ν. 4172/2013 

α) εηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο, - 
Πεξηιακβάλεηαη ε αμία ησλ παξνρψλ ζε είδνο (απηνθίλεην, 

θηλεηφ ηειέθσλν, παξαρψξεζε θαηνηθίαο, αμία κεηνρψλ, 

δάλεηα) 

 - Απαιιαγέο: απνδεκηψζεηο εμφδσλ θαη δαπαλψλ, 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, θξαηήζεηο, αζθάιηζηξα θιπ 

•Κιίκαθα θόξνπ: 

•Φνξνινγεηέν εηζφδεκα (Δπξψ) Φνξνινγηθφο ζπληειεζηήο (%)  

•< 25.000    22%  

•25.000,01 έσο θαη 42.000  32%  

•> 42.000    42%  

 



Φνξνινγηθή Δλεκέξσζε 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ Ν. 4172/2013 

•α) εηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο, - Δθάπαμ 

απνδεκίσζε πνπ παξέρεηαη απφ νπνηνλδήπνηε θνξέα θαη γηα 

νπνηνλδήπνηε ιφγν δηαθνπήο ηεο ζρέζεσο εξγαζίαο ή άιιεο ζχκβαζεο, ε 

νπνία ζπλδέεη ην θνξέα κε ηνλ δηθαηνχρν ηεο απνδεκίσζεο. Ο θφξνο 

ππνινγίδεηαη, ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε θιίκαθα:  

•Κιηκάθην απνδεκίσζεο (επξψ) Φνξνινγηθφο ζπληειεζηήο  

•< 60.000    0%  

•60.000,01 - 100.000   10%  

•100.000,01 - 150.000   20%  

•> 150.000    30%  

 



Φνξνινγηθή Δλεκέξσζε 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ Ν. 4172/2013 

•α) εηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο, - Ο θφξνο 

πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 15 κεηψλεηαη θαηά ην πνζφ 

ησλ δχν ρηιηάδσλ εθαηφ (2.100) επξψ, φηαλ ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα δελ 

ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ είθνζη ελφο ρηιηάδσλ (21.000) επξψ. Δάλ ην πνζφ 

ηνπ θφξνπ είλαη κηθξφηεξν ησλ δχν ρηιηάδσλ εθαηφ (2.100) επξψ, ην πνζφ 

ηεο κείσζεο πεξηνξίδεηαη ζην πνζφ ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ. 

•Γηα θνξνινγεηέν εηζφδεκα ην νπνίν ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ είθνζη ελφο 

ρηιηάδσλ (21.000) επξψ, ην πνζφ ηεο κείσζεο κεηψλεηαη θαηά εθαηφ (100) 

επξψ αλά ρίιηα (1.000) επξψ ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο. 

•Όηαλ ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ ζαξάληα δχν 

ρηιηάδσλ (42.000) επξψ δελ ρνξεγείηαη κείσζε θφξνπ. 

 



Φνξνινγηθή Δλεκέξσζε 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ Ν. 4172/2013 

•α) εηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο, - Σν πνζφ 

ηνπ θφξνπ κεηψλεηαη ζε πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) γηα ηα έμνδα 

ηαηξηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, εθφζνλ απηά ππεξβαίλνπλ ην 

πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηνπ 

θνξνινγνχκελνπ. Σν πνζφ ηεο κείσζεο αλεμαξηήησο ηνπ πνζνχ ησλ 

εμφδσλ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηηο ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξψ. 

 



Φνξνινγηθή Δλεκέξσζε 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ Ν. 4172/2013 

•β) θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ην ζύλνιν ησλ 

εζόδσλ από ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ 

επηρεηξεκαηηθώλ δαπαλώλ, ησλ απνζβέζεσλ θαη ησλ πξνβιέςεσλ 

γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο. ηα έζνδα απφ ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

ζπλαιιαγέο πεξηιακβάλνληαη θαη ηα έζνδα απφ ηελ πψιεζε ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ην πξντφλ ηεο εθθαζάξηζήο 

ηεο, φπσο απηά πξνθχπηνπλ ζηε δηάξθεηα ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο. Δηδηθά, 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αγξνηηθή επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζηα έζνδα απφ επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο 

πεξηιακβάλνληαη ηα έζνδα απφ ηελ παξαγσγή γεσξγηθψλ, 

πηελνηξνθηθψλ, θηελνηξνθηθψλ, δαζνθνκηθψλ, πινηνκηθψλ θαη αιηεπηηθψλ 

πξντφλησλ. 



Φνξνινγηθή Δλεκέξσζε 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ Ν. 4172/2013 

•β) θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα:  

Ωο «επηρεηξεκαηηθή ζπλαιιαγή» ζεσξείηαη θάζε κεκνλσκέλε 

ή ζπκπησκαηηθή πξάμε κε ηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη 

ζπλαιιαγή ή θαη ε ζπζηεκαηηθή δηελέξγεηα πξάμεσλ ζηελ 

νηθνλνκηθή αγνξά κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε θέξδνπο. Κάζε ηξεηο 

νκνεηδείο ζπλαιιαγέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα εληφο ελφο 

εμακήλνπ ζεσξνχληαη ζπζηεκαηηθή δηελέξγεηα πξάμεσλ εθηφο 

κεηνρψλ.  ε πεξίπησζε ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχλ αθίλεηα, 

ε πεξίνδνο ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ είλαη δχν (2) έηε. 



Φνξνινγηθή Δλεκέξσζε 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ Ν. 4172/2013 

•β) θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα:  

•Κάζε πξνζαχμεζε πεξηνπζίαο πνπ πξνέξρεηαη απφ 

παξάλνκε ή αδηθαηνιφγεηε ή άγλσζηε πεγή ή αηηία ζεσξείηαη 

θέξδνο απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ππφ ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Κψδηθα Φνξνινγηθήο 

Γηαδηθαζίαο. 

 



Φνξνινγηθή Δλεκέξσζε 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ Ν. 4172/2013 

•β) θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα:  

•Δπηηξέπεηαη ε έθπησζε φισλ ησλ δαπαλψλ, κε ηελ 

επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Κ.Φ.Δ. 

(αξλεηηθή ιίζηα), νη νπνίεο: α) πξαγκαηνπνηνχληαη πξνο ην 

ζπκθέξνλ ηεο επηρείξεζεο ή θαηά ηηο ζπλήζεηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο 

ηεο, β) αληηζηνηρνχλ ζε πξαγκαηηθή ζπλαιιαγή θαη ε αμία ηεο ζπλαιιαγήο 

δελ θξίλεηαη θαηψηεξε ή αλψηεξε ηεο αγνξαίαο, ζηε βάζε ησλ ζηνηρείσλ 

πνπ δηαζέηεη ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, γ) εγγξάθνληαη ζηα ηεξνχκελα 

βηβιία απεηθφληζεο ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαη απνδεηθλχνληαη κε θαηάιιεια δηθαηνινγεηηθά. 

 



Φνξνινγηθή Δλεκέξσζε 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ Ν. 4172/2013 

•β) θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα:  

•Γελ επηηξέπεηαη ε έθπησζε 

•δαπάλεο πνπ αθνξά ζε αγνξά αγαζψλ ή ιήςε ππεξεζηψλ 

αμίαο άλσ ησλ πεληαθνζίσλ (500) επξψ, εθφζνλ ε ηκεκαηηθή 

ή νιηθή εμφθιεζε δελ έγηλε κε ηε ρξήζε ηξαπεδηθνχ κέζνπ 

πιεξσκήο, 

•Οη κε θαηαβιεζείζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο,   

•πξφζηηκα θαη πνηλέο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

πξνζαπμήζεσλ, 

•παξνρή ή ιήςε ακνηβψλ ζε ρξήκα ή είδνο πνπ ζπληζηνχλ 

πνηληθφ αδίθεκα 

 

 

 



Φνξνινγηθή Δλεκέξσζε 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ Ν. 4172/2013 

•β) θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα:  

•Γελ επηηξέπεηαη ε έθπησζε 

•ν θφξνο εηζνδήκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ ηέινπο 

επηηεδεχκαηνο θαη ησλ έθηαθησλ εηζθνξψλ, πνπ επηβάιιεηαη 

γηα ηα θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζχκθσλα κε 

ηνλ Κ.Φ.Δ., θαζψο θαη ν Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ. Π. 

Α.) πνπ αλαινγεί ζε κε εθπηπηφκελεο δαπάλεο, εθφζνλ δελ 

είλαη εθπεζηένο σο Φ. Π. Α. εηζξνψλ, 

•ην ηεθκαξηφ κίζζσκα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 39 ζε 

πεξίπησζε ηδηφρξεζεο θαηά ην κέηξν πνπ ππεξβαίλεη ην ηξία 

ηνηο εθαηφ (3%) επί ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ, 

 

 



Φνξνινγηθή Δλεκέξσζε 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ Ν. 4172/2013 

•β) θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα:  

•Γελ επηηξέπεηαη ε έθπησζε 

•νη δαπάλεο γηα ηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ελεκεξσηηθψλ εκεξίδσλ θαη 

ζπλαληήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε ζίηηζε θαη δηακνλή πειαηψλ ή 

εξγαδνκέλσλ θαη δηεμαγσγή ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ, ζίηηζεο θαη 

δηακνλήο θηινμελνχκελσλ πξνζψπσλ θαηά ην κέηξν πνπ ππεξβαίλνπλ ην 

πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ (300) επξψ αλά ζπκκεηέρνληα θαη θαηά ην κέηξν 

πνπ ε ζπλνιηθή εηήζηα δαπάλε ππεξβαίλεη ην κηζφ ηνηο εθαηφ (0,5%) επί 

ηνπ εηήζηνπ αθαζάξηζηνπ εηζνδήκαηνο ηεο επηρείξεζεο, 

•νη δαπάλεο ςπραγσγίαο  

•πξνζσπηθέο θαηαλαισηηθέο δαπάλεο 

 



Φνξνινγηθή Δλεκέξσζε 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ Ν. 4172/2013 

•β) θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα:  

•Μεηαθνξά δεκηψλ 

•Δάλ κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θεξδψλ απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

ην απνηέιεζκα είλαη δεκία εληφο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο, ε δεκία απηή 

κεηαθέξεηαη γηα λα ζπκςεθηζζεί κε ηα επηρεηξεκαηηθά θέξδε δηαδνρηθά ζηα 

επφκελα πέληε (5) θνξνινγηθά έηε. Η δεκία ηνπ πξνγελέζηεξνπ έηνπο 

ζπκςεθίδεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα έλαληη ηεο δεκίαο κεηαγελέζηεξνπ έηνπο. 

 

 



Φνξνινγηθή Δλεκέξσζε 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ Ν. 4172/2013 

•β) θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα:  

•πληειεζηήο  

•Σα θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θνξνινγνχληαη ζχκθσλα κε 

ηελ αθφινπζε θιίκαθα: Φνξνινγεηέν εηζφδεκα (επξψ) πληειεζηήο (%)

  

•< 50.000   26%  

•> 50.000   33%  

•Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα κε πξψηε δήισζε έλαξμεο επηηεδεχκαηνο απφ 

1εο Ιαλνπαξίνπ 2013 θαη γηα ηα ηξία (3) πξψηα έηε άζθεζεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηάο ηνπο ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ηνπ πξψηνπ θιηκαθίνπ 

ηεο θιίκαθαο ηεο παξαγξάθνπ 1 κεηψλεηαη θαηά πελήληα ηνηο εθαηφ (50%), 

εθφζνλ ην εηήζην αθαζάξηζην εηζφδεκά ηνπο απφ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα δελ ππεξβαίλεη ηηο δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξψ. 

 



Φνξνινγηθή Δλεκέξσζε 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ Ν. 4172/2013 

•γ) εηζφδεκα απφ θεθάιαην:  

•Σν εηζφδεκα απφ θεθάιαην πεξηιακβάλεη ην εηζφδεκα πνπ 

απνθηά έλα θπζηθφ πξφζσπν θαη πξνθχπηεη ζην θνξνινγηθφ 

έηνο ζε κεηξεηά ή ζε είδνο κε ηε κνξθή  

•Μεξηζκάησλ  10% 

•ηφθσλ,  15% 

•δηθαησκάησλ,  20% 

•θαζψο θαη ην εηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία. 

• < 12.000 11%  

• > 12.000 33%  

 

 



Φνξνινγηθή Δλεκέξσζε 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ Ν. 4172/2013 

•δ) εηζφδεκα απφ ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ:  

•Κάζε εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ππεξαμία κεηαβίβαζεο κε επαρζή 

αηηία αθίλεηεο πεξηνπζίαο ή ηδαληθψλ κεξηδίσλ απηήο ή εκπξαγκάηνπ 

δηθαηψκαηνο επί αθίλεηεο πεξηνπζίαο ή ηδαληθνχ κεξηδίνπ απηνχ ή 

ζπκκεηνρψλ νη νπνίεο έιθνπλ άλσ ηνπ 50% ηεο αμίαο ηνπο άκεζα ή 

έκκεζα απφ αθίλεηε πεξηνπζία θαη δελ ζπληζηά επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ππφθεηηαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ. 

ηελ έλλνηα ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ εκπίπηεη θαη ε 

αγνξαία αμία ηνπ θηίζκαηνο πνπ έρεη αλεγεξζεί ζε έδαθνο θπξηφηεηαο 

ηξίηνπ κε δαπάλεο ηνπ κηζζσηή θαη πεξηέξρεηαη ζηελ θαηνρή ηνπ ηξίηνπ κε 

ηε ιήμε ή δηαθνπή ηεο κηζζσηηθήο ζρέζεο. Ωο κεηαβίβαζε ζχκθσλα κε 

ηελ παξάγξαθν απηή λνείηαη θαη ε εηζθνξά αθίλεηεο πεξηνπζίαο γηα ηελ 

θάιπςε ή ηελ αχμεζε θεθαιαίνπ εηαηξείαο. 

 



Φνξνινγηθή Δλεκέξσζε 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ Ν. 4172/2013 

•δ) εηζφδεκα απφ ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ:  

•Ωο ππεξαμία λνείηαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο θηήζεο πνπ 

θαηέβαιε ν θνξνινγνχκελνο θαη ηεο ηηκήο πψιεζεο πνπ 

θαηαβάιιεηαη ζε απηφλ θαη ιακβάλεηαη απνπιεζσξηζκέλε 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5. 

•Η ππεξαμία, απνκεησκέλε ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5, 

κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ εηθνζηπέληε ρηιηάδσλ (25.000) επξψ, 

απαιιάζζεηαη απφ ην θφξν, εθφζνλ ν θνξνινγνχκελνο 

δηαθξάηεζε ην αθίλεην γηα πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ έηε θαη δελ 

πξαγκαηνπνίεζε άιιε κεηαβίβαζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο εληφο 

ηεο πεξηφδνπ δηαθξάηεζεο. 

 



Φνξνινγηθή Δλεκέξσζε 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ Ν. 4172/2013 

•δ) εηζφδεκα απφ ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ:  

•Τπεξαμία κεηαβίβαζεο ησλ αθφινπζσλ ηίηισλ, θαζψο θαη κεηαβίβαζεο 

νιφθιεξεο επηρείξεζεο, ππφθεηηαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο θπζηθψλ 

πξνζψπσλ, εθφζνλ δελ ζπληζηά επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα: α) 

κεηνρέο ζε εηαηξεία εηζεγκέλε ή κε ζε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, β) κεξίδηα 

ή κεξίδεο ζε πξνζσπηθέο εηαηξείεο, γ) θξαηηθά νκφινγα θαη έληνθα 

γξακκάηηα ή εηαηξηθά νκφινγα, δ) παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πξντφληα. Ωο κεηαβίβαζε ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν εδάθην λνείηαη θαη 

ε εηζθνξά ησλ αλσηέξσ ηίηισλ γηα ηελ θάιπςε ή αχμεζε θεθαιαίνπ 

εηαηξείαο. 

•Σν εηζφδεκα απφ ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ 

θνξνινγείηαη κε ζπληειεζηή δεθαπέληε ηνηο εθαηό (15%). 

 



Φνξνινγηθή Δλεκέξσζε 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ Ν. 4172/2013 

•Ννκηθά πξφζσπα 

Σα θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ απνθηνχλ ηα 

λνκηθά πξφζσπα θαη νη λνκηθέο νληφηεηεο πνπ ηεξνχλ 

δηπινγξαθηθά βηβιία, θαζψο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα ηεο 

πεξίπησζεο γ' ηνπ άξζξνπ 45 πνπ ηεξνχλ απινγξαθηθά 

θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή είθνζη έμη ηνηο εθαηό (26%). 

Όηαλ νη ππφρξενη ησλ πεξηπηψζεσλ β', δ', ε' ζη' θαη δ' ηνπ 

άξζξνπ 45 ηεξνχλ απινγξαθηθά βηβιία ηα θέξδε πνπ 

απνθηνχλ απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θνξνινγνχληαη 

ζχκθσλα κε ηελ θιίκαθα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 29. 



Φνξνινγηθή Δλεκέξσζε 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ Ν. 4172/2013 

•Ννκηθά πξφζσπα 

•Πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο κε θέξδε απφ ηε δηάζεζε παξαγφκελεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξνο ηελ εηαηξεία «Γ.Δ.Η. Α.Δ.» ή άιιν 

πξνκεζεπηή, κεηά απφ ηελ έληαμή ηνπο ζην «Δηδηθφ Πξφγξακκα 

Αλάπηπμεο Φσηνβνιηατθψλ πζηεκάησλ κέρξη δέθα (10) Kw», 

απαιιάζζνληαη ηνπ θφξνπ.  

•Η ελ ιφγσ απαιιαγή ρνξεγείηαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα θέξδε 

εκθαλίδνληαη ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ κε ηελ νλνκαζία «Δηδηθφ 

Πξφγξακκα Αλάπηπμεο Φσηνβνιηατθψλ πζηεκάησλ κέρξη δέθα 

(10) Kw». ε πεξίπησζε δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζήο ηνπο, 

θνξνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θψδηθα 

θαηά ην ρξφλν δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζήο ηνπο αληίζηνηρα. 



Φνξνινγηθή Δλεκέξσζε 
• Φνξνινγηθή Τπνρξέσζε Έλαξμε Τπνβνιήο  Λήμε Τπνβνιήο 

• 1. Τπνβνιή Δληχπνπ Δ1    3/20/14    6/30/14   

• 2. Τπνβνιή Δληχπνπ Δ5    3/3/14    4/30/14   

• 3. Τπνβνιή Δληχπσλ Δ2 θαη Δ3    3/2/1014   6/30/14 

• 4. Έληππν Δ7     2/3/14    4/30/14 

• 5. Βεβαηψζεηο απνδνρψλ   1/27/14    3/28/14 

• 6. Παξαθξ. Φ. Διεπ Δπαγγ  3/17/14    4/30/14  

• 7. Παξαθξ. Φ. Δκπ Δπηρ.   3/17/14    4/30/14 

• 8. Δ9 2014     2/17/14    5/30/14  

• 9. ΔΦΑ      4/3/14   

 5/20/14 

• 10. Δθθ. ΦΠΑ (Απινγξ)    1/3/14    4/30/14  

• 11. Δθθ. ΦΠΑ (Γηπινγξ)    1/3/14    5/30/14  

• 12. Δ9 2015     4/14/14    1/31/15 

 

ΟΛΔ ΟΙ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΔΛΔΓΥΟΝΣΑΙ ΣΑΚΣΙΚΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΔ 



Φνξνινγηθή Δλεκέξσζε 

• Μεληαία Καηάζηαζε Πειαηώλ Πξνκεζεπηώλ 

• Γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ 1.1.2014   

ππνρξέσζε γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο επηηεδεπκαηίεο λα 

ππνβάιινπλ θαηαζηάζεηο θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ γηα 

δηαζηαύξσζε πιεξνθνξηώλ (ΠΟΛ 1022/14 & ΠΟΛ 1078/14) 

• Πεξηερόκελν: πγθεληξσηηθά ζηνηρεία εθδνζέλησλ θαη 

ιεθζέλησλ ηηκνινγίσλ θαη ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία ιηαληθψλ 

πσιήζεσλ θαη δαπαλψλ (ζηηο ιηαληθέο δελ ρξεηάδεηαη ΑΦΜ). 

• Όξην: Όιεο νη ζπλαιιαγέο αλεμαξηήησο αμίαο πξέπεη λα 

ππνβάιινληαη.  

• Υξόλνο ππνβνιήο: Γηα ην 1ν Σξίκελν 2014  ηέινο Μαΐνπ 

2014. Γηα ην 2014: αλά ηξίκελν. Από 2015 :αλά Μήλα + 3κελν  

• Γηα ην 2013: Τπνρξέσζε εηήζηαο ζπγθεληξσηηθήο ζην 

παιαηφ ζχζηεκα θαη κε ην παιαηφ κνξθφηππν  

 



Φνξνινγηθή Δλεκέξσζε 

• Μεληαία Καηάζηαζε Πειαηώλ Πξνκεζεπηώλ 

• Μεδεληθέο δειώζεηο: Γελ ππάξρεη ππνρξέσζε 

ππνβνιήο.   

• ΑΠΤ από Δι. Δπαγγ. πξνο ηδησηεο  Ληαληθέο 

πσιήζεηο 

• ύλδεζε κε ηηο πεξηνδηθέο ΦΠΑ: 

αιιαγέο/ηξνπνπνηήζεηο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη θαη 

ηα δπν ζπζηήκαηα  

• ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΟΓΗΓΙΔ : βι. ΠΟΛ 1078/2014 

 

 



Φνξνινγηθή Δλεκέξσζε 

• Τπνβνιή ζηνηρείσλ – παξνρή πιεξνθνξηώλ από 

ηξίηνπο 

• ΠΟΛ 1077/26-3-2012 Τπνρξεψζεηο ππεξεζηψλ, λνκηθψλ 

πξνζψπσλ θαη νξγαλψζεσλ ζχκθσλα κε ηηο παξ. 2 θαη 8 

ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ λ. 2238/1994 

• ΠΟΛ 1033/28-1-2014 Τπνρξεψζεηο πηζησηηθψλ θαη 

ρξεκαηνδνηηθψλ ηδξπκάησλ, ηδξπκάησλ πιεξσκψλ, 

Διιεληθψλ Σαρπδξνκείσλ, Δηαηξηψλ Παξνρήο 

Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ, επηρεηξήζεσλ ηδησηηθήο 

αζθάιηζεο, ηδησηηθψλ ζεξαπεπηεξίσλ, ηδησηηθψλ 

εθπαηδεπηεξίσλ, εηαηξηψλ ζηαζεξήο θαη θηλεηήο 

ηειεθσλίαο, εηαηξηψλ παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη 

χδξεπζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ Ν. 4174/2013 

 

 

 



Φνξνινγηθή Δλεκέξσζε 

• Πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία κηζζώζεσλ αθηλήησλ 

• Γελ θαηαξγήζεθε ε ζύληαμε εγγξάθνπ. Η δήισζε 
πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ κίζζσζεο αθίλεηεο 
πεξηνπζίαο, ππνβάιιεηαη απνθιεηζηηθά γηα θνξνινγηθνχο 
ιφγνπο θαη γηα ην ιφγν απηφ δερεηαη ηφζν έγγξαθεο φζν 
θαη πξνθνξηθέο ζπκθσλίεο. 

• Απφ 1/1/2014 είλαη ππνρξεσηηθή ε ππνβνιή κέζσ 
taxisnet. (ΠΟΛ 1013/2014). Όζα κηζζσηήξηα δελ έρνπλ 
ππνβιεζεί ζηε Γ.Ο.Τ, ζα ππνβιεζνχλ ζην taxisnet 
αλεμάξηεηα ηνπ αλ είλαη εκπξφζεζκα ή εθπξφζεζκα. 

• Παιηά κηζζσηήξηα (πξηλ απφ ην 2014 πνπ «άλνημε» ε 
ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ δειψζεσλ κίζζσζεο ζην 
internet) δελ ρξεηάδεηαη λα ππνβιεζνχλ μαλά, αθνχ 
έρνπλ ππνβιεζεί ζην παξειζφλ ζε Γ.Ο.Τ.  

 

 

 

 



Φνξνινγηθή Δλεκέξσζε 

• Γήισζε Πξνθαηαβιεηένπ θόξνπ ζηηο ακνηβέο 

αξρηηεθηόλσλ – κεραληθώλ (ΠΟΛ 1025/2014) 

• Τπνρξέσζε: Κάζε Φπζηθφ Πξφζσπν – Δπηηεδεπκαηίαο 

(ΟΥΙ ηα ΝΠ) πνπ ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη θφξν επί ηεο 

ζπκβαηηθήο ακνηβήο:  

• γηα εθπφλεζε κειεηψλ θαη ζρεδίσλ ρσξνηαμηθψλ, πνιενδνκηθψλ, 

ζπγθνηλσληαθψλ, πδξαπιηθψλ έξγσλ 

• γηα δηεχζπλζε εθηέιεζεο έξγνπ, 

• γηα κειέηε, επίβιεςε ηνπνγξαθηθψλ έξγσλ 

• γηα εθπφλεζε κειεηψλ θαη ζρεδίσλ πνπ αθνξνχλ νπνηαζδήπνηε 

άιιεο θχζεο έξγα θαη γηα ηελ επίβιεςε εθηέιεζεο απηψλ 

• γηα ελέξγεηα πξαγκαηνγλσκνζχλεο θηι   

 

 

 

 



Φνξνινγηθή Δλεκέξσζε 

• Γήισζε Πξνθαηαβιεηένπ θόξνπ ζηηο ακνηβέο 

αξρηηεθηόλσλ – κεραληθώλ 

•  Οη αξρηθέο ή ηξνπνπνηεηηθέο δειψζεηο απφδνζεο 

πξνθαηαβιεηένπ θφξνπ επί ησλ ακνηβψλ αξρηηεθηφλσλ-

κεραληθψλ ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά κέζσ 

δηαδηθηύνπ. (www.gsis.gr) => Γήισζε απφδνζεο 

παξαθξαηνπκέλσλ θφξσλ => Δλέξγεηεο => Αξρηηέθηνλεο-

Μεραληθνί 

• Η ππνβνιή ηεο δήισζεο πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ απφ ηε 

ζεψξεζε ησλ ζρεδίσλ ή κειεηψλ ή απφ ηε ρνξήγεζε ηεο 

ζρεηηθήο άδεηαο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ 

Γεκνζίνπ. Γελ ππάξρεη δειαδή ηαθηή εκεξνκελία θαζψο 

ε ζπγθεθξηκέλε δήισζε αθνξά πξνθαηαβιεηέν θφξν. 

 

 

 

 

 

http://www.gsis.gr


Φνξνινγηθή Δλεκέξσζε 

• Γήισζε Πξνθαηαβιεηένπ θόξνπ ζηηο ακνηβέο 

αξρηηεθηόλσλ – κεραληθώλ 

•  Πνζφ πξνθαηαβιεηένπ θφξνπ : 

• ζε 4% ηεο ζπκβαηηθήο ακνηβήο γηα εθπφλεζε κειεηψλ θαη 

ζρεδίσλ ρσξνηαμηθψλ, πνιενδνκηθψλ, ζπγθνηλσληαθψλ, 

πδξαπιηθψλ έξγσλ, γηα δηεχζπλζε εθηέιεζεο έξγνπ, γηα 

κειέηε, επίβιεςε ηνπνγξαθηθψλ έξγσλ 

• ζε 10% ηεο ζπκβαηηθήο ακνηβήο γηα εθπφλεζε κειεηψλ 

θαη ζρεδίσλ πνπ αθνξνχλ νπνηαζδήπνηε άιιεο θχζεο 

έξγα θαη γηα ηελ επίβιεςε εθηέιεζεο απηψλ, θαζψο θαη 

ησλ έξγσλ ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο θαη ηεο 

ελέξγεηαο πξαγκαηνγλσκνζχλεο θιπ γηα ηα έξγα απηά   

 

 

 

 



Φνξνινγηθή Δλεκέξσζε 

• Γήισζε Πξνθαηαβιεηένπ θόξνπ ζηηο ακνηβέο 

αξρηηεθηόλσλ – κεραληθώλ 

•  Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (πνπ ζα αλαγξάθεη θαη ε Σαπηφηεηα 

Οθεηιήο) είλαη ηελ ίδηα κέξα.  Άξα: 

• νη κεραληθνί-αξρηηέθηνλεο πνπ θάλνπλ ρξήζε ηνπ web banking 

ζα έρνπλ πεξηζψξην λα πιεξψζνπλ εκπξόζεζκα κέρξη ηελ 

ψξα ηεο ίδηαο εκέξαο πνπ ε ηξάπεδα ηνπο κεηαθέξεη πνζά 

(δηαθέξεη αλαιφγσο ηεο ηξάπεδαο). 

• νη κεραληθνί-αξρηηέθηνλεο πνπ ζα πιεξψζνπλ κέζσ πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο έρνπλ πεξηζψξην γηα ηελ εκπξόζεζκε πιεξσκή 

κέρξη ην θιείζηκν ηνπ ηακείνπ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. 

• άββαην-Κπξηαθή θαη αξγίεο ε εκεξνκελία πιεξσκήο 

κεηαηίζεηαη κέρξη ηελ ακέζσο επφκελε εξγάζηκε εκέξα. 

 

 

 



Φνξνινγηθή Δλεκέξσζε 

• Γήισζε Πξνθαηαβιεηένπ θόξνπ ζηηο ακνηβέο 

αξρηηεθηόλσλ – κεραληθώλ 

• Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο δήισζεο ζηελ αξρηθή 

ζειίδα ππνβνιήο ζα εκθαληζηεί ε επηινγή «Πξνβνιή-

Βεβαίσζε». Απφ απηήλ ηελ επηινγή εθηππψλεηαη ε 

δήισζε θαη ε βεβαίσζε ΦΔΜ 

 



Φνξνινγηθή Δλεκέξσζε 

• Παξαθξάηεζε θόξνπ ζηα εηζνδήκαηα εξγνιεπηώλ 

(ΠΟΛ 1027/2014) 

• Οη εκπξφζεζκεο θαη εθπξφζεζκεο αξρηθέο θαη 

ηξνπνπνηεηηθέο πξνζσξηλέο δειψζεηο απφδνζεο ηνπ 

παξαθξαηεζέληα θφξνπ θνξνινγηθνχ έηνπο 2014 

ππνβάιινληαη θαη ν θφξνο απνδίδεηαη κε ηε ρξήζε 

ειεθηξνληθήο κεζφδνπ επηθνηλσλίαο κέζσ δηαδηθηχνπ, ζην 

δηθηπαθφ ηφπν www.gsis.gr 

• Άξζξν 64 παξ. 1 δ’ Ν. 4172/2013: θαη’ εμαίξεζε ζηηο 

ακνηβέο πνπ εηζπξάηηνληαη απφ εξγνιήπηεο θαηαζθεπήο 

θάζε είδνπο ηερληθψλ έξγσλ θαη ελνηθηαζηψλ πξνζφδσλ 

ηζρχνπλ νη ζπληειεζηέο παξαθξάηεζεο 3% θαη δελ 

εθαξκφδεηαη παξαθξάηεζε 20%.  

 

 

http://www.gsis.gr/
http://www.gsis.gr/
http://www.gsis.gr/
http://www.gsis.gr/
http://www.gsis.gr/


Φνξνινγηθή Δλεκέξσζε 
• Κώδηθαο Φνξνινγηθήο Απεηθόληζεο πλαιιαγώλ 

• Βηβιία - Όξηα αθαζάξηζησλ εζφδσλ Απινγξαθηθά (Β' 
Καηεγνξίαο) κέρξη θαη 1.500.000 επξψ Γηπινγξαθηθά (Γ' 
Καηεγνξίαο) άλσ ησλ 1.500.000 επξψ 

• Η θαηαρψξεζε - ελεκέξσζε ηνπ βηβιίνπ εζφδσλ – εμφδσλ γίλεηαη 
κέρξη ην ηέινο ηνπ επφκελνπ κήλα θάζε εκεξνινγηαθνχ ηξηκήλνπ 
θαη φρη πέξαλ ηνπ ρξφλνπ ηεο εκπξφζεζκεο ππνβνιήο ηεο 
πεξηνδηθήο δήισζεο Φ. Π. Α.. 

• ε ηδηαίηεξν ρψξν ηνπ βηβιίνπ εζφδσλ - εμφδσλ ή ζε θαηαζηάζεηο 



Φνξνινγηθή Δλεκέξσζε 

• Κώδηθαο Φνξνινγηθήο Απεηθόληζεο πλαιιαγώλ 

• Καηαξγεζε ζεψξεζεο 

• Η έθδνζε ζεσξεκέλεο απφδεημεο παξνρήο ππεξεζηψλ ή 

ζεσξεκέλνπ ηηκνινγίνπ (ή αληίζηνηρσλ ζηνηρείσλ 

ζεκαζκέλσλ απφ ΔΑΦΓ ηνπ λ. 1809/1988 επί 

κεραλνγξαθηθήο έθδνζεο) αληί αζεψξεηνπ ή ρσξίο 

ζήκαλζε απφ ΔΑΦΓ ηηκνινγίνπ απφ ππφρξεν 

απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ πξνο άιιν ππφρξεν, δελ 

ζπληζηά παξάβαζε νχηε γηα ηνλ εθδφηε νχηε γηα ηνλ 

ιήπηε, εθφζνλ βεβαίσο εθδίδνληαη γηα πξαγκαηηθέο 

ζπλαιιαγέο θαη απφ ηνπο πξαγκαηηθά ζπκβαιιφκελνπο. 



Φνξνινγηθή Δλεκέξσζε 

• Δληαίνο Φόξνο Ιδηνθηεζίαο Αθηλήησλ (ΔΝΦΙΑ)  

Ν.4223/2013  

• Ιζρύο: ζηα δηθαηψκαηα πνπ ππάξρνπλ απφ 1-1-2014 

• Δπηβάιιεηαη: (α) ζηα εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα ηεο πιήξνπο 

θπξηφηεηαο, ηεο ςηιήο θπξηφηεηαο, ηεο επηθαξπίαο, ηεο νίθεζεο 

θαη ηεο επηθάλεηαο επί ηνπ αθηλήηνπ. (β) ζηα εκπξάγκαηα ή 

ελνρηθά δηθαηψκαηα ηεο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ζέζεο 

ζηάζκεπζεο, βνεζεηηθνχ ρψξνπ θαη θνιπκβεηηθήο δεμακελήο, 

πνπ βξίζθνληαη ζε θνηλφθηεην ηκήκα ηνπ αθηλήηνπ θαη 

απνηεινχλ παξαθνινχζεκα ησλ παξαπάλσ εκπξαγκάησλ 

δηθαησκάησλ. (γ) Δμαηξεηηθά, επηβάιιεηαη θαη ζην δηθαίσκα ηεο 

λνκήο ή νηνλεί λνκήο, ηεο θαηνρήο, θαζψο θαη ζηε δέζκεπζε 

δηθαησκάησλ επί ηνπ αθηλήηνπ απφ Ο.Σ. Α. ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 2. 



Φνξνινγηθή Δλεκέξσζε 

• Δληαίνο Φόξνο Ιδηνθηεζίαο Αθηλήησλ (ΔΝΦΙΑ)  

Ν.4223/2013  

Τπνινγηζκόο θύξηνπ θόξνπ: Ο θχξηνο θφξνο πνπ 

αλαινγεί ζηα δηθαηψκαηα επί ησλ θηηζκάησλ ππνινγίδεηαη 

κε βάζε ηε γεσγξαθηθή ζέζε, ηελ επηθάλεηα, ηε ρξήζε, 

ηελ παιαηφηεηα, ηνλ φξνθν θαη ηνλ αξηζκφ πξνζφςεσλ 

ηνπ θηίζκαηνο. 



Φνξνινγηθή Δλεκέξσζε 
• Δληαίνο Φόξνο Ιδηνθηεζίαο Αθηλήησλ (ΔΝΦΙΑ)  

Ν.4223/2013  

• Τπνινγηζκόο πκπιεξσκαηηθνύ Φόξνπ: Γηα θάζε θπζηθφ 
πξφζσπν ν ζπκπιεξσκαηηθφο θφξνο επηβάιιεηαη θαη ππνινγίδεηαη 
ζην κέξνο ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ δηθαησκάησλ ηεο παξαγξάθνπ 2 
ηνπ άξζξνπ 1, ζχκθσλα κε ηα θιηκάθηα θαη ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ 
παξαθάησ πίλαθα:  

• ΚΛΙΜΑΚΙΟ (€) πληειεζηήο  
• 0,01 - 300.000 0,0%  

• 300.000,01 - 400.000 0,1%  

• 400.000,01 - 500.000 0,2%  

• 500.000,01 - 600.000 0,3%  

• 600.000,01 - 700.000 0,6%  

• 700.000,01 - 800.000 0,7%  

• 800.000,01 - 900.000 0,8%  

• 900.000,01 -1.000.000 0,9%  

• Τπεξβάιινλ 1,0%  

 



Φνξνινγηθή Δλεκέξσζε 

• Δληαίνο Φόξνο Ιδηνθηεζίαο Αθηλήησλ (ΔΝΦΙΑ)  

Ν.4223/2013  

• Υξόλνο: Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ΔΝ.Φ.Ι.Α. ηνπ έηνπο 2014 

ιακβάλνληαη ππφςε νη δειψζεηο ζηνηρείσλ αθηλήησλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 23 ηνπ λ. 3427/2005 (Α' 312): αα) γηα 

ηα θπζηθά πξφζσπα, νη δειψζεηο ησλ εηψλ 2005 έσο θαη 2014 

θαη ββ) γηα ηα λνκηθά πξφζσπα, νη δειψζεηο ησλ εηψλ 2013 

θαη 2014. Σα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δειψζεηο απηέο 

απνηεινχλ ηε «Γήισζε ΔΝ.Φ.Ι.Α.» έηνπο 2014, ε νπνία 

ζπληίζεηαη κεραλνγξαθηθά απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ 

Δζφδσλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο βάζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηνπ ΔΝ.Φ.Ι.Α.. 

 



Φνξνινγηθή Δλεκέξσζε 

• Δληαίνο Φόξνο Ιδηνθηεζίαο Αθηλήησλ (ΔΝΦΙΑ)  

Ν.4223/2013  

• Υξόλνο: Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ΔΝ.Φ.Ι.Α.. θάζε 

επφκελνπ ηνπ 2014 έηνπο, ιακβάλεηαη ε δήισζε 

ΔΝ.Φ.Ι.Α. κε ηα ζηνηρεία ησλ αθηλήησλ ηνπ πξνεγνχκελνπ 

έηνπο κε ηηο κεηαβνιέο πνπ επήιζαλ. Γηα ηε ζχζηαζε, 

απφθηεζε θαη θάζε άιιε κεηαβνιή ζηα δηθαηψκαηα ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1, απφ 1.1.2014 θαη εθεμήο, ν 

θνξνινγνύκελνο ππνρξενύηαη ζε ππνβνιή δήισζεο 

ζηνηρείσλ αθηλήησλ εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ από 

ηελ εκέξα ηεο ζύζηαζεο, απόθηεζεο θαη θάζε άιιεο 

κεηαβνιήο ζηα παξαπάλσ δηθαηώκαηα. 

 



Φνξνινγηθή Δλεκέξσζε 
• Δληαίνο Φόξνο Ιδηνθηεζίαο Αθηλήησλ (ΔΝΦΙΑ)  

Ν.4223/2013  

• ΠΡΟΟΥΗ: «Άξζξν 54Α Ν. 4174/2013: Τπνρξεψζεηο ηξίησλ γηα ηνλ 
Δληαίν Φφξν Ιδηνθηεζίαο Αθηλήησλ 1. Δίλαη απηνδηθαίσο άθπξε θάζε 
ππνζρεηηθή ή εθπνηεηηθή δηθαηνπξαμία κε ηελ νπνία ζπζηήλνληαη, 
κεηαβάιινληαη, αιινηψλνληαη ή κεηαβηβάδνληαη, απφ νπνηαδήπνηε 
αηηία δηθαηψκαηα επί αθηλήηνπ ή παξέρεηαη δηθαίσκα πξνζεκείσζεο ή 
ππνζήθεο ζε απηφ, αλ δελ κλεκνλεύεηαη θαη δελ επηζπλάπηεηαη 
από ην ζπκβνιαηνγξάθν ζην ζπκβφιαην πνπ ζπληάζζεη, 
πηζηνπνηεηηθό ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο, κε ην νπνίν 
πηζηνπνηείηαη φηη ην ίδην αθίλεην, κε ηα ίδηα ζηνηρεία, πεξηιακβάλεηαη 
ζηε δήισζε Δληαίνπ Φφξνπ Ιδηνθηεζίαο Αθηλήησλ, θαζψο θαη φηη ν 
θνξνινγνχκελνο έρεη θαηαβάιεη, ή λόκηκα απαιιαγεί απφ ηνλ 
ΔΝ.Φ.Ι.Α. γηα ην ζπγθεθξηκέλν αθίλεην θαη έρεη θαηαβάιεη ηηο 
ιεμηπξφζεζκεο δφζεηο, έρεη ξπζκίζεη ή έρεη λφκηκα απαιιαγεί απφ ηνλ 
ΔΝ.Φ.Ι.Α. γηα ηα ππφινηπα αθίλεηα, γηα ηα νπνία είλαη ππφρξενο γηα ηα 
πέληε (5) πξνεγνύκελα έηε. Απηνδηθαίσο άθπξνο είλαη ν 
ζπκβνιαηνγξαθηθφο ηίηινο θαη γηα ηε ζχληαμε θαηαθπξσηηθήο έθζεζεο 
επί εθνχζηνπ πιεηζηεξηαζκνχ. 



Φνξνινγηθή Δλεκέξσζε 

• Δληαίνο Φόξνο Ιδηνθηεζίαο Αθηλήησλ (ΔΝΦΙΑ)  

Ν.4223/2013  

• ΠΡΟΟΥΗ: «Άξζξν 50 παξ. 6 Ν. 4174/2013 Οη 

ηειεπηαίνη θχξηνη ή ςηινί θχξηνη ή επηθαξπσηέο ή 

επηθαλεηνχρνη ησλ αθηλήησλ επζχλνληαη ζε νιφθιεξν καδί 

κε ηνπο ππφρξενπο γηα ηελ πιεξσκή ηνπ ΔΝ.Φ.Ι.Α. πνπ 

βαξχλεη ην δηθαίσκα πνπ απέθηεζαλ. Σα πξφζσπα απηά 

έρνπλ δηθαίσκα λα πξνζθχγνπλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ 

άξζξνπ 63 ηνπ παξφληνο εληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ 

ηελ θνηλνπνίεζε κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ηεο νηθείαο 

πξάμεο ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο. 



Φνξνινγηθή Δλεκέξσζε 

• Δληαίνο Φόξνο Ιδηνθηεζίαο Αθηλήησλ (ΔΝΦΙΑ)  

Ν.4223/2013  

• ΠΡΟΟΥΗ: «Άξζξν 50 παξ. 6 Ν. 4174/2013 Οη 

ηειεπηαίνη θχξηνη ή ςηινί θχξηνη ή επηθαξπσηέο ή 

επηθαλεηνχρνη ησλ αθηλήησλ επζχλνληαη ζε νιφθιεξν καδί 

κε ηνπο ππφρξενπο γηα ηελ πιεξσκή ηνπ ΔΝ.Φ.Ι.Α. πνπ 

βαξχλεη ην δηθαίσκα πνπ απέθηεζαλ. Σα πξφζσπα απηά 

έρνπλ δηθαίσκα λα πξνζθχγνπλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ 

άξζξνπ 63 ηνπ παξφληνο εληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ 

ηελ θνηλνπνίεζε κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ηεο νηθείαο 

πξάμεο ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο. 



Φνξνινγηθή Δλεκέξσζε 

 

 

Η ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΥΔΙ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΚΑΙ 
ΓΔΝ ΤΝΙΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΗ. 

ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΔΙΣΔ ΔΙΓΙΚΟΤ ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΔΙΣΔ Δ 
ΟΠΟΙΑΓΗΠΟΣΔ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

 

Δπραξηζηώ! 

Καηεξίλα Πέξξνπ  


